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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ธุรกิจของเอสซีจีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อส่ง
มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ครอบคลุมกว้างขวาง ตั้งแต่กิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัย วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ  
รวมถึงวัสดุทางพอลิเมอร์ พลาสติก กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และชีวิต
ประจ�าวันของผู้คน  การด�าเนินงานของเราจึงสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลาย
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า  
เอสซีจีจึงมุ่งมั่นด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มาโดยตลอด พร้อมสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคม และน�ามาตรฐานที่เป็นสากลมาประยุกต์
ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยและภูมิภาค

ยกระดับความมุ่งมั่น
Raising Our Commitment
 ขณะที่ปัญหาของโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก�าลังทวี
ความรุนแรงจนถึงขั้นที่ได้รับการเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องตอบ
สนองอย่างเร่งด่วน หรือ Climate Emergency  เราจึงตั้งเป้าหมายและ
มุ่งด�าเนินการในการสนองตอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามความตกลงปารีสในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 
2 องศาเซลเซียส และเรายังได้เริ่มมองเป้าหมายที่สอดคล้องกับการควบคุม
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วย
 เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง 28% ในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)  ในปี 
2562 เราได้แสดงความมุ่งมั่นโดยตั้งเป้าหมายระหว่างทาง เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2568 นอกจากนี้เราได้จัดตั้ง
คณะท�างาน Natural Climate Solutions และเข้าร่วมกับ WBCSD-NCS 
เพื่อผลักดันแนวทางฟื้นฟูป่าธรรมชาติมาช่วยเก็บกักคาร์บอน ซึ่งที่ผ่านมา
เราได้ด�าเนินการฟื้นฟูป่าด้วยกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สร้างฝายชะลอน�้า การปลูกไม้ป่าบก การปลูกหญ้าทะเลและไม้ป่าโกงกาง  
ในด้านการบริหารจัดการ เราได้น�าการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร 
(ICP) มาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีส่วน
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และริเริ่มจัดท�าและเปิดเผยการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศตามกรอบแนวทางของ Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ด้วย 

สร้างความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Collaboration for Action
 เอสซีจียังคงมุ่งน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในองค์กรอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่ผลิต-บริโภค-น�ากลับมาใช้ซ�้า โดยมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญ และเพื่อให้การขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจึงตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาก�ากับดูแล

ธนวงษ์ อารีรัชชกุลรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
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และสร้างปัจจัยความส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นอย่างเป็นจริง 
เช่น การจัดงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : 
Collaboration for Action” ในปี 2562 เพื่อสานต่อความร่วมมือเรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียนกับเครือข่ายพันธมิตร 45 องค์กร  ร่วมก่อตั้ง Circular 
Economy in Construction Industry (CECI) กับ 14 องค์กรชั้นน�าของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Circular Economy for 
Flexible Packaging (CEFLEX) และเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม 
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) หนึ่งใน 30 บริษัทชั้นน�า
ระดับโลก เพื่อช่วยลดและจัดการปัญหาขยะพลาสติก โดยเฉพาะในทะเล

กลับบ้านด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข 
Back Home with Happy Smile 
 ปี 2562 ประเด็นด้านความปลอดภัยยังเป็นประเด็นที่เราให้ความใส่ใจ
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็นสองส่วน คือ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่ง เพื่อให้การก�ากับดูแลมีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งไว้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ภายในปี 2565 และไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจใน
ทุกปี  แม้ปัจจุบันเราจะยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ความพยายามของ
เราก็มีแนวโน้มที่ใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ความก้าวหน้าส�าคัญในปี 2562 คือการสร้างมาตรฐานร่วมทั้งองค์กร
เอสซีจีด้านการขนส่ง โดยทุกกลุ่มธุรกิจได้ร่วมกันน�ามาตรการและ
ประสบการณ์ที่ดีของแต่ละธุรกิจมาแลกเปลี่ยนและร่วมกันจัดท�ามาตรฐาน 
Goods Transportation Safety เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจน�าไปปรับใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้คู่ธุรกิจน�าไปใช้และสามารถก�ากับการ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยตนเอง

ด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ
Conduct Business with Responsibility
 เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดูแลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านการทุจริต ในการด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตาม
หลักปฏิบัติสากลตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) มาตั้งแต่ปี 
2555 และในปี 2562 เอสซีจียังคงรักษาการเป็นสมาชิกในการประเมิน
ความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
16 ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
 ปี 2562 เราได้ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนและผลักดันการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) และสร้างความสมดุล
ของการด�าเนินธุรกิจในทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความส�าคัญกับเป้าหมายหลัก 5 เป้าหมาย คือ เป้าหมาย 3 การมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) เป้าหมาย 
8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and 
Economic Growth) เป้าหมาย 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) เป้าหมาย 12 การ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and 
Production) และเป้าหมาย 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action)

 เอสซีจีมีความยินดีที่ได้น�าเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�า
ปี 2562 ฉบับนี้ ซึ่งได้แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
สิ่งที่ดีกว่าให้แก่สังคมมาตลอดเวลากว่า 106 ปี ด้วยความเชื่อมั่นในการ
ประสานพลังความร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
ประธานร่วมคณะกรรมการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ประธานคณะกรรมการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
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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
• คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน
• คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ

โครงสร้างการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

Environment
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพลังงาน

Economic
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Social
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

คณะท�างาน
Stakeholder
Engagement

& Human Right

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
ในการท�างาน

คณะท�างาน
Corporate 
Citizenship

& Philanthropy

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

ในการเดินทางและขนส่ง

คณะท�างาน
ด้านการจัดการน�้า การบุคคลกลาง

คณะกรรมการ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และสรรหา

คณะกรรมการ
กิจการสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการ
เอสซีจี

คณะจัดการ
บริหารความ
เสี่ยงเอสซีจี

วางแผน
และการเงิน

Corporate
Risk Management

คณะท�างาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
Eco Product

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

มูลนิธิเอสซีจี

คณะท�างานวิชาชีพ
Governance Risk

& Compliance

คณะท�างานวิชาชีพ
Supply Chain

คณะท�างานวิชาชีพ
Marketing Way

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน)
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ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ความท้าทายและเป้าหมาย

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความผันผวนของ
เศรษฐกิจทั่วโลก เป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการด�าเนินการ
ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เราจึงมุ่งมั่น
ยกระดับมาตรฐานของวงการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบ
ครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและความ
ต้องการของลูกค้า 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

กิจการซีเมนต์

กิจการซีเมนต์

กิจการผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

กิจการผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

การใช้พลังงานทดแทน

2.9%

14.7%

17.5%

39.9%
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สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SCG eco value

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตและถึงขั้นหยุดงาน

49%

0

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” สร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ณ ชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง และ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น KoomKah “คุ้มค่า” ส�าหรับการ
บริหารจัดการธุรกิจธนาคารขยะ ในปี 2562 มีการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นแล้วกว่า 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
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

การใช้พลังงานทดแทน

50.2%

30.6%

12.0%

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�านาญ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
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
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สินค้าและบริการ

SCG

CBM CHEM

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงาน

SCG Marketing Way SCG Circular Way

PKG

พลังงาน
ทดแทน

ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า
กลุ่ม

ผู้บริโภค

ชุมชน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

น�้า

วัตถุดิบ

ภาครัฐ
ภาค

เอกชน
ภาค

วิชาการ
สื่อ

มวลชน
ผู้ผลิต
สินค้า   

ผู้ให้
บริการ ผู้ขนส่ง

ผู้จัด
จ�าหน่าย

คู่ธุรกิจ หน่วยงานภายนอก

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง

น�้าเสีย

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษทาง

อากาศ

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

เผาก�าจัด
ฝังกลบ
เป็นศูนย์

การบ�าบัด
น�ากลับ
มาใช้ใหม่

รวบรวม
และคัดแยก

Co Creation
ร่วมกับลูกค้า

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

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

ปลายน�้า

การจัดการน�้า

การจัดการวัตถุดิบ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ

สินค้า 
บริการ 

และ
โซลูชัน

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
เราน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ 
การจัดหา การผลิต การขายและการขนส่ง การใช้งาน และการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ใช้พลังงาน
ทดแทน และเหลือส่วนที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�าจัดให้น้อยที่สุด 
 

CBM  =  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

CHEM  =  ธุรกิจเคมิคอลส์

PKG  =  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

เราผลิตสินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน 
ลดปริมาณของเสีย และเพิ่มอายุสินค้าให้ยาวนาน  รวมทั้งดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาค 
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง
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• เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่ส�าคัญและจ�าเป็น
  เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง
  ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
• ประชุมนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง/ไตรมาส
• เยี่ยมชมการด�าเนินงานบริษัท 1 ครั้ง/ปี/ธุรกิจ
• กิจกรรม Roadshow พบนักลงทุน 2 ครั้ง/ปี
• สื่อสารผลการด�าเนินงานผ่านรายงานประจ�าปีและรายงาน
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สื่อสารความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ 
  ขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ

• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2562

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/
ผู้ร่วมทุน/เจ้าหนี้

พนักงาน

SCG News Channel 

SCG News Channel

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 02-586-6098
อีเมล : corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-586-4299
อีเมล : invest@scg.com 

Whistleblowing System
https://whistleblowing.scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
ช่องทาง

ช่องทาง
SCG Fanpage 

• เข้าใจความต้องการพนักงานและอ�านวย
  ความสะดวกเพื่อให้พนักงานท�างานอย่าง
  มีความสุข
• ดูแลสภาพแวดล้อม สุขภาพ และความ
  ปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน
• ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
  ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านต่างๆ   
  เพื่อให้พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหว
 ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
• สร้างวัฒนธรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
 ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

• รับรู้ปัญหา ความคาดหวัง ผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ตลอดปี
• โครงการพัฒนาทักษะพนักงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
• กิจกรรม Leadership Forum 1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร 1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมพนักงาน 1 ครั้ง/ปี
• การส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร 1 ครั้ง/2 ปี
• แอปพลิเคชั่น Employee CONNECT อ�านวยความสะดวกให้พนักงาน
  เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นทุกที่ทุกเวลา
• การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่พนักงานผ่านอีเมล เช่น 
  Business Movement, Regional Movement, Inno Update, 
  SD Update, SCG Circular Way รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น
• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานให้เกิดเป็น
  วัฒนธรรมความปลอดภัย

• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ 
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• สุขภาพและความปลอดภัย
• การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
  ในองค์กร  
• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ 
• SCG Marketing Way 
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

27
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71
108
115

เป้าหมาย แนวทางการมีส่วนร่วม บทรายงาน หน้ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

https://scc-th.listedcompany.com/home.html/page/home
https://scgnewschannel.com/th/
https://scgnewschannel.com/th/
https://m.facebook.com/SCGofficialpage/
https://whistleblowing.scg.com/
https://scgnewschannel.com/th/
https://scgnewschannel.com/th/
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• ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 ในการท�างานของคู่ธุรกิจ
• สร้างคุณค่าต่อการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ
• สนับสนุนและยกระดับการด�าเนินงาน
 ของคู่ธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ 
 เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• พัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อต่อยอด
 การเติบโตทางธุรกิจ

• สนับสนุนองค์ความรู้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
  และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการด�าเนินงานคู่ค้า 
 ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
• แบ่งปันองค์ความรู้และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงาน
  ของคู่ธุรกิจ
• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานให้เกิด
  เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

• สุขภาพและความปลอดภัย
• ความปลอดภัยในการเดินทาง
  และขนส่ง
• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ 
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

45
52

61
103

• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 ในหลากหลายมิติ
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
• มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า 
 ขอค�าปรึกษา วิธีแก้ปัญหา 
 และรับข้อร้องเรียน
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างลูกค้า
 กลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
 ที่สร้างความยั่งยืน

• ผนวกรวมการให้บริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร
• ให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน
  ในทุกขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชั่น Home Buddy ตลอด 24 ชั่วโมง
• รับข้อร้องเรียน ค�าแนะน�า/ติชม จากลูกค้าผ่าน SCG Contact Center 
  ในช่องทางที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
  ภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
• การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า 
• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
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• เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เคารพสิทธิชุมชน 
  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
  ประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่เอสซีจี
  เข้าไปด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย
  และอาเซียน
• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
• พัฒนาโครงการความร่วมมือที่น�าศักยภาพ
  ของชุมชนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

• ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
  ความต้องการของชุมชน 1 ครั้ง/เดือน
• ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้ง/ปี
• เป็นคู่คิด ให้ค�าปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ 
  โดยใช้ศักยภาพขององค์กร

• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน   
• การจัดการของเสีย   
• การบริหารจัดการน�้า  
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
  และระบบนิเวศ
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
• การพัฒนาชุมชนและสังคม
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คู่ธุรกิจ 

ลูกค้า 

ชุมชน 

เป้าหมาย แนวทางการมีส่วนร่วม บทรายงาน หน้ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทาง

ช่องทาง

ช่องทาง

โทรศัพท์ : 02-586-4444

โทรศัพท์ : 02-586-2222
อีเมล : contact@scg.com
Line ID : @scg.contact.center 

โทรศัพท์ : 02-586-4444
เว็บไซต์ : www.scg.com

เว็บไซต์ : www.scg.com 

SCG Contact Center 

SCG Fanpage 

https://m.facebook.com/SCGofficialpage/
http://line.me/ti/p/AWlKxCfNiw#~
https://www.scg.com/
http://line.me/ti/p/AWlKxCfNiw#~
https://m.facebook.com/SCGofficialpage/
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• เป็นต้นแบบที่ดีแก่องค์กรอื่นในด้านการ
  บริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
  และน�าเสนอแนวทางที่ดีเพื่อมุ่งสู่การ
  พัฒนาอย่างยั่งยืน
• เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อบรรลุ
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาครัฐ
• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกฎระเบียบ
  และแนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
• สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
  เพื่อให้ภาครัฐน�าไปเผยแพร่

• เศรษฐกิจหมุนเวียน   
• ความปลอดภัยในการเดินทาง
  และขนส่ง
• การจัดการของเสีย  
• การบริหารจัดการน�้า  
• การด�าเนินงานด้าน
  สิทธิมนุษยชน 
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

37
52

83
87
103

115

• สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
  และทันต่อเหตุการณ์
• สร้างการมีส่วนร่วมและสานสัมพันธ์ที่ดี
  กับสื่อมวลชน

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

• เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส 
• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อ
  ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ 
  ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
• สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ
  แก่สังคมในประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนา
  อย่างยั่งยืน
• น�าองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมา
  สนับสนุนในโครงการความร่วมมือ

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม 
  นักวิชาการ และผู้น�าความคิดเพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน
• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม

• เวทีรับฟังความคิดเห็น ปี 2562 
• เศรษฐกิจหมุนเวียน 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
  และระบบนิเวศ 
• การพัฒนาชุมชนและสังคม
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หน่วยงานราชการ

สื่อมวลชน

ภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ 

ผู้น�าความคิด 

ช่องทาง

ช่องทาง

ช่องทาง

โทรศัพท์ : 02-586-4444
เว็บไซต์ : www.scg.com

โทรศัพท์ : 02-586-4444
เว็บไซต์ : www.scg.com

โทรศัพท์ : 02-586-4444
         02-586-2974
อีเมล : info@scg.com

เป้าหมาย แนวทางการมีส่วนร่วม บทรายงาน หน้ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

SCG News Channel SCG Fanpage 

https://scgnewschannel.com/th/
https://m.facebook.com/SCGofficialpage/
https://www.scg.com/
https://www.scg.com/
https://scgnewschannel.com/th/
https://m.facebook.com/SCGofficialpage/
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เวทีรับฟังความคิดเห็น
ปี 2562

• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี 
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) 
เพื่อรับฟังข้อมูล ค�าแนะน�าและติชมของ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการด�าเนินงาน
ของเอสซีจี 

• ปี 2562 เอสซีจีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เป็นปีที ่10 โดยเน้นทีป่ระเดน็ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน 
(Business & Human Rights) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐ ภาคแรงงาน ภาควิชาการ 
และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน

“การรับฟังเสียงซึ่งกันและกัน
จะเป็นการแก้ปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน”

ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.)

 “การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงานตามกฎหมายไทย
อย่างเดียวไม่พอ ต้องติดตาม
กติกาที่เป็นสากลอื่นๆ ด้วย”

รศ. แล ดิลกวิทยรัตน์ 
ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ต้องกล้าพูดความจริง 
เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข”

สาวิทย์ แก้วหวาน  
ประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย

“ต้องมีช่องทางและกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและ
ประกาศให้สาธารณชนรับทราบ 
ทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน สินค้าและ
บริการ สิ่งแวดล้อม ชุมชน 
และอื่นๆ”

ส.รัตนมณี พลกล้า  
ทนายความ 
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ

การตรวจสอบการด�าเนนิการด้านสทิธมินษุยชน
ของเอสซีจี
 • ควรจัดท�าคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางส�าหรับตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain)
 • มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 • ควรประกาศให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และบุคคลภายนอก ทราบถึงช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนการและแนวทาง
การจัดการที่ชัดเจนโปร่งใส ครอบคลุมปัญหา
ผลกระทบที่มีทุกๆ ด้าน
 • ตรวจสอบและบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนบนหลักของการเคารพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการวางกฎกติกา ออกแบบแนวทางการบริหาร
จัดการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตามหลัก
การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้การ
รายงานผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือของสังคม
 • มีกลไกตรวจสอบการด�าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนว่าปฏิบัติจริงจังมากน้อยเพียงใด 
เช่น ช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ร้องเรียน ประเมินความพึงพอใจในสิทธิต่างๆ 

ที่ได้รับ การมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกลไก
ของสหภาพแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 • จัดท�าตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างมาตรฐานของการ
ด�าเนินงานที่สามารถก�าหนดเป้าหมายและ
พัฒนาการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจกับการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
 • ควรน�าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights 
: UNGP) ซึ่งคาดหวังให้ธุรกิจมีการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุ ป้องกัน 
บรรเทาและเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อันเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 
 • การปฏบิตัติามสทิธแิรงงานและสทิธมินษุยชน
เป็นประเด็นส�าคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ 
การดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงไม่ควรจ�ากัดเพียง
เฉพาะพนักงาน แต่ต้องค�านึงถึงผู้ที่อาจได้
รับผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทานในทุกๆ ประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน และควรใช้เรื่องสิทธิมนุษยชน
เพื่อประเมินความเสี่ยงการลงทุนเพิ่มเติมจาก
การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • น�ามาตรฐานและแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ดีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศที่ต้องระมัดระวัง
เรือ่งกฎหมายและความเท่าเทยีมทางสทิธมินษุยชน
มากเป็นพิเศษ
 • การรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจจะเป็นการป้องกัน
และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน 

บทบาทของเอสซีจีต่อการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • ใช้ศักยภาพขององค์กรไปสนับสนุนและ
สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่ธุรกิจขนาด
เล็กทั้งในประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุน
ให้สามารถปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพราะ
นอกจากจะช่วยยกระดับการด�าเนินงานของธุรกิจ
เหล่านั้นแล้ว ยังช่วยลดและแก้ปัญหาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานด้วย
 • เผยแพร่แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดี
สู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้สังคม
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การด�าเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ปี 2562 เราได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่เราต้องการตอบสนองอย่างจริงจัง ผ่านการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 ด้าน และประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good Health and Well-being)

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and Economic Growth)

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการดูแลสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน คู่ธุรกิจ และชุมชน พัฒนา
นวัตกรรม สินค้าและบริการ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของลูกค้า ควบคู่กับกลยุทธ์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความปลอดภัย

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการดูแลสิทธิมนุษยชน 
การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

0 0

0 0

เป้าหมายจ�านวน
อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตจากการ
เดินทางและขนส่ง

เป้าหมายอัตรา
การเจ็บป่วยและ
โรคจากการท�างาน

เป้าหมายจ�านวน
อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตจาก
การท�างาน

เป้าหมายจ�านวน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ผลงานที่ส�าคัญ ปี 2562

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
(Industry, Innovation and Infrastructure)

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(Responsible Consumption and Production)

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action)

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

เราด�าเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ 

เราด�าเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการพลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

50%

28%

2% 66.7%

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

9%

เป้าหมายสัดส่วน
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทใช้ครั้งเดียวใน
ประเทศของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ 
ในปี 2568

13%

เป้าหมายการ
ลดการใช้
พลังงานในปี
2568 เทียบกับ
กรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

23%

เป้าหมายการ
ลดการใช้น�้าจาก
ภายนอกในปี 
2568 เทียบกับ
กรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557

100%

เป้าหมายผลิตภัณฑ์
ของธรุกจิแพคเกจจิง้
ที่สามารถรีไซเคิล
หรือน�ากลับมาใช้
ซ�้าได้ในปี 2568
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9.2

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ล้านบาท

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

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

12.17 10.5

ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกที่ลดลง

ล้านลูกบาศก์เมตร

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

ร้อยละ

241 24
โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

719
การแบ่งปันสู่สังคม

ล้านบาท

โครงการ ล้านบาท

จ�านวนฝายชะลอน�้า

ฝาย

91,405

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่

10.6
ร้อยละ

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

คน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

0.239
0.279

พนักงาน

คู่ธุรกิจ

รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

18,224

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2562

ของรายได้จากการขาย
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ประเมินและจัดล�าดับ
ความส�าคัญประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ้างอิงตามกรอบการ
รายงานความยั่งยืนสากล 
Global Reporting 
Initiatives (GRI) 
ฉบับ GRI Standards

ขั้นตอนการประเมินประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี

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

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การขนส่ง และจัดจ�าหน่าย การใช้สินค้าและบริการ 
ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การส�ารวจความ
คิดเห็น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

2

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร3

ก�าหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง4
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แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การท�าก�าไร แต่เป็นการ
สร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง

มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
และถือมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง

ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

ด้านสังคม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

• สังคมโลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้รูปแบบการ
ด�าเนินกิจกรรมที่เคยปฏิบัติกันมากลายเป็นสิ่งล้าสมัย 
มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง

• การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค และมีความต้องการที่หลากหลายเพิ่ม
สูงขึ้น

• การด�าเนินงานของคู่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่
ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ขนส่ง และผู้จัดจ�าหน่าย อาจส่งผล
ให้เกิดความชะงักงันในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

• การเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวอย่างว่องไว
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมกับขยายการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ

• การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้ง 
โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
กับลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

• คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพของคู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้านเศรษฐกิจ

บรรษัทภิบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

แนวทาง หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเสี่ยง โอกาส
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สิ่ง
แว

ดล
้อม

การจัดการพลังงาน

การจัดการน�้า

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การจัดการของเสีย

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

• ความผันผวนของราคาน�้ามันและแหล่งพลังงาน
ที่มีจ�ากัด รวมทั้งผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบให้
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และไม่ตกในพื้นที่ต้นน�้า ท�าให้
ปริมาณน�้าเก็บกักในเขื่อนลดลง มีความเสี่ยงที่ปริมาณ
น�้าจะไม่พอใช้ภายในโรงงาน

• ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรงขึ้น และความร่วมมือกันในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส เพื่อควบคุมการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 2 องศา
เซลเซียส

• ภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจากการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม และมลภาวะจากการจัดการ
ของเสียอย่างไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

• การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและท�าให้ธุรกิจ
รูปแบบเดิมล้าสมัย  รวมทั้งประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ

• ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
ต่อการด�าเนินธุรกิจที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และความ
เข้มงวดมากขึ้นของกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและสากล

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน 
โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลัก 
รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

• ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน�้าอย่าง
บูรณาการ พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าภายในพื้นที่โรงงาน 
โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม น�าเครื่องมือ
สากลมาใช้ประเมินสถานการณ์น�้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น�้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้าน้อยลง

• พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟู
ระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน สอดคล้องกับ
ความตกลงปารีส

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าวัตถุดิบและของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย ร่วมกับการ
บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

• ใช้จุดแข็งของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พัฒนา
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการลดการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและของเสีย
สู่สิ่งแวดล้อม

• การเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และน�าดัชนีชี้วัด
ที่เป็นสากลมาใช้ประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการ

แนวทาง หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเสี่ยง โอกาส
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สัง
คม

แนวทาง หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเสี่ยง โอกาส

• การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจ
ของเอสซีจีโดยตรงและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ และกิจการร่วมทุนที่เอสซีจีไม่ได้บริหารจัดการ 
ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

• การด�าเนนิธรุกจิในพืน้ทีท่ัง้ในประเทศและต่างประเทศ
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งความ
คาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อการ
ด�าเนินธุรกิจที่ห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและคู่ธุรกิจ
ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสีย
ชีวิตของคู่ธุรกิจยังมีตัวเลขสูงกว่าเป้าหมาย  รวมทั้ง
การดูแลความปลอดภัยของธุรกิจในต่างประเทศให้ได้
มาตรฐานของเอสซีจี

• ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันอย่าง
รุนแรงของธุรกิจ รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของ
ลูกค้า ท�าให้ความรู้และทักษะของพนักงานไม่ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง

• ก�าหนดนโยบายให้เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทาง
ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย และใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งเอสซีจี
และภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน

• สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นการปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือก�ากับดูแล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

• เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่สามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างว่องไว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความปลอดภัย

การดูแลและพัฒนาพนักงาน 
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การด�าเนินงานในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

41%

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าสูง
จากรายได้การขายรวม

50%

เป้าหมาย

• DoCare Protect  นวัตกรรมที่ช่วยดูแลและเฝ้าระวังการใช้ชีวิตในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไว้ในห้องนอนหรือห้องน�้า และส่งข้อมูลการประมวลผล
กิจกรรม รวมทั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง Care Center พร้อมประสานกับโรงพยาบาล
กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

• AddVentures  ลงทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลกผ่านกองทุนชั้นน�า โดยในปี 2562 เพิ่ม
กองทุนจาก 2 รายเป็น 4 ราย และลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัพจาก 6 รายเป็น 14 ราย 
กลุ่มโลจิสติกส์ เช่น Giztix ของไทย Logivan ของเวียดนาม กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น Adatos, HG Robotics

• Hatch-Walk-Fly  โครงการ Internal Startup ในปี 2562 เข้าสู่ระยะ Fly เพิ่มฐานลูกค้า
และขยายผลทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จ�านวน 5 ธุรกิจ คือ Rudy, DezpaX, 
MeZ, Agcura และ Urbanice : App Platform

100%
ความพึงพอใจโดยรวม
ของลูกค้าจากการส�ารวจ
ผ่านช่องทาง 
SCG Contact Center

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

• SCG Marketing Way  แนวทางการท�าการตลาดที่เอสซีจีพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี 2562 ได้น�ามาใช้ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ 

• SCGTM HDPE S111F  เม็ดพลาสติกที่ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับเครือเบทาโกรพัฒนาขึ้น
ส�าหรับการผลิตถุงพลาสติกบรรจุอาหารสดที่มีความหนาลดลง แต่ยังความแข็งแรงทนทาน
ต่อแรงกระแทกเหมือนเดิม

• World Star Packaging Awards 2018  ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้รับรางวัล
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

100%
คู่ธุรกิจ (มูลค่าการจัดหามากกว่า
1 ล้านบาท) ผ่านการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ • PP Woven Bag  จากความมุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพของคู่ธุรกิจ ท�าให้บริษัท Lucky 
Star Weaving Co., Ltd. พัฒนานวัตกรรมการผลิตพลาสติกสานส�าหรับถุงบรรจุปูนซีเมนต์ขาว
ส�าเร็จ ใช้พลาสติกลดลง แต่ยังมีความแข็งแรงและรับน�้าหนักได้เท่าเดิม

• Good Business Conduct  จัดสัมมนาให้แก่คู่ธุรกิจจ�านวน 39 บริษัท เน้นหนัก
ในประเด็นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

• Sustainable Procurement Framework จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องกรอบการจัดหาอย่างยั่งยืน ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้าง
ความร่วมมือกับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท�างาน100%

เป้าหมาย

เศรษฐกิจ
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9.2%

7.5%

29%

ลดการใช้พลังงานลง 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เมื่อเทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 2550

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่ได้รับฉลาก SCG eco value 
จากรายได้การขายรวม

28%

เป้าหมาย

ในปี 2573

66.7%

เป้าหมาย 
2 ใน 3 หรือ

ในปี 2573

13%

เป้าหมาย

ในปี 2568

การจัดการพลังงาน

การจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

• รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN 
Energy Awards 2019  บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินงาน “โครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน�้าและบนหลังคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน�้า
ประปา นิคมอุตสาหกรรมหนองแค” ช่วยลดการใช้พลังงานได้ 14% ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 134 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

• รางวัล Thailand Energy Awards 2019  บริษัทเอสซีจี เปเปอร์เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด จัดท�าโครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัดน�้าเสียในโรงงานวังศาลา น�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผากากปูนขาว
ของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด ทดแทนน�้ามันเตาปริมาณ 3.3 ล้านลิตรต่อปี และเป็น
เชื้อเพลิงของบริษัทสยามคราฟท์ฯ ทดแทนถ่านหินปริมาณ 4,500 ตันต่อปี

• Internal Carbon Pricing (ICP)  ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร มีมูลค่า 18 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ และน�ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)  น�าแนวทางของ 
TCFD มาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อวางแผนงานการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

• Natural Climate Solutions (NCS)  จัดตั้งคณะท�างาน Natural Climate Solutions 
เพื่อดูแลการเก็บกักคาร์บอนด้วยธรรมชาติตามมาตรฐานสากล พร้อมร่วมงานกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น WBCSD

• Energy SMART Solution  ธุรกิจใหม่ที่ให้บริการแบบโซลูชันในการประหยัดพลังงานของ
อาคาร และปรับปรุงอาคารให้เป็น Smart Building ด้วยเทคโนโลยีชั้นน�าจากสตาร์ทอัพ
ทั่วโลก 

• BIM Construction Solution   ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างน�า Building 
Information Modeling (BIM) มาใช้กับโครงการก่อสร้างอาคาร ค�านวณวัสดุอย่างแม่นย�า 
ลดปริมาณวัสดุก่อสร้างเหลือทิ้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

• OptiBreathTM  บรรจุภัณฑ์ที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งวิจัยและพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการควบคุม
อัตราการหายใจของผัก ผลไม้ ช่วยยืดอายุและคงสภาพผักผลไม้ให้สดใหม่ เก็บไว้บริโภค
ได้นานขึ้น

สิ่งแวดล้อม
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การจัดการของเสีย

การจัดการน�้า

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• Concrete Waste Management  บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด น�าเศษวัสดุ
กระเบื้องหลังคาจากการผลิตของโรงงานนครปฐมมาวิจัยและพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนทราย
ส�าหรับงานก่อสร้าง งานโยธา และผลิตภัณฑ์  ปี 2562 น�าวัสดุทดแทนทรายไปใช้ทั้งภายใน
เอสซีจีและหน่วยงานภายนอกแล้ว 4,546 ตัน

• โรงไฟฟ้ามาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ (MEE) ผลิตพลังงานไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
จากเชื้อเพลิงของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เป็นโรงงานแห่งเดียวที่รองรับได้ทั้งกากของเสียอันตรายและไม่อันตราย รวม 65,000 ตันต่อปี

• Waste Water Treatment Fuel Energy  บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด ปรับปรุง
กระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา ท�าให้ลดปริมาณน�้าเสียได้มากกว่า 5,000 ตันต่อปี 
และน�าน�้าเสียไปเป็นพลังงานให้กับเตาเผาปูนซีเมนต์ พร้อมลดกากของเสียได้ 4,700 ตันต่อปี

• WRI Aqueduct Water Risk Atlas  น�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน�้าของสถาบัน 
Water Resources Institute ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์น�้า 
โดยบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการน�้าร่วมกับทุกภาคส่วน

• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น�้า มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโรงงานต่างๆ เพื่อลดการใช้น�้าและบ�าบัดน�้ากลับมาใช้ใหม่  ปี 2562 น�าน�้ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ 12.3 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 10.6%

• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด ออกแบบและพัฒนา
สุขภัณฑ์ประหยัดน�้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า COTTO รุ่น C10257 
ใช้น�้าน้อยเพียง 4.8 ลิตรต่อครั้ง ก๊อกน�้า COTTO รุ่น XPOSH ควบคุมการไหลของน�้า
ในอัตราเพียง 4.8 ลิตรต่อนาที

• CSI : Methodology for the Net Impact Assessment of Biodiversity 
in Cement Sector  น�าเครื่องมือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวกของ 
Cement Sustainability Initiative (CSI) มาใช้ประเมินกิจกรรมการท�าและฟื้นฟูเหมือง
ที่เหมืองแก่งคอยและเหมืองเขาวง เพื่อให้พื้นที่หลังปิดเหมืองมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เชิงบวก

• ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองล�าปาง ผลส�าเร็จจากการฟื้นฟู
เหมืองล�าปางท�าให้มีการส�ารวจพบชนิดนกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 
ที่พบนก 98 ชนิด ในปี 2562 ส�ารวจพบถึง 172 ชนิด

ลดปริมาณของเสียที่ต้องก�าจัด
ต่อตันการผลิต เทียบกับ
ปริมาณ ณ ปีฐาน 2557

ลดการใช้น�้าจากภายนอก 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557

จ�านวนเหมืองที่มีดัชนีความคล้ายคลึง
ในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนใกล้เคียงกับ
ในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็นป่ากันชน
มากกว่า 60%

เป้าหมาย

ในปี 2568

60%

เป้าหมาย

ในปี 2568

23%

เป้าหมาย

ในปี 2565

4

92%

10.5%

1

สิ่งแวดล้อม
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สังคม

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย

การดูแลและพัฒนาพนักงาน 

การพัฒนาชุมชนและสังคม

• เวทรีบัฟังความคดิเหน็ปี 2562  คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื เอสซจี ีจดัเวทรีบัฟังความคดิเห็น 
(Opinion Panel) ในประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนจากผูท้รงคณุวฒุ ิทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคนกัวชิาการ 
ภาคแรงงาน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน

• SEDEX  ธรุกจิแพคเกจจิง้เข้าร่วมกบั The Sedex Members Ethical Trade Audit หรอื SEDEX และ
ด�าเนนิการตามมาตรฐานของ SEDEX ในการปฏบิตัต่ิอพนกังานและแรงงานทัง้ภายในบรษิทัฯ และคูธ่รุกจิ

• SAFEsave  ธรุกจิแพคเกจจิง้พฒันานวตักรรมระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัด้านตวับคุคล
และทรพัย์สนิด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัและ AI เช่น การแจ้งเตอืนการเข้าพืน้ทีห่วงห้ามด้วยกล้องวงจรปิด

• ขยายผลการด�าเนนิงานด้านการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (PSM) ธรุกจิเคมคิอลส์
มุง่มัน่ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและขยายผลด้วยการจดัท�าระบบความปลอดภยัส�าหรบัคูธ่รุกจิ (CSM) 
ทีเ่น้นให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของคูธ่รุกจิเข้ามามส่ีวนร่วม พร้อมสร้างพนัธสญัญาร่วมกนั

• Goods Transportation Safety  ยกระดบัมาตรฐานการขนส่งปลอดภยั โดยทกุกลุม่ธรุกจิร่วมกนั
จดัท�ามาตรฐานทีใ่ช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานของทัง้องค์กร รวมทัง้น�ามาตรฐานนีไ้ปปรบัใช้กบัคูธ่รุกจิขนส่ง 

• Driver Management System (DMS)  เอสซจี ีโลจสิตกิส์ พฒันาระบบควบคมุพฤตกิรรมการขบัรถ 
ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ความปลอดภยั เช่นแอปพลเิคชัน่ Kubdee

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

• Action Learning  ปรับรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานจากการอบรมเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
และประสบการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ผ่านงานโครงการ (Project-Based Learning)

• รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที  ส่งเสริมชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริพร้อม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมด้วยตนเอง และมีน�้าเพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

• หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้าและทุ่นกักขยะลอยน�้า  ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนาทุ่นกักขยะลอยน�้าบริเวณ
ริมสองฝั่งคลองในพื้นที่น�าร่อง 13 จังหวัด 24 จุด และพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้าให้เคลื่อนที่ไป
กลางน�้า แยกแยะขยะด้วยระบบ AI แล้วเก็บขยะกลับมายังจุดเทขยะ

• โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย  มูลนิธิเอสซีจี
ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยน�าเทคโนโลยี BIM มาใช้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา 
และลดเศษวัสดุก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

จ�านวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทียบ
กับพนักงานทั้งหมด (เฉพาะในประเทศ)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจตามล�าดับ

จ�านวนชุมชนที่สามารถบริหาร
จัดการน�้าได้ด้วยตนเอง

และ

รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

เป้าหมาย

ในปี 2565
0

เป้าหมาย

ในปี 256570%

0

68%

19

0.239 0.279

เป้าหมาย

108
ชุมชน ในปี 2564
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กลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้าในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 26

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 27

เศรษฐกิจหมุนเวียน   37

สุขภาพและความปลอดภัย  45
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความปลอดภัย

สถานะของการด�าเนินงาน

     โครงการที่ได้รับรางวัล 
 โครงการที่มีการขยายผล
     โครงการในระหว่างด�าเนินการ 

 โครงการต่อเนื่อง
     โครงการใหม่/การริเริ่มใหม่

เอสซีจีก�าหนดกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
สามเรื่องหลัก
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• ความปลอดภัย

ความก้าวหน้าในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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
เทคโนโลยโีลกเสมอืน AR และ VR ช่วยเพิม่ชัว่โมง
การฝึกอบรม และเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา

   ใช้ระบบจัดการการปฏิบัติงานขนส่งอย่าง
เข้มงวด ตั้งแต่ก่อนการขนส่ง ระหว่างการขนส่ง 
และหลังการขนส่งสินค้า ร่วมกับศูนย์ควบคุมและ
ติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถด้วย GPS

   จัดท�ามาตรฐาน Goods Transportation 
Safety เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
เดินทางและขนส่งร่วมกันของทั้งองค์กร และปรับ
ใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง

ส่งเสริม
พลังงานทดแทน

ปรับปรุงการใช้
พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

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 ได้รับรางวัล 
Thailand Energy Awards 
2019 ด้านพลังงานทดแทน 
ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยง
กับระบบสายส่งไฟฟ้า (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

   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 Solutions 
(NCS) ในการประเมินการ
ดูดซับคาร์บอนและชดเชยการ
ปล่อยคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติ  

พัฒนาวัสดุที่มี
คุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิม

รวบรวมและจัดการ
ของเสียเพื่อน�ากลับมา
ใช้ใหม่

สร้างธุรกิจใหม่
ตามแนวคิดท�าสินค้า
ให้เป็นบริการ

   ใช้ SMX Technology 
ที่ธุรกิจเคมิคอลส์คิดค้นขึ้น 
พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เกรดพิเศษส�าหรับผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ขึ้นรูปได้บางลง แต่
ยังแข็งแรงเท่าเดิม 

   Recyclable Polymer 
Packaging พัฒนาบรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์รีไซเคิลได้และยังมี
น�้าหนักเบา

   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

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรงมากขึ้น เป็นปัจจัยเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องให้
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามความตกลงปารีส เอสซีจีได้แสดงความมุ่งมั่น
ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 
2 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้ และสนับสนุนการ
ควบคุมให้ไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยตั้ง
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 28% 
ภายในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550) 
และยังได้ตั้งเป้าหมายระหว่างทาง ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 20% และลดการใช้พลังงานลง 13% 
ให้ได้ภายในปี 2568

1 เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
 ชีวมวลและแหล่งพลังงาน
 สะอาด ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
2 ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
 กระบวนการและอุปกรณ์ให้มี
 ประสทิธภิาพการใช้พลงังานสงูขึน้
3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
 ใช้พลังงานทดแทนโดยใช้หลัก
 เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์
 หลัก
4 พัฒนาสินค้าและบริการที่ลดการ
 ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5 จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึก
 การอนุรักษ์พลังงานและการ
 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศให้แก่พนักงานและ
 คู่ธุรกิจ
6 ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก 
 ชายฝั่งและหญ้าทะเลให้มีความ
 หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็น
 แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

• จัดท�ามาตรการเพื่อบรรลุ
 เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจกให้เป็นไปตาม
 ความตกลงปารีส 
• ก�าหนดราคาคาร์บอนภายใน
 องค์กร (ICP) และน�ามาใช้
 เป็นปัจจัยหนึ่งในการ
 ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
 ที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจก
• จัดท�าและเปิดเผยการ
 จัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศตามแนวทางของ 
 TCFD
• จัดตั้งคณะท�างาน Natural 
 Climate Solutions และ
 เข้าร่วมกับ WBCSD 
 Natural Climate 
 Solutions

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

2563

2568

2573

2568

10%

20%

28%

13%

สัดส่วนการลดก๊าซเรือนกระจก
ปี 2562 เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

สัดส่วนการลดการใช้พลังงาน 
ปี 2562 เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

9.2%

7.5%

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

13.6%
การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

การลดการใช้พลังงาน
เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2558 2559 2560 2561 2562

ล้านตัน CO2

5.5% 7.0% 7.5% 7.4% 9.2%

1.46

1.81 1.92 1.96

2.43

ภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจก
เอสซีจี



28รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา ภาคผนวก สารบัญความยั่งยืนของเรา แนวทางที่เราดูแล

0

4

8

12

16

20

2558 2559 2560 2561 2562

เอสซีจียกระดับการบริหารจัดการ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล

ด�าเนินงานตามแนวทาง Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)
 Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures เป็นองค์กรที่มี
เป้าหมายในการให้ค�าแนะน�าแก่ภาคธุรกิจในการ
เปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และผลประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ขณะที่ภาคธุรกิจก็ได้รับค�าแนะน�า
และการสนับสนุนให้ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 ปี 2562 เอสซีจีจึงได้จัดท�าการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจตาม
แนวทางของ TCFD ตั้งแต่กระบวนการก�ากับ
ดูแล การวางกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การ
ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด และจัดท�าแผนงานที่
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ และด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ เป็นต้น

การใช้ Internal Carbon Pricing (ICP)
ปี 2562 เอสซีจีริเริ่มการก�าหนดราคาคาร์บอน
ภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) 
โดยก�าหนดมูลค่าเท่ากับ 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และน�ามาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ช่วย
เพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุนให้กับโครงการที่
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 • ขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในโครงการ
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการ
ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่จากแนวทาง
สังคมคาร์บอนต�่า
 • เตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงจากกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   
 • ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประเมินความแข็งแกร่งของการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ธุรกิจในการใช้
ราคาคาร์บอนภายในองค์กร

การลดการใช้พลังงาน
เพตะจูล

7.5%

15.31

5.8% 6.8% 8.4% 7.8%

11.53
13.18

16.90
16.08

เอสซีจี
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• เอสซีจีต่อยอดธุรกิจใหม่ SCG Solar 
Roof Solutions ด้วยบริการติดตั้งระบบ
หลังคาโซลาร์แบบครบวงจรแก่ลูกค้า
ทั่วไป สามารถติดตามการท�างานของ
ระบบแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟน 

  เอสซีจีเริ่มให้ความส�าคัญกับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2557 ในฐานะ
พลังงานสะอาดที่ช่วยสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนา
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า 
และโซลาร์รูฟทอป 

กลยุทธ์ 1, 3, 4

 นับจากปี 2557 ถึงปี 2562 เราจัดท�า
โครงการไปแล้ว 22 โครงการ รวม 75.68 
เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 102.65 กิกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี  ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 48,272 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี
 
• โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์แบบลอยน�้าและบนหลังคา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
น�้าประปานิคมอุตสาหกรรมหนองแค  
โครงการที่เกิดขึ้นจากความพยายามมอง
หาโอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัทเอสซีจี 
เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) จนได้รับรางวัล
ดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN 
Energy Awards 2019 ด้านพลังงาน
ทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยง
กับระบบสายส่งไฟฟ้า หรือ Off-Grid  
 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของส�านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค พัฒนาขึ้นโดยขยายผลโครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์ 
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

48,272 
ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์ต่อปี
ตั้งแต่ปี 2557

• โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลอยน�้าและบนหลังคา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน�้า
ประปานิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN 
Energy Awards 2019
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ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส�าคัญ ใช้แผงเซลล์แสง
อาทิตย์แบบ Polycrystalline Silicon 
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ติดตั้ง
บริเวณพื้นที่ว่างทั้งบนหลังคาของตัว
อาคาร และในบ่อน�้าด้านหลังส�านักงาน 
ตามแนวคิดการน�าพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใช้
ประโยชน์มาก่อประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  
 จุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้แผงโซ
ลาร์ทั้งสองระบบ คือแบบบนหลังคาและ
แบบลอยน�้า โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน�้า 
(Solar Floating) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
เอสซีจีพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก�าลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้
มากกว่าเมื่อเทียบกับการติดตั้งบนหลังคา
ทั่วไป ทั้งโครงการสามารถผลิตไฟฟ้าใช้
ผลิตน�้าประปาได้ประมาณ 236 เมกะวัตต์

ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้า
จากสายส่งได้ถึง 14% เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 134 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
 โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 5-6 ปี 
สามารถลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าตลอด
อายุโครงการ 25 ปีได้ 5.8 ล้านหน่วย 
คิดเป็นค่าไฟฟ้า 20.4 ล้านบาท ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,365 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จึงนับเป็น
โครงการที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ
ขยายผลไปใช้กับโครงการอื่นๆ ของบริษัท
ทั้งในและนอกประเทศ
 ปัจจุบันมีการขยายผลไปแล้วจ�านวน 
5 โครงการทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 199 ล้านหน่วยต่อ
ปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 30 ล้าน
บาทต่อปี

