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สารจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางการสร้างสมดุลของทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้อง
กับกรอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental,
Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว เมื่อเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน โดยมีการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยธุรกิจ
ไม่หยุดชะงัก
ยิ่งกว่านั้นเอสซีจีได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Transformation) และเน้นการท�ำงานเชิงรุกที่มองไปข้างหน้า
มาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วย
การน�ำเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมกับนวัตกรรมสินค้า
และบริการมาสร้างมูลค่าเพิ่ม มองหาโอกาสในตลาดใหม่จาก
สถานการณ์โควิด 19 ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในกลุ่มสินค้าและบริการ
ที่มีความต้องการสูงขึ้น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ท�ำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของเอสซีจี ช่วยเหลือทุกภาคส่วนของสังคมที่เผชิญกับสถานการณ์
โควิด 19 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero) และปรับธุรกิจสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ
ส่งต่อโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG
ปี 2564 เอสซีจีน�ำแนวคิด ESG ซึ่งค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากวิกฤตโควิด 19 และ
วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
รวมทั้งนักลงทุนทั่วโลกที่หันมาให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

4 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

เอสซีจีมีการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจีจากรุ่น
สู่รุ่น ประกอบด้วย ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็น
เลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างยาวนานจนเป็นหัวใจของ
วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นการประยุกต์
ESG เข้ากับบริบทการด�ำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2564 เอสซีจีจัดงาน “SCG ESG
Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” ชวนคนไทยมากู้วิกฤต
โลกด้วยแนวคิด ESG เพื่อยกระดับสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
ของเอสซีจี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและขยายความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ESG ออกสู่สังคม

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2593 (Net Zero)
เอสซีจีมุ่งมั่นในการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดทุกรูปแบบ และ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง น�ำเอาหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ และ
ระบบอัตโนมัติ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันรองรับ
การเติบโตในระยะยาว รวมทั้งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อคนทุกระดับ สร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดและความมั่นคงในอาชีพ
นอกจากนี้เอสซีจีได้ด�ำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศตามแนวทางวิถีธรรมชาติ
ฟื้นฟู ควบคู่กับการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
เอสซีจีได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเปลีย่ นผ่านสูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนตำ�่
จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดผ่าน SCG Cleanergy
ธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
ต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ สูตรไฮบริด ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี
ซึ่งช่วยผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้
พลังงานไปพร้อมกัน

เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำด้วยเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือสู่ความยั่งยืน
ดิจิทัลและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และองค์กรผู้น�ำด้าน ESG
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า บริการ
และโซลูชันครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อ
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีคุณค่าสูงสุด ลดปริมาณของเสีย และน�ำของเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตและการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ให้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทั้งนี้ปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จ คือการพัฒนานวัตกรรม
และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการด�ำเนินงานในทุก
ขั้นตอน ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นในแต่ละกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีใน
ปี 2564 เช่น ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างน�ำเสนอ CPAC
Green Solution ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Building Information
Modeling, BIM) มาช่วยยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง สร้าง
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ธุรกิจเคมิคอลส์
น�ำเสนอแบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM นวัตกรรมเม็ด
พลาสติกที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก 4Rs
ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยืด
อายุสินค้า สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ นอกจากนี้ทุกกลุ่ม
ธุรกิจยังได้สร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันกับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไปพร้อมกัน
พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมให้สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ได้รับ
การพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายจากทุกกลุ่มธุรกิจได้รับ
มาตรฐานฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลากรับรอง
ตนเองของเอสซีจี (SCG Green Choice) เพื่อให้ผู้บริโภค
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้สะดวก
ยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก
และดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

“การประยุกต์ ESG
เข้ากับบริบทการด�ำเนิน
ธุรกิจจะช่วยเสริมสร้าง
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างและส่งต่อโลก
ที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน”

เอสซีจีให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลด้านสังคม ซึ่งเป็นมิติ
หนึ่งของ ESG โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกภาคส่วน ในปี 2564 เอสซีจีได้ให้ความช่วยเหลือสังคม
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้วยการเร่งพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรม
ของเอสซีจีอย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น
เตียงสนามกระดาษ ห้องไอซียูโมดูลาร์ ฯลฯ และร่วมกับภาครัฐ
จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่ส�ำนักงานใหญ่ บางซื่อ และนิคมอุตสาหกรรม
อาร์ไอแอล (RIL) ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อด�ำเนินการฉีดวัคซีน
ให้ประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับการดูแลผู้ป่วยโรค
ระบาดโควิด 19 ระดับสีเขียว ช่วยลดภาระของภาครัฐและ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและ
ชุมชนกว่า 300 ราย พัฒนาอาชีพ แปรรูปสินค้า และน�ำ
สินค้ามาจ�ำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอสซีจี เช่น
SCGHOME.com และช่องทางของพันธมิตร
เอสซีจียังสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเครือข่าย
พันธมิตร เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) Global Cement and
Concrete Association (GCCA) ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต ความร่วมมือ
กับโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)
Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) และ The Ocean
Cleanup (TOC) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค และระดับโลก
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2564 ฉบับนี้
ได้แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง ESG จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจผ่าน
วิกฤตและความท้าทายต่างๆ มาตลอดเวลากว่า 108 ปี และด้วย
ความตั้งใจเป็นผู้น�ำองค์กรเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต�่ำที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมรับมือ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
ประธานร่วมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
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จุดมุ่งหมายของเอสซีจี
วิสัยทัศน์

อุดมการณ์เอสซีจี

เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำตลาดภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน
ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า”
ให้ลูกค้าภายใต้ค�ำมั่นสัญญา “Passion for Better”

• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ   
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรษัทภิบาล

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG

ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

บรรษัทภิบาล

เอสซีจีก�ำหนดกรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวทาง
การด�ำเนินงานในระดับสากล
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ในทุกกลุ่มธุรกิจสอดคล้องกัน

เศรษฐกิจ

ด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุด
ในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนในสังคมด้วยนวัตกรรม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

สังคม

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลสังคม
ให้มีคุณภาพ

มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
กู้วิกฤต เพื่อโลกยั่งยืน

มุ่ง Net Zero

Go Green

Lean เหลื่อมล�้ำ

ย�้ำร่วมมือ

Plus ความเป็นธรรม โปร่งใส ในทุกการด�ำเนินงาน

6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

เอสซีจีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2456 เพื่อด�ำเนินการผลิตปูนซีเมนต์
ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในขณะนั้น โดยได้พัฒนาการด�ำเนินงานและขยายกิจการ
เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�ำของ
ภูมิภาคอาเซียน

รู้จักเอสซีจี

เอสซีจีสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ โซลูชัน
กระบวนการท�ำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง
มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกชุมชนที่เข้าไป
ด�ำเนินงาน

ธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
มุ่งยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่
อาศัยแบบครบวงจร โดยพัฒนาสินค้า บริการ
โซลูชัน ช่องทางจัดจ�ำหน่ายที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

เมียนมา

421

สปป. ลาว

238
คน

คน

ธุรกิจเคมิคอลส์

ฟิลิปปินส์

1,208

ไทย

คน

(ส�ำนักงานใหญ่)

32,191

เวียดนาม

คน

มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและ
โซลูชันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของโลกและความ
ต้องการของตลาดโลก มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำ
ในภูมิภาค ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเครือข่าย
R&D ชั้นน�ำระดับโลก

กัมพูชา

727

14,917
คน

คน

ที่ตั้งการด�ำเนินงาน

ประเทศอื่นๆ

499

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คน

มุ่งสร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรในภูมิภาค

อินโดนีเซีย

8,082
คน

การด�ำเนินงาน
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
การผลิต

การให้บริการและอื่น ๆ

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

27,029
182,529

6,168
238,390

23,341
124,223

224,226
377,174
• 	ปูนซีเมนต์ 	       14 โรงงาน • 	โอเลฟินส์ 	  2 โรงงาน
• 	คอนกรีตผสมเสร็จ 	     709 โรงงาน • 	พอลิโอเลฟินส์ 	  9 โรงงาน
• กระเบื้องเซรามิก 	       12 โรงงาน • 	พีวีซีและผลิตภัณฑ์ 14 โรงงาน
• 	กระเบื้องหลังคา 	       15 โรงงาน ที่เกี่ยวข้อง 	
• 	ปิโตรเคมีครบวงจร 	  1 โรงงาน
  	(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
• ร้านผู้แทนจ�ำหน่ายกว่า 500 ราย
• CPAC Solution Center 23 แห่ง
• แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องบ้าน
เช่น SCG Home คิวช่าง
Design Connext

• i2P Center
ศูนย์นวัตกรรม Ideas to Products
• ศูนย์ R&D 4 ประเทศ (อิตาลี
สหราชอาณาจักร นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์)

206,824
• กระดาษบรรจุภัณฑ์	  8 โรงงาน
• เยื่อและกระดาษ  	  6 โรงงาน
		
1 ส�ำนักงานขาย
• บรรจุภัณฑ์จาก
29 โรงงาน
เยื่อและกระดาษ
• บรรจุภัณฑ์ PPP  	 11 โรงงาน
• วัสดุอุปกรณ์ 	  2 โรงงาน
ทางการแพทย์ 	  4 ส�ำนักงานขาย
• 	SCGP Inspired Solutions Studio
• 	แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ เช่น
https://festforfood.com/

หมายเหตุ พนักงานอื่นๆ 1,745 คน
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ความส�ำเร็จ

ของการด�ำเนินธุรกิจสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

ระดับสากล
บริษัทในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในสาขาอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 จากสถาบัน S&P Global และเป็นองค์กรแรก
ในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547
การประเมินดัชนีชี้วัดด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการน�้ำ และการบริหารจัดการป่าไม้ระดับ B ในกลุ่ม Chemicals
จากสถาบันประเมินความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP)

การประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ AA ในกลุ่ม Construction
Materials ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 จากบริษทั Morgan Stanley Capital International
(MSCI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดท�ำดัชนีราคาหุ้นชั้นน�ำของโลก

การประเมินศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ระดับโลก FTSE4Good Index Series โดย FTSE Russell
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ระดับประเทศ
บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแนวทางบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตที่สามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต  ดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินอย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ธุรกิจ เพื่อก้าวผ่าน
สถานการณ์ไปด้วยกัน  
บริษัทผ่านการรับรอง (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption, CAC)
ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินตามกรอบของ
พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ISO 37001
รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นปีที่ 6
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และรางวัลเกียรติยศ
บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 3 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ 
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และความเป็นเลิศด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และรางวัลดีเด่นในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การตลาด และการบริหารทางการเงิน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต�่ำและยั่งยืน (Low Carbon and
Sustainable Business Index, LCSi) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการมุ่งสู่องค์กร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากการด�ำเนินงานที่ให้ความสําคัญ
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกกลุ่ม สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยังขยายขอบเขตการดูแลเรื่องการเคารพ
สิทธิมนุษยชนไปถึงคู่ธุรกิจ
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OUR BUSINESS
ธุรกิจซีเมนต์เเละผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
SCGP (ธุรกิจเเพคเกจจิ้ง)
ความมุ่งมั่นของเอสซีจีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่สำ�คัญในปี 2564
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ธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
23.39
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน
115.53
เพตะจูล

การใช้เชื้อเพลิงทดแทน
17.38%
อัตราการบาดเจ็บจากการ
ท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*
0.198
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
*เฉพาะประเทศไทย
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ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมและการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค เช่น ความใส่ใจด้าน
สุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น การใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่าน
ของธุรกิจไปสู่ดิจิทัลในอัตราที่เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระแสสังคมโลกที่ตื่นตัวในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจต้องค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ปี 2564 จึงเป็นปีที่เอสซีจีเร่งปรับตัว
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน
ทั้งด้านสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รวมถึงยกระดับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

E สิ่งแวดล้อม

• น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน
CPAC Green Solution ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบในที่เดียว ตั้งแต่การออกแบบ
ก่อสร้างจนถึงการดูแลหลังการก่อสร้าง ช่วยลดระยะเวลาท�ำงาน แรงงาน และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดของเหลือทิ้งในงานก่อสร้าง ได้แก่
1. CPAC BIM ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมการก่อสร้างใน
ทุกขัน้ ตอน โดยเฉลีย่ ลดของเหลือทิง้ ได้ถงึ 5-15% 2. CPAC 3D Printing Solution
นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ ด้วยการขึ้นรูปโครงสร้างและตัวอาคารจากการใช้
เครือ่ งจักร 3D Printing และ 3. CPAC Drone Solution การประเมินพืน้ ทีด่ ว้ ยโดรน
เพื่อน�ำมาออกแบบจัดท�ำผังโครงการ ก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice เป็นทางเลือกให้
ผู้บริโภค มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุ
การใช้งาน อีกทั้งมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ในตลาดต่างประเทศ ธุรกิจได้ร่วมมือ
กับสมาคมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศนั้นๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel) เช่น การใช้พลังงาน
คาร์บอนต�่ำอย่างพลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
การใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้
ถ่านหินและพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ รวมถึงการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV)

S สังคม

• น�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการลดของเสียในงานก่อสร้างที่
เกิดขึ้นจากการขาดระบบจัดการที่ดี รวมถึงการน�ำของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เช่น การด�ำเนินกิจกรรม
ในกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (Circular Economy in Construction Industry,
CECI) ที่ต่อยอดไปสู่โครงการบดย่อยหัวเสาเข็มคอนกรีต
ด�ำเนินการแล้ว 10 โครงการจาก 5 บริษัท รวมการน�ำ
เศษเสาเข็มกลับมาใช้ใหม่ทั้งสิ้น 2,854 ตัน เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
• โครงการบูรณาการความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น โครงการ “ชุมชนต้นแบบ ลดการเผา”
จังหวัดล�ำปาง สนับสนุนให้เกษตรกรน�ำเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้
กลับคืนสู่ชุมชน โดยการอัดฟ่อนฟางข้าวจ�ำหน่ายให้กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ กลุม่ ผูส้ นใจทัว่ ไป รวมทัง้ ใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จากการเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
• พัฒนาห้องไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU) ร่วมกับ
โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโควิด 19 โดยสร้าง
เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีการควบคุมและแบ่งพื้นที่แยก
ระบบอากาศของคนไข้และทีมแพทย์ เพื่อลดโอกาสการ
ติดเชื้อแก่ทีมแพทย์ พร้อมเสริมความมั่นใจอีกขั้นด้วยระบบ
กรอง ก�ำจัดเชื้อโรค และป้องกันเชื้อโรคออกสู่ภายนอก

G บรรษัทภิบาล

• สร้างและปลูกฝังเรื่อง SCG People ซึ่งประกอบด้วย
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี และ Open & Challenge เพื่อเป็น
วิถีหลักในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรม ค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม ภายใต้การให้ความส�ำคัญ
ต่อคุณค่าของคนอย่างเท่าเทียม
• ปรับโครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน โดยมี ESG เป็น
กลยุทธ์ส�ำคัญและบูรณาการเข้ากับธุรกิจให้เน้นการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยท�ำงานเชิงรุก
เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของลูกค้า และน�ำ
มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงปรับกระบวนการทางความคิดให้พนักงานมีทศั นคติ
ทีพ่ ร้อมเปิดรับสิง่ ใหม่ และมีมุมมองเชิงบวกในการเรียนรู้
จากความส�ำเร็จและความล้มเหลว เพื่อสร้างความคล่องตัว
และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน พร้อมตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
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ธุรกิจเคมิคอลส์
มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.73
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน
77.24
เพตะจูล

ปริมาณการขายสินค้า
SCG GREEN POLYMERTM
20,100
ตันต่อปี

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*
0.057
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
* เฉพาะประเทศไทย

14 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2564 ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงพบความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
ระลอกใหม่ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้บาง
อุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ความต้องการสินค้า
เคมีภัณฑ์โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2564
มียอดขายผลิตภัณฑ์พอลิโอเลฟินส์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.98 ล้านตัน และยัง
มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น�ำใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก ESG
เพื่อมุ่งสู่ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

E สิ่งแวดล้อม

• พัฒนานวัตกรรม SCG GREEN POLYMERTM โซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ใน 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable
พร้อมก้าวสู่ธุรกิจรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบด้วยการลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบริษัท
ซีพลาสต์ ผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส สร้างโอกาส
ในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลและขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรป
• เปิดตัวโรงงานต้นแบบส�ำหรับกระบวนการ Advanced Recycling แห่งแรกของ
ประเทศไทย ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น (Recycled
Feedstock) ส�ำหรับโรงงานปิโตรเคมี ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยก�ำลังการ
ผลิต 4,000 ตันต่อปี และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงาน
ผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยร่วมกับบราสเคม (Braskem) ผู้น�ำด้านพลาสติก
ชีวภาพระดับโลก ตอบโจทย์ความต้องการพลาสติกชีวภาพในเอเชียและตลาดโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ (SCG Floating Solar Solutions) เพื่อตอบโจทย์		
การใช้พลังงานทางเลือก โดยร่วมมือกับบริษัททีทีซีแอล จ�ำกัด (มหาชน) ติดตั้ง
โรงไฟฟ้าลอยน�้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บ่อน�้ำของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลดภาระค่าไฟฟ้าและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
• ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน “ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย และคว้า 4 รางวัลจากงาน Prime
Minister’s Industry Award 2021 ได้แก่ รางวัลสูงสุดระดับประเทศ
“อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2564” และอีก 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

S สังคม

• จากสถานการณ์โควิด 19 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงานและครอบครัวเป็นส�ำคัญโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำงานเป็นแบบ Hybrid ที่มีความยืดหยุ่น รวมทั้ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการดูแลคุณภาพชีวิต เช่น
ให้บริการสุขภาพแบบออนไลน์แก่พนักงาน และขยายผล
การดูแล ให้ค�ำแนะน�ำกับคู่ค้าและลูกค้า ในการป้องกันและ
ปฏิบัติตัวกรณีที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Community Isolation
ในจังหวัดระยอง
• พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับ
นักออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ เช่น
นวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบเคลื่อนที่
(Mobile Isolation Unit) หน้ากากวาโรการ์ด (Varogard)
รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ และถังทิ้งเข็มฉีดยา เป็นต้น
• สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการน�ำ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งด�ำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มซาเล้งและชุมชน
โครงการ “ถุงนมกู้โลก” ซึ่งน�ำถุงนมโรงเรียนมาหมุนเวียน
เป็น “เก้าอี้รีไซเคิล” สู่ 6 โรงเรียนในจังหวัดระยอง และกว่า
1,300 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการติดตั้ง “ทุ่นกักขยะลอยน�้ำ
จาก HDPE-Bone” ซึ่งมีความทนทานต่อรังสียูวี อายุการใช้
งานยาวนาน และน�ำกลับมารีไซเคิลได้ จ�ำนวน 47 ชุด
ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ กักขยะได้กว่า 71 ตัน
• ส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมและการชูอัตลักษณ์ระยอง รวมถึงช่วยสื่อสาร
การตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้ร้านค้าเข้ามาเป็นคู่ค้า
กับบริษัทฯ สร้างรายได้จากการสนับสนุนสินค้าและบริการ
ชุมชนรวมกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

G บรรษัทภิบาล

• ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส และเป็นธรรม
• น�ำระบบการจัดการด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Management System, CMS) มาใช้
เพื่อก�ำกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ
รวมถึงด�ำเนินการจัดท�ำเป็นคู่มือด้าน CMS เพื่อสื่อสารและ
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานต่อไป
• มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางสารสนเทศและไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดการซ้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ Security
Operation Center (SOC) จัดท�ำโครงการพัฒนาความรู้
พร้อมทดสอบความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
แก่พนักงาน (Employee Phishing Simulation Test)
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SCGP

(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค
ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.87
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน
64.67
เพตะจูล

ลดการใช้น�้ำจากภายนอก
26.3%
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*
0.263
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
*เฉพาะประเทศไทย

ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ
การอุปโภคบริโภคในภูมิภาค ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น
จากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อย่างไรก็ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์
ในกลุ่มที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันยังคงเติบโตได้ดี SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) จึงยังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และเดินหน้าสู่การเป็นผู้น�ำด้านโซลูชัน
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค พัฒนาโซลูชัน สินค้า และบริการ ภายใต้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการต้นทุน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน สร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG และตั้งเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

E สิ่งแวดล้อม

• ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 เทียบกับ
ปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ และตั้งเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
ความพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
ตามความตกลงปารีส
• ตั้งเป้าหมายลดการใช้น�้ำจากภายนอก 35% ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557
• น�ำเทคโนโลยีมาใช้ท�ำงาน เช่น ระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์
(AI) เพื่อใช้วิเคราะห์ คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและผลิตผล
ให้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการประกอบการที่ยั่งยืน
• ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพิ่มสัดส่วนการน�ำกระดาษเหลือใช้กลับมา
ใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถ
รีไซเคิลได้ โดยตั้งเป้าหมาย “สัดส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้
ใช้ซ�้ำได้ หรือสลายตัวได้เท่ากับ 100% ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายใน
ปี 2568”

S สังคม

• พัฒนานวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสังคม “เตียงสนามกระดาษ SCGP”
ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วย
โรคโควิด 19 รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรและประชาชนทั่วไปให้รัก
สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันผ่านโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยน
กระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP”
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• ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบและผลิต
โครงสร้างหน้ากาก Respirator “CUre AIR SURE”
ที่ออกแบบจากความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
ทางสาธารณสุข เป็นทางเลือกส�ำหรับป้องกันโรคโควิด 19
และได้รับรางวัล Gmark Award 2021 ประเภท
Accessories and Personal Items for Professional
Use จาก Japan Institute of Design Promotion
• ร่วมกับอ�ำเภอบ้านโป่งและ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขยายการด�ำเนินการ
“บ้านโป่งโมเดล” ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้าง
อ�ำเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2564 มีชุมชนเข้าร่วมจ�ำนวน 17 ชุมชน
ท�ำให้จนถึงปัจจุบันโครงการนี้สามารถสร้างชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะถึง 58 ชุมชน และได้ตั้งเป้าขยายผลต่อเนื่อง
จนครบทั้งอ�ำเภอบ้านโป่ง 183 ชุมชนในปี 2566 ซึ่งชุมชน
บ้านหนองสองห้อง หนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านโป่ง
โมเดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมปี 2564 นอกจากนี้ SCGP ได้น�ำแนวคิดไป
ขยายผลต่อในจังหวัดอื่นๆ ที่มีโรงงานตั้งอยู่ ได้แก่
ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และขอนแก่น อีกรวม 13 ชุมชน
• จัดกิจกรรม SCGP Packaging Speak Out ให้คนรุ่นใหม่
(Gen Z) เสนอไอเดียสร้างสรรค์ด้านแพคเกจจิ้งใน 2 หัวข้อ
ได้แก่ Packaging Design และ Packaging Solutions
เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีเวทีในการออกแบบ ส่งเสริม
ความรู้ และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและอาเซียนให้มีคุณภาพในระดับสากล

G บรรษัทภิบาล

• คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายบริษัทและแนวทาง
ส�ำหรับแผนการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ได้แก่ การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารอย่างทั่วถึงกับพนักงาน และคู่ธุรกิจ รวมถึงการ
ส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม
• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้รับการคัดเลือกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI
ประจ�ำปี 2564 และได้รับรางวัล Sustainability Excellence
ประเภท Rising Star Sustainability Awards สะท้อนการ
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตาม SCGP
Learning Framework ทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถ
ตามหน้าที่ (Functional Competency) และความรู้ความ
สามารถด้านการเป็นผู้น�ำ (Leadership Competency)
พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานออกแบบความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพของตนเอง รวมทั้งจัดโปรแกรมการเรียนรู้
ที่เสริมศักยภาพและ Workshop ทั้งรูปแบบ Online และ
Offline มีระบบพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษา (Mentoring System)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การประเมิน
ศักยภาพพนักงาน และการท�ำแผนสืบทอดธุรกิจ (Succession
Plan) ในอนาคต
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ความมุ่งมั่นของเอสซีจี
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของคนในสังคม รวมทัง้ พัฒนาและยกระดับผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยไม่ทงิ้
ใครไว้ขา้ งหลัง ด้วยความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals,
SDGs)

เอสซีจีได้วิเคราะห์การด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของ SDGs โดยพิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อน
ทางธุรกิจ ความเสี่ยงหลักและโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึง
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ (Materiality) และ
เชือ่ มโยง SDGs กับเป้าหมายการด�ำเนินงานของเอสซีจี เพื่อ
ช่วยเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวก
แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดในทุกแห่งที่
ด�ำเนินธุรกิจ

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
0

เป้าหมายจ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจจากการเดินทาง
และการขนส่ง

2%

เป้าหมายการลงทุนด้านวิจัย
และนวัตกรรมเทียบกับรายได้
จากการขายรวม

50%

เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

0

66.7%

เป้าหมายจ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
จากการท�ำงาน

เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG
Green Choice ภายในปี 2573 เทียบ
กับรายได้จากการขายรวม

0
ราย/1,000,000

33.3%

ชั่วโมงการท�ำงาน
เป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0

เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice ที่มอบคุณค่า
โดยตรงต่อลูกค้าภายในปี 2573  
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

เป้าหมายจ�ำนวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

*เฉพาะประเทศไทย
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8

ล้านตันต่อปี
เป้าหมายการใช้วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียนภายในปี 2568*

0

เป้าหมายการน�ำของเสียอันตราย
และไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี

70

%
เป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่ต้อง
ก�ำจัดต่อตันการผลิตภายในปี 2568
เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557*

23

%
เป้าหมายการลดการใช้น�้ำจากภายนอก
ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557

8

%
เป้าหมายการลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกภายในปี 2568
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2563*

200,000 ตันต่อปี
ภายในปี 2568
1,000,000 ตันต่อปี
ภายในปี 2573
เป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์
SCG GREEN POLYMERTM

100%

เป้าหมายผลิตภัณฑ์ของ SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) ที่สามารถน�ำกลับมารีไซเคิล
ใช้ซ�้ำ หรือสลายตัวได้ในปี 2568

0

เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2593

20

%
เป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใน
ปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563

13

%
เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
ภายในปี 2568 เทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

3

ล้านไร่
เป้าหมายปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟู
ความสมดุลของระบบนิเวศ
ภายในปี 2593

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs

SDG 3.6

SDG 8.4
8.5
8.8

SDG 9.4
9.5

SDG 12.2
12.4
12.5

SDG 13.1
13.3

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจีมากที่สุด

การด�ำเนินงานของเอสซีจี
ที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ และการขนส่ง
จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการท�ำงาน การขนส่ง
และการเดินทาง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เอสซีจีจึงให้ความส�ำคัญกับ
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการท�ำงานที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร (Total
Safety Culture) เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำ� หรับทุกคนในทุกวัย

• 	สุขภาพและความปลอดภัย
• 	การพัฒนาชุมชนและสังคม

เอสซีจีมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืน
โดยให้ความส�ำคัญกับการจ้างงานที่มีคุณภาพ เท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณค่า
ส�ำหรับทุกคน รวมถึงวางแผนการผลิตและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก

• 	สุขภาพและความปลอดภัย
• 	การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• 	การดูแลและพัฒนาพนักงาน

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงาน การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะ
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว และช่วยส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

• 	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• 	ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

เอสซีจีน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• การบริหารจัดการน�้ำ
• การจัดการของเสีย
• การจัดการคุณภาพอากาศ

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นในการเร่งปรับตัวและด�ำเนินงานในมิติต่าง ๆ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผนึกก�ำลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการสร้างขีดความสามารถของสังคมและชุมชนเพื่อปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• 	การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• 	เครือข่ายความร่วมมือ
มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน
• 	ปลูก ลด ร้อน

OUR BUSINESS 19

OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

ผลการด�ำเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2564

GHG

(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

ร้อยละ

พลังงานที่ลดลง

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

0.90

7.1

(เทียบกับปีฐาน 2563)

(Environmental)

สัดส่วนการใช้

19.75

ปริมาณการปล่อย

สิ่งแวดล้อม

ปริมาณการใช้

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ

เชื้อเพลิงทดแทน

14.8

เพตะจูล
ร้อยละ

2.66

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
จากการท�ำงาน
ถึงขั้นเสียชีวิต

ในพื้นที่ท�ำงาน
การเดินทาง
และขนส่ง
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

สังคม
(Social)

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน

อัตราการเจ็บป่วยและโรค
จากการท�ำงาน
ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด

0.175/0.192

0.000

พนักงาน/คู่ธุรกิจ

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

2/8

พนักงาน

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

ราย

สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การลงทุนเพื่อการ

วิจัยและนวัตกรรม

7,215

SCG Green Choice
ร้อยละ

40.7
ของรายได้
จากการขาย

บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ

(Governance & Economic)
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สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

HVA
ร้อยละ

34.5

ของรายได้จากการขาย

ล้านบาท
ร้อยละ

1.4

ของรายได้
จากการขาย

ปริมาณการใช้

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน

น�้ำจากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557)

38.03

ล้านลูกบาศก์เมตร
ร้อยละ

22.6

สัดส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้
ร้อยละ

11.9
พนักงานขับรถ

ที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

8,969
ราย

ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเสียอันตราย

4,300

ที่น�ำไปฝังกลบ

ล้านบาท
ร้อยละ

0.0000

ของรายได้จากการขาย

ร้อยละ

0.8

ของเสียไม่อันตราย
ที่น�ำไปฝังกลบ
ร้อยละ

0.0107
สัดส่วน

จ�ำนวนฝายชะลอนํ้า

ในระดับจัดการ

110,000
ฝาย

24.8

ส่งเสริมการจัดการน�้ำชุมชน

พนักงานหญิง
ร้อยละ

การละเมิดด้าน

สิทธิมนุษยชน

0
ราย

14,000
ครัวเรือน

การส่งเสริมอาชีพ
ที่ตลาดต้องการ

3,000

การแบ่งปันสู่สังคม

700
ล้านบาท

คน

สินค้าและบริการที่ได้รับ
ฉลาก SCG Green Choice
ในหมวด Circularity

มูลค่าการจัดหา

19.6

ล้านบาท

ร้อยละ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,548

คู่ธุรกิจที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล

ESG

ของรายได้จากการขาย

ร้อยละ

การรับรองฉลากคาร์บอน

ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่าล้านบาท

542

เงินสนับสนุนสมาคม
และองค์กรต่าง ๆ

11.31
ล้านบาท

100

ผลิตภัณฑ์
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OUR PASSION
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำ�คัญของเอสซีจี
Passion for Integrity
บรรษัทภิบาล
โครงสร้างการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน
CEO Forward Looking
บทบาทของคณะกรรมการด้านการดำ�เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน ปี 2564
เสียงจากผู้บริหารหญิงเเละผู้บริหารรุ่นใหม่ของเอสซีจี
การประชุมของคณะกรรมการที่สนับสนุน
ให้เกิดความยั่งยืน ปี 2564
Passion for Better Solutions
นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
สุขภาพเเละความปลอดภัย
Passion for All
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เครือข่ายความร่วมมือ มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน
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กลยุทธ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจีด�ำเนินการและทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการด�ำเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านแนวคิด SCG Circular Way ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมรับมือ
กับความท้าทายและความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ สามารถปรับตัวกับ
ความผันผวนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
เอสซีจีจึงวางกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการท�ำธุรกิจที่สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนผ่านความมุ่งมั่นที่ครอบคลุมกลยุทธ์ใน 3 ด้านหลัก คือ Passion for Integrity,
Passion for Better Solutions และ Passion for All

Passion
for Integrity

มุ่งมั่นในการสร้างพฤติกรรมที่เป็นไปตามครรลอง
แห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

Passion
for Better Solutions
มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ
ที่ใส่ใจต่อกระบวนการผลิต สินค้า บริการ
และโซลูชัน “ที่ดีกว่า”

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

Passion
for All

มุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของการด�ำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1

Passion
for Integrity

กลยุทธ์ที่ 2

Passion
for Better
Solutions

กลยุทธ์ที่ 3

Passion
for All

แนวกลยุทธ์

หลักการด�ำเนินงานและประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

ให้ความส�ำคัญสูงสุดกับการเป็นพลเมืองที่ดี
และการปลูกฝังอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี คือ ตั้งมั่น
ในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่น
ในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม แก่พนักงานทุกระดับ โดยสืบต่อและถ่ายทอด
จากพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีของกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้ง
ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักสากล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งแสดงออกในพฤติกรรมของพนักงานอย่างเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

• บรรษัทภิบาล
• โครงสร้างการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• จรรยาบรรณธุรกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับ
สร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ร่วมกัน ค�ำนึงถึงความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และ
ความปลอดภัย ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยน�ำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่า
สูงสุด ลดมลพิษและของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
และน�ำของเสียกลับสู่กระบวนการเพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• สุขภาพและความปลอดภัย
• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
• การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
• การบริหารจัดการน�้ำ
• การจัดการของเสีย
• การจัดการคุณภาพอากาศ
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
  และระบบนิเวศ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ  และมุ่งมั่นสู่การ
เป็นองค์กรต้นแบบที่ดี เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของ
สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
สากล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายเป็น
เครือข่ายความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อม
สนับสนุนและส่งเสริมองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
(Strategic Alliance) และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่าน
การบริหารจัดการแบบองค์รวม สร้างความร่วมมือ
ร่วมกัน  เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
สู่ความยั่งยืนร่วมกัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในวงกว้าง

• ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
• การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
• เครือข่ายความร่วมมือ มุ่งมั่นสร้างพลัง
  สู่ความยั่งยืน
• การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
• การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน
• การพัฒนาชุมชนและสังคม
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การบริหาร

จัดการความเสี่ยง

PERFORMANCE

ในปี 2564 เอสซีจีประเมินความเสี่ยงที่มีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG Risk)

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

การแพร่ระบาด
ของโควิด 19

ความเสี่ยงทางกายภาพจากภาวะ
โลกร้อนที่สร้างภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น
ทั่วโลก เช่น น�้ำแล้ง น�้ำท่วมฉับพลัน
พายุ ไฟป่า สภาพอากาศสุดขั้ว ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก
การท�ำงาน การขนส่ง และการเดินทาง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขภาพของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
และการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจ ถือเป็นความเสี่ยงเร่งด่วนที่ต้อง
ยกระดับและเข้มงวดด้านการบริหาร
จัดการ

แนวทางบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการ

• 	จัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเผชิญ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• 	ติดตามสถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด
ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลเพื่อระบุพื้นที่ที่มีความ
ตึงเครียดด้านน�้ำ (Water Stress)
และก�ำหนดมาตรการแก้ไขที่จ�ำเป็น
• 	ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาค		
อุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการน�้ำและ
เพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกักในพื้นที่
• 	บริหารจัดการน�้ำในโรงงานด้วยการ
ลดการใช้น�้ำ (Reduce) การบ�ำบัด
น�้ำเสียและน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse/
Recycle) และการสร้างทดแทน
(Replenish)

• 	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ส่งเสริมให้เกิดการทบทวนและยกระดับ
ความมุ่งมั่น ด้วยระบบการประเมิน
ตนเอง
• 	พัฒนามาตรฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
• 	บังคับใช้ “กฎพิทกั ษ์ชวี ติ ” ซึง่ มีบทลงโทษ
กรณีไม่ปฏิบัติตาม
• 	ส่งเสริมและขยายผลให้คู่ธุรกิจมีระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยด้วยการจัดท�ำ Contractor
Safety Management  
• 	พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ
การใช้ยานพาหนะทางถนน โดยใช้ระบบ
ADAS/DMS
• 	พัฒนาระบบการประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง 		
เพื่อยกระดับคู่ธุรกิจขนส่งเป็น
มืออาชีพและเติบโตไปพร้อมกับเอสซีจี

• 	ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
โควิด 19 และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอก
• 	จัดเตรียมทรัพยากรส�ำคัญเพื่อการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พักชั่วคราว
พาหนะรับส่ง ฯลฯ
• 	จัดระบบการท�ำงานแบบ Hybrid
Workplace และจัดสถานที่ท�ำงานแบบ
COVID Free Setting ในส�ำนักงาน
และโรงงาน เช่น มาตรการ Bubble &
Seal แบ่งพื้นที่การท�ำงาน มาตรการ
เข้าออกโรงงาน ฯลฯ  จัดหาวัคซีนให้
ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจหาเชื้อเป็นระยะด้วย
ATK และก�ำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบ
ผู้ติดเชื้อ รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้า
ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
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เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ

การจัดการขยะ
พลาสติก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบเพื่อควบคุม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผู้บริโภค
ที่ให้ความส�ำคัญกับสินค้าคาร์บอนต�่ำ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ท�ำให้ต้องลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด
และคาร์บอนต�่ำ ซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่
ทางธุรกิจในระยะยาว

ความเสี่ยงจากปัญหาขยะพลาสติก
ทั้งบนบกและในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้ความต้องการเม็ด
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง
แต่ถือเป็นโอกาสใหม่ของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของเอสซีจีจากการ
สูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูลที่ส�ำคัญ
และอาจท�ำให้สูญเสียรายได้หรือก�ำไร  
หากเกิดปัญหาดังกล่าว

แนวทางบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการ

• 	ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และมุ่งสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2593
• 	จัดท�ำแผนการท�ำงานตามกรอบ TCFD 	
และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร
(ICP)
• 	เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
และพลังงานทางเลือก
• 	พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมจาก
พลังงานสะอาดที่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ ระบบหลังคา
โซลาร์เอสซีจี ปูนซีเมนต์รักษ์โลก ฯลฯ
• 	ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน
ในการปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก
ป่าชายฝั่ง และหญ้าทะเล เพื่อสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น
แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

• 	ธุรกิจเคมิคอลส์ตั้งเป้าหมายการขาย
ผลิตภัณฑ์ SCG GREEN POLYMERTM
2 แสนตันต่อปีภายในปี 2568 และ
1 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573
• 	SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ตั้งเป้าหมาย
เพิม่ สัดส่วนปริมาณการขายบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่สามารถรีไซเคิลได้ ใช้ซ�้ำได้
หรือสลายตัวได้ เท่ากับ 100%
ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
ภายในปี 2568
• 	วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก
และโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น การเปลี่ยนพลาสติก
ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
• 	สร้างความร่วมมือกับภาคชุมชนและ
สังคมในการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้
อย่างคุ้มค่า

• 	แต่งตั้งคณะกรรมการ SCG IT
Governance เพื่อก�ำหนดนโยบาย
และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเอสซีจี (SCG
e-Policy)  
• 	แต่งตั้งคณะท�ำงาน Cybersecurity
Governance เพื่อก�ำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 	สร้างความตระหนักรู้ในการใช้
เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
• 	ประเมินและวางแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
• 	ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานในเอสซีจี และใช้เครื่องมือ
Data Protection  
• 	เตรียมแผนรับมือและตอบสนองต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เช่น แผนกู้คืนระบบ
และฝึกซ้อมแผนอย่างสม�่ำเสมอ  
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ส�ำคัญของเอสซีจี
กระบวนการประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล
Global Reporting Initiatives (GRI)
ฉบับ GRI Standards

1

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง
และจัดจ�ำหน่าย การใช้สินค้าและบริการ ประกอบกับ
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

2

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�ำคัญ
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส�ำรวจความคิดเห็น
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

3
4

การประเมินประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ปี 2564

• การทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ส�ำคัญโดยคณะกรรมการต่างๆ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงในหน้า 39
• การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียต่อประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แสดงในหน้า 50
• การให้การรับรองผลการด�ำเนินงาน
ของประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แสดงในหน้า 152
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ประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ทั้งในมิติของความส�ำคัญต่อเอสซีจีและความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และก�ำหนดประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี
(Enterprise Materiality)

• ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง
• ส่งผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง
• เป็นประเด็นที่ถูกน�ำไปพิจารณาในแผนธุรกิจของเอสซีจีทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ส�ำคัญทุกปี ผ่านคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี โดยพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
		 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
เกณฑ์การประเมิน ESG จากผูป้ ระเมินชัน้ น�ำ
และประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
		 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานและเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก
ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ความส�ำคัญต่อเอสซีจี

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง
ทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์
ที่จะเปลี่ยนแปลงไป (ดูหน้า 42)

สุขภาพ
และความปลอดภัย

เศรษฐกิจหมุนเวียน
การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน
โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และท�ำให้เกิดการ
หมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน (ดูหน้า 44)

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการด�ำเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (ดูหน้า 46)

วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่
ทั่วโลก ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ
ซึ่งอาจส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และค่าชดเชยความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รวมทั้งความคาดหวังถึงความร่วมมือกันในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส
เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ให้ต�่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผล
กระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจในภาพรวมและรูปแบบการใช้ชีวิต
ในสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก
รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ การดูแลความปลอดภัยของธุรกิจ
ในต่างประเทศให้ได้มาตรฐานของเอสซีจี รวมถึง
การขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจ
ขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการท�ำงาน
ความปลอดภัยจากการขนส่งและการเดินทาง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน
คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม

โอกาส

โอกาส

ความเสี่ยง

น�ำมาตรฐานสากลมาสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนิน
งานและการจัดท�ำแผนการท�ำงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก พัฒนาสินค้าและบริการคาร์บอนต�่ำ
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน
โครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal
Carbon Pricing) เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
และพลังงานทางเลือก จัดท�ำโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและโครงการลดการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่ง
ดูดซับคาร์บอน สอดคล้องกับความตกลงปารีส
โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 เทียบกับ
ปีฐาน 2563 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ประเด็นความยั่งยืน
บรรษัทภิบาล
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จรรยาบรรณธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
การบริหารจัดการน�้ำ
การจัดการของเสีย
การจัดการคุณภาพอากาศ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การดูแลและพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความเสี่ยง

วิกฤตขยะทั่วโลกทั้งในทะเลและบนบกที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ส่งผลให้
ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน องค์กรที่ไม่แสวงหา
ก�ำไร และผู้ถือหุ้น มีความกังวลต่อการใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและการ
บริหารจัดการของเสียที่ไร้ประสิทธิภาพ รัฐบาล
ในหลายประเทศออกกฎหมายยกเลิกการใช้
ถุงพลาสติก และในยุโรปมีมาตรการจัดเก็บ
ภาษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้บริโภคมี
แนวโน้มให้ความสนใจต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรหรือน�ำของเสียกลับ
เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเป็นวัสดุรีไซเคิล
น�ำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตหรือการใช้งาน และออกแบบ
ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สามารถน�ำ
กลับมารีไซเคิลได้ พัฒนากระบวนการผลิต
ให้เกิดของเสียหรือเหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด
รวบรวมและจัดการของเสียเพื่อน�ำกลับมาใช้
ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียโดยพัฒนา
เป็นสินค้าหรือวัสดุทดแทน พร้อมสร้างธุรกิจ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรผู้น�ำ
ด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศและ
ระดับภูมิภาค

โอกาส

การเร่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี เกิดเป็นสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่มี
ความเสี่ยง ให้เกิดเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี และระบบการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย ส่งเสริม
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�ำด้านความ
ปลอดภัย และมุ่งสู่การด�ำเนินการที่เกิดจาก
ค�ำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของผู้บริหารในแต่ละ
บริษทั รวมทัง้ น�ำเทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดูแลความปลอดภัยในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร พร้อม
ส่งเสริมและขยายผลสู่คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภาพ
และความปลอดภัย

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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บรรษัทภิบาล
เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์ 4 ประการในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน โดยเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กรด้วย
ความรับผิดชอบ เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่สนับสนุนการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�ำการก�ำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการก�ำกับดูแล

โครงสร้างคณะกรรมการ

ภายใต้บริบททางธุรกิจที่มีความซับซ้อน ผันผวน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เอสซีจีได้ออกแบบโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรือแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมี “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกรอบแนวทางบริหาร
จัดการองค์กรและธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลตาม
วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทของเอสซีจีประกอบ
ด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ซึ่งสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

2 คน (17%)
ความหลากหลาย
ของกรรมการ

ชาย

10 คน (83%)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

หญิง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หญิง

1 คณะ

ประธาน
คณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชาย

3 คณะ

ส�ำนักงานตรวจสอบ

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

30 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

1-3 ปี

>10 ปี

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

4 คน

2 คน

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

7-9 ปี

2 คน

ระยะเวลาการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
4-6 ปี

4 คน

PASSION FOR INTEGRITY

การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของ
องค์กร ทบทวนนโยบายและแผนงานส�ำคัญของ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งดูแลและสนับสนุน
การจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้การด�ำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของ
เอสซีจีและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
สูงตามแผนที่วางไว้ ด้วยการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นอิสระ

การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564
ประเด็นส�ำคัญ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บรรษัทภิบาล
พิจารณา
กิจการสังคม
และสรรหา
ผลตอบแทน เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ระยะยาวและกลยุทธ์ด้าน ESG
การบริหารความเสี่ยง
ภาษี
ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
จริยธรรมทางธุรกิจ
การรับมือกับสถานการณ์โควิด 19
ทุนมนุษย์
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
การสืบทอดกรรมการและผู้บริหาร
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โครงสร้างการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส�ำนักงานตรวจสอบ

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

คณะกรรมการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพลังงาน

Governance & Economic
Excellence Committee

Environment Excellence
Committee

Social Excellence
Committee

คณะทำ�งานวิชาชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะทำ�งาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะทำ�งาน Human
Rights & Stakeholder
Engagement

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในการทำ�งาน

วางแผน
และการเงิน

คณะกรรมการพัฒนา
คู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะทำ�งาน
ด้านการจัดการนํ้า

คณะทำ�งาน
Corporate
Citizenship
& Philanthropy

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และขนส่ง

Corporate Risk
Management

คณะทำ�งานวิชาชีพ
การตลาด การขาย
และแบรนด์

คณะทำ�งาน
จัดการ
คุณภาพอากาศ

การบุคคลกลาง

SCG Green Choice*

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธุรกิจเคมิคอลส์
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คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำ�นักงานใหญ่ บางซื่อ
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แนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
ของเอสซีจี
คณะกรรมการเพื่อการด�ำเนินงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับมิติ 3 ด้านหลัก
• Governance & Economic Excellence
Committee
• Environment Excellence Committee
• Social Excellence Committee
และคณะกรรมการ/คณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการเพื่อการด�ำเนินกลยุทธ์
และการด�ำเนินงานในระดับกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 เรื่องหลัก

เอสซีจแี ต่งตัง้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เอสซีจี โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานส่วนกลาง เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบ
การน�ำเสนอแผนงานและผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี แบ่งการดูแลการดำ�เนินงานเพื่อ
ความยั่งยืนเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับมิติ
(Dimension Level)

• คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน
• คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน
• คณะกรรมการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

มีคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลภาพรวมการด�ำเนินงานตามมิติ แบ่งเป็น บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ผลักดันประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำด้านแนวทางด�ำเนินงาน แนวปฏิบัติ
และการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำ�เนินการ

ระดับกลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Strategic Issue)
ได้แก่ การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพ
และความปลอดภัย

สายการรายงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
*ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
SCG Enterprise Brand Management Steering Committee

ระดับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Issue-based Level)
มีคณะกรรมการและคณะท�ำงานดูแลเพือ่ การบริหารจัดการตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ และติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตามมิติและกลยุทธ์หลัก
ต่างๆ (Dimension and Strategic Issue Committees)
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CEO Forward Looking
การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง
เอสซีจีปรับตัวทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความยืดหยุ่น
(Resilience) ในการด�ำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด ท�ำให้สถานะ
การเงินของเอสซีจียังคงแข็งแกร่ง มีรายได้จากการขาย 530,112
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน มีก�ำไร 47,174 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน

คิดว่า Highlight ที่ส�ำคัญส�ำหรับปี 2564
มีอะไรบ้าง
เอสซีจีมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี คือเราวางแผน
ลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง และผลิตสินค้า
ด้วยนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและสุขอนามัยที่ดีซ่ึงเป็นไปตาม
กระแสตลาดโลกหลังโควิด 19 ที่ผู้คนหันมาตระหนักถึงการดูแล
สิง่ แวดล้อมและรักษาสุขอนามัยมากขึน้ การลงทุนทัง้ ด้านเทคโนโลยี
และต้นแบบด้าน Recycling และ Green Polymer รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ซึ่งมีสัดส่วนรายได้
คิดเป็น 41% จากรายได้รวม

การประกาศหมุดหมายเรื่อง ESG จะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งให้ SCG ได้อย่างไร
การด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(ESG) เป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
อย่างยั่งยืน เพราะจากวิกฤตโควิด 19 และวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
โลกที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้คนตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เอสซีจียังมุ่งมั่นและจริงใจในการท�ำเรื่อง
ESG ผ่านกระบวนการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยเปิดใจ รับฟัง
ความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและยกระดับการด�ำเนินงาน และเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานกรอบการรายงานต่างๆ อย่างถูกต้อง
และตรวจสอบได้

เป้าหมายที่จะไป Net Zero ในปี 2593 หรือ
ประมาณ 30 ปีข้างหน้า มีความท้าทายอย่างไร
ความท้าทายที่ส�ำคัญ คือการสร้างการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า และภาคส่วน
อื่นๆ ในระดับมหภาค เพื่อสร้างสมดุลของการเปลี่ยนผ่านและ
ช่วยกันรวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดย
เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดในเวลาและ
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ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญมากคือความร่วมมือร่วมใจจาก
พนักงานทุกคนที่ต้องผนวกแนวทาง Net Zero ทั้งในการท�ำงาน
และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน

อะไรคือเรื่องส�ำคัญของเอสซีจีในปี 2565
เป้าหมายหลักของเรายังคงเดินหน้าปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำและเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net
Zero) โดยเร่งลงทุนพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานทางเลือก
มาทดแทนการใช้ถ่านหิน การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต�่ำ เช่น SCG
CLEANERGY, SCG GREEN POLYMERTM การน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนา Retail & Solution เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันพร้อมกับความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป

การเติบโตต่อไปในระยะกลางจะเป็นอย่างไร
ทุกธุรกิจจะมุ่งเน้นสู่โมเดล ESG Pathway เพื่อสร้างการ
เติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จะปรับเปลีย่ นมาใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลแทนถ่านหิน ใช้ BIM Technology
ในการก่อสร้างเพื่อลดของเสียจากการก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์
ขยายธุรกิจด้าน SCG GREEN POLYMERTM ร่วมกับการน�ำ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิล การผลิตเพื่อการรีไซเคิล และการ
รีไซเคิลขั้นสูง SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ขยายก�ำลังการผลิต
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง ใช้รูปแบบธุรกิจ T-Model
เพื่อมุ่งสู่ผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
แบบครบวงจรในภูมิภาค

การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
เอสซีจีต่อไปจะเป็นอย่างไรเมื่อแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งสามธุรกิจหลักของเอสซีจีมี Value ที่ส�ำคัญเหมือนกันคือ SCG
People ที่มีการปลูกฝัง Sustainable Development DNA
(SD DNA) ในมุมมอง แนวคิด และการปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน
ในทุกระดับ ดังนั้นแม้จะมีการ Spin-off แต่ก็มีกลยุทธ์ร่วมกันคือ
ESG ซึ่งเอสซีจีเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องดูแลทั้งด้าน
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่กันไป รวมทั้งต้องมี
บรรษัทภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้คือ ESG Integration ที่ทุกธุรกิจใช้เป็น
หลักร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจ

PASSION FOR INTEGRITY

เป้าหมายหลักของเรายังคงเดินหน้า
ปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593”
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
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บทบาทของคณะกรรมการ

ด้านการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ปี 2564
Governance and Economic Environment Excellence
Excellence Committee
Committee

“เอสซีจีมีเป้าหมายสร้างประโยชน์ร่วมกัน
กับลูกค้าและคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
พร้อมกับปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน
มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon
Economy) และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี
2593 ด้วยการเร่งลงทุนพลังงานสะอาด
และการใช้พลังงานทางเลือกมาทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล การลงทุนในธุรกิจ
คาร์บอนต�ำ่ เช่น SCG GREEN POLYMERTM
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วย
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และ
โซลูชันครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

“เอสซีจีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการปฏิบัติการโดยประกาศ
กรอบการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจี
และประยุกต์ใช้กรอบการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล เช่น UN, SDGs,
TCFD, CDP มาก�ำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ และการด�ำเนินการ

สิ่งส�ำคัญคือการสร้างดุลยภาพ
ของทุนด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกื้อหนุนกัน
เป็นพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนรุ่นหลังต่อไป”

นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดการ
คุณภาพอากาศเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์
เป้าหมาย และแผนงานการจัดการให้เป็นไป
ตามแนวทางสากล เอสซีจีให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรมทั้งกระบวนการผลิต
ตลอดจนสินค้า บริการ และโซลูชันที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น
ลดการใช้น�้ำผ่านกระบวนการ 3Rs ความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ การน�ำของเสีย
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้
ทรัพยากรและลดการเกิดของเสีย”

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และดูแลงานการเงินและการลงทุน เอสซีจี
Governance and Economic Dimension Leader
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Vice President & CTO-Innovation
and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์
Environment Dimension Leader

Social Excellence
Committee

“หนึ่งในความท้าทายของความยั่งยืน
ในมิติด้านสังคม คือการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม
ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีที่สุด คือการ
บูรณาการประเด็นสังคม
เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เอสซีจียังมุ่งมั่นเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก
ต่อมิติด้านสังคมตามกรอบการด�ำเนินงาน
สากล เช่น การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการร่วมดูแลพัฒนาชุมชนและ
สังคมซึ่งต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งวิกฤต
ร่วมกันทั้งประเทศในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 เช่น การพัฒนาอาชีพ การ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”

ปรเมศวร์ นิสากรเสน

Vice President-Regional Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Social Dimension Leader
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คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเศรษฐกิจ
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน หมุนเวียน

“เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เอสซีจีได้ประกาศลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงอย่างน้อย
20% เทียบจากปีฐาน 2563
ภายในปี 2573 ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ
ด้วยการก�ำหนดแผนงานและงบประมาณ
เช่น การเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและ
พลังงานสะอาด การก�ำหนดราคาคาร์บอน
ภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing)
มาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
การปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ รวมทั้งประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสต่อการปรับตัวทางธุรกิจ
ด้วยกรอบแนวทางสากลคือ Task Force
on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) เพื่อให้องค์กร
วางแผนการปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทายนี้”

มงคล เฮงโรจนโสภณ

Chief Operations Officer and Executive
Vice President - Thailand Olefins Chain
ธุรกิจเคมิคอลส์
ประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

“คณะกรรมการได้ขับเคลื่อนให้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การน�ำเศษ
เสาเข็มกลับมาเป็นวัสดุก่อสร้าง การพัฒนา
แพลตฟอร์ม PaperX เป็น SCGP reXycle
รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น เช่น
เยาวชนและโรงเรียนในโครงการถุงนมกู้โลก
ชุมชน Like (ไร้) ขยะ ระดับประเทศ เช่น
CECI, PPP Plastic และระดับสากล เช่น
Ellen MacArthur Foundation, WBCSD
ในกลุ่ม Circular Plastics & Packaging,
AEPW และ CEFLEX

เอสซีจีประกาศใช้คู่มือ
การด�ำเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Guideline)
และเริ่มประเมินและวัดผล
การด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน
เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน”
ยุทธนา เจียมตระการ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

“เอสซีจีมุ่งสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและเน้นการ
ก�ำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
โดยเข้าไปดูการท�ำงานจริง
(Line Walk) เพื่อสังเกตการ
ปฏิบัติงาน (Observation)
และแสดงถึงความห่วงใย (Caring)
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัย
ของทุกคน รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ขยายผลการน�ำ
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งไปใช้ในต่างประเทศและเครือข่าย
ทางธุรกิจ พร้อมกับตรวจสอบดูแลพฤติกรรม
การขับรถด้วยระบบ ADAS (Advance Driver
Assistance System) และระบบ DMS (Driver
Monitoring System) ภายใต้แพลตฟอร์มของ
G7 เพื่อปรับพฤติกรรมพนักงานขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย”

ชนะ ภูมี

Vice President-Cement
and Green Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ประธานคณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
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เสียงจากผู้บริหารหญิงและผู้บริหารรุ่นใหม่ของเอสซีจี
เอสซีจีส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคลากร
ทั้งเพศชาย หญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ

“อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจีได้รับการน�ำมาใช้ทั้งในการด�ำเนินธุรกิจและมิติ
ความหลากหลายของพนักงาน การคัดเลือกคนเก่ง-คนดี การดูแลพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพ และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง
เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งชาย-หญิง หรือ
อื่นๆ แสดงถึงความจริงใจของเอสซีจีที่จะส่งเสริมความเสมอภาคและความ
หลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง บทบาทของเราในการขับเคลื่อนงานด้าน
พัฒนานวัตกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใหม่ก็มาจากความรู้
ความเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะความเป็นเพศหญิงหรือชาย การมีผู้บริหารระดับสูง
ผู้หญิงมากขึ้นจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหญิงรุ่นใหม่ตั้งใจพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้สงู ขึน้ เพือ่ เป็นพลังสร้างสรรค์ทสี่ �ำคัญขององค์กรในอนาคต”

“ธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจ�ำเป็นต้องมีมุมมอง
ที่หลากหลายและรอบด้านเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคมและ
แม่นย�ำ ผู้บริหารหญิงไม่เพียงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แต่ยังให้มุมมอง
และแนวคิดที่แตกต่าง สะท้อนความเห็นของคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มในสังคม
โดยเฉพาะการขยายธุรกิจของเอสซีจีไปในต่างประเทศมากขึ้น ความ
หลากหลายของพนักงานและความสามารถในการท�ำงานเป็นทีมถือเป็น
จุดแข็งส�ำคัญที่จะสร้างการเติบโตและบรรลุเป้าหมายในอนาคต ตลอด
เวลาที่ร่วมงานกับเอสซีจีได้เห็นชัดเจนว่าบริษัทให้ความส�ำคัญกับความ
หลากหลายของพนักงาน ไม่ว่าจะมีเพศ ศาสนา อายุ หรือเชื้อชาติใด
ล้วนได้รับการยอมรับและมีโอกาสเจริญก้าวหน้า”

ดร. พงษ์สุดา (ภูมะธน) ผ่องธัญญา

จันทนิดา สาริกะภูติ

“ความได้เปรียบของผู้บริหารรุ่นใหม่ คือความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราว
และบริบทใหม่ๆ ของตลาดและสังคม พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท�ำงานและการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม และยังมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นสะพานเชื่อมกับพนักงานคนรุ่นใหม่ เพื่อปิดช่องว่างระหว่าง
วัยในองค์กร และสร้างความร่วมมือกันของทุกคนทั้งในเชิงวัฒนธรรมและ
ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ขนาดใหญ่อย่างเอสซีจี เพื่อเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ธุรกิจและ
สังคมได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

“การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเป็นภารกิจร่วมของคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
เพื่อส่งมอบโลกที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไป เอสซีจีปลูกฝังแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เราตั้งแต่เริ่มท�ำงานวันแรกและสม�่ำเสมอตลอดมา
โดยเฉพาะโอกาสในงานรับผิดชอบปัจจุบัน คือการสร้างธุรกิจใหม่ที่ช่วยลด
ปัญหาการเผาวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรให้เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ถือเป็น
บทพิสูจน์ถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รู้สึก
ภูมิใจอย่างมากในการน�ำความรู้และประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาช่วย
แก้ปัญหาสังคม และเชื่อมั่นว่าเราจะส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นถัดไปได้
อย่างแน่นอน”

กิติคุณ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ศิรินทร์ อัศวพัฒนานนท์

Deputy Managing Director – Deltalab, S.L. Spain
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

Head of Planning
ธุรกิจเคมิคอลส์
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Corporate Planning and Finance Director
เอสซีจี

Agricultural Waste Business Manager
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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การประชุมของคณะกรรมการที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ปี 2564
คณะกรรมการ

ความถี่ในการประชุม
(ครั้ง/ปี)

สาระส�ำคัญ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 (ทุกไตรมาส)

• การช่วยเหลือสังคมและชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  
• ผลการด�ำเนินงานปี 2564 และแผนการด�ำเนินงานปี 2565 ของโครงการและกิจกรรม
  เพื่อสังคมซึ่งให้ความส�ำคัญกับประเด็น ESG ที่ส�ำคัญ ได้แก่ Climate Crisis,
  Nature Crisis และ Mounting Inequality
• แนวทางการขับเคลื่อนโครงการด้าน ESG โดยผสาน 3 หลักการ คือ ความร่วมมือ
  จากหลายฝ่าย (Multilateralism) ความร่วมมือจากหลายรุ่น (Multigenerationalism)
  และความร่วมมือจากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary)

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจี

4 (ทุกไตรมาส)

• ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและความปลอดภัย
  สิทธิมนุษยชน การแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของโควิด 19
• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เช่น ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
  และรุนแรงขึน้   การมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ 
่ การจัดการขยะพลาสติกทีข่ าดประสิทธิภาพ
  ภัยคุกคามทางไซเบอร์

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

4 (ทุกไตรมาส)

• การบริหารจัดการประเด็นด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน และสร้างความ
  เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
• ทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ (Materiality) และผลักดันให้น�ำ 
  Materiality เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับสากลและประเทศ เช่น WBCSD, UNGC,
  Ellen MacArthur Foundation, TBCSD, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาครัฐ

Governance and Economic
Excellence Committee

4 (ทุกไตรมาส)

• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูล
  อย่างโปร่งใส
• การปรับตัวของธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจ
  คาร์บอนต�่ำและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Environment Excellence
Committee

4 (ทุกไตรมาส)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
  เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ การจัดการของเสีย
  การบริหารจัดการน�้ำ และการจัดการมลพิษทางอากาศ

Social Excellence
Committee

4 (ทุกไตรมาส)

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
• การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารความหลากหลายและยอมรับ
  ความแตกต่างของบุคคล
• การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม

คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

4 (ทุกไตรมาส)

• การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• การก�ำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ Science-based
  Targets (SBT) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)
• การประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจตามกรอบแนวทางสากล (TCFD)

คณะกรรมการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

4 (ทุกไตรมาส)

• การก�ำหนดกลยุทธ์และวางแผน การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
  ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การสร้างความร่วมมือทั้งระดับสากลและระดับประเทศ

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

4 (ทุกไตรมาส)

• การติดตามผลตามกลยุทธ์ การผลักดันการน�ำ SCG Safety Framework
  ไปสู่การปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ
• การรายงานผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม การแก้ไขและป้องกันเพื่อการขยายผล

คณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

4 (ทุกไตรมาส)

• การติดตามการด�ำเนินงานตามแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และการขยายผล  
  การปฏิบัติไปยังธุรกิจของเอสซีจีในต่างประเทศ
• การสร้างเครือข่ายความมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
  ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
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OUR PASSION

OUR BUSINESS

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของการส่งมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” ของเอสซีจี คือ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนให้ทุกองคาพยพของ
องค์กรรับมือและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆ
ได้อย่างว่องไว สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ส่งมอบ
สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นแนวทางส�ำคัญ

เอสซีจีด�ำเนินนโยบาย Digital Transformation โดยน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม
เป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก
เพื่อเร่งขีดความสามารถในการพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิจัยต่างๆ
รวมทั้งขยายการลงทุนในสตาร์ทอัพและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในระดับ
โลก เพื่อน�ำองค์ความรู้จากภายนอกมาปรับใช้ภายในเอสซีจีได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยขับเคลื่อนเอสซีจีสู่ผู้น�ำด้านนวัตกรรมและส่งมอบ
“สิ่งที่ดีกว่า” แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

1

2

3

Internal R&D and
Innovation Culture

Open Innovation

การถือครองนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนาภายใน
องค์กร และสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรม
• โครงการ Internal Startup 		
HATCH-WALK-FLY : สนับสนุน
พนักงานสร้างโมเดลธุรกิจใหม่
HATCH  	 
WALK 	
FLY  	

87 ทีม  
16 	 ทีม  
8 	 ทีม

• โครงการ Data Springboard
: พัฒนาทักษะพนักงานด้าน
Data Analytics เพื่อน�ำไปใช้งานจริง

2563-2564
ทีมผู้เข้าร่วม

		

พนักงาน

150

ทีม  

450
100

• AddVentures by SCG
: ลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม
เทคโนโลยี

2564
การลงทุนผ่านกองทุน

		 5 กองทุน
		646 	 ล้านบาท
การลงทุนโดยตรง
ในบริษัทสตาร์ทอัพ

		 15 	 บริษัท
		612 	 ล้านบาท

• SCG Deep Tech
: ลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม
Deep Technology
การลงทุนผ่านกองทุน

คน
		
พัฒนาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
		

การเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
จากภายนอกทั้งในประเทศและระดับโลก
โดยการสร้างความร่วมมือ
หรือร่วมลงทุน

Dashboard

		 3 	 กองทุน
		605 ล้านบาท
การลงทุนโดยตรง
ในบริษัทสตาร์ทอัพ

		 10 	 บริษัท
		510 	 ล้านบาท
40 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

• Ignitor Digital and Deep
Tech : วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของหน่วยงาน
ภายในเพื่อจับคู่กับสตาร์ทอัพ
ที่ตอบโจทย์

2563-2564
Proof-of-Concept  : ดิจิทัล

100

		
โครงการ
Deep Technology

		 33 	 โครงการ
อยู่ระหว่างขยายผล :
Deep Technology

		

4 	 โครงการ

น�ำไปขยายผลใช้งานจริง :

41 	 โครงการ

ดิจิทัล  	

โดยการลงทุนซื้อกิจการ
ที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

PASSION FOR BETTER SOLUTIONS

AddVentures
ในสถานการณ์โควิด 19

B2P BLOCKCHAIN ECOSYSTEM NETWORK

B2P Blockchain Solution for Procure-to-Pay

AddVentures by SCG หน่วยงาน
Corporate Venture Capital Arm ที่เน้น
การลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีที่
สามารถปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยลงทุน
ทั้งในกองทุนและสตาร์ทอัพในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน และ
สหรัฐอเมริกา ปี 2564 ลงทุนใน Bizongo
สตาร์ทอัพ B2B (Business to Business)
Market Platform ชั้นน�ำในประเทศอินเดีย
และสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพโดยท�ำ
กิจการร่วมค้ากับ Validus ภายใต้ชื่อ Siam
Validus ให้บริการกู้ยืมเงิน P2P Lending
Platform ส�ำหรับ SME ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 ท�ำให้การเดินทาง
ติดต่อกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศลดลง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการลงทุน
AddVentures จึงปรับกลยุทธ์โดยเน้นการ
พูดคุยกับสตาร์ทอัพเพื่อศึกษาโอกาสการ
ลงทุน และสร้างความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัพ
ผ่าน VC Funds และเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
			

โครงการ Ignitor
เร่งการเชื่อมต่อ
เอสซีจีกับสตาร์ทอัพ

One-Stop-Service ของการค้นหา
นวัตกรรมจากภายนอกเพื่อน�ำมาช่วยแก้
ปัญหาของหน่วยงานภายในเอสซีจีที่มี
มากกว่า 300 บริษัท โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน AI Machine Learning
Computer Vision และ Hyper Automation
โดยหลังจากโครงการฯ น�ำนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาใช้ พบว่าสามารถลดระยะเวลา
ในขั้นตอน Proof-of-Concept เมื่อเทียบ
กับการพัฒนาจากภายในเอสซีจีได้ถึง 50%
ช่วยเร่งความเร็วของการพัฒนานวัตกรรม
จากระยะเวลากว่า 1 ปีให้อยู่ภายในเวลา

การจัดชื้อจัดจ้าง วางบิล ช�ำระเงิน เป็นกระบวนการที่ใช้กระดาษเอกสารปริมาณ
มากตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้คนตรวจสอบ ท�ำให้ใช้ระยะเวลายาวนานและ
ต้นทุนสูง รวมทั้งยากต่อการติดตามสถานะ เอสซีจีจึงร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญ น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
ครบวงจรครั้งแรกของโลก โดยเริ่มต้นการพัฒนาในปี 2560 และน�ำมาใช้งานจริง
กับบางบริษัทในปี 2561 โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบมาตลอด ในปี 2564
มีบริษัทที่ใช้งานระบบ B2P จ�ำนวน 39 บริษัท มีคู่ค้าคู่ธุรกิจร่วมใช้งานจ�ำนวนกว่า
5,900 ราย มีการบริหารจัดการรายการใบแจ้งหนี้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 รายการ
ต่อเดือน B2P ช่วยลดระยะเวลาการท�ำงานและลดความผิดพลาด โดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องและอ�ำนาจการอนุมัติ รวมทั้งการบันทึกรายการด้วยระบบอัตโนมัติ
แทนคน พร้อมกับรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือสูง
ลดต้นทุนต่อรายการได้ 25% และลดระยะเวลาต่อรายการได้ราว 50% เมื่อเทียบ
กับการท�ำงานแบบเดิม
ไม่ถึง 1 ปี ตัวอย่างโครงการที่ประสบ
ความส�ำเร็จ เช่น การน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัล AI Machine Learning มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์
เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Hyper
Automation เช่น Workflow Automation
Virtual Assistant มาใช้จัดการทรัพยากร
และติดตามขั้นตอนการท�ำงาน การน�ำ
ระบบ Telemedicine มาดูแลพนักงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าถึง
การรักษาจากแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาด

Internal Startup
HATCH-WALK-FLY
เอสซีจีมุ่งพัฒนาพนักงานให้กล้าคิด กล้าท�ำ
และมีความคิดแบบผูป้ ระกอบการ น�ำหลักการ
ท�ำงานของสตาร์ทอัพมาปรับใช้ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมองหาธุรกิจใหม่ โครงการ
Internal Startup ประกอบด้วย 3 ระยะ
คือ HATCH ค้นหาปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้า WALK พัฒนา ทดลองและทดสอบ
วิธีแก้ปัญหา รวมถึงความเป็นไปได้ของ
ตลาด FLY เพิ่มฐานลูกค้าขยายผลธุรกิจ
ให้เติบโต ปี 2564 มีสตาร์ทอัพเข้าสู่ระยะ
FLY ทั้งสิ้นแล้วจ�ำนวน 8 ทีม เช่น Roots

แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
Rudy ระบบบริหารลูกค้าและติดตามการ
ขายส�ำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง DezpaX
แพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ดิลิเวอรี NaYoo แพลตฟอร์มการเช่า-ซื้อ
ที่อยู่อาศัย Urbanice แพลตฟอร์มการ
บริหารจัดการการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
ZUPPORTS ระบบบริหารการขนส่ง
(Freight) เพื่อการน�ำเข้า-ส่งออกระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ
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การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
SDGs 7 9 12 13 15
เป้าหมายและผลงาน
ปี 2593

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์

ปี 2573

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง

20% เทียบกับปีฐาน 2563
ปี 2564

2.66%
ปี 2568

ลดการใช้พลังงานลง

13% เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

ปี 2564

7.13%

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและแหล่ง
พลังงานสะอาด ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
2. ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ในปี 2593
4. พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก ป่าชายฝั่ง และ
หญ้าทะเล ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
7. จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ

1. ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพือ่ ให้เป็นไปตามความตกลงปารีสและสอดคล้อง
กับการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
(Net Zero 2050)
2. 	จัดท�ำมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ
3. จัดท�ำและเปิดเผยการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามแนวทางสากล (TCFD, SBTi)
4. ก�ำกับและดูแลการด�ำเนินการในประเด็นการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส
5. ผลักดันและด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส

42 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความ
ส�ำคัญสูงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ท�ำให้
มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
และโอกาสของการมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ
เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
และตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับ Science
Based Target ซึ่งอยู่ระหว่างการทวนสอบ
โดยยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินการตามกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานด้วยระบบอัตโนมัติ
ธุรกิจเคมิคอลส์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตรวจวัดและควบคุมค่าต่างๆ ในระบบแบบ
อัตโนมัติ ท�ำให้กระบวนการผลิตของโรงงาน
ระยองโอเลฟินส์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

PASSION FOR BETTER SOLUTIONS
• Pulper Consistency Control System ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตใน Pulper
Section ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุด โดยติดตั้งเรดาร์เซนเซอร์และโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมความเข้มข้นของน�้ำเยื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ท�ำให้ก�ำลังการผลิตสูงขึ้น และส่งผล
ให้การใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลง
• Aeration Optimization ควบคุมการเปิดปิดระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบเติมอากาศด้วยระบบ
อัตโนมัติจากการตรวจวัดคุณภาพน�้ำเสียแบบเรียลไทม์
ทั้งสามโครงการช่วยลดการใช้พลังงานรวม 53,413 กิกะจูลต่อปี และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม 7,762 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และเชื้อเพลิงชีวมวล
• Integrated Steam Optimization
ปรับปรุงการตรวจวัดและตั้งค่าควบคุม
ระบบไอน�้ำซึ่งมีความซับซ้อนสูง จากการ
ใช้พนักงานมาเป็นระบบดิจิทัลที่ตรวจวัด
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Analytics
และปรับค่าควบคุมระบบไอน�้ำที่เหมาะสม
แบบอัตโนมัติ
• Unlock Furnace Gap by Data
Analytics ปรับปรุงการท�ำงานของ
เตาปฏิกิริยาความร้อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโรงงาน ด้วย
การใช้ระบบดิจิทัลเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Analytics
จนน�ำมาสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูสภาพเตา (Decoke) ด้วยระบบ
อัตโนมัติและการกระจายความร้อนในเตา
(Heat Distribution) ด้วย Machine
Learning เรียนรู้และท�ำนายพฤติกรรม
ของเตาอย่างแม่นย�ำ
ทั้งสองโครงการช่วยลดการใช้พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
8,030 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ปี 2564 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด
ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
ประเภท Smart Energy ระบบการจัดการ
พลังงานอัจฉริยะ และโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ปรับปรุง

กระบวนการผลิตกระดาษของโรงงาน
สยามคราฟต์อุตสาหกรรม ด้วยการใช้
ระบบดิจิทัลออนไลน์ควบคุมการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ ท�ำให้ใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
• Hood & Ventilation Balance Control
System พัฒนาระบบวัดลมใน Dryer
Part แบบออนไลน์ด้วยกระบวนการ Data
Analytics แทนการตรวจวัดด้วยพนักงาน
ซึ่งใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง ท�ำให้ควบคุม
ความสมดุลของระบบได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ขยาย
การติดตั้งระบบพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาทั้ง
ภายในเเละภายนอกบริษัท รวมเป็น 18,923 เมกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9,460 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผ่าน
โครงการ Energy Pellet เเละเชื้อเพลิงชีวมวลจากการเกษตรอื่นๆ สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมลงได้ 3.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จ�ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ จัดท�ำโครงการขยายการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารส�ำนักงานและโรงงานของบริษัท 5 บริษัทที่ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จ�ำกัด บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
และบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด รวมก�ำลังการผลิตสูงสุด 1.78 เมกะวัตต์
เพื่อใช้เป็นพลังงานภายในอาคารแทนการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 1,301 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และสนับสนุนให้เกิดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ขยายการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นรวมเป็น 11.78 เมกะวัตต์
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 8,757 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และเพิ่มการใช้พลังงาน
ชีวมวลโดยการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรมาเป็น
พลังงานทดแทนและปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถ
ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็น 277,440 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ระบบบ�ำบัดอากาศเสียส�ำหรับธุรกิจอาคาร
ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร พร้อม
ลดมลพิษในอากาศ ด้วยนวัตกรรม HVAC Air Scrubber ดูดซับสารพิษได้มากกว่า 30 ชนิด
ช่วยลดภาระการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ ท�ำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 8 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อตารางเมตรต่อปี
และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรม
โดดเด่นสาขา Smart Heat & Air
จากองค์กร The Clean Fight 2020
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

สร้างความร่วมมือและนวัตกรรม
เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน
SDGs 8 9 12 13
เป้าหมายและผลงาน

การใช้วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียน

8 ล้านตันต่อปีในปี 2568*
ปี 2564

3.76 ล้านตัน
ปริมาณขยะของส�ำนักงานใหญ่
บางซื่อ ที่ต้องน�ำไปฝังกลบเท่ากับ

9.9

ตัน
(Zero Waste to Landfill)
ในปี 2564*

ปี 2564

0 ตัน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
มีสัดส่วนสินค้าที่สามารถน�ำกลับ
มารีไซเคิลได้ ใช้ซ�้ำ หรือสลายตัวได้
100% ในปี 2568

ปี 2564

99.5%
ธุรกิจเคมิคอลส์มีปริมาณ
การขายสินค้ากรีนพอลิเมอร์

200,000
ตันต่อปีในปี 2568
1,000,000
ตันต่อปีในปี 2573

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยด�ำเนินการภายใต้หลักการ
“ผลิต-ใช้-วนกลับ” เพื่อจัดการและรับมือกับ
ปัญหาขยะ การขาดแคลนทรัพยากรของโลก
และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบตั ิ SCG Circular Way
ที่สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
และใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้ทรัพยากร
อย่างสูงสุดและจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี 2564

20,100

ตันต่อปี

*เฉพาะประเทศไทย

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

• การพัฒนาสินค้าและบริการตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้าง
และรักษาคุณค่าของวัสดุหรือ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• การรวบรวมและจัดการของเสีย
เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

• การตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อก�ำกับ
ดูแลและสร้างปัจจัยความส�ำเร็จของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
การสร้างความร่วมมือ การก�ำหนดข้อบังคับ
การสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบบริหาร
จัดการและประเมินผล

44 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

แปรรูปหัวเสาเข็ม
จากการก่อสร้างให้มีมูลค่า
ในงานก่อสร้างโครงสร้าง เศษเสาเข็มคอนกรีต
เป็นของเสียที่มีน�้ำหนักมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะถูกก�ำจัดโดยการน�ำไป
ฝังกลบภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของ
โครงการ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จึงน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยจัดท�ำ Pile Waste
Module ซึ่งเป็นวิธีจัดการเศษเสาเข็มเพื่อลด
การน�ำเศษเสาเข็มคอนกรีตไปฝังกลบ โดยน�ำ
มาผ่านกระบวนการบดย่อย และน�ำไปใช้แทน
วัสดุก่อสร้างในงานต่างๆ เช่น วัสดุรองพื้นทาง
ส�ำหรับท�ำถนน/ที่จอดรถ แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
ฯลฯ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าคอนกรีตปกติ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะ
ลดการขนส่งเพื่อน�ำไปก�ำจัด และยังช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการ
นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของจัดการ
เศษเสาเข็มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

PASSION FOR BETTER SOLUTIONS
Pile Waste Module เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
กับเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยตั้งแต่ปี 2563-2564
มีโครงการก่อสร้างอาคารเข้าร่วมแล้ว
22 โครงการจาก 11 บริษัท เฉพาะในปี 2564
ได้เข้าไปจัดการเศษเสาเข็มและน�ำไปบดย่อยเพื่อ
เป็นวัสดุกอ่ สร้างลานจอดรถของบริษทั Covestro
Thailand และเป็นวัสดุรองพื้นทางของ Central
จันทบุรี รวมการน�ำเศษเสาเข็มจากโครงการ
ต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ทั้งสิ้นจ�ำนวน 14,096 ตัน
คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 1,397 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบเสาคานส�ำเร็จรูป
จากการหล่อเสาคานด้วยไม้แบบซึ่งต้องติดตั้ง
ในพื้นที่งานก่อสร้าง ท�ำให้เกิดของเสีย เช่น
ไม้แบบ เศษคอนกรีต และควบคุมคุณภาพ
ได้ยาก รวมทั้งยังใช้เวลาก่อสร้างนาน ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงคิดค้นโซลูชัน
ระบบเสาคานส�ำเร็จรูป (Structure Solution)
เพื่อลดความยุ่งยากในงานก่อสร้าง ลดเวลา
และลดการใช้ไม้แบบลงอย่างน้อย 90%
ซึ่งเท่ากับช่วยลดของเสียในงานก่อสร้าง
พร้อมกับได้งานที่มีคุณภาพ ช่วยให้อายุการ
ใช้งานยาวนานขึ้น ตอบโจทย์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

SCG GREEN POLYMERTM
ธุรกิจเคมิคอลส์สร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชัน
นวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ด้วยหลัก 4Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
น�ำเสนอภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ SCG GREEN
POLYMERTM ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏชีวิตของผลิตภัณฑ์ มี
มาตรการดูแลตั้งแต่การออกแบบ การผลิต
การตลาด การขนส่ง การจัดเก็บเคลื่อนย้าย
การใช้สินค้า การน�ำกลับมารีไซเคิล และการน�ำ
ไปก�ำจัดเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคที่สนใจสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจเคมิคอลส์ในตลาดโลก

คุณสมบัติส�ำคัญของเม็ดพลาสติกภายใต้ SCG GREEN
POLYMERTM ประกอบด้วย Reduce–ลดการใช้วัตถุดิบ
พลาสติกแต่ยังคงความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
SMX Technology Recyclable–ออกแบบให้น�ำบรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่สิ้นสุดอายุการใช้งานน�ำกลับมารีไซเคิลได้
ด้วยการใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดเดียว Recycle–การน�ำ
พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนกลับมาบดย่อยเป็นเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหม่
และ Renewable–การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
(Bioplastic) ซึ่งใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติ
และย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

นวัตกรรมกระดาษเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
SCGP (ธุรกิจเเพคเกจจิ้ง) มุ่งมั่นพัฒนากระดาษและบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยน�ำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ผ่านการควบคุมการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมาณการใช้
ทรัพยากร แต่ยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน
• กระดาษ Spring และ Idea Green กระดาษ
ถ่ายเอกสาร 80 แกรม คุณภาพพรีเมี่ยม ผลิตจาก
เยื่อ Ecofiber 50% ได้รับมาตรฐาน มอก. ฉลากเขียว
และ SCG Green Choice
• กระดาษท�ำผิวกล่อง TS (TS–Kraft Liner)
ใช้เศษกระดาษหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ 100%
มีน�้ำหนักเบา ได้รับฉลาก SCG Green Choice
• กระดาษรังผึ้ง (Honeycomb Paper Band)
ใช้เป็นแผ่นรองสินค้าหรือแผ่นเสริมเพื่อลดพื้นที่ว่าง
ในบรรจุภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษต่อปริมาตรอย่างน้อย
30% ได้รับฉลาก SCG Green Choice

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ต่อยอดแนวคิด SCG Circular Way
• SCGP reXycle Drop Point SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) ร่วมมือกับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ
โดยในปี 2564 มีจุดติดตั้ง Drop Point กว่า 50
แห่ง เช่น โครงการ Waste to Wisdom ของ
ธนาคาร UOB โครงการรีไซเคิลกระดาษของเครือ
โรงพยาบาลพญาไททั้ง 5 แห่ง และร่วมกับบริษัท
พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) เปิด “จุดรับ
เศษกระดาษและขวดพลาสติก PET เหลือใช้”
ในปั๊มน�้ำมัน PT จ�ำนวน 5 สาขา ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564 ได้รับขยะกระดาษจ�ำนวน
500 กิโลกรัม และขวดพลาสติก PET
จ�ำนวน 150 กิโลกรัม
• ถ. ถุงทนทาน Closed-loop Recycling Model
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) พัฒนาถุงพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน
ใช้ซ�้ำได้ โดยน�ำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของ ซีพี ออลล์ กลับสู่กระบวนการ
รีไซเคิลเป็นวัสดุส�ำหรับการผลิตถุงพลาสติกใหม่ ซึ่งจะไม่มีวัสดุพลาสติกหลุดออก
ภายนอก เกิดการหมุนเวียนภายใน นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด
(Closed-loop Recycling Model) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสติก ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยธุรกิจเคมิคอลส์หวังขยายโมเดลนี้สู่องค์กรอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
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สุขภาพและความปลอดภัย

สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความปลอดภัย
SDGs 3 8
เป้าหมายและผลงาน

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

ปี 2564

2

พนักงาน ราย
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน

8
0 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ
0 ราย

ราย
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจในปี 2564*

0.025

เป็น
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

ปี 2564

เทคโนโลยีเพื่อก�ำจัดความเสี่ยงในโรงงาน

ปี 2564

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยง
และอันตรายเพื่อก�ำจัดความเสี่ยงโดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมตั้งแต่ก่อน
ปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และการสังเกตการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ความปลอดภัย (Safety Observation) ท�ำให้เพิ่ม
การรายงานเเละการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจาก
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และ
พนักงาน
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน มุ่งมั่นด�ำเนินการให้เป้าหมายการปราศจาก
การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
คู่ธุรกิจ
เกิดผลส�ำเร็จ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการ การป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัย
ท�ำงานของพนักงานเป็นศูนย์
ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงาน การเดินทาง
และการขนส่ง

0.175
0.192

0
คู่ธุรกิจ 0

พนักงาน
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
ทุกบริษัทในเอสซีจีผ่านการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความ
ปลอดภัย (SPAP) ตั้งแต่ระดับ
Standard ขึ้นไป

ปี 2564

59%

*เฉพาะประเทศไทย

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. ใช้มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงานและการขนส่ง
ให้เกิดประสิทธิผลทั้งในและต่างประเทศ
2. สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการค้นหา
และจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง ปรับใช้ระบบ
Safety Performance Management System
(PMS) เพื่อสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ 	
รองรับการปฏิบัติงานวิถีใหม่เพื่อลดความ
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
การเจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงาน

• คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน 	
และคณะกรรมการความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ประเมิน ดูแลติดตามการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายและแผนงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• 	จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละ
ธุรกิจมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ก�ำหนดมาตรการแก้ไข
และป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการขยายผล
• 	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ และสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน
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ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนาและน�ำมาใช้แล้ว เช่น

ตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงาน

• Smart Access Control AI ของธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใช้กล้องจับภาพอุปกรณ์
ความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานก่อน
เข้าพื้นที่โรงงาน และพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง เช่น
หมวก เสื้อสะท้อนแสง หน้ากากอนามัย เพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าพื้นที่ (Access
Control) และตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงระหว่าง
ปฏิบัติงาน โดยรายงานผลเรียลไทม์และสรุปผล
สถานะเป็น Dashboard ของพฤติกรรมในแต่ละ
พื้นที่

ผลงานที่โดดเด่น
• ด�ำเนินการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าทุกรายได้ครบถ้วน และไม่มีพนักงานขับรถ
ของเอสซีจีและคู่ธุรกิจติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโรคระบาดระหว่างปฏิบัติงาน
• จัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคระบาดโควิด 19 ระดับสีเขียว
ช่วยลดภาระของภาครัฐ จ�ำนวนรวม 954 เตียง
• จัดท�ำโครงการ “ช่างมืออาชีพ” ยกระดับแรงงานฝีมือช่างให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย สนับสนุนการจ้างงานในช่วงเศรษฐกิจถดถอย จ�ำนวน 1,560 ราย

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

• SAFEsave พัฒนาโดย SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) เพื่อ
“ยกระดับการบริหารจัดการด้าน Safety & Security
Management สู่ Digital Platform” โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเวลา เอกสาร ความถูกต้องและความรวดเร็วของการได้ข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางบนแพลตฟอร์มเดียวกันและสอดคล้องกับ
SCG Safety Framework

เทคโนโลยีชว่ ยรับมือโควิด 19
ตรวจจับความผิดปกติขณะปฏิบัติงาน

• Smart Safety Pod อุปกรณ์ติดตามของ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย สภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้องรู้ถึงความเสี่ยงและเข้าจัดการ
ได้ทันท่วงที รวมถึงการอพยพคนในสถานการณ์
ฉุกเฉินอย่างแม่นย�ำ และควบคุมการละเมิด
เข้าพื้นที่หวงห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ

• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยแบบไร้สัมผัส
ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่วมกับระบบ Self Declare Online
ตรวจสอบการรายงานสุขภาพก่อนเข้าพื้นที่
• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์		
ก่อสร้างใช้ระบบ Vaccine 		
Passport ยืนยันการได้รับ
วัคซีนก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน		
ท�ำงานร่วมกับระบบ Smart 		
Access Control รวมทัง้ ใช้
ระบบ AI ตรวจวัดอุณหภูมิ
การสวมอุปกรณ์ เช่น
หน้ากากอนามัย ชุด PPE
สติก๊ เกอร์สบี นหมวกซึง่ ใช้แบ่ง
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการเว้นระยะห่าง และควบคุมการเข้าพื้นที่ตามความจ�ำเป็น

เทคโนโลยีเพื่อขนส่งปลอดภัย
Safety Observation (Unsafe Actions,
Unsafe Conditions, Near Miss Safe
Report)

• Observation หรือ Caring Program เป็น
กิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ ด้วยการ
รายงานข้อมูลจากการตรวจสอบพฤติกรรม
และพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในโรงงานและไซต์งาน
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
ที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจัดท�ำ
ขึ้นเพื่อน�ำมาสื่อสารใน Morning Meeting
ก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา
วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และช่วยลด
ระยะเวลาการจัดท�ำรายงานของผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ

ปี 2563 นับเป็นก้าวแรกในการด�ำเนินแผนระยะกลาง (Medium Term Plan) ของ
การเป็นผู้น�ำด้านการขนส่งอย่างปลอดภัยในระดับอาเซียน ซึ่งเอสซีจีได้ใช้มาตรฐาน
Goods Transportation Safety เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้
คู่ธุรกิจขนส่งก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้วยตนเอง ซึ่งรถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งกล้อง
สองด้านและได้รับการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงาน
ขับรถ (Logistic Command Center, LCC) ของเอสซีจี และในปี 2564 ได้น�ำระบบ
ADAS (Advanced Driving Assisting System) และระบบ DMS (Driving
Monitoring System) ภายใต้แพลตฟอร์มของ G7 ซึง่ ท�ำงานร่วมกับ
GPS ติดตั้งในรถขนส่งสินค้า เพื่อปรับพฤติกรรมพนักงานขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายติดตั้งในรถขนส่งของ เอสซีจี โลจิสติกส์
ครบราว 3,000 คันในปี 2565 รวมทั้งได้เริ่มด�ำเนินการติดตั้งในรถ
ขนส่งพนักงานแล้ว
• Driver App และ Smart Delivery Application (SDA App)
พัฒนาโดยเอสซีจี โลจิสติกส์ และธุรกิจเคมิคอลส์ (ตามล�ำดับ)
เพื่อช่วยดูแลการขนส่งสินค้า ตั้งแต่นัดหมายงาน สถานที่รับส่ง
สินค้า การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ สภาพรถ
จนถึงการจัดส่งสินค้าที่บริษัทลูกค้าปลายทาง
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FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

ชุมชน

เอสซ�จ�มุงสูธุรกิจคารบอนต่ำ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนมาใชในทุกขั�นตอนของหวงโซคุณคา
ตั�งแตการออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย การขนสง การใชงาน และการนำกลับมาใชใหม
โดยใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการใช (Reduce)
ใชซ�ำ (Reuse) หมุนเว�ยนกลับมาใชใหม (Recycle) ใชพลังงานทดแทน และเหลือสวนที่ไมสามารถ
นำไปใชประโยชนหร�อตองกำจัดใหนอยที่สุด พรอมกับสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสียมากที่สุด

G

ใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธ�ภาพ
ลดการปลอยกาซ
เร�อนกระจก ลดการ
ใชพลังงาน
ลดปร�มาณของเสีย
มุงมั่นอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

ใหความสำคัญ
กับคน ทั�งพนักงาน
คูคาคูธุรกิจ ชุมชน
ผูมีสวนไดเสีย
และสรางความรวมมือ
กับทุกภาคสวน
ชวยเหลือสังคม
ในภาวะว�กฤต
มุงลดความเหลื่อมล�ำ
สรางความเปนธรรม

กำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินงานอยางเปน
ธรรม โปรงใส
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตอตานทุจร�ต
บร�หารจัดการความเสี่ยง
และดูแลผลประโยชนให
ผูมีสวนไดเสีย

สิง
่ แวดล้อม

สังคม

บรรษัทภิบาล

สื่อมวลชน

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ

เอสซ�จ�ลดการใชทรัพยากรเเละวัตถุดิบตนทางดวยการว�จัยเเละพัฒนาการใช
พลังงานทดแทน ลดปร�มาณการใชวัตถุดิบ
เเละเพิ่มสัดสวนการนำวัตถุดิบกลับมาใชใหมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน

ภาค
วิชาการ

เอสซ�จ�มุงมั่นว�จัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อพัฒนาสินคา บร�การ และโซลูชันที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา
เเละเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย
การขนสง การใชงาน และการนำกลับมาใชใหม
การจัดการกระบวนการผลิต

เอสซ�จ�เพิ่มประสิทธ�ภาพกระบวนการผลิต ลดมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตใหเหลือ
นอยที่สุด ทั้งน้ำเสีย กาซเร�อนกระจก และมลพิษทางอากาศ รวมถึงใชเทคโนโลยีควบคุม
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของเสียอยางตอเนื่อง
การใช้ผลิตภัณฑ์
เอสซ�จ�สงเสร�มผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงาน ลดการใชน้ำ ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
เพิ่มอายุสินคาใหยาวนานเเละสามารถนำกลับมาร�ไซเคิลได สรางสุขอนามัยเเละคุณภาพช�ว�ตที่ดี
มีมาตรฐานเเละฉลากสินคารับรอง
เอสซ�จ�สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคว�ชาการ สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อใหเกิดเคร�อขาย
ความรวมมือในการบร�หารจัดการขยะอยางครบวงจร และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากการนำของเสียหมุนเว�ยน
กลับมาใชใหม
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OUR PASSION
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OUR ACTION

PERFORMANCE

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับความสามารถในการตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของการด�ำเนินธุุรกิจและการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยสนับสนุนการด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม ก�ำหนดและจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียตามผลกระทบ
และความคาดหวังต่อเอสซีจี ก�ำหนดรูปแบบและช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วม การรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งติดตาม วัดผล และรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก
สร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับเอสซีจี

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม
• เปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงาน
ของเอสซีจี
• รับฟังความ
คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนำ�มา
พัฒนาการ
ดำ�เนินการ

แนวทางการมีส่วนร่วม

หน้า

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
• การเปิดเผยความ
• รายงานประจำ�ปี ทั้งหมด
• จัด Analyst Conference และ Press Conference คืบหน้าของผลการ
2564
สื่อสารผลการดำ�เนินงานประจำ�ทุกไตรมาส
ดำ�เนินงานเชิงตัวเลข • รายงานการพัฒนา ทั้งหมด
• กิจกรรม Non-Deal Roadshow & Conference
รายไตรมาส เพื่อ
อย่างยั่งยืน 2564
พบนักลงทุนทั้งไทยเเละต่างประเทศแบบ Virtual
ให้นักลงทุนมองเห็น
Conference รวม 28 ครั้ง
ทิศทางการพัฒนา
• กิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วย
อย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ
• แผนงานหรือกลยุทธ์
(Domestic Roadshow และ Conference
ของเอสซีจีเพื่อไปสู่
แบบ Virtual Conference) รวม 10 ครั้ง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง
• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้สื่อสารกลยุทธ์และทิศทาง
ระยะสั้นและระยะยาว
การดำ�เนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน
• การให้ข้อมูลเกี่ยว
สถาบันในประเทศ 2 ครั้ง/ปี
กับนวัตกรรมป้องกัน
• สื่อสารผลการดำ�เนินงานผ่านรายงานประจำ�ปี
การแพร่ระบาดของ
รายงานคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
โควิด 19 ที่ผลิต
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของ
โดยเอสซีจีเพื่อปกป้อง
เอสซีจี
บุคลากรทางการแพทย์
• สื่อสารความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ขององค์กร
และคนไทยให้
ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนอย่าง
ปลอดภัยจากการ
สม่ำ�เสมอ
ติดเชื้อ โดยมอบให้แก่
• One-on-One Meeting/Group Meeting
โรงพยาบาลต่างๆ
และ Conference Call กับนักลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ

ช่องทางติดต่อ
SCG News Channel
https://scgnews
channel.com/th/
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2586-6098
อีเมล : corporatesecretary@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2586-4299
อีเมล : invest@scg.com
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ความต้องการ
และความคาดหวัง

บทรายงาน
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เพื่อตอบสนอง
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กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม
• การดูแลและรักษา
พนักงาน
• พัฒนาและดึงดูด
พนักงานที่มีความ
สามารถให้
สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจ
• เข้าใจความ
ต้องการของ
พนักงานเพื่อ
ปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• เปิดเผยข้อมูล
การดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อ
ให้พนักงาน
รับทราบความ
เคลื่อนไหวในการ
ดำ�เนินธุรกิจของ
เอสซีจี
• สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและส่งเสริม
ความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นๆ

แนวทางการมีส่วนร่วม
• กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่เยี่ยมพนักงาน
1 ครั้ง/ปี
• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรม Leadership Forum 1 ครั้ง/ไตรมาส
• การสำ�รวจความผูกพันต่อองค์กร
- จัดทำ�โดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก 1 ครั้ง/2 ปี
- จัดทำ�ภายในโดยการบุคคลกลาง 1 ครั้ง/2 ปี
• จัด Focus group กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อ
สอบถามสาเหตุและความต้องการที่แท้จริงที่จะทำ�ให้
พนักงานทำ�งานอย่างมีความสุข 1 ครั้ง/ปี
• จัดทำ�แผนพัฒนาความผูกพัน (Engagement Plan)
ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รู้สึกที่ดีและผูกพันต่อองค์กร 1 ครั้ง/ปี
• กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบ
ต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของ
พนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (ช่วงการ
ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 กิจกรรมส่วนใหญ่
จัดขึ้นผ่านช่องทาง Virtual)
• การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องแก่
พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายใน เช่น
อีเมล ไลน์กรุ๊ป Employee Connect Application
• การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของโควิด 19 ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายใน เช่น อีเมล ไลน์กรุ๊ป
Employee Connect Application

ความต้องการ
และความคาดหวัง
• ส่งเสริมคุณค่า
ของพนักงาน
• พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
• มีพนักงานที่มี
คุณสมบัติและจำ�นวน
ที่เหมาะสม
• พัฒนาองค์กรและ
การดำ�เนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องจากการ
มีส่วนร่วมของ
พนักงาน

บทรายงาน
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ที่ส�ำคัญ

หน้า

• นวัตกรรมและ
40
เทคโนโลยี
• สุขภาพและความ
46
ปลอดภัย
• Industry 4.0
64
อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ
Smart Factory
• จรรยาบรรณธุรกิจ
90
• การดำ�เนินงานด้าน 106
สิทธิมนุษยชน
• การดูแลและ
108
พัฒนาพนักงาน

ช่องทางติดต่อ
อีเมล : corpcomm-admin@scg.com

การแจ้งเบาะแส/การร้องเรียน

Whistleblowing System
https://whistleblowing.scg.com/
SCG News Channel
https://scgnews
channel.com/th/
SCG Fanpage
https://www.
facebook.com/
SCGofficialpage/
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คู่ธุรกิจ
และคู่ค้า

ลูกค้า
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วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม

OUR ACTION

แนวทางการมีส่วนร่วม

PERFORMANCE

ความต้องการ
และความคาดหวัง

บทรายงาน
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ที่ส�ำคัญ

• ส่งเสริมและดูแล
เรื่องความ
ปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการ
ทำ�งานของคู่ธุรกิจ
ทั้งในกระบวนการ
ผลิต และการขนส่ง
• สร้างคุณค่าต่อ
การดำ�เนินงานของ
คู่ธุรกิจและคู่ค้า
• สนับสนุน และ
ยกระดับการ
ดำ�เนินงานของ
คู่ธุรกิจและคู่ค้า
เพื่อให้มีการพัฒนา
ความรู้ เพื่อ
ให้การทำ�งานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
• พัฒนาโครงการ
ความร่วมมือเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้
กับลูกค้าและสังคม
รวมทั้งต่อยอด
การเติบโตทาง
ธุรกิจร่วมกัน

• เยี่ยมเยียนคู่ธุรกิจและคู่ค้าอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อ
• สนับสนุนองค์
• เศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือ
ความรู้ และเป็น
หมุนเวียน
ข้อควรปรับปรุงต่างๆ
พี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา • สุขภาพและความ
• ปลูกฝังจิตสำ�นึก สร้างความตระหนักและส่งเสริม
เพื่อยกระดับการขนส่ง ปลอดภัย
พฤติกรรมการทำ�งานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความ
ด้วยความปลอดภัย • จรรยาบรรณธุรกิจ
ปลอดภัย
พร้อมที่จะเติบโตไป • การสร้างความ
• แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผล
พร้อมกับเอสซีจี
ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
ต่อการดำ�เนินงานของคู่ธุรกิจและคู่ค้า
• สนับสนุนองค์ความรู้ • การจัดการของเสีย
• ยกระดับคู่ธุรกิจขนส่งด้วยการตรวจประเมินและ
การดำ�เนินงานที่
• การดำ�เนินงาน
พัฒนาภายใต้โครงการ Sustainability Program
คำ�นึงถึง สิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิมนุษยชน
ทุกปี
สังคม และมี
• จัดทำ�มาตรการในการดำ�เนินงานของคู่ธุรกิจและคู่ค้า ธรรมาภิบาล (ESG)
รวมถึงนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์มาใช้เพื่อ
เพื่อยกระดับการ
ความปลอดภัยภายใต้วิกฤตการณ์โควิด 19
ดำ�เนินงานคู่ธุรกิจและ
• ยกระดับความปลอดภัยของคู่ธุรกิจในพื้นที่การทำ�งาน คู่ค้า ลดความเสี่ยงใน
และงานโครงการให้ครอบคลุม Services and
การปฏิบัติงานและ
Solutions
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง
• ยกระดับคู่ธุรกิจตามแนวทาง กรอบการดำ�เนินการ • กำ�หนดมาตรการ
ด้านการจัดหาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Procurement ความปลอดภัยและ
Framework) และขยายการปฏิบัติไปต่างประเทศ
การดูแลสุขภาพของ
คู่ธุรกิจและคู่ค้าในช่วง
สถานการณ์โควิด 19
ช่องทางติดต่อ

• รับรู้และเข้าใจ
ความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อส่งมอบ
สินค้า บริการและ
โซลูชันที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้
จริงของลูกค้า
• ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ รวมถึง
ส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างลูกค้า
กลุ่มธุรกิจเพื่อ
พัฒนาสินค้า
บริการ และโซลูชัน
ที่สร้างความยั่งยืน
• รับข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน
รวมถึงการขอคำ�
ปรึกษา วิธีแก้
ปัญหาในสินค้า
บริการ และโซลูชัน

• รับข้อร้องเรียน คำ�แนะนำ�/ติชม จากลูกค้าผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
• ให้คำ�ปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง
ต่อเติมบ้านในทุกขั้นตอน
• พัฒนาร่วมมือกับลูกค้าในโครงการที่ส่งเสริมเรื่อง
ความยั่งยืนของสังคม
• การเยี่ยมเยียนและพบปะลููกค้าเป็นประจำ�
• งานสัมมนาสำ�หรับลููกค้าประจำ�ปี
• การสำ�รวจความพึงพอใจของลููกค้าประจำ�ปี
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โทรศัพท์ : 02-586-4444
เว็บไซต์ : www.scg.com

ช่องทางติดต่อ

SCG HOME Contact Center
โทรศัพท์ : 02-586-2222
อีเมล : contact@scg.com
Line ID : @SCGBrand

• ผนวกรวมการให้
บริการและโซลูชันที่
ตอบโจทย์ลูกค้าอย่าง
ครบวงจร
• มีช่องทางออนไลน์
แก่ลูกค้าในช่วง
สถานการณ์โควิด 19
เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมลูกค้า
• มีสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19
• มีสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Eco-Friendly
Products)
• มีแนวทางในการ
ควบคุมความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้า

• การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
• CPAC Green
Solution
ยกระดับฟาร์มหมู
สู่ความยั่งยืน
• Items นวัตกรรม
เพื่อสุขอนามัย
และความปลอดภัย
• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
• การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า
• การบริหารจัดการ
น้ำ�

42
44
68

84
92
94
98

PASSION FOR ALL

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

ชุมชน

วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม
• เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน เคารพสิทธิ
ชุมชน ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมรอบ
ชุมชน
• พัฒนา ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์
สุขของชุมชนและ
สังคมที่เอสซีจี
เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย
และอาเซียน
• รับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน
• พัฒนาโครงการ
ความร่วมมือที่นำ�
ศักยภาพของชุมชน
มาสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคม
• ส่งเสริมให้ชุมชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเรือ่ งเศรษฐกิจ
หมุนเวียน พร้อม
นำ�นวัตกรรม
และโมเดลเข้ามา
ช่วยบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้ชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ
และความคาดหวัง

• ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
• การดูแลการ
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน 1 ครั้ง/เดือน
ดำ�เนินงานไม่ให้ส่ง
• สำ�รวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้ง/ปี
ผลกระทบต่อชุมชน
• เป็นคู่คิด ให้คำ�ปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติ
และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ โดยใช้ศักยภาพขององค์กร
• การใช้ศักยภาพของ
• ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ เอสซีจีในการช่วย
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสังคม
พัฒนาและยกระดับ
• ลงพื้นที่ศึกษาปัญหา จัดทำ�โมเดล รณรงค์ให้ความรู้
คุณภาพชีวิตของ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างให้เกิดพฤติกรรม
ชุมชน
ผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน • การเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาชีพและรายได้
ช่องทางติดต่อ
• การจัดการทรัพยากร
โทรศัพท์ : 02-586-4444
ตั้งแต่ต้นทาง ช่วยลด
เว็บไซต์ : www.scg.com
ปริมาณขยะที่หลุดรอด
สู่สิ่งแวดล้อม

SCG Fanpage
https://www.facebook.com/SCGofficialpage/

บทรายงาน
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ที่ส�ำคัญ
• เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• “ปลูก ลด ร้อน”
เชื่อมโยงชุมชน
ขยายพื้นที่
ธรรมชาติ
• ลดเหลื่อมลํ้า
ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม” ใน
วิกฤติ เอสซีจี
สู้โควิด 19
• การบริหาร
จัดการน้ำ�
• การจัดการของเสีย
• การจัดการคุณภาพ
อากาศ
• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
• การดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาชุมชน
และสังคม
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OUR BUSINESS

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน
ราชการ

สื่อมวลชน

OUR PASSION

FEATURE STORY

วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม
• ดำ�เนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม ตาม
กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
• ร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ
ทั้งทางด้านวิชาการ
และการสนันสนุน
กิจกรรมต่างๆ

• สื่อสารข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร
ผ่านการสัมภาษณ์
สื่อมวลชนเชิงลึก
และ Online
survey (Empathize
Media) เพื่อ
ให้การจัดเตรียม
เนื้อหาข่าวสารตรง
กับความต้องการ
ของสื่อมวลชนที่มี
ความต้องการที่
แตกต่างกัน
• สร้างช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล
ข่าวสารทาง
ออนไลน์ ชื่อ SCG
News Channel
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบ
ถ้วน โปร่งใสและ
ทันต่อเหตุการณ์
และอำ�นวย
ความสะดวกให้กับ
สื่อมวลชน
• สร้างการมีส่วนร่วม
และสานสัมพันธ์
ที่ดีกับสื่อมวลชน
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OUR ACTION

แนวทางการมีส่วนร่วม
• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาครัฐ
• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
• แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐนำ�ไปเผยแพร่
• เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำ�งานร่วมกับภาครัฐ
ในการนำ�เสนอกฏเกณฑ์ต่างๆ

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

PERFORMANCE

ความต้องการ
และความคาดหวัง
• เป็นต้นแบบที่ดีแก่
องค์กรอื่นในด้านการ
บริหารจัดการที่
โปร่งใสและเป็นเลิศ
• ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ
และนำ�เสนอแนวทาง
ที่ดีเพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
• ยกระดับมาตรการการ
ดำ�เนินงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)

บทรายงาน
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ที่ส�ำคัญ
• การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• “ปลูก ลด ร้อน”
เชื่อมโยงชุมชน
ขยายพื้นที่ธรรมชาติ
• ลดเหลื่อมลํ้า
ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม”
ในวิกฤติ เอสซีจี
สู้โควิด 19
• การบริหารจัดการน้�ำ
• การจัดการคุณภาพ
อากาศ
• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
• การดำ�เนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาชุมชน
และสังคม
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• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจในด้านต่างๆ ผ่าน • เป็นต้นแบบองค์กร • รายงานประจำ�
ทั้งหมด
ช่องทางที่หลากหลาย อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น งานแถลง ขนาดใหญ่ที่ให้ความ
ปี 2564
ผลประกอบการเอสซีจี 1 ครั้ง/ไตรมาส งานแถลงข่าว สำ�คัญกับการดำ�เนิน • รายงานการพัฒนา ทั้งหมด
ของธุรกิจ ฯลฯ
ธุรกิจตามแนวทาง
อย่างยั่งยืน 2564
• กิจกรรมเยี่ยมชมการดำ�เนินงานหรือกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สังคมตามโอกาส
(เศรษฐกิจ สังคม
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื่อมวลชน ที่เป็น
และสิ่งแวดล้อม)
ประโยชน์ต่อสังคม และสอดคล้องกับแนวทางของ
และทำ�อย่างจริงจัง
เอสซีจี ตามโอกาสสมควร
และต่อเนื่อง มีผลงาน
• พูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือ
ที่เห็นเป็นรูปธรรม
ข้อควรปรับปรุงต่างๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อนำ�ไป
จับต้องได้
พัฒนาและออกแบบการสื่อสารให้ตรงตามความ
ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับข้อมูล
ข่าวสาร

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

SCG News Channel
เว็บไซต์ : https://scgnewschannel.com/th/
Facebook : @scgnewschannel
Line OA :@scgnewschannel
Twitter : @scgnewschannel

PASSION FOR ALL

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

ภาค
ประชาสังคม
นักวิชาการ
ผู้น�ำความคิด

วัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วม
• เปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วน และ
โปร่งใส
• รับฟังความ
คิดเห็นและข้อ
เสนอแนะต่างๆ
จากภาคประชา
สังคม
• หาโอกาสเพื่อ
สร้างความร่วมมือ
เพื่อผลักดันและขับ
เคลื่อนประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความยั่งยืน
• สร้างความ
ตระหนักและสร้าง
ความเข้าใจแก่
สังคมในประเด็น
สำ�คัญด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• นำ�องค์ความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญ
มาสนับสนุนใน
โครงการความ
ร่วมมือ

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ
และความคาดหวัง

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาค
• เป็นต้นแบบและ
ประชาสังคม นักวิชาการ และผู้นำ�ความคิดเพื่อนำ�มา ช่วยเป็นพี่เลี้ยงแก่
พัฒนาการดำ�เนินงาน
องค์กรขนาดกลาง
• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน
และขนาดเล็กอื่นๆ
ของสังคม
ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ช่องทางติดต่อ
• ผนึกกำ�ลังกับองค์กร
โทรศัพท์ : 02-586-4444
ขนาดใหญ่เพื่อสร้าง
เว็บไซต์ : www.scg.com
การเปลี่ยนแปลง
ที่สำ�คัญด้านความ
ยั่งยืน
• ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ
และนำ�เสนอแนวทาง
ที่ดีเพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

บทรายงาน
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
ที่ส�ำคัญ
• เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่าน
พลังงานสู่
Net Zero
• “ปลูก ลด ร้อน”
เชื่อมโยงชุมชน
ขยายพื้นที่
ธรรมชาติ
• ลดเหลื่อมลํ้า
ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม”
ในวิกฤติ เอสซีจี
สู้โควิด 19
• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
• การพัฒนาชุมชน
และสังคม
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OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

เครือข่ายความร่วมมือ
มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน
เอสซีจีตระหนักดีว่าวิกฤตปัญหาที่ทุกคน
บนโลกก�ำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
ของเสียและขยะ การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากร สุขภาพ
และคุณภาพชีวิต ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กร
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เอสซีจี
จึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลกับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม บนหัวใจส�ำคัญคือ
ความยั่งยืน

SCG ESG Pathway
เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก
เอสซีจีจัดงาน “SCG ESG Pathway เริ่ม
ด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” ขึ้นเมื่อเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศแนวทางขับเคลื่อน
ธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental,
Social and Governance) เพื่อยกระดับ
สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และได้รับความ
ร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
การปรับตัวและการบริหารจัดการธุรกิจให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด ESG
โดยจัดงานเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ของเอสซีจี สามารถสร้างแรงบันดาลใจและขยาย
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เอสซีจีตั้งใจเป็น
ผู้น�ำองค์กรเอกชนที่จะสร้างความร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด ESG ต่อไปอย่างยั่งยืน
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Circular Economy
in Construction Industry
(CECI)
เอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (CECI) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ร่วมกัน
ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาประยุกต์ใช้และเพิ่มความสามารถในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม” ปี 2564
สมาชิก CECI เพิ่มขึ้นจาก 21 องค์กรเป็น
23 องค์กร โดยเอสซีจีมุ่งมั่นขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ พร้อมน�ำเสนอนวัตกรรมของ
เอสซีจีมายกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น โครงการ
Pile Waste Solution น�ำเศษเสาเข็มคอนกรีต
แปรรูปกลับมาท�ำคอนกรีตรีไซเคิล เพื่อน�ำไป
ใช้ทดแทนวัสดุรองพื้นทาง ลานจอดรถ
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ฯลฯ โดยในปี 2564
มีงานก่อสร้างอาคารที่เข้าร่วมโครงการ
แล้ว 10 โครงการ จาก 5 บริษัท คิดเป็น
จ�ำนวนเศษเสาเข็มกว่า 2,854 ตัน เทียบเท่า
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 283 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีโครงการน�ำ
เศษวัสดุก่อสร้างอื่นๆ กลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทน
วัตถุดิบธรรมชาติในการผลิตปูนซีเมนต์ รวมทั้ง
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

Alliances to End
Plastic Wastes (AEPW)
พันธมิตรแก้ปัญหา
ขยะพลาสติก
ระดับภูมิภาคและโลก
เอสซีจีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Alliances
to End Plastic Wastes (AEPW) ตั้งแต่
ปี 2563 เพื่อช่วยลดและจัดการปัญหาการ
รั่วไหลของพลาสติกลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม
โดยปัจจุบันเอสซีจีถือเป็น 1 ใน 60 บริษัท
ชั้นน�ำระดับโลกที่น�ำความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรของบริษัทใน
เครือข่ายมาพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ
โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ 1. Infrastructure
การสร้างและปรับโครงสร้างให้เกิดการจัดการ
ขยะอย่างเหมาะสม 2. Innovation การน�ำ
นวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ปัญหาโดยสร้างมูลค่า
จากขยะด้วยเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ
3. Education การสร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
และ 4. Clean up การจัดการขยะในแหล่งน�้ำ
โดยเอสซีจีร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาในประเทศไทย เวียดนาม
อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
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PPP Plastics
สร้างฐานข้อมูลขยะพลาสติก
จากปัญหาการขาดแคลนฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ขยะพลาสติก โครงการความร่วมมือภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP
Plastics ซึ่งเอสซีจีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง
จึงได้ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) และสถาบันพลาสติก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเก็บรวบรวม
วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อมูลปริมาณและ
ประเภทขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยลงแม่น�้ำ
ในพื้นที่แม่น�้ำหลัก 5 สาย ได้แก่ แม่น�้ำ
เจ้าพระยา แม่น�้ำบางประกง แม่น�้ำท่าจีน
แม่น�้ำเพชรบุรี และแม่น�้ำแม่กลอง โดยเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกที่ก�ำจัดอย่างถูกวิธี
และปริมาณที่หลุดลอดสู่ธรรมชาติ และน�ำ
มาวิเคราะห์ผลอ้างอิงตามวิธีการของ Plastic
Waste Management Institute–Japan
และข้อมูลพื้นฐานของกรมทรัพยากรน�้ำและ
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อน�ำผลการศึกษามา
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกต่อไปในอนาคต

ขยายเครือข่ายสกัดขยะ
ก่อนออกทะเล
เอสซีจีร่วมกับ The Ocean Cleanup (TOC)
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อก�ำจัดขยะพลาสติกในทะเล ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และกรมทรัพยากรชายฝั่ง
สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะ
ในแม่น�้ำ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่หลุดลอด
ไปสู่ทะเล ด้วยนวัตกรรม The InterceptorTM
ระบบดักจับขยะ ซึ่งใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
ประมวลและจ�ำแนกชนิดขยะในแม่น�้ำ เพื่อเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะ โดยจะด�ำเนินการติดตั้ง
ในแม่น�้ำสายส�ำคัญของประเทศ เริ่มต้นน�ำร่อง
โครงการที่แม่น�้ำเจ้าพระยา เอสซีจีได้ร่วม
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อวางแผนการจัดการและเร่งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป

Circular Economy
Standard
เอสซีจีเข้าร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งหลายโครงการ
ก�ำลังอยู่ในช่วงการด�ำเนินงาน เช่น ร่วมกับ
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน
สินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเทคนิคฉลากเขียว
พัฒนาฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติก เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของพลาสติกใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ใน
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากวัตถุดิบ
ประเภท Mono Material ที่น�ำกลับมารีไซเคิล
ได้ บรรจุภัณฑ์จาก Bio-Based Material ซึ่ง
ย่อยสลายตามธรรมชาติและไม่ก่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบตั้งต้นรีไซเคิล
จากกระบวนการ Chemical Recycling

โครงการ “ถุงนมกู้โลก”

ส่งเสริมเครือข่าย
การท่องเที่ยวคาร์บอนต�่ำ
เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
หอการค้าไทย จัดโครงการอบรม “Krabi
Liveable Green City” ร่วมกับหอการค้า
จังหวัดกระบี่ และโครงการ “AmphawaCE
Model in Tourism” ร่วมกับหอการค้า
สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
การท่องเที่ยว ตั้งแต่โรงแรม รีสอร์ต
ร้านอาหาร ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชน บริษัท
น�ำเที่ยว ร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
องค์กรอิสระ ภาครัฐและท้องถิ่น สร้าง
ความตระหนักในการจัดการขยะที่ดี การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัด
กิจกรรมที่ค�ำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตั้งแต่การวางแผนการท่องเที่ยว
การเดินทาง ที่พัก อาหาร และกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ให้เกิดขึ้นจริง

เอสซีจีร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขยายโครงการ “ถุงนมกู้โลก” จากโครงการ
ทดลองที่จังหวัดระยองและสุพรรณบุรี ไปยัง
15 จังหวัดในภาคกลาง รวม 1,300 โรงเรียน
โดยส่งเสริมให้นักเรียนน�ำถุงนมที่ดื่มแล้ว
กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลตามวัตถุประสงค์
“เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า คัดแยกขยะต้นทาง น�ำกลับ
มารีไซเคิล” มีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์รวมถุงนม
จ�ำนวน 38 แห่ง โดยเอสซีจีสนับสนุน
แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า (KoomKah)” ในการ
จัดตั้งเป็นธนาคารขยะ เพื่อรวบรวมถุงนม
ใช้แล้วให้เอสซีจีน�ำกลับมาแปรรูปเป็นเม็ด
พลาสติกส�ำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
รีไซเคิล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้ และ
มอบให้แก่โรงเรียนตามสัดส่วนปริมาณถุงนม
ที่แต่ละโรงเรียนรวบรวมได้ นับเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะครูและ
นักเรียนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
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STORY
มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ Net Zero
Industry 4.0 อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
Smart Factory
CPAC Green Construction
ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน
“ปลูก ลด ร้อน” เชื่อมโยงชุมชน
ขยายพื้นที่ธรรมชาติ
ลดเหลื่อมลํ้า ด้วยพลังชุมชน
“นวัตกรรม” ในวิกฤต เอสซีจี สู้โควิด 19
Items นวัตกรรม
เพื่อสุขอนามัย เเละความปลอดภัย
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มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่

Net Zