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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
• เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเศรษฐกิจหมุนเวียน
• มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
การปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2593
• ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร
ที่ปราศจากการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ปี

2563 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทาย
ครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เอสซีจี
ได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) รับมือ
ด้วยความคล่องตัว (Agility) และความรวดเร็ว
(Speed) พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ประกอบกับที่ผ่านมาเอสซีจีได้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
และเตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive) มาแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง จึงสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถก้าวผ่าน
ความท้าทายในปี 2563 มาได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยการปรับ
กลยุทธ์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่สังคมได้อย่างทันท่วงที และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืนโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก
ทั้งนี้เอสซีจีได้ใช้ศักยภาพด้านนวัตกรรมมาพัฒนา
และออกแบบนวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19
เพื่อสนับสนุนงานทางการแพทย์ รวมกว่า 31 นวัตกรรม
ส่งมอบผ่าน 230 เครือข่ายเพื่อกระจายความช่วยเหลือ
ไปยังโรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
กว่า 979 แห่ง โดยเอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุน
งบประมาณรวมเป็นมูลค่ากว่า 164 ล้านบาท
แม้การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเป็นความท้าทายใหญ่
แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพก็ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดปี 2563
เช่นกัน เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเดินหน้าสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพือ่ สนับสนุนการควบคุม
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกไม่ให้สงู ขึน้ เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)
โดยอยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมายระยะ
ปานกลาง รวมถึงการด�ำเนินการด้าน
Natural Climate Solution (NCS)
และการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
นอกกระบวนการผลิต (Scope 3)

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ประธานคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

เอสซีจียังคงจัดท�ำโครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดงาน SD Symposium 2020 ภายใต้
แนวคิด Circular Economy : Actions for Sustainable
Future เพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการน�ำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาแก้ไขปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศและของโลก และยังได้ขยาย
สู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยการจัดงาน SD Symposium 2020
Indonesia “Circular Economy : Collaboration for
Action” เพื่อสร้างความตระหนักและแบ่งปันความรู้
ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้แพร่หลายต่อไป
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอสซีจีมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs) โดยในปี 2563 เอสซีจีได้รับการประเมินและ
จัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials)
และอยู่ในระดับ Gold Class ทั้งนี้เอสซีจีนับเป็นองค์กรแรก
ในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547
ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ฉบับสาระ
ส�ำคัญนี้ ได้แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจผ่านวิกฤตและความท้าทายต่างๆ มาตลอดเวลากว่า
107 ปี และยังคงตั้งใจพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าเติบโตอย่าง
มั่นคง สร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนในสังคม
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ประธานร่วมคณะกรรมการการพัฒนา
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และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง
และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2563 ภาคธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากไวรัส
โควิด 19 ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่ทวีความรุนแรง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้คน ความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ปี 2563 เป็นปีที่เราต้อง
ปรับตัวเพื่อให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีเป้าหมาย
ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
ทั้งสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางจัดจ�ำหน่าย รวมทั้งยังคง
มุ่งด�ำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ คือการสร้างความแข็งแกร่งของ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกับทุกสังคมและชุมชนที่ธุรกิจเข้าไปด�ำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
• จัดเตรียมแผนส�ำรองและเตรียมพร้อมด้านการผลิตและ
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบจากการ lockdown รวมถึงปรับ
ขั้นตอนการด�ำเนินการ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้ไม่หยุดชะงัก พร้อมกับ
พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน เช่น การควบคุมค่าใช้จ่าย
ต้นทุน และเงินลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างการถือหุ้น และควบรวมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ
• พัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลาย สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และ
โซลูชันครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า รวมทั้งน�ำเสนอ
สินค้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน และกลุ่มสินค้าที่เน้นด้าน
สุขอนามัย พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านออนไลน์ในรูปแบบ
Active OMNI-Channel และแพลตฟอร์มเพิ่มความสามารถ
ในการตอบสนองลูกค้า เช่น nocnoc.com scghome.com
Q-Chang และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในธุรกิจโลจิสติกส์
ส�ำหรับ B2B เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มการขายให้ครบ
วงจร
• พัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องใน
ระบบการเรียนออนไลน์ และเน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่เน้นความ
คล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อรับมือ
กับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
% กิจการซีเมนต์
% กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2.8
15.4

อัตราการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงานของพนักงาน

0.219
0.139

กิจการซีเมนต์

กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

ความส�ำเร็จและก้าวหน้า
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน SCG Green Choice เพิ่ม
มากขึ้น จาก 45 รายการเป็น 49 รายการ หรือเพิ่มขึ้น 20%
ในปี 2563 สร้างยอดขายประมาณ 44,471 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 58%
• พัฒนาปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแบรนด์
SCG Hybrid ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ได้
มีคุณสมบัติเทเข้าแบบง่าย แห้งตัวเร็ว ช่วยลดระยะเวลา
การท�ำงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการผลิต ปี 2563 ลูกค้าใช้งานแล้ว 2 ล้านตัน
ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 100,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
• เปลี่ยนของเหลือทิ้งจากการผลิตให้เป็นวัตถุดิบทดแทน
(Waste to Value) อย่างต่อเนื่อง เช่น การรวบรวมวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Energy
Pellet) น�ำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในหม้อเผาปูนซีเมนต์
เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกและสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วย
• บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน
ภายใต้สักขีพยานโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งสู่การเป็น
เหมืองหินปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเป็นเหมือง
หินปูนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• ผลักดันเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy
in Construction Industry (CECI) ร่วมกันยกระดับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�ำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม
• ปลูกป่าบกในพื้นที่ของโรงงานและพื้นที่
นอกโรงงาน 101,270 ต้น ป่าโกงกาง
44,800 ต้น หญ้าทะเล 30,000 ต้น รวม
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในระยะเวลา 10 ปี 14,132 ตัน

รู้จักเอสซีจี 3

ธุรกิจเคมิคอลส์

ลดก๊าซเรือนกระจก
%

สร้างสรรค์สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง
และโซลูชันเพื่อความยั่งยืน

0.000

ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2563 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวรุนแรงทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
สินค้าคงทนที่ความต้องการลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
ของธุรกิจ เราจึงปรับตัวเพื่อให้มีผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
และยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
โรคโควิด 19 และในระยะยาวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่า
เพิ่มสูงชนิดใหม่ๆ และโซลูชันที่ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่
โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน
เพื่อความยั่งยืนรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านภาวะฉุกเฉินทาง
ภูมิอากาศ ด้านพลังงานสะอาด และด้านการบริหารจัดการน�้ำ
โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
• ปรับเปลี่ยนการท�ำงานอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยง
การติดเชื้อทั้งในพื้นที่ส�ำนักงานและโรงงาน โดยสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือการท�ำงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
• ปรับเพิ่มกลุ่มสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งยังคง
มีความต้องการสูง เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น เพิ่มการขายใน
ตลาดประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อย ปรับปรุงระบบการจัดการ
งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ใช้ Digital Commerce
Platform (DCP) ลดเวลาการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ถึง 70% ท�ำให้คงยอดขายได้ในระดับสูง
• เพิ่มความสามารถการแข่งขัน เช่น ร่วมมือกับคู่ธุรกิจระดับโลก
เพื่อขยายผลการพัฒนา Artificial Intelligence และ Machine
Learning ส�ำหรับระบบ Predictive Maintenance เครื่องจักร
ในทุกโรงงานหลัก และน�ำระบบเสนอขายเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้า
ภายนอก ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับโลกเพื่อสร้างอุปกรณ์
IoT ตรวจวัดการท�ำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อสร้างเป็นโซลูชัน

4 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563
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อัตราการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงานของพนักงาน
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

ความส�ำเร็จและก้าวหน้า
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม (Innovation Management
Process, IMP) อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 คิดค้นสินค้านวัตกรรม
กว่า 400 รายการซึ่งน�ำสู่การพัฒนากว่า 100 รายการ และออก
สู่ตลาดเฉลี่ย 15 รายการ คาดว่าจะสามารถเพิ่ม EBITDA ได้
มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี
• ต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำให้ติดตั้งได้หลาย
รูปแบบ รองรับแผงโซลาร์เซลล์หลายประเภท ปี 2563 ธุรกิจ
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำเติบโตถึง 260% และได้ส่งมอบทุ่นลอยน�้ำ
เพื่อประกอบติดตั้ง รวมก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 25.8 เมกะวัตต์
• ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร
ขยะและส่งเสริมให้ชุมชนแยกขยะมากขึ้นผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
KoomKah (คุ้มค่า) ขยายฐานสมาชิกแล้วกว่า 8,000 ราย
คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 1,493 ตัน
• ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ด�ำเนินการท�ำถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
ต้นแบบที่มีพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม รวมความยาวทั้งสิ้น
7.7 กิโลเมตร น�ำพลาสติกเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่า
ได้รวม 23 ตัน และลงนามความร่วมมือกับกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือศึกษาและพัฒนาการน�ำพลาสติก
เหลือใช้มาผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตส�ำหรับงานก่อสร้างทาง
สอดคล้องตามนโยบาย BCG Economy (Bio–Circular–
Green Economy) ของรัฐบาล
• ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนานวัตกรรม
Zyclonic TM ระบบบ�ำบัดน�้ำสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และน�้ำที่ผ่าน
การใช้งานแล้วให้ปราศจากเชื้อโรค สามารถหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่หรือปล่อยสู่ธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้ได้รับรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วม
สาธารณะไทยในงานวันส้วมโลก (World
Toilet Day) ประจ�ำปี 2563
• นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลได้รับ
การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วย
คะแนนสูงสุด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
• ปลูกป่าบกในพื้นที่ของโรงงานและพื้นที่นอก
โรงงาน 750 ต้น ป่าโกงกาง 30,800 ต้น รวมปริมาณการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลา 10 ปี 5,576 ตัน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
พัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2563 วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์
และกระดาษพิมพ์เขียน ปรับตัวลดลงอย่างมาก แต่ความ
ต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงท�ำงานร่วมกับ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
บริหารห่วงโซ่อุปทานให้ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพ
ลูกค้า คู่ธุรกิจ และพนักงานอย่างทั่วถึง ท�ำให้ยังคงเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพ สามารถขยายก�ำลังการผลิตและควบรวมกิจการ
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership)
และเดินหน้าสู่การเป็นผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
ในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
• ควบรวมกิจการผ่านความร่วมมือกับ Bien Hoa Packaging
Joint Stock Company (SOVI) บริษัทชั้นน�ำด้านบรรจุภัณฑ์
จากเยื่อและกระดาษในประเทศเวียดนาม เข้าร่วมพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับ Rengo Co., Ltd. (Rengo) ใน United Pulp and
Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงขยายก�ำลัง
การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ของ
Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO)
ที่ประเทศเวียดนาม
• พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรม
โซลูชันบรรจุภัณฑ์ โดยเปิดตัว SCGP Inspired Solutions Studio
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าและผู้สนใจได้สัมผัสกับโซลูชัน รวมถึง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ที่เราสามารถสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ในหลากหลายมิติ ทั้งการใช้งาน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการตลาด
ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
• สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างให้เกิดภาวะผู้น�ำในทุกระดับ
โดยมุ่งเน้นที่การสร้างพฤติกรรมและวิธีคิด
วิธีการท�ำงานของผู้น�ำที่จะมีบทบาทส�ำคัญใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาทีมงานให้
มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนับสนุนทิศทาง
ขององค์กรและพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ลดก๊าซเรือนกระจก
%
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วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
%

63

อัตราการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงานของพนักงาน

0.087

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

ความส�ำเร็จและก้าวหน้า
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
น�ำของเสียกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ปัจจุบัน
มีศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลจ�ำนวนรวม 68 แห่ง ทั้งในประเทศไทย
เวียดนาม และฟิลิปปินส์
• พัฒนาถุงข้าวที่รีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ครั้งแรกของประเทศ
โดยเป็นถุงฟิล์มหลายชั้นที่ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน
ชนิดเดียว สามารถลดความหนาของถุงลง 18%
ลดการใช้เม็ดพลาสติกและพลังงานในการผลิต แต่ยังคง
คุณภาพมาตรฐานของถุงข้าว คาดว่าช่วยลดการใช้พลาสติก
กว่า 300 ตันต่อปี ลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่า 600 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• พัฒนาโครงการ Internal Startup DezpaX สู่การเป็น
แพคเกจจิ้งโซลูชันเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เดลิเวอรีอย่างครบวงจร สามารถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และ
บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายได้ในราคายุติธรรม
ปัจจุบัน DezpaX ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ขยายบริการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
• ร่วมกับสภาหอการค้าไทยรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่อ้อย เพื่อน�ำ
มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดปัญหามลภาวะจากการเผาไร่
และลดการปล่อยคาร์บอนจากการใช้ถ่านหิน อีกทั้งสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรไทย คาดว่าช่วยลดการปล่อยคาร์บอน
ราว 3,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• ก�ำหนดให้ไม้ยูคาลิปตัสที่ส่งเข้าโรงงานต้องเป็นไม้ที่ผ่านการ
จัดการภายใต้ระบบ FSC TM (License Code FSCTM-C135609)
ทั้งหมด ซึ่งเป็นการควบคุมแหล่งที่มาของไม้ตามข้อก�ำหนด 5 ข้อ
ได้แก่ ไม่ท�ำไม้ผิดกฎหมาย ไม่ท�ำไม้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ท�ำไม้จากป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง
ซึ่งถูกคุกคาม ไม่ท�ำไม้จากป่าธรรมชาติซึ่งถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์
ที่ไม่เกี่ยวกับป่าไม้ และไม่ท�ำไม้จากป่าที่ปลูกต้นไม้ดัดแปลง
พันธุกรรม
• ปลูกป่าบกในพื้นที่ของโรงงานและพื้นที่
นอกโรงงานรวม 48,170 ต้น รวมปริมาณ
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะ
เวลา 10 ปี 4,209 ตัน
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รวมพลังสู่ความยั่งยืน
เอสซีจีมุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสมดุล
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เอสซีจีตระหนักดีว่าปัญหาที่ก�ำลัง
ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก ทั้งปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ของเสี ย และขยะ การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
การขาดแคลนทรัพยากร สุขภาพและคุณภาพชีวิต ไม่อาจแก้ไขได้โดยล�ำพัง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่กุญแจส� ำคัญคือ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

ในปี 2563
เอสซีจีมีโครงการ
ความร่วมมือ
ที่โดดเด่นหลายโครงการ
เพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง
ที่ก�ำลังคุกคามโลกของเรา

SD Symposium 2020
เวทีความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ
และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่เอสซีจีเป็นเจ้าภาพจัดงานมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 10 ปี ล่าสุดใน
ปี 2563 คืองาน SD Symposium 2020
“Circular Economy : Actions for
Sustainable Future” ซึ่งชักชวนทุกภาคส่วน
มาหาทางออกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการระดมความคิด
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจากหลายภาคส่วนใน 4 ประเด็น
ความยั่งยืนที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ คือ
1) การบริหารจัดการน�้ำของชุมชนเพื่อแก้
ปัญหาภัยแล้ง 2) การยกระดับการจัดการขยะ
ของประเทศไทย เพือ่ ผลักดันให้เกิดความร่วม
มือของทุกภาคส่วนและเกิดนโยบายในระดับ
ประเทศ 3) ส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา
แปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล อาหารสัตว์
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และ 4) ทิศทางความ
ร่วมมือของเครือข่าย CECI เพื่อผลักดันการใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาและ
เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้าง การขนส่ง และการบริหารจัดการ
ของเหลือจากกระบวนการก่อสร้าง ในขณะที่
ธุรกิจของเอสซีจีเองได้ปรับใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รวมถึงเกิดเป็นความร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 180 พันธมิตร
SD Symposium 2020 ในครั้งนี้เป็นการจัด
แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4,372 คน จาก
องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม

6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

Circular Economy
in Construction
Industry (CECI)
กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) เป็นกลุ่มองค์กร
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยที่ต้องการน�ำ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุตสาหกรรม
ก่อสร้างต้องใช้ทรัพยากรใหม่ (Virgin Materials)
เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากการก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
ในอนาคต CECI มีแนวทางสร้างความรู้
ความเข้าใจ และขยายผลการใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่วงกว้าง โดยเน้นการบริหารจัดการ
ให้เกิดเศษวัสดุก่อสร้างน้อยที่สุด การลดการใช้
วัสดุก่อสร้างที่เป็นทรัพยากรใหม่โดยหันมาใช้
วัสดุทดแทน (Recycled Materials) และหา
แนวทางจัดการเศษวัสดุทเี่ หลือทิง้ ในงานก่อสร้าง
ให้น�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือท�ำให้เกิดมูลค่า
ปี 2563 สมาชิก CECI ได้เพิ่มจาก 14 องค์กร
เป็น 21 องค์กร และพยายามขยายความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ มากขึ้น โดยอยู่
ระหว่างการสร้างแนวทางการขับเคลื่อน
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกันเป็นประจ�ำ

PPP Plastics
โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะ
อย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ก่อตั้งเมื่อ
ปี 2561 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานภาคเอกชนชั้นน�ำ
มากมาย ที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหา
และมีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหา โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเล
ไทยลงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570
บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและ
เป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
หลักการ 3Rs ทั้งนี้เอสซีจีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อ
ตั้งและผู้ร่วมด�ำเนินโครงการต่างๆ ของ PPP
Plastics คณะท�ำงานได้น�ำเสนอ 4 มาตรการ
การจัดการขยะพลาสติกประเทศไทย ปี 25612573 ซึ่งเป็นแผนการด�ำเนินงานภายใต้
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
ประกอบด้วยมาตรการพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการจัดเก็บและคัดแยกขยะแบบบูรณาการ
มาตรการส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลและอัปไซเคิล
เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก มาตรการส่งเสริม
บทบาทอุตสาหกรรมพลาสติกเจ้าของแบรนด์
และผู้ค้าปลีกให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พลาสติกตั้งแต่ต้นทาง และมาตรการด้าน
การศึกษาและการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
สังคมและผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบ
ในการคัดแยกขยะ
ปัจจุบันมีโครงการที่ด�ำเนินการ ได้แก่
โครงการต้นแบบการจัดการขยะ 2 แห่ง คือ
การสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเมืองเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร และการสร้าง
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนจังหวัดระยอง โครงการมือวิเศษ
x วน จุดรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์ม
พลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จังหวัดระยอง และสุพรรณบุรี
รวมกว่า 350 จุด โครงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้ เช่น การใช้เป็น
ส่วนผสมในแอสฟัลต์ส�ำหรับงานถนน โครงการ
ศึกษาการไหลของวัสดุพลาสติก ฯลฯ

ชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย
จังหวัดล�ำปาง
นวัตปะการัง
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อยอดเทคโนโลยี SCG 3D
Cement Printing โดยการน�ำมาพัฒนาวัสดุ
ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ในชื่อ
“นวัตปะการัง” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนว
ปะการัง ซึ่งเป็นนวัตกรรมปะการังเทียมรูปแบบ
ใหม่ที่ออกแบบให้มีโครงสร้างกลมกลืนกับ
แนวปะการังจริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อีกทั้งยังใช้วัสดุที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน
ต่อสภาวะใต้ทะเล และน�้ำหนักเบา สะดวกต่อ
การขนย้ายและติดตั้ง ถือเป็นการลดต้นทุน
ด้านค่าใช้จ่ายการขนส่งและแรงงานในการ
ติดตั้ง น�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสิ่งมีชีวิต
และความหลากหลายของชนิดพันธุ์อย่างยั่งยืน
หลังจากทดลองวางนวัตปะการังในพื้นที่ต่างๆ
เช่น เกาะสีชัง เกาะเต่า พบว่ามีสิ่งมีชีวิตเข้า
มาอาศัย ทั้งปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน ดอกไม้
ทะเล ฯลฯ จึงคาดว่านวัตปะการังจะช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
การท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย
นวัตปะการังได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2563 ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดย
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ร่วมกับ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อบต. เมืองมาย และชุมชน
เมืองมาย อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง และ
เครือข่ายราชการส่วนท้องถิ่นกว่า 19 หน่วยงาน
เช่น อ�ำเภอแจ้ห่ม ส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 อุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท ร่วมกัน
จัดท�ำแผนและผังพัฒนาชุมชนเมืองมาย
ให้เป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการพัฒนา
เมืองและชุมชนเชิงนิเวศเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco City) โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ปี 2563 ชุมชนเมืองมายมีผลการประเมิน
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศทั้ง 19 ตัวชี้วัด
เพิ่มขึ้นเป็น 70% จาก 53% เทียบกับปี 2562
จัดอยู่ในระดับ Eco City โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ
คือ การจัดการต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การส่งเสริมการปลูกไผ่ ท�ำฝายเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้แก่ป่า และต่อยอดไปถึงการจัดการ
กักเก็บน�้ำ การลดมลพิษ เช่น การจัดการขยะ
ครัวเรือน การรับซื้อซังข้าวโพดและแกลบจาก
ชุมชนน�ำมาเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการเผา
ทิ้งกว่า 4,316 ตัน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เช่น การช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินท�ำกินที่เป็น
ปัญหาของชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยทาง
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนพื้นที่ป่างวน-ป่าแม่มาย จังหวัด
ล�ำปาง เข้าสู่เป้าหมายการจัดการที่ดินท�ำกิน
โดยส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จะท�ำงาน
ร่วมกับชุมชนเมืองมายต่อไป
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
คู่ธุรกิจ
ผู้ผลิต
สินค้า

ทรัพยากรน�ำเข้า

ลดการใช้ / ใช้อย่างคุ้มค่า

พลังงาน
ทดแทน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

วิจัยและพัฒนา

SCG

เพิ่มการใช้

CBM

การจัดการพลังงาน

CHEM SCGP

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการน�้ำ

SCG Marketing Way

น�้ำ

SCG Circular Way

พนักงาน

การจัดการวัตถุดิบ

การดูแลและพัฒนา

สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

วัตถุดิบ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
การเก็บกักคาร์บอน

การจัดการ
ของเสียเป็น
ทรัพยากรทดแทน

ผู้จัด
จ�ำหน่าย

ผู้ขนส่ง

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต้นน�้ำ
การจัดการของเสีย
เป็นพลังงาน

ผู้ให้
บริการ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ
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ดูแลและ
ใช้ประโยชน์

การจ้างแรงงานท้องถิ่น
การดูแลสังคมและชุมชน

ชุมชน

CSR น�ำกลับมาให้ชุมชน

เศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
ด้านเศรษฐกิจ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง
ที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม  สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การท�ำก�ำไร แต่เป็นการสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายนอก

สร้างความ
ร่วมมือ

ภาค
เอกชน

ภาครัฐ

ลดปริมาณ
ลดผลกระทบ

ภาค
วิชาการ

สื่อ
มวลชน

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษ
ทางอากาศ

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
และผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจี
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ระบบนิเวศ

สินค้า บริการ
และโซลูชัน

ทรัพยากร

ของเสีย

ปลายน�้ำ
ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การจัดการ
ของเสีย
ลดปริมาณ

สินค้า
บริการ
และ
โซลูชัน

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง
น�้ำเสีย
การบ�ำบัด
น�ำกลับ
มาใช้ใหม่

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

Co Creation
ร่วมกับลูกค้า

ลูกค้า
กลุ่ม
ผู้บริโภค

เผาก�ำจัด
ฝังกลบ
เป็นศูนย์

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

เอสซีจีน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุก
ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ
การจัดหา การผลิต การขาย การขนส่ง
การใช้งาน และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ (Reduce)
ใช้ซ�้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ใช้พลังงานทดแทน และเหลือส่วน
ที่ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�ำจัด
ให้น้อยที่สุด
เอสซีจีผลิตสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน
ลดปริมาณของเสีย และเพิ่มอายุสินค้าให้
ยาวนาน รวมทั้งดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ พร้อม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
เกิดขึ้นได้จริง

รวบรวม
และคัดแยก
CBM = ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
CHEM = ธุรกิจเคมิคอลส์
SCGP = ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รู้จักเอสซีจี 9

Feature Story

เอสซีจี ปรับตัว เดินหน้า
ฝ่าวิกฤตโควิด 19

ต

ลอดปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 เป็นวิกฤตใหญ่ที่เปรียบดั่งปฏิกิริยา
ลูกโซ่ที่ยังคงส่งผลกระทบรุนแรงต่อเนื่องถึงทุก
ภาคส่วน
ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ New
Normal สวมหน้ากากอนามัยจนเป็นกิจวัตร และด้วยมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคม ท�ำให้พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารและ
สินค้าออนไลน์ และการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อม คือปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์
ประเภทใช้ครั้งเดียวเพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ท�ำให้
ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต้องเผชิญกับบททดสอบใหม่ๆ
ที่ทั้งยากและท้าทาย ซึ่งทุกองค์กรต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่าวิกฤต
เพื่อให้อยู่รอดและด�ำเนินงานต่อไป

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อน
ธุรกิจตามมาตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management, BCM) โดยใช้
แนวทาง “การจัดวางสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ของคน
กับภาคธุรกิจ” ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเหตุการณ์มีความไม่แน่นอนสูง เพื่อปรับตัวและ
เตรียมแผนรองรับได้ทันท่วงที พร้อมปรับกลยุทธ์เชิงรุก
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแสวงหาโอกาสจาก
ความต้องการใหม่ๆ ในตลาดที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค
“เอสซีจีได้เตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์เลวร้าย
ที่สุด เช่น การเตรียมการขายและการขนส่งล่วงหน้าหาก
มีการปิดเมือง และวางแผนหาโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาได้
ทุกเมื่อ เช่น การปรับก�ำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
มาแล้วอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้เราสามารถพัฒนาและ
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น�ำเสนอนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ได้ทันท่วงที และท�ำให้เราตระหนักว่า ความพยายามในการท�ำ
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันของเอสซีจีมาถูกทาง และยิ่งต้องท�ำต่อให้
เร็วและเข้มข้นมากขึ้น”
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กล่าวถึงแนวคิดการบริหารด้วยการปรับตัวให้สอดรับ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งท�ำให้เอสซีจีก้าวข้ามวิกฤต จนสามารถ
ผลักดันให้ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจเติบโตและผ่านวิกฤตได้
อย่างแข็งแกร่งในปี 2563

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่เอสซีจีใช้ขับเคลื่อนองค์กร
ให้ปรับตัวอย่างว่องไวและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
โดยได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เอสซีจีเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตไป
ด้วยกัน จึงน�ำศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรมาพัฒนาและ
ออกแบบนวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ในงานทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาผู้ป่วย
เช่น ห้องคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง (Modular Screening) ห้อง
ตรวจหาเชื้อ (Swab Unit) ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวก
แบบเคลือ่ นที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)
แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation
Capsule) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กส�ำหรับ
เข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for
CT scan) ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยการปฏิบัติงานทางการแพทย์
อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของเชื้อในงานทันตกรรม กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย
และมีนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ คือชุดอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE)
ซึ่งท�ำจากวัสดุกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ
นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น ระบบด่านอัตโนมัติ (Patient Screen by Thermal
Scan) อุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring)
บริการทางการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร (Application
Online Clinic) หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร [Nong Song Jai
(AGV)] ฯลฯ
ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้รวมพลังกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
ออกมามากมายอย่างรวดเร็ว รวมกว่า 31 นวัตกรรม ส่งมอบ
ผ่าน 230 เครือข่ายเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล
หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 979 แห่ง โดย
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุนงบประมาณเป็นมูลค่ากว่า
164 ล้านบาท

จับกระแส Physical Distancing

สุขอนามัย

แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ พนักงานของเอสซีจีไม่มีผู้ใดมีรายงาน
การเป็นผู้ติดเชื้อ จากนโยบายและการด�ำเนินมาตรการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (Physical Distancing) การท�ำงานอยู่ที่บ้าน
(Work from Home) และการก�ำกับดูแลสุขอนามัยในสถานที่
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พูดคุย
กับพนักงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นประจ�ำ เพื่อให้ก�ำลังใจและค�ำ
แนะน�ำแก่พนักงานในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาด รวมทั้งการรวมพลังทุกคนในองค์กรเพื่อปรับตัว
สู้วิกฤต

ไม่เพียงโรงพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อและ
การเว้นระยะห่างทางสังคม สถานประกอบการหลายแห่งก็มี
ความจ�ำเป็นและต้องการเช่นกัน ขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปก็ใส่ใจ
กับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเพิ่มขึ้น
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม
สุขภัณฑ์คอตโต้ Touchless Series เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของ
ผู้บริโภค ด้วยระบบช�ำระล้างไร้สัมผัส Waving Sensor System
เป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อใช้มือโบกผ่านเซนเซอร์ สุขภัณฑ์จะท�ำการ
ช�ำระล้างให้ทันที ที่ส�ำคัญคือนวัตกรรมสารเคลือบตัวใหม่ Ultra
Clean ลิขสิทธิ์เฉพาะของคอตโต้ ที่พ่นเคลือบตั้งแต่ขั้นตอน
ชั้นเนื้อดินบริเวณข้างในโถสุขภัณฑ์ ลดการสะสมแบคทีเรียได้เอง
ถึง 99% ภายใน 24 ชั่วโมง โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานของ
สถาบัน BOKEN ประเทศญี่ปุ่น และ SGS (Thailand)
นอกจากนี้สุขภัณฑ์และก๊อกน�้ำคอตโต้อีกหลายรุ่นก็ได้เพิ่ม
ฟังก์ชันรักษาสุขอนามัย เช่น สุขภัณฑ์ฝารองนั่งอัตโนมัติ ก้าน
ฉีดช�ำระสเตนเลสผสมสารป้องกันแบคทีเรียและระบบฆ่าเชื้อด้วย
แสงอัลตราไวโอเลต (UV Sterilization) ก๊อกน�้ำระบบเซนเซอร์
ตรวจจับสัญญาณแม่นย�ำติดตั้งง่าย ฯลฯ
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ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนา “ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ
ส�ำเร็จรูป” (Acrylic Aerosol Partition) ผลิตจากแผ่น
อะคริลิก “SHINKOLITE” (ชินโคไลท์) ส�ำหรับสถานประกอบการ
ส�ำนักงาน และห้างร้านทุกประเภท รวมทั้งฉากกั้นส�ำหรับรถแท็กซี่
และรถยนต์บริการสาธารณะที่มีความสวยงามและใสเทียบเท่า
กระจก ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง พัฒนากระดาษอนามัยใช้คลุมตัดผมให้แก่
ผู้ประกอบการร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่รอบโรงงาน
เพื่อแทนการใช้ผ้าคลุมซ�้ำ ช่วยลดความเสี่ยงในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ
ร้านตัดผม

Work From Home
คนแต่งบ้าน

เมื่อคนในสังคมต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นตามมาตรการ Work
from Home การหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ และการ
เว้นระยะห่างทางสังคม ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ทั้งการสั่งอาหารและซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ที่มากขึ้น
โดยเฉพาะความต้องการปรับปรุงดูแลอาคารที่อยู่อาศัยให้สวยงาม
น่าอยู่ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้

12 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ต่อยอดธุรกิจจากกลุ่ม
เจ้าของบ้านสู่กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาคาร ด้วยบริการที่ครบ
และตรงตามความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น เริ่มจากโซลูชัน
ระบบบริหารอาคารเต็มรูปแบบ SMART BUILDING Solution
ที่อาศัย Internet of Things (IoT) เชื่อมต่อการท�ำงานภายใน
อาคารอย่างสมบูรณ์แบบ เทคโนโลยี Air Scrubber System
ช่วยดักจับก๊าซเสียและสารพิษมากกว่า 30 ชนิด และหมุนเวียน
อากาศให้สะอาดกว่าอากาศภายนอก ช่วยลดพลังงานถึง
20-30% เทียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป ถือเป็นนวัตกรรม
HVAC Industrial Game Changer และได้รับรางวัล ASHRAE
Innovation Award Product of the Year 2019 เทคโนโลยี
Ionized Air Disinfection System ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5
ฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา และแบคทีเรีย ลดกลิ่นสาร
ระเหย สิ่งเจือปนในอากาศและบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ได้ถึง 99%
SCG Building & Living Care Consulting ได้น�ำ
มาตรฐาน fitwel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขภาวะของอาคารโดย
กรมควบคุมโรคจากสหรัฐอเมริกามาบุกเบิกเป็นรายแรกในไทย
ทั้งนี้ fitwel มีมาตรการการท�ำอาคารที่สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและออกแบบสิ่งปลูก
สร้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จาก 8 th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2020

ประเทศสิงคโปร์ ด้วยผลงานการออกแบบอาคารส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากนี้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยังมีนวัตกรรม
ด้านหลังคาคอนกรีตเอสซีจี รุ่น CPAC Smooth Cool และ
ไม้ฝาเอสซีจี รุ่น “คูลพลัส” ช่วยท�ำให้อุณหภูมิในอาคารลดลง
ช่วยประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ รวมทั้ง
บริการอื่นๆ ส�ำหรับคนรักบ้าน เช่น บริการ SCG Roof
Renovation บริการแก้ปัญหาปิด/อุดโพรงใต้บ้าน ฯลฯ
ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนา CPP Retort Pouch บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) สามารถปิดผนึกได้สนิท
ทนต่อความร้อนและความดันสูง ใช้บรรจุอาหารที่ต้องการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (thermal processing) ระดับ sterilization
สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมรับประทานได้ทันที
โดยไม่ต้องปรุงสุกอีกครั้ง บรรจุภัณฑ์ Freeze to Heat
ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ไปถึง 130 องศาเซลเซียส สามารถ
รักษาคุณค่าทางอาหาร เนื้อสัมผัส และรสชาติได้เป็นอย่างดี
ใช้ได้กับไมโครเวฟโดยบรรจุภัณฑ์ยังคงสภาพเดิม ไม่ทิ้งสาร
อันตรายเจือปน ให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัย
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยม
ใช้บริการการจัดส่งอาหารจากการสั่งอาหารทางออนไลน์โดย
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เฟสท์ชิลล์ (Fest Chill) ที่มีความแข็งแรง
สามารถเรียงซ้อนได้ บรรจุอาหารร้อนได้ถึง 130 องศาเซลเซียส
น�ำเข้าตู้เย็นและน�ำออกมาอุ่นร้อนในเตาไมโครเวฟได้ เพิ่ม
ความสะดวกแก่ผู้บริโภค เมื่อใช้งานแล้วยังสามารถลอกฟิล์ม
เคลือบบรรจุภัณฑ์ออกเพื่อน�ำไปรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
ภายใน 60 วัน ทั้งนี้ยังรักษามาตรฐานในกระบวนการผลิต ทั้ง
มาตรฐาน BRC HACCP รวมถึงมาตรฐาน GMP เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์เฟสท์มีความสะอาด ปลอดภัย
สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

ขยายตลาดอีคอมเมิร์ซ
และออนไลน์

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งปรับรูปแบบการน�ำเสนอ
สินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันแก้ปัญหาเรื่องบ้าน ภายใต้ชื่อ
SCG HOME ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านค้า SCG HOME
ทั่วประเทศในรูปแบบ Active OMNI-Channel เพื่อตอบสนอง
ลูกค้าให้สามารถค้นหาข้อมูล สอบถาม ขอรับค�ำปรึกษา และ
เลือกซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกและรวดเร็วในทุกช่องทาง
และยังเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้นหานักออกแบบ Design
Connext และค้นหาช่างบริการ Q-Chang เพื่อตอบโจทย์ทุก
ความต้องการเกี่ยวกับบ้านอย่างครบวงจร
ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนา i2P Virtual Tour เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมสินค้าของธุรกิจเคมิคอลส์
ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ยังใช้ Digital Commerce Platform (DCP)
เชื่อมต่อข้อมูลค�ำสั่งซื้อของลูกค้ากับข้อมูลการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดเวลาการตอบสนองลูกค้าได้ถึง 70%
โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะค�ำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะ
ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ฐานข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เปิดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
www.festforfood.com ซึง่ จ�ำลองร้าน Fest Shop ให้ลกู ค้า
เลือกซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์และเพิ่มความสะดวก
ในการช�ำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการช�ำระเงินออนไลน์ (Online

Payment Gateway) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมส่งมอบ
สินค้าถึงมือลูกค้าผ่านระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยแนวคิด “สะดวกซื้อ สะดวกสั่ง สะดวกจ่าย สะดวกส่ง”
ในเว็บไซต์ยังแนะน�ำร้านค้าบรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้าเฟสท์จ�ำหน่าย
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของลูกค้า และแนะน�ำร้านอาหารที่ใช้
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์บนหน้าเพจ “ครัวติดดาว by
Fest” เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนทางธุรกิจให้ก้าวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
………….
ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทั้งยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยขั้นสูงไว้ได้ ท�ำให้เอสซีจีได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า
และสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น
“สิ่งส�ำคัญคือต้องวิเคราะห์ว่าธุรกิจของเรามาถึงจุดไหน
ผลกระทบที่เกิดกับเราต่างจากคนอื่นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร
ผลกระทบกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ต้องหาโซลูชันของตัวเอง
ต้องวางแผนเรื่องเวลาและการลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์”
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวถึง
กุญแจส�ำคัญของการเอาชนะวิกฤตขององค์กรที่มีอายุกว่าร้อยปี
ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับพายุอันเลวร้ายเพียงใด
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SCG Green Choice
คุณเลือก เพื่อโลกได้

สิ

นค้ามากมายและหลากหลายเรียงรายบนชั้นสินค้า
แต่ละกล่องหรือแพ็กบรรจุภัณฑ์แสดงชื่อแบรนด์
ชื่อสินค้า และข้อมูลสรรพคุณอื่นๆ
คุณอาจเลือกหยิบสินค้าของแบรนด์ที่คุ้นเคย
เพราะใช้อยู่ประจ�ำ หรือเพราะความสวยงามแปลกใหม่
หรืออาจเลือกดูที่ราคา เปรียบเทียบความคุ้มค่าด้านปริมาณ
และคุณภาพ
แต่คุณเคยเลือกเพราะสินค้านั้นมีส่วนช่วยดูแลโลกไหม
ถ้าบนฉลากสินค้ามีเครื่องหมายรับรองว่า สินค้านี้มีส่วนช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดของเสีย ช่วยใช้น�้ำน้อยลง
ฯลฯ
คุณจะชั่งใจเลือกใช้สินค้านี้มากขึ้นหรือไม่
ถ้าคุณเลือกเพื่อโลกได้...คุณจะเลือกไหม

เข้าใจฉลากสิ่งแวดล้อม
จุดเริ่มต้นของฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-label) ย้อนกลับไปได้
ไกลถึงกว่า 40 ปี จากกระแสความห่วงใยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ประเทศยุโรป ฉลากสิ่งแวดล้อมฉลากแรก Blue Angel
เกิดขึ้นในปี 2521 เป็นฉลากของประเทศเยอรมนีที่มีจุดประสงค์
เพื่อช่วยแนะน�ำสินค้าที่ส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมให้
ผู้บริโภครู้จัก กระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องมือส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียว
หลังจากนั้นก็มีฉลากสิ่งแวดล้อมออกตามมาอีกมาก
เช่น EU-Flower, Nordic White Swan ฯลฯ
ทุกวันนี้การออกฉลากสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีอยู่แต่ในประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรป แต่ยังแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งประเทศผู้น�ำด้าน
เศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย แคนาดา
และหลายประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ไทย ฯลฯ
ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของความ “สมัครใจ” และ
“ใส่ใจ” ของผู้ประกอบการ เพราะไม่ได้มีกฎหมายบังคับ
แต่สินค้าต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติว่าเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ และอย่างไร
ปัจจุบันฉลากสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
Type I ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยหน่วยงานอิสระ มีระบบ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14024 ตัวอย่างในประเทศไทย
คือฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Type II ประเมินและ
รับรองโดยเจ้าของสินค้าเอง (Self-Declared) ตามมาตรฐาน
ISO 14021 ตัวอย่างในประเทศไทยคือ SCG eco value
ของเอสซีจี และ Type III เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลหรือตัวเลข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ประเมินจากวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14025 ตัวอย่างในประเทศไทย
เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ฯลฯ
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ประโยชน์แท้จริงของฉลากสิ่งแวดล้อมก็คือ การอนุรักษ์
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปยาวนาน โดยการให้ข้อมูล
สื่อสารแก่ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้มาแทนสินค้าที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง

จาก SCG eco value

สู่ SCG Green Choice
SCG eco value เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท Type II ของ
เอสซีจี ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้งานตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งถือเป็นฉลาก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง “รายแรก”
ในประเทศไทย
ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีพัฒนาทั้งสินค้าและ
บริการให้ได้รับฉลาก SCG eco value แล้วกว่า 90 รายการ

พร้อมส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้
รับฉลาก SCG eco value ให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าใน
ปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value จะต้องเป็น 2 ใน 3
หรือ 66.7% ของรายได้การขายรวม ซึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 30-40%
ปี 2563 เอสซีจีได้ประกาศเปลี่ยนชื่อฉลากจาก SCG eco
value เป็น SCG Green Choice โดยยังคงอ้างอิงมาตรฐาน
ISO 14021 เพื่อเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกสินค้า บริการ
และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อม
กับมั่นใจได้ว่าจะเป็นสินค้า บริการ และโซลูชันที่รักษ์โลกและ
ดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
Green หมายถึง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
รวมทั้งค�ำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ด้วย

Choice หมายถึง ทางเลือก เราสามารถเลือกเพื่อโลกได้
รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัว
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับฉลาก SCG Green Choice จะต้อง
เป็นสินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป และเข้าข่ายเกณฑ์ของ SCG
Green Choice ที่มีอยู่ 15 ข้อ อย่างน้อย 1 ข้อ เช่น การใช้
วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource
Use) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การใช้
น�้ำลดลง (Reduce Water Consumption) มีความเป็นมิตรต่อ
สุขภาพอนามัย (Health or Hygiene) มีอายุการใช้งานนานขึ้น
(Extended Life Product) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas Reduction) ความสามารถในการใช้ซ�้ำ
หรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable) ความสามารถ
ในการสลายเป็นอินทรียวัตถุ (Compostable) ฯลฯ
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SCG Green Choice มีกระบวนการรับรองและการสื่อสาร
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมหรือเฝ้า
ระวังคุณสมบัติตามที่ขอรับรอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค
“เราตั้งใจให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า คุณสมบัติ และ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนของกลุ่มสินค้าที่มีฉลาก SCG
Green Choice พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์
หน้าร้าน จุดขายสินค้า และทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของ
เอสซีจี” นิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวถึงการขับเคลื่อนฉลาก SCG Green
Choice ให้เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในใจของผู้บริโภค

นวัตกรรม ฉลาก

และกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
เบื้องหลังของสินค้า บริการ และโซลูชันที่จะได้รับการรับรอง
ฉลาก SCG Green Choice คือการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ที่ท้าทายในกระบวนการผลิตและ
คุณสมบัติ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการ
ผลิตให้น้อยลง เกิดของเสียน้อยลง แต่สินค้าต้องมีคุณสมบัติ
หรือประสิทธิภาพดีกว่าหรือเท่าเดิม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำหรือรีไซเคิลได้ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 3 เรื่อง คือ
หนึ่ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน
สอง เศรษฐกิจหมุนเวียน เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย
การใช้ซ�้ำ การยืดอายุการใช้งาน ฯลฯ
สาม สุขภาพและความปลอดภัย เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ด้าน
คุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์และสุขภาพอนามัย

ตัวอย่างสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG Green
Choice ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปูนซีเมนต์งาน
โครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด ซึ่งจะสื่อสารข้อมูลชัดเจนว่า
“ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย
50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์”
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
เช่น สารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม emisspro® R Series
“ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงอย่างน้อย 2%”
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้
น�้ำ หรือมีวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น ฉนวนกันความร้อน SCG
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“ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 80% (ทดแทนการใช้ทราย
ธรรมชาติ 100%)” นวัตกรรมกระดาษ Idea Green
“ผลิตจากเยื่อ Eco-fiber 50% ช่วยลดการใช้ไม้ใหม่”
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น
ระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ เอสซีจี “ประหยัดค่าไฟรายเดือน
ตั้งแต่ 140 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป” (รุ่น Basic) และ “ประหยัด
ค่าไฟรายเดือนได้มากกว่า 1,370 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป”
(รุ่น Platinum)
สินค้า บริการ และโซลูชันที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
เช่น โซลูชัน Top Up Roof “ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคา
เดิมได้อย่างน้อย 10 ปี เมื่อเทียบกับวิธีการแก้ไขแบบทั่วไป”
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ดีต่อสุขภาพอนามัย เช่น
บรรจุภัณฑ์ FEST Choice “ผลิตจากกระดาษส�ำหรับสัมผัส
อาหาร ทนร้อน ไม่ละลาย ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย”
กระเบื้องเซรามิกคอตโต้ รุ่น COTTO Hygienic Tile “ยับยั้ง
แบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้องได้มากถึง 90%” กระเบื้องและ
ครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ทุกรุ่นทุกชนิด “ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้วัตถุดิบจาก
ใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน” ท่อและข้อต่อพีวีซี เอสซีจี
“ปลอดภัยจากสารตะกั่ว เป็นมิตรต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม”
ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจีวิจัยและพัฒนา
ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมกับการดูแล
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เอสซีจียังคว้ารางวัลแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน
ฐานะองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Top Green Brand Love จาก
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งตอกย�้ำ
จุดยืนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีที่มุ่งมั่นมาตลอด
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน ซึ่งเอสซีจีเชื่อมั่นว่าฉลาก
SCG Green Choice จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า
ทุกสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับการรับรอง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ยืนยันความมุ่งมั่นบนเส้นทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของเอสซีจี
............
หัวใจส�ำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม SCG Green Choice
คือการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า บริการ
และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อจะเลือกซื้อสินค้าครั้งต่อไป มองหาฉลากสิ่งแวดล้อมบน
บรรจุภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ
เพราะ “คุณเลือกได้” เพื่อโลกของเรา
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Zero Burn
สร้างพลังงานทางเลือก
ลดมลพิษจากการเผาฟางข้าว

เ

ดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดการ
เก็บเกี่ยวข้าวรอบแรกในพื้นที่ต�ำบลรางจรเข้ อ�ำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาวบ้าน “รางจรเข้” เล่าว่า ท้องทุ่งในต�ำบลของเขา
เป็นนาข้าวนับพันไร่ ในช่วงเวลานี้ ในอดีตที่ผ่านมาชาวนาจ�ำเป็น
ต้องใช้วิธีเผาฟางข้าวที่เหลืออยู่ในแปลงนา เพื่อเตรียมพื้นที่
ให้พร้อมส�ำหรับการท�ำนารอบ 2 ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก
ช่วงรอยต่อที่กระชั้นท�ำให้ไม่อาจก�ำจัดฟางด้วยวิธีอื่น เช่นการ
หมักฟางโดยการปล่อยน�้ำเข้ามาขังในนา ซึ่งต้องใช้เวลาถึง
ครึ่งเดือนกว่าฟางจะย่อยสลายไปเอง
สถานการณ์ของต�ำบลรางจรเข้คงไม่แตกต่างจากพื้นที่
การเกษตรอีกหลายแห่งทั่วประเทศไทย ที่เกษตรกรใช้วิธีเผาไร่
เพื่อก�ำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นใบอ้อย
ซังข้าวโพด หรือฟางข้าวในนา จนก่อให้เกิดมลภาวะทั้งหมอก
ควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทบต่อปัญหา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน
จะมีหนทางอื่นใดที่สามารถช่วยเกษตรกร พร้อมกับใช้
ประโยชน์จากฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แทน
การเผาทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

รางจรเข้

มุ่งสู่ Zero Burn
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างริเริ่มด�ำเนินโครงการเกษตร
ปลอดการเผา (Zero Burn) โดยเปิดรับซื้อผลผลิตการเกษตร
เหลือทิ้งตั้งแต่ปลายปี 2562 ในพื้นที่รอบโรงงานปูนซีเมนต์ทั้ง
5 แห่งของเอสซีจี ที่จังหวัดสระบุรี ล�ำปาง และนครศรีธรรมราช
พร้อมขยายจุดรับซื้อไปยังเครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ซีแพคที่กระจายตัวครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ
โรงงานรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย และซังข้าวโพดเป็นหลัก
เพื่อน�ำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet)
ส�ำหรับใช้ในหม้อเผาของโรงงานปูนซีเมนต์ ทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหิน
ในกรณีของฟางข้าว หากจุดรับซื้ออยู่ไกลมากจากโรงงาน
ปูนซีเมนต์ การใช้เครื่องอัดก้อนแบบธรรมดาจะไม่คุ้มต่อ
การขนส่ง จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องจักรย่อยและบีบอัดฟางให้เป็น
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีขนาดเล็กแต่หนาแน่นสูง ท�ำให้สามารถ
บรรทุกได้ราว 20 ตันต่อคันรถบรรทุกพ่วง
ส�ำหรับต�ำบลรางจรเข้ อ�ำเภอเสนา แม้ที่ผ่านมาจะมีการเผา
ฟางในนาหลังการเก็บเกี่ยวมาโดยตลอด ทว่าด้วยการตระหนัก
ถึงปัญหาของคนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลรางจรเข้
(อบต.) จึงร่วมมือกับเอสซีจีด�ำเนินโครงการเกษตรปลอดการ
เผา รวมทั้งจับมือเป็นพันธมิตรกับสยามคูโบต้าส่งมอบรถอัดฟาง
จ�ำนวน 2 คันมาให้ใช้ในโครงการนี้อีกด้วย
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นอกจากนี้เอสซีจียังติดตั้งเครื่องจักรส�ำหรับอัดเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่ต�ำบลลาดงา ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ต�ำบลรางจรเข้ นับเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนโครงการ
เกษตรปลอดการเผาในท้องที่อ�ำเภอเสนา เพราะเกษตรกร
สามารถขนส่งฟางอัดก้อนมาแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด โรงงานเขาวง
จังหวัดสระบุรี ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 100 กิโลเมตร
ได้อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์
“ที่ต�ำบลรางจรเข้ท�ำนาปีละ 2 รอบ เพราะใช้น�้ำชลประทาน
การท�ำนาสมัยก่อนจะใช้วิธีเผาฟางอย่างเดียวเลยค่ะ เพราะมันไว
ในช่วงที่เราท�ำนารอบแรกเสร็จ จะขึ้นรอบที่ 2 เราไม่มีเวลามา
หมักฟาง เราต้องท�ำนารอบ 2 ให้เสร็จก่อนที่น�้ำจะหลากมาท่วม
พื้นที่ช่วงปลายปี”
วราภรณ์ เฉลิมศิลป์ ชาวนาตัวจริงแห่งท้องทุ่งรางจรเข้
เล่าให้ฟัง พร้อมกล่าวถึงโครงการเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่ว่า
“ข้อดีของโครงการนี้คือ ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเผาฟางกัน
ช่วยลดฝุ่นลดมลพิษไปได้ แล้วท่านนายก อบต. ก็ช่วยเกษตรกร
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายฟางด้วย แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ใน
ทุ่งรางจรเข้มีนาเป็นพันไร่ หากนาแต่ละแปลงเก็บเกี่ยวเสร็จไล่ๆ
กัน กลัวว่ารถอัดฟางที่มีอยู่จะเข้าไปท�ำงานไม่ทัน”
อย่างไรก็ตามวราภรณ์และเพื่อนชาวนาด้วยกันมีความเห็น
ตรงกันว่า หากรถอัดฟางที่มีอยู่จ�ำนวน 2 คันสามารถตระเวนไป
อัดฟางในแปลงนาได้สัก 60-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ก็น่าจะช่วย
ลดการเผาฟางให้น้อยลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี
ขณะที่ พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รางจรเข้ ให้ความเห็นว่า
“ปัจจุบันเรื่องฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาระดับชาติ ตรงนี้เรา
รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้เผาฟางข้าวในนา แต่ถ้า
หากไม่มีเครื่องมือมาช่วยเขา ส่วนใหญ่ยังต้องเผาอยู่ เราเลยขอ
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ความอนุเคราะห์จากเอสซีจีให้ลงมาช่วยกัน เบื้องต้นเอสซีจีได้
น�ำเครื่องจักรอัดฟางเป็นเชื้อเพลิงมาติดตั้งในพื้นที่ นอกจากนี้
เรายังได้รับการสนับสนุนจากสยามคูโบต้า มอบรถอัดฟางมาให้
ใช้งาน คาดว่าจะช่วยให้แก้ปัญหาการเผาฟางข้าวได้ถึง 100%”

ขนฟาง
ยามสายของวันนั้นอากาศยังคงเยือกเย็น ท้องฟ้าปลอดโปร่งและ
ลมพัดค่อนข้างแรง เนื่องจากเป็นช่วงปลายปี มองลงไปจาก
ไหล่ถนนเห็นท้องทุ่งโล่งกว้างไกล แต่ในแปลงนาที่ติดริมถนน
มีรถคูโบต้าสีแดง 2 คันลากตู้เครื่องอัดฟางวิ่งวนไปวนมา
ตามแนวยาวของผืนนา
พื้นนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเหลือตอซังเรียงรายเป็นแถว และเศษ
ฟางเหลือทิ้งเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณ เมื่อรถอัดฟางวิ่งผ่าน เส้นฟาง
จะถูกดูดเข้าไปบีบอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม แล้วปล่อยตาม
สายพานออกมาจากช่องท้ายรถ คนงานจะเดินไปใช้ขอเหล็กลาก
ก้อนฟางเหล่านั้นมาเก็บรวบรวมไว้ที่มุมหนึ่ง ฟางแต่ละก้อนหนัก
ราว 18-20 กิโลกรัม
วิชา เกิดพันธ์ อายุ 70 ปี เจ้าของนาผืนนี้ เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี
ที่แล้วเขาไม่อยากเผาฟางข้าว ถึงขั้นยอมเสียเงินจ้างรถมาขนฟาง
จากนาตัวเองไปทิ้ง
“ผมท�ำนาทั้งหมด 100 ไร่ ที่ตรงนี้ 14 ไร่ ผมเป็นคนแรก
ในอ�ำเภอเสนาที่จ้างรถมาขนฟาง ให้เขาไป 5,000 บาท
แล้วเลี้ยงข้าวคนขับอีกต่างหาก อ้าว ถ้าผมเผาผิดกฎหมาย
เสียเงินแล้วสบายใจ” ลุงวิชาหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวต่อ
“อย่างโครงการที่เขาบอกว่าหมักฟางให้ย่อยสลาย มันไม่ใช่
เรื่องง่าย ใช้เวลาเป็นเดือน คนพูดกับคนย�่ำนาคนละคนกัน
เขาไม่รู้หรอก แต่ถ้ามีโครงการ Zero Burn มา มันแน่นอน
แก้ถูกจุด”
“ลุงประสานมาได้เลยครับ เราจะลงมาแบบนี้ อัดฟางให้
แล้วรับซื้อฟางไร่ละ 50 บาท” นายกฯ พงศกรกล่าวเสริม
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“ถ้าหากโครงการนี้มีก�ำไร เราจะมีผลตอบแทนกลับคืนให้
เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ”
นายกฯ พงศกรอธิบายเรื่องนี้ว่า “ฟางในนาทาง อบต. จะ
ด�ำเนินการอัดเป็นฟางก้อน ซึ่งหลังจากที่เอสซีจีรับซื้อแล้ว เรา
จะให้เกษตรกรเจ้าของนาไร่ละ 50 บาท และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง
กระจายเป็นค่าจ้างในการด�ำเนินการและจัดสรรเข้ากองทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ให้ชุมชน เช่น เป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดี
แต่ยากจน หรือเป็นสวัสดิการให้เกษตรกร โดยกองทุนนี้กลุ่ม
ชาวบ้านจัดตั้งกันเองในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ อบต.
เป็นพี่เลี้ยงให้”
ขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือ บรรดาฟางอัดก้อนจากนาแปลงนี้จะถูก
ขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของเอสซีจี
ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลลาดงา ห่างจากบริเวณนี้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร

อัดฟาง
โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดตั้งอยู่ในเขตที่ดินของ
ซีแพค ต�ำบลลาดงา ที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “บ่อทราย”
นอกอาคารโรงงานด้านหนึ่งเป็นลานกว้าง มองเห็นก้อนฟาง
สุมซ้อนเป็นกองพะเนินเรียงรายทั่วบริเวณลาน
วราวุธ เสมอเหมือน เจ้าหน้าที่เอสซีจีประจ�ำโรงงาน เล่าว่า
“โรงงานนี้เริ่มด�ำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563
ส่วนฟางที่เห็น ทางโรงงานรับมารอบแรกประมาณช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเราได้เตรียมเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
ส่งให้โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย จังหวัดสระบุรี”
วราวุธอธิบายกระบวนการท�ำงานว่า เมื่อเกษตรกรน�ำรถ
อีแต๊กหรืออีแต๋นบรรทุกฟางอัดก้อนเข้ามาที่นี่ ทางโรงงาน
จะท�ำการวัดความชื้นของฟางให้มีค่าไม่เกิน 25% จึงตกลง
รับซื้อไว้ได้
“คนงานเอาตะขอเหล็กไปเกี่ยวๆ เพื่อแยกเศษเชือกออกมา
แล้วท�ำให้ฟางฟูขึ้น ถึงจะเอาเข้าเครื่องย่อยได้”

ฟางที่ผ่านเครื่องย่อยจะมีขนาดเล็กลงเหลือชิ้นละประมาณ
24 มิลลิเมตร จากนั้นใช้ระบบพัดลมดูดเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักร
บีบอัดที่ติดตั้งในโรงงานจ�ำนวน 4 เครื่อง
ผลผลิตจากกระบวนการดังกล่าวก็คือฟางอัดก้อนขนาดเล็ก
ที่มีความหนาแน่นสูง หรือเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 24 มิลลิเมตร
วราวุธเล่าว่า โรงงานแห่งนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังต้อง
ทดลองและปรับปรุงระบบการท�ำงานเพื่อให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกวันนี้โรงงานสามารถผลิตฟางอัดเม็ดเป็นเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลได้ประมาณ 10 กว่าตันต่อวัน เพื่อขนส่งไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
จังหวัดสระบุรี ทุกๆ 3 วัน ในปริมาณเที่ยวละประมาณ 20 ตัน
เจ้าหน้าที่ของเอสซีจีอีกคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการนี้
อย่างใกล้ชิด คือ ชวิน จัตตารีส์ วิศวกรผู้มีหน้าที่ออกแบบระบบ
โรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนดูแลกระบวนการผลิตให้
ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
“วัตถุดิบอย่างฟางข้าวหรือใบอ้อยมีน�้ำหนักเบา ท�ำให้การ
ขนส่งไม่คุ้มค่า จึงต้องหาวิธีแปรรูป คือการย่อยและอัดเป็นแท่ง
ขนาดเล็ก เพื่อให้ขนส่งได้ในปริมาณมาก พวกผมจึงเริ่มศึกษา
เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องจักรและติดตั้ง ซึ่งโรงงานตอนนี้อยู่
ในช่วงทดลองผลิต ทดลองการท�ำงานของระบบต่างๆ”
เขาอธิบายเพิ่มว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือการท�ำงาน
ของ 3 ทีม ทีมแรกคือทีมจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ท�ำหน้าที่หาวัตถุดิบ เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ทีมที่ 2 คือ
ทีม Customer Co-Development ที่ท�ำหน้าที่ร่วมพัฒนา
การน�ำเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ให้ได้
ทั้งปริมาณและคุณภาพสูงที่สุดทั้งจากโรงงานปูนซีเมนต์

ชวิน จัตตารีส์

และลูกค้าภายนอก และทีมที่ผมรับผิดชอบอยู่ คือ
ทีมเทคนิค จะอยู่ตรงกลาง รับโจทย์มาจากทั้งสองทีม แล้ว
หาเทคโนโลยีมาใช้แปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่ลูกค้าต้องการ”
ชวินเผยว่า ในระยะใกล้โรงงานมีแผนผลิตฟางอัดเป็น
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลให้ได้ 0.5 ตันต่อเดือน และแผนขั้นต่อไป
ตั้งเป้าผลิต 1.5 ตันต่อเดือน

ขยายผล

เพื่ออนาคตของทุกคน
เอสซีจีมีแผนขยายจุดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผ่าน
เครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคทั่วประเทศ และตั้งเป้า
ว่าจะสามารถผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนการน�ำเข้า
ถ่านหินให้ได้ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี
วิธีการไปถึงเป้าหมายนี้มีหลายแนวทาง เช่น การติดตั้ง
เครื่องจักรอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง
การแสวงหาความร่วมมือแบบ OEM กับโรงงานเอกชนรายอื่น
ที่มีเครื่องจักรผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลอยู่แล้ว
นอกจากนั้นเอสซีจียังมีแนวคิดส่งเสริมการใช้เครื่องจักร
ขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทย ให้เป็นกิจการ
ในลักษณะวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
“เชื่อว่าโครงการ Zero Burn จะมีประโยชน์อย่างแน่นอน
ครับ” ชวินกล่าวอย่างมั่นใจ
“มองในแง่ธุรกิจ เราเอาของต้นทุนต�่ำมาท�ำเชื้อเพลิง แต่
มองอีกมุม เราเอาของไม่มีค่ามาท�ำให้มีประโยชน์ ผมว่าเป็นงาน
ที่เหนื่อย แต่ก็ท้าทาย คือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ เปลี่ยนมุมมอง
ทั้งเรื่องเครื่องจักร เรื่องคน หรือธุรกิจของโรงปูน ทุกคนต้อง
เปลี่ยน ต้องปรับตัว แต่สุดท้ายห่วงโซ่มันดีขึ้น ชาวนามีรายได้
เพิ่มขึ้น คนขับรถขนส่งมีงานท�ำ โรงงานปูนซีเมนต์ก็ใช้ถ่านหิน
น้อยลง เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
“ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต…ผมภูมิใจที่ได้ท�ำงานนี้”
ความรู้สึกของวิศวกรหนุ่มอย่างชวินคงไม่แตกต่างจาก
ชาวเอสซีจีคนอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการเกษตรปลอดการ
เผา Zero Burn ที่ช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อมและสรรค์สร้าง
ประโยชน์ให้กับหลายภาคส่วนของสังคมไทย

Feature Story 21

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี

กระบวนการประเมิน
และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1

อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล
Global Reporting Initiatives (GRI)
ฉบับ GRI Standards

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่
กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และจัดจ�ำหน่าย
การใช้สินค้าและบริการ ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

2

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�ำคัญผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส�ำรวจความคิดเห็น
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ

3

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กร

4

ประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญทั้งในมิติของความส�ำคัญ
ต่อเอสซีจี และความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและก�ำหนดประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

สูง

ในปี 2563 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ได้ก�ำหนดประเด็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality) โดยอ้างอิง
จากประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดท�ำขึ้นในปี 2560 ซึ่งมีการทบทวนและ
จัดท�ำใหม่ภายใน 3 ปี โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญทั้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ ประเด็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยง
และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า

• มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง
• มีผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่น
จากผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง
• เป็นประเด็นที่ถูกน�ำไปพิจารณาในแผนธุรกิจ			
ของเอสซีจีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การบริหาร
แรงงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต�่ำ
ต�่ำ
22 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

สิทธิมนุษยชน

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การพัฒนาชุมชน
และสังคม
การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

การจัดการของเสีย

ความส�ำคัญต่อเอสซีจี

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ การใช้วัตถุดิบ
ห่วงโซ่อุปทานต้นน�้ำ และเชื้อเพลิง
อย่างยั่งยืน

สูง

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี
(Enterprise Materiality)
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภาพ
และความปลอดภัย

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป (ดูหน้า 24)

การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน
โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และท�ำให้เกิดการ
หมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน (ดูหน้า 28)

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้
รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของธุรกิจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ดูหน้า 32)

ความเสี่ยง
วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลาย
พื้นที่ทั่วโลก ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลถึงความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และค่า
ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เน้นการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้
ความคาดหวังถึงความร่วมมือกันในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลง
ปารีส เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
				
โอกาส
น�ำมาตรฐานสากลมาสร้างความยั่งยืนใน
การด�ำเนินงานและการจัดท�ำแผนเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาสินค้าและ
บริการคาร์บอนต�่ำที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก สนับสนุนโครงการที่ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการก�ำหนดราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon
Pricing) เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและ
พลังงานทางเลือก จัดท�ำโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการลดการใช้
พลังงาน ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอน สอดคล้องกับความตกลงปารีส
โดยมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net
Zero) ในปี 2593 และอยู่ระหว่างการทบทวน
เป้าหมายระยะกลางในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 28% ในปี 2573 เทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

ความเสี่ยง
วิกฤตขยะทั่วโลกทั้งในทะเลและบนบกที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้
มีส่วนได้เสีย นักลงทุน องค์กรที่ไม่แสวงหา
ก�ำไร และผู้ถือหุ้น ต่อต้านการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและการบริหาร
จัดการของเสียที่ไร้ประสิทธิภาพ รัฐบาลใน
หลายประเทศออกกฎหมายยกเลิกการใช้
ถุงพลาสติก และในยุโรปมีมาตรการจัดเก็บ
ภาษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้บริโภค
มีแนวโน้มให้ความสนใจต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรหรือน�ำของเสีย
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเป็นวัสดุ
รีไซเคิล

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจ
เกิดการหยุดชะงัก รวมทั้งสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัยของธุรกิจในต่าง
ประเทศให้ได้มาตรฐานของเอสซีจี รวมถึงการ
ขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจ
ขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก
การท�ำงาน ความปลอดภัยจากการขนส่ง
และการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน
และสังคม

โอกาส
น�ำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชัน ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากร
ในกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน และ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ขึ้น สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ พัฒนา
กระบวนการผลิตให้เกิดของเสียหรือเหลือเศษ
วัสดุน้อยที่สุด รวบรวมและจัดการของเสีย
เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ของเสียโดยพัฒนาเป็นสินค้าหรือวัสดุทดแทน
พร้อมสร้างธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และตั้งเป้าหมาย
เป็นองค์กรผู้น�ำด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศและระดับภูมิภาค

โอกาส
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร
เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ให้
เกิดเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และระบบการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย ส่งเสริม
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�ำด้านความ
ปลอดภัย และมุ่งสู่การด�ำเนินการที่เกิดจาก
ค�ำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของผู้บริหารใน
แต่ละบริษัท รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย เพื่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
พร้อมส่งเสริมและขยายผลสู่คู่ธุรกิจ ชุมชน
และสังคม

ประเด็นความยั่งยืน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
การจัดการของเสีย
การจัดการน�้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สิทธิมนุษยชน
การดูแลและพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย
สภาพภูมิอากาศ
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แสวงหาโอกาสใหม่และนวัตกรรม
เพื่อเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น น�ำมาซึ่งความร่วมมือของทั่วโลก
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้นวัตกรรมในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการให้เอสซีจีเปิดเผยและจัดการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยังมี
ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การแข่งขัน
ในตลาดสินค้าคาร์บอนต�่ำ ฯลฯ  เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามความ
ตกลงปารีส ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ในปี 2593 โดยก�ำกับดูแลและด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามแนวทางสากล
ในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เป้าหมายและผลงาน

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1. เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
และแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล
2. ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานสูงขึ้น
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบรรลุ
เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ใน
ปี 2593 (Net Zero in 2050)
4. พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก
ป่าชายฝั่ง และหญ้าทะเล ให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่ง
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
7. จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกการ
อนุรักษ์พลังงานและการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่
พนักงานและคู่ธุรกิจ

1. ทบทวนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส
และสอดคล้องกับการควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5
องศาเซลเซียส และการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ในปี 2593 (Net Zero in 2050)
2. จัดท�ำมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในทุกหน่วยธุรกิจ
3. จัดท�ำและเปิดเผยการจัดการประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามแนวทางสากล (TCFD,
SBTi)
4. ก�ำกับและดูแลการด�ำเนินการในประเด็น
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส
5. ผลักดันและด�ำเนินงานโดยคณะ
กรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส

ปี 2593

การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

ปี 2563 ปี 2568 ปี 2573

10% 20% 28%
ปี 2563
10.9%
การลดการใช้พลังงาน
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

ปี 2568

13%
ปี 2563
7.6%

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

โซลูชัน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เอสซีจีพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์และน�ำมาติดตั้งใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ และโซลาร์
รูฟทอป เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยส่งเสริมธุรกิจด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์
ให้บริการแก่บริษัทในเครือเอสซีจี หน่วยงานภายนอก และลูกค้า
เจ้าของบ้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่พลังงานแสงอาทิตย์
• SUSUNN ธุรกิจให้บริการด้านพลังงานทดแทนอย่าง
ครบวงจร บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก
การจัดท�ำโครงการภายในโรงงานจนเกิดความช�ำนาญและต่อ
ยอดเป็นการให้บริการแก่โรงงานภายนอก นับจากปี 2561
ถึง 2563 ได้ติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แก่บริษัทใน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง รวมทั้งบริษัทภายนอก รวม 18 โครงการ ช่วยลด
การใช้พลังงานได้กว่า 11 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 6,700 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• SCG Floating Solar Solutions นวัตกรรมโซลาร์
ฟาร์มลอยน�้ำของธุรกิจเคมิคอลส์ ให้บริการแบบโซลูชันครบ
วงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต
ทุ่นลอยน�้ำ ติดตั้ง และการดูแลรักษา ตั้งแต่ปี 2561-2563
ได้ด�ำเนินการติดตั้งให้แก่บริษัทในเอสซีจีและลูกค้าภายนอก
รวมมากกว่า 19 โครงการ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 25.8
เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 12,330 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

• SCG Solar Roof Solutions นวัตกรรมเพื่อบ้าน
ประหยัดพลังงานของเอสซีจีที่ให้บริการแก่ลูกค้าเจ้าของบ้าน
ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 60% ติดตั้งและดูแลครบทั้งกระบวนการ
พร้อมแอปพลิเคชันติดตามและตรวจสอบการท�ำงานของระบบ
โดยเอสซีจีพัฒนาโซลูชันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเจ้าของ
บ้านในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงาน
สะอาดในภาคประชาชนให้สูงขึ้น โดยปี 2563 มียอดขายเติบโต
ประมาณ 3 เท่าของปี 2562 เนือ่ งจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 ที่ลูกค้าต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น

• โครงการรถยนต์ไฟฟ้าบูรณาการร่วมกับการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจเคมิคอลส์ริเริ่ม
ทดลองน�ำรถยนต์ไฟฟ้าบูรณาการร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้งานแทนรถยนต์เชื้อเพลิงดีเซลในบริษัท
อาร์ ไอ แอล 1996 จ�ำกัด พบว่าช่วยทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
ดีเซลได้กว่า 2,580 ลิตรต่อคันต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้กว่า 7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อปี และช่วย
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงดีเซลได้ราว 45,570 บาทต่อคันต่อปี ซึ่งนับ
ว่ามีศักยภาพในการขยายผลต่อไป ทั้งการปรับเปลี่ยนรถยนต์ใน
องค์กรเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และการสร้างธุรกิจใหม่ เช่นระบบ
สถานีบริการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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นวัตกรรมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
เอสซีจีคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการลดการใช้พลังงานมา
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนา
สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การใช้ AI บริหารจัดการพลังงาน บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด มีเป้าหมายลดพลังงานให้ได้ 1% ของพลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เทียบกับปีก่อนหน้า จึงน�ำเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) มาใช้บริหารจัดการพลังงานในหน่วยการผลิต
ช่วยลดการใช้พลังงานได้กว่า 40,000 กิกะจูลต่อปี ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี และช่วยให้ควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพขึ้น ในอนาคตมีแผนขยายผลถึงทุกหน่วยการผลิต
ในบริษัท และบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเคมิคอลส์

ส่งเสริมโครงการ
ผ่าน ICP
เอสซีจีน�ำ Internal Carbon Pricing (ICP)
มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน
โครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยใช้อัตรา 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ปี 2563 มีโครงการที่ได้รับ
การประเมินด้วย ICP คือ
• โครงการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟทอป 0.5
เมกะวัตต์ ของบริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 326 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

• การพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต�่ำ

(Low Carbon Cement Product)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างส่งเสริม
การใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic
cement) ที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
ปี 2563 ได้ส่งมอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกให้
ลูกค้าใช้งานแล้ว 2 ล้านตัน ลดก๊าซเรือน
กระจกได้ 100,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์ไทยในการผลักดันการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
ในงานก่อสร้างอาคาร ถนน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กับหน่วยงานภาครัฐ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)
ปี 2563 เอสซีจีเริ่มจัดท�ำระบบการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scope 3)
ตามแนวทาง Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) เพื่อน�ำไปสู่
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ได้แก่
1. การขนส่งและกระจายวัตถุดิบต้นน�้ำ (Upstream Transportation and Distribution)
2. การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน�้ำ (Downstream Transportation and Distribution)
3. กระบวนการผลิตสินค้าขั้นกลาง (Processing of Sold Products)
4. การใช้งานสินค้า (Use of Sold Products)
5. การจัดการซาก (End of Life Treatment)
ตัวอย่างสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น
• emisspro® R Series
สารเคลือบวัสดุทนไฟในเตาเผาอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เตาเผา ลดการใช้พลังงานและการสูญเสีย
พลังงานในกระบวนการผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• Green Logistics
เอสซีจีพัฒนา “Green Supply Chain” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งต่อลูกค้า ชุมชน และคู่ธุรกิจขนส่ง
โดยน�ำระบบ Total Quality Management มาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง จนได้รับรางวัล Deming Prize และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี จากปริมาณการขนส่งรวม 38 ล้านตัน ใช้หลักการบริหารคือ
Backhaul Logistics Operation บริหารรอบรถบรรทุกสินค้าไปและกลับ ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า Multi-modal
บริหารการขนส่งสินค้าล็อตใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง เป็นต้น
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LESS

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก
ปี 2563 เอสซีจีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชน เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติลดโลกร้อน และโครงการอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่โรงงาน รวมทั้งสิ้น 660 ไร่ (176,070 ต้น) โดยแบ่ง
เป็นการปลูกป่าบก 576 ไร่ ป่าโกงกาง 64 ไร่ และหญ้าทะเล 20 ไร่
คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 14,132 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ใน 10 ปี นอกจากนี้ได้ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูนรวมทั้งสิ้น 193,775 ต้น (680.5 ไร่) และ
สร้างฝายเพิ่มความชุ่มชื้นรวมทั้งสิ้น 100,466 ฝาย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด และ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ร่วมมือ
กับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด�ำเนินโครงการ “การกันพื้นที่
เหมืองเพื่อรักษาพื้นที่ป่าและปลูกป่าในพื้นที่
ฟื้นฟูเหมือง เพื่อกักเก็บคาร์บอนและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ” บริเวณเหมืองหินปูน
และเหมืองดินดาน และได้รับใบประกาศนียบัตร
ภายใต้โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก” (Low Emission Support Scheme:
LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) โดยนับจากระยะเวลา
ในการท�ำเหมืองมาแล้วกว่า 20 ปี พื้นที่ป่ากันชน
(Buffer Zone) 7,514 ไร่ มีปริมาณกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์รวม 389,625 ตัน
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เศรษฐกิจหมุนเวียน
นวัตกรรมเพื่อสินค้า บริการ และโซลูชันเพื่อความยั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้หลักการ “ผลิต-ใช้-วนกลับ”
(Make-Use-Return) เป็นหลักคิดส�ำคัญในการจัดการและรับมือกับปัญหาขยะ ขยะในทะเล
การขาดแคลนทรัพยากรของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เอสซีจีให้ความส�ำคัญ
กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดเป็นประเด็นส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
และตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อก�ำกับดูแล ส่งเสริมแนวปฏิบัติ SCG Circular Way
และสร้างปัจจัยความส�ำเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
และนวัตกรรมเพื่อจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายและผลงาน

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

ปี 2564

1. การพัฒนาสินค้าและบริการ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
สร้างและรักษาคุณค่าของวัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การรวบรวมและจัดการของเสีย
เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
3. การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

• การตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อก�ำกับดูแลและสร้างปัจจัยความส�ำเร็จของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนัก การสร้างความร่วมมือ การก�ำหนด
ข้อบังคับ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบ
บริหารจัดการและประเมินผล

ปริมาณขยะของส�ำนักงานใหญ่ บางซื่อ
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบเท่ากับ 0 ตัน
(Zero Waste to Landfill)

ปี 2563

41.5 ตัน
ปี 2563

ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนรายได้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่น�ำกลับมารีไซเคิล
ไม่น้อยกว่า 50%
ของรายได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

ปี 2563

56%

ปี 2568

ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนสินค้า
ที่สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ�้ำได้
เท่ากับ 100%

ปี 2563

96.7%
ปี 2568

200,000

ตันต่อปี
ธุรกิจเคมิคอลส์มีปริมาณ
การขายสินค้าพอลิเมอร์ที่ผลิตจาก
วัสดุรีไซเคิล/วัสดุหมุนเวียน

28 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
หากสินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน ปริมาณขยะจากสินค้า
ที่ใช้แล้วก็จะลดน้อยลงด้วย การน�ำทรัพยากรใหม่มาใช้ก็จะ
ลดลงตาม เอสซีจีจึงให้ความส�ำคัญตั้งแต่การออกแบบสินค้า
ให้ใช้วัสดุลดลง แข็งแรงทนทานขึ้น อายุการใช้ยาวนานขึ้น
และให้บริการซ่อมแซมสินค้าที่เสื่อมสภาพให้มีคุณภาพที่
เหมาะสมแก่การใช้งานต่อไป ช่วยยืดระยะเวลาก่อนที่สินค้านั้น
จะกลายเป็นขยะ รวมถึงการท�ำให้สินค้าน�ำมารีไซเคิลง่าย

• X-Shield Technology นวัตกรรมเคลือบสี
สูตรพิเศษ ใช้ในกระเบื้องหลังคาและครอบคอนกรีต SCG

รุ่น Prestige X-Shield ช่วยเพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี
และชั้นเคลือบ โดยท�ำให้โมเลกุลเนื้อสีประสานเป็นเนื้อเดียวกัน
กับกระเบือ้ ง จึงทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าหลังคาคอนกรีตทัว่ ไป
3 เท่า

• Lifetime Solution นวัตกรรม
ยืดอายุงานโครงสร้าง งานบริการซ่อมแซมโครงสร้าง

และอาคารทุกประเภท โดยเฉพาะงานอาคาร โรงงาน โกดัง
สะพาน ถนน และสนามบิน ตั้งแต่การตรวจสอบ วิเคราะห์
หาสาเหตุ และการแก้ไขอาคารที่โครงสร้างเสียหายจากการ
ใช้งาน รวมถึงงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมเพื่อเพิ่ม
หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน งานป้องกันการเกิดสนิม
ในคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ Lifetime
Solution เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด (CPAC) กับ SHO-BOND & MIT
Infrastructure Maintenance Corporation (SB&M)
ประเทศญี่ปุ่น

เม็ดพลาสติก HDPE จาก SMX TechnologyTM

มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกลง
แต่ยังคงคุณสมบัติการใช้งานได้เหมือนเดิม น�ำไปผลิตสินค้าได้
หลากหลายประเภท เช่น ฟิล์มส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค
ฟิล์มส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทนแรงกระแทกพิเศษ
ฝาน�้ำอัดลมรุ่นน�้ำหนักเบาพิเศษ ขวดบรรจุภัณฑ์รุ่นน�้ำหนักเบา
พิเศษ ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อสารเคมี ฯลฯ

• Roof Repaint เอสซีจี รูฟฟิ่ง ให้บริการล้าง-ทาสีหลังคา
ช่วยปรับสภาพหลังคาเก่าให้สวยสดใสเหมือนใหม่ โดยให้บริการ
ตั้งแต่ล้างทำ�ความสะอาดหลังคาเพื่อขจัดคราบฝุ่น ทาสีรองพื้น
เพิ่มการยึดเกาะของสีจริง และทาสีหลังคา 2 ชั้นเพื่อให้สีติดแน่น
ทนนาน แทนการรื้อและการเปลี่ยนหลังคาใหม่ที่จะทำ�ให้เกิด
ของเสีย

OptiSorb-X บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป้องกันออกซิเจน

และความชืน้ ร่วมกับเทคนิคการดูดซับออกซิเจนภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
ช่วยคงคุณภาพของสินค้าและยืดอายุการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึ้น
เหมาะส�ำหรับขนม เบเกอรี เนื้อสัตว์แปรรูป ฯลฯ

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 29

การรวบรวมและการจัดการของเสียเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
แนวทางส�ำคัญที่จะช่วยจัดการเรื่องปัญหาของเสีย คือการส่งเสริมความตระหนักและ
การน�ำของเสียกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งยังได้ประโยชน์จาก
การลดการใช้ทรัพยากรลงด้วย โดยต้องด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สินค้า
ที่ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมีคุณสมบัติที่ดีและได้มาตรฐานการใช้งาน เพื่อสร้างความยอมรับ
ของตลาด ลูกค้า และผู้บริโภค

• ฉนวนกันความร้อน SCG ฉนวนกันความร้อนส�ำหรับติดตั้งบริเวณเหนือฝ้า
เพดานบ้านเพื่อป้องกันความร้อนจากโถงหลังคา ผลิตจากแก้วรีไซเคิลทดแทนทราย
ธรรมชาติ 100% มีสาร HydroProtecTM ที่ช่วยลดการอุ้มน�้ำถึง 10 เท่า
เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84, BS476 และได้รับมาตรฐาน
ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และฉลาก SCG Green Choice
• High Quality Post-Consumer Recycled
Resin (PCR) สูตรการผลิตเม็ดพลาสติกที่พัฒนามาเป็น

พิเศษ ส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงประเภท
HDPE จากพลาสติกใช้แล้วที่ได้จากครัวเรือนในประเทศไทย
ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระดับโลก Global
Recycled Standard (GRS) สามารถใช้ผสมสูงสุดได้ถึง 100%
โดยยังคงคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า เหมาะ
ส�ำหรับน�ำไปผลิตเป็นขวดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• Recycled Coarse Aggregate (RCA)

CPAC Construction Solution พัฒนาโซลูชันน�ำวัสดุเหลือใช้
ในงานก่อสร้าง เช่นเศษคอนกรีต หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง โดยเริ่มต้นจากการจัดการเศษ
หัวเสาเข็ม (Pile Waste) เปลี่ยนเป็น Recycled Coarse
Aggregate (RCA) ที่ลูกค้าน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือก
ปัจจุบันมีโครงการน�ำร่องแล้ว 5 โครงการ บดหัวเสาเข็มเป็น
RCA แล้วทั้งสิ้นประมาณ 5,420 ตัน

• Post-Industrial Recycled Waste (PIR
Waste) น�ำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เศษบด

ตัดขอบ แผ่นพลาสติกเหลือใช้จากการขึ้นรูป ฯลฯ มาบดย่อย
แปรรูป และน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์ใหม่ เช่น ขวดแชมพู แกลลอนน�้ำมันเครื่อง ถ้วยบรรจุ
อาหารส�ำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อแรงดันสูง ฯลฯ

• นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจเคมิคอลส์กับกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย โดยน�ำเศษ
พลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอด แก้วกาแฟชนิด
PP PE PET ฯลฯ มาผสมท�ำถนนยางมะตอย ท�ำให้ผิวถนน
แข็งแรงกว่าเดิมสูงสุด 30% ช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศ
รวมถึงลดการใช้วัสดุสร้างถนน ปัจจุบันได้ท�ำถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตต้นแบบที่มีส่วนผสมพลาสติกเหลือใช้ รวมความยาว
ทั้งสิ้น 7.7 กิโลเมตร และใช้พลาสติกเหลือใช้รวมทั้งสิ้น 23 ตัน

30 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

• บางซื่อโมเดล #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก

โครงการต้นแบบในการจัดการขยะของส�ำนักงานใหญ่ บางซื่อ
จากความร่วมมือของพนักงาน ซึ่งตั้งเป้าหมายให้การฝังกลบ
ขยะเท่ากับศูนย์ โดยสามารถลดขยะลงอย่างต่อเนื่องจาก
ขยะในปี 2561 ที่มีปริมาณเฉลี่ย 41.5 ตันต่อเดือน น�ำไปรีไซเคิล
14% ในปี 2563 มีปริมาณขยะเฉลี่ย 21.2 ตันต่อเดือน น�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ 100% (ท�ำสารปรับปรุงดิน 41% RDF 45%
และรีไซเคิล 14%)

การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
การปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ เช่น การแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
(Sharing Platform) การเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการ
ให้บริการ (Product as a Service) ฯลฯ สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการใช้
ทรัพยากร และลดของเสีย

• ANGEL ระบบจัดการคลังอัจฉริยะ พัฒนาขึ้นจาก
โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพภายในองค์กรจนส�ำเร็จเป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มของธุรกิจแพคเกจจิ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ลดการจัดเก็บที่ซ�้ำซ้อนและความยากในการ
ติดตามพัสดุหรือสินค้า ท�ำให้วางแผนการลดสินค้าคงคลังได้
ถึง 10-15% ของมูลค่าการจัดเก็บเดิมก่อนใช้ระบบ
ปี 2563 ANGEL ได้รับการน�ำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของ
เอสซีจีรวม 20 โรงงาน ธุรกิจแพคแกจจิ้งมีแผนพัฒนา ANGEL
ให้มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างและครบองค์ประกอบมากขึ้น
พร้อมขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อ จัดหา และจัดเก็บ ให้ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
เมื่อแพลตฟอร์มนี้ขยายออกไป ผู้ใช้งานที่มีสินค้าและวัสดุ
เหมือนกันสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายวัสดุ ลดการเก็บส�ำรอง
สต็อกสินค้าหรือวัสดุไว้โดยไม่ได้ใช้ เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ

การประเมินและวัดผลการด�ำเนิน
การด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี ได้พัฒนาตัวชี้วัด
เพื่อประเมินผลการดำ�เนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในเชิงคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีดัชนีชี้วัด
ที่แสดงผลในแต่ละด้าน ในปี 2563 ได้เริ่มเก็บข้อมูลต้นแบบ
จากสินค้า บริการ และโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในแต่ละธุรกิจของเอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เก็บข้อมูลจากสินค้าและโซลูชัน 3 ตัวอย่าง คือ แผ่นซีเมนต์บอร์ด
ฉนวนกันความร้อน และโซลูชัน Re-roof ธุรกิจเคมิคอลส์เก็บข้อมูล
สินค้า 39 ตัวอย่าง ในกลุ่ม PE/PP ROTO และ PVC และธุรกิจ
แพคเกจจิ้งเก็บข้อมูลสินค้า 32 ตัวอย่าง ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยทั้ง 3 ธุรกิจมีเป้าหมายเก็บข้อมูล
ทั้งหมดของสินค้า บริการ และโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลปีฐานในปี 2564
ดัชนี้ชี้วัดการดำ�เนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วย
1. ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ แสดงจากรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชัน สำ�หรับตัวอย่างในปี 2563 สามารถสร้างรายได้
กว่า 32,900 ล้านบาท
2. ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบด้วยความสามารถ
ในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น
และความสามารถในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Circulytics Score
ของธุรกิจเคมิคอลส์
Circulytics พัฒนาขึ้นโดย Ellen MacArthur
Foundation เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในแบบองค์รวมของทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรยกระดับการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในทุกกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินด้วย
ตัววัดใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวขับเคลื่อน และกลุ่ม
ผลลัพธ์ ระดับคะแนนก�ำหนดเป็นระดับ A ถึง E
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของตัววัดทั้ง 2 กลุ่ม
ธุรกิจเคมิคอลส์ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายของมูลนิธิ
ได้เข้าร่วมประเมิน Circulytics กับองค์กรอีกกว่า 30
องค์กร โดยการประเมินข้อมูลของปี 2562
ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ผลคะแนนเฉลี่ย “B”* ผลของ
การประเมินช่วยให้เอสซีจีเห็นสิ่งที่จะสามารถยกระดับ
การด�ำเนินการในระยะต่อไป
*The foundation does not validate the submitted data, nor
does it endorse companies which have received a score card.

ทั้งนี้ความสามารถในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณา
จากร้อยละของการนำ�วัตถุดิบรีไซเคิลหรือวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากร
หมุนเวียนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เรียกว่า Circular Inflow
และร้อยละของความสามารถในการนำ�สินค้าหลังการใช้งาน
กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้จริง เรียกว่า Circular Outflow
ซึ่งในปี 2563 สินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษมี % Circular
Inflow และ % Circular Outflow สูงถึง 92% และ 67%
ตามลำ�ดับ เนื่องจากมีระบบที่พร้อม มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า
สำ�หรับตัวอย่างสินค้า บริการ และโซลูชันในปี 2563 ยังช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันได้กว่า 61,700 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
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สุขภาพ
และความปลอดภัย
ปรับตัวพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน
ในสถานการณ์โควิด 19

เอสซีจีประกาศใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety
Framework) และก�ำกับดูแลด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program, SPAP) มาตั้งแต่ปี 2550  ในปี 2563 เอสซีจีจึง
พัฒนาและยกระดับ SCG Safety Framework ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” และยังได้รับมือกับสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการออกมาตรการจัดการและป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคอย่างเข้มงวดในทุกธุรกิจของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ พร้อมกับปรับตัวให้
สามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
เป้าหมายและผลงาน

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตของ
พนักงานและคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

1. ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน
และการขนส่ง และขยายประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินการให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยง
ด้วยตนเองและเพื่อนร่วมงาน มุ่งสู่การเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็ว
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
การเจ็บป่วยและโรคจากการทำ�งาน

• ก�ำหนดความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ ก�ำกับดูแลด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยคณะกรรมการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง เพื่อก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เป้าหมายและตัวชี้วัด
ประเมิน ติดตาม ให้มีความเข้มงวดและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จัดการ โดยยกระดับและพัฒนามาตรฐาน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน

ปี 2563
พนักงาน

0
4 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง
1 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ
2 ราย

ราย
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน

ปี 2565

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงานของพนักงาน
และคู่ธุรกิจเป็นศูนย์์

อัตราการเจ็บป่วย
และโรคจากการท�ำงาน
ของพนักงานเป็นศูนย์

ปี 2563

ปี 2563

0.113
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

0ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

พนักงาน
คู่ธุรกิจ

0.216
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

พนักงาน
คู่ธุรกิจ

0ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
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ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับตัวสู่วิถีใหม่
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจกรรมใน
หลายภาคส่วน เอสซีจีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัด
ท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงานและโรงงานเสร็จสิ้นตั้งแต่
เดือนเมษายน 2563 โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
(Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดการสัมผัสให้น้อยที่สุด
ลดการรวมกลุ่มแบบพบหน้าและใช้เวลาให้น้อยที่สุด ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมป้องกันตัวส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

• มาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเภทพื้นที่

ก�ำหนดมาตรการส�ำหรับทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น
ห้องท�ำงาน ศูนย์รับจ่ายงาน ศูนย์ควบคุมการผลิต ฯลฯ พื้นที่
สาธารณูปโภค เช่น ทางเข้าและประตู ลิฟต์ ห้องน�้ำ โรงอาหาร
ฯลฯ พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องสมุด เรือนรับรอง ฟิตเนส ฯลฯ
โดยประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ
เรื่องโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดท�ำป้ายสัญลักษณ์การดูแล
สุขอนามัย ป้ายส่งเสริมการรักษาระยะห่าง ท�ำความสะอาดพื้นที่
และจุดสัมผัสร่วมอย่างสม�่ำเสมอ และสนับสนุนอุปกรณ์จ�ำเป็น
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉากกั้นแยกพื้นที่ อุปกรณ์ล้างมือ อุปกรณ์
ท�ำความสะอาด กล่องแยกเอกสาร ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

• การเข้าพื้นที่ของพนักงาน เอสซีจีจัดระบบ Work

from Home โดยจัดสลับวันเข้าท�ำงาน หรือการท�ำงานเป็นรอบ
ทุกวันพนักงานทุกคนต้องตอบแบบสอบถาม รายงานสุขภาพ
ประจ�ำวัน เช่น สถานะด้านสุขภาพ ประวัติการเดินทาง
การใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยง แสดงสถานะความเสี่ยงสุขภาพผ่าน
แอปพลิเคชัน เพื่อติดตามสุขอนามัยอย่างใกล้ชิด รับการตรวจวัด
อุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

• การเข้าพื้นที่ของคู่ธุรกิจ ก�ำหนดให้ต้องตอบ

แบบสอบถาม Self declaration แสดงสถานะความเสี่ยง
สุขภาพ เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง รวมทั้งตรวจวัด
อุณหภูมิและการสวมหน้ากากอนามัย โดยก�ำหนดทางเข้าออก
ที่ชัดเจน ติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ติดตั้ง
แอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าออก

• การจ�ำกัดจ�ำนวนคนใช้พื้นที่และเว้นระยะห่าง โดย
จ�ำกัดตามขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ก�ำหนดจุดยืนภายใน
ลิฟต์ การจัดที่ยืนรอต่อแถวหรือที่นั่งเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า
2 เมตร การจัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารเพื่อลด
ความแออัดในโรงอาหาร
• มาตรการช่วงหยุดซ่อมบ�ำรุงและงานโครงการ
(Turnaround and Project) ก่อนเข้าพื้นที่ก�ำหนดให้

คู่ธุรกิจตอบแบบสอบถามผ่าน Screening Form ตรวจวัด
อุณหภูมิ อาการ สอบถามประวัติการเดินทางและการใกล้ชิดผู้มี
ความเสี่ยง เมื่อเข้าพื้นที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ จัดตารางเหลื่อมเวลาพักกลางวัน
และจัดท�ำรายงานสรุปและติดตามผลทุกวัน นอกจากนี้ยังตรวจ
สอบสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักของคู่ธุรกิจ และเตรียมการรับตรวจ
จากหน่วยงานราชการ
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นวัตกรรมที่บ้านโป่ง
ธุรกิจแพคเกจจิง้ มีโรงงานตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี นอกจากจะด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด 19 โดยทัว่ ไปแล้ว ยังน�ำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้
ด้วย เช่น อุโมงค์คดั กรองโควิด 19 ด้วยกล้องตรวจจับคลืน่ ความ
ร้อนของร่างกาย (Infrared Thermal Scan) ทีม่ คี วามแม่นย�ำ
ตามมาตรฐานสากล พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ในอุโมงค์ตลอดเวลา
อุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ดว้ ยเท้าเหยียบแทนการใช้มอื บัตร
บันทึกเวลาท�ำงานและการเข้าออกผ่านประตูโรงงานแทนการ
กดนิว้ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นานวัตกรรมขึน้ มาช่วยควบคุม
ความเสีย่ ง ได้แก่

• Face Recognition Touchless เทคโนโลยีกล้องตรวจ

จับใบหน้า การสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมไิ ปพร้อมกัน
ซึง่ เชือ่ มโยงกับข้อมูลของพนักงานโดยอัตโนมัติ ติดตัง้ บริเวณช่อง
ทางเดินเข้าพืน้ ทีช่ นั้ ในของอาคาร

• บ้านโป่งชโย แอปพลิเคชันระบบลงทะเบียนเก็บข้อมูล

ผูเ้ ข้าออกพืน้ ทีห่ อ้ งประชุม ห้องควบคุมพิเศษ ส�ำนักงาน
บ้านพักพนักงาน และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางอืน่ ๆ ในกรณีพบผูป้ ว่ ยติดเชือ้
สามารถสอบทวนย้อนหลังว่าผูต้ ดิ เชือ้ เดินทางไปพืน้ ทีใ่ ดบ้าง
รวมถึงระบุวนั -เวลา และแจ้งเตือนผูอ้ ยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกันกับผูต้ ดิ
เชือ้ ผ่าน SMS

• กล่องฆ่าเชือ้ โรคด้วยแสง UV ส�ำหรับใช้ฆา่ เชือ้ โรคบน
เอกสาร และฉีดแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ บนกล่องพัสดุ และได้มอบให้
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในโรงงานใช้ฆา่ เชือ้ โรคบนธนบัตร

มาตรการป้องกันโควิด 19 ของคู่ธุรกิจขนส่ง
การด�ำเนินงานร่วมกับคูธ่ รุ กิจขนส่งมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
โควิด 19 เอสซีจจี งึ ประกาศนโยบายและมาตรการในการปฏิบตั ิ
งานขนส่งให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ทีร่ าชการประกาศใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ประกอบด้วยมาตรการการเข้ารับ
สินค้าทีต่ น้ ทาง มาตรการการจัดส่งสินค้าทีป่ ลายทาง มาตรการ
ขนส่งสินค้าทีด่ า่ นพรมแดน และการปฏิบตั ติ ามประกาศของแต่ละ
จังหวัดเมือ่ มีการขนส่งข้ามจังหวัด ครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการดูแล
สุขอนามัยของพนักงานขับรถ พนักงานติดรถ การดูแลความ
สะอาดของรถบรรทุกและสถานประกอบการ และการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งเพือ่ ให้พร้อมต่อการตรวจ
สอบจากเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐระหว่างการเดินทาง

นอกจากนีย้ งั จัดให้พนักงานขับรถแสดงสถานะความเสีย่ ง
สุขภาพด้วยตนเองแบบออนไลน์ เพือ่ ติดตามและเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ปรับเวลาการขนส่งสินค้า เช่น เพิม่ เวลาการตรวจ
คัดกรอง วางแผนการขนส่งนอกช่วงเวลาเคอร์ฟวิ เพือ่ ให้การจัดส่ง
สินค้าถึงลูกค้าปลายทางได้ตามก�ำหนด
คณะท�ำงานในทุกธุรกิจของเอสซีจไี ด้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสาร
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ตลอดเวลากับคูธ่ รุ กิจขนส่ง ลูกค้า
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจไม่หยุดชะงัก มีประสิทธิภาพ และพนักงาน
คูธ่ รุ กิจทุกคนปลอดภัย

“สถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สิ่งส�ำคัญคือการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อพร้อมรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว ความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจยังถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่เอสซีจี
ยังคงยึดมั่นอยู่เสมอ
“ขอให้พวกเราปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด แสดงความห่วงใยต่อตนเอง
และผู้อื่น ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในที่ท�ำงานและสังคม
ขอให้มั่นใจว่าบริษัทดูแลและให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยของพวกเรา ด้วยความห่วงใย”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
34 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Process Safety Management)

ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิต (Process Safety Management, PSM) ในการบ่งชี้
ประเมินและควบคุมอันตรายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุม
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
ในปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ได้เริ่มกระบวนการทวนสอบ
การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard
Analysis Revalidation) ซึ่งได้นำ�ผลจากการวิเคราะห์อันตราย
และมาตรการควบคุมอันตราย มาทบทวนความเชื่อมโยงเพื่อให้
เกิดการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม

ที่มีความเสี่ยงสูง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้รายงานความผิดปกติ
ทำ�ให้ตัวชี้วัดเชิงรุก (Leading Indicator) เช่น สัญญาณเตือน
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Alarm)
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(Process Safety Near Miss) ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเคมิคอลส์ไม่มีอุบัติเหตุจาก
กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งาน

การจัดการสุขภาพ
(Health Management)
พัฒนา SCG Safety
Framework 2021
เอสซีจีประกาศใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety
Framework) และก�ำกับดูแลด้วยการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program, SPAP)
มาตั้งแต่ปี 2550 ในปี 2563 เอสซีจีได้ยกระดับ
SCG Safety Framework 2021 ให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะน�ำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงกับทุกบริษัทในทุกธุรกิจในปี 2564

เอสซีจพี ฒ
ั นาระบบบริหารจัดการสุขภาพทีบ่ รู ณาการด้านอาชีวอนามัยและ
สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงาน
เป็นศูนย์ โดยการประเมินความเสีย่ งสุขภาพเพือ่ น�ำมาก�ำหนดมาตรการ
จัดการความเสีย่ ง แผนประเมินการสัมผัสด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
โปรแกรมการเฝ้าระวังสุขภาพทีส่ อดคล้องกับปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั ผัส และน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์รว่ มกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพือ่ พิจารณา
แนวโน้มความผิดปกติซงึ่ เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและโรคจากการ
ท�ำงาน รวมถึงใช้พจิ ารณาความพร้อมของสุขภาพก่อนมอบหมายงาน
ทีเ่ หมาะสม และก�ำหนดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ฏิบตั งิ าน
ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ได้รบั รางวัลระดับยอดเยีย่ ม การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท�ำงานเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี จากกรมอนามัย และได้รบั การยอมรับจาก
ภาครัฐให้เป็นต้นแบบแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดูแลสุขภาพให้กบั องค์กรอืน่ ๆ
ทัง้ ในระดับประเทศและภูมภิ าค และเป็นต้นแบบการสร้างฐานข้อมูลดิจทิ ลั
ด้านสุขภาพของพนักงาน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามร่วมมือกับส�ำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ สร้างเครือข่ายยกระดับการจัดการอาชีวอนามัยในระดับประเทศต่อไป
นอกจากนีเ้ อสซีจยี งั ได้รบั รางวัล Ergonomics Sustainable 5 year
Awards ประเภทการบริหารจัดการดีเด่นด้านการยศาสตร์ตอ่ เนือ่ งเป็นเวลา
5 ปี จากสมาคมการยศาสตร์ไทย จากการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกเพือ่
ลดปัญหาการยศาสตร์ในงานส�ำนักงาน โดยการจัดสถานีงานให้เหมาะสม
ก�ำหนดเวลาพัก การยืดเหยียด และการให้ความรู้

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 35

เป้าหมายและผลงานที่ส�ำคัญ ปี 2563
การด�ำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปี 2563 เอสซีจีได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ต้องตอบสนอง
อย่างจริงจัง ผ่านการด�ำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 3 เรื่อง
และประเด็นความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ 5 เป้าหมายคือ

0

0

เป้าหมายจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีวิตจากการ
เดินทางและขนส่ง

เป้าหมายอัตรา
การเจ็บป่วยและ
โรคจากการท�ำงาน

0

0

เป้าหมายจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีวิตจาก
การท�ำงาน

เป้าหมายจ�ำนวน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

2%

50%

66.7%

เป้าหมายการลงทุน
ด้านวิจัยและพัฒนา
เทียบกับรายได้จาก
การขาย

เป้าหมายรายได้
จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูงเทียบกับรายได้
จากการขายรวม

เป้าหมายรายได้จาก
การขายสินค้าและ
บริการที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice
ในปี 2573 เทียบกับ
รายได้จากการขายรวม

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
(Good Health and Well-being)
ด�ำเนินการผ่านเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
คู่ธุรกิจ และชุมชน พัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ลูกค้า ควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความปลอดภัย

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Decent Work and Economic Growth)
ด�ำเนินการผ่านเรื่องการดูแลสิทธิมนุษยชน การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Industry, Innovation and
Infrastructure)
ด�ำเนินการผ่านเรื่องการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ
บริการ

การบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน (Responsible
Consumption and
Production)
ด�ำเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

13%

23%

เป้าหมายการลด
การใช้พลังงานในปี
2568 เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 2550

เป้าหมายการลด
การใช้น�้ำจาก
ภายนอกในปี
2568 เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 2557

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Action)
ด�ำเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการพลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

36 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�ำคัญ 2563

200,000 100%

ตันต่อปี
เป้าหมายปริมาณ
การขายสินค้าพอลิเมอร์
ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล/
วัสดุหมุนเวียน
ของธุรกิจเคมิคอลส์
ในปี 2568

เป้าหมายผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ที่สามารถรีไซเคิลหรือ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ใน
ปี 2568

28%

0

เป้าหมายการลด
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี 2573
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

การปล่อย
คาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์
ในปี 2593

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2563
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลง

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

2.86

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ

10.9

ปริมาณการใช้พลังงาน
ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

15.00 เพตะจูล
ร้อยละ 7.6

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ห่วงโซ่คุณค่า
ที่ยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

3,896 ล้านบาท
ร้อยละ 1.0
ของรายได้จากการขาย

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

5,073 ล้านบาท

สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SCG Green Choice

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานถึงขั้น
สูญเสียวันท�ำงาน

ร้อยละ
ของรายได้จากการขาย

0.113/0.216

32.6

ปริมาณการใช้นํ้า
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

สัดส่วนการน�ำนํ้า
กลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ

ร้อยละ
ของรายได้จากการขาย

ร้อยละ

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม

ของเสียอันตราย/
ไม่อันตรายที่น�ำไปฝังกลบ

การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

524 ผลิตภัณฑ์

6,005 ล้านบาท
ร้อยละ 1.5

โครงการปันโอกาส
วาดอนาคต

64 โครงการ
3.02 ล้านบาท

อัตราการเจ็บป่วย
และโรคจากการท�ำงาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

จ�ำนวนฝายชะลอนํ้า

100,466 ฝาย

16.61 ล้านลูกบาศก์เมตร 0/0
ราย/1,000,000
ร้อยละ 15.0
ชั่วโมงการท�ำงาน

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

31.5

พนักงาน/คู่ธุรกิจ

การดูแล
สังคม

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

สัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงทดแทน

14.3

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ร้อยละ

11.6

พนักงานขับรถที่ผ่าน
การอบรมจาก
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

การแบ่งปันสู่สังคม

669 ล้านบาท

8,989 คน

0.0043/
0.8915

ของรายได้จากการขาย

คู่ธุรกิจที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล

100

ร้อยละ
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า
การจัดหามากกว่าล้านบาท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2563