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์ต่อปี

ตั้งแต่ปี 2562

500

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์ต่อปี

134

• โซลูชันเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน เอสซีจี
น�าความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาระบบผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์ต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ SCG 
Solar Roof Solutions ด้วยบริการติดตั้ง
ระบบหลังคาโซลาร์แบบครบวงจรส�าหรับ
บ้านพักอาศัย ตั้งแต่ให้ค�าปรึกษา ส�ารวจและ
ประเมินราคา ตรวจสอบสภาพหลังคาก่อน
ติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ออกแบบระบบ
โซลาร์ส�าหรับหลังคาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าสูงสุด และบริการติดตั้งโดยทีม
ช่างมืออาชีพและด้วยนวัตกรรม Solar FIX 
ป้องกันปัญหาหลังคารั่วซึม พร้อมแอปพลิเคชั่น
ตดิตามการท�างานของระบบโซลาร์แบบเรยีลไทม์
สามารถดูยอดเงินที่ประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้แบบรายวัน รายเดือน และรายปี  
 ในปี 2562 ให้บริการไปแล้ว 55 ราย 
600 กิโลวัตต์ เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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• อาคาร SCG Health Center สร้าง
ขึ้นตามแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบ
วิศวกรรม และสภาพแวดล้อมนอก
อาคาร ท�าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล 
ASEAN Energy Awards 2019

 เอสซีจีด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในทุกหน่วยธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2553 โดย
การติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานของ
ตนเองอย่างสม�่าเสมอ พร้อมกับคิดค้น 
วิจัยและพัฒนาแนวทางใหม่ๆ น�ามา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในทุก
ขั้นตอน  

 เราเชื่อว่าพนักงานคือปัจจัยส�าคัญที่สุด
ของการอนุรักษ์พลังงาน จึงส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดการประกวด 
Energy Award มาตั้งแต่ปี 2557 และ
จัดต่อเนื่องทุก 2 ปี เพื่อให้พนักงานริเริ่ม
สร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนจากการปฏิบัติงานจริง 
ซึ่งทุกโครงการที่ได้รับรางวัลสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยใช้เงินลงทุนต�่า 
และเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน  
 ทุกปีเอสซีจีจัดกิจกรรมงาน Energy 
Day เพื่อปลุกจิตส�านึกให้พนักงานเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยกันอนุรักษ์
พลังงาน ภายใต้แนวคิด “ปิดเมื่อไม่ใช้ 
ปรับให้พอดี เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” หรือ 
3C Close Control Change ต่อเนื่องมา
หลายปี
 ปี 2562 บริษัทในเครือเอสซีจีได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หลายรางวัล ทั้งในระดับประเทศและ
อาเซียน 

• บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด รางวัล
ดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจาก 
Thailand Energy Awards 2019  
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ภายใต้
ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงานจาก Thailand 
Energy Awards 2019 จากความมุ่งมั่น
ในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ด้วยระบบการบรหิารงาน เช่น การบรูณาการ
ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม (TPM) ระบบการบริหารคุณภาพ

กลยุทธ์ 2, 5

มุ่งมั่นอนุรักษ์
พลังงาน

• บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด 
ด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่องร่วมกับการรณรงค์
ให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านการใช้
พลังงาน ท�าให้ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงานจาก Thailand 
Energy Awards 2019  

10.7%

ลดการใช้
พลังงานลง

เมื่อเทียบกับปี 2558
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 จากโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ 
ท�าให้บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด 
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 
(ระดับสูงสุด) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
และได้รับการรับรองเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
รายแรกในประเทศไทย จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• SCG Health Center รางวัลชนะเลิศ
รางวัล ASEAN Energy Awards 2019 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Green 
Building อาคาร SCG Health Center 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
สร้างขึ้นตามแนวคิดอาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ 
Green Building โดยค�านึงถึงคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีความสุขกับการท�างาน พร้อมปลูก
ฝังจิตส�านึกการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 อาคารออกแบบให้วางตัวสอดคล้อง
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 
เพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของ
แสงแดด โดยได้รับการบังแสงแดดจาก
อาคารส�านักงานใหญ่ 1 ทางทิศตะวันตก
และทิศใต้ บริเวณด้านหน้าอาคารมีส่วน
ยื่นบังแดดให้ผนังอาคาร กรอบอาคาร
เลือกใช้กระจกบรรจุก๊าซเฉื่อย ส่วนบน
หลังคาปูวัสดุหญ้าเทียมและลู่วิ่ง 
ใต้หลังคาบุฉนวน Polystyrene Foam 
เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
 งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
เน้นความส�าคัญของอุปกรณ์ประหยัด

พลังงาน เช่น การใช้ประโยชน์จากแสง
ธรรมชาติ ร่วมกับหลอดไฟ LED และ
โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสะท้อนสูง มีระบบ
ควบคุมการเปิดปิดด้วยแสงสว่างและ 
Two Wire Remote ซึ่งควบคุมจากส่วน
กลาง ใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพ
สูง และระบบลิฟต์ชนิดประหยัดพลังงาน 
รวมทั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ก�าลังการผลิต 120 กิโลวัตต์ ท�าให้อาคาร
นี้ใช้พลังงานทดแทนถึงราว 25%
 สภาพแวดล้อมด้านนอกอาคาร
ออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีบ่อน�้าและ
ปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบสร้างความร่มรื่น 
เพื่อลดพื้นที่คอนกรีตและช่วยกันความ
ร้อนเข้าสู่อาคาร 
 จากคุณสมบัติโดดเด่นด้านการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาคาร 
SCG Health Center จงึได้รบัรางวลัดเีด่น

ทั่วทั้งองค์กร (TQM) ร่วมกับระบบการ
บริหารจัดการแบบ IBE พร้อมกับรณรงค์
กระตุ้นจิตส�านึกผ่านกิจกรรม 3C ให้
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมระดมความ
คิดหาวิธีปรับปรุงการท�างานและการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท�าให้
เกิดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 
2559-2561 ทั้งสิ้น 21 มาตรการ ทั้งช่วย
ลดการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน
ในอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ และ
การน�าก๊าซเหลือทิ้งกลับมาใช้เป็น
เชื้อเพลิง 
 ผลการด�าเนินงานภายในระยะเวลา 
3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 
1.058 กิกะวัตต์ชั่วโมงหรือ 10.7% เมื่อ
เทียบกับปี 2558 ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานลง 384 ล้านบาท
 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ยัง
บริหารจัดการของเสียและมลพิษ โดยน�า
ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนและวัตถุดิบทดแทน ตรวจวัด
คุณภาพน�้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่รางระบาย
สาธารณะ และมุ่งมั่นสู่การฝังกลบของเสีย
เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารเขียว 
(Green Building) รวมทั้งยังได้รับการ
คัดเลือกเข้าประกวด ASEAN Energy 
Awards 2019 : ASEAN Best 
Practices Awards for Green 
Buildings จนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท Small and Medium Building
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 เอสซีจีให้ความสนใจกับการน�า
พลังงานทดแทนมาใช้นานแล้วตั้งแต่ปี 
2544 ที่เริ่มใช้ของเสียอุตสาหกรรมมาเป็น
เชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์  
ต่อมาเราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากความร้อนเหลือทิ้ง (WHG) พัฒนา
เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) 
จากการแปรรูปขยะชุมชน และผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากการบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็น
ไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการน�า
ของเสียกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

• โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย โรงงานวังศาลา เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด และบริษัทผลิตภัณฑ์
กระดาษไทย จ�ากัด  ด�าเนินการปรับปรุง

17,000

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากกว่า

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์ต่อปี  

ระบบบ�าบัดน�้าเสียของบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด ซึ่งเป็นระบบเติม
อากาศ โดยเพิ่มระบบบ�าบัดแบบไร้อากาศ
เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการใช้เชื้อเพลิงของบริษัท
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยฯ และบริษัทสยาม
คราฟท์ฯ เพื่อให้สามารถใช้พลังงานก๊าซ
ชีวภาพได้
 ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะน�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในเตาเผากากปูนขาวของบริษัท
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยฯ ทดแทนการใช้
น�้ามันเตาได้ประมาณ 3.3 ล้านลิตรต่อปี 
และเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน�้าของบริษัท
สยามคราฟท์ฯ ทดแทนถ่านหินประมาณ 
4,500 ตันต่อปีขึ้นอยู่กับการใช้พลังงาน
ในแต่ละช่วงเวลา ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 17,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  
 นอกจากนั้นระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไร้
อากาศยังช่วยลดภาระของระบบบ�าบัด
น�้าเสียเดิม ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
อีกประมาณปีละ 5.6 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อปี และลดปริมาณกากของเสียที่ต้องส่ง
ไปก�าจัด 12,000 ตันต่อปีด้วย 
 จากผลส�าเร็จหลายประการข้างต้น 
ส่งผลให้โครงการนี้ได้รับรางวัล Thailand 
Energy Awards 2019 ด้านพลังงาน
ทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยง
กับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบของเสียหรือ
น�้าเสียจากกระบวนการผลิตทุกประเภท 
โดยเฉพาะของเสยีหรอืน�า้เสยีทีม่สีารอนิทรย์ี
หรือค่า COD สูง ซึ่งสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมาก 

กลยุทธ์ 3

พัฒนาพลังงาน
ทดแทน

• โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบ
บ�าบัดน�้าเสียในโรงงานวังศาลาของบริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ได้รับ
รางวัล Thailand Energy Awards 2019 
ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่
เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)
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Zero Burn Project 
ลดการเผาไร่ เปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นพลังงาน

 ทั้งนี้เชื้อเพลิงแปรรูปจากเศษวัสดุทางการ
เกษตรเมื่อเผาไหม้ในเตาเผาปูนซีเมนต์จะท�าได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่มีขี้เถ้าฟุ้งกระจาย และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ยังมีระบบดักจับฝุ่นละออง ไม่เกิด
มลภาวะกับสภาพแวดล้อม  
 โครงการ Zero Burn จึงช่วยบรรเทาปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการเผาในไร่นาซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งของภาวะโลกร้อนและฝุ่น PM 2.5  ทั้งยัง
ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุตามแนวคิด 
From Waste To Wealth ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และในส่วนโรงงานปูนซีเมนต์ของ
เอสซีจีสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
 เอสซีจีมุ่งมั่นจะพัฒนาโครงการ Zero Burn 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายจุดรับ
ซื้อให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2563 รวม
ทั้งตั้งเป้าหมายผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้งาน
ในโรงงานอื่นๆ ในเครือ และขยายผลจ�าหน่าย
เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพให้โรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานของหน่วยงานอื่นในระยะต่อไป

 เอสซีจีโดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สยามคูโบต้า 
และหอการค้าแห่งประเทศไทย ด�าเนินโครงการ 
Zero Burn เปิดจุดรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย 
ซังข้าวโพด รวมทั้งเศษผลผลิตทางการเกษตร
อื่นๆ น�าเข้าสู่กระบวนการบีบอัดแล้วน�าไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ 
เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะจากการเผาไร่ 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย สอดคล้อง
กับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 พื้นที่ท�าการเกษตรทั่วประเทศภายหลังการ
ท�านาหรือท�าไร่จะเกิดเศษวัสดุทางการเกษตร 
เช่น ฟางข้าวหรือใบอ้อย ซึ่งเกษตรกรมักก�าจัด
ด้วยการเผา ท�าให้เกิดมลภาวะทั้งหมอกควัน 
ฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ซึ่งนับ
เป็นปัญหาส�าคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ขณะนี้ 
 โครงการ Zero Burn เริ่มเปิดรับซื้อเศษ
วัสดุทางการเกษตรและผลผลิตเหลือทิ้งมา
ตั้งแต่ปลายปี 2562 ในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์
ทั้ง 5 แห่งของเอสซีจี ที่จังหวัดสระบุรี ล�าปาง 
และนครศรีธรรมราช  ต่อมาขยายจุดรับซื้อไปยัง
เครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ท�าให้
ปัจจุบันมีจุดรับซื้อจ�านวน 14 แห่ง  เน้นการ
รับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย และซังข้าวโพดเป็นหลัก 
โดยน�ามาอัดก้อนเพื่อการขนส่งด้วยเครื่องจักร
ให้มีสภาพเป็น Briquette ขนาดเล็กซึ่งมีความ
หนาแน่นมากกว่าฟางอัดก้อนทั่วไปราว 3-4 เท่า 
ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเชื้อเพลิงไปยังโรงงาน  

ความยั่งยืนของ Zero Burn Project

เกษตรกร 

โรงงานเอสซีจี

ลดมลภาวะ + 
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

อัดก้อน

ลดการใช้ถ่านหิน

เพ
ิ่มร
าย
ได
้

เผา
เพิ่ม มลภาวะ PM 2.5 
+ ก๊าซเรือนกระจก

ฟางข้าว
ใบอ้อย ซังข้าวโพด

Click Video

https://youtu.be/ffXvVrcCo_U
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กลยุทธ์ 6

ฟื้นฟูป่าธรรมชาติบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• เอสซีจีจัดตั้งคณะท�างาน Natural Climate 
Solutions เพื่อดูแลการเก็บกักคาร์บอนด้วย
ธรรมชาติตามมาตรฐานสากล พร้อมร่วมงาน
กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
WBCSD

• เอสซีจีด�าเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ตั้งแต่การสร้างฝายชะลอน้�า ปลูกป่าบก 
ป่าโกงกาง และหญ้าทะเล ควบคู่กับ
การฟื้นฟูเหมืองหินปูนมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่ากันชนของ
เหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี 
ได้รับประกาศนียบัตรภายใต้โครงการ  
“สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” 
(Low Emission Support Scheme, 
LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 Natural Climate Solutions (NCS) 
คือแนวคิดที่ใช้ป่าธรรมชาติมาแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบ
ว่าป่าธรรมชาติสามารถดูดซับและกัก
เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คาดว่ามีศักยภาพช่วยลด
คาร์บอนได้มากถึง 37% ของการบรรลุ
เป้าหมายควบคุมไม่ให้โลกร้อนเกิน 
2 องศาเซลเซียส แต่ขณะนี้โลกใช้
ประโยชน์จากป่าธรรมชาติเพียงแค่ 
1% เท่านั้นในการบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ในปีที่ผ่านมา NCS ก�าลังได้รับการส่ง
เสริมอย่างแข็งขันโดย WBCSD องค์กร
เครือข่ายของธุรกิจชั้นน�าทั่วโลกกว่า 200 
บริษัทที่ต้องการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีส่วน
ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน  

• จัดตั้งคณะท�างาน Natural Climate 
Solutions เอสซีจีเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของ WBCSD มาตั้งแต่ปี 2543 และได้
สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ทั้งการฟื้นฟูป่าในพื้นที่
เหมืองหินปูน การปลูกป่าโกงกางและ
หญ้าทะเล โดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอ
น�้าและแหล่งน�้า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมาตลอดเวลากว่า
1 ทศวรรษ ตามโครงการ “รักษ์น�้า จาก
ภูผา สู่มหานที” แนวคิด NCS จึง
สอดคล้องกับทิศทางและแนวปฏิบัติของ
เอสซีจีที่จัดท�าอยู่เป็นอย่างดี 
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 เพื่อให้การน�า NCS มาเป็นกลยุทธ์
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ในปี 2562 เราจึงตั้ง
คณะท�างาน Natural Climate Solutions 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท�าแผน NCS ใน
การปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ 
พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า NCS ทั้งระดับ
ประเทศและสากล  รวมทั้งได้เข้าร่วมกับ 
WBCSD Natural Climate Solutions 
(NCS) ในการประเมินการดูดซับคาร์บอน
และชดเชยการปล่อยคาร์บอนโดยวิธี
ธรรมชาติ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่คู่มือมาตรฐาน
สากล (Protocol) ในการประเมินการ
ดูดซับคาร์บอนโดยวิธีทางธรรมชาติใน
อนาคต   

• ปลูกป่าให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือน
กระจก เอสซีจีด�าเนินโครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 
ปี ทั้งการสร้างฝายชะลอน�้า ปลูกไม้ป่าบก 
หญ้าทะเล และไม้ป่าโกงกาง นับถึงปี 
2562 ผลด�าเนินงานโดยรวม ได้แก่

  • ปลูกไม้ป่าบกจ�านวน 221,000 ต้น 
ในพื้นที่เหมืองหินปูนของเอสซีจี และพื้นที่
นอกโรงงานในจังหวัดต่างๆ เช่น สระบุรี 
ล�าปาง ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี ฯลฯ

โดยในปี 2563 วางเป้าหมายปลูกต้นไม้
ในพื้นที่โรงงานและเหมืองหินปูนจ�านวน 
100 ไร่ ประมาณ 25,000 ต้น ปลูกป่า
โกงกางจ�านวน 20 ไร่ ประมาณ 32,000 
ต้น และหญ้าทะเล 20 ไร่ ประมาณ 
160,000 ต้น

• การฟื้นฟูป่าช่วยดูดซับคาร์บอนของ
เหมืองหินปูนเขาวงได้รับประกาศนียบัตร
ภายใต้โครงการ LESS  เอสซีจีร่วมมือ
กับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ด�าเนินโครงการ 
“การกันพื้นที่ท�าเหมืองเพื่อรักษาพื้นที่
ป่า และปลูกป่าในพื้นที่ฟื้นฟูเหมือง 
เพื่อกักเก็บคาร์บอนและรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพ” บริเวณเหมืองหินปูน
เขาวง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
จ�ากัด ต�าบลเขาวง อ�าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี โดยได้ด�าเนินการส�ารวจ 
ดูแลรักษา และป้องกันการเข้าไปรบกวน
ระบบนิเวศป่าไม้ การสร้างฝายชะลอ
น้�าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และการ
ปลูกป่าเพิ่มเติม ท�าให้บริเวณพื้นที่กันชน 
2,197 ไร่ของเหมืองหินปูนเขาวง ดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นจ�านวน 
86,557 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนาคม 2535 – 15 สิงหาคม 
2562) และได้รับใบประกาศนียบัตรภาย
ใต้โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก” (Low Emission Support 
Scheme: LESS) โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปลูกไม้ป่าบก
จ�านวน 

221,000
ต้น

ปลูกหญ้าทะเล
และไม้ป่าโกงกาง
จ�านวน

25,000
ต้น

สร้างฝายชะลอน�้า

91,405
ฝาย   

ดูดซับก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ 

86,557 
ตัน

  • ปลูกหญ้าทะเลและไม้ป่าโกงกาง
สะสมจ�านวน 25,000 ต้น ในพื้นที่จังหวัด
ตรัง สุราษฎร์ธานี และระยอง  
  • ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นฟื้นฟูป่า
ต้นน�้าด้วยการสร้างฝายชะลอน�้าในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศกว่า 91,405 ฝาย   
 เอสซีจีตั้งใจจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
อย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ด้าน Natural Climate Solutions (NCS)  
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบเพิ่มสูงขึ้นและการ
ขาดแคลนทรัพยากรของโลก ท�าให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้หลักการ 
“ผลิต-ใช้-วนกลับ” (Make-Use-Return) เป็น
แนวคิดส�าคัญในการจัดการและรับมือกับปัญหา
ดังกล่าว เอสซีจีจึงน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็น
กลยุทธ์หนึ่งในสามกลยุทธ์ของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของเอสซีจี โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเพื่อเกิดการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด และลดอัตราการใช้
ทรัพยากรใหม่อย่างสิ้นเปลือง 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 เพื่อสร้างและรักษาคุณค่าหลัก
 ของวัสดุสูงสุด
2 การรวบรวมและจัดการของเสีย
 เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
3 การปรับเปลี่ยนสร้างธุรกิจใหม่
 ตามแนวคิดท�าสินค้าให้เป็น
 บริการ (Product as a 
 Service)

• การตั้งคณะกรรมการ
 เศรษฐกิจหมุนเวียนมาก�ากับ
 ดูแลและสร้างปัจจัยความ
 ส�าเร็จของเศรษฐกิจ
 หมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ 
 การสร้างความตระหนัก 
 การสร้างความร่วมมือ 
 การก�าหนดข้อบังคับ 
 การสร้างนวัตกรรม 
 และการสร้างระบบบริหาร
 จัดการ และประเมินผล

47%
รายได้บรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่น�ากลับมา
รีไซเคิลหรือใช้ซ�้าได้ 
เทียบกับรายได้บรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์รวมของธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

50%
รายได้บรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่น�ากลับมา
รีไซเคิลหรือใช้ซ�้าได้ 
เทียบกับรายได้บรรจุ
ภัณฑ์พอลิเมอร์รวมของ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

2563

0
ปริมาณขยะใน
ส�านักงานใหญ่บางซื่อ
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ 
(Zero Waste to 
Landfill)

2564

100%
สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ที่สามารถน�ากลับมา
รีไซเคิลหรือใช้ซ�้าได้

2568

9%
สัดส่วนการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้
ครั้งเดียวในประเทศ
ของธุรกิจเคมิคอลส์

2568

แนวปฎิบัติ SCG Circular Way

1. Reduce and Durability 

การลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
และการออกแบบ ให้สินค้ามีอายุ

การใช้งานได้นานขึ้น

3. Reuse and Recycle

เพิ่มความสามารถหมุนเวียนสินค้า
ที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่

2. Upgrade and Replace 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้าหรือ
วัตถุดิบชนิดเดิม ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบ

ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทรัพยากร
น้อยลงหรือน�าไปรีไซเคิลได้มากขึ้น
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• ธุรกิจเคมิคอลส์พัฒนานวัตกรรม 
SMX Technology ส�าหรับการผลิตเม็ด
พลาสติกเกรดพิเศษ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกขึ้นรูปได้ง่าย บางลง และแข็งแรง
เท่าเดิม ลดการใช้เม็ดพลาสติก และน�า
กลับมารีไซเคิลได้มากครั้งขึ้น 

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 
Recyclable Polymer Packaging เพื่อ
ให้บรรจุภัณฑ์มีน�้าหนักเบาและน�ากลับมา
รีไซเคิลได้

กลยุทธ์ 1

• Recyclable Polymer Packaging 
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รีไซเคิลได้  ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งคิดค้นวิธีลดของเสียจาก
บรรจุภัณฑ์ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
เพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่น�าไป
รีไซเคิลได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปถนอม
อาหาร (Thermoformed Barrier Food 
Packaging) ที่มีคุณสมบัติช่วยถนอม
อาหารที่บรรจุได้ยาวนานเทียบเท่า
บรรจุภัณฑ์โลหะหรือแก้ว อีกทั้งยังมีน�้า
หนักเบาและน�ากลับมารีไซเคิลได้ด้วย 
 ปี 2562 กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance
and Polymer Packaging Business : 
PPP Business) มีสัดส่วนรายได้
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ที่รีไซเคิลได้ 47% 
ของยอดขาย PPP Business

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้วย
นวัตกรรมวัสดุ
คุณสมบัติพิเศษ

 เราเชื่อว่าแนวทางหนึ่งในการช่วยลด
การใช้วัตถุดิบ และน�าวัสดุเหลือทิ้งกลับ
มารีไซเคิลได้มากครั้งขึ้น โดยที่ผลิตภัณฑ์
นั้นยังคงทนและใช้งานได้ยาวนาน คือการ
คิดค้นนวัตกรรมวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
สามารถใช้คุณค่าหลักของวัสดุนั้นอย่างมี
ประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง (High Value Added Products 
& Services, HVA) ที่ช่วยทดแทนสินค้า
หรือวัสดุแบบเดิม ลดปริมาณการใช้วัสดุ 
ยืดอายุการใช้งาน และน�ากลับมารีไซเคิล
ได้ดีขึ้น  

SMX Technology 
ช่วยลดปริมาณการ
ใช้พลาสติกในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ถึง

 ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ขนาด 1,000 ลิตร เป็นถัง
ที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการใช้งานส�าหรับการขนส่งสารเคมีที่
ต้องการความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการบรรจุต่อพื้นที่ 
รวมทั้งการติดตั้งและขนส่ง ธุรกิจเคมิคอลส์จึงร่วมกับลูกค้าโรงงาน
ผู้ผลิตถังบรรจุสารเคมีชั้นน�า พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษด้วย 
SMX Technology ส�าหรับการผลิตถัง IBC โดยเฉพาะ ช่วยให้ถัง
ที่ผลิตได้มีการคงรูปและมีคุณสมบัติทนทานสารเคมีที่ดีเยี่ยม ถังมี
น�้าหนักเท่าเดิม แต่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยัง
ขึ้นรูปและควบคุมการผลิตได้ง่าย ช่วยลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์จาก
การลดการใช้วัสดุลงได้สูงสุด 10% (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของถัง)

• SMX Technology นวัตกรรมพลิก
โฉมหน้าวงการพลาสติก เทคโนโลยีที่
คิดค้นโดยธุรกิจเคมิคอลส์ ส�าหรับการ
ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษ
ประเภท HDPE (High Density 
Polyethylene) ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกสามารถขึ้นรูปได้ง่าย บางลง 
และยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม ท�าให้
ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนักเบาลง และน�ากลับเข้า
สู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากครั้งขึ้น  
 ปัจจุบันนวัตกรรม SMX ได้ใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลายประเภทแล้ว เช่น ถัง
บรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ แผ่นฟิล์มส�าหรับ
ผลิตถุงหน้ากว้างคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น
ฟิล์มรองของงานบรรจุภัณฑ์ขนส่งประเภท
กระดาษ ฝาเครื่องดื่มน�้าอัดลมน�้าหนักเบา
พิเศษ 

ถังบรรจุสารเคมี 
(IBC) SMXTM 

รายได้บรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่น�ากลับ

มารีไซเคิลหรือใช้ซ�้า
ได้ เทียบกับรายได้

บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
รวมของธุรกิจ

แพคเกจจิ้ง

47%

10%

ปี 2562 มีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
SMX Technology
มากถึง

8
รายการ
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• เอสซีจีขับเคลื่อนบางซื่อโมเดลใน
ส�านักงานใหญ่บางซื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานใน
องค์กร สามารถลดปริมาณขยะและน�า
ขยะไปรีไซเคิลได้มากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยมีเป้า
หมายขยะฝังกลบเหลือศูนย์ในปี 2564

• เอสซีจีพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น
KoomKah “คุ้มค่า” ส�าหรับช่วยให้การ
จัดการธนาคารขยะมีประสิทธิภาพและ
การรีไซเคิลขยะง่ายขึ้น

• เอสซีจีสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ  ในการรีไซเคิลของเสีย เช่น การรับ
ซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ผ่านแอปพลิเคชั่น PaperX  การรับคืน
เศษฉนวนใยแก้วจากลูกค้ากลับมาเป็น
วัตถุดิบผลิตฉนวนใยแก้วใหม่

กลยุทธ์ 2

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการรวบรวม
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน
การแยกและขนส่งขยะที่มีคุณภาพ และลด
ปริมาณขยะปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุด  

การรวบรวมและ
จัดการของเสีย
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

• บางซื่อโมเดล  เราเริ่มต้นปฏิบัติอย่าง
จริงจังภายในองค์กรของเราเองด้วย
โครงการ “บางซื่อโมเดล” ส่งเสริมให้
พนักงานภายในส�านักงานใหญ่บางซื่อ 
และโรงงานในเครือเอสซีจีทั่วประเทศ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง “ใช้ให้
คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เราพบว่าการ
คัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นด่านแรกของ
ปัญหาการจัดการขยะ จึงได้ศึกษาปัญหา
การแยกขยะไม่ถูกต้อง และพัฒนาถังขยะ 
6 สีมาแก้ปัญหา โดยออกแบบถังขยะให้
ดูเข้าใจง่ายและสื่อสารชัดเจนว่าเป็นถัง
ส�าหรับขยะประเภทใด
 หลังจากบางซื่อโมเดลด�าเนินการมา
ได้ 2 ปี การคัดแยกขยะของพนักงานมี
ความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะลด
ลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  ส่วนขยะที่แยก
ประเภทแล้วก็มีการรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น
และได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ขยะ
ประเภทกระดาษและพลาสติกน�ากลับมา
แปรรูปใหม่  ขยะจากเศษอาหารน�าไปท�า

200%

 ปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง คือการรวบรวม
และจัดการของเสียอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อน�าขยะกลับเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลให้มากที่สุด เราเชื่อว่า
การจัดการของเสียจะประสบความส�าเร็จ
ได้นั้นต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
พฤติกรรมและระบบการบริหารจัดการ 

ปริมาณขยะที่น�าไป
รีไซเคิลเพิ่มขึ้น*

(*เทียบข้อมูลเดือน
ธันวาคม 2562 

กับเดือนกันยายน 
2561)

30%
ปริมาณขยะ

ที่ลดลง*
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เป็นสารปรับปรุงดินปลูกต้นไม้  เราตั้งเป้า
หมายให้ในปี 2564 ส�านักงานใหญ่บางซื่อ
ไม่เหลือปริมาณขยะใดๆ ที่ต้องน�าไปฝัง
กลบ (Zero Waste to Landfill)  
 เราตั้งใจขับเคลื่อนโมเดลบางซื่อ
ให้ประสบความส�าเร็จทั่วทั้งองค์กร 
และขยายผลสู่โรงงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า 
และสังคมภายนอก เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีให้กับการ
จัดการขยะของทั้งประเทศ

เป้าหมาย ปี 2563 
สนับสนุนให้เกิด
ธนาคารขยะ 

170

 จากความส�าเร็จของโครงการบางซื่อ
โมเดลที่สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบและ
เพิ่มปริมาณขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้
จริงในส�านักงานใหญ่บางซื่อของเอสซีจี  ในปี 
2562 เอสซีจีจึงถอดบทเรียนและน�าไปขยาย
ผลการจัดการขยะสู่ชุมชนรอบโรงงานของ
เอสซีจีในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ 
“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” 
 ปริมาณขยะในจังหวัดระยองมีมากกว่า 
306,000 ตันในปี 2561 ท�าให้มีค่าใช้จ่าย
ก�าจัดขยะสูงถึง 328 ล้านบาท แต่มีปริมาณ
ขยะที่น�าไปรีไซเคิลได้จริงเพียง 7% เท่านั้น 
เอสซีจีจึงมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิล
ให้มากขึ้นและลดปริมาณขยะฝังกลบ โดยใช้
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบางซื่อ
โมเดลคือ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 
และสร้างความร่วมมือในชุมชนตามแนวทาง 
“บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน จัดการ
ขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เชื่อมโยง
กับธนาคารขยะชุมชนที่เอสซีจีสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้วยแอปพลิเคชั่น KoomKah 
เพื่อสร้างโมเดลหรือต้นแบบจัดการขยะของ
ชุมชนอย่างบูรณาการทั้งระบบ 
 ปี 2562 เอสซีจีเริ่มโครงการน�าร่องกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ได้แก่ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหิน
มิตรภาพ ชุมชนเขาไผ่ วัดโขดหิน โรงเรียนวัด
โขดหินมิตรภาพที่ 42 และธนาคารขยะชุมชน
เขาไผ่ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัด
แยกขยะเปียกขยะแห้งกับชาวบ้าน 
มีประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานการน�าขยะ
ของหมู่บ้านไปจ�าหน่ายกับธนาคารขยะ
(อ่านต่อหน้า 41)  

จากบางซื่อโมเดลสู่  “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” 
และแอปพลิเคชั่น KoomKah 

• การสนับสนุนธนาคารขยะ ธนาคารขยะ
นับเป็นอีกกลไกหนึ่งในวงจรเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ด้วยการท�าหน้าที่รับซื้อขยะคัด
แยกจากสมาชิกและน�าขยะไปจ�าหน่ายต่อ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน
ต่างๆ  แต่อุปสรรคของธนาคารขยะคือ
การขาดเครื่องมือที่ดีในการบริหารจัดการ 
ส่วนใหญ่ยังจดบันทึกข้อมูลการซื้อขาย
ด้วยมือลงสมุด การจัดการข้อมูลจ�านวน
มากจึงท�าได้ยากและช้า  
 เอสซีจีจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
KoomKah “คุ้มค่า” ซึ่งประกอบด้วย 
5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่  1. การรับซื้อขยะ 
(Buy) ช่วยบันทึกจัดเก็บข้อมูลขยะและ

ค�านวณยอดเงินจากการซื้อขาย  2. การ
จัดการสมาชิก (Membership 
Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก 
ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน  
3. การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการ
ขาย ค�านวณรายรบัและก�าไรทีไ่ด้จากการขาย
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้า
ขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสม
จากการรับซื้อสินค้า ท�าให้วางแผน
กลยุทธ์การซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น 5. การจัด
ท�ารายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) 
ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผล
และดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ
ไฟล์ Excel
 แอปพลิเคชั่น KoomKah จึงช่วยให้
ผู้จัดการธนาคารขยะท�างานอย่างเป็น

ขยะเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล

6,500
กิโลกรัม

เป้าหมาย ปี 2567
ธนาคารขยะ 

1,000

Click Video

แห่งใช้แอปพลิเคชั่น 
KoomKah

แห่งทั่วประเทศ

Click Video

https://youtu.be/J3Gcrl4-NuQ
https://youtu.be/vkT3GorDH3Q
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ระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ อ�านวยความ
สะดวกด้านการวางแผนซื้อขายและขนส่ง
ขยะ เพิ่มโอกาสการจ�าหน่ายขยะไปยัง
โรงงานรีไซเคิล และโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะ ปัจจุบันมีธนาคารขยะชุมชน
ที่ใช้แอปพลิเคชั่น KoomKah แล้ว 23 
แห่ง
 

• การสร้างความร่วมมือในการรีไซเคิล
ของเสีย เราตระหนักดีว่าการรวบรวมขยะ
ของเสียให้ประสบความส�าเร็จตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นเกี่ยวข้องกับหลาย
ภาคส่วนภายนอกองค์กร จึงได้มุ่งมั่น
พัฒนาโครงการและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้
เป็นเครื่องมือ 
 ตัวอย่างที่ส�าคัญในปี 2562 เช่น 

ให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน
ที่มาร่วมกิจกรรมศาสนาที่วัดโขดหิน ร่วมกัน
จัดระบบการคัดแยกขยะถุงพลาสติกอาหาร
ที่ผู้ท�าบุญน�ามาใส่บาตร โดยมีประธานชุมชน
โขดหิน 2 ช่วยรับขยะจากวัดไปจ�าหน่ายกับ
ธนาคารขยะและน�ารายได้ไปเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   ในส่วน
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เอสซีจีได้
เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในห้องเรียน และสร้างฐานการ
เรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียนให้เกิด
การปฏิบัติจริง
 เอสซีจีได้น�าแอปพลิเคชั่น KoomKah 
ของเอสซีจีให้ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ใช้
บริหารจัดการธนาคารขยะ ช่วยให้ผู้จัดการ
ธนาคารขยะวางแผนการซื้อขายขยะได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้ชุมชนที่เป็น
สมาชิกของธนาคารขยะมีความสะดวกมากขึ้น 
จนมีส่วนช่วยให้ธนาคารขยะเขาไผ่เพิ่มสมาชิก
จาก 100 คนเป็น 200 คน
 นับว่าความส�าเร็จของโครงการ “ชุมชน 
LIKE (ไร้) ขยะ” เกิดขึ้นจากการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือกันอย่างแท้จริงของบ้าน วัด 
โรงเรียน ซึ่งท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน ร่วมกับธนาคารขยะ และอาศัย
ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็งช่วยถ่ายทอดแนวคิดส่ง
กระจายถึงสมาชิกในชุมชนอย่างได้ผล จนเกิด
เป็นโมเดลที่น�าไปใช้ได้จริง ท�าให้มีชุมชนใหม่
อีก 3 ชุมชนสนใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
ได้แก่ ชุมชนอิสลาม ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 
และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

PaperX 
Digital platform 
ช่วยรีไซเคิลกระดาษ
จ�านวน

  • ธุรกิจแพคเกจจิ้งพัฒนา PaperX 
Digital platform เป็นระบบบริการรับ
ซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ผ่านแอปพลิเคชั่น PaperX  ปัจจุบันเริ่ม
ใช้ระบบกับหลายองค์กรที่เราเข้าไปสร้าง
ความร่วมมือด้วย  นอกจากนี้ยังสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ค้า Modern Trade ใน
การรวบรวมเศษกระดาษกล่องจากศูนย์
กระจายสินค้าโดยตรงกลับเข้าสู่โรงงาน 
เพื่อผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่
  • บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด 
ผู้ผลิตฉนวนใยแก้ว รับคืนเศษฉนวนใย
แก้วจากกระบวนการผลิตของลูกค้ากลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนฉนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
เรือน กลับมาเป็นวัตถุดิบผลิตฉนวนใย
แก้วใหม่ เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนถึง 
4% และลดปริมาณของเสียที่ลูกค้าต้องส่ง
ก�าจัดมากกว่า 435 ตันต่อปี  นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังน�าเศษแก้วที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว (Post Consumed Glass Cullet) 
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหลักทดแทน “ทราย
แก้ว” (Silica Sand) ด้วย ช่วยลดการใช้
วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติถึง 10,500 
ตันต่อปี

ตันต่อปี

68,000

80

700

ชาวบ้านใน 3 ชุมชน
เข้าร่วมโครงการกว่า 

ครัวเรือน

ปี 2563 มีแผนเพิ่ม
ครัวเรือนอีก 

ครัวเรือนในชุมชนเดิม
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• เอสซีจีพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น  
ALLRENT ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักร
ที่ว่างเว้นจากการท�างาน ช่วยแบ่งปัน
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 3

• ALLRENT แอปพลิเคชั่นที่เอสซีจีพัฒนา
ขึ้นมาแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเครื่องจักรเกิน
ความจ�าเป็นในงานก่อสร้าง ซึ่งสร้าง
ความสิ้นเปลืองทรัพยากรและเพิ่มค่าใช้
จ่ายของผู้ประกอบการ โดย ALLRENT
ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรของ
ผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 รายการ 
มาบริหารจัดการและอ�านวยความสะดวก
ให้ผู้ต้องการเครื่องจักรได้เช่าไปใช้ท�างาน 
แทนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ ท�าให้เกิด
การน�าทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาจัดสรร
และใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส�าหรับ
ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาใน
การค้นหา และมีทางเลือกในการบริหาร
จัดการที่คุ้มค่า

การสร้างธุรกิจใหม่
ตามแนวคิดท�าสินค้า
ให้เป็นบริการ 

ALLRENT 
ให้บริการเช่า

เครื่องจักรไปแล้วกว่า 
990 รายการ 

ยอดขาย 

36 
ล้านบาท

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจจึงต้องปรับ
ตัวให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ หลายอย่าง 
เช่น การบริการแบบแบ่งปันทรัพยากร 
(Sharing Platform) การท�าให้สินค้าเป็น
บริการ (Product as a Service)  เรา
จึงเริ่มปรับกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่
ตามแนวคิดท�าสินค้าให้เป็นบริการ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาโซลูชันที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

จับคู่คนที่ต้องการเช่า
ให้มาเจอกับคนที่มีเครื่องจักร

พร้อมให้บริการ
หมุนเวียนเครื่องจักรให้

เกิดประโยชน์และใช้งานอย่างคุ้มค่า

ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
จากการขนย้ายเครื่องจักร
จากแหล่งไกลๆ ไปยังพื้นที่

ท�างาน

ลดการเพิ่มจ�านวน
เครื่องจักรโดยไม่จ�าเป็น
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และพลังงานเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีล้นเกิน

ลดอุปสรรคที่มีผลต่อ
การท�าเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มาจากภาครัฐ
สนับสนุนแนวคิดของเครือข่าย 

Circular Economy in 
Construction Industry (CECI)

จุดเด่นของ  ALLRENT

1

3

2

4
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“สิ่งส�าคัญที่สุด คือเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลง
จากตัวเองก่อน ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราเริ่มพูดคุย
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
เราได้สร้างความร่วมมือกับกว่า 40 องค์กร  
ในธุรกิจก่อสร้างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่
การน�าวัสดุกลับมาใช้จนถึงการก�าจัดของเสีย  
ในธุรกิจค้าปลีกมีความร่วมมือกันตั้งแต่การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจนถึงการเก็บขยะกลับมาสร้าง
คุณค่า  เรายินดีที่ได้ขับเคลื่อนการท�างานสู่การ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่า
เราจะมีอนาคตที่ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะกับเศรษฐกิจ
ไทย แต่กับเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนด้วย”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

 ความส�าเรจ็จากการจดังาน SD Symposium 
หัวข้อ Circular Economy : The Future 
We Create ในปี 2561 เพื่อจุดประกาย
การน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  
ในปี 2562 เอสซีจีจึงสานต่อความร่วมมือเรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียนในงาน SD Symposium 
10 Years “Circular Economy : 
Collaboration for Action” 
 การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรที่เป็นเครือข่าย
พันธมิตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
45 องค์กรเข้าร่วม ประกอบด้วยองค์กร
ความร่วมมือระดับโลก 5 ราย ภาครัฐ 3 ราย 
ภาคเอกชน 29 แห่ง โรงเรียนและชุมชน 
8 แห่ง เกิดการสร้างความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี
กับทุกภาคส่วน คือ

ความร่วมมือจากงาน SD Symposium 10 Years 
“Circular Economy : Collaboration for Action”

1. ความร่วมมือเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
 
• ระดับภาพรวมอุตสาหกรรม เอสซีจีร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรระดับโลกและ
ระดับประเทศเพื่อน�าแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนมาปรับใช้ คือ WBCSD, United 
Nations และหอการค้าไทย

• ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เอสซีจีเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของ Global Cement and 
Concrete Association (GCCA)  และร่วม
ก่อตั้ง Circular Economy in Cement 
Industry (CECI) กับ 14 องค์กรชั้นน�าของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  ร่วมกับบริษัทศุภาลัย 
จ�ากัด (มหาชน) จัดท�าโครงการ Recycle 
Concrete Road  ร่วมกับบริษัทแสนสิริ จ�ากัด
(มหาชน) จัดท�าโครงการ Construction 
Waste Reducing Project  และร่วมกับ

Click Video

https://youtu.be/pjkY3sE5Hwc
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บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (MQDC) สร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการสร้าง
มูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานก่อสร้าง
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

• ภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  เอสซีจีเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของ Circular Economy for 
Flexible Packaging (CEFLEX) และร่วมกับ
องค์กรธุรกิจต่างๆ ในการน�ากล่องและเศษ
กระดาษที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล เช่น 
เทสโก้ โลตัส, CP ALL, MAKRO, CPN, 
DHL, LAZADA Express, KBANK, 
ไทยเบฟเวอเรจ ฯลฯ  

• ภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ร่วมกับ 
Bill & Melinda Gates Foundation จัดท�า
ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อที่รีไซเคิลกาก
ของเสียได้  ร่วมกับ IKEA จัดท�าศูนย์รีไซเคิล  
ร่วมกับ Starboard ออกแบบวัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว 
ประเทศไทย ด�าเนินโครงการ Recycle 
Plastic Road  ร่วมกับบริษัทบางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) พัฒนา
นวัตกรรม Greenovative Lube Packaging

2. ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล 

• ความร่วมมือระดับโลก เอสซีจีร่วมเป็น
สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Alliance to End 
Plastic Waste หนึ่งใน 30 บริษัทชั้นน�า
ระดับโลก เพื่อช่วยลดและจัดการปัญหาขยะ
พลาสติก โดยเฉพาะในทะเล  

• ความร่วมมือระดับประเทศ เอสซีจีร่วม
ก่อตั้งโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและ
ขยะอย่างยั่งยืน (Thailand PPP Plastic) 
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กลุ่มพลาสติก มีเป้าหมายน�าขยะพลาสติก
กลับมาใช้ประโยชน์ 100% และลดขยะ
พลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต�่ากว่า 50% 
ภายในปี 2570 

• ความร่วมมือกับภาครัฐ เอสซีจีร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนา
ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน�้า ลดปริมาณขยะไหล
ลงทะเล

3. ความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

• ความร่วมมือกับภาครัฐ เอสซีจีร่วมกับการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
จัดท�าโครงการ Eco World Class with 
Circular Economy Concept โดยการให้
บริการก�าจัดของเสียอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง  

4. ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชน  

• เอสซีจีร่วมกับชุมชนหลายแห่งเพื่อสร้าง
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในจังหวัด
ต่างๆ เช่น ราชบุรี ล�าปาง ระยอง ตรัง 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เอสซีจี ได้เน้นย�้าถึงการสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งต้องสื่อสาร
ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
เรื่องส�าคัญและสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
(Win-Win Situation) โดยเครื่องมือส�าคัญ
คือนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 การประชุมครั้งนี้ยังได้ระดมสมองจาก
ผู้เข้าร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ
ของประเทศไทย จนได้บทสรุปน�าเสนอเป็น
แนวทางแก่นายกรัฐมนตรี 4 มาตรการ ได้แก่  
1) การยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานการบริหาร
จัดการขยะ 2) การผลักดันภาคธุรกิจให้
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการรีไซเคิล 
3) การรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ประชาชนและโรงเรียน 
และ 4) การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับขยะ
อย่างจริงจัง
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สุขภาพ
และความปลอดภัย

การด�าเนินงานของเอสซีจีมีธุรกิจหลากหลาย 
ตั้งแต่การผลิต การให้บริการ การขนส่ง รวมถึง
ยังมีพนักงานและคู่ธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญ  
เราจึงให้ความใส่ใจและมุ่งความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการลดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมาย
สูงสุดว่าจะไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานภายในปี 2565 
และไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและ
คู่ธุรกิจในทุกปี  แม้ปัจจุบันเราจะยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว แต่ความพยายามของเราก็มีแนวโน้ม
ที่ใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ

1 สร้างความตระหนักและ
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
 ท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
 ความปลอดภัย
2 ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
 ให้เป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย
 ที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ
 อย่างใกล้ชิด
3 ใช้ระบบการบริหารจัดการด้าน
 ความปลอดภัยยกระดับ
 มาตรฐานความปลอดภัยทั้งใน
 และต่างประเทศ
4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
 เครื่องมือก�ากับดูแลการปฏิบัติ
 งานที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อลด
 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

• ตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล
 อาชีวอนามัยและความ
 ปลอดภัยเป็นสองส่วน คือ 
 คณะกรรมการอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัยในการ
 ท�างาน และคณะกรรมการ
 ความปลอดภัยในการ
 เดินทางและขนส่ง เพื่อ
 ให้การก�ากับดูแลมีความ
 เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
 มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลด�าเนินงานปี 2562

การบริหารจัดการ

0

0

ราย จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของ
พนักงาน

0
จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ

ทุกปี

0
0

อัตราการเจ็บป่วย
และโรคจากการท�างาน
ของพนักงาน

ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน
อัตราการเจ็บป่วยและโรคจาก
การท�างานของพนักงาน

ทุกปี

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ

2565

ราย จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของ
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน

2

ราย จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของ
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง

0

ราย จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของ
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ

4

ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานของพนักงาน

0.239

ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานของคู่ธุรกิจ

0.279 
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ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 

พนักงาน คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ 
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ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
จ�านวนโรงงานในประเทศไทย 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย SPAP
เปอร์เซ็นต์

≤ Level 3 Qualifying Level 4 Succeeding Level 5 Leading
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คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน : คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งงานและ/หรือสถานที่ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู่ธุรกิจขนส่ง)
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ : คู่ธุรกิจขนส่งที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
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• เอสซีจีสร้างมาตรการด้านความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงมาก�ากับดูแล
ด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง และ
พัฒนานวัตกรรมมาช่วยความเสี่ยง
ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
ส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้บริหารเป็น
ผู้น�าด้านความปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมทั่วทั้ง
องค์กรในทุกประเทศที่เราเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ

 “ทุกชีวิตมีค่า และทุกคนต้องกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย”
 เอสซีจีตระหนักดีว่ากิจกรรมของบริษัท
ซึ่งมีความเสี่ยงสูง เช่น การท�างานในที่สูง
ตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไป การท�างานกับ
เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว การท�างานกับ
ระบบพลังงานและระบบไฟฟ้า ฯลฯ มัก
เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการขาดความเข้าใจ
และความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ทั่วถึง
 เราจึงประกาศใช้ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
(SCG Safety Framework) และก�ากับ
ดูแลด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้าน
ความปลอดภยั (Safety Performance 
Assessment Program, SPAP) มา
ตั้งแต่ปี 2550 และต่อมาในปี 2560 เรา

ความปลอดภัย
ในที่ท�างาน 

กลยุทธ์ 1, 2, 3, 4

ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อ (Life 
Saving Rules) ที่ละเลยไม่ได้กับทุกบริษัท 
โดยหากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามข้อ
ก�าหนดอย่างเข้มงวด

• กฎพิทักษ์ชีวิต ในปี 2562 พบการ
ละเมิดกฎพิทักษ์ชีวิต และพิจารณาการ
ลงโทษทั้งสิ้น 258 ราย เป็นพนักงาน 
26 ราย และคู่ธุรกิจ 232 ราย โดยราว 
62% เป็นการฝ่าฝืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่หรือท�างาน 
(ระดับแอลกอฮอล์ที่เอสซีจีควบคุมคือ 0 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)  ทั้งนี้จ�านวนการ
ฝ่าฝืนลดลงจากปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากความเข้มงวดขึ้นในการตรวจสอบและ
ควบคุม ซึ่งหมายถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
จากความเสี่ยงเหล่านี้ได้มากขึ้น 

• SCG Safety Framework และ SPAP  
เราใช้ SCG Safety Framework ในการ
บริหารจัดการความปลอดภัยประกอบกับ
เครื่องมือตรวจประเมิน SPAP มาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ติดตามพิจารณาข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจประเมิน 
SPAP กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
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(IFR) ย้อนหลัง 3 ปีของแต่ละบริษัท 
ท�าให้พบว่าระดับผลการประเมิน SPAP มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
กล่าวคือบริษัทที่มีมาตรฐานความปลอดภัย
SPAP ในระดับ 4 (Succeeding) และ
ระดับที่ 5 (Leading) มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปีที่ต�่ากว่าระดับที่ 3 
(Qualify) ดังนั้นความพยายามและมุ่งมั่น
ที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศของเอสซีจี 
จึงเป็นแนวทางที่เอสซีจีจะด�าเนินการเพื่อ
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้บรรลุตามเป้า
หมายที่ก�าหนด

• ยกระดับผู้น�าเพื่อความปลอดภัย  
เราเชื่อว่ากุญแจส�าคัญของการดูแลความ
ปลอดภัยในที่ท�างานคือ ผู้บริหารและ
หัวหน้างาน ซึ่งต้องแสดงภาวะความเป็น
ผู้น�าและเป็นตัวอย่างที่มุ่งมั่นเอาจริงด้าน
ความปลอดภัย 
 เราพัฒนาแนวปฏิบัติส�าหรับหัวหน้า
งาน เช่น Leader Standard Work ที่

 “ที่นี่เป็นโรงงานที่มีก�าลังการผลิตสูงที่สุด
ในกิจการซีเมนต์ด้วยกัน ซึ่งเราได้รับการตรวจ
ประเมิน SPAP ได้ในระดับสูงสุดคือระดับ 5 
เมื่อปี 2559 กุญแจความส�าเร็จหลักๆ ในการ
ขับเคลื่อน คือความเป็นผู้น�า และการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งมีแนวปฏิบัติกันมา
ต่อเนื่อง คือผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบ 
การแสดงความห่วงใยใส่ใจกัน และการให้ความ
ส�าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย 
 “ในการส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย เราให้อิสระแต่ละหน่วย
งานภายในที่จะเน้นประเด็นความปลอดภัยที่
แตกต่างกันได้ตามลักษณะงาน เช่น ฝ่ายบุคคล
เล่นเรื่อง Caring Picture ฝ่าย Operation เน้น
เรื่อง Task Observation เพื่อให้ทุกคนเกิดความ
รู้สึกอยากท�าและได้ท�าตามความเสี่ยงของแต่ละ
งาน แล้วก็สนุกด้วย  ประโยชน์ที่ได้รับคือระบบที่
เข้มแข็งขึ้น ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าความปลอดภัย
ไม่ใช่หน้าทีข่องผูบ้รหิารหรอืเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน  ถ้าทุกคนเข้าใจ 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็จะลดลง ตัวเขาเองก็
ปลอดภัย เพื่อนร่วมงานก็ปลอดภัย
 “เรายังมีมาตรการส�าหรับพนักงานใหม่ทุกคน
จะต้องเข้าอบรมเรื่องความปลอดภัย เรียกว่า 
Safety DOJO ให้รู้ว่าอุบัติเหตุมีจุดเสี่ยงที่ไหนและ
รุนแรงอย่างไร โดยจ�าลองเหตุการณ์ให้เขาสัมผัส
กับของจริงๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น
 “จากความส�าเร็จในการดูแลจัดการด้านความ
ปลอดภัย เรายังน�าประสบการณ์ที่ได้รับไปแชร์
ให้กับบริษัทอื่น รวมถึงบริษัทในกลุ่มของเราใน
ภูมิภาคนี้ด้วย”

แบ่งปันประสบการณ์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย SPAP 

“ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันว่าความ
ปลอดภัยไม่ใช่
หน้าที่ของผู้บริหาร 
แต่เป็นเรื่องที่ทุกคน
ต้องช่วยกัน”

ศุภกิจ  ภู่เจริญศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด 

SPAP ระดับ 5 (Leading)

ครอบคลมุทัง้การให้ค�าแนะน�า (Coaching) 
การเดินส�ารวจงาน (Leadership Line 
Walk) การติดตามผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยด้วย Visual Board 
(Visualization) การสังเกตการท�างานเพื่อ
ความปลอดภัย (Safety Observation
Program) เพื่อให้หัวหน้างานใช้เวลา
สังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
สม�่าเสมอ ได้แสดงความห่วงใยและให้ค�า
แนะน�าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน
เมื่อพบการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้
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พนักงานตระหนักและลดความเสี่ยง
ด้วยตนเองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 
 นอกจากนี้เรายังส่งเสริมพนักงาน
แสดงออกด้านความปลอดภัยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น “แชร์เพราะรัก ทัก
เพราะห่วงใย” ของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ The Lifesaver 
(ผู้พิทักษ์ชีวิต) ของธุรกิจเคมิคอลส์ ที่ให้
พนักงานช่วยเตือนกันเองเมื่อเห็นความ
ไม่ปลอดภัย  My Safety Commitment 
ของธุรกิจแพคเกจจิ้งที่ให้พนักงานคิดค�า
ปฏิญาณด้านความปลอดภัยประจ�าตัว 
รวมทั้ง “Feel with Care และกล้าที่จะ
เตือนกันและกัน” ของหน่วยงานส่วนกลาง
เอสซีจี

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   
เราให้ความส�าคัญต่อการก�าจัดพฤติกรรม
เสี่ยงและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอัน
เป็นสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงแบบมี
ส่วนร่วมจากทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ ผ่าน
การ Line Walk และการใช้แอปพลิเคชั่น 
Safety Caring ช่วยให้ค้นหาและบันทึก
จุดเสี่ยงเพื่อแก้ไขก่อน

 “บริษัท Kampot Cement เป็นโรงงานผลิต
ซีเมนต์บริษัทแรกของเอสซีจีในต่างประเทศ 
เริ่มด�าเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2550 เราใช้หลัก
ธรรมาภิบาลโดยมี TPM (Total Productive 
Maintenance) เป็นเครื่องมือช่วยบริหารงาน 
ท�าให้เป็นบริษัทแรกในกัมพูชาที่ได้รับรางวัล TPM 
Excellent Awards ในปี 2562 
 “ปี 2562 เราผ่านการประเมิน SPAP ระดับ 4 
แล้ว ปัจจุบันเราปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมา 
950 วัน ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ
เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งบ่งบอกว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเอง
ให้บรรลุเป้าหมายที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์  เราพบว่า
ระบบอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากอุบัติเหตุ
เกิดจากสองสาเหตุ คือ หนึ่ง พนักงานยังไม่เข้าใจ
ระบบ สอง เขาไม่เข้าใจว่าปฏิบัติตามระบบเพื่อ
อะไร  เราจึงพยายามสร้างชุดความคิด (Mindset) 
ให้พนักงานเข้าใจว่าความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อบริษัท 
แต่เพื่อตัวเขาและครอบครัว 
 “ก่อนที่เราจะผ่านการประเมิน SPAP ระดับ 
4 เรื่องชุดความคิดของพนักงานเป็นความท้าทาย
ส�าคัญ เราพยายามให้ความรู้ การสังเกต การ
พูดคุย  เมื่อพบการไม่ปฏิบัติตาม เราจะไม่ใช้วิธี
ท�าโทษ แต่ท�าให้เขาเข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ไม่ท�าอีก ซึ่งหัวหน้าทีมต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ให้การดูแลครอบคลุม  ช่วงแรกพนักงานอาจรู้สึก
ว่าเราไปจับผิด แต่สิ่งที่เราแสดงออกคือความ
ห่วงใยในตัวเขา เราถามถึงการป้องกันตัวเอง การ
ป้องกันเพื่อนร่วมงาน การช่วยดูแลเพื่อนร่วมงาน 
และถามเขาถึงข้อเสนอแนะหรือต้องการความช่วย
เหลืออะไรจากบริษัท เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาต่อ”

“เราจะไม่ใช้วิธีท�าโทษ 
แต่ท�าให้เขาเข้าใจ
และมีความมุ่งมั่น
ที่จะไม่ท�าอีก”

นเรศ สง่าวงศ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
Kampot Cement Co., Ltd.
ประเทศกัมพูชา

SPAP ระดับ 4 (Succeeding)

 เรายังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยด้วยใจที่ห่วงใยกัน (Safety 
Caring Culture) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
“SHARE=CARE” และ “ให้ใจ” เป็นต้น 
ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานส่งต่อความ
ห่วงใยกับเพื่อนร่วมงาน โดยการชมเชย
เมื่อพบพฤติกรรมปลอดภัยและแนะน�าเมื่อ
พบพฤติกรรมเสี่ยง
 เรายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความ
เสี่ยง ทั้งงานด้านการผลิต งานซ่อมบ�ารุง 
และงานโครงการ เช่น เทคโนโลยี BIM 
(Building Information Modeling) ซึ่ง
ท�าให้ทุกคนเห็นภาพวิธีท�างานร่วมกัน 
ออกแบบและวางแผนงานล่วงหน้า ช่วย
ลดงานที่ต้องแก้ไขหรือท�าซ�้า (Rework) 
น�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานที่มีความเสี่ยง
สูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น การใช้
โดรนส�ารวจงานหลังคา เป็นต้น
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• ธุรกิจเคมิคอลส์ ปี 2562 เรามุ่งมั่น
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบการ
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
(PSM) เพื่อให้ครอบคลุมทุกโรงงาน และ
จัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องหลัก รวม
ถึงขยายผลไปยังโรงงานในต่างประเทศ 
และโครงการใหม่ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการ
จัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
 ในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
อันตรายและการบาดเจ็บด้วยแนวทาง 
Incident Prevention Concept ด้วยการ
ประเมินความเสี่ยง การก�าหนดมาตรการ
ที่ชัดเจน ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งธุรกิจ และการ
ควบคุมงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้อง
ขออนุญาต (Work Permit) จากเจ้าของ
พื้นที่ การส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนหาสาเหตุ

 “บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด เป็นบริษัทแรกใน
กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ที่ผ่านการประเมิน SPAP ระดับ 5 
เมื่อปี 2555 และได้รับการตรวจทวนสอบอย่างสม�่าเสมอ
ทุก 3 ปี และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561 ก็ยังสามารถรักษา 
SPAP ระดับ 5 ได้ ถือว่าเป็นบริษัทที่สามารถรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยปฏิบัติ
ตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก Process 
Safety Management หรือ PSM 
 “หัวใจหลัก 2 ประการของระบบ PSM คือ การมี
มาตรฐานปฏิบัติการที่ดี และการน�ามาตรฐานที่ดีนี้ไปใช้
ปฏิบัติ  การมีมาตรฐานปฏิบัติการที่ดีจะครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้และตรวจสอบวัสดุ 
การควบคุมดูแลโรงงาน การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
และสอบสวนหาสาเหตุกรณีมีความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุเกิด
ขึ้น เพื่อน�าไปใช้ป้องกันงานต่อๆ ไป รวมถึงการมีล�าดับ
ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนน�าไปใช้งานในแต่ละขั้นตอน 
 “การน�ามาตรฐานที่ดีไปใช้ปฏิบัติ พนักงานต้องได้รับ
การฝึกอบรมและชี้แจงถึงเหตุผลของการท�างานเหล่านั้น 
ผ่านกระบวนการ Why-What-How และได้รับการปลูกฝัง
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน พร้อมทั้งช่วยกันดูแลด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะส่วนตน แต่รวมถึงความ
ห่วงใยต่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ และ
พนักงานผู้รับเหมา ผ่านกิจกรรม Safety Observation 
Tour (SOT) และรับฟังความคิดเห็นด้านความปลอดภัย
ผ่าน Safety Networking ด้วย
 “หัวหน้ามีหน้าที่ให้การสนับสนุน ชื่นชม เมื่อพนักงาน
ปฏิบัติตามความปลอดภัยได้ดี และให้ค�าแนะน�าเมื่อมี
สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม โดยแนะน�าในเชิงบวก พูดคุย 
อธิบายถึงสาเหตุ และผลที่จะเกิดขึ้น ด้วยความห่วงใย
ต่อกัน
 “ผลจากการปฏิบัติตามหลัก PSM ส่งผลให้บริษัท
สามารถรักษา SPAP ระดับ 5 ไว้ได้ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน และสิ่งส�าคัญที่สุดคือพนักงานภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งของการดูแลด้านความปลอดภัยทั้งของตนเอง
และผู้อื่น”

“เราใช้ระบบ Process 
Safety Management 
หรือ PSM ซึ่งเป็น
ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ใช้ทั่วโลก”

ปรีดา วัชรเธียรสกุล 

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด 

SPAP ระดับ 5 (Leading)

ของการเกิดอุบัติเหตุ และติดตามการ
ด�าเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
 นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการช่วยเหลือ
ดูแลกันผ่านการสังเกตความปลอดภัย 
(Safety Observation) ในทุกระดับ  
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และก�าหนดมาตรการ
ควบคุม ท�าให้ในปี 2562 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ 
โดยเฉพาะในประเทศไทย ไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และจ�านวนการ
เกิดอุบัติเหตุที่ต้องรักษาโดยแพทย์ 
ลดลงกว่า 80%
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 “สยามบรรจุภัณฑ์ นวนคร ก่อตั้งมาตั้งแต่
ปี 2514 เป็นโรงงานผลิตกล่องกระดาษโรงแรก
ของเอสซีจี  เราตั้งเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
ซึ่งเราคิดว่าต้องสร้างความปลอดภัยให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนต้อง
ดูแลตัวเองและเพื่อนๆ ในทีม โดยที่หัวหน้าไม่ต้อง
มาคอยบังคับ
 “ผู้บริหารต้องสื่อสารเรื่องความปลอดภัยตลอด
เวลา ต้องตื่นตัว ต้องท�าจริงจัง  พนักงานใหม่
อายุงานไม่ถึง 6 เดือน เป็นช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด เราจะมีแถบสีเหลืองติดที่หมวก
เพื่อเป็นสัญลักษณ์และจุดสังเกตว่าเป็นพนักงาน
ใหม่ เวลาผมเดินเข้าไปในโรงงาน ผมจะเข้าไปแตะ
ไหล่ ชวนคุยเรื่องความปลอดภัย ท�าให้พนักงาน
รู้สึกว่าผู้บริหารเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย
 “ช่วงเช้าเรามี Morning Talk เป็นกิจกรรม
ก่อนเข้าท�างานที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม 
โดยวาระแรกจะให้พนักงานออกมาเล่าเหตุการณ์
ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near 
Miss)  ตอนแรกๆ พนักงานจะเขินอายไม่ค่อย
กล้าแลกเปลี่ยน แต่พอท�าเป็นปกตินิสัย พนักงาน
จะภูมิใจที่ได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยให้เพื่อนๆ พนักงานฟัง  กิจกรรมเหล่านี้
ท�าให้พนักงานมีชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา   
 “ผมคิดว่า Safety Mindset เป็นสิ่งส�าคัญ 
และเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จ 
ผ่านการประเมิน SPAP ระดับ 5 จากการตรวจ
ประเมินเมื่อปีที่แล้ว”

“เราไม่สร้างองค์กร
แบบหัวหน้ากับลูกน้อง 
แต่เราสร้างองค์กรแบบ
พี่น้อง”

นิวัฒน์ ภู่ศรีสลับ 

Manufacturing Director 
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานนวนคร 

SPAP ระดับ 5 (Leading)

• ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เราได้พัฒนานวัตกรรมระบบ
ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เรียกว่า “SAFEsave” ซึ่งมีความสามารถ
วเิคราะห์ข้อมลูขัน้สงู (Machine Learning) 
แจ้งเตือนอันตรายได้ ณ เหตุการณ์จริง 
(Real Time) และจัดเก็บฐานข้อมูลส่วน
กลางแทนการบันทึกข้อมูลในกระดาษ 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างรวดเร็วเท่าทัน
สถานการณ์ 

สอบพื้นที่หวงห้ามผ่านกล้องวงจรปิด เมื่อ
พบความผิดปรกติในพื้นที่ ระบบจะแจ้ง
เตือนและบันทึกภาพเก็บเป็นหลักฐาน 
เป็นต้น

•  Safety Leadership Program 
ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ ด�าเนินงาน
ต่อเนื่องในปีที่ 2 จากปี 2561 ที่โครงการ
ได้จัดท�าแบบสอบถามประเมินระดับความ
เป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ระดับจัดการทุกคน ในปี 2562 จึงได้
จัดท�าโครงการน�าร่องกับสองหน่วยงาน 
คือ ส�านักงานบัญชีกลาง และส�านักงาน
จัดหากลาง ให้เข้าสู่กระบวนการในขั้น 
Diagnosis Phase และ Area 
Transformation Phase โดยขั้น 
Diagnosis Phase มีการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและพนักงานในเชิงลึกและจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้บริหารแสดง
ความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นได้น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการอบรมมาวางแผนจัดท�า 
Transformation Package และท�า
กิจกรรมกับพนักงานระดับจัดการของ 
Corporate Administration and Financial 
Investment 295 คน ผ่านกิจกรรม 
Leader Standard Works ในชื่อ “Feel 
with Care และกล้าที่จะเตือนกันและกัน” 
ด้วยการปฏิบัติตน เช่น การไม่ใช้โทรศัพท์
มือถือขณะเดินหรือขับรถ ดื่มไม่ขับ 
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เป็นผู้ขับหรือ
ผู้โดยสาร ฯลฯ

 เราพัฒนา SAFEsave มาตั้งแต่ปี 
2561 เริ่มทดลองใช้น�าร่องที่โรงงาน
วังศาลา บ้านโป่ง และที่ฝ่ายวิศวกรรมของ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  ปี 2562 การพัฒนา
ระบบส�าเร็จไปแล้วรวม 14 โมดูล จาก
ทั้งหมด 15 โมดูล  ตัวอย่างการท�างาน
ที่น่าสนใจ เช่น People Classification 
ตรวจสอบคู่ธุรกิจที่จะเข้าปฏิบัติงานด้วย 
QR Code ว่าได้ผ่านการอบรมการท�างาน
ที่มีลักษณะเสี่ยงตามกฎหมายก�าหนด, 
Restricted Area for Security ตรวจ
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• เอสซีจียกระดับมาตรฐานการขนส่ง
ปลอดภัย โดยทุกกลุ่มธุรกิจร่วมกัน
จัดท�ามาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของทั้งองค์กร เรียกว่า 
Goods Transportation Safety 
รวมทั้งน�ามาตรฐานนี้ไปปรับใช้กับ
คู่ธุรกิจขนส่ง 

• เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานขับรถ
ให้มีทักษะการขับรถและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม พร้อมกับ
น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย
ดูแลความปลอดภัย เช่น การติดตั้ง
กล้องสองหน้าในรถบรรทุกขนส่ง การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น Kubdee โดยมี
ศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงานขับรถ
ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ GPS 

ความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

กลยุทธ์ 1, 3, 4

ที่มีมาตรการก�ากับดูแลความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย 
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการขนส่ง ระหว่าง
การขนส่ง และหลังการขนส่ง  

66%
จ�านวนรถบรรทุก
ขนส่งที่ติดตั้งกล้อง
สองหน้าทั้งของ
เอสซีจีและคู่ธุรกิจ

0.207
ครั้ง/ล้านกิโลเมตร

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งภายใต้เอสซีจี 
โลจิสติกส์ 

 “อุบัติเหตุบนท้องถนนต้องเป็นศูนย์” 
เป็นความท้าทายที่เราพยายามด�าเนินการ
มาโดยต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานขับรถของ
เอสซีจีและคู่ธุรกิจขนส่ง รวมถึงประชาชน
ทั่วไปที่ใช้เส้นทางร่วมกันเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด  เราจึงพัฒนาระบบการ
จัดการ Driver Management System 

• การพัฒนาพนักงานขับรถ  เรา
ตระหนักดีว่า “พนักงานขับรถ” คือกุญแจ
ส�าคัญของความปลอดภัย เราจึงพยายาม
ยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี่ และ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ก�ากับ
ดูแลการบริหารจัดการขนส่งอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ปี 2554 เอสซีจีก่อตั้งโรงเรียนทักษะ
พิพัฒน์ (SCG Skills Develop School) 
เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภท
วิชาชีพ มีหลักสูตรการขับรถบรรทุกสินค้า
ส�าหรับผู้สนใจและคู่ธุรกิจด้านรับเหมา
ขนส่ง โดยมีสนามฝึกขับรถมาตรฐานและ
ครูฝึกผู้ช�านาญการ  
 ในปี 2562 เราเริ่มพัฒนาการฝึกอบรม
การขับรถบรรทุกด้วยชุดฝึกสอนเคลื่อนที่ 
(Mobile Training) ซึ่งใช้เทคโนโลยี
โลกเสมือน (Augmented Reality and 
Virtual Reality, AR & VR) เพื่อน�ามา
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ใช้งานในปี 2563 โดยชุดฝึกสอนนี้จะช่วย
เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานขับ
รถ สามารถฝึกได้ตามเวลาที่สะดวก และ
ประหยัดเวลาการเดินทางมายังศูนย์ฝึก
อบรม

 ในปี 2562 เราเพิ่มมาตรการติดตั้ง
กล้องสองหน้าในรถบรรทุกทุกคัน และ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น Kubdee ซึ่งตรวจจับ
ลักษณะใบหน้าและดวงตาของพนักงาน
ที่บ่งบอกอาการง่วงหรือหลับในล่วงหน้า 
และแจ้งเตือนพนักงานเพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยจะเริ่มใช้ในปี 2563 
 นอกจากนี้เรายังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ Advance Driver Assistance 
System (ADAS) ที่ช่วยควบคุมระยะห่าง
ที่ปลอดภัยระหว่างรถ การส่งสัญญาณ
เตือนรอบคันหรือจุดมุมอับ รวมถึงน�า
ข้อมูลการขับรถมาวิเคราะห์สภาพเส้นทาง
และพฤติกรรมการขับ เพื่อน�ากลับมา
พัฒนาการก�ากับดูแลความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• Goods Transportation Safety 
ปี 2562 ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้
ด�าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนมาตรการ
ดูแลความปลอดภัยด้านการขนส่งร่วมกัน
เพื่อจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การขนส่ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเริ่มใช้ที่ธุรกิจ
เคมิคอลส์ และน�าไปปรับใช้ที่ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง เรียกว่า Goods 
Transportation Safety และให้แต่ละ
กลุ่มธุรกิจน�าไปปรับใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง 
โดยส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งสามารถก�ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้วยตนเอง

• ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 
 • เอสซีจี โลจิสติกส์ ให้ความร่วมมือ
กับกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนา 
Road Transport Safety เพื่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการ
ขนส่งทางถนน ครอบคลุมทุกประเภท
การขนส่ง เช่น รถโดยสารประจ�าทาง รถ
โดยสารไม่ประจ�าทาง รถบรรทุก ฯลฯ เช่น 
การจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้าน
การขนส่งทางถนน การจัดท�าคู่มือปฏิบัติ
งานของผู้จัดการฯ  การจัดท�าหลักสูตร
การอบรม รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ 
 • เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมมือกับภาค
เอกชนอื่นๆ สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุและ
การจราจรบางส่วนจากระบบ GPS ให้แก่
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลการจราจรอัจฉริยะไทย
(Intelligent Traffic Information Center,
ITIC) ซึ่งท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล
จราจรจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลจราจรให้มีความถูก
ต้องทันต่อสถานการณ์ ช่วยลดปัญหา
จราจรและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน 
ตลอดจนพฒันาประสทิธภิาพระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศ• ศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงาน

ขับรถ (Logistics Command Center) 
และ Kubdee ศูนย์ควบคุมฯ ของเอสซีจี 
โลจิสติกส์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 
ชั่วโมง คอยติดตามรถบรรทุกซึ่งได้ติดตั้ง 
GPS แล้วทุกคัน และแจ้งเตือนพนักงาน
ขับรถเมื่อมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย เช่น ใช้ความเร็วเกินก�าหนด 
จอดไหล่ทาง ขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง 
เป็นต้น  
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ  61
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นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

สังคมโลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้รูปแบบการ
ด�าเนินกิจกรรมที่เคยปฏิบัติกันมากลายเป็นสิ่งล้าสมัย
มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง เอสซีจีจึงมุ่งมั่น
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม
ที่สามารถปรับตัวอย่างว่องไวและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง พร้อมกับขยายการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ

1 น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการ
 ด�าเนินธุรกิจ การพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการ
 ให้บริการลูกค้า 
2 ขยายการลงทุนในการวิจัยและ
 พัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
 ใหม่ๆ ด้วยกระบวนการและ
 เครื่องมือใหม่
3 สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 และมุ่งสร้างความร่วมมือ
 กับหน่วยงานภายนอก
4 ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มี
 พนักงานเป็นพลังสร้างสรรค์
 ธุรกิจรูปแบบใหม่
5 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
 หมุนเวียนมาขับเคลื่อน
 นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่

• คณะกรรมการนวัตกรรม 
 (SCG Innovation 
 Committee) ก�าหนด
 ทิศทางด้านนวัตกรรมและ
 ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
 และเทคโนโลยี
• พัฒนากระบวนการสร้าง
 นวัตกรรมด้วยแนวคิด 
 Innovation Management 
 System

1.3%
เงินลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

50%
รายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าสูง
จากรายได้การขายรวม

41%
รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าสูง
จากรายได้การขายรวม
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•  เอสซีจีมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมมอบ
คุณค่าแก่สังคมผ่านสินค้า บริการ และ
โซลชูนัใหม่ ๆ  เช่น DoCare Protect 
ระบบบ้านอัจฉริยะที่ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยและสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ANGEL โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคลังสินค้า  Fortina 
เทคโนโลยีนาโนเซลลูโลสเพื่อพัฒนา
บรรจุภัณฑ์กระดาษประสิทธิภาพสูง

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ จึงเป็น
โอกาสในการสร้างสินค้า บริการ และ
โซลูชันใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เอสซีจีเพื่อตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน
ส�าคัญ
 ปี 2562 เอสซีจีพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่น

•  DoCare Protect ระบบบ้านอัจฉริยะ
ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
เอสซีจีจึงพัฒนานวัตกรรมระบบ DoCare 
Protect ที่ช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

กลยุทธ์ 1, 2

ด้วยอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวและความผิดปกติ เช่น
การหกล้มในห้องน�้าห้องนอน มีปุ่มกด
ขอความช่วยเหลือทั้งแบบติดตั้งตาม
จุดและแบบพกพา ระบบบันทึกข้อมูล
สุขภาพ เช่น ระดับน�้าตาล ความดันโลหิต 
อุณหภูมิ  ระบบวิเคราะห์คุณภาพการนอน
และกิจกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน สามารถ
ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สู่ศูนย์การ
แพทย์ที่ดูแล ขอค�าปรึกษาจากแพทย์
เพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้น หรือขอความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล  ระบบ DoCare Protect จึงช่วยให้

ลูกหลานสามารถติดตามความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุที่อาจต้องอยู่บ้านตาม
ล�าพัง ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามความ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่
ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
 ปี 2562 เริ่มให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เช่น โรงพยาบาลสมิติเวชได้ใช้ระบบ 
DoCare Protect ส�าหรับลูกค้ากลุ่ม 
Post-Stroke หลังออกจากโรงพยาบาล
กลับบ้าน  ในอนาคตเอสซีจีมีแผนขยาย
พื้นที่ให้บริการสู่ต่างจังหวัด และเพิ่มเติม
รูปแบบการบริการอื่นๆ เช่น การติดตาม
ดแูลโดยพยาบาลวชิาชพี หรอืคนในครอบครวั

Click Video

https://www.docareprotect.com
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• ANGEL โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้า
ต้องใช้ความแม่นย�าสูง ซึ่งมักประสบ
ปัญหาการจัดเก็บสินค้าซ�้าซ้อน การค้นหา
หรอืตรวจนบัสนิค้าได้ยาก  ธรุกจิแพคเกจจิง้
จึงได้คิดค้นพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังให้มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นย�า 
เรียกว่า ANGEL ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น
ที่ใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ตโฟน ครอบคลุมการท�างาน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับสินค้า 
การเก็บสินค้า และการเบิกสินค้า โดย
ใช้งานร่วมกับ QR Code ที่ติดบนสินค้า 
สามารถวิเคราะห์ปริมาณการจัดเก็บสินค้า
คงคลังให้เหมาะสม เพื่อวางแผนการซื้อ
สินค้าได้อย่างแม่นย�า ช่วยลดการเก็บ
สินค้าและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น

 ANGEL เกิดขึ้นจากนโยบายสนับสนุน
การท�างานแบบสตาร์ทอัพภายในองค์กร 
เริ่มต้นตั้งแต่การท�าความเข้าใจพฤติกรรม
ผู้ใช้งาน การทดลองและเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงการท�างานจนได้ระบบที่สมบูรณ์ 
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ 
และเปลี่ยนจากระบบงานเอกสารที่ใช้
แรงงานคนสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีแผนพัฒนา 
ANGEL ให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ขยาย
การใช้งานสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ และใน
อนาคตอาจพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายวัสดุได้ด้วย

• Fortina เทคโนโลยีนาโนเซลลูโลส
เพื่อบรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งพัฒนาเทคโนโลยีระดับนาโน 
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับบรรจุภัณฑ์ ด้วย
การสกัดเส้นใยธรรมชาติให้มีขนาดเล็ก
ลง 1,000 เท่า ได้เป็นนาโนเซลลูโลส
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและการ
ยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยในระดับนาโน 
ท�าให้กระดาษบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง
ขึ้น โดยนาโนเซลลูโลสสามารถใช้ทดแทน
เยื่อใยยาวที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เยื่อ
กระดาษรีไซเคิล รวมทั้งสร้างคุณสมบัติ
ใหม่ให้บรรจุภัณฑ์ เช่น การต้านทานการ
ซึมน�้ามัน การเพิ่มความสามารถการ
ยึดติด  
 เทคโนโลยี Fortina สามารถผลิต
นาโนเซลลูโลสจากวัตถุดิบธรรมชาติได้
หลากหลาย ทั้งไม้ กระดาษรีไซเคิล วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสนับสนุนหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากร
ในประเทศอย่างคุ้มค่า
 ปี 2562 โรงงานสยามคราฟท์ 
วังศาลา ได้ติดตั้งระบบการเตรียม 
Fortina ต้นแบบส�าหรับเครื่องผลิต
กระดาษ ทดแทนการน�าเข้าเยื่อใยยาวจาก
ต่างประเทศปริมาณ 2,500-6,000 ตัน
ต่อปี  และมีแผนขยายผลกับเครื่องผลิต
กระดาษอื่นๆ ของธุรกิจแพคเกจจิ้งต่อไป

Click Video

ทดแทนการน�าเข้า
เยื่อใยยาวจาก

ต่างประเทศปริมาณ 

2,500-
6,000

ตันต่อปี 

https://youtu.be/Ca267TWjkxo
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• ธุรกิจเคมิคอลส์จัดท�าโครงการ 
SPRINT Accelerator Thailand 
สนับสนุนสตาร์ทอัพด้าน Deep 
Technology ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
มีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการกว่า 
30 บริษัท

กลยุทธ์ 2

 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจจาก
การเติบโตของธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียก
ว่าสตาร์ทอัพ ซึ่งสร้างสรรค์แนวคิดและ
นวัตกรรมใหม่ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของสังคม ท�าให้เอสซีจีต้องปรับตัวให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ส่งเสริมการเติบโตและขยายการลงทุนใน
สตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
  
• SPRINT Accelerator Thailand 
ธุรกิจเคมิคอลส์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดท�าโครงการ SPRINT 
Accelerator Thailand เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพด้าน 
Deep Technology เน้นอุตสาหกรรม
ด้านการแพทย์และสุขภาพ วัสดุศาสตร์ 
Industrial IoT และเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้ง
ส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผ่านการวิจัย 
การทดสอบการใช้งานในห้องทดลองและ
การใช้งานในสภาวะจริง  สตาร์ทอัพกลุ่ม
นี้จึงต้องการความสนับสนุนจากโครงการ
ทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี ธุรกิจและการ
ตลาด ระยะเวลา และเงินลงทุนในการ
พัฒนา
 ปี 2562 ได้ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง
เป็นรุ่นที่ 3 มีสตาร์ทอัพผ่านเข้าร่วม
โครงการกว่า 30 บริษัท มี 7 บริษัทได้รับ
เงินรางวัลสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ รวม
เงินรางวัล 1 ล้านบาท เช่น PetStem 
Cell สตาร์ทอัพด้านสเต็มเซลล์ส�าหรับ
สัตว์เลี้ยง  Edena Truck สตาร์ทอัพ

การขยายการลงทุน
ในโมเดลธุรกิจใหม่

สตาร์ทอัพ
ได้รับเงินสนับสนุน 

7 
บริษัท 

1 ล้านบาท

• AddVentures by SCG ลงทุนใน
สตาร์ทอัพจากจ�านวน 2 ราย เพิ่มเป็น 
4 ราย และลงทุนโดยตรงจากจ�านวน 
6 ราย เพิ่มเป็น 14 ราย มีบทบาทในการ
ขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
เอสซีจี

• เอสซีจีสร้างพันธมิตรในฐานะคู่ค้า 
(Commerical Partnership) 
กับสตาร์ทอัพและบริษัทด้านเทคโนโลยี
กว่า 22 โครงการ เพื่อน�านวัตกรรมและ
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดเป็น
นวัตกรรมในธุรกิจหลักหรือสร้างเป็น
ธุรกิจใหม่ของเอสซีจี

Click Video

https://videos.files.wordpress.com/X0QMb3ru/sprint_final-4_hd.mp4


59รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา ภาคผนวก สารบัญความยั่งยืนของเรา แนวทางที่เราดูแล

ด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล  Systemstone 
สตาร์ทอัพด้านการบริหารจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม 

• AddVentures by SCG เอสซีจี
ก่อตั้งหน่วยงาน AddVentures by SCG 
เมื่อปี 2560 เป็นบริษัทในรูปแบบ CVC 
(Corporate Venture Capital) เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลก 
ทั้งการลงทุนผ่านกองทุน (Fund of Fund 
Investment) การลงทุนโดยตรง (Direct 
Investment) ธรุกจิร่วมทนุ (Joint Venture
Partnership) และพันธมิตรในฐานะคู่ค้า 
(Commercial Partnership) 
 ปี 2562 AddVentures ได้ลงทุนผ่าน
กองทุนชั้นน�าที่ลงทุนในสตาร์ทอัพจาก
เดิมจ�านวน 2 ราย เพิ่มเป็น 4 ราย และ
ลงทุนโดยตรงจากจ�านวน 6 ราย เพิ่ม
เป็น 14 ราย โดยสตาร์ทอัพที่ลงทุนไป
แล้วมีบทบาทในการขยายผลการพัฒนา

อย่างยั่งยืนทั้งต่อเอสซีจี และระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น

  • กลุ่มแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Platform) ได้แก่ Giztix ของ
ไทย และ Logivan ของเวียดนาม ให้
บริการรถขนส่งสินค้า ช่วยผลักดันให้เกิด
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing 
Economy) และสร้างรายได้ให้บุคคล มีรถ
ขนส่งรวมประมาณ 55,000 คัน

 • กลุ่มเทคโนโลยีเกษตร (Agritech) 
ได้แก่ Adatos ที่ใช้นวัตกรรม AI และ
ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในพื้นที่เกษตรกรรมและ
คาดการณ์ความเสีย่งต่างๆ  HG Robotics
ผู้ผลิตโดรนหุ่นยนต์และเทคโนโลยีครบ
วงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
และความปลอดภัย รวมทั้งลดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม  eFishery ใช้นวัตกรรมด้าน 
Internet of Things เพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขนาดเล็กและกลาง 
รวมทั้งมีโซลูชันครบวงจรส�าหรับ 
Aquaculture-centric ด้านอื่น เช่น 
อาหารสัตว์น�้า ตลาดกลางสัตว์น�้า ตลอด
จนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • กลุ่มเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ (Prop Tech) เช่น 
Dekoruma เทคโนโลยีที่ช่วยเจ้าของบ้าน
ตกแต่งภายในได้สะดวกขึ้น  Baania 
ปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วย Big 
Data ท�าให้องค์กรต่างๆ เข้าใจผู้
บริโภคมากขึ้น  Builk เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของบริษัทผลิต
วัสดุก่อสร้าง ผู้แทนจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายใหญ่ 
กลาง เล็ก
 • กลุ่มเทคโนโลยีด้านการเงิน 
(Fintech) ได้แก่ Validus ประเทศ
สิงคโปร์ ให้บริการด้าน P2P Lending 
Platform และ Supply Chain Financing
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) โดยใช้เทคโนโลยี
ประมวลผลข้อมูล Credit Scoring ท�าให้
กลุ่ม SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น

Click Video

https://youtu.be/ZkdpNIh0rHg
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• ZERO TO ONE by SCG จัดท�า 
โครงการ Internal Startup HATCH-
WALK-FLY เปิดโอกาสให้พนักงาน
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ มีสตาร์ทอัพ
เข้าสู่ระยะ FLY หรือระยะขยายผลทาง
ธุรกิจโดยการเพิ่มฐานลูกค้าแล้วจ�านวน 
5 ธุรกิจ

 นอกเหนือจากแสวงหาความร่วมมือ
กับกลุ่มสตาร์ทอัพภายนอก เอสซีจี
ยังมุ่งพัฒนาพนักงานขององค์กรโดย
เฉพาะคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าท�า 
และมีความคิดแบบผู้ประกอบการมากขึ้น 
โดย ZERO TO ONE by SCG จัดท�า
โครงการ Internal Startup ชื่อ HATCH-
WALK-FLY เปิดโอกาสให้พนักงาน
น�าเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
เอสซีจีสนับสนุนทั้งความรู้และเงินทุน
เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ เน้นการ
ท�างานของทีมขนาดเล็ก มีความคล่อง
ตัวในการตัดสินใจ และน�าข้อผิดพลาด
จากการทดลองกับลูกค้ากลุ่มแรก (Early 
Adopter) มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด
ก่อนขยายฐานลูกค้าในวงกว้างจนประสบ
ความส�าเร็จ

กลยุทธ์ 4

 การด�าเนินงานโครงการนี้ประกอบด้วย 
3 ระยะ คือ
 ระยะฟักไข่ (HATCH) - ค้นหาปัญหา
และท�าความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า
 ระยะเดิน (WALK) - พัฒนา ทดลอง 
และทดสอบวิธีการแก้ปัญหาโมเดลทาง
ธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มแรก รวมถึงทดสอบ
ความเป็นไปได้ของตลาดในการขยายผล
ในอนาคต
 ระยะบิน (FLY) - ขยายผลทางธุรกิจ
โดยการเพิ่มฐานลูกค้า เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด

• ปี 2562 มีกลุ่มสตาร์ทอัพที่ผ่านการ
ทดสอบโมเดลธุรกิจในระยะ WALK เข้าสู่
ระยะ FLY แล้วจ�านวน 5 ธุรกิจ 
 • Rudy : ระบบ Sales Automation
และ CRM Solution ที่ช่วยร้านวัสดุ
ก่อสร้างเพิ่มยอดขายที่หน้าไซต์งานและ
ร้านค้า รวมทั้งบริการถึงหน้าไซต์งาน
 • DezpaX : eCommerce Platform 
ของบรรจุภัณฑ์อาหาร ช่วยลูกค้าร้าน
อาหารที่มีบริการส่งอาหารหรือต้องการ
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก  
 • MeZ : Farm-to-Hand Platform 
เชื่อมต่อเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้กับผู้บริโภค 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกผลไม้คุณภาพดี
จากแหล่งปลูกที่คัดสรรแล้วได้โดยตรง
 • Agcura : ระบบ IoT ช่วยเกษตรกร
บริหารจัดการน�้าอย่างแม่นย�า
 • Urbanice : App Platform ช่วย
บริหารจัดการระบบการอยู่อาศัยใน
คอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร

การส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร

Click Video

https://youtu.be/KUIfulctFtY
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การสร้างคุณค่า
ที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

คู่ธุรกิจเป็นส่วนส�าคัญต่อความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทานของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยคู่ธุรกิจที่เป็น
ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ�าหน่าย จึงมีความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานและชื่อเสียงที่อาจส่งผลให้การ
ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีชะงักงัน ตั้งแต่เรื่องของ
จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุและความปลอดภัย กฎหมาย
ป้องกันการแข่งขันทางการค้า ฯลฯ  เอสซีจีจึง
คัดเลือกและประเมินคู่ธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน

1 คัดเลือกและตรวจประเมิน
 คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
 ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2 ประเมินความเสี่ยงและจัด
 กลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อก�าหนด
 กลยุทธ์และวางแผนพัฒนา
 คู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
 ความเสี่ยง
3 พัฒนาและยกระดับ
 ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความ
 ยั่งยืน
4 สร้างความตระหนัก 
 ความรู้ความสามารถของ
 พนักงานในการจัดหาและ
 จัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดการตรวจประเมินความเสี่ยงและ
 ให้การรับรองคู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�า
 อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้กรอบ
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม 
 สังคม และการก�ากับดูแล   
 (ESG) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
• จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
 กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไปล�าดับที่ 1 กลุ่มคู่ธุรกิจ
 ที่มีนัยส�าคัญ กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยง
 ด้านความยั่งยืน และกลุ่มคู่ธุรกิจทาง
 อ้อมรายส�าคัญ
• จัดท�าแผนพัฒนาและยกระดับ
 ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ
 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
 ความรู้ความสามารถของพนักงาน
 ในกลุ่มวิชาชีพจัดหา พัสดุ และ
 โลจิสติกส์ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
 ความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ ร่วมกับ
 องค์กรจัดซื้อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ

90%

ของมูลค่าการจัดหา
แสดงความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เอสซีจี

2563
คู่ธุรกิจ

100%

ของมูลค่าการจัดหา 
ผ่านประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล 
(ESG)

ทุกปี
คู่ธุรกิจ

100%

คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย

ทุกปี

ราย

8,632
คู่ธุรกิจที่ด�าเนินการในปี 2562 ทั้งหมด

ผลด�าเนินงานปี 2562

ราย

มูลค่าการจัดหาและผลิตภัณฑ์ในรายการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 2562

5,920
ราย คู่ธุรกิจที่แสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี คิดเป็น 
93% ของมูลค่าการจัดหา

54
ราย คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืนได้รับการตรวจประเมินคิดเป็น 
100% ของคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนทั้งหมด

100%
ของมูลค่าการจัดหา ผ่านประเมินความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแล (ESG)

คู่ธุรกิจ

395
ราย คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตที่ผ่าน
การรับรองความปลอดภัย คิดเป็น 87% 
ของคู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมด

145
ราย คู่ธุรกิจขนส่งที่ผ่านการรับรอง
เป็นคู่ธุรกิจขนส่งประจ�า คิดเป็น 100% 
ของคู่ธุรกิจขนส่งหลักทั้งหมด

ล้านบาท

คุ่ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ 
ในรายการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

7,852
201

84

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กลุมคูธุรกิจทั่วไปลำดับที่ 1 : Tier 1 Suppliers
กลุมคูธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานความยั่งยืน : High Potential 
Sustainability (ESG) Risk Suppliers

กลุมคูธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : Critical Suppliers
กลุมคูธุรกิจทางออมรายสำคัญ : Critical Non - Tier 1 Suppliers

supply

แผนผังกลุมคูธุรกิจ 4 กลุม

Critical Non-Tier I 
Supplier

High ESG
Risk Critical

Tier 1 Supplier

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2562

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2562

แผนผังกลุ่มคู่ธุรกิจ 4 กลุ่ม

88%

12%

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ

คู่ธุรกิจทั่วไป

63%

37%

98%

High ESG Risk Suppliers 2%

สินค้าและ
บริการทั่วไป

Low ESG 
Risk Suppliers

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2562

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ (Critical Supplier) 
หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้า
และบริการที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบ
ส�าคัญของสินค้า หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขาย
รายอื่นมาทดแทนได้ 

คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
High Potential Sustainability (ESG) 
Risk Supplier หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่วย
สินค้าและบริการที่มีแนวโน้มสูงว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบจากการด�าเนินการที่ไม่เหมาะสมในเชิงสังคม 
(เช่น สิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน) 
สิ่งแวดล้อม (เช่น การจัดการของเสีย) และการก�ากับดูแล 
(เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่พบคือประเด็นด้านความปลอดภัย
ซึ่งติดตามการด�าเนินการแก้ไขผ่านคณะกรรมการ 
Sustainable Supplier และคณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

เชื้อเพลิง
และวัตถุดิบ

179 ราย

54 ราย

ความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน

จ�านวน
คู่ธุรกิจ

ตัวอย่างการด�าเนินการแก้ไข 
(Corrective Action)

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการท�างาน

7 ราย • อบรมความรู้ด้าน
ความปลอดภัย
• สร้างความเข้าใจ
ในการปฎิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และขนส่ง

47 ราย
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กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

• 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% 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

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

 • ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2556

• ประเมินความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืน (ESG Risk)

89% 
ของมลูค่า
การจัดหา

 98% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

 คู่ธุรกิจ 100% 
ของมูลค่าการจัดหา 
ผ่านประเมนิ ESG ทกุปี

• พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

• ส่งเสริมและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ 
เพื่อขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจในทะเบียนรายการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement List)

• จัดซื้อสินค้าและบริการตามรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% 

 • มูลค่าการจัดหาและ
ผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 9,936 
ล้านบาท 

10,909 
ล้านบาท

9,698  
ล้านบาท

7,852
ล้านบาท

-

75
ผลิตภัณฑ์

80
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

• ผลักดันและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจเข้าร่วม
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry)

• คู่ธุรกิจได้อุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 2 ขึ้นไป 
(Green Industry Level 2) 

- 777 
ราย

883 
ราย

1,053
ราย

-

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

• พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ

• ให้คู่ธุรกิจรับทราบและลงนามปฏิบัติตาม
กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) 
ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

 • คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรองความ
ปลอดภัย 

 100% 89% 91% 87% 100% 
คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย ตั้งแต่
ปี 2555 ต่อเนื่องไป
ทุกปี     

• คู่ธุรกิจขนส่งประจ�า
ผ่านการรับรอง

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

     • อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ 

0.225 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง-คน

0.110 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง-คน

0.279 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง-คน

0.279 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง-คน

 ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานในปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 0.115 
และ 0.080 ตามล�าดับ
และเป็นศูนย์ภายใน
ปี 2565

• คัดเลือกและตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

• จัดท�า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 

เอสซีจี” ในปี 2556

• ก�ากับดูแลให้คู่ธุรกิจรายใหม่
และคู่ธุรกิจหลักแสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557

 • คู่ธุรกิจแสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

-   48% 
ของ
มูลค่า
การจัดหา

 83% 
ของ
มูลค่า
การจัดหา

 93% 
ของ
มูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจ 90% 
ของมูลค่าการจัดหา
แสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ภายในปี 2563  

สังคม

การก�ากับ
ดูแล
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• ธุรกิจแพคเกจจิ้งจับมือกับคู่ธุรกิจขนส่ง
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนตาม
มาตรฐาน Goods Transportation 
Safety ของเอสซีจี

• ธุรกิจเคมิคอลส์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยตามระบบความ
ปลอดภัยส�าหรับคู่ธุรกิจ (Contractor 
Safety Management, CSM) พัฒนาคู่
ธุรกิจให้มีความปลอดภัยในการท�างาน

 เอสซีจีให้ความส�าคัญกับความ
ปลอดภัยของคู่ธุรกิจ โดยประเด็นความ
ปลอดภัยมีทั้งความปลอดภัยในที่ท�างาน 
และความปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่ง ซึ่งนอกจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจีแล้ว เอสซีจี
ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ 
ที่พยายามส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ
กับคู่ธุรกิจให้น�าไปใช้เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการ
เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ

กลยุทธ์ 2

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งจับมือคู่ธุรกิจขนส่ง
ใช้มาตรฐาน Goods Transportation
Safety  ปี 2562 เอสซีจีได้จัดท�า
มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยด้าน
การขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเริ่มใช้ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ 
จากนั้นน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง
 ปลายปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้เริ่ม
น�ามาตรฐานนี้มาใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง 
โดยคูธ่รุกจิขนส่งต้องผ่านการตรวจประเมนิ
ตามมาตรฐานด้านต่างๆ ได้แก่ การ
จัดการองค์กร การจัดการพนักงานขับรถ
การจัดการรถขนส่ง การจัดการเส้นทาง
ขนส่ง และการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
ซึ่งคู่ธุรกิจต้องมีคะแนนผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 80%  
 มาตรฐานนี้ก�าหนดให้คู่ธุรกิจขนส่ง
ต้องตรวจสอบความพร้อมของกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกครั้ง พร้อมกับ
ติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยการ
ติดตั้งกล้องสองหน้าในรถบรรทุกขนส่ง 
มีระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้อย่าง
ครบถ้วน

สร้างความร่วมมือ
กับคู่ธุรกิจ
เพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัย

• ธุรกิจเคมิคอลส์จัดประกวดรางวัล 
Safety Day Award 2019 เพื่อเป็นแรง
กระตุ้นความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย
ของบริษัทในเครือเอสซีจีและคู่ธุรกิจ

48

คู่ธุรกิจขนส่ง
ผ่านการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ด้านการขนส่ง

ราย
(คู่ธุรกิจขนส่งที่ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งด�าเนินการ
จัดซื้อโดยตรง)
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• ธุรกิจเคมิคอลส์จัดอบรมด้านความ
ปลอดภัยให้คู่ธุรกิจ ธุรกิจเคมิคอลส์
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยกับ
คู่ธุรกิจในโรงงานอย่างเข้มงวดด้วยระบบ
ความปลอดภัยส�าหรับคู่ธุรกิจ (Contractor
Safety Management, CSM) จึงได้จัด
อบรมให้แก่คู่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
 ปี 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับคู่ธุรกิจด้านความ
ปลอดภัยจากการท�างานของวาล์ว 
มอเตอร์ และเครื่องฉีดด้วยแรงดันน�้า
เพื่อให้คู่ธุรกิจได้มองเห็นข้อบกพร่อง
และปรับวิธีการท�างานให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
โดยพัฒนาให้คู่ธุรกิจสามารถก�ากับดูแล
ความปลอดภัยด้วยตนเอง  ทั้งนี้การ
ปฏิบัติงานกับวาล์ว มอเตอร์ และเครื่อง
ฉีดด้วยแรงดันน�้าจัดว่ามีความเสี่ยงสูง
รองจากการท�างานในที่สูง

• Safety Day Award 2019 
ธุรกิจเคมิคอลส์จัดประกวดรางวัลความ
ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดของ
ทั้งบริษัทในเครือเอสซีจีและคู่ธุรกิจ โดยมี
รางวัลหลายระดับ ทั้งด้านความปลอดภัย
ในที่ท�างานและความปลอดภัยในการ
เดินทางขนส่ง เช่น รางวัล Contractor 
Safety ส�าหรับคู่ธุรกิจที่ร่วมงานกับเอสซีจี
โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและไม่มี
การบาดเจ็บระดับ L2-L3 ตลอดเวลา 1 ปี
รางวัล Distribution Safety ส�าหรับ
คู่ธุรกิจขนส่งที่ได้คะแนนประเมินความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งมากกว่า 90% 
โดยไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและไม่มีการ
บาดเจ็บระดับ L2-L3  รางวัลการปรับปรุง

118

คู่ธุรกิจ
ผ่านการอบรม

ราย

ยอดเยี่ยมส�าหรับคู่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์และมี
คะแนนดีขึ้นจากครั้งก่อน เป็นต้น
 ผลการประกวดมีคู่ธุรกิจทั่วไปได้รับ
รางวัล 5 รางวัล และคู่ธุรกิจขนส่ง 8 
รางวัล  
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• เอสซีจีสนับสนุนและร่วมกับคู่ธุรกิจ
ในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติดี
ขึ้น  ช่วยลดการใช้ทรัพยากรตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น นวัตกรรม
กระสอบพลาสติกสานน�้าหนักเบา 
แต่ยังคงความแข็งแรง ฟิล์มหดห่อสินค้า
ที่มีความบาง  แต่ยังคงความเหนียว
และทนทาน

 ส�าหรับคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ เอสซีจีมี
แผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของคู่ธุรกิจให้พร้อมเติบโตไปกับ
เอสซีจีอย่างยั่งยืน 
 
• นวัตกรรมกระสอบพลาสติกสาน
น�้าหนักเบา บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์
การทอ จ�ากัด ผู้ผลิตกระสอบพลาสติกสาน 
(PP Woven Bag) หนึ่งในคู่ธุรกิจของ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้
พัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นทอพลาสติก
ที่น�้าหนักเบาลง 25% แต่มีความแข็งแรง
เท่าเดิม เรียกว่า Light & Strong ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่เอสซีจีสนับสนุนและพยายามสร้างความ
ร่วมมือกับคู่ธุรกิจ  
 หลังผ่านการทดลองใช้งานและผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ ปัจจุบันธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ใช้กระสอบพลาสติก

กลยุทธ์ 3

สาน Light & Strong ของโรงงานลักกี้
สตาร์ฯ ส�าหรับถุงบรรจุปูนซีเมนต์ขาวราว 
200,000 ใบต่อปี ช่วยลดการใช้พลาสติก
ลง 1,400 กโิลกรมั และมแีผนขยาย
การใช้กบัผลติภณัฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

150

สามารถลด
การใช้พลาสติกลง

ตันต่อปี

• นวัตกรรมฟิล์มหดห่อหุ้มสินค้า ฟิล์ม
หด (Shrink Film) เป็นพลาสติกที่ใช้ห่อ
หุ้มสินค้าโดยการเป่าลมร้อนท�าให้ฟิล์มหด
ตัวรัดแนบตามรูปทรงสินค้า ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมกับคู่ธุรกิจ
พัฒนาฟิล์มหดที่ลดการใช้พลาสติกลง แต่
ยังคงความเหนียวและทนทานเท่าเดิม น�า
มาใช้กับผลิตภัณฑ์ไม้ฝาเทียมสมาร์ตบอร์ด
สามารถลดการใช้พลาสตกิลง 150 ตนัต่อปี

 “Light & Strong พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการให้
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเดิมน�้าหนัก
ของกระสอบปูนซีเมนต์อยู่ที่ 80 กรัม เราลดลงมาให้เหลือ 
60 กรัม โดยที่ถุงแข็งแรง รับน�้าหนักได้เท่าเดิม นอกจาก
ลดการใช้พลาสติกลง 25% แล้วยังลดการใช้พลังงาน
ในการผลิต ลดพลังงานในการขนส่ง เพราะบรรทุกถุงได้
มากขึ้นในรถแต่ละเที่ยว  เราตั้งใจจะพัฒนาต่อตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้สามารถน�าถุงกลับมารีไซเคิลได้ 
100% ในอนาคต”

ณัฐวัชต์ สุพรรณธะริดา
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จ�ากัด
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• เอสซีจีจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่
คู่ธุรกิจเรื่องการต่อต้านการทุจริต
และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

• เอสซีจีจัดอบรมพนักงานเรื่องกรอบ
การด�าเนินงานด้านการจัดหาอย่าง
ยั่งยืน และจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายใต้หลักการเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าของเอสซีจี

 ความเสี่ยงในการด�าเนินงานของ
คู่ธุรกิจมีหลายด้าน ขณะเดียวกันก็มี
นโยบายของเอสซีจีและกฎหมายของรัฐ
ที่ประกาศออกมาเพื่อก�ากับให้ธุรกิจด�าเนิน
งานอย่างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เอสซีจีจึงจัดอบรมพัฒนาพนักงานและ
คู่ธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย
ของเอสซีจีและกฎหมายส�าคัญต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นจริง

กลยุทธ์ 3,4

• การสัมมนาคู่ธุรกิจเอสซีจี  Good 
Business Conduct  เอสซีจีจัดสัมมนา
ให้คู่ธุรกิจจ�านวน 39 บริษัทเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562  ให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการต่อต้านทุจริต และเชิญชวนให้เข้า
ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ในการต่อต้านการทจุรติ (Collective 
Action Coalition Against Corruption, 
CAC) นอกจากนี้ยังให้ความรู้
ความเข้าในเรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อไป

การอบรมพัฒนา
พนักงานและคู่ธุรกิจ
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กรอบการด�าเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

• จัดอบรม SCG Sustainable 
Procurement Framework  เอสซีจี
จัดอบรม “กรอบการด�าเนินงานด้านการ
จัดหาอย่างยั่งยืน เอสซีจี” ให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  มี
พนักงานเข้าร่วมกว่า 60 คน  เพื่อให้
บริษัทในเครือเอสซีจีใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างความร่วมมือกับคู่ธุรกิจ โดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแล  ค�านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ 
การส่งมอบสินค้าและบริการตามความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และระบบจัดการ
คุณภาพต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการท�างาน และการสร้างคุณค่าร่วมกัน
กับคู่ธุรกิจในระยะยาว
 ส�าหรับกรอบการด�าเนินงานด้านการ
จัดหาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก คือ การแสดงความ
มุ่งมั่น การด�าเนินงานตามกระบวนการ
จัดหา การวัดผลการด�าเนินงาน และ
การรายงานและการสื่อสาร 

1. การแสดงความมุ่งมั่น 
(Commitment)

3. การวัดผลการด�าเนินงาน
(Measurement)

2. การด�าเนินงานตามกระบวนการจัดหา
(Procurement Process)

4. การรายงานและการสื่อสาร 
(Reporting  and Communication)

• จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
(Anti-Trust) เอสซีจีประกาศนโยบาย
การแข่งขันทางการค้าเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการแข่งขนัทางการค้า (Anti-Trust)
มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มี
ความส�าคัญและมีบทลงโทษรุนแรง 
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ชื่อเสียงของเอสซีจี เอสซีจีจึงได้ด�าเนิน
การจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายใต้หลักการเรื่องการแข่งขัน
ทางการค้าของเอสซีจี และจัดท�ารายการ
ตรวจประเมินการแข่งขันทางการค้า 
(Anti-Trust Checklist) ขึ้นเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานและให้
หน่วยงานต่างๆ น�าไปปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด

*การวางแผนปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน (Improvement Plan & Corrective Action) 
และการติดตามการด�าเนินการ (Follow Up)

• การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย 
(Supplier Selection and Approved Vendor List) 

• การวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis)
• การประเมินผู้ขาย (Supplier Assessment) 

• การจัดกลุ่มผู้ขาย (Supplier Segmentation)
• ตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Evaluation and Audit)
• การวางแผนพัฒนา (Initiative & Improvement Plan)*



70รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา ภาคผนวก สารบัญความยั่งยืนของเรา แนวทางที่เราดูแล

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและมีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มสูงขึ้น 
เอสซีจีจึงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค
นึกถึงเป็นอันดับแรก โดยน�าแนวคิด SCG Marketing 
Way มาช่วยยกระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่
ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

1 สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 กลุ่มธุรกิจ เพื่อลูกค้ากลุ่ม
 ผู้บริโภค (B2B2C)
2 สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 กลุ่มผู้บริโภค (B2C)

• คณะท�างานวิชาชีพ Marketing 
 Way น�าแนวคิด SCG Marketing 
 Way เข้ามาพัฒนาการตลาดของ
 เอสซีจี ยกระดับระบบบริการลูกค้า
 สัมพันธ์ (Customer Relationship 
 Management) และปรับปรุงการ
 ประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า

100%

ความพึงพอใจโดย
รวมของลูกค้าจาก
การส�ารวจผ่านช่อง
ทาง SCG Contact 
Center 

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

100%

ความพึงพอใจโดย
รวมของลูกค้าจากการ
ส�ารวจผ่านช่องทาง 
SCG Contact Center
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• เอสซีจีพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
และใช้แนวคิดทางการตลาด SCG 
Marketing Way และพัฒนาการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ
ให้มีความแม่นย�า

 SCG Marketing Way เป็นแนวคิด
ด้านการตลาดของเอสซีจีที่พัฒนามาตั้งแต่
ปี 2557 และเริ่มน�ามาใช้ในปี 2560 จน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลกับธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
แบรนด์เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่มีความน่า
เชื่อถือในระดับภูมิภาค
 SCG Marketing Way มุ่งเน้นยก
ระดับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า 
และปรับปรุงมาตรฐานการประเมินผล
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเอสซีจีให้เข้า
ถึงความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย
และน�าไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี 
โดยการปลูกฝังและพัฒนาให้พนักงาน
มีความรู้ด้านการตลาดและใช้แนวคิด 
SCG Marketing Way เป็นหัวใจของ
กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ 1,2

SCG 
Marketing Way 

 การด�าเนินการปลูกฝังแนวคิด SCG 
Marketing Way แบ่งเป็นสองด้าน คือ
ด้าน Marketing Community ส่งเสริม
ให้เกิดชุมชนของนักการตลาดในเอสซีจี
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความ
มีส่วนร่วมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ทางการตลาด และด้าน Marketing 
Capability พัฒนาความสามารถด้าน
การตลาดของพนักงานผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การให้ค�าปรึกษาจาก
โค้ชผู้เชี่ยวชาญ  การยกระดับการสร้าง
ประสบการณ์ของลูกค้า และประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าให้แม่นย�า ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการท�าการตลาดของ
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างการ
มีส่วนร่วมกับลูกค้า

• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
เอสซีจีอยู่ระหว่างการพัฒนาการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าแทนการใช้
การส�ารวจผ่านช่องทาง SCG Contact 
Center โดยการขยายพื้นที่การส�ารวจ
ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ปรับ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสินค้าและ
บริการแบ่งประเภทส�าหรับลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจ และลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค และปรับ
การนับคะแนนความพึงพอใจ โดยคิด % 
ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfied
Customer) เท่ากับ % ของผู้ที่ให้คะแนน
ความพึงพอใจที่ 8 คะแนนขึ้นไป (จาก
เต็ม 10 คะแนน) และ 4 คะแนนขึ้นไป 
(จากเต็ม 5 คะแนน) ต่อจ�านวนลูกค้า
ที่ท�าแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งจะได้น�า
มาใช้ในปี 2563
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การเดินทางของประสบการณ์ลูกค้า

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
กับเทสโก้ โลตัส : 
บริการจัดเก็บกล่องกระดาษ
เพื่อการรีไซเคิล

ธุรกิจแพคเกจจิ้งกับ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชประสงค์ : 
บริการออกแบบกล่อง
และชั้นวางสินค้ารักษ์โลก

1) เข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • คิดจากมุมมองและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งทั้งในวันนี้
และอนาคต
 • เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละคน

• ปัญหากล่องกระดาษเหลือทิ้ง
จ�านวนมากจากการขนส่งสินค้า  
• ความต้องการการด�าเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้กลยุทธ์ 3R  (Redesign, Reduce, 
Recover & Recycle)

• ต้องการส่งเสริมความน่าสนใจ
ที่จุดวางขายสินค้า Made in Thailand  
• ต้องการกล่องและชั้นวางที่มีปริมาณจ�ากัดและมีพื้นที่จ�ากัด 

2) การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้า
 และบริการ
 • ส่งมอบโซลูชันการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ประโยชน์
 และคุณค่าเพิ่มขึ้น
 • ส่งมอบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร เพื่อความสะดวก
 สบายของลูกค้า

• วางระบบการท�างานร่วมกับลูกค้า โดยเทสโก้ โลตัส 
เก็บรวบรวมกล่องกระดาษใช้แล้วจากสาขา กลับเข้าศูนย์
กระจายสินค้า จากนั้นเอสซีจีเป็นผู้รวบรวมกล่องกระดาษ
จากศูนย์ฯ กลับเข้าสู่โรงงาน
• ผลิตกล่องกระดาษและถุงกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล 
ส่งกลับให้เทสโก้ โลตัส ใช้งาน

• พัฒนาโซลูชันการออกแบบกล่องบรรจุสินค้าและชั้นวางสินค้า
ในรูปแบบ Shelf Ready มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกล่องใส่สินค้า
เพื่อขนส่ง และปรับเปลี่ยนเป็นชั้นวางแสดงสินค้าได้ในกล่องเดียว  
• ออกแบบให้มีความสวยงาม แข็งแรง ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก 
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้  ผลิตในปริมาณจ�ากัด
ในราคาที่คุ้มค่า
• ออกแบบชั้นวางสินค้าจากกระดาษรีไซเคิลเป็นตัวละครหนุมาน
ในเรื่องรามเกียรติ์ จัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจและช่วยจ�าหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น

3) ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกประสบการณ์
 • ใช้ทุกช่องทางโทรศัพท์ ออนไลน์ แบบสอบถาม
 • ปรับปรุงการด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

• ลูกค้าพึงพอใจกับโซลูชันที่ช่วยลูกค้าและผู้บริโภค และยัง
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้ผู้บริโภคลดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

• ลูกค้าพึงพอใจโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่เกิดประสิทธิผลทั้ง
ด้านภาพลักษณ์และยอดขาย และได้น�ากล่องสินค้าที่พัฒนาขึ้น
ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แสดง
ความเป็นไทย ให้ลูกค้าต่างประเทศขนส่งกลับประเทศ และเป็นช่อง
ทางประชาสัมพันธ์แบรนด์ของห้างต่อไป

• เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการให้บริการ
ด้วยสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการ

กลยุทธ์ 1, 2

Customer Journey
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• ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับเครือเบทาโกร
วิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM 
HDPE S111F ส�าหรับการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาลดลง
แต่ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่าเดิม ตอบ
โจทย์การใช้งานและการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าสมุนไพร จนได้รับรางวัลการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม 
World Star Packaging Awards 2018  

กลยุทธ์ 1

Co-creation 
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ “การท�างานร่วมกันครั้งนี้นับเป็นการเชื่อมต่อ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเติมเต็มและเสริม
จุดแข็งในการท�าธุรกิจ ทั้งสองหน่วยงานได้พัฒนา
และเติบโตไปพร้อมกัน เพราะการท�างานเป็นทีม
เดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย
ที่เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการใช้งานของเบทาโกร”

ดร. นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
(กลยุทธ์งานวิจัยและบรรจุภัณฑ์) 
เครือเบทาโกร

 เอสซีจีให้ความส�าคัญกับลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจในการร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
โดยร่วมกันวิจัย ทดสอบ ปรับปรุง ทดลอง
ตลาด และติดตามผลด้วยการท�างานแบบ
มืออาชีพ จนน�าไปสู่การคิดค้นโซลูชัน
ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาส่งเสริมความ
ยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
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คุณสมบัติความแข็งแรงและความเหนียว 
ทนทานต่อแรงกระแทกและการเจาะทะลุ 
เหมาะส�าหรับการบรรจุชิ้นส่วนไก่สดที่ต้อง
ผ่านการล�าเลียงบนสายพานการผลิตและ
การขนส่ง จากความหนาที่ลดลงท�าให้
เมื่อใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกเท่าเดิม 
จะผลิตได้จ�านวนถุงเพิ่มขึ้น เป็นการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

• SCG™ HDPE S111F for 
High Impact Film บรรจุภัณฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเครือเบทาโกร พัฒนาเม็ดพลาสติก 
SCGTM HDPE S111F ส�าหรับบรรจุภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยเบทาโกรได้วิเคราะห์
ลักษณะการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
ที่ต้องการ เพื่อให้ธุรกิจเคมิคอลส์
ออกแบบเม็ดพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์การใช้งาน โดยมีกระบวนการ
ท�างานร่วมกันในการพัฒนาและทดสอบ 
จนได้พลาสติกที่มีความหนาลดลงจาก 
35 ไมครอน เหลือ 25 ไมครอน แต่ยังคง

• เพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรไทยด้วยการ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเปลี่ยน
ภาพลักษณ์เดิมของ “ผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง
บัวไผ่ข้าว” ให้มีความทันสมัย แต่ยังคงไว้
ซึ่งความสวยงามและอัตลักษณ์ของ
สมุนไพรไทย ยกระดับสินค้าสู่การขายบน
ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าและเป็นสินค้า
ส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องตอบ
โจทย์บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงใช้งานได้จริง 
จนได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับโลก World 
Star Packaging Awards 2018
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ประเด็นความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ  76

การจัดการของเสีย   81

การบริหารจัดการน�้า   87

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  93

สิ่งที่เรามุ่งเน้น 75รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 แนวทางที่เราดูแลความยั่งยืนของเรา ภาคผนวก สารบัญ
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ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีก�าลังเข้า
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและท�าให้
ธุรกิจรูปแบบเดิมล้าสมัย  รวมทั้งประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ 
เอสซีจีจึงให้ความส�าคัญกับการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ควบคู่กับการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยมลพิษและ
ของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

66.7%

1 พัฒนาสินค้า บริการ และ  
 โซลูชันที่ตอบโจทย์ความ
 ต้องการผู้บริโภค ช่วยยกระดับ
 คุณภาพชีวิต (Well Being) 
 และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 (Climate Change & Circular 
 Economy)
2 พัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจ
 ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 ตามมาตรฐานสากล
3 ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า 
 บริการ และโซลูชัน เพื่อสร้าง
 โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

• ใช้นวัตกรรมเพื่อเร่งการ
 พัฒนาสินค้า บริการ และ
 โซลูชัน
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
 และลดค่าใช้จ่าย
• ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
 เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์
 สูงสุดจากทรัพยากร 
 ลดพลังงานและของเสีย
• ทบทวนการลงทุนในการ
 พัฒนาสินค้าและบริการ 
 (Capital Expenditures) 
 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 อย่างรวดเร็ว

รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการที่ได้รับ
ฉลาก SCG eco value 
จากรายได้การขายรวม 

ในปี 2573

2 ใน 3 29%

รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่ได้รับฉลาก 
SCG eco value 
จากรายได้การขายรวม 

รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่ใช้งานอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และได้รับฉลาก SCG eco 
value จากรายได้การขาย
รวม 

0.39%

70
ผลิตภัณฑ์ฉลาก 
SCG eco value

33.3%

รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการที่ใช้
งานอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและได้รับ
ฉลาก SCG eco value 
จากรายได้การขายรวม

ในปี 2573

1 ใน 3

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้การรับรอง
จาก SCG eco value

สินค้าและบริการที่ได้รับรองฉลาก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ฉลากลด
คาร์บอน

ฉลาก
เขียว

ฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ฉลาก
ประสิทธิภาพสูง

70
ผลิตภัณฑ์

426
ผลิตภัณฑ์

62
ผลิตภัณฑ์

69
ผลิตภัณฑ์

46
ผลิตภัณฑ์

145
ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562
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 อากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท�าให้ระบบปรับอากาศในอาคารและที่พัก
อาศัยเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่มีการใช้งาน
มากขึ้น รวมทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต
ที่ต้องพึ่งพิงไฟส่องสว่างและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เพิ่มขึ้น ท�าให้การใช้พลังงาน
โดยรวมของอาคารมีส่วนรับผิดชอบต่อ
การปล่อยคาร์บอนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยคิด
เป็นสัดส่วนถึง 28% ของกิจกรรมการ
ปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของโลกในปี 2561
 โซลูชันที่ช่วยลดการใช้พลังงานของ
อาคารจึงเป็นส่วนส�าคัญในการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทั้งนี้เอสซีจีได้คิดค้นโซลูชันเพื่อลดการใช้
พลังงานของอาคารมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
Total Home Ventilation Solution ซึ่ง
ประกอบด้วยนวัตกรรมหลากหลาย ทั้ง 
Active AIRflowTM System, SCG Roof 

• เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บริการ 
และโซลูชัน เพื่อลดการใช้พลังงาน 
ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง

• Energy SMART Solution ธุรกิจใหม่
ของเอสซีจีที่มอบโซลูชันในการประหยัด
พลังงานของอาคาร และปรับปรุงอาคาร
ให้เป็น Smart Building ด้วยเทคโนโลยี
ชั้นน�าจากสตาร์ทอัพทั่วโลก

Ventilation System, ผนังและฉนวนกัน
ความร้อนคุณภาพสูง ฯลฯ และในปี 2562 
เอสซีจีได้สร้างธุรกิจใหม่ด้านการประหยัด
พลังงานของอาคาร คือ Energy SMART 
Solution 

กลยุทธ์ 1, 3

โซลูชันเพื่อลดการใช้
พลังงานของอาคาร

• Energy SMART Solution เป็นธุรกิจให้
บริการครบวงจรในการปรับปรุงอาคารให้
เป็น Smart Building ที่ประหยัดพลังงาน 
โดยเน้นกลุ่มอาคารโรงแรม โรงพยาบาล 
อาคารส�านักงาน มหาวิทยาลัย หรือ
โรงเรียน ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี
ชั้นน�าจากสตาร์ทอัพทั่วโลกมาช่วยควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งระบบปรับอากาศหรือ HVAC (Heat, 
Ventilation and Air Conditioning) 
ระบบแสงสว่าง และการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ด้วยการ
น�าเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) 
ร่วมกับระบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
อัตโนมัติ ผ่านเซนเซอร์ตรวจวัดค่าที่ติดตั้ง
ตามจุดต่างๆ ท�าให้สามารถปรับอุณหภูมิ
ไฟส่องสว่าง ตามห้องหรือพื้นที่แต่ละส่วน
ของอาคารได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้อาคาร
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 40%

40%
ช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า

ในอาคาร
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 ของเสียจากของที่ใช้แล้วหรือหมดอายุ
เป็นของเสียที่รู้จักกันทั่วไป แต่ของเสีย
อีกจ�านวนมากนั้นเกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ท�าให้เกิดความสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด และอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ในการก่อสร้าง
อาคารที่มักเกิดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือทิ้ง
จ�านวนหนึ่ง เนื่องจากการออกแบบที่ต้อง
ค�านวณวัสดุเผื่อเหลือเผื่อขาด 
 เอสซีจียึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
การด�าเนินงาน จึงพัฒนาการผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมกับลดปริมาณของเสียในขั้นตอน
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
บูรณาการร่วมกัน 

• เอสซีจีค�านึงถึงการลดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
โดยน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้การด�าเนิน
งานมีประสิทธิภาพและแม่นย�า

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ใช้เทคโนโลยี Building Information 
Modeling (BIM) ช่วยลดของเสียเหลือทิ้ง
ในงานก่อสร้างอาคาร และใช้โดรนร่วมกับ
นวัตกรรมต่าง ๆ  ช่วยลดของเสียเหลือทิ้ง
ในงานซ่อมหลังคาเก่า และยืดอายุการใช้
งานหลังคา

กลยุทธ์ 1, 2

การใช้เทคโนโลยีช่วย
ลดของเสียตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน

• BIM Construction Solution ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพัฒนาโมเดล
ธุรกิจใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี Building 
Information Modeling (BIM) ช่วยในการ
ออกแบบอาคาร ทั้งงานสถาปัตยกรรมและ
งานโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุและค�านวณ
ปริมาณวัสดุก่อสร้างอย่างแม่นย�า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของทั้งโครงการ 
 เริ่มจากการสร้างแบบอาคารเสมือนจริง
ได้หลากหลายรูปแบบ และสะดวกรวดเร็ว
ต่อการปรับเปลี่ยนจนได้แบบอาคาร
ที่ตรงความต้องการ ช่วยสื่อสารให้วิศวกร 
สถาปนิก ช่างผู้รับเหมา และลูกค้า 
เห็นภาพอาคารที่สมบูรณ์ตรงกันก่อนการ
ก่อสร้าง ลดปัญหาการปรับแก้ไขงานใน
ภายหลังที่ท�าให้เกิดของเสีย สิ้นเปลือง
พลังงานและทรัพยากร  

Click Video

https://youtu.be/kSBb8dJpZQM
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Click Video

 ในส่วนการเลือกใช้วัสดุและค�านวณ
การใช้วัสดุต่างๆ ที่แม่นย�า จะช่วยลด
ปริมาณของเสียจากการออกแบบที่ต้อง
เผื่อวัสดุที่ท�าให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจ�านวน
มาก ลดค่าใช้จ่ายไม่จ�าเป็นจากการ
เผื่อส�ารองวัสดุ รวมทั้งยังสนับสนุนการ
เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย เช่นวัสดุที่มาจากการ
รีไซเคิล 
      

• SCG Roof Renovation บริการซ่อม 
ปรับปรุงหลังคาบ้าน ค�านึงถึงการลดการ
เกิดของเสียในทุกขั้นตอน เริ่มจากการ
ส�ารวจหน้างานที่ใช้เทคโนโลยีโดรนร่วมกับ
สมาร์ทแอปพลิเคชั่น ถ่ายภาพ ถอดแบบ
วิเคราะห์หาพื้นที่หลังคา และค�านวณวัสดุ
ที่ต้องใช้งานได้อย่างแม่นย�า จึงช่วยลด
การเกิดวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด เช่น 
กระเบื้องหลังคา อุปกรณ์ซ่อมปรับปรุง
ต่างๆ อีกทั้งยังประหยัดพลังงานจากการ
ขนส่งที่เกินความจ�าเป็น  การให้บริการ
ซ่อมปรับปรุงหลังคาจะค�านึงถึงการยืด
อายุการใช้งานวัสดุและการลดของเสีย 
เช่น บริการทาสีหลังคา (Roof Repaint) 
บริการซ่อมหลังคารั่วเฉพาะจุด (Roof 

Repair) ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่
ทั้งผืน ใช้ทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น ยืดอายุ
การใช้งานของหลังคาได้ แต่หากหลังคา
เก่ามีปัญหารั่วร้าวหลายจุด จ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืน ส�าหรับบ้าน
ทาวน์เฮาส์จะซ่อมแซมด้วยการเสริมวัสดุ
มุงหลังคาใหม่ซ้อนทับบนหลังคาเก่า
โดยไม่ต้องรื้อถอน (Top up  Roof) 
ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการรื้อเศษ
กระเบื้องหลังคาเก่าออก และป้องกัน
ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย

เทคโนโลยีโดรนและ
สมาร์ทแอปพลิเคชั่น
ช่วยลดปริมาณวัสดุ
เหลือทิ้งหน้างานได้

มากกว่า

5% 
เปรียบเทียบกับ
การท�างานทั่วไป

บริการ Top up 
Roof ช่วยลด

ปริมาณขยะจากการ
รื้อเศษกระเบื้อง
หลังคาเก่าเฉลี่ย

หลังละ 1 ตัน 
ในการด�าเนินงาน

ปี 2562 (พ.ค.-ธ.ค.) 
ลดปริมาณขยะ

แล้วกว่า

80
ตัน

https://www.facebook.com/SCGBrand/videos/1154219498112281/?vh=e
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ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

• OptiBreathTM บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผัก
และผลไม้ ภายใต้แนวคิด “Keep Fresh 
& Tasty” โดยธุรกิจแพคเกจจิ้งได้วิจัย
และพัฒนาถุง OptiBreathTM ซึ่งเป็น
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่มีรูขนาดเล็ก 
สามารถลดอัตราการหายใจของผักและ
ผลไม้ ช่วยรักษาคุณภาพความสดระหว่าง
การขนส่งสินค้าจากเกษตรกรมาถึง
ผู้บริโภค และยืดอายุผักและผลไม้ให้เก็บ
ไว้บริโภคได้นานขึ้น  นอกจากนี้
บรรจุภัณฑ์สามารถน�ากลับมารีไซเคิล
ได้ง่าย  ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มี
ส่วนช่วยลดขยะอาหารเน่าเสียในระหว่าง
การขนส่งสินค้าและจัดจ�าหน่าย ช่วยให้
ผู้บริโภคได้รับประทานผักและผลไม้ที่มี
รสชาติสดใหม่ยิ่งขึ้น

• OptiBreathTM บรรจุภัณฑ์ที่ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งวิจัยและพัฒนาให้มีคุณสมบัติ
รักษาคุณภาพผักผลไม้ให้สดใหม่ 
ยืดอายุให้ยาวนานขึ้นระหว่างการขนส่ง
จากเกษตรกรมาถึงผู้บริโภค

• COTTO Tiles Well Being Collection 
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่ช่วยลดความเสี่ยง
จากการลื่นล้มและยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ช่วยรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในบ้าน

กลยุทธ์ 1, 2

พัฒนาสินค้า
ยกระดับคุณภาพชีวิต

• COTTO Tiles Well Being Collection 
สุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทเอสซีจี 
เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) จึงพัฒนา
นวัตกรรมกระเบื้อง COTTO ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษมากกว่าการตอบสนองการใช้งาน
ทั่วไปและความสวยงาม ได้แก่ 

 ยิ่งวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปัญหา
คุณภาพชีวิตก็ยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเอสซีจีให้ความห่วงใยมาเสมอ 
เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

 • กระเบื้องคอตโต้ Anti-slip R11 
ช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม ด้วยพื้นผิว
สัมผัสที่ป้องกันการลื่นล้มแต่ก็ไม่ฝืดเท้าจน
เกินไป เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ เช่น พื้นห้องน�้า 
ลานซักล้าง พื้นที่จอดรถ
 • กระเบื้องคอตโต้ Hygienic Tile 
มีส่วนผสมของสารซิลเวอร์นาโนในเนื้อสี
ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ช่วยลดความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัยของคนในครอบครัว เหมาะ
ส�าหรับใช้ในพื้นที่ห้องครัว ห้องอาหาร 
ห้องนั่งเล่น และห้องที่มีทางเดินเข้า
จากภายนอกอาคาร  ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตาม
มาตรฐาน JIS Z-2801

ยับยั้งแบคทีเรีย
บนพื้นผิวกระเบื้อง

ไม่น้อยกว่า

90%

Click Video

Click Video

https://www.youtube.com/watch?v=g9Jq4yOZ_5Y
https://www.cotto.com/medias/module-ecatalogue/ALL_AW_CATALOG_BS_2019_2.pdf
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การจัดการของเสีย

แนวโน้มความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตและจ�าเป็นต้องน�า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ�ากัดมาใช้ในการผลิต 
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนทรัพยากร
และยังเกิดมลภาวะจากการจัดการของเสียอย่าง
ไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
เอสซีจีจึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย ร่วมกับการ
บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน

60%

0
การน�าของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปฝังกลบ
เป็นศูนย์ 

ลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก�าจัดต่อตันการผลิต 
เทียบกับปริมาณ 
ณ ปีฐาน 2557

ทุกปี

ในปี 2568

14.4%

92%

1 ลดปริมาณของเสียจาก
 แหล่งก�าเนิด
2 บริหารจัดการของเสีย
 อุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs 
 และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (Circular Economy) ทั้ง
 ของเสียอันตรายและไม่อันตราย
 ภายในเอสซีจีให้มากที่สุด
3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 เพื่อน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่  
 รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย 
 (R&D)
4 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
 โดยไม่ฝังกลบ
5 ลดการก�าจัดของเสียโดยการ
 เผาท�าลาย

• ลดการผลิตของเสียโดยการ
 ป้องกัน ตั้งแต่การออกแบบ
 สินค้า การเลือกใช้วัสดุ 
 และการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การผลิต
•  ลดการส่งของเสียไปจัดการ 
 ภายนอกเอสซีจี เนื่องจาก
 มีความเสี่ยงจากการไม่
 ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
 หรือจัดการของเสียด้วยวิธี
 ที่ไม่เหมาะสม  
• การจัดการสารเคมี
 และของเสียทุกชนิดตาม
 กระบวนการที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อมตามกรอบ
 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของเสียไม่อันตรายที่น�าไป
ฝังกลบ*

ลดปริมาณของเสียที่ต้อง
ก�าจัดต่อตันการผลิต 
เทียบกับปริมาณ 
ณ ปีฐาน 2557

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

*เอสซีจีน�าของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ได้มากกว่า 85% และ
ไม่มีการน�าของเสียอันตราย
ไปฝังกลบ อย่างไรก็ตามในปี 
2562 เอสซีจีน�ากากคอนกรีต
ผสมเสร็จที่เหลือจากการสั่งซื้อ 
เศษกระเบื้อง เศษคอนกรีต 
และเศษปูนปลาสเตอร์ 
ซึ่งเป็นของเสียไม่อันตรายไป
ใช้ปรับพื้นที่ (Land Reclaim)
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• บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
จ�ากัด สร้างโรงฉีกบดเพื่อคัดแยกเศษ
พลาสติกและเศษโลหะจากขยะที่ได้จาก
การเตรียมเยื่อกระดาษ สามารถน�าไป
รีไซเคิล และลดการเผาก�าจัดที่ก่อมลพิษ
ทางอากาศ

การจัดการของเสีย
เพื่อการรีไซเคิล

กลยุทธ์ 2, 5

•  โรงฉีกบด (Shredder plant) 
ส�าหรับคัดแยกพลาสติกและลวดโลหะ
จากแร็กเกอร์ (Ragger) ในกระบวนการ
เตรียมเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษรีไซเคิล
ของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
ต้องแยกสิ่งเจือปนที่ใช้ท�าเยื่อกระดาษ
ไม่ได้ออกมา คือเศษพลาสติกและเศษลวด
โลหะ ซึ่งจะผสมกันเป็นกลุ่มก้อน เรียกว่า
แร็กเกอร์ และส่งไปยังโรงงานที่ได้รับการ
อนุญาตคัดแยกเศษพลาสติกและเศษเยื่อ
เพื่อให้เหลือเศษโลหะที่จ�าหน่ายต่อได้ 
แต่วิธีการนี้มีความเสี่ยงในการจัดการเศษ
พลาสติกและเยื่อที่เหลือจากการคัดแยก
ที่ผู้รับซื้ออาจน�าไปจัดการไม่เหมาะสม 
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
จึงก่อสร้างโรงฉีกบด (Shredder plant) 
ที่โรงงานบ้านโป่ง ราชบุรี สามารถแยกเศษ
พลาสติกและเศษลวดโลหะในแร็กเกอร์
ออกจากกันด้วยวิธีการฉีกบดและ
ใช้สายพานแม่เหล็ก ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ส�าหรับเศษลวดโลหะที่คัดแยกได้
จะจ�าหน่ายให้ผู้รับจัดการเพื่อน�าไปรีไซเคิล 
ส่วนเศษพลาสติกจะส่งไปบริษัทเอสซีจี 
เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 
 โรงฉีกบดแห่งนี้ยังสามารถรับจัดการ
ขยะจากโรงงานและชุมชนภายนอก ทั้งขยะ
พลาสติกปนเยื่อกระดาษ ยาง เศษไม้
เศษผ้า เศษพลาสติก ฯลฯ มาฉีกบดแปรรูป
เป็นเชื้อเพลิงผสมส�าหรับเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

คัดแยกแร็กเกอร์
ได้มากกว่า 

860 
ตันต่อเดือน 

ได้โลหะ
รีไซเคิลราว 

430 
ตันต่อเดือน  

พลาสติก
รีไซเคิลราว 

430 
ตันต่อเดือน

 เอสซีจีศึกษาวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแปรรูปของเสียมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทนและเชื้อเพลิงทดแทนตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสีย 
ลดการฝังกลบหรือเผาท�าลายอย่างไม่ก่อ
ประโยชน์ โดยของเสียอุตสาหกรรมจาก
โรงงานและขยะชุมชนมักประกอบด้วยของ
เสียหลากหลาย จึงต้องมีกระบวนการคัด
แยกและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการน�าไป
รีไซเคิลในลักษณะต่างๆ เช่นการด�าเนิน
งานของบริษัทเอสซีไอ อีโค่ 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งรับแปรรูป
ของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบทดแทน
และเชื้อเพลิงทดแทน และบริษัทเอสซีจี 
เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ภายใต้ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง ซึ่งรับของเสียจากการผลิต
กระดาษมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 
 ส�าหรับในปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้
เพิ่มศักยภาพการจัดการของเสียเพื่อการ
รีไซเคิลโดยการก่อสร้างโรงฉีกบดขึ้น
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 นอกจากการน�าของเสียมาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทนแล้ว 
เอสซีจียังมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาแนวทาง
การสร้างคุณค่าให้กับของเสีย ผ่านการ
คิดค้นนวัตกรรมแปรรูปของเสียให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซึ่งสามารถสร้างรายได้และ
สร้างประโยชน์ให้กับทั้งภายในองค์กร 
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  นอกจากนี้ยัง
ลดการก�าจัดของเสียโดยการฝังกลบ  
 ตัวอย่างน่าสนใจที่เราได้ด�าเนินการใน
ปีก่อนๆ เช่น การผลิตคอนกรีตคุณภาพ
มาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหิน
การผลิตสุขภัณฑ์และวัสดุเซรามิก
จากเศษเซรามิกของสินค้าที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการผลิต การผลิตฉนวนใยแก้ว
จากเศษฉนวนที่รับคืนจากลูกค้าและจาก

จากของเสีย
สู่ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ 3, 4

กระบวนการผลิตในโรงงาน การน�าฝุ่น
ตะกอนปูนขาวจากโรงงานกระดาษมาผลิต
เป็นสารฆ่าเชื้อของฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ
 ในปี 2562 เอสซีจียังคงสร้างสรรค์
โครงการต่างๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

•  เอสซีจีมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย โดยแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
ลดการก�าจัดของเสียโดยการฝังกลบ 

•  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
น�าคอนกรีตเหลือจากการขนส่งและเศษ
กระเบื้องหลังคาจากการผลิต มาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุทดแทน
ส�าหรับงานก่อสร้างและงานโยธา ส่งไปใช้
งานในเครือเอสซีจีและหน่วยงานภายนอก

•  โครงการจัดการคอนกรีตเหลือ
จากการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
อย่างยั่งยืน โดยทั่วไปการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จเพื่อใช้ในงานก่อสร้างจะมีเศษ
คอนกรีตเหลือจากการจัดส่ง ซึ่งธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้น�าหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้บริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษคอนกรีตเหลือ 
โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต กระถางต้นไม้ ฐาน
เสาไฟฟ้า เสารั้ว ฯลฯ  ตลอดจนการน�า
คอนกรีตเหลือมาผ่านกระบวนการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมผสมซึ่งใช้ประโยชน์
ในงานก่อสร้าง เช่น วัสดุถมคันทาง วัสดุ
รองพื้นทาง วัสดุทดแทนหินก่อสร้าง ฯลฯ 
 เอสซีจียังสร้างความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
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ประชาสังคม เพื่อให้แนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยร่วมมือกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในการจัดท�าข้อเสนอ
เชิงนโยบายและแผนบริหารจัดการ 
เพื่อขยายผลโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้าง และสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน
ในการน�าคอนกรีตเหลือไปใช้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ตามที่ชุมชนต้องการ  
 ปลายปี 2562 บริษัทผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ�ากัด (CPAC) ประสบความ
ส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือกับบริษัท
คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (The 
Cube) ในการน�าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
คอนกรีตเหลือของ CPAC ไปใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ของบริษัทคิวบ์ฯ 

• จากเศษกระเบื้องหลังคาสู่วัสดุทดแทน
ทรายก่อสร้าง บริษัทกระเบื้องหลังคา
ซีแพค จ�ากัด น�าเศษกระเบื้องหลังคา
จากการผลิตของโรงงานนครปฐม มาวิจัย
และพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนทรายส�าหรับ
เป็นส่วนผสมในการท�าคอนกรีต และใช้
แทนทรายธรรมชาติในงานโยธา โดยผ่าน
เกณฑ์การขออนุญาตให้วัสดุทดแทน
ทรายเป็นผลิตภัณฑ์ จากส�านักบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
 บริษัทฯ ส่งวัสดุทดแทนทรายไปใช้
กับบริษัทต่างๆ ในเครือเอสซีจี เช่น 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด 
(CPAC) และหน่วยงานภายนอก เช่น 
โรงงานอิฐบล็อกและจัดท�าโครงการ 
CSR ร่วมกับ อบต. หอมเกร็ด จังหวัด
นครปฐม เพื่อใช้ปรับพื้นถนนให้กับชุมชน 

ซึ่งทุกหน่วยงานพบว่าสามารถใช้งานวัสดุ
ทดแทนทรายได้จริง
 ในปี 2562 ได้ใช้เป็นวัสดุทดแทนทราย
รวม 4,546 ตัน ประหยัดค่าใช้จ่ายการ
ก�าจัดเศษกระเบื้องหลังคา (ส่งเผาโรงปูน
แก่งคอย) 3,983,000 บาท และลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกองเก็บ
เศษวัสดุในโรงงาน  บริษัทฯ ก�าลังด�าเนิน
การขยายผลสู่โรงงานอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจ
พร้อมกับขยายการน�าไปใช้กับหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ต่างๆ เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอิฐมวลเบา
และบล็อกปูพื้น

4,546
ตัน

วัสดุทดแทน
ทรายธรรมชาติ
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• เอสซีจีมุ่งมั่นวิจัยการน�าของเสียมาใช้
เป็นพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการ
ก�าจัดของเสียโดยไม่ก่อประโยชน์ และ
เพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

• เอสซีจีสร้างโรงไฟฟ้ามาบตาพุด อีโค่-
เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ (MEE) ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งใช้เชื้อเพลิง
จากของเสียอุตสาหกรรม สามารถรับ
ก�าจัดของเสียอันตราย และของเสีย
ไม่อันตรายเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

• บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จ�ากัด ปรับปรุง
กระบวนการของหน่วยผลิตคะตะลิสต์ 
ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งไปเผาก�าจัด 
และได้น�้าเสียที่มีค่าความร้อนน�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทน

พลังงานจากของเสีย

กลยุทธ์ 2, 4, 5

 การด�าเนินการของอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวมากขึ้น ย่อมท�าให้เกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตมากขึ้นด้วย แต่การ
จัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธี
ที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงมุ่งหาวิธีจัดการ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
น�ากลับมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเอสซีจี
มีบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
และบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด
เป็นหน่วยงานส�าคัญในการแปรรูปของเสีย
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานใน
รูปแบบต่างๆ
 ปี 2562 เอสซีจีขยายโครงการผลิต
พลังงานจากของเสีย ได้แก่

65,000 

เมกะวัตต์ต่อปี
ก�าลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้ามาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี 
แพลนท์ (MEE) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
จากของเสียอุตสาหกรรม และเอสซีจีได้
ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในการน�าของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ผลิต
ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
โดยร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงาน

ตันต่อปี
ก�าจัดของเสีย
อุตสาหกรรม

8
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 เทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มี
มาตรฐานสูง ท�าให้ควบคุมการปล่อยสาร
มลพิษที่เกิดจากเตาเผาของเสียอันตราย
ได้ดีกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด โดยควบคุม
ฝุ่นละอองให้มีค่าต�่ากว่า 35 มก./ลบ.ม. 
ซึ่งมาตรฐานทั่วไปก�าหนดไว้ไม่เกิน 320 
มก./ลบ.ม. และควบคุมก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ให้มีค่าต�่ากว่า 24.5 ppm 
ขณะที่มาตรฐานก�าหนดไว้ 60 ppm
 ส�าหรับเศษวัสดุจากโรงไฟฟ้า เช่น 
เถ้าลอย วัตถุเผาไหม้ไม่ได้ จะถูกคัดแยก
และน�ากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
ภายในเอสซีจีตามความเหมาะสม

• Waste Water Treatment Fuel 
Energy หน่วยงานผลิตคะตะลิสต์ R-1 
ของบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด มุ่งมั่น
ลดปริมาณของเสียจ�านวนหลายพันตัน
ที่ต้องส่งก�าจัดด้วยการเผาท�าลาย  
โดยศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ 

อุตสาหกรรม (กรอ.)  ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อด�าเนินการ
รับของเสียจากโรงงานต่างๆ ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
มาก�าจัดในเตาเผาและน�าความร้อนที่ได้
มาผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยก�าจัด
ของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 โรงไฟฟ้านี้นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรก
ในประเทศไทยที่รับก�าจัดได้ทั้งของเสีย
อันตรายและไม่อันตราย เช่น เศษวัสดุ
ปนเปื้อนสารเคมี เศษพอลิเมอร์และเศษ
ยาง ตะกอนน�้ามัน กระป๋องสเปรย์ เศษ
พลาสติก ฯลฯ  สามารถรับของเสียเข้า
เผาก�าจัดได้ถึง 65,000 ตันต่อปี และมี
ก�าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
โดยจ�าหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 7 เมกะวัตต์ และใช้ภายใน
โรงงาน 1 เมกะวัตต์

2560 25622556 2561
ลดปริมาณน�้าเสีย น�าน�้าเสียไปเป็นเชื้อเพลิง

ลดของเสีย
ที่เป็นของแข็งเหลือศูนย์

น�าน�้าเสียซึ่งมีค่าความร้อนไป
ผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นใช้เป็น
เชื้อเพลิงในหม้อเผาปูนซีเมนต์

•
ลดปริมาณน�้าเสียส่งไปก�าจัด
ได้มากกว่า 3,000 ตันต่อปี

ใช้โซดาไฟบ�าบัดน�้าเสียแทน
ปูนขาว ท�าให้ไม่เกิดตะกอนปูนขาว

ซึ่งต้องส่งก�าจัดกว่า 1,000 ตัน
ต่อปี 

•
เกิดน�้าเสียสีขาวคล้ายนมเรียกว่า 
Liquid Slurry ซึ่งมีค่าความร้อน

และส่งไปเป็นเชื้อเพลิงใน
หม้อเผาปูนซีเมนต์ได้เช่นเดิม

•
ลดปริมาณของเสียที่ส่งไปก�าจัดได้

มากกว่า 4,000 ตันต่อปี

ลดปริมาณน�้าเสีย 

ปรับสัดส่วนการใช้น�้าอย่างเหมาะสม
ท�าให้ลดปริมาณน�้าเสีย

ลงได้มากกว่า 2,000 ตันต่อปี

ปรับปรุงการใช้น�้าจนสามารถ
ลดปริมาณ Liquid Slurry 
ลงได้อีกกว่า 700 ตันต่อปี

ในกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ
คะตะลิสต์ R-1 มาอย่างต่อเนื่องหลายปี 
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 สามารถลด
ปริมาณน�้าเสียและตะกอนปูนขาวที่ต้องส่ง
ก�าจัดโดยไม่ก่อประโยชน์ และได้น�้าเสีย
ที่มีค่าความร้อนส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเตาเผาปูนซีเมนต์

ตันต่อปี 
ปริมาณของเสียจาก
หน่วยผลิต
คะตะลิสต์ R-1 น�า
ไปเป็นเชื้อเพลิงใน
เตาเผาปูนซีเมนต์

3,000

4,700
ตันต่อปี 
ลดปริมาณของ
เสียส่งไปก�าจัด
โดยการเผาท�าลาย
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ความท้าทายหลักของการจัดการน�้ามาจากปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาลและไม่ตกในพื้นที่ต้นน�้า ปริมาณน�้า
เก็บกักในเขื่อนลดลง ประกอบกับความต้องการใช้
น�้าที่มากขึ้นในอนาคตในทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน เช่น 
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ภายในโรงงาน เอสซีจีจึงยกระดับความสามารถ
ในการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการร่วมกับ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า
ในพื้นที่โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้าน้อยลง

23%
1 การลดความเสี่ยงด้านน�้า
 ด้วยการบริหารจัดการน�้าอย่าง
 บูรณาการ
2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าใน
 กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3 การน�าน�้าเสียผ่านการบ�าบัด
 กลับมาใช้งาน
4 การพัฒนาความสามารถของ 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้า
5 ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
 แหล่งน�้าและสนับสนุนน�้าให้
 ชุมชน/เกษตรกรรม

• คณะท�างานด้านการจัดการ
 น�้าร่วมกันก�าหนดแนวทาง
 และกลยุทธ์เพื่อการบริหาร
 จัดการความเสี่ยงด้านน�้า
 และประสิทธิภาพการใช้น�้า
• ประเมินความเสี่ยงด้านน�้า 
 เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐและ
 เอกชน ร่วมกันวางแนวทาง
 การบริหารจัดการน�้าแบบ
 บูรณาการ
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า
 ในกระบวนการผลิตและเพิ่ม
 การน�าน�้าที่บ�าบัดกลับมาใช้

ลดการใช้น�้าจาก
ภายนอกเมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 
2557

ในปี 2568

10.5%

การลดการใช้น�้าจาก
ภายนอก เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557

10.6%

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้

0.24
ลิตร/บาท 
สัดส่วนการน�าน�้ามาใช้
ต่อรายได้การขาย

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

การบริหารจัดการน�้า

0
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2558 2559 2560 2561 2562

ล้านลูกบาศก์เมตร

น�้ากลับมาใช้ใหม่ของเอสซีจี

12.65

9.7%

9.04

7.3%

10.19

8.0%

11.24

9.3%

12.30

10.6%

สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าภายนอก

53%
40%

7%

น�้าผิวดิน

น�้าใต้ดิน

น�้าประปา

การลดการใช้น�้าจากภายนอก
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กลยุทธ์ 1

การลดความเสี่ยงด้วย
การบริหารจัดการน�้า
อย่างบูรณาการ

 เอสซีจีประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน�้า 
Aqueduct Water Risk Atlas ของ WRI (Water Resources 
Institute) มาใช้ประเมิน Water Stress Area ในพื้นที่ที่เอสซีจี
ด�าเนินธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ระดับ Water Stress 
จะบอกถึงโอกาสขาดน�้าในระดับประเทศ ระดับพื้นที่หรือลุ่มน�้า  
นอกจากนี้ยังน�ามาบูรณาการใช้ประเมินความเสี่ยงด้านน�้า 
(Water Related Risks) จากข้อมูลน�้าในพื้นที่ ความเสี่ยงด้าน
ปริมาณและคุณภาพน�้า ความเสี่ยงด้านกฎหมายและโครงสร้าง
ราคาค่าน�้า และความเสี่ยงด้านความขัดแย้งกับชุมชนเรื่องน�้า 
ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) 
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านน�้าในทุกด้าน และน�าไปก�าหนด
มาตรการบริหารจัดการน�้า 

• น�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน�้า 
Aqueduct Water Risk Atlas ของ WRI 
มาใช้ประเมินพื้นที่ Water Stress Area 
และบูรณาการกับข้อมูลน�้าในพื้นที่ เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�้า

• ธุรกิจเคมิคอลส์ประชุมร่วมกับหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและระดับประเทศ พร้อมวาง
แนวทางการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งประชุมร่วมกับคณะ
ท�างานน�้าเพื่อเตรียมแผนรับมือวิกฤต
ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง
จัดท�าแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รับมือภัยแล้งในสถานการณ์ต่างๆ
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ส�านักงานชลประทานที่ 1-17 ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น�้าในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�าทุก 
2 สัปดาห์  วางแผนงานป้องกันปัญหาน�้า
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งระยะสั้น เช่น 
การผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์
มาส�ารองไว้ใช้ และระยะยาว เช่น 
วางแผนพัฒนาแหล่งน�้าใหม่ที่มีศักยภาพ 
เพื่อให้มีปริมาณน�้าส�าหรับบริหารจัดการ
มากขึ้น

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
 ปี 2562 สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้
ปริมาณฝนสะสมในบางพื้นที่ต�่ากว่า
ค่าปกติ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน�้า
จะไม่เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่  ตัวแทน
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมในคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น�้า ท�าให้สามารถน�า
ข้อมูลต่างๆ มาประเมินสถานการณ์ และ
วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤต
 แผนรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน�้า
ได้แก่ การรณรงค์สร้างความตระหนัก
การใช้น�้าภายในโรงงาน การจัดเตรียม

ธุรกิจเคมิคอลส์
 ตั้งแต่ปี 2556 ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดตั้ง 
Water War Room ภาคตะวันออกเพื่อ
บริหารจัดการน�้าในภาคตะวันออก 
โดยติดตามสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด
และวางมาตรการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุกเดือน
 ปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น�้า ซึ่งมีกรมชลประทาน 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส�านักทรัพยากรน�้าแห่งชาติ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ

บ่อบาดาลและบ่อส�ารองส�าหรับน�้าใช้ 
การวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงเมื่อ
ต้องลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิตเป็น
ล�าดับขั้นตามภาวะน�้าแล้ง ท�าให้บริษัทฯ 
รับมือวิกฤตภัยแล้งในปี 2562 มาได้โดย
ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ และ
ไม่มีปัญหาการใช้น�้าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ ในพื้นที่
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• เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการลด
การใช้น�้าจากภายนอก ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
และหมุนเวียนน�้ากลับมาใช้ใหม่

• ปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิ้งด�าเนิน
โครงการลดการใช้น�้าได้ 5.2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

• COTTO ออกแบบก๊อกน�้ารุ่น XPOSH 
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยประหยัดน�้าด้วยอัตรา
การใช้น�้า 4.8 ลิตรต่อนาที

กลยุทธ์ 2, 3

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น�้าในกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์

 เอสซีจีมุ่งมั่นในการลดการใช้น�้าจาก
ภายนอกด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยีใหม่ ท�าให้การใช้น�้าในกระบวน
การผลิตลดลง พร้อมกับการบ�าบัดน�้าทิ้ง 
และหมุนเวียนน�้า ทั้งน�้าในระบบและน�้า
ที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
• ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น�้าในกระบวนการผลิต เช่น ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบกรองน�้าเพื่อหมุนเวียน
น�้ากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงระบบการฉีด
พ่นน�้า (Shower) ให้มีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงระบบน�้าหล่อเย็น ฯลฯ สามารถ
ลดการใช้น�้าได้ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

• ด�าเนินการน�าน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ท�าความสะอาด
เครื่องจักร ล้างพื้น รดน�้าต้นไม้ ลดการใช้
น�้าได้ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5.2
ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ลดการใช้น�้า
จากภายนอก

ของธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
• โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงปรับปรุงระบบ
ดักจับฝุ่นให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยใช้การ
หมุนเวียนอากาศที่ระบายออกแทนการฉีด
พ่นน�้า ช่วยลดการใช้น�้า 16,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

• ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
การจัดการน�้าให้หมุนเวียนน�าน�้ากลับมา
ใช้ใหม่ ลดการใช้น�้าจากภายนอก 15,300 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า บริษัทสยาม
ซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผู้บริโภคประหยัดการใช้น�้า
มาอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 มีผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการออกแบบเพื่อการประหยัดน�้า คือ 

• ก๊อกประหยัดน�้า COTTO รุ่น XPOSH 
ด้วยอัตราการใช้น�้า 4.8 ลิตรต่อนาที และ
ประหยัดพลังงานด้วยวาล์วที่จ่ายน�้าร้อน
เมื่อผู้ใช้งานตั้งใจเปิดน�้าร้อน ได้รับ
รางวัลการออกแบบระดับโลก Red Dot 
Design Award ปี 2019

• สุขภัณฑ์ประหยัดน�้ารุ่น C12507 
Optimum Integrate Toilet 
ที่มีประสิทธิภาพช�าระล้างด้วยน�้าเพียง 
4.8 ลิตร ประหยัดน�้าถึง 20% 
เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้น�้า 
6 ลิตร

ธุรกิจเคมิคอลส์ 
• ด�าเนินมาตรการลดการใช้น�้าจาก
ภายนอกด้วยหลักการหมุนเวียนน�้าที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด  จากการ
ศึกษาในปี 2562 พบโอกาสในการน�าน�้า
จากระบบหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้
การปล่อยทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Blowdown) 
และอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดหา
เทคโนโลยีใหม่เพื่อน�าน�้าที่ระบายออกกลับ
มาใช้งานได้ทั้งหมด (Zero Discharge)

• บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ โรงงาน 1 และ 2 
ติดตั้งชุดสารเคมีปรับปรุงคุณภาพน�้าให้
กับระบบน�้า Cooling Blow Down 
ช่วยลดการใช้น�้าที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียได้ 
120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

151,300
ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ลดการใช้น�้า
ของธรุกจิเคมคิอลส์
และธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ 
ก่อสร้าง

Click Video

https://youtu.be/LENqJJpMGm0
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•  ธุรกิจแพคเกจจิ้งจัดกิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน�้าให้ชุมชน รวมทั้งบ�าบัดน�้า
เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร

•  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สร้างฝายในพื้นที่ต้นน�้าและชุมชน สร้าง
แก้มลิงและสระพวงเพื่อเป็นแหล่งน�้าอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน พร้อมกับสนับสนุนน�้า
เพื่อการเกษตร ควบคุมไฟป่าและฝุ่น

กลยุทธ์ 5

ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า
และสนับสนุนน�้า
ให้ชุมชน/เกษตรกรรม

 นอกจากการลดการใช้น�้าจากภายนอก
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีน�้าใช้อย่าง
เพียงพอร่วมกัน เอสซีจียังให้ความส�าคัญ
กับการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน�้า เพื่อให้มีน�้าใช้อย่างยั่งยืน และ
การส่งน�้าจากหน่วยงานของเอสซีจีเพื่อ
สนับสนุนน�้าใช้ให้แก่ชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรม

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
• จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าร่วมกัน
ระหว่างพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน นักเรียน 
หน่วยงานราชการ ในพื้นที่หลายจังหวัด 
เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี รวม 1,006 ฝาย 
ส่งผลให้พื้นที่สร้างฝายมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 

• จัดท�าโครงการส่งน�้าที่ผ่านระบบการ
บ�าบัดแล้วและมีคุณภาพดีสามารถใช้
ในการเกษตร มีแร่ธาตุและสารอาหาร
เหมาะสมต่อพืช ให้แก่พื้นที่การเกษตร 
3,338 ไร่ ด้วยปริมาณน�้า 4.5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• สร้างฝายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต้นน�้ารวม 
6,424 ฝาย โดยร่วมกับชุมชนบริเวณ
พื้นที่เหมืองจังหวัดล�าปาง 6,098 ฝาย 
พื้นที่เขาพระบาทน้อย จังหวัดสระบุรี 
185 ฝาย และพื้นที่ภูเขาคร่าว จังหวัด
สระบุรี 113 ฝาย ท�าให้เกิดความชุ่มชื้น 
ช่วยอนุรักษ์ดิน ป่า และน�้า ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

• ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง สร้างแก้มลิง
และสระพวงเพื่อเป็นแหล่งน�้า ซ่อมแซม
ฝายน�้าล้นและสร้างประตูกั้นน�้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า รวมปริมาตร
น�้ากักเก็บได้ 568,000 ลูกบาศก์เมตร 
และสนับสนุนน�้าเพื่อการเกษตร การควบคุม
ไฟป่าและฝุ่น 7,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

4.5
ล้านลูกบาศก์เมตร 

ต่อปี 
ส่งน�้าให้พื้นที่

การเกษตร
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ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ

ความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็นที่ยอมรับ
กันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ก�าลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ต่อสมดุลในธรรมชาติและการด�ารงชีวิตของมนุษย์  
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและ
น�าดัชนีชี้วัดที่เป็นสากลมาใช้ประเมินคุณภาพของ
การบริหารจัดการ เพื่อให้เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1 บริหารจัดการความหลากหลาย
 ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยมี
 ตัวชี้วัดที่เป็นสากล
2 เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ
3 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสริมสร้าง
 ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์

• ประกาศนโยบายการอนุรักษ์
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ในปี 2561
• จัดตั้งคณะกรรมการความ
 หลากหลายทางชีวภาพ 
 (Biodiversity Committee)
 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
 สากลด้านการจัดการ
 ทรัพยากรชีวภาพ
• สร้าง “ความสมดุลนิเวศ
 ในเชิงบวก” (Net Positive 
 Impact) ในทุกกระบวนการ
 ที่เกี่ยวข้อง
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
 ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
 ได้รับรู้และเข้าใจเพื่อเสริม
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่  
 บริษัทอย่างยั่งยืน
• จัดท�ากองทุนฟื้นฟูเหมือง
 หินปูนเพื่อใช้ในการศึกษา 
 การฟื้นฟู และการส่งมอบ
 พื้นที่หลังปิดเหมือง

สร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก 
(Net Positive Impact) 
ในพื้นที่หลังปิดเหมือง
หินปูน โดยเริ่ม
เหมืองแรกในปี 

2595
23.75%

พื้นที่อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
FSC มี 6,048 ไร่ คิดเป็น

ของพื้นที่สวนป่า

ดัชนีความคล้ายคลึงใน
พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูน
ต้องใกล้เคียงกับใน
พื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็น
ป่ากันชน (Similarity 
Index) ที่ระดับมากกว่า 

60%

2565

มีพื้นที่อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC 
อย่างน้อย 

10% 
ของพื้นที่สวนป่า

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562
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•  เหมืองหินปูนล�าปางฟื้นฟูป่าอย่าง
ต่อเนื่องนับจากปี 2535 ถึงปัจจุบัน 
ท�าให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยมีดัชนี
ชี้วัดอย่างหนึ่ง คือความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนก 

•  จากการส�ารวจของนักวิชาการด้าน
ธรรมชาติวิทยา พบชนิดนกเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2535 ที่ส�ารวจพบ
นก 78 ชนิด ในปี 2562 พบนก 172 ชนิด 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนก
ในเหมืองล�าปาง

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
มุ่งมั่นด�าเนินการฟื้นฟูเหมืองควบคู่กับ
การท�าเหมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
เว้นแนวป่าธรรมชาติให้เป็นพื้นที่ป่ากันชน 
การปลูกป่าในแปลงฟื้นฟู การสร้างฝาย
ชะลอน�้าเพิ่มความชุ่มชื้น จนเห็นผลส�าเร็จ
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
เช่น การกลับมาตามธรรมชาติของชนิด
พันธุ์ไม้ จ�านวนชนิดสัตว์ป่าและนกที่มาก
ขึ้นในแต่ละปี
 นับตั้งแต่ปี 2535 เหมืองหินปูนล�าปาง
ส�ารวจนกส�าหรับการจัดท�ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment, 
EIA) พบนก 78 ชนิด จนกระทั่งในปี 2537 
จึงเริ่มด�าเนินการฟื้นฟูป่าตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารว่า “โรงปูนอยู่ที่ไหน ป่าไม้
ต้องเขียวที่นั่น”  การฟื้นฟูป่าด�าเนินการ

กลยุทธ์ 1

ปี 2562 
พบนกถึง

เป็นนกใกล้สูญพันธุ์

ชนิด

172

1
ชนิด ตามบัญชี
แดงของไอยูซีเอ็น 
(IUCN Red List) 
คือ นกยูง (Green
Peafowl) แสดงถึง
ความสมบูรณ์ของ
พื้นที่ป่าเป็นอย่างดี

มาอย่างต่อเนื่องหลังจากการท�าฝายในปี 
2546 เมื่อถึงปี 2549 ก็เห็นผลชัดว่าสภาพ
ป่าเปลี่ยนแปลง มีความชุ่มชื้นและปริมาณ
พืชคลุมดินมากขึ้น ส�ารวจพบนกถึง 120 
ชนิด นับจากนั้นก็มีการส�ารวจชนิดนก
ต่อเนื่องทุกปี
 ปัจจุบันเหมืองหินปูนล�าปางได้ปรับ
สภาพบางอย่างให้เหมาะสมกับการเป็น
ถิ่นที่อยู่ของนกและสัตว์ในธรรมชาติ เช่น 
จัดท�าบ่อน�้าระบบน�้าหยด 24 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยบ่อในป่าอนุรักษ์ 6 บ่อ และ
ขอบเหมือง 2 บ่อ และจัดท�าโป่งเทียมเพื่อ
แหล่งอาหารเสริมของสัตว์ป่าในป่าอนุรักษ์ 
1 แห่ง และขอบเหมือง 1 แห่ง

 นอกจากนี้ยังจัดท�าข้อมูลการดูนกใน
พื้นที่เหมืองหินปูนล�าปางให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้รักการดูนกและบุคคลภายนอก รวมทั้ง
จัดสร้างเพิงบังไพรส�าหรับการดูนกในป่า
อนุรักษ์ 6 หลัง และขอบเหมือง 2 หลัง
เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณ์ของป่า ดังวิสัยทัศน์ “โรงงานอยู่
ที่ไหน ป่าไม้ต้องเขียวที่นั่น” ที่เหมืองหินปูน
ล�าปางยึดมั่นมาตลอดเกือบ 30 ปี
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วรพจน์ บุญความดี
นักวิจัยและนักธรรมชาติวิทยาผู้ส�ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนกในพื้นที่เหมืองหินปูนล�าปาง

2535

2545

2537-
2540

2546

2540

2549

2542

2550

2543

2562

ล�าดับเวลาการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของนกในพื้นที่เหมืองหินปูนล�าปาง

• ส�ารวจพบนก 78 ชนิด  
• จังหวัดล�าปางเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ท�าให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

• ด�าเนินการป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูป่า ปลูกป่าเสริมจ�านวน 1,100 
ไร่ ทั้งในพื้นที่โรงงานและพื้นที่เหมือง

• ปลูกพืชอาหารของนก สร้างถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสม จ�าลอง
ธรรมชาติให้นกเข้ามาใช้ประโยชน์

• ส�ารวจนกพบว่าเหลือเพียง 32 ชนิดเท่านั้น

• กลุ่มนักวิชาการอิสระ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
ช่วยส�ารวจนกในพื้นที่เหมืองและโรงงานของปูนล�าปาง พบนก 
81 ชนิด ใกล้เคียงกับข้อมูลพื้นฐาน

• ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาส�ารวจพบนก 98 ชนิด

• เริ่มท�าฝายและรณรงค์สร้างจิตส�านึกในโรงงานให้รักษา
ธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

• ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีฝายและไม่มีฝายด้วยดัชนีชี้วัด
ต่างๆ เทียบกับป่าผสมผลัดใบที่อุดมสมบูรณ์ พบว่าพื้นที่
ที่มีฝายมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้เคียงมากกว่า
• ส�ารวจพบนก 120 ชนิด ผีเสื้อ 30 ชนิด

• เริ่มส�ารวจวัดผลเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ต่อเนื่องทุกปี

• ส�ารวจพบนก 172 ชนิด เป็นนกใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิดตามบัญชี
แดงของไอยูซีเอ็น (IUCN Red List)

ส�ารวจนกในพื้นที่เหมืองหินปูนล�าปาง
ตั้งแต่เมื่อไรและผลส�ารวจเป็นอย่างไร
 ครั้งแรกในช่วงปี 2549-2550 ขณะนั้นทางเหมืองหินปูน
ได้เริ่มป้องกันไฟป่ามาสักพักแล้ว ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ที่
ก�าลังฟื้นตัวกลับมาเป็นป่าเบญจพรรณ นกที่พบส่วนใหญ่จึง
เป็นนกในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง แต่ความหลากหลาย
ของชนิดนกค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะนกขนาดใหญ่
 ปีนั้นเราส�ารวจสองพื้นที่ คือพื้นที่ด้านในซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์
และพื้นที่ด้านนอกโรงงาน พบว่าความหลากหลายและความ
สม�่าเสมอของชนิดนกในพื้นที่ด้านในดีกว่าด้านนอกและเรา
ยังพบนกแต้วแล้วธรรมดาซึ่งเข้ามาท�ารังและมีประชากรค่อน
ข้างมาก
 ต่อมาช่วงปี 2555-2556 ผมและทีมเข้ามาท�างานวิจัย
เรื่องชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแต้วแล้วธรรมดา พบว่านก
เข้ามาใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์มากกว่าป่าด้านนอกอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากมีการป้องกันไฟป่าอย่างดีและมีความชื้นสูงกว่าด้าน
นอกมาก นอกจากนี้เรายังพบนกที่อพยพกลับมายังพื้นที่ป่า
อนุรักษ์เดิมอีกถึง 4 ตัว

การฟื้นฟูป่าในพื้นที่เหมืองหินปูนล�าปาง
ส่งผลให้มีนกเข้ามาใช้พื้นที่มากขึ้นจริงไหม
 การฟื้นฟูป่า การท�าแนวกันไฟ การห้ามล่า และการท�าให้
ป่ามีความชื้น ท�าให้ความหลากหลายของระบบนิเวศในป่า
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความหลากหลายของนกมากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะการกันไฟและสร้างแหล่งน�้า จะดึงดูดให้สัตว์
เข้ามาหาน�้าและหลบร้อนในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพเขา
หินปูนโดยธรรมชาติจะไม่สามารถเก็บกักน�้า พอถึงฤดูแล้งจึง
ค่อนข้างแล้งมากและเสี่ยงต่อไฟป่า การมีพื้นที่ปลอดภัยและ
แหล่งน�้าจึงเปรียบเสมือนโอเอซิสของนกและสัตว์ต่างๆ

 ทางเหมืองหินปูนล�าปางยังท�าแหล่งน�้าเล็กๆ พร้อม
บังไพรไว้ส�าหรับการสังเกตธรรมชาติ พบว่ามีนกเข้ามาใช้
จ�านวนมาก รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นกเค้าขนาด
ใหญ่ชนิดต่างๆ แมวดาว เม่นใหญ่ ชะมดแผงหางปล้อง 
ฯลฯ แสดงว่าการจัดแหล่งน�้าช่วยดึงดูดสัตว์ให้เข้ามา
ใช้ได้จริง

นกที่ส�ารวจพบมีชนิดไหน
บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าบ้างหรือไม่
 ป่าแห่งนี้เดิมถูกท�าลายไปค่อนข้างมาก เราจึงไม่พบนก
ชนิดที่โดดเด่นหรือใกล้สูญพันธุ์เป็นพิเศษ แต่เมื่อเปรียบ
เทียบกับพื้นที่ด้านนอกแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ป่าเขต
ด้านในเป็นแหล่งอนรุกัษ์นกทีส่�าคญั ยกตวัอย่างนกแต้วแล้ว
ธรรมดาซึ่งในภาคเหนือตอนบนประชากรของนกชนิดนี้ค่อน
ข้างน้อย แต่กลับพบในพื้นที่นี้ค่อนข้างมาก และเรายังพบ
เหยี่ยวนกเขาชิคราสร้างรังในพื้นที่ด้วย  การมีเหยี่ยวซึ่ง
ถือเป็นผู้ล่าสูงสุดของนกมาอาศัยและท�ารัง แสดงถึงความ
สมบูรณ์ของป่าได้ดี

คิดว่าพื้นที่ป่าในเหมืองหินปูนล�าปาง 
มีความส�าคัญอย่างไร
 การจัดการพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และป้องกันไฟ
ป่าท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของเขาหินปูนเป็น
ป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง พื้นที่นี้สร้างผลดีให้กับนก
และธรรมชาติรอบๆ ท�าหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม
ของพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช เป็นทั้งที่หลบภัย หลบไฟป่า และ
มีแหล่งน�้าด้วย ป่าผืนนี้จึงมีประโยชน์ต่อนกและสัตว์ในพื้นที่
และโดยรอบมาก
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•  เอสซีจีน�าเครื่องมือประเมินผลกระทบ
สุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ของ Cement Sustainability Initiative 
(CSI) มาใช้ประเมินกิจกรรมการท�าและ
ฟื้นฟูเหมืองแก่งคอยและเหมืองเขาวง 

•  เอสซีจีด�าเนินโครงการ “การพิจารณา
คุณค่าและบริการระบบนิเวศ ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์” (Ecosystem 
Service Review) โดยความร่วมมือของ
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน

การพัฒนาตัวชี้วัด
ที่เป็นสากลส�าหรับ
การฟื้นฟูเหมืองหินปูน

 การฟื้นฟูเหมืองของเอสซีจีมุ่งปรับ
สภาพพื้นที่ให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์
ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติก่อนเปิดหน้า
เหมืองมากที่สุด โดยการท�าเหมืองหินปูน
ของเอสซีจีทุกโครงการใช้นวัตกรรมที่เรียก
ว่า Semi Open Cut ที่เอสซีจีคิดค้นขึ้น 
มีการเปิดหน้าเหมืองโดยแบ่งเป็นแปลง
ย่อย และเว้นพื้นที่ป่าธรรมชาติรอบขอบ
เหมืองเป็นป่ากันชน (Buffer Zone) เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการระเบิดย่อยหินใน
แปลงใดก็จะส่งคืนพื้นที่แปลงนั้นเพื่อฟื้นฟู
ด้วยการปลูกต้นไม้ทันที 
 อย่างไรก็ตามการวัดผลว่าการฟื้นฟู
เหมืองประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียง
ใด ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานยอมรับ
ในระดับสากล เอสซีจีจึงได้ศึกษาและ
พัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อช่วยให้คืนพื้นที่
ธรรมชาติของเหมืองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

กลยุทธ์ 1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
รับรางวัล ASEAN Mineral Awards 2019 
 ภาคอุตสาหกรรมแร่ธาตุนับเป็นกลไกส�าคัญในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนจัดท�าแผน
ปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน (ASEAN 
Mineral Cooperation Action Plan, AMCAP) และ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน (ASEAN 
Senior Officials Meeting on Minerals, ASOMM) เป็น
ประจ�าทุกสองปี  ต่อมาที่ประชุมได้ริเริ่มให้มีรางวัลเหมือง
แร่ดีเด่นอาเซียน (ASEAN Mineral Awards) เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการมอบ
รางวัลครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)
 ส�าหรับรางวัล ASEAN Mineral Awards ครั้งที่ 2 
ประจ�าปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) มีผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับ
การคัดเลือกในเบื้องต้นจ�านวน 16 บริษัท  ผลการตัดสิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
Best Practices in Sustainable Mineral Development 
ประเภท Non-Metallic Minerals Mining จากการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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• CSI Net Impact Assessment of 
Biodiversity  ดัชนีชี้วัดการด�าเนินการ
ฟื้นฟูเหมืองที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง คือการ
ประเมินผลกระทบสุทธิต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งในปี 2562 Cement 
Sustainability Initiative (CSI)
ได้เผยแพร่ Methodology for the Net 
Impact Assessment of Biodiversity 
in the Cement Sector เพื่อช่วยให้
บริษัทต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางประเมิน
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่าง
มีมาตรฐาน และน�าไปสู่การจัดการ
ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแผนงานและ
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลกระทบสุทธิ
เชิงบวก  
 เอสซีจีได้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าวิธีการ
ดังกล่าวมาประเมินกิจกรรมการฟื้นฟู
เหมืองของเหมืองแก่งคอยและเหมือง
เขาวง ท�าให้สามารถวัดดัชนีคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (Net 
Biodiversity Value Impact) และ
ติดตามผลการฟื้นฟูเหมืองอย่างเป็นระบบ

จนถึงหลังการปิดเหมือง เพื่อให้มั่นใจว่า
เราจะสามารถส่งคืนเหมืองที่มีผลกระทบ
สุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
บวกแก่ชุมชนได้ โดยตั้งเป้าจะด�าเนินการ
ให้ครบทุกเหมืองภายในปี 2563

• Ecosystem Service Review 
เอสซีจีด�าเนินโครงการ “การพิจารณา
คุณค่าและบริการระบบนิเวศ ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์” เพื่อพัฒนาหลัก
การวิเคราะห์บริการระบบนิเวศ 
(Ecosystem Service Review, ESR) 
และประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
(Payment for Ecosystem, PES) ที่เกิด
จากการฟื้นฟูเหมืองหินปูนเพื่อน�าผลการ
ศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนการ
ฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 
และเสนอแนะการจัดท�าแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลังการส่งมอบพื้นที่คืนเมื่อ
สิ้นสุดประทานบัตร  รวมทั้งได้องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ในการศึกษานี้มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาจากสถาบันต่างๆ เช่น 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ กรมประมง กรมทรัพยากรน�้า
บาดาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ฯลฯ เข้ามาร่วมวางกรอบการศึกษา 
ก�าหนดวิธีการประเมินทั้งเชิงกายภาพ 
คุณค่าของระบบนิเวศบริการ และมูลค่า
ในเชิงเศรษฐศาสตร์

 เอสซีจีมีแผนน�าแนวทางการประเมิน
คุณค่าและบริการระบบนิเวศเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการด�าเนินงาน 
เพื่อศึกษา ป้องกัน ลด และติดตาม
ผลกระทบอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้การ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ 

• ผลจากการฟื้นฟูเหมืองหินปูนของ
เอสซีจีด้วยวิธีการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศให้คืนสู่สภาพป่า
ดั้งเดิม สามารถให้บริการระบบนิเวศ
ทั้งด้านแหล่งผลิต เช่น แหล่งน�้า 
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า แหล่งอาหาร
และสมุนไพร และด้านควบคุมกลไก เช่น 
ควบคุมฝุ่นละออง ลดการพังทลายของดิน 
รวมถึงด้านวัฒนธรรม คือเป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยว 
 การศึกษาและผลการประเมินคุณค่า
และบริการระบบนิเวศ พบว่าปี 2561 
ซึ่งเป็นปีที่ 16 ของการฟื้นฟู มีค่าผล
ประโยชน์ต่อการลงทุน (Benefit Cost 
Ratio) เท่ากับ 2.6
 ทั้งนี้ค่าผลประโยชน์ต่อการลงทุนเป็น
ดัชนีทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงอัตราส่วน
ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อการลงทุน
โครงการ โดยค่ามากกว่า 1 หมายถึง
โครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน

บริการของระบบนิเวศ 
(Ecosystem Service) 
 หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์ที่มนุษย์
หรือระบบเศรษฐกิจได้จากระบบนิเวศ
เช่น น�้าจืด ต้นไม้ สัตว์น�้า พืชอาหาร 
พืชพลังงาน แหล่งสายพันธุ์พืชและสัตว์ 
การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกัน
อันตรายจากภัยธรรมชาติ สุนทรียภาพ 
หรือการพักผ่อนหย่อนใจ
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•  เอสซีจีจัดท�าแผนการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity Management Plan, 
BMP) ของเหมืองหินปูนแก่งคอย 
ระยะเวลา 15 ปี โดยความร่วมมือกับ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ

ความก้าวหน้าของ
แผนการจัดการ
ทรัพยากร
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

 การท�าเหมืองหินปูนเป็นกิจกรรมที่
รบกวนต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ เอสซีจีจึงจัดท�าแผนการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพือ่เป็นแนวทางด�าเนนิงานให้ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด รวมทั้ง
ฟื้นฟูระบบนิเวศ และการจัดการให้
ทรัพยากรทางชีวภาพซึ่งประกอบด้วยพืช 
สัตว์ แมลง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด�ารงอยู่ได้
ในระหว่างการท�าเหมือง และภายหลังจาก
สิ้นสุดการท�าเหมือง
 แผนการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรม การลดภัยคุกคาม 
การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การพัฒนา
องค์ความรู้ฐานข้อมูลความหลากหลาย

กลยุทธ์ 2

ทางชีวภาพ แผนปฏิบัติการประกอบ
ด้วยแนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค ระดับโลก และ
ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ
 เอสซีจีร่วมมือกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งการ
ท�าแผนฟื้นฟูเหมือง การประเมินผล
กระทบความหลายหลากทางชีวภาพ
จากการท�าเหมือง (Assess Biodiversity
Impact of Operation) และจัดท�า
แผนการจัดการความหลายทางชีวภาพ 
(ดูหน้า 99)

• เหมืองหินปูนแก่งคอยได้จัดท�าแผนการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบด้วยแผนระยะสั้น เน้นศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ แผนระยะกลาง
เน้นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
และตรวจสอบความส�าเร็จของการฟื้นฟู
โดยผู้เชี่ยวชาญ และแผนระยะยาวเน้น
การสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฟื้นฟู
และตรวจวัดผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาด

• พัฒนาและปรับแก้แผน BMP

• ดูแลและก�าจัดพืชต่างถิ่น

• พัฒนาและปรับการท�ารายงานการตรวจวัดประเมินประจ�าปี
• พัฒนารูปแบบการตรวจประเมินผลรายคาบ

• ก�าหนดการสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฟื้นฟู
ความหลากหลาย

• พัฒนาขั้นตอนการฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพ

• ปรับปรุงแผนที่พืชพรรณ

• ดูแลและก�าจัดพืชต่างถิ่น

• ดูแลและก�าจัดพืชต่างถิ่น

• ก�าหนดการสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฟื้นฟู
ความหลากหลาย

• ด�าเนินการฟื้นฟูความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

แผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะเวลา 15 ปีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

2559

2566-2567

2559-2560

2566-2568

2559-2565

2568-2573

2559-2560

2572-2573

2572-2573 

2559-2573
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1. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยเอสซีจีท�างานร่วมกับทีม
งานของ ผศ. ดร. สคาร ทีจันทึก 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวนวัฒนวิทยาขั้นสูง การฟื้นฟู
ป่า และการติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้ 
ในการศึกษา Biodiversity Baseline Data, 
Biodiversity Management Plan, ศึกษา 
Closure Plan และการฟื้นฟูเหมืองที่เหมือง
แก่งคอยและเหมืองเขาวงมานานกว่า 15 ปี

ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Networking with External Partners on Biodiversity Commitment)

2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเอสซีจี
ท�างานร่วมกับทีมงานของ ผศ. ดร. สาระ 
บ�ารุงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาป่าไม้ 
ระบบนิเวศป่าไม้ ในการศึกษา Biodiversity 
Baseline Data, Biodiversity Management 
Plan, ศึกษา Closure Plan และการฟื้นฟู
เหมืองที่เหมืองทุ่งสงมานานกว่า 6 ปี

3. หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยเอสซีจีท�างานร่วมกับทีมงานของ 
ดร. สตีเฟน เอลเลียต และ ดร. สุทธาธร 
ไชยเรืองศรี ผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศพืชเขตร้อน
และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ในการศึกษา
การฟื้นฟูเหมืองด้วยพันธุ์ไม้โครงสร้าง 
บริเวณพื้นที่เหมืองหินปูนล�าปาง จังหวัด
ล�าปาง มานานกว่า 8 ปี รวมทั้งจัดอบรมเรื่อง
เทคนิคการฟื้นฟูเหมืองให้กับพนักงานและ
ผู้บริหารที่ดูแลการฟื้นฟูเหมืองทุกเหมือง  

4. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โดยเอสซีจีท�างานร่วมกับอาจารย์อรุณ 
โสตถิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาความ
หลากหลายของแมลงในระบบนิเวศ ในการ
ศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่
เหมืองล�าปางมาตั้งแต่ปี 2561

ผศ. ดร. สคาร ทีจันทึก ศ. ดร. สาระ บ�ารุงศรี ดร. สตีเฟน เอลเลียต ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์อรุณ โสตถิกุล



100รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา ภาคผนวก สารบัญความยั่งยืนของเรา แนวทางที่เราดูแล

•  เอสซีจีร่วมกับสถานวิจัยความเป็น
เลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง
คาบสมุทรไทย มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในบริเวณบ้านปลา จังหวัดตรัง 
พบชนดิปลาและสตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงั
เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

 ชุมชนบ้านมดตะนอยและเกาะลิบง 
จังหวัดตรัง ถือเป็นพื้นที่ส�าคัญเพราะมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น�้าตรัง 
และอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคัญระดับนานาชาติ (RAMSAR 
Site) ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
บริเวณนี้เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนในแง่แหล่ง
อาหารและรายได้จากการประมงพื้นบ้าน 
อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูมรสุมระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ชาวบ้าน
ไม่อาจน�าเรือออกท�าประมงได้ตามปกติ
ส่งผลให้ขาดแหล่งอาหารและรายได้
 เอสซีจีเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว 
จึงร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ท�าโครงการ
วางบ้านปลาซีเมนต์ในคลองลัดเจ้าไหม 
ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันรวม 810 
หลัง เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลลูกสัตว์น�้า
ขนาดเล็ก ตลอดจนดึงดูดสัตว์น�้านานา
ชนิดให้เข้ามาหาอาหารและอยู่อาศัย เป็น

การศึกษาความหลาก
หลายทางชีวภาพใน
บริเวณบ้านปลา
จังหวัดตรัง

กลยุทธ์ 1

แหล่งประมงของชาวบ้านในฤดูมรสุม
ที่ปลอดภัย ในปี 2562 เอสซีจียังร่วมกับ
ชุมชนปลูกป่าชายเลน 3 ไร่ และหญ้าทะเล
อีก 2 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารส�าหรับ
พะยูน
 นอกจากนี้เอสซีจียังได้ร่วมกับสถาน
วิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จัดท�า “โครงการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
บ้านมดตะนอยและเกาะลิบง จ.ตรัง” 
เพื่อติดตามผลหลังการวางบ้านปลา

• ผลการส�ารวจพื้นที่วางบ้านปลาใน
ปี 2562 พบชนิดปลาค่อยๆ เพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลา จากช่วง 2-3 เดือนแรกพบ 
18 ชนิด เมื่อถึง 10 เดือน พบปลา
ทั้งหมด 47 ชนิด

• ปลาที่มาอาศัยและหลบภัย เช่น 
ปลาอมไข่ ปลาปักเป้า ปลาบู่ 
ปลากระรอก ปลาสิงโต ปลาสลิดหิน 
ปลาเก๋า ฯลฯ ปลาที่เข้ามาหาอาหาร เช่น 
ปลาผีเสื้อ ปลานกขุนทอง ปลากะพงแดง 
ปลากะพงขาว ปลาแป้น ปลาทราย ฯลฯ

• บ้านปลายังดึงดูดให้สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังหลากหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย 
หลบภัย หากิน เช่น เพรียงหิน ปู 
หอยฝาเดียว ไส้เดือนทะเล ไอโซพอด 
แอมฟิพอด ฯลฯ ช่วยเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของสายใยอาหารในธรรมชาติ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าและเป็นแหล่ง
หากินที่ยั่งยืนของชาวบ้านในท้องถิ่น
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•  ธุรกิจแพคเกจจิ้งส่งเสริมการปลูก
สวนป่าตามมาตรฐานการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนของ FSC และจัด
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อย
มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงกว่ามาตรฐานที่ FSC ก�าหนด

 ธุรกิจแพคเกจจิ้งส่งเสริมการปลูก
สวนป่าเพื่อน�ามาผลิตเยื่อกระดาษให้แก่
เกษตรกร โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ของ Forest Stewardship Council 
หรือ FSC ซึ่งก�าหนดให้ต้องมีพื้นที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างน้อย 10% ของพื้นที่สวนป่า 
 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา พื้นที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
สวนป่าตามโครงการของธุรกิจแพคเกจจิ้ง
มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ โดยในปี 
2562 มีพื้นที่อนุรักษ์จ�านวน 6,048 ไร่ 
คิดเป็น 23.75% ของพื้นที่สวนป่า 
(สูงกว่ามาตรฐาน 10%)
 ทั้งนี้ธุรกิจแพคเกจจิ้งจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในโครงการจัดการสวนป่าอย่าง
ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  ส�าหรับปี 2562 
ได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดอบรมรวมที่

การอบรมเกษตรกร
สมาชิก FSC 
เพื่อการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 1, 3

บริษัทมาเป็นการจัดอบรมกลุ่มย่อย
ในพื้นที่แต่ละอ�าเภอทุกไตรมาส  รวมทั้ง
เน้นการเยี่ยมเยียนสมาชิกที่บ้านและแปลง
ปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัส  
 ในส่วนหลักสูตรการอบรมได้ปรับ
เนื้อหาให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ โดยเน้น
หลักการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน เช่น 
การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น การ
ก�าจัดพืชรุกรานต่างถิ่น การลดการใช้สาร
เคมีในการก�าจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูรักษา
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องถิ่น ฯลฯ  รวมทั้งให้
ความรู้เรื่องข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ของ FSC  การปลูกและการดูแลจัดการ
สวนไม้ยูคาลิปตัส การประเมินผลผลิต
และคาดการณ์รายได้ ฯลฯ
 ปี 2562 จัดฝึกอบรมสมาชิกที่เป็น
เกษตรกรรายย่อยจ�านวน 52 ราย  
รวมจัดอบรมแล้วทั้งสิ้น 425 รายตั้งแต่
ปี 2553

23.75% 
สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เทียบกับพื้นที่สวนป่า 
(สูงกว่ามาตรฐาน 
10% ของ FSC)

425
ราย 
จัดฝึกอบรมเกษตรกร
รายย่อยตั้งแต่ปี 2553
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ประเด็นความยั่งยืน
ด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  103

การดูแลและพัฒนาพนักงาน  108

การพัฒนาชุมชนและสังคม   115

สิ่งที่เรามุ่งเน้น 102รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 แนวทางที่เราดูแลความยั่งยืนของเรา ภาคผนวก สารบัญ
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การด�าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินงานของภาคธุรกิจช่วยขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการสร้างงาน 
แต่ในทุกกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจอาจส่ง
ผลกระทบต่อผู้คน ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เอสซีจีตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการดูแลเรื่อง
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติและดูแล
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) หลักการชี้แนะเรื่อง
สิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGP) 
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี  
โดยครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น 
พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง ชุมชน
ท้องถิ่น แรงงานของคู่ธุรกิจ แรงงานต่างชาติ ทั้งใน
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจีโดยตรง ผู้เกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และกิจการร่วมทุน
ที่เอสซีจีไม่ได้บริหารจัดการ

1 ปฏิบัติตาม “นโยบายสิทธิ
 มนุษยชนของเอสซีจี” และ
 กฎหมายของแต่ละประเทศ 
 หรือสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศ
 มีพันธกรณี
2 ด�าเนินกระบวนการจัดการด้าน
 สิทธิมนุษยชน (Human 
 Rights Due Diligence 
 Process) อย่างต่อเนื่อง

• ประกาศนโยบายด้าน
 สิทธิมนุษยชนโดยอ้างอิงกับ
 มาตรฐานสากลว่าด้วยข้อ
 ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
 (UNGC) ปฏิญญาว่าด้วย
 หลักการและสิทธิขั้น
 พื้นฐานในการท�างานของ
 องค์การแรงงานระหว่าง
 ประเทศ และข้อก�าหนด
 สากลอื่นๆ
• ด�าเนินกระบวนการจัดการ
 ด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
 ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1 ก�าหนดประเด็นความ
 เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
 2 การระบุกลุ่มผู้ได้รับ
 ผลกระทบ 
 3 การวางแผนและจัดท�า
 แผนแก้ไข รวมถึงมาตรการ
 เพื่อบรรเทาเยียวยาความ
 เสียหาย
 4 การตรวจสอบติดตามผล

เป็นองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ทั้งทาง
ตรงจากการด�าเนินงาน
ในกิจกรรมทางธุรกิจของ
เอสซีจี และทางอ้อมโดย
การสนับสนุนและส่งเสริม
คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า
ทางธุรกิจ และกิจการร่วม
ทุน ให้ตระหนัก คุ้มครอง 
และเคารพต่อสทิธมินษุยชน
ในการด�าเนินธุรกิจ 

• สัดส่วนพนักงานหญิงต่อ
พนักงานทั้งหมด

21.9% 
โดยพนักงานจัดการที่เป็นหญิง
คิดเป็น

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ

ประเด็นที่เป็นความ
เสี่ยงได้รับการวางแผน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (Mitigation 
and Preventive Plan) 
รวมถึงได้รับการจัดการ
บรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Remediation 
Actions)

จ�านวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

จ�านวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

100%

0

0

• ส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการ
มีอาชีพและรายได้โดยการจ้าง
เป็นพนักงานประจ�า 

39 คน 
และส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ
อิสระในท้องที่ของคนพิการจ�านวน

คน

ระบุประเด็น
ความเสี่ยง
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ระบุกลุ่ม
ผู้ได้รับ

ผลกระทบ

ป้องกันหรือจัดท�า
แผนแก้ไข รวมถึง
ก�าหนดมาตรการ

เพื่อบรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย

ติดตามผล

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

24.7%

280

ผลด�าเนินงานปี 2562
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การด�าเนินงานในประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของเอสซีจี

 ขอบเขต
ประเด็นความเสี่ยง
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

ผลกระทบ
อาจเกิดขึ้นต่อ

การด�าเนินการตามแนวทาง
การป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบ
ติดตามผล

สิทธิแรงงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่แก้ไข
ในปี 2562 เช่นเรื่อง 
• การเปลี่ยนตัวนายจ้าง 
• อัตราค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้าง
• สิทธิในการลากิจ และการลากรณีตั้งครรภ์
• การจ่ายเงินต่าง ๆ  แก่ลูกจ้างตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�าหนด
• การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

บริษัททั้งหมด
ในประเทศไทย

• จัดท�าแนวทางการด�าเนินการตามกฎหมายใหม่ 
และสื่อสารให้ทุกบริษัทปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัททั้งหมดในประเทศไทยด�าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย

ความปลอดภัยในการท�างาน 
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิต

บริษัทย่อย • สื่อสารให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก
และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
ผ่านระบบการจัดการการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หรือ Safety Framework 
ของเอสซีจี 
• สื่อสาร รณรงค์ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามและการฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต
อย่างต่อเนื่อง
• ยกระดับมาตรฐาน และจัดการประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program, SPAP)
ตามข้อก�าหนดของเอสซีจี

79% ของบริษัทย่อย
ผ่านการประเมิน 
SPAP ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

14 จ�านวนบริษัทย่อย 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

สิทธิชุมชน
การได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านน�้า มลพิษ 
การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ  และความปลอดภัย

ชุมชน • ส�ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
• สร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
ด�าเนินการร่วมกันตามแนวทางการสร้างความมีส่วนร่วม
• ระมัดระวังและป้องกันผลกระทบของธุรกิจที่อาจมีต่อชุมชน

ชุมชนในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีด�าเนินงาน

การด�าเนินงาน
ที่เอสซีจีมีสิทธิ 
บริหารจัดการ
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 ขอบเขต
ประเด็นความเสี่ยง
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

ผลกระทบ
อาจเกิดขึ้นต่อ

การด�าเนินการตามแนวทาง
การป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบ
ติดตามผล

สิทธิแรงงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ที่แก้ไขในปี 2562

คู่ธุรกิจทั้งหมด
ในประเทศไทย

• คัดเลือกคู่ธุรกิจโดยค�านึงถึงความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจที่ครอบคลุม
สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
• สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ที่แก้ไข

คู่ธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทยด�าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย

คู่ธุรกิจ 93% ของมูลค่าการจัดหา แสดงความ
มุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี 
ภายในปี 2563

100% ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาทผ่านการประเมิน ESG

ความปลอดภัยในการท�างาน
และการขนส่ง 
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิตจากการท�างานและการขนส่ง

คู่ธุรกิจ
ของเอสซีจี

• ชี้แจงให้เจ้าของบริษัทคู่ธุรกิจเข้าใจในกฎความปลอดภัย
ต่าง ๆ  ที่บริษัทบังคับใช้ พร้อมลงนามยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามกฎพิทักษ์ชีวิต 
• ชี้แจงและท�าความเข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยต่าง ๆ  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

19 บริษัทคู่ธุรกิจ 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

2 บริษัทคู่ธุรกิจ 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

สิทธิแรงงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ที่แก้ไขในปี 2562

บริษัทร่วมทุน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย

• แสดงเจตจ�านงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจ
กับองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และกฎหมาย
• ร่วมก�าหนดนโยบายด้านการจ้างงาน
และสิทธิแรงงาน รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจี
• สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่แก้ไข

บริษัทร่วมทุนทั้งหมด
ในประเทศไทยด�าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย

การด�าเนินงาน
ของกิจการร่วมทุน

การด�าเนินงาน
ของคู่ธุรกิจ
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• ธุรกิจแพคเกจจิ้งเข้าร่วมกับ 
The Sedex Members Ethical 
Trade Audit หรือ SEDEX และด�าเนิน
การตามมาตรฐานของ SEDEX 
ในการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน
อย่างมีจริยธรรมทั้งระบบ ไม่เพียงแค่
เฉพาะภายในบริษัท หากแต่รวมถึง
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เอสซีจีให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนซึ่งก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
เอสซีจี และได้ประกาศใช้นโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) 
ตั้งแต่ปี 2560 มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ
ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ

การด�าเนินงาน
สู่องค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ 1

หลักสากลและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ปฏิญญา
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
รวมถงึข้อก�าหนดสากลอืน่ๆ  คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของเอสซีจีทุกคน
จึงต้องด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน
 ปี 2562 เอสซีจีมีการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน คือ

• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เอสซีจี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2562 
ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคแรงงาน ภาคนักวิชาการ และภาค
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อรับฟังมุมมอง
และน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนาเอสซีจี
สู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

• เอสซีจีจัดท�าแบบทดสอบ Ethics 
e-Testing ให้พนักงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทดสอบและเรียนรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง 6 บริษัท

ได้เข้าเป็นสมาชิก
ของ SEDEX 

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งเข้าร่วม SEDEX   
The Sedex Members Ethical Trade 
Audit หรือ SEDEX เป็นองค์กรที่รวม
กลุ่มสมาชิกองค์กรธุรกิจทั่วโลก ซึ่งสมาชิก
ต้องมีระบบการบริหารจัดการอย่างมี
จริยธรรมต่อพนักงานและแรงงานตาม
ข้อก�าหนดของ SEDEX ใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและ
ความปลอดภัย จริยธรรมทางธุรกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งภายในบริษัทฯ 
ของตนเองและคู่ธุรกิจ
 ปี 2562 บริษัทในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนด SEDEX 

6
บริษัท
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ทั้งหมด 6 แห่ง มีทั้งบริษัทในประเทศและ
ต่างประเทศ และผ่านการตรวจประเมิน
จากผู้ตรวจประเมินภายนอกจนได้รับการ
ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SEDEX 
แล้ว ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีใน
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง

งานด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจีว่า
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่
 • การก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของพนักงาน ควรมีช่อง
ทางให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิด
เห็นและร่วมตัดสินใจต่อการบังคับใช้นั้น
 • การดูแลสิทธิมนุษยชนต้อง
ครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและ
ของคู่ธุรกิจ ทั้งบริษัทในประเทศและต่าง
ประเทศ
 • การน�าความเสี่ยงด้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
ความเสี่ยงการลงทุนทางธุรกิจ
 • การมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจาก
ภายนอกกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 การจัดเวทีครั้งนี้ท�าให้คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ได้รับฟัง
ค�าแนะน�าอันมีประโยชน์มากมายและ
จะได้น�ามาประกอบการวางแผนเพื่อยก
ระดับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของเอสซีจีต่อไป (อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ในบทเวทีรับฟังความคิดเห็นปี 
2562 หน้า 13) 

• เอสซีจีประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมุ่งส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เช่น การให้
พนักงานแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ
สภาพหรือเพศภาวะได้ การจัดพื้นที่
ที่เหมาะสมกับจ�านวน ข้อจ�ากัดของบุคคล

พนักงานประจ�า
คนไทยจ�านวน

32,401 คน 
ท�าแบบ

ทดสอบจริยธรรม 
Ethics e-Testing 

ผ่านเกณฑ์

• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2562 ใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นปีที่ 10 ในประเด็น
สิทธิมนุษยชน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคแรงงาน ภาค
นักวิชาการ และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  
มปีระเดน็ข้อเสนอแนะทีส่�าคญัต่อการพฒันา
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น
 • การตรวจสอบการด�าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของเอสซีจีควรให้ผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้กระบวนการ
ตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ
 • ผู้แทนหรือองค์กรแรงงานจะเป็น
ช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบการด�าเนิน

และเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างาน การ
ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย 
หญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศ
โดยก�าเนิด ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุก
ระดับ ฯลฯ  

• แบบทดสอบจริยธรรม Ethics 
e-Testing เอสซีจีจัดท�าแบบทดสอบ
จริยธรรมให้พนักงานประจ�าคนไทยทุกคน
ได้ทดสอบและเรียนรู้ด้านจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัย การต่อต้านคอร์รัปชัน การ
แข่งขันทางการค้า การป้องกันการฟอก
เงิน ฯลฯ เพื่อสร้างความตระหนักใน
เรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน และป้องกัน
การกระท�าผิด  โดยพนักงานต้องท�าแบบ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ 100%  
 ปี 2562 นับเป็นปีที่ 5 ที่เอสซีจีได้
จัดให้มีการท�าแบบทดสอบจริยธรรมของ
พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

100%
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การดูแล
และพัฒนาพนักงาน

เอสซีจีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
การแข่งขันอย่างรุนแรงของโลกธุรกิจ รวมถึงความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน  
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดเป็น 
Lifelong Learning ท�าให้พนักงานมีความรู้
และเพิ่มพูนทักษะที่สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

1 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
 การโค้ช โดยพนักงาน
 รับผิดชอบการเรียนรู้และการ
 พัฒนาของตนเอง มีผู้บังคับบัญชา
 เป็นผู้สนับสนุน
2 พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 ให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ 
 และพัฒนาผู้น�าให้มีทัศนคติ ความรู้
 และความสามารถ และสามารถ
 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
 ศักยภาพขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญ
 ของเอสซีจี
3 สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
 ด้วยระบบการบริหารจัดการการ
 เรียนรู้ (Learning Management 
 System, LMS) ที่มีคุณภาพและ
 มาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค 
 พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
 ห้องเรียนดิจิทัล
4 การสร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อ
 ดึงดูดผู้มีศักยภาพและความ
 สามารถเข้ามาร่วมงาน
5 ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

• มีคณะกรรมการและหน่วย
 งานที่รับผิดชอบด้านการ
 เรียนรู้ของพนักงาน ตั้งแต่
 ระดับเอสซีจี (Learning 
 Council) ระดับธุรกิจ (BU 
 Academy Committee) 
 และแต่ละวิชาชีพ 
 (Professional Academy 
 Committee) ดูแลให้
 พนักงานทุกคนได้รับการ
 พัฒนาความรู้ความสามารถ

พนักงานในประเทศไทย
ได้รับการประเมิน
สมรรถนะและการจัดท�า
แผนการพัฒนาราย
บุคคล (IDP) บนระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ 
(LMS) ครบทุกคน 

พนักงานในประเทศไทย
ได้รับการประเมินสมรรถนะ
และการจัดท�าแผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP) 
บนระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ (LMS) ครบทุกคน 
100% ต่อเนื่องทุกปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และ
พัฒนาพนักงานทั้งภายใน
และภายนอก

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

ในปี 2565 ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน
เทียบกับพนักงาน
ทั้งหมด (เฉพาะใน
ประเทศ)

70%

100%

ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั้งหมด (เฉพาะในประเทศ)

68%

1,298
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
และจ�านวนวันฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

ต่อเนื่องทุกปี
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• เอสซีจีพัฒนาพนักงานให้สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงผ่าน
หลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อ Re-Skill 
และ Up-Skill เช่น หลักสูตร Digital 
Literacy, Business Model Canvas, 
Design Thinking, Data Analytics ฯลฯ

• เอสซีจีปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ของ
พนักงานจากการอบรมเป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงและจากประสบการณ์ 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ผ่านงานโครงการ 
(Project-Based Learning)

Re-Skill – Up-Skill 
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ

กลยุทธ์ 2, 4

 จากการแข่งขันทางธุรกิจและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เอสซีจีจึงเล็งเห็นความ
ส�าคัญของการสร้างทักษะใหม่และการ
เพิ่มพูนทักษะเดิม (Re-Skill – Up-Skill) 
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ โดยพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ส�าหรับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจปัจจัยการด�าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
หลักในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี  
รวมทั้งรับมือกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนไปโดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)   
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• พัฒนาหลักสูตรด้าน Digital Literacy 
เช่น Big Data, Digital Marketing, 
Robotic Process Improvement, 
Internet of Thing (IOT), Structured 
Query Language (SQL) เพื่อให้
พนักงานมีความพร้อมในการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน 
โดยร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบัน
การศึกษาชั้นน�าในประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมที่ต้องการความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเข้าถึง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

• ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เน้นการ
ปฏิบัติ  เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Action 
Learning) และเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) เช่น หลักสูตร 
Business Concept Development 
(BCD) ผู้เข้าเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาด้าน
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานผ่านหลักสูตร
ดิจิทัล จากนั้นต้องน�าองค์ความรู้ที่เรียน
มาฝึกปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา 

และท้ายสุดต้องน�าองค์ความรู้ทั้งหมด
มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในการ
จัดท�าโครงการต่างๆ (Project-Based 
Learning) เช่น หลักสูตร Business 
Concept Development  หลักสูตร 
Young Leader with ABC  หรือหลักสูตร 
Management Acceleration Program 
(MAP) ที่ให้พนักงานระดับจัดการได้เดิน
ทางไปเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานของ
บริษัทอื่นๆ ในต่างประเทศ

หลักสูตร Flagship 
Programs ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีการเรียนรู้
แบบ Action Experiential 
Learning และ Project-
Based Learning 
ครบทุกหลักสูตร

วิเคราะห์กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความ
รู้ระหว่างผู้เรียน และการลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อให้พนักงานเข้าใจปัจจัยการด�าเนิน
ธุรกิจและความส�าคัญของลูกค้า

• ปลูกฝังหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เอสซีจียึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงน�า
เนื้อหาดังกล่าวมาสื่อสารและปลูกฝัง
แนวคิดกับพนักงานเข้าใหม่

• ขยายหลักสูตรสู่พนักงานในต่าง
ประเทศ เริ่มน�าหลักสูตร Flagship 
Programs ไปพัฒนาพนักงานในต่าง
ประเทศ เช่น หลักสูตร Business 
Concept Development (BCD) รวมทั้ง
หลักสูตรด้าน Professional เช่น การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม การตลาดและการขาย ฯลฯ  
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มี
ศักยภาพสูงได้เดินทางเข้ามาเรียนรู้งาน
และเข้าหลักสูตร Flagship Programs 
เช่น หลักสูตร Management 
Development Program (MDP) 
ที่ประเทศไทย

• พัฒนาทักษะการท�างานรูปแบบใหม่ 
น�าวิธีท�างานแบบ “Test and Learn” 
มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการท�างาน
ของสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นคุณค่าซึ่งมีต่อ
ผู้บริโภคโดยต้องเข้าใจความต้องการ
ของผู้บริโภคในเชิงลึก 

• เพิ่มเติมความรู้ด้านธุรกิจ น�าเนื้อหา 
Business Model Canvas (BMC), 
Design Thinking และ Agile Mindset 
มาใช้ในหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานทุก
ระดับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการ

100%

ผู้เรียนเข้าเรียนตาม
หลักสูตรดิจิทัลมีชั่วโมง
เรียนด้วยตนเองเทียบกับ
ชั่วโมงเรียนในห้องอบรม 
(Digital Man-Hour per
Classroom Man-Day) 
คิดเป็น

24%
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เอสซีจี โลจิสติกส์ Re-Skill Program 2019
 เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับทิศทางธุรกิจ
ขยายฐานลูกค้าจากในเครือเอสซีจีสู่ลูกค้า
ทั่วไปมากขึ้น พร้อมปรับโครงสร้างบริษัท
จากงานตามหน้าที่ (Functional Based) 
มาเป็นตามฐานลูกค้า (Customer Based) 
จึงต้องพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลง โดยการ Re-Skill กลุ่ม
พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
แต่ได้ปรับหน้าที่มาให้รับผิดชอบงานขาย 
เช่น พนักงานกลุ่มปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ 
วิศวกร ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้และทักษะการ
เสนอขายบริการและเจรจาต่อรองให้ประสบ
ความส�าเร็จ และการ Up-Skill พนักงาน
ขายเดิมให้เชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขาย
 ปี 2562 จัดอบรมให้ความรู้พร้อมฝึก
จ�าลองการปฏิบัติงานจ�านวน 5 รุ่น จากนั้น
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามความ
คืบหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�า รวม
ทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด และจัด
งาน SCGL Best Practice 2019  เพื่อให้

พนักงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการน�าความรู้
ไปปฏิบัติงานส�าเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์
ให้พนักงานอื่นๆ
 ผลจากการ Re-Skill และ Up-Skill 
พนักงานที่ผ่านโครงการสามารถช่วยเพิ่ม
รายได้ให้บริษัทเฉลี่ย 65 ล้านบาทต่อเดือน 
และช่วยประหยัดเงินลงทุนให้บริษัท 3.1 
ล้านบาทต่อเดือน 

มีโค้ชผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�า ซึ่งเมื่อ
จัดท�าโครงการส�าเร็จจ�านวน 2 โครงการ 
พนักงานจะได้รับการรับรองคุณสมบัติให้เป็น 
Black Belt  
 จากการด�าเนินงานถึงปี 2562 มี
พนักงานเข้าโครงการแล้ว 4 รุ่น จ�านวน 
52 คน และได้จัดท�าโครงการทั้งหมด 80 
โครงการ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจาก
การสูญเสียลงได้ราว 329 ล้านบาทต่อปี  

ธุรกิจเคมิคอลส์ Up-Skill พนักงานด้วย 
IMP และ IBE
 หลักสูตร Innovation Management 
Process (IMP) และ Integrated Business 
Excellence เป็นหลักสูตรที่ธุรกิจเคมิคอลส์
น�ามาพัฒนาพนักงานในทุกบริษัทของกลุ่ม
ธุรกิจเคมิคอลส์อย่างต่อเนื่องกว่า 3-4 ปี
แล้ว และช่วยให้ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้
เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยส�าคัญ
 หลักสูตร IMP เป็นหลักสูตรด้านการ
พัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่ระบบการจัดการ
นวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ
ในการพัฒนานวัตกรรม และการน�าสินค้า
นวัตกรรมไปถึงลูกค้าได้รวดเร็วและได้มูลค่า
สูงสุด  หลักสูตรนี้ท�าให้เกิดแนวคิดส�าหรับ
สินค้านวัตกรรมมากกว่า 400 ตัวอย่าง 
และได้รับการต่อยอดเข้าสู่กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนออกขายได้มากกว่า 15 
รายการต่อปี ซึ่งมากกว่าเดิม 2-3 เท่า และ
สร้างก�าไรส่วนเพิ่มให้บริษัทมากกว่า 300 
ล้านบาทต่อปี

Re-Skill  Up-Skill 

ธรุกจิแพคเกจจิง้ Black Belt Development 
Program
 ธุรกิจแพคเกจจิ้งมองเห็นปัญหาของการ
ด�าเนินธุรกิจจากการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต จึงจัดท�าโครงการ Black Belt 
Development Program เพื่อพัฒนา
พนักงานระดับวิศวกรโรงงานให้สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น  
 พนักงานจะต้องเข้าเรียนตามชั่วโมง
อบรมและผ่านการทดสอบความรู้ พร้อมกับ
จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
กระบวนการผลิตตามหลัก Six Sigma โดย

 หลักสูตร IBE เป็นหลักสูตรด้าน
การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงานของ
ธุรกิจ  ท�าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ตลาดและการขายมากขึ้นทุกปี โดยในปี 
2559 มีผลตอบแทน 3,300 ล้านบาท 
ขณะที่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 7,340 ล้าน
บาท มากกว่า 2 เท่าภายในเวลา 4 ปี
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• เอสซีจีปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
และเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคล
ที่มีศักยภาพสูงให้พร้อมสู่การขึ้นเป็น
ผู้บริหารที่ดีในอนาคต

 เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างคุณค่าขององค์กร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าร่วม
งานด้วย สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพและ
ความสามารถในทุกระดับและสาขาอาชีพ
ให้เข้าร่วมท�างาน พร้อมกับมีโอกาสเติบโต
และก้าวหน้าในบทบาทและหน้าที่ จาก
พนักงานระดับปฏิบัติการสู่หัวหน้างานใน
ระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพและเป้าหมาย
ของแต่ละคน ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจและพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของคนทั่วไป ท�าให้เอสซีจีต้อง
ปรับตัวในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นหัวใจ
ที่ส�าคัญยิ่งยวดของการด�าเนินธุรกิจใน
อนาคต

การปรับตัว
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล                  

กลยุทธ์ 4, 5

• ปรับแนวทางการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการรับผู้มี
ประสบการณ์และความสามารถ (Mid- 
career) เข้ามาท�างานในสาขาที่รองรับ
ธุรกิจในอนาคตของเอสซีจี เช่น Digital, 
Retail, Logistics เป็นต้น

• ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบอื่น ๆ   
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความ
ยืดหยุ่นในการท�างาน (Flexible Hiring 
Scheme) เอสซีจีจึงต้องศึกษาการจ้างงาน
ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการจ้างเป็น
พนักงานประจ�า เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ทักษะตรงกับความต้องการทางธุรกิจและ
สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดแรงงาน  
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• เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Key Talent)  เพื่อเตรียม
ทรัพยากรบุคคลให้พร้อมส�าหรับธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต เอสซีจีจึงด�าเนินการ
ขยายผลด้าน Talent Management 
ให้ครอบคลุมกลุ่มพนักงานระดับ Junior 
Management และ Senior 
Management ซึ่งถือเป็น Critical 
Position ของเอสซีจี โดยในปี 2562 
มีจ�านวนประมาณ 4,000 คน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
• บริหารองค์กรและพนักงานด้วยความ
เข้าใจและเป็นธรรม สร้างบรรยากาศการ
ท�างานที่ผสานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Learning Agility) จากการท�างานจริง 
(Try and Learn) 

• ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้มีแนวคิด
พื้นฐานทุกกระบวนการบนความต้องการ
ของลูกค้า โดยใช้ Design Thinking เป็น
แนวทางพัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 
• สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้
พนักงานเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท  

ธุรกิจเคมิคอลส์ 
• สร้างผู้น�าองค์กรในอนาคตผ่านระบบ 
Talent Management, Career 
Development และ Succession Plan 
โดยเน้นการสร้างทักษะและความรู้ด้านการ
จัดการที่หลากหลาย 

• เตรียมก�าลังพนักงานส�าหรับการขยาย
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ทั้งช่วงก่อสร้าง
โรงงานและช่วงด�าเนินการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการทั้งด้านจ�านวนและคุณภาพ 

• น�าแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้กับระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ 
Automation เพื่อลดเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน 
เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ  

• วางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
ให้เชื่อมโยงกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารในอนาคต 

• เสริมสร้างการบริหารข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) เพื่อให้
พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทุกระดับเห็นคุณค่าของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)

• ปรับปรุงระบบการประเมินค่างานของ
ต�าแหน่งระดับผู้บริหาร ให้สะท้อนความ
ส�าคัญของงานสอดคล้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กร เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารค่าตอบแทน 
(Rewards Management) การพัฒนา
บุคลากร (Learning Development) 
และการบริหารสายอาชีพ (Career 
Management)
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• เอสซีจีส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในประเทศ พบว่า 68% 
ของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 
มีความผูกพันต่อองค์กร 

ส�ารวจ
ความผูกพัน
ต่อองค์กร

กลยุทธ์ 5

 เอสซีจีได้ส�ารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานทั้งในประเทศไทย
และประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมด�าเนินการกับ
บริษัท Aon บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านความผูกพันต่อ
องค์กรและนายจ้างดีเด่น และจัดให้มีการ
ส�ารวจทุก 2 ปี เพื่อให้เวลากับการน�าผล
มาปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนการส�ารวจครั้ง
ถัดไป การส�ารวจล่าสุดเมื่อปี 2561 พบว่า

พนักงานใน
ประเทศไทยที่มี
ความผูกพันต่อ
องค์กร 68% ของ
พนักงานทั้งหมดใน
ประเทศไทยที่ตอบ
แบบส�ารวจ

มีพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร 67% 
ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดที่ตอบส�ารวจ
 ส�าหรับในปี 2562 เอสซีจีได้ด�าเนิน
การส�ารวจภายในองค์กรกับพนักงาน
ภายในประเทศ เพื่อรับฟังเสียงพนักงาน
เพิ่มเติม โดยคะแนนในภาพรวมสูงขึ้น 
1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และน�าเสียง
สะท้อนมาปรับปรุง พัฒนาแผนงาน ทั้งใน
ระดับธุรกิจ จนถึงระดับบริษัทและ
หน่วยงาน

Low High

68%

ค่าเฉลี่ย
ของบริษัททั่วไป

เอสซีจี

62%

68%

จ�านวนผู้ตอบแบบ
ส�ารวจ 31,556 คน
จากจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด 32,376 
คน คิดเป็น

จ�านวนพนักงาน
ที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร

97%

21,524
คน
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การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต 
รวมทั้งมีความเสี่ยงที่กิจกรรมของโรงงานอาจส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง เอสซีจีจึงมุ่งมั่นด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้าน
น�้าและขยะ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล�้าของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทั้งสามด้าน คือการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และความปลอดภัย โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และใช้ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอสซีจีร่วมสร้างความ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีความยั่งยืน
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1 การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 ทั้งจากภายในเอสซีจีและ
 ภายนอก พัฒนาศักยภาพชุมชน
 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
 ช่วยเหลือดูแลสังคม
2 การสร้างการมีส่วนร่วมของ
 พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
 ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
 คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม
3 การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
 สนองความต้องการของชุมชน
 และแก้ไขปัญหาของสังคม
4 การพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
 สังคมอย่างยั่งยืนและขยายผล
 สู่ชุมชนเครือข่าย

• “คณะกรรมการกิจการสังคม
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
 และผู้บริหารเอสซีจี ท�าหน้าที่
 ก�าหนดนโยบายและแนวทาง
 การด�าเนินงานการพัฒนา
 อย่างยั่งยืนด้านสังคม
• “มูลนิธิเอสซีจี” ด�าเนิน
 ภารกิจหลักด้านพัฒนา
 ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
 เป็นคนเก่งและคนดี
• “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” 
 ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
 ศักยภาพของชุมชนโดยรอบ
 สถานประกอบการของเอสซีจี 
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
 พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลด�าเนินงานปี 2562

จัดท�าการประเมินผลลัพธ์
ของกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนและสังคมที่มีต่อ
ชุมชนและสังคม และ
ต่อเอสซีจี

2563

2564

108

จ�านวนชุมชนที่สามารถ
บริหารจัดการน�้าได้ด้วย
ตนเอง

ชุมชน

19

82%

จ�านวนชุมชนที่สามารถ
บริหารจัดการน�้าได้ด้วย
ตนเอง

ดัชนีความพึงพอใจ
ของชุมชนรอบโรงงาน

ชุมชน

ปลูกไม้ป่าบก หญ้าทะเล 
และไม้ป่าโกงกางทั่วประเทศ

50,000
ต้น

สร้างฝายชะลอน�้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้
ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมในระยะยาว
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้
ผืนป่า จ�านวน

7,139
ฝาย

การแบ่งปันสู่สังคม

ล้านบาท 
เงินสนับสนุน

ล้านบาท 
มูลค่าสิ่งของ
และบริการ
ที่มอบให้สังคม

ชั่วโมง-คน การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
ของพนักงาน คิดเป็น

587 132 366,356

82 ล้านบาท
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• เอสซีจีร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ 
ทั้งไม้ป่าบก หญ้าทะเล และไม้ป่าโกงกาง
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศจากพื้นที่ป่าต้นน�้าถึงชายฝั่งทะเล 
รวม 50,000 ต้น 

• เอสซีจีร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน�้า
ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน�้า 
คืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ เพื่อ
แก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมอย่างยั่งยืน 
พร้อมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนบริหาร
จัดการน�้าได้ด้วยตนเอง 

โครงการด้านการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

กลยุทธ์ 1, 2, 4

 เอสซีจีมุ่งมั่นคืนความสมดุลและความ
สมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ ตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน�้า
ถึงชายฝั่งทะเล แก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วม
ตามแนวพระราชด�าริ พร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
กระบวนสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้
เข้าใจการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ตนเอง
อย่างยั่งยืน

ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 

34,000 
ต้น
ไม้ป่าบก

16,000 
ต้น
หญ้าทะเลและไม้ป่า
โกงกาง

• ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ 
“เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น�้า” 
เอสซีจีปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหมืองหินปูน
ในจังหวัดสระบุรี ล�าปาง และทุกพื้นที่
ที่เอสซีจีด�าเนินงาน เช่น ขอนแก่น 
กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง ก�าแพงเพชร 
สมุทรสาคร ฯลฯ รวมทั้ง

Click Video

Click VideoClick Video

https://youtu.be/-hBTy-Sn8ts
https://youtu.be/FbVdaC3Xsws
https://youtu.be/vYPTvwzqXWw
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พื้นที่สาธารณะในกรงุเทพมหานคร โดย
น�าองค์ความรู้การฟื้นฟูเหมือง การเพาะ
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ขยายผลสู่ชุมชนให้มี
ส่วนร่วมปลูกต้นไม้และรักษาป่าไม้นอก
โรงงาน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูก
หญ้าทะเลและป่าโกงกางในพื้นที่จังหวัด
ตรัง สุราษฎร์ธานี และระยอง โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ตั้งแต่การเก็บ
พันธุ์หญ้าทะเล การทดลองปลูกในศูนย์
เพาะพันธุ์ เพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้ของ
ชุมชน  ทั้งนี้หญ้าทะเลมีความสามารถ
ในการกักเก็บคาร์บอน เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้า และเป็นอาหารส�าคัญของพะยูน
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนและใกล้สูญพันธุ์
ของไทย 

รายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ปัจจุบันโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา สู่
มหานที” สร้างฝายชะลอน�้าร่วมกับชุมชน
และจิตอาสาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 
91,405 ฝาย

• ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน�้า
ภายใต้โครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา 
สู่มหานที” เอสซีจีส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการน�้าและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการน�้าด้วยตนเอง 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนปรับตัวได้ใน
สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
โดยกิจกรรมในปี 2562 เป็นกิจกรรม
ที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุน
ธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
 การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน�้าเดิม
ให้มีปริมาณกักเก็บน�้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
น�้าในฤดูฝน และกระจายน�้าอย่างเป็น
ระบบในฤดูแล้งที่บ้านสาแพะเหนือ บ้าน
สาสบหก และชุมชนสี่หมู่บ้านต�าบลบ้าน
สา ในอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง เช่น 
การสร้างฝายใต้ทรายช่วยยกระดับน�้า
ใต้ดิน ท�าระบบประปาภูเขา ขุดแหล่งน�้า
ใหม่ ปรับปรุงแหล่งน�้าเก่า เชื่อมต่อเส้น
ทางน�้าระหว่างแหล่งน�้าต่างๆ ท�าให้ชุมชน
มีน�้าใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
มีชุมชนได้ประโยชน์รวมกว่า 550 ครัว
เรือน เพิ่มปริมาณกักเก็บน�้าได้รวมกว่า 
150,000 ลูกบาศก์เมตร
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาแหล่งน�้า โดยร่วมกับมูลนิธิ

ผลลัพธ์ต่อเอสซีจี
• สนับสนุนการด�าเนินงานในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน “การบริหารจัดการ
น�้า” ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้าและสนับสนุนน�้าให้ชุมชน/
เกษตรกรรม และลดความเสี่ยงด้านการใช้น�้าระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน

• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรผู้น�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ (Natural Climate 
Solutions)

ปี 2562 
สร้างฝายเพื่อคืน
ความสมดุลสู่
ระบบนิเวศจ�านวน 

7,139 
ฝาย

มีชุมชนได้
ประโยชน์กว่า 

600 
ครัวเรือน

กักเก็บน�้าได้
มากกว่า 220,000 

ลูกบาศก์เมตร  

อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การ
มหาชน) เพิ่มศักยภาพการกักเก็บ ส�ารอง
และระบายน�้า ให้กับชุมชนป่าภูถ�้า 
ภูกระแต อ�าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ที่เกิดภัยแล้งซ�้าซากมากว่า 40 ปี ท�าให้
กักเก็บน�้าได้เพิ่มขึ้น 70,000 ลูกบาศก์
เมตร ท�าให้ 68 ครัวเรือน มีน�้ากินน�้าใช้
ตลอดทั้งปี สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง
น�้าท่วมซ�้าซาก มีน�้าเพียงพออุปโภค
บริโภคและท�าการเกษตรได้ถึง 4 ปี
แม้เกิดภาวะฝนแล้ง

• สร้างฝายชะลอน�้าภายใต้โครงการ 
“รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที” เอสซีจีสาน
ต่อโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที” 
ร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่
ป่าต้นน�้าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า
ฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ป่าในระบบนิเวศ เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความ
ผันผวนและรุนแรง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถท�าการเกษตรเพื่อสร้าง

Click Video

https://youtu.be/4ZHyz-8uPgE
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โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

กลยุทธ์ 1, 2, 3, 4

• ทุ่นกักขยะลอยน�้าและหุ่นยนต์เก็บขยะ
ลอยน�้า 4.0  จากปัญหาขยะปนเปื้อนลง
สู่ทะเล ซึ่งมีสาเหตุจากขยะชุมชนที่ลงสู่
แหล่งน�้าต่างๆ ธุรกิจเคมิคอลส์จึงร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนา
ทุ่นกักขยะลอยน�้า (Litter Trap) ดักเก็บ
ขยะที่ลอยมาตามริมฝั่งน�้า มีกลไกฝา
เปิดปิดสองทางตามทิศทางกระแสน�้าขึ้น
น�้าลง ช่วยกักเก็บขยะลอยน�้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ถูกกระแสน�้าพัดขยะหลุด
ลอยออกจากที่เก็บ ทุ่นแต่ละชุดจัดเก็บ

• เอสซีจีจัดท�าโครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนร่วมกับหลายชุมชน ท�าให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะ ลดขยะ
ในชุมชนให้เหลือศูนย์ โดยการคัดแยก
ขยะอย่างถูกต้องและน�ากลับมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม โดยได้วาง
ทุ่นกักขยะลอยน�้า 24 ชุดบริเวณริมสอง
ฝั่งคลองในพื้นที่น�าร่อง 13 จังหวัดทั่ว
ประเทศ
 อย่างไรก็ตาม การวางทุ่นต้องวางชิด
ริมฝั่งน�้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการสัญจรทางน�้า 
จึงไม่สามารถเก็บขยะที่ลอยมากลางน�้าได้  
ต่อมาจึงออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บ
ขยะลอยน�้า 4.0 (SCG Smart Litter 
Trap 4.0) เพื่อช่วยเก็บขยะกลางน�้า
โดยหุ่นยนต์มีกล้องความละเอียดสูง
ประกอบกับระบบ Machine Learning
สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นขยะลอยน�้า และ
เคลื่อนที่เข้าไปจัดเก็บได้อย่างแม่นย�า 

• ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนาทุ่นดักขยะ
ลอยน�้าบริเวณริมสองฝั่งคลองในพื้นที่
น�าร่อง 13 จังหวัด 24 จุด และพัฒนา
หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้าให้เคลื่อนที่ไป
กลางน�้าแยกแยะขยะด้วยระบบ AI แล้ว
เก็บขยะกลับมายังจุดเทขยะ

 “ยิ่งใช้มาก ยิ่งทิ้งมาก” คนไทยสร้าง
ขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2552 วันละ 
4.1 หมื่นตันเป็นวันละ 7.6 หมื่นตันในปี 
2561  แนวโน้มปริมาณขยะที่สูงขึ้นก�าลัง
สร้างมลภาวะอย่างหนักให้สิ่งแวดล้อม
ทั้งบนบก แหล่งน�้าจืด และทะเล เอสซีจี
ให้ความใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาขยะ โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัด
เก็บขยะเพื่อน�ากลับมารีไซเคิล เพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด 

เวลา 6 เดือน 
ลดปริมาณขยะลงสู่

ทะเลได้ราว

30
ตัน

Click Video

https://youtu.be/j4rnLNrV0gE
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โดยมีอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลทั้ง
ปริมาณขยะ การเคลื่อนที่ และจุดขัดข้อง  
 หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์ร่วมกับกังหัน ซึ่งช่วยเติมอากาศ
และออกซิเจนให้แหล่งน�้า ทุ่นลอยตัว
ท�าจากเม็ดพลาสติก PE 100 ที่มีความ
ทนทาน สามารถเก็บขยะได้ 5 กิโลกรัม
ต่อการเก็บหนึ่งรอบ จากนั้นหุ่นยนต์จะ
น�าขยะไปเทที่จุดรวมขยะริมฝั่ง ซึ่งก�าหนด
ต�าแหน่งด้วยระบบที่เชื่อมต่อกับ GPS 
ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานคนเก็บ
ขยะ หากจุดรวมขยะเต็มจะมีอุปกรณ์แจ้ง
เตือนอัตโนมัติไปที่ศูนย์ควบคุมเพื่อให้มา
จัดการขยะต่อ 
 ในระยะต่อไป เอสซจีมีแีนวทางส่งเสรมิ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่เก็บได้
เพื่อน�ากลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลหรือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายผลการใช้งาน
หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้าในพื้นที่ต่างๆ 
ต่อไป

• ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ เอสซีจี
จัดท�าโครงการสนับสนุนชุมชนให้บริหาร
จัดการปัญหาขยะในชุมชนอย่างถูกวิธีและ
ยั่งยืน โดยน�าองค์ความรู้ของเอสซีจีจาก
โครงการ “บางซื่อโมเดล” ซึ่งเน้นการ
บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาถ่ายทอดให้ชุมชน มีการด�าเนินการ
ตั้งแต่การจัดระบบการคัดแยกขยะ การน�า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์และรีไซเคิลในรูป
แบบต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการ
กับขยะอันตราย โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และสร้างรายได้ให้ชุมชน
จากการคัดแยกขยะและสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มจากขยะ

 ปี 2562 เอสซีจีส่งเสริมการจัดการขยะ
ในหลายชุมชน เช่น ชุมชนบ้านสา ต�าบล
บ้านสา อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง ชุมชน
บ้านรางพลับ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี  ชุมชนบ้านมดตะนอย ต�าบลเกาะ
ลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ส�าหรับรูปแบบกิจกรรมหลักๆ ที่ชุมชน
ใช้ในการบริหารจัดการขยะ เช่น 

  • โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับซื้อและ
คัดแยกขยะของชุมชน

  • โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและ
โฟม รณรงค์ให้ใช้ปิ่นโต ตะกร้า การใช้ถุง
ให้คุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง 

  • โครงการผลติปุย๋อนิทรย์ี  ใช้ประโยชน์
จากขยะอินทรีย์ท�าปุ๋ยหมัก หรือน�้าหมัก
ชีวภาพ รวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
มูลไส้เดือน ส�าหรับน�ามาปรับปรุงดิน
ในสวนและแปลงเกษตร ท�าให้ชุมชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ

ผลลัพธ์ต่อเอสซีจี
• สนับสนุนการด�าเนินงานตามกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” ในด้านการรวบรวมและจัดการ
ของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 

• ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรผู้น�า
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และองค์กรผู้น�า
ด้านนวัตกรรม

ชุมชนบ้านรางพลับ 
อ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ได้
รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 
ปี 2562 ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
รีไซเคิล ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะแทนการ
ขายรีไซเคิลได้รายได้ตามน�้าหนัก ฯลฯ 
 การจัดการขยะของชุมชนส่งผลให้
ชุมชนบ้านสาลดปริมาณขยะลงอย่างต่อ
เนื่อง จนไม่จ�าเป็นต้องมีถังขยะชุมชน 
และเตรียมขยายผลไปพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง  
ชุมชนบ้านรางพลับเปลี่ยนจากชุมชนที่เต็ม
ไปด้วยขยะสกปรกซึ่งอาจเป็นพาหะของ
โรคต่างๆ พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบปลอด
ขยะและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มมูลค่าจากการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี  ส่วนชุมชนบ้านมดตะนอย
ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลสามารถร่วมมือกัน
บริหารจัดการขยะสะสมตามชายฝั่งและ
ขยะครัวเรือน และปัจจุบันเป็นชุมชนปลอด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

Click Video

มีจ�านวนครัวเรือน
ร่วมจัดการขยะ 

35 
ครัวเรือน

https://youtu.be/4u0geu4y9YQ
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• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ร่วมกับหลายหน่วยงานปรับปรุงพื้นที่
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ใน 4 จังหวัด เพื่อยกระดับเป็น
โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข  
โดยเอสซีจีน�าเทคโนโลยี BIM มาช่วย
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ช่วยลด
เวลาและค่าใช้จ่าย ลดเศษวัสดุก่อสร้าง
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

• ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับชุมชน
เนินพยอม จังหวัดระยอง ส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านการขับขี่และการจราจร
บนท้องถนน ท�าให้ชาวชุมชนสวมหมวก
กันน็อกถึง 70%

 สุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัย
พื้นฐานส�าคัญที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เอสซีจีจึงสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ 
จัดท�าโครงการเพื่อช่วยป้องกัน บรรเทา 
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจและสังคม พร้อมน�านวัตกรรม
และความเชี่ยวชาญของเอสซีจีเข้าไป
สนับสนุนให้โครงการประสบความส�าเร็จ

โครงการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย
กลยุทธ์ 1, 2, 3, 4

• โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสา
พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ทั่วไทย  มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช และกลุ่มวิจัย
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่
ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงพยาบาลฯ ในการเป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบแห่งความสุข (Happiness 
Strategy) ยกระดับคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ชาวไทย
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า โดยการสร้าง
สถานที่พักคอยส�าหรับญาติผู้ป่วย ให้เป็น
พื้นที่พักผ่อนอิริยาบถ หรือท�ากิจกรรม
ต่างๆ ของครอบครัว มีหลังคาบังแดด
บังฝน มีห้องน�้าส�าหรับคนทุกวัย รวมทั้ง
ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมและชุมชน สวยงาม เรียบง่าย 
และเป็นมิตรกับผู้ใช้
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 ทั้งนี้เอสซีจีได้น�าเทคโนโลยี Building
Information Modeling (BIM) ซึ่ง
สามารถออกแบบอาคารเสมือนจริง มา
ช่วยในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง 
ช่วยให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบจนได้อาคาร
ที่มีความสวยงามและตอบโจทย์ตาม
วัตถุประสงค์ก่อนการก่อสร้างจริง ลด
ปัญหาการแก้ไขแบบในภายหลัง 
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สามารถค�านวณวัสดุที่ใช้อย่างแม่นย�า 
ท�าให้ลดขยะจากการก่อสร้างตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 ปี 2562 ได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่
ในโรงพยาบาลน�าร่อง 4 แห่ง คือ อาคาร 
“เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น และ
อาคาร “ลานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจะขยายผลให้ครบทั้ง 21 แห่งภายใน
ปี 2563

• The LifesaverTM ผู้พิทักษ์ชีวิต ส่งต่อ
ความห่วงใยสู่ชุมชน ธุรกิจเคมิคอลส์จัด
ท�าโครงการ The LifesaverTM ผู้พิทักษ์
ชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
เป็นผู้พิทักษ์ชีวิต ส่งต่อความห่วงใย
ดูแลตักเตือนกันให้ปลอดภัย ไม่เพียงแค่
เฉพาะในช่วงเวลาท�างาน แต่ตลอดเวลา
ในชีวิตประจ�าวัน และจากความส�าเร็จ
ในองค์กร เอสซีจีจึงขยายความห่วงใยสู่

ชุมชนรอบข้างในพื้นที่ที่ด�าเนินธุรกิจ โดย
เฉพาะจังหวัดระยองซึ่งติดอันดับจังหวัด
ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 ธุรกิจเคมิคอลส์ได้จัดท�าโครงการ The 
LifesaverTM ร่วมกับชุมชนเนินพะยอม 
ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบน�าร่อง 
เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการจัดการชุมชน
เข้มแข็ง โดยเน้นการร่วมคิดร่วมท�ากับ
ชุมชนอย่างแนบแน่น ตั้งแต่การวางแผน
งาน การส�ารวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุจราจร การจัดกิจกรรมรณรงค์
สร้างความตระหนัก การจัดกิจกรรม
อบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับขี่
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการ
ก�าหนดมาตรการหลักพิทักษ์ชีวิต 7 ข้อ 
ได้แก่ ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะ
ขับขี่ สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย 
ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด พก
ใบขับขี่ และไม่ขับรถย้อนศร 
 นอกจากนี้เอสซีจียังได้สนับสนุนหมวก
กันน็อกให้ครัวเรือนละ 2 ใบ ส�าหรับ

มีจ�านวนครัวเรือนเข้า
ร่วมโครงการ 

288 
ครัวเรือน

ผลลัพธ์ต่อเอสซีจี
• สนับสนุนการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง 
“ความปลอดภัย” ในด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง 
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

• เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผู้น�าด้านความปลอดภัย จนได้รับความ
ไว้วางใจจากจังหวัดระยองให้เป็นผู้น�าโครงการมาตรการองค์กรในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง สร้างต้นแบบความ
ปลอดภัยทางถนน ปลูกจิตส�านึกรักความปลอดภัยให้กับชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

เยาวชน 1 ใบ และผู้ใหญ่ 1 ใบ ส�าหรับจุด
เสี่ยงได้มีการปรับภูมิทัศน์ เช่น ตัดต้นไม้
ที่บังทาง ติดตั้งกระจกโค้งเพื่อช่วยเพิ่ม
ทัศนวิสัย
 หลังจากด�าเนินโครงการ ชุมชน
เนินพะยอมเกิดความตื่นตัว ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความปลอดภัยในชีวิตประจ�า
วัน และมีสถิติการสวมหมวกกันน็อก
เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 70%  ทั้งนี้เอสซีจี
วางแผนขยายผลจากชุมชนน�าร่องสู่ชุมชน
อื่นๆ ข้างเคียง

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เอสซีจีเป็นบริษัท
ที่ท�างานด้านนี้ประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูง 
และไม่หยุดนิ่งกับการดูแลประชาชนในชุมชน 
การท�างานกับเอสซีจีท�าให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก 
ตั้งแต่มาตรฐานการท�างานแบบองค์กร 
การมีแผนงาน มีการติดตามผลการด�าเนินงาน 
มีกระบวนการท�างานชัดเจน ร่วมกันคิดร่วมกันท�า 
ผลที่เกิดขึ้นจึงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน”

Click Video

Click Video

  สัญญา สายสมร
  ประธานชุมชนเนินพะยอม

https://youtu.be/MppWiKzI60I
https://youtu.be/JxWtXPmVngo
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การรับรองรายงาน
	 ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ 
ได้มาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงาน 
ประจ�าปี	โดยได้รับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
	 ในส่วนของข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 
สุขภาพและความปลอดภัย	ได้มีการตรวจรับรองความถูกต้อง	 
และความสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ	 
GRI	Standards	โดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอกตามเรื่อง 
ที่ก�าหนดไว้	รายละเอียดในหน้า	160-161

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
	 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่พิจารณา 
แล้วเห็นว่า	อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	 
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทที่มีกระบวนการผลิต	 
โดยไม่รวมข้อมูลจากบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 
อาทิ	ส�านักงานขาย	ห้องทดลอง	บริการ	หรือธุรกิจการลงทุน
	 แหล่งข้อมูลต่างๆ	อาทิ	หลักฐานทางบัญชี	การบันทึกค่า 
จากเครื่องวัด	ข้อมูลจากกระบวนการผลิต	และจากการ 
ประเมินค่าตัวเลขบนฐานข้อมูลที่มีหลักการ	แสดงในรูปแบบ 
ที่เป็นค่าสัมบูรณ์	(Absolute	Value)	ส�าหรับค่าการใช้/ 
หรือการปล่อยจ�าเพาะ	(Specific	Consumption/Emission)	 
ตั้งแต่ปี	2559	ได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลเรื่องพลังงาน	 
ก๊าซเรือนกระจก	และน�้า	ให้มีความชัดเจนมากขึ้น	
โดยเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานกรณีปกติ	(Business	 
as	Usual,	BAU)	ที่ยังไม่ด�าเนินมาตรการลดจากปีฐาน	 
โดยการใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 
ใช้ปี	2550	เป็นปีฐาน	และข้อมูลการใช้น�้าใช้ปี	2557	
เป็นปีฐาน

	 เอสซีจีจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�า 
ทุกปี	ตั้งแต่ปี	2544	โดยน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน	3	ธุรกิจหลักของเอสซีจี	 
ประกอบด้วย	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 
ธุรกิจเคมิคอลส์	และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 ทั้งนี้	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้	เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเอสซีจี	และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความเกี่ยวข้อง	และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ขอบเขตการรายงาน
	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	ครอบคลุมผลการด�าเนินการของ 
บริษัทย่อย	การร่วมค้า	บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประจ�าปี
	 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและความปลอดภัย	 
ครอบคลุมผลการด�าเนินการของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วน 
การถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	50	บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�านาจ 
ในการบริหาร	รวมทั้งบริษัทร่วมที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล	 
ทั้งนี้ยังไม่รวมบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ	บริษัทตั้งใหม่	 
(น้อยกว่า	3	ปี)	บริษัทที่ได้ควบรวมกิจการ	(น้อยกว่า	4	ปี)	 
โดยมีรายชื่อบริษัทดังแสดงในหน้า	141-147	ครอบคลุม 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ถึง	31	ธันวาคม	2562
	 แนวทางการรายงานสอดคล้องกับแนวทางของ	 
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards	 
ที่ระดับ	Comprehensive	และยังได้น�าเสนอความก้าวหน้า 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ	(UNGC)	ในหน้า	156	การด�าเนินงาน 
ตามแนวทาง	Task	Force	on	Climate-related	Financial	 

Disclosures	(TCFD)	ในหน้า	157	การด�าเนินการเพื่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	ในหน้า	15	รวมถึง 
การด�าเนินงานตามแนวทางของ	Global	Cement	and	 
Concrete	Association	(GCCA)	ในหน้า	139-140

ระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
	 เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีมีระบบบริหารจัดการเพื่อ 
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	เอสซีจีจึงได้ขอ 
การรับรองระบบบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	เช่น	มาตรฐานระบบบริหารงาน 
คุณภาพ	(ISO	9001	-	Quality	Management	System)	 
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001	-	 
Environmental	Management	System)	มาตรฐานระบบ 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(OHSAS/TIS	 
18001/ISO	45001)	-	Occupational	Health	and	Safety	 
Management	System)	มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 
(ISO	50001	-	Energy	Management	System)	 
และมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก	 
(ISO	14064	-	Greenhouse	Gases)	โดยในปี	2562	
มีบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ	
100%	มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	97%	
และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย	91%

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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	 	 	 -	รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	 
(ตามค่าความร้อน)	อาทิ	ปริมาณถ่านหิน	x	ค่าความร้อน	 
x	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจาก	TGO	กรณีที่ 
นอกเหนือจาก	TGO	ให้อ้างอิงจาก	“Intergovernmental	 
Panel	on	Climate	Change	2006”,	(IPCC)
	 	 	 -	รายงานการค�านวณสมดุลมวลของ 
คาร์บอนจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง		
	 	 •	เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต	อาทิ	 
หินปูนหรือกากปูนขาว	จะได้จากการท�าสมดุลมวล
	 	 •	ส�าหรับกิจการซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง	GCCA
	 	 2.2	การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
โดยอ้อม	(Scope	2)	จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า	 
ไอน�้า	หรือลมร้อน	x	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิง 
ค่าจาก	TGO	ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
 3. การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
จะครอบคลุมถึงก๊าซ	CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	
และ	SF6	โดยค�านวณและแสดงผลในรูป
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากค่าศักยภาพ 
ในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	(Global	Warming	 
Potential	:	GWP)	ที่ก�าหนดโดย	IPCC	 
ส�าหรับ	NF3	จะพิจารณารายงานในโอกาสต่อไป
 
 มลพิษทางอากาศ
	 หมายถึงปริมาณสารมลพิษทางอากาศ	อาทิ	 
ออกไซด์ของไนโตรเจน	ออกไซด์ของซัลเฟอร์	และฝุ่นที่เกิด 
จากการเผาไหม้ต่างๆ	และเป็นองค์ประกอบอยู่ใน 
กระบวนการผลิต	ซึ่งชนิดของสารมลพิษจะขึ้นอยู่กับ 
กระบวนการผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ	โดยอ้างอิงผล 
และวิธีการตรวจวัดตามที่กฎหมายก�าหนด	อาทิ	US	EPA	 
หรือมาตรฐานเทียบเท่า

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน	=	
ปริมาณน�้าหนักเชื้อเพลิง	หรือปริมาตรไอน�้า	
(จากการประมาณการตามปริมาณที่ซื้อหรือปริมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ)	
x	ค่าความร้อน	(ที่ได้จากผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการหรือจากผู้ขาย)		

 ก๊าซเรือนกระจก
	 หมายถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด�าเนินกิจการ	ที่ค�านวณตาม	“แนวทางการรายงาน 
และค�านวณก๊าซเรือนกระจก”	ของ	WRI/WBCSD	GHG	 
Emissions	Protocol	โดยมีหลักการดังนี้
 1. ขอบเขตการรายงาน
	 	 1.1	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง	(Scope	1)	
เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่มีแหล่ง 
ก�าเนิดอยู่ในความดูแล	ควบคุม	และบริหารจัดการ	อาทิ	 
จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ	หม้อต้มไอน�้า	 
เตาเผา	ยานพาหนะ		นอกจากนี้ยังรวมถึงที่เกิดจากปฏิกิริยา 
ทางเคมีในกระบวนการผลิต	อาทิ	การเผาไหม้ในเตาเผา
ปูนซีเมนต์	เตาเผาปูนขาว	โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจาก
การเผาไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน	กระบวนการ
บ�าบัดน�้าเสีย	และบ่อฝังกลบ
	 	 1.2	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม	(Scope	2)	
เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอก	อาทิ	พลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อนที่ซื้อจากแหล่งต่างๆ	ในรูปของ	 
ไอน�้าและลมร้อน
 2. การรายงานปริมาณ
	 	 2.1	การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด 
จากกระบวนการผลิตโดยตรง	(Scope	1)	
	 	 •	เกิดจากกระบวนการเผาไหม้	
	 	 	 -	รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	 
(ตามน�้าหนักหรือปริมาตร)	อาทิ	ปริมาณน�้ามันหรือ 
ก๊าซธรรมชาติ	x	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	 
(TGO)	กรณีที่นอกเหนือจาก	TGO	ให้อ้างอิงจาก	 
“Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	2006”,	
(IPCC)	

	 ส�าหรับกิจการซีเมนต์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ 
ก่อสร้างได้อ้างอิงการรายงานข้อมูลตามแนวทางของ	 
Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	 
โดยดัชนีประสิทธิผลของการปล่อยมลพิษทางอากาศและดัชนี 
ประสิทธิผลของการใช้ค่าความร้อนจะค�านวณจากจ�านวนตัน 
ของปูนเม็ด	(Clinker)	ส�าหรับดัชนีประสิทธิผลของพลังงาน	 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และการใช้น�้าจากภายนอกจะใช้ 
จ�านวนตันการผลิตของ	Cementitious	ในการค�านวณ	 
ตั้งแต่ปี	2559	กิจการซีเมนต์ได้ปรับจ�านวนตันการผลิต	 
Cementitious	ย้อนหลังให้มีการรวมวัตถุดิบอื่นๆ	ที่ใช้ผลิต	 
Cementitious	เพิ่มเติม	อาทิ	เถ้าลอย	(Pulverized	Fuel	 
Ash,	PFA)	หินปูน	(Limestone)	ที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์	 
และหินปูนที่ใช้ในปูนผสมมอร์ตาร์

 พลังงาน
	 การใช้พลังงานรวมประกอบด้วยพลังงานความร้อน 
และพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน	 
ในส่วนของพลังงานความร้อนมีการแสดงให้เห็นถึงปริมาณ 
และสัดส่วนของพลังงานทดแทน	และตั้งแต่ปี	2561	มีการ
แสดงให้เห็นถึงพลังงานหมุนเวียน	(Renewable	Energy)	
และพลังงานไม่หมุนเวียน	(Non-Renewable	Energy)	
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	 คุณภาพน�้าทิ้ง	หมายถึง	คุณภาพของน�้าที่ปล่อยออกสู่ 
ภายนอก	อาทิ	BOD	COD	และสารแขวนลอยที่มีการ 
ตรวจวัดความเข้มข้นด้วยวิธีการมาตรฐาน	ประกอบกับ 
ปริมาณน�้าทิ้งที่ปล่อยออก

 ของเสียอุตสาหกรรม
	 การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาเพื่อประเมิน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	การเพิ่มคุณภาพของ 
สินค้า	และการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตต่างๆ	 
โดยเอสซีจีจัดท�า	“แนวทางการรายงานข้อมูลของเสีย 
อุตสาหกรรม”	ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม	2553	เพื่อใช้ในการ 
รวบรวมและค�านวณข้อมูลของเสีย
	 ปริมาณของเสีย	หมายถึง	ปริมาณของเสียที่เกิดจาก 
กระบวนการผลิต	แต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ใน 
กระบวนการผลิตที่สามารถน�ากลับเข้าผลิตซ�้า	(Work	in	 
Process,	WIP)	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	ของเสีย 
อันตรายและของเสียไม่อันตราย	ตามประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรมเรื่อง	การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ปี	2548	
	 การรายงานปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตและที่มีการจัดการด้วยวิธีต่างๆ	อาทิ	ใช้ใหม่	 
ก�าจัด	และฝังกลบ	จะได้จากการชั่งหรือการประมาณค่า 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 ข้อมูลจ�านวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 
	 1.	พนักงาน	คือ	บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลา 
ตามสัญญาจ้าง	ได้แก่	พนักงานระดับปฏิบัติการ	 
ระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ	และระดับจัดการ	รวมทั้ง 
พนักงานทดลองงาน	และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ			
 •	พนักงานระดับปฏิบัติการ	คือ	พนักงานที่ใช้ทักษะ 
และเทคนิคในการท�างานประจ�า
 •	พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ	คือ	พนักงานที่มี 
หน้าที่บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น 
ระดับปฏิบัติการ
 •	พนักงานระดับจัดการ	คือ	ผู้บริหารที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย	 
มีหน้าที่กระจายงาน	และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามนโยบาย	และงานประจ�าวัน	
 •	พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ	คือ	ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ 
สัญญาจ้างเป็นการชั่วคราวที่มีก�าหนดระยะเวลาจ้าง 
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน	
	 2.	คู่ธุรกิจ	คือ	ผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ท�างาน	 
หรือบริการ	หรือท�าประโยชน์ให้บริษัท	นอกเหนือจาก 
พนักงานของบริษัทตามความหมายข้างต้น		คู่ธุรกิจแบ่ง 
เป็น	3	ประเภทดังนี้
	 	 1)	คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน	คือ	คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัท	ซึ่งงานและ/หรือสถานที่ปฏิบัติงาน	 
ควบคุมโดยบริษัท	(ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)
	 	 2)	คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง	คือคู่ธุรกิจขนส่ง	 
ที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี		
	 	 3)	คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ	คือ	คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ	 
ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี

	 การรายงานปริมาณสารมลพิษ	โดยการค�านวณ 
ปริมาณความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษ 
ที่ระบายจากปล่อง	(Spot	Check)	ตามสภาวะจริง 
ในขณะตรวจวัด	โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ประกอบกับ 
อัตราการไหลของลมร้อนที่ปล่อยและชั่วโมงการผลิต
	 นอกจากนี้ธุรกิจเคมิคอลส์และกิจการซีเมนต์ด�าเนิน
การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษจากปล่องด้วยระบบ 
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง 
ต่อเนื่อง	(Continuous	Emission	Monitoring	Systems,	 
CEMs)	โดยกิจการซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง	GCCA	 
(รายละเอียดหน้า	139-140)

 น�้า
	 การจัดการน�้า	(ประกอบด้วยปริมาณน�้าจากภายนอก	 
น�้าที่ผ่านการบ�าบัด	น�้าที่ปล่อยสู่ภายนอก	และน�้ากลับมาใช้)	 
เป็นการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการใช้น�้าและ 
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบจากการน�าน�้าจากแหล่งต่างๆ	
มาใช้	
	 ปริมาณน�้าจากภายนอก	หมายถึง	ปริมาณน�้าจาก 
แหล่งน�้าต่างๆ	และได้ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือ 
การอ่านค่าจากมิเตอร์	ซึ่งจะนับรวมน�้าที่ใช้ในกระบวน 
การผลิต	ส�านักงาน	การซ่อมบ�ารุง	สาธารณูปโภค	 
แหล่งน�้าแบ่งออกเป็น	3	แหล่ง	คือ	น�้าผิวดิน	น�้าใต้ดิน	 
และน�้าประปา
	 น�้ากลับมาใช้	(Recycled	Water)	หมายถึง	ปริมาณ 
น�้าที่น�ากลับมาใช้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
แล้วโดยไม่นับรวมน�้าที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ	 
อาทิ	น�้าหล่อเย็น	และตั้งแต่ปี	2561	ได้มีการรวมข้อมูล 
ของกิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างย้อนหลังตั้งแต่ปี	2557
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 การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ
 และความปลอดภัย
	 เอสซีจีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ที่เกิดขึ้นจากการท�างาน	โดยแบ่งออกเป็น	5	ประเภท	คือ	
	 1.	จ�านวนผู้เสียชีวิต	หมายถึง	จ�านวนผู้เสียชีวิต 
จากการบาดเจ็บจากการท�างาน	ไม่ว่าจะเสียชีวิตทันที	 
หรือเสียชีวิตภายหลังที่เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นๆ	

	 2.	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด	หมายถึง	
จ�านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด	(ราย)	 
ต่อ	1,000,000	ชั่วโมง-คน
	 3.	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	หมายถึง	 
จ�านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึก 
ทั้งหมดในระดับที่ต้องหยุดงาน	(ราย)	ต่อ	1,000,000	
ชั่วโมง-คน	
	 4.	อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ	หมายถึง	 
จ�านวนวันที่สูญเสียจากการได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน
ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมดในระดับที่ต้องหยุดงาน	(วัน)	
ต่อ	1,000,000	ชั่วโมง-คน
	 5.	อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน	
หมายถึง	จ�านวนผู้ที่ได้รับการเจ็บป่วยและเป็นโรคจาก 
การท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด	(ราย)	ต่อ	จ�านวน	
1,000,000	ชั่วโมง-คน
	 ในปี	2562	เอสซีจีเริ่มปรับฐานการค�านวณใหม่ 
จาก	ราย	หรือ	วัน/200,000	ชั่วโมง-คนเป็น	ราย	หรือ	 
วัน/1,000,000	ชั่วโมง-คน	เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดองค์กร	
และการเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
	 การหยุดงานจากการบาดเจ็บ	เจ็บป่วย	และโรคจาก 
การท�างาน	หมายถึง	การบาดเจ็บ	เจ็บป่วย	และโรคจาก 
การท�างานที่ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บไม่สามารถกลับมา 
ปฏิบัติงานได้ตามปกติในวันท�างานถัดไป	หรือในกะถัดไป	 
รวมถึงกรณีที่บาดเจ็บ	เจ็บป่วย	และโรคจากการท�างานนั้น 
เป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน	ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
ในภายหลังวันที่เกิดเหตุ

รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของเอสซีจี	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์	:	0-2586-5071-2	โทรสาร	:	0-2586-2836	
อีเมล	:	info@scg.com	
และเว็บไซต์	:	www.scg.com

	 ข้อมูลของคู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างานจะถูกน�าไปใช้วิเคราะห์	 
เป็นหน่วยจ�านวนชั่วโมง-คน	ของการท�างาน		ส�าหรับคู่ธุรกิจ 
ขนส่งในบริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	 
จะแสดงข้อมูลเป็นจ�านวนกิโลเมตร
	 นอกจากนี้เอสซีจียังมีนิยามของบุคคลที่	3	คือ	 
บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่ใช่พนักงานและไม่ใช่คู่ธุรกิจ	ซึ่งไม่ได้ 
ปฏิบัติงานให้กับบริษัท	ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูลที่แสดง

 การค�านวณชั่วโมง-คนของการท�างาน
	 1.	ข้อมูลมาจากระบบการบันทึกเวลาและ 
การเก็บบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานการบุคคล	 
หรือหน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึก 
เวลา	จะใช้วิธีการประมาณตามสูตรการค�านวณดังนี้

จ�านวนชั่วโมง-คนของการท�างาน	=		
(จ�านวนคน	x	จ�านวนวันท�างาน	x	จ�านวนชั่วโมง
การท�างานต่อวันปกติ)	
+	จ�านวนรวมชั่วโมง-คน	ที่ล่วงเวลา	
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการหรือคู่ธุรกิจ)
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ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

รายได้จากการขาย  (พันล้านบาท) 439.6 423.4 450.9 478.4 438.0 GRI 201-1 0.1

ก�าไรส�าหรับปี  (พันล้านบาท) 45.4 56.1 55.0 44.7 32.0 GRI 201-1

EBITDA  (พันล้านบาท) 82.7 97.8 102.1 86.6 75.0 GRI 201-1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน 
และโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้  (ล้านบาท)

40,172 42,458 43,674 43,960 48,139 GRI 201-1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  (ล้านบาท)  19,200 22,800 22,800 21,600 16,800 GRI 201-1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน  (ล้านบาท) 9,076 7,572 7,112 6,836 6,442 GRI 201-1

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

5,430 6,938 6,959 6,630 6,143 GRI 201-1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน และการวิจัยและพัฒนา  (ล้านบาท) 3,599 4,827 4,300 1,905 1,388 GRI 201-4

ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System (จ�านวน) 39 43 31 21 30 GRI 205-3 1.4.7

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการส�ารวจผ่านช่องทาง SCG Contact Center (%) 99 99 100 100 100 1.5.1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าของทุกธุรกิจ (%) NA NA NA 93 94 1.5.1

เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่างๆ  (ล้านบาท)* 5.6 5.3 5.2 9.8 22.2 1.6.1
1.6.2

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแล (% ของมูลค่าจัดหา) NA 89 98 100 100 1.7.4

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์ (% ของมูลค่าจัดหา)
    • ในประเทศ
    • ต่างประเทศ

NA
NA

NA
NA

45
55

50
50

58
42

1.7.6

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (พันล้านบาท)
(%)

161.9
36.8

160.9
38.0

175.5
38.9

185.0
38.7

179.2
40.9

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value (พันล้านบาท)
(%)

114.1
 25.9 

170.5
40.3

185.2
41.1

202.4 
42.3 

128.8 
29.4 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างที่ยั่งยืน (พันล้านบาท)
(%)

NA
NA

54.9
13.0

58.5
13.0

65.5
13.7

60.4
13.8

1.10.1

NA = Not Available
*8 ล�าดับแรกขององค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนคือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),  Alliance to End Plastic Waste (AEPW), Global Cement and Concrete 
Association (GCCA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
ทั้งนี้เอสซีจีไม่มีนโยบายให้เงินสนับสนุนกิจกรรม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง Lobbyists Lobbying Organizations 

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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  ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

ไทย

กัมพูชา 3%

เวียดนาม

อินโดนีเซีย     7%

ฟิลิปปินส์ 4%

อื่นๆ 3%

70%

6,143
ล้านบาท

 13%

  สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ไทย

กัมพูชา

73%

12%

12%

1,388
ล้านบาท

อื่นๆ 3%

เวียดนาม

อินโดนีเซีย
ไทย

อื่นๆ

59%

21%

9%

8%

กัมพูชา 3%
438.0 

พันล้านบาท

เวียดนาม

  รายได้จากการขายแยกประเทศ

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 20%

39%

41%

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

438.0
พันล้านบาท

  รายได้จากการขาย
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ปริมาณการผลิต  (พันตัน) 40,770 39,506 42,048 43,224 43,136 0.1

ปริมาณวัตถุดิบ  (พันตัน) 49,432 49,684 48,787 50,981 51,394 GRI 301-1

ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่  (พันตัน) 3,253 3,438 3,877 3,733 4,251 GRI 301-2

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

51,394
พันตัน

4,251
พันตัน

เคมิคอลส์
ซีเมนต์

13% 24%

10% 14%

8%
แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เคมิคอลส์ 1%

43,136
พันตัน

เคมิคอลส์
ซีเมนต์ ซีเมนต์

แพคเกจจิ้ง64% 69%
61%19%

9%

8%
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

  ปริมาณการผลิต   ปริมาณวัตถุดิบ   ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 (ล้านตัน CO2) 24.98 23.85 23.60 24.54 23.99

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1  (ล้านตัน CO2)* 22.51 21.51 21.15 22.10 21.59 GRI 305-1 2.3.1

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2  (ล้านตัน CO2)* 2.47 2.34 2.45 2.44 2.40 GRI 305-2 2.3.2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (ล้านตัน CO2)
(%)

1.46
5.5

1.81
7.0

1.92
7.5

1.96
7.4

2.43
9.2

GRI 305-5

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

*  อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)

23.99
ล้านตัน co2

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2%

ซีเมนต์71%

15%

12%

เคมิคอลส์

แพคเกจจิ้ง

  ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2   ปริมาณก๊าซเรือนกระจก   ภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจก

0

6

12

18

24

30

2550 2558 2559 2560 2561 2562

17.83

22.51 21.51 21.15 22.10 21.59
2.25

2.47 2.34 2.45 2.44 2.4020.08

26.44 25.65 25.51 26.50 26.42

เอสซีจีล้านตัน CO2

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2558 2559 2560 2561 2562

ล้านตัน CO2

5.5% 7.0% 7.5% 7.4% 9.2%

1.46

1.81 1.92 1.96

2.43

เอสซีจี

ปริมาณ Scope 1 ปริมาณ Scope 2 BAU
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ปริมาณการใช้พลังงาน  (เพตะจูล)* 186.48 180.90 183.49 189.36 188.83 GRI 302-1 2.3.3

ปริมาณความร้อนและไอน�้า  (เพตะจูล) 171.07 166.30 169.14 175.00 174.60 GRI 302-1

ปริมาณพลังงานทดแทน  (เพตะจูล)

    • เชื้อเพลิงชีวมวล 6.65 5.50 5.10 5.66 8.88 GRI 302-1

    • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้
11.99 12.37 12.64

9.80 9.81 GRI 302-1

    • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 4.42 5.08 GRI 302-1

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%) 10.9 10.7 10.5 11.4 13.6 GRI 302-1

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า  (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 4,281 4,057 3,985 3,988 3,953 GRI 302-1

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูล)
(%)

11.53
5.8

13.18
6.8

16.90
8.4

16.08
7.8

15.31
7.5

GRI 302-4

ปริมาณการใช้พลังงาน 

*  อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)

  ปริมาณการใช้พลังงานรวม   การลดการใช้พลังงาน

พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า BAU

0

50

100

150

200

250

2550 2558 2559 2560 2561 2562
0

4

8

12

16

20

2558 2559 2560 2561 2562

เอสซีจี เอสซีจี

127.11
11.53

171.07 13.18166.30

16.90

169.14

16.08
175.00

15.31
174.60

12.25

15.41 14.60 14.35 14.36 14.23139.36

198.01 194.08 200.39 205.44 204.14

เพตะจูล เพตะจูล

5.8% 6.8% 8.4% 7.8% 7.5%
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188.83
เพตะจูล

174.60
เพตะจูล

174.60
เพตะจูล

3,953
กิกะวัตต์
ชั่วโมง

เคมิคอลส์

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้

เคมิคอลส์

ซีเมนต์

ซีเมนต์

เชื้อเพลิงฟอสซิล

ซีเมนต์

เคมิคอลส์

38%

86%

38%

41%

36%

6%

5%

36%

37%

22% 22%

12%

4% 4%

10%

แพคเกจจิ้ง แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ชีวมวล

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้  3%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

  การใช้พลังงานรวม   การใช้พลังงานความร้อนและไอน�้า

  แหล่งพลังงานความร้อนและไอน�้า  การใช้พลังงานไฟฟ้า
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103.43
ล้าน

ลูกบาศก์เมตร
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง59%27%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  ปริมาณน�้าจากภายนอก

10%

4%

ซีเมนต์

ปริมาณน�้าจากภายนอกและคุณภาพน�้า

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ปริมาณน�้าจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)* 117.70 114.43 117.60 110.18 103.43 GRI 303-1 2.3.4

ปริมาณน�้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 (ล้านลูกบาศก์เมตร)
(%)

-2.19
-1.9

2.66
2.3

3.92
3.2

10.03
8.3

12.17
10.5

ปริมาณน�้ากลับมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)* 12.65 9.04 10.19 11.24 12.30 GRI 303-3

สัดส่วนน�้ากลับมาใช้ (%) 9.7 7.3 8.0 9.3 10.6

ปริมาณ BOD (ตัน) 415 457 387 240 165 GRI 306-1

ปริมาณ COD (ตัน) 6,533 6,753 6,322 5,390 4,422 GRI 306-1

ปริมาณ TSS (ตัน) 897 922 965 793 588 GRI 306-1

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)

  ปริมาณน�้าจากภายนอก   การลดการใช้น�้าจากภายนอก

ปริมาณ BAU

0

30

60

90

120

150

2557 2558 2559 2560 2561 2562
-5

0

5

10

15

20

2558 2559 2560 2561 2562

เอสซีจี เอสซีจี

113.51

-2.19

117.70

2.66

114.43

3.92

117.60

10.03
110.18 12.17103.43

113.51

-1.9%

115.51

2.3%

117.10

3.2%

121.51

8.3%

120.21

10.5%

115.60

ล้านลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์เมตร
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ปริมาณการของเสียอันตราย (พันตัน)* 15.66 21.26 12.08 13.94 11.70 2.3.5

ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย (พันตัน)*
    • ใช้ซ�้า/ใช้ใหม่
    • ก�าจัดโดยการเผาท�าลาย
    • ฝังกลบ

15.30
10.91

4.39
0.00

20.78
17.24

3.55
0.00009

12.20
9.95
2.22
0.03

13.62
12.31
1.31
0.00

11.38
11.00

0.38
0.00

GRI 306-2 2.3.5

ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี (พันตัน) NA NA NA NA 1.16 GRI 306-2

ปริมาณการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)* 1,373.36 1,348.19 1,394.45 1,414.24 1,527.06 2.3.5

ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)*
    • ใช้ซ�้า/ใช้ใหม่
    • ก�าจัดโดยการเผาท�าลาย
    • ฝังกลบ

1,317.87
1,284.29

30.69
2.89

1,488.48
1,475.39

13.08
0.01

1,376.28
1,372.58

3.70
0.00

1,354.88
1,172.79

2.11
179.98

1,542.30
1,318.96

1.36
221.97

GRI 306-2 2.3.5

ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี (พันตัน) NA NA NA NA 191.84 GRI 306-2      

11.38
พันตัน

1,542.30
พันตัน

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ซีเมนต์

เคมิคอลส์

แพคเกจจิ้ง

54%

70%

19%

21%16%

8%11%

แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์

เคมิคอลส์ 1%

  ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย   ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย

NA = Not Available
* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)

การจัดการของเสีย
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)* 25.45 22.16 25.48 27.23 25.72 GRI 305-7 2.3.6

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)* 3.34 2.84 3.50 2.88 2.75 GRI 305-7 2.3.7

ปริมาณฝุ่น (พันตัน)* 1.91 1.37 1.09 1.25 1.36 GRI 305-7 2.3.9

ปรอท (กิโลกรัม)* 16.51 14.95 14.53 112.39 84.21 2.3.8

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)

25.72
พันตัน

2.75
พันตัน

1.36
พันตัน

ซีเมนต์

แพคเกจจิ้ง

ซีเมนต์

แพคเกจจิ้ง ซีเมนต์

84.3%

66% 61%

29%

25%

13%9.7%

แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  5%
เคมิคอลส์   1%ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  0.3%

  ออกไซด์ของไนโตรเจน   ออกไซด์ของซัลเฟอร์   ฝุ่นจากปล่อง

เคมิคอลส์  5.7%
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สารมลพิษทางอากาศ

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

เหมืองที่มีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (เหมือง)
(%)

4
100

4
100

4
100

4
100

4
100

2.4.2

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 939 1,124 1,462 2,190 2,192 2.2.3

เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 2,077 1,562 692 1,275 2,593 2.2.3

ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 800 450 210 278 546 2.2.3

จ�านวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 GRI 307-1 2.2.4

ความหลากหลายทางชีวภาพ/ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม/การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด* (ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน)**
  • พนักงาน
  • คู่ธุรกิจ

1.173
1.177

 
1.003
0.826

 
1.008
0.605

 
0.850
1.080

 
0.880
0.775

GRI 403-2  

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน* (ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน)**
  • พนักงาน
  • คู่ธุรกิจ

 
0.365
0.275

 
0.205
0.225

 
0.250
0.110

 
0.192
0.279

 
0.239
0.279

GRI 403-2 3.7.3
3.7.4

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (วัน/1,000,000 ชั่วโมง-คน)**
  • พนักงาน
  • คู่ธุรกิจ

 
6.365
7.150

 
4.530
6.670

 
4.095
1.690

 
2.685
6.000

 
4.890
5.714

GRI 403-2

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย)*
  • พนักงาน (ชาย : หญิง)
  • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง) (ในพื้นที่ท�างานและขนส่งโดยตรง)

 
0:0
5:0

 
2:0
7:0

 
2:0
4:0

 
0:0
4:0

 
0:0
1:1

GRI 403-2 3.7.2

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่ท�างาน (ราย)*
  • พนักงาน (ชาย : หญิง)
  • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง)

 
0:0
4:0

 
1:0
3:0

 
1:0
2:0

 
0:0
2:0

 
0:0
1:1

GRI 403-2 3.7.2

 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและจราจร (ราย)*
  • พนักงาน (ชาย : หญิง)
  •  คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง (ชาย : หญิง)
  •  คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ (ชาย : หญิง)

0:0 
1:0
7:0

 
1:0
4:0
3:0

1:0 
2:0
5:0

0:0
2:0
1:1

 
0:0
0:0
4:0

GRI 403-2 3.7.2

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน* (ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน)**
  •  พนักงาน 0.000

 
0.000

 
0.000

 
0.000

 
0.000

GRI 403-2 3.7.5

จ�านวนสารเคมีหกรั่วไหล (ครั้ง)
  •  ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก 
  •  ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง 
  •  ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย

1
1
0

0
4
8

0
0
4

1
1
4

1
0
7

GRI 306-3

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)
**ปรับฐานการค�านวณใหม่จาก 
รายหรือวัน/200,000 ชั่วโมง-คน 
เป็น รายหรือวัน/1,000,000 ชั่วโมง-คน

ระดับ 1 :  มีผู ้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู ่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 2,500 กก.
   หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 กก.     
ระดับ 2 :  ไม่มีผู ้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล และสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู ่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้  โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 500 ถึง 2,500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 ถึง 5,000 กก. 
ระดับ 3 :  ไม่มีผู ้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล และสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู ่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้  โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 50 ถึง 500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ถึง  5,000 กก.    
สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึงก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน อาทิ น�้าดิบ น�้ากรอง น�้ากลั่น ก๊าซไนโตรเจน Instrument Air, Service Air หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พนักงาน : บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับจัดการ  
รวมทั้งพนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน : คู ่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่ง งาน และ/หรือ สถานที่ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู ่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง) 
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่ง ที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี    
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ : คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

จ�านวนพนักงาน (คน) 53,096 53,728 53,670 52,971 54,224  GRI 102-8

สัดส่วนพนักงาน หญิงในพนักงานทั้งหมด (%) 23.1 23.1 22.6 22.8 21.9 GRI 405-1 3.2.1

สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการ (Management) (%) 23.5 24.0 25.5 24.8 24.7 GRI 102-8 3.2.1

สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการระดับต้น (Junior Management) (%) 25.1 25.6 26.5 26.3 26.1 3.2.1

สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการระดับสูง (Top Management) (%) 11.2 11.3 14.2 13.3 13.1 3.2.1

สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการ ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ (%)* 18.0 18.0 19.2 19.2 19.5 3.2.1

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ (%)** 0.30 0.34 0.31 0.32 0.45 GRI 202-2

จ�านวนการจ้างงานพนักงานพิการ (คน)*** 34 41 41 40 39

ค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย
    ค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) (เฉพาะเงินเดือน) (บาท)
        • หญิง   
        • ชาย

5,644,000 
6,173,000

5,947,000 
6,470,000

6,355,000
6,987,000 

7,072,000 
7,106,000

7,190,000
7,086,000

    สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) (เฉพาะเงินเดือน) 0.914   0.919   0.910   0.995   1.015

    ค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level)  (เฉพาะเงินเดือน) (บาท)  
        • หญิง     
        • ชาย

1,960,000 
2,160,000

2,051,000 
2,276,000

2,112,000 
2,372,000

2,222,000 
2,441,000

2,289,000
2,486,000

    สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) (เฉพาะเงินเดือน) 0.907 0.901 0.890 0.910 0.921 GRI 405-2 3.2.2

    ค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) (บาท)
        • หญิง     
        • ชาย

2,613,000 
2,880,000

2,735,000
3,035,000 

2,815,000
3,162,000 

2,963,000 
3,254,000

2,956,000
3,211,000

    สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) 0.907 0.901 0.890 0.911 0.921

    ค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level) 
    (เฉพาะเงินเดือน) (บาท)
        • หญิง     
        • ชาย

411,000
373,000

447,000
414,000

475,000
439,000

523,000
471,000

554,000
493,000

    สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ 
    (Non-management Level) (เฉพาะเงินเดือน)

1.102 1.080 1.082 1.110 1.124

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน (%)**** NA 91.0 89.4 86.2 84.1 3.2.3

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน (%)
    • ลาป่วย
    • ลาหยุดจากการท�างาน
    • อื่นๆ

15.6
0.2

84.2

14.4
0.1

85.4

14.0
0.1

85.9

14.0
0.1

85.9

12.7
0.1

87.2

GRI 403-2 3.2.3

พนักงานและการพัฒนาสังคม

* หน่วยงานที่สร้างรายได้ เช่น การตลาด การขาย การผลิต 
** ปรับฐานจ�านวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศให้สอดคล้องกับผู ้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานในประเทศไทย
*** พิการทางสายตา ทางกายภาพ หรือความเคลื่อนไหว และพิการด้านอื่นๆ เช่น การได้ยิน สมอง การสื่อสาร
**** พนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานที่สังกัดบริษัทที่มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ



138รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา สารบัญความยั่งยืนของเรา ภาคผนวกแนวทางที่เราดูแล

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562
GRI 

Standards
DJSI

จ�ำนวนพนักงำนจ้ำงใหม่ (คน) 2,631 2,088 1,659 855 927 GRI 401-1

สัดส่วนพนักงำนจ้ำงใหม่ (%) 5.0 4.2 3.4 1.8 2.0

จ�ำนวนพนักงำนลำออกแบบเต็มใจ (คน) 1,568 1,487 1,825 1,599 1,560 GRI 401-1 3.5.3

สัดส่วนพนักงำนลำออกแบบเต็มใจ (%) 2.9 2.8 3.4 3.0 2.9

จ�ำนวนพนักงำนลำออกทั้งหมด (คน) 2,089 2,128 2,437 2,340 1,880 GRI 401-1 3.5.3

สัดส่วนพนักงำนลำออกทั้งหมด (%) 3.9 4.0 4.5 4.4 3.5

กำรกลับมำท�ำงำนหลังลำคลอด (คน)*****
  • จ�ำนวนพนักงำนลำคลอดบุตร
  • จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำท�ำงำนหลังลำคลอดบุตร

330
325

210
203

375
358

339
311

492
461

GRI 401-3

ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน (%) NA 66 66 67 68 3.5.4

จ�ำนวนวันฝึกอบรมพนักงำนเฉลี่ย (วัน/คน) NA 6 9 13 17 GRI 404-1 3.4.1

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเฉลี่ย (บำท/คน) 235,370 312,963 235,321 123,000 97,264 3.4.1

จ�ำนวนพื้นที่ ที่มีควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมำตรกำรแก้ไขรองรับ (แห่ง) 89 97 107 49 47 3.3.4

กำรพัฒนำและสนับสนุนสังคม (ล้ำนบำท)    
  • กำรพัฒนำและสนับสนุนสังคมของเอสซีจี
  • กำรพัฒนำและสนับสนุนสังคมของมูลนิธิเอสซีจี

591
410
181

710
437
273

689
516
173

748
494
254

719
414
305

GRI 201-1 3.6.3

มูลค่ำเวลำกำรท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงำน (ล้ำนบำท) 55 106 87 82 82 3.6.3

กำรให้ในรูปแบบของสินค้ำ บริกำร หรืออื่น ๆ (ล้ำนบำท) 38 21 39 46 132 3.6.3

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน CSR (ล้ำนบำท) 231 264 291 233 152 3.6.3

***** พนักงำนหญิงเท่ำนั้นที่มีสิทธิลำคลอดบุตรได้
ตำมกฎหมำยไทย

ต�่ำกว่ำ 30 ปี
30-50 ปี68.3%

21.7%

10.0%

มำกกว่ำ 50 ปี

อินโดนีเซีย
ไทย63.0%

15.7%

15.6%

เวียดนำม

อื่นๆ 1.1%

กัมพูชำ 1.2%

  สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ  สัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ

เมียนมำ 1.4%

ฟิลิปปินส์ 2.0%
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หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562

การใช้ GCCA Cement CO2 Protocol
จ�านวนโรงงาน 6 6 6 6 6

ร้อยละ 100 100 100 100 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 16.04 15.24 14.92 16.17 15.74

Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 15.79 15.00 14.68 15.91 15.42

Specific Gross CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 653 651 662 669 647

Specific Net CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 643 641 651 658 634

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,317 3,319 3,372 3,455 3,479

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 5.0 5.0 5.0 4.9 6.2

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน 8.3 6.9 6.1 7.0 11.3

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนเม็ด ร้อยละโดยน�้าหนัก 1.5 0.9 0.9 1.3 1.4

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ ร้อยละโดยน�้าหนัก 9.6 13.5 13.4 13.8 9.6

การใช้วัตถุดิบทดแทนรวม ร้อยละโดยน�้าหนัก 3.4 3.9 3.9 4.5 3.5

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ (Cementitious) ร้อยละ 76.7 76.0 75.6 74.8 74.4

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2, VOC/THC โลหะหนักและไดออกซิน (PCDD/F) 
(KPI1)**

ร้อยละ 99.23 99.17 99.17 99.24 99.29

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2 จากปล่องด้วย CEMs (KPI2)** ร้อยละ - - 86.56 90.15 87.31

ปริมาณฝุ่น (KPI3)** ตัน 925 603 498 635 767

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI3)** กรัมต่อตันปูนเม็ด 49 34 29 34 41

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)** ตัน 20,222 16,919 21,015 22,631 21,602

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)** กรัมต่อตันปูนเม็ด 1,064 941 1,205 1,201 1,155

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3)** ตัน 239 158 717 561 760

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3)** กรัมต่อตันปูนเม็ด 13 9 41 30 41

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI4)** ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3) ตัน 694 864 801 632 641

อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 37 37 46 34 34

การด�าเนินงานตามแนวทางของ 
Global Cement and Concrete Association (GCCA)*
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หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณปรอท (KPI3) กิโลกรัม 16.51 14.95 14.53 112.28 84.21

อัตราการปล่อยปรอท (KPI3) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด 0.87 0.84 0.84 6.00 4.50

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม (VOC/THC) และปรอท (KPI4) ร้อยละ 99.23 99.17 99.17 99.24 99.29

ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3) มิลลิกรัม 2,035 1,048 237 271 72

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3) นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด 107.84 63.96 18.64 14.47 4.81

ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI4) ร้อยละ 99.23 91.08 72.96 92.14 79.86

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู
จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

เหมืองที่มีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณน�้าจากภายนอก ล้านลูกบาศ์กเมตร 13.38 10.33 10.28 10.24 10.12

อัตราการดึงน�้าจากภายนอก ลิตรต่อตัน Cementitious 545 442 448 433 433

สุขภาพและความปลอดภัย***

จ�านวนอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิต
• พนักงาน**
• คู่ธุรกิจ**
• บุคคลที่สาม

ราย
ราย
ราย

0
6
2

0
1
4

0
2
4

0
0
3

0
2
9

อัตราการเสียชีวิตของพนักงาน ราย ต่อ พนักงาน 10,000 คน 0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของพนักงาน ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน NA NA NA NA  0.15

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของคู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน 0.00 0.19 0.06 0.07 0.25

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของพนักงาน วัน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน NA NA NA NA  6.70

NA = Not Available

* ข้อมูลเฉพาะในประเทศ และปี 2562 ปรับ Scope ตาม GCCA Sustainability Guidelines for the Monitoring and Reporting of Safety in Cement Manufacturing
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 160)
*** ปรับขอบเขตการรายงานปี 2562 เป็นข้อมูลในประเทศ โดยครอบคลุมการขนส่งซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ



141รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา สารบัญความยั่งยืนของเรา ภาคผนวกแนวทางที่เราดูแล
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ร้อน  ไฟฟ้า  ฝุ่น  Sox  Nox  GHG 

 น�้า 
ภายนอก 

 น�้ากลับ 
มาใช้  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  บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด         NR NR NR NR   
9  บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  
10  บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด   NR  NR NR NR   NR NR NR NR   
11  บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลำย จ�ำกัด  
12  บริษัทศิลำไทยสงวน (2540) จ�ำกัด   
13  บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ำกัด 

14  บริษัทศิลำสำนนท์ จ�ำกัด  

15  บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ�ำกัด   

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562*
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มาใช้  BoD  coD  TSS 

16  บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จ�ำกัด

17
 บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ�ำกัด (สระบุรี/ท่ำหลวง/ทุ่งสง/หนองแค/
 ล�ำปำง)     NR     NR NR NR   

18
 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ำกัด (ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลำดกระบัง/ล�ำพูน/
 ศรีรำชำ/หนองแค)    NR NR NR   NR NR NR NR   

19  บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จ�ำกัด         NR NR NR NR   

20  บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ำกัด   

21  บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

22  บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

23  บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ�ำกัด

24  บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  

25  บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด   

26  บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จ�ำกัด

27  บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด   

28  บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ำกัด   

29  บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  

30
 บริษัทกระเบื้องหลังคำซีแพค จ�ำกัด (สระบุรี/สระบุรี นิวสไตล์/นครปฐม/ชลบุรี/ 
 นครรำชสีมำ/ล�ำพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมรำช)     NR NR   NR NR NR NR   

31  บริษัทกระเบื้องหลังคำเซรำมิคไทย จ�ำกัด          NR NR NR   

32  บริษัทเอ็มอำร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด  

33  บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด (ปทุมธำนี/นครรำชสีมำ)         NR NR NR NR   

34  บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ำกัด     NR NR NR   NR NR NR NR   

35  บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จ�ำกัด   

36  บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด     NR     NR NR NR   

37  บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด      NR     NR NR NR   
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38  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) (บำงปะอิน/หนองแค)         NR NR NR NR   

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

40  บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ำกัด  

41  บริษัทพำเนล เวิลด์ จ�ำกัด  

42  บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จ�ำกัด           NR NR NR   

43  บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ำกัด  

44  บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด 

45  บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

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

47  บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ�ำกัด 

48  บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จ�ำกัด 

49  บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ำกัด 

50  บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร จ�ำกัด 

51  บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จ�ำกัด

52  บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

53  บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

54  บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

     การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

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 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 จ�ำกัด (ระยอง/สระบุรี)    NR NR NR   NR      

14  บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด    NR NR NR   NR      

15  บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ำกัด  

16  บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ำกัด    NR NR NR   NR NR NR NR   

17  บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด NR   NR NR NR   NR NR NR NR   

18  บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด            NR   

19  บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด     NR NR          

20  บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด   

21  บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ำกัด 
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     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 NR 

  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 

     บริษัทย่อย

1  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)   

2  บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ�ำกัด          NR NR NR   

3  บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ�ำกัด (กำญจนบุรี/รำชบุรี)               

4  บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ�ำกัด 

   NR NR NR  NR NR NR NR NR NR 

 

5  บริษัทพนัสนิมิต จ�ำกัด NR NR 

6  บริษัทไทยพนำสณฑ์ จ�ำกัด NR NR 

7  บริษัทไทยพนำดร จ�ำกัด NR NR 

8  บริษัทไทยพนำรำม จ�ำกัด NR NR 

9  บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จ�ำกัด NR NR 

10  บริษัทสยำมพนำเวศ จ�ำกัด NR NR 

11  บริษัทไทยพนำบูรณ์ จ�ำกัด NR NR 

12  บริษัทไทยวนภูมิ จ�ำกัด NR NR 

13  บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
              

14  บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จ�ำกัด  

15  บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
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16  บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด  

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

18
 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด (นวนคร/ปทุมธำนี/สมุทรปรำกำร/ 
 รำชบุรี/สงขลำ/ชลบุรี/ปรำจีนบุรี/สระบุรี/ก�ำแพงเพชร) 

              

19  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด          NR NR NR NR   

20  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด         NR      

21  บริษัทอินวีนิค จ�ำกัด 

22  บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด  

23  บริษัทไดน่ำ แพคส์ จ�ำกัด         NR      

24  บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด         NR NR NR NR   

25  บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด         NR      

26  บริษัทดี อิน แพค จ�ำกัด    NR NR NR   NR NR NR NR   

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

28  บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ำกัด 

29  บริษัทคอนิเมก จ�ำกัด 

30  บริษัทวีซี่ แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

31  บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ำกัด 

32  บริษัทเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ�ำกัด 

33  บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ�ำกัด

34  บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

     บริษัทร่วม 

1  บริษัทสยำมนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ำกัด    NR NR NR   NR NR NR NR   
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  ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต 

 สิ่งแวดล้อม 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

กา
รเ

จ็บ
ป่ว

ยแ
ละ

โร
คจ

าก
กา

รท
�าง

าน

 พลังงาน  อากาศ  น�้า 

ขอ
งเ

สีย
 

อุต
สา

หก
รร

ม 

 ความ
ร้อน  ไฟฟ้า  ฝุ่น  Sox  Nox  GHG 

 น�้า 
ภายนอก 

 น�้ากลับ 
มาใช้  BoD  coD  TSS 

  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 กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ตำมที่ระบุในรำยงำนประจ�ำปี 2562

NR = Non Relavance (ข้อมูลไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภำพรวมเอสซีจี)

 ส�ำนักงำน/ลงทุน/ขำย/บริกำร ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน

 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่ำ 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้ำควบรวมกิจกำร (น้อยกว่ำ 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรำยงำนข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนในปี 2562
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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, AR329

102-2 Activities, brands, products, and services AR14-27

102-3 Location of headquarters AR329

102-4 Location of operations AR32-53

102-5 Ownership and legal form AR329

102-6 Markets served AR13

102-7 Scale of the organization AR13

102-8 Information on employees and other workers AR88, SR137-138

102-9 Supply chain SR61-69

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain AR12

102-11 Precautionary Principle or approach AR147-154

102-12 External initiatives AR22, AR128-129, SR139, SR156-157

102-13 Membership of associations  SR127

Strategy

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

102-15 Key impacts, risks, and opportunities AR147-154

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 is available in SCG’s Sustainability Report on page 160 and 161.
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
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Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior  AR126-131

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR126-131

Governance

102-18 Governance structure  AR117-118

102-19 Delegating authority  AR105-107, AR110-114

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics  AR110-114

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics  AR96-103

102-22 Composition of the highest governance body and its committees  AR117

102-23 Chair of the highest governance body  AR117

102-24 Nominating and selecting the highest governance body  AR117-118

102-25 Conflicts of interest  AR95

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR89-90

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR63-72

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance  AR109-110

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts AR147-154

102-30 Effectiveness of risk management processes  AR148

102-31 Review of economic, environmental, and social topics AR61-62 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, 
risks, and opportunities

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting  AR2-5, AR10, AR89-90

102-33 Communicating critical concerns AR148

102-34 Nature and total number of critical concerns AR147-154

102-35 Remuneration policies AR85-86

102-36 Process for determining remuneration  AR85-86

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  AR85-86

102-38 Annual total compensation ratio AR85-86

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio AR86

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

102-40 List of stakeholder groups  AR96-103, SR10-12

102-41 Collective bargaining agreements SR137 100% of employees are covered by collective bargaining 
agreements

102-42 Identifying and selecting stakeholders  AR96-103, SR10-14

102-43 Approach to stakeholder engagement AR96-103, SR10-14

102-44 Key topics and concerns raised AR96-103, SR10-14

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements  AR32-53, SR141-147

102-46 Defining report content and topic Boundaries  SR123-126

102-47 List of material topics  SR17-20

102-48 Restatements of information SR123

102-49 Changes in reporting  SR123

102-50 Reporting period  SR123

102-51 Date of most recent report  SR123

102-52 Reporting cycle SR123

102-53 Contact point for questions regarding the report  SR126

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR126

102-55 GRI content index SR148-155

102-56 External assurance  SR158-161

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary SR17-20

103-2 The management approach and its components  SR17-20

103-3 Evaluation of the management approach SR17-20

GRI 200: Economic

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed AR10, SR127

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change AR149, SR27-36

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



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 งานของเรา ความยั่งยืนของเรา ภาคผนวก สารบัญแนวทางที่เราดูแล 151

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans - Under company rules and regulations

201-4 Financial assistance received from government SR127

GRI 202: Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage  SR137

202-2 Proportion of senior management hired from the local community SR137

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported SR127

203-2 Significant indirect economic impacts SR127

GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers  SR62 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 AR129-130

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures AR129-130

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR131

GRI 206: Anti-competitive Behavior

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices AR131

GRI 300: Environmental

GRI 301: Materials

301-1 Materials used by weight or volume SR129

301-2 Recycled input materials used SR129

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 SR131-132 Yes

302-2 Energy consumption outside of the organization - Data was collected by SCG Logistics of it's inbound/
outbound but for internal use only

302-3 Energy intensity SR131-132

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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302-4 Reduction of energy consumption SR27-36, SR131-132

302-5 Reductions in energy requirements of products and services SR76-77

GRI 303: Water

303-1 Water withdrawal by source SR87 Rainwater is counted as part of surface water Yes

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water SR88 No water sources significantly affected by 
withdrawal of water

303-3 Water recycled and reused  SR87-92, SR133 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

SR93-101

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity  SR93-101

304-3 Habitats protected or restored  SR93-101

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

SR94

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR27-36, SR130 Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SR130 Yes

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions - Data was collected by SCG Logistics of it's inbound/
outbound but for internal use only

305-4 GHG emissions intensity SR130

305-5 Reduction of GHG emissions SR130

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - Data not available

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions SR135 Yes

GRI 306: Effluents and Waste

306-2 Waste by type and disposal method SR134 Yes

306-3 Significant spills SR136

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 SR135

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria SR62-64 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 SR63 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 SR138

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 employees

401-3 Parental leave  SR138 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 

SR137 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

SR136-137 Yes

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

AR148-149, SR136

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 AR100, SR138

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs AR88, SR111

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

- 100% of employees

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 SR138

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men SR137

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken - No case found

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

- No case found

GRI 408: Child Labor

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

GRI 409: Forced or Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced 
or compulsory labor

- 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 - No case found

GRI 412: Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

SR103-107

412-2 Employee training on human rights policies or procedures SR103-107

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

SR103-107

GRI 413: Local Communities

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

SR115-121

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on 
local communities

SR115-121 No case found

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 SR62-64

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken SR63

GRI 415: Public Policy

415-1 Political contributions SR127

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 case found

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service information and labeling SR76-80

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling - No case found

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications - No case found

GRI 418: Customer Privacy

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

AR100-101, SR70-74 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 case found

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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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 3-4

Criterion 2: The COP describes value chain implementation - 9, 10-12, 61-69
70-74, 76-80

- Robust Human Rights Management 
   Policies & Procedures

Criterion 3: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights 167-169 20, 103

Criterion 4: The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles 98-101, 130-131 103, 162

Criterion 5: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration 169 15, 24, 104-107

- Robust Labour Management Policies 
   & Procedures

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

6-9

20, 108

Criterion 7: The COP describes effective management systems to integrate the labour principles 108, 162

Criterion 8: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles integration 15, 24, 109-114

- Robust Environmental Management 
   Policies & Procedures

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

28-31
15, 19, 22-23, 27-36, 
37-44, 81-86, 87-92, 

93-101, 129-135Criterion 10: The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles

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

127-131 -
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

-

15

Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy 20, 115-121

Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy engagement 6-9, 17-24

Criterion 18: The COP describes partnerships and collective action 162

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 5

Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement 10-14

United Nations Global Compact (UNGC)
Communication on Progress - Advanced Level
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การด�าเนินงานตามแนวทาง 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Recommendations
Disclose

AR SR

GOVERNANCE

Disclose the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.
147-148 5

b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and opportunities.

STRATEGY

Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses, strategy,  
and financial planning where such information is material.

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, medium, and long term.

148-154 27-36
b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses, strategy, and financial planning.

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C 
    or lower scenario.

RISK MANAGEMENT

Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.

a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks.

147-154 5, 27-36
b) Describe the organization’s processes for managing climate related risks.

c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the organization’s overall risk 
    management.

METRICS and TARGETS

Disclose the metrics and targets used to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities where such information is 
material.

a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and opportunities in line with its strategy and risk 
    management process.

- 27-36

b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions, and the related risks. 29 130

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets. 29 130-132

157
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Environmental Performance Assurance Statement, 2562
เอสซีจี โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 เอสซีจีเริ่มด�ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2560 เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 61 บริษัท รวมเป็นจ�ำนวนกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 216 ครั้ง โดยพิจำรณำจำก
ประเภทของธุรกิจ และกำรประกอบกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  
กำรตรวจประเมินของโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
ในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรตรวจ
ประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กับบริษัทที่ได้รับกำรตรวจ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผลกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี ทั้งนี้ 
ขอบข่ำยของเกณฑ์กำรตรวจประเมินครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย กำรก�ำกับ
ดูแล (Governance) กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) กำรจัดกำรกระบวนกำร
ผลิต (Operations) กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร (Products and Services) และ
ควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Relation and 
Communication) ทั้งนี้ แต่ละบริษัทจะได้รับกำรตรวจประเมินทุก 3 ปี

การแบ่งระดับผลการตรวจประเมิน

ระดับที่ 1 : ขำดแนวทำงกำรจัดกำร (Denial) 
ระดับที่ 2 : มีกำรแก้ไขเมื่อเกิดปัญหำ (Reactive) 
ระดับที่ 3 : มีระบบและแนวทำงป้องกันปัญหำที่อำจเกิด
 ขึ้นได้ (Assurance) 
ระดับที่ 4 : กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่ง
 ของกำรด�ำเนินธุรกิจ (Business 
 Integration) และ
ระดับที่ 5 : เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 (Leadership)

 ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจำรณำทั้งด้ำน ระบบกำร
บริหำรงำน (Management System) กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) 
ประสิทธิภำพ (Effectiveness) และประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน (Performance) ของกำร
ด�ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน

ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่ให้ควำม
ส�ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 
มีบริษัทที่เข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทั้งหมด 61 โรงงำน ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทย 
54 บริษัท และต่ำงประเทศ 7 บริษัท โดยในภำพรวม มีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ 5 อยู่ที่ร้อยละ 11 (จ�ำนวน 7 บริษัท) ระดับ 4 อยู่ที่ร้อยละ 61 (จ�ำนวน 37 
บริษัท) ระดับ 3 อยู่ที่ร้อยละ 26 (จ�ำนวน 16 บริษัท) และระดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 2 (จ�ำนวน 
1 บริษัท)

โดยผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2562 ครอบคลุมกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 4 บริษัท  
ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรในแต่ด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้นด�ำเนิน
กำร เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้

7, ต่ำงประเทศ

สัดส่วนบริษัทที่ได้รับกำรตรวจประเมิน
ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

54, ประเทศไทย

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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เพลิงเทพ จำมิกรณ์
Country Managing Partner

ERM-Siam Co.,Ltd., 28 เมษำยน 2563

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�ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมรำยงำนประสิทธิผลกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงมีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุม และติดตำมกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรประเด็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทที่อยู่ในต่ำงประเทศ เพื่อให้มีผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร  อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรทบทวนควำมเสี่ยงที่เป็น Non-technical Risk ที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม เช่น ปริมำณน�้ำใช้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มสำยกำรผลิตซึ่งอำจท�ำให้มีกำรสูบน�้ำมำใช้เกินกว่ำที่ใบอนุญำตที่รำชกำรก�ำหนด เป็นต้น  รวมถึง บำงบริษัทควรทบทวนควำมเสี่ยงของกำร
เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรุนแรงให้ครบถ้วน เช่น กำรซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีก๊ำซรั่วจำก Gasifier 
และท่อส่ง Coal Gas ที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีคลอรีนรั่วร่วมกับชุมชนรอบโรงงำน เป็นต้น

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
มีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและยังคงโปรแกรมกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับคู่ค้ำและคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจที่ส�ำคัญ  ซึ่งด�ำนเนิกำรทั้งบริษัทใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้งมีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมในกระกวนกำรคัดเลือกและบริหำรสัญญำว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรน�ำไปปฏิบัติอำจมีควำมแตกต่ำงกัน
ไปในแต่ละธุรกิจและบริษัท ดังนั้นบำงบริษัทควรทบทวนประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำและคู่ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรผนวกเกณฑ์ในกำรคัดเลือกและกำร
บริหำรสัญญำว่ำจ้ำงให้ครอบคลุมถึงและเฉพำะเจำะจงกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำรพัฒนำและก�ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ
ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกในปีต่อไป  เป็นต้น

การจัดการกระบวนการผลิต
มีกระบวนกำรในกำรระบุประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และก�ำหนดมำตรกำรควบคุมประเด็นที่มีควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนให้เป็น
ไปตำมกฎหมำยเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงสภำพพื้นที่ปฏิบัติงำนและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ควำมกังวลของชุมชน เช่น กำรติดตั้งระบบดักฝุ่น และ Desulfurizer ส�ำหรับโรงผลิตกระเบื้องในต่ำงประเทศ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทส่วนใหญ่ต้องทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมกำรใช้
พลังงำน และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด นอกจำกนี้ บำงบริษัทควรทบทวนมำตรกำรควบคุมกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่น เช่น กำรรั่วไหลของ Lime Mud ตำมเครื่องจักร 
กำรตรวจสอบจุดรั่วไหลที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียน�้ำใช้ตำมอุปกรณ์เครื่องจักร รวมถึงกำรขยำยผลโปรแกรมกำรทวนสอบข้อมูลไปยังโรงงำนต่ำงประเทศเพิ่มเติม

การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัทส่วนใหญ่เริ่มมีกระบวนกำรในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำง Circular Economy ตำมนโยบำยของเอสซีจี รวมถึงบำงบริษัทได้เริ่มจัดท�ำLife Cycle Analysis (LCA) 
ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เพื่อประเมินผลกระทบจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งมีกำรขยำยกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อม SCG eco value ไปยังบริษัทต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
บำงบริษัทควรผนวกประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน รวมถึงกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรน�ำผลจำกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(LCA) จำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ส�ำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  และสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น 

ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
มีกระบวนกำรระบุและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญผู้มีส่วนได้เสียที่ครบถ้วน รวมถึงกำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก รวมถึงมีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ส�ำคัญ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรขยำยผลกำรส�ำรวจควำม
คิดเห็นไปยังคู่ธุรกิจ นอกเหนือจำกพนักงำน เพื่อท�ำให้เกิดกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญทุกกลุ่ม รวมถึงในกำรบันทึกข้อกังวลที่ได้รับจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
นอกเหนือจำกกำรได้รับข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อน�ำมำวิเครำะห์ และก�ำหนดแผนกำรตอบสนองต่อข้อกังวลที่เหมำะสม
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รายงานการให้ความเชื่อมั่น
อย่างจ�ากัดอย่างเป็นอิสระ

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

ข้อสรุป

จำกกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรที่กล่ำวในหัวข้อถัดไป บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด (“ส�ำนักงำน”) ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลควำมยั่งยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลควำมยั่งยืน”) ซึ่งกล่ำวถึงใน
หัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562 (“รำยงำน”) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไม่ได้จัดท�ำตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน”) ในสำระส�ำคัญ

ความรับผิดชอบของส�านักงาน

ส�ำนักงำนได้รับมอบหมำยจำกเอสซีจี และส�ำนักงำนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปของงำนที่ให้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดต่อข้อมูลควำมยั่งยืนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่รวมอยู่ใน
รำยงำนควำมยั่งยืน ตำมที่ระบุไว้ถัดไป 

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�ำตำมเกณฑ์ที่ใช้ใน
กำรประเมินในสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในประมวลจรรยำบรรณส�ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนจรรยำบรรณนำนำชำติส�ำหรับนักบัญชี เพื่อให้มั่นใจใน
ควำมเป็นอิสระ ส�ำนักงำนได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศในกำรควบคุมคุณภำพ ฉบับที่ 1 
และรักษำไว้ซึ่งระบบของกำรควบคุมคุณภำพโดยรวม รวมถึงกำรจัดท�ำนโยบำยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำงจรรยำบรรณ มำตรฐำนทำงวิชำชีพ และกฎหมำยข้อบังคับและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงำนไม่ได้รับมอบหมำยในกำรให้ข้อสรุปในควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นที่เปิดเผยในรำยงำน

ข้อมูลความยั่งยืน

ข้อมูลควำมยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อควำมต่อไปนี้ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ก) ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนตำม GRI Standards
 • GRI 302-1 ปริมำณกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กร
 • GRI 303-1 ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก ตำมแหล่งที่มำ
 • GRI 303-3 ปริมำณน�้ำที่ใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมำใช้ใหม่
 • GRI 305-1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (ขอบเขตที่ 1) 
 • GRI 305-2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (ขอบเขตที่ 2)  
 • GRI 305-7 ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และกำรปล่อยมลภำวะ
 ทำงอำกำศอื่นๆที่ส�ำคัญ 
 • GRI 306-2 ปริมำณของเสีย ตำมชนิดและวิธีก�ำจัด
 • ประเภทของอุบัติเหตุ อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 
 อัตรำกำรเกิดโรคจำกกำรท�ำงำน จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน (พนักงำน)  โดย
 แบ่งตำมพื้นที่และเพศ ตำมเหมำะสม 
 • 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) หัวข้อกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงด้ำนควำมยั่งยืนของสมำคม ซีเมนต์และคอนกรีตโลก (GCCA 
Sustainability Guidelines)
 • ร้อยละปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ VOC/THC 
 โลหะหนัก และ PCDD/F (KPI1)
 • ร้อยละปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วย CEMs 
 (KPI 2) 
 • ปริมำณฝุ่น (KPI 3)
 • อัตรำกำรปล่อยฝุ่น (KPI 3)
 • ปริมำณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
 • อัตรำกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
 • ปริมำณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
 • อัตรำกำรปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
 • ร้อยละของปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI4)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

ข้อมูลควำมยั่งยืนจะถูกประเมิน ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินที่ก�ำหนดดังนี้
 • มำตรฐำนกำรรำยงำนควำมยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative  (“GRI 
 Standards”) ที่ระดับ Comprehensive
 • 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
 • GCCA Sustainability Guidelines ส�ำหรับกำรติดตำมและกำรรำยงำนกำรปล่อยสำรมลพิษ
 ของอุสำหกรรมปูนซีเมนต์ (ปรับปรุงเดือนพฤศจิกำยน 2561) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนอข้อมูลควำม
ยั่งยืนโดยท�ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลควำมยั่งยืนได้ถูกจัดท�ำและน�ำเสนอตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสำระส�ำคัญ 
ควำมรับผิดชอบนี้รวมถึงกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับกำรจัดท�ำรำยงำนที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ในกำรให้ข้อสรุปในควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดต่อข้อมูลควำมยั่งยืน  กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนของ
ส�ำนักงำนประกอบด้วยกำรสอบถำมและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและกำรรวบรวมหลักฐำนอื่นๆ ดังนี้
 • สัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงำน
 • สอบถำมเกี่ยวกับกำรออกแบบและกำรปฏิบัติตำมของระบบและวิธีกำรที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
 และประมวลผลข้อมูลที่น�ำเสนอในรำยงำนตลอดจนกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลควำมยั่งยืน
 • สอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติและขั้นตอนในกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรระบุผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียและควำมคำดหวังของพวกเขำ กำรพิจำรณำประเด็นควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ และกำรปฏิบัติ
 นโยบำยและแนวทำงควำมยั่งยืน

 • ปฏิบัติกำรภำคสนำมจ�ำนวน 8 สถำนที่ ที่สุ่มเลือกบนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
 รวมทั้งกำรพิจำรณำปัจจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
 • เปรียบเทียบข้อมูลควำมยั่งยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำงเพื่อ
 ประเมินว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลควำมยั่งยืนและได้จัดท�ำขึ้นตำมเกณฑ์
 ที่ใช้ในกำรประเมิน

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัด มีควำมแตกต่ำงในลักษณะและระยะเวลำ และ
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนจ�ำกัดกว่ำงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับควำมเชื่อมั่น
ที่ได้รับจำกงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดน้อยกว่ำงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล ดังนั้น
ส�ำนักงำนจึงไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล

ข้อจ�ากัดโดยธรรมชาติ

เนื่องจำกข้อจ�ำกัดโดยธรรมชำติของโครงสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน อำจเป็นไปได้ว่ำข้อผิดพลำด
หรือควำมผิดปกติในข้อมูลที่น�ำเสนอในรำยงำนอำจเกิดขึ้นและไม่ถูกตรวจพบ กำรให้ควำมเชื่อมั่นของ
ส�ำนักงำนไม่ได้ออกแบบมำเพื่อตรวจหำจุดอ่อนทั้งหมดในระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดท�ำ
และกำรน�ำเสนอรำยงำน เนื่องจำกกำรให้ควำมเชื่อมั่นไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะ
เวลำ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังคงปฏิบัติอยู่บนพื้นฐำนของกำรทดสอบ

ข้อจ�ากัดในการใช้รายงานของส�านักงาน

รำยงำนของส�ำนักงำนมิได้จัดท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรน�ำไปใช้หรืออ้ำงอิงโดยบุคคลอื่น
นอกเหนือจำกเอสซีจี หำกบุคคลใดนอกเหนือจำกเอสซีจี ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนหรือส�ำเนำรำยงำน
ของส�ำนักงำน ได้น�ำข้อมูลในรำยงำนของส�ำนักงำนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุ
ประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบในควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงำนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อควำมรับผิดชอบใดๆ ที่มีต่อบุคคลที่สำมนอกเหนือ
จำกเอสซีจี ส�ำหรับงำนกำรรำยงำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดอย่ำงเป็นอิสระ และข้อสรุปของ
ส�ำนักงำนโดยสิ้นเชิง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2563
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เอสซีจีรวมพลัง
ฝ่าวิกฤต
COVID-19

ปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
จากไวรัสโคโรนา เป็นวิกฤตใหญ่ที่ส่ง 
ผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางไปทั่วโลก  
มีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 มากกว่า  
3 ล้านคน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 แสนคน   
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)  
โดยมาตรการส�าคัญหนึ่งในการแก้ไขปัญหา  
คือการติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ 
และผู้ป่วยให้เข้าสู่กระบวนการรักษาใน 
สถานพยาบาลที่มีการควบคุมเชื้อไวรัส 
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกลุ่มคนที่เป็น 
ก�าลังส�าคัญที่สุดคือ บุคลากรทางการ 
แพทย์ ผู้เป็นด่านหน้าในการรับมือและ 

รักษาผู้ป่วย ท�าให้มีความเสี่ยงจากการ 
ติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน และยัง 
เป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี 
จ�านวนจ�ากัด  ขณะที่มีจ�านวนผู้ป่วยสะสม 
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ดังนั้นหากบุคลากร 
ทางการแพทย์เกิดการติดเชื้อไวรัสไปด้วย 
ย่อมส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการรับมือ 
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ 
 เอสซีจีเล็งเห็นความส�าคัญของการ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการ 
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาผู้ป่วย  
โดยเฉพาะการมีมาตรการป้องกันการ 
ติดเชื้อของทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งถือเป็น 

ก�าลังส�าคัญที่จะช่วยให้จ�านวนผู้ติดเชื้อ  
COVID-19 ลดลง  เอสซีจีจึงได้น�า 
ศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรมา 
ร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ พัฒนา 
และออกแบบนวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อ  
COVID-19 เช่น ห้องคัดกรอง  
ห้องตรวจหาเชื้อ ห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่
ส�าหรับใช้ภายในอาคาร และอุปกรณ์
ทางการแพทย์อื่นๆ ส�าหรับการดูแลผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อ และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  
เนื่องจากโรงพยาบาลมีความต้องการอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงจ�านวนมาก 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ได้อย่าง
เต็มศักยภาพนับตั้งแต่ต้นทาง คือการตรวจ
และคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส 
จนถึงปลายทาง คือการรักษาผู้ป่วยโรค 
COVID-19 ให้หายดี

 
 ก่อสร้างด้วยระบบ Modular  
ด้วยนวัตกรรมของ SCG HEIM ที่ใช้เวลา 
ในโรงงาน 7 วัน และติดตั้งที่โรงพยาบาล 
ในเวลาเพียง 2-3 วัน  ใช้ส�าหรับการ 
พิจารณาคัดแยกผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ  
โดยบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติงาน 
อยู่ในห้อง Modular Unit ซึ่งมีกระจกกั้น  
พูดคุยซักประวัติผู้เข้ารับการคัดกรองผ่าน  
Intercom  

ห้องคัดกรอง 
(Modular Screening Unit)
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 ห้องคัดกรองมีประตูเข้าออกสองชั้น 
ภายในห้อง Modular Unit 
ปรับความดันอากาศให้เป็นบวก 
(Positive Pressure) เพื่อป้องกันอากาศ
จากภายนอกเข้ามาภายใน ช่วยรักษา
คุณภาพอากาศภายในห้องให้บริสุทธิ์
และปลอดภัย โดยมีระบบระบายอากาศที่
อากาศต้องผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต 
ตัวกรองอากาศ HEPA Filter และระบบ 
Bio-polar Ion เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  
ส่วนการเข้ารับบริการของผู้มีความเสี่ยง
ติดเชื้อจะอยู่ด้านนอกห้องที่โล่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก  
 จัดท�าแบบไว้สองขนาด มาตรฐาน
ขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องตรวจ 6 ห้อง 
และมาตรฐานขนาดเล็กประกอบด้วย
ห้องตรวจ 3 ห้อง เพื่อเป็นทางเลือก
ส�าหรับความเหมาะสมกับพื้นที่ของ
สถานพยาบาลต่างๆ

 การตรวจหาเชื้อจากผู้มีความเสี่ยง 
ติดเชื้อโดยตรง เป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
สูงส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์   
จึงต้องออกแบบห้องตรวจหาเชื้ออย่าง 
รัดกุม แยกพื้นที่ของแพทย์กับผู้รับการ 
ตรวจหาเชื้อจากกัน โดยมีทางเข้าออก 
คนละทาง แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ  
“ห้องส�าหรับแพทย์” เป็นห้องปิด ควบคุม 
ความดันอากาศให้เป็นบวก (Positive  
Pressure) เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้า  
และรักษาคุณภาพอากาศให้ปลอดภัย
ปราศจากเชื้อโรค  อีกห้องหนึ่งคือ 
ห้องส�าหรับผู้รับการตรวจหาเชื้อ ควบคุม
ด้วยความดันอากาศให้เป็นลบ (Semi-
Negative หรือ Negative Pressure) 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส
ออกสู่ภายนอก มีท่อระบายอากาศ

ซึ่งติดตั้งหลอดรังสีอัลตราไวโอเลต
เพื่อฆ่าเชื้อ และตัวกรอง HEPA Filter 
เพื่อป้องกันเชื้อกระจายสู่อากาศภายนอก  
ระหว่างห้องกั้นด้วยกระจกซึ่งติดตั้ง
ช่องสวมถุงมือและแขนอ�านวยความสะดวก 
ให้แพทย์ใช้อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งในจมูก 
ของผู้รับการตรวจ ช่วยลดความเสี่ยง 
จากการสัมผัสกับเชื้อและช่วยลดปริมาณ
การใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
(Personal Protective Equipment, 
PPE) ด้วย
 จัดท�าแบบไว้สองขนาด มาตรฐาน
ขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องตรวจ 6 ห้อง  
และมาตรฐานขนาดเล็กประกอบด้วย
ห้องตรวจ 3 ห้อง เพื่อเป็นทางเลือก
ส�าหรับความเหมาะสมกับพื้นที่ของ
สถานพยาบาลต่างๆ  ก่อสร้างด้วยระบบ 
Modular ด้วยนวัตกรรมของ SCG HEIM 
ที่ใช้เวลาในโรงงาน 7 วัน และติดตั้งที่
โรงพยาบาลในเวลาเพียง 2-3 วัน  

“การที่เราจะชนะ COVID-19  ไม่ได้อยู่ที่ยา 
แต่อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจ  
นวัตกรรมนี้สามารถช่วยตรวจคนไข้ได้เร็วขึ้น 
พอเรารู้เร็ว ก็ดูแลเขาได้เร็ว” 

รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องตรวจหาเชื้อ 
(Modular Swab Unit)
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 ออกแบบเป็นลักษณะตู้เคลื่อนที่ 
ประกอบโครงสร้างด้วยอะลูมิเนียมอัลลอย 
และผ้าใบพีวีซี ขนย้ายสะดวก ติดตั้งได้ง่าย 
และรวดเร็ว โดยห้องตรวจ 1 ชุดประกอบ 
ด้วยตู้ตรวจเชื้อ 3 ตู้ส�าหรับให้ผู้ป่วยหรือ
แพทย์เข้าไปอยู่ภายใน ด้านหน้าปิด 
พลาสติกใส เพื่อให้แพทย์พยาบาลกับ 
ผู้ป่วยมองเห็นและสื่อสารกันได้ มีช่อง 
ติดถุงมือส�าหรับแพทย์หรือพยาบาลในการ 
ท�าหัตถการ  ภายในห้องควบคุมความดัน 

อากาศให้เป็นลบหรือบวกได้ ขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการของโรงพยาบาลก่อน 
การสั่งผลิต  อากาศในห้องจะถูกดูดหรือ 
เป่าผ่านเครื่องปรับความดันและระบบกรอง 
อากาศระดับ HEPA เพื่อให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย ด้านบนตู้เป็นตะแกรง Fillet  
สามารถดักกรองเชื้อโรค 
 นอกจากนี้เอสซีจียังจัดสร้างห้องตรวจ 
หาเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ส�าหรับ 
ติดตั้งภายนอกอาคาร สร้างจากโครงเหล็ก
แข็งแรงและสมาร์ทบอร์ดของเอสซีจี

 ออกแบบส�าหรับป้องกันการแพร่ 
กระจายเชื้อระหว่างปฏิบัติการในห้อง 
ฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือห้องพักผู้ป่วยทั่วไป  
เพื่อให้แพทย์และพยาบาลรักษาผู้ป่วย 
ที่นอนอยู่บนเตียง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย 
ผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ  ประกอบ 
ด้วยโครงโลหะแข็งแรง ครอบด้วยผ้าใบ 
และพลาสติกพีวีซีแบบใส ติดตั้งและรื้อถอน 
ได้ง่าย ใช้เวลาเพียง 30 นาที ติดตั้งระบบ 
ความดันอากาศเป็นลบ เพื่อป้องกัน 

ห้องตรวจเชื้อความดันลบ
หรือบวกแบบเคลื่อนที่ 
(Negative/Positive 
Pressure Isolation 
Chamber) ใช้ภายในอาคาร

ห้องแยกป้องกันเชื้อ
ความดันลบแบบเคลื่อนที่ 
(Negative Pressure 
Isolation Room) 
ใช้ภายในอาคาร

“อุปกรณ์นี้ช่วยให้สามารถตรวจเชื้อผู้ป่วย
ได้จ�านวนมาก ได้รับการตรวจที่รวดเร็ว 
และปลอดภัย” 

รศ. นพ. สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ 
หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป 

โรงพยาบาลราชวิถี
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การแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอก และมี 
เครื่องกรองอากาศระดับ HEPA สามารถ 
กรองอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM 2.5  
PM 1 รวมถึงแบคทีเรียและไวรัส  
 ประตูเข้าห้องออกแบบเป็นประตูสองชั้น  
ชั้นนอกมีพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนชุดและ 
ทิ้งขยะติดเชื้อ ส่วนชั้นในเป็นห้องกว้าง 
เพียงพอส�าหรับเตียงผู้ป่วย ผนังห้องจัดให้ 
มีช่องสอดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องมือ 
ช่วยหายใจ ช่องสอดมือเพื่อท�าหัตถการ 
ของแพทย์จากภายนอกห้อง ฯลฯ

• ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล 
(Tele-Monitoring)  เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ 
ผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ ด้วย 
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  
ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
ที่ต้องเก็บตัวภายในห้อง ช่วยลดการสัมผัส 
ของบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย

• กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย 
(Aerosol Box) ส�าหรับปฏิบัติการใส่
ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยของแพทย์ 
ผลิตจากแผ่นอะคริลิกชนิดใส

 
• อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของเชื้อส�าหรับงานทันตกรรม 
(Dent Guard)
 
• ห้องน�้าส�าเร็จรูป  (Modular Bathroom) 
โครงสร้างคอนกรีตเบาแบบส�าเร็จรูป 
พร้อมใช้งานจากโรงงาน ท�าความสะอาด 
ฆ่าเชื้อง่าย ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
หรือผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง 

 นอกจากนี้เอสซีจียังให้ความช่วยเหลือ 
อื่นๆ อีกหลายด้านในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรค เช่น เอสซีจี เอ็กซ์เพรส  
ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
แห่งชาติ ช่วยจัดส่งอุปกรณ์ป้องกัน 
การติดเชื้อที่ได้รับบริจาคจากประชาชน  
เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ ชุดป้องกันส่วนบุคคล ฯลฯ  
ให้แก่เครือข่าย มูลนิธิ และหน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  

“เรากับเอสซีจีร่วมกันสร้างนวัตกรรมขึ้นมา
จากความฝัน  แต่เป็นความฝันที่เป็นจริงได้ 
คือเราจะดูแลคนไข้อย่างไรให้ทั้งเราและคนไข้
ปลอดภัย” 

นพ. พีระพัฒน์ มกรพงศ์ 
หัวหน้างานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 

โรงพยาบาลราชวิถี

นวัตกรรมอื่นๆ

เอสซีจีสนับสนุนการท�างานของทีมแพทย์
และพยาบาลด้วยนวัตกรรมอีกหลายอย่าง 
เช่น

•  แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ  
(Patient  Isolation Capsule) และแคปซูล 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็ก 
ส�าหรับเข้าเครื่อง CT Scan (Small  
Patient Isolation Capsule for CT Scan) 
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 เอสซีจีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ 
ด�าเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  โดยมีนโยบายให้พนักงาน 
ท�างานอยู่ที่บ้าน (Work from Home, WFH)  
และเข้าปฏิบัติงานที่ส�านักงานเมื่อจ�าเป็น  
เราอ�านวยความสะดวกการท�างานที่บ้านโดย 
จัดระบบการเข้างานออนไลน์ สนับสนุนเครื่องมือ 
ส�าหรับการประชุมและอบรมออนไลน์  ตลอดจน 
ระบบรายงานสุขภาพประจ�าวันเพื่อดูแลติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทันสถานการณ์  
 ในส่วนบุคลากรที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน 
จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่  
จัดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อให้บริการตามจุดต่างๆ  
และจัดพื้นที่ระยะห่างทางสังคม เช่น โรงอาหาร  
พร้อมมีบริการส่งอาหารถึงที่นั่งท�างาน  
นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้พูดคุย
กับพนักงานผ่านสื่อออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
เพื่อให้ก�าลังใจและค�าแนะน�าแก่พนักงาน 
ในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค COVID-19  รวมทั้งรวมพลัง
ของทุกคนในองค์กรเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

การด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ทั่วประเทศ  ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์แก่ 
กรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อให้ชุมชนแออัด 
และพนักงานกวาดถนน  ส่งมอบบรรจุ 
ภัณฑ์ Fest ให้แก่โรงพยาบาลรัฐใช้งาน   
ส่งมอบเครื่อง CT Scan ที่ช่วยตรวจ 
และคัดกรองผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว 
ให้แก่โรงพยาบาล  รวมทั้งจัดกิจกรรม 
จิตอาสาให้พนักงานร่วมกันท�าอุปกรณ์ 
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง  
(Face Shield) และเย็บหน้ากากผ้า  
ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใน 
โรงพยาบาลต่างๆ และประชาชนทั่วไป
 เรามุ่งมั่น “ช่วยกันแคร์ดูแลกัน”  
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตครั้งนี้
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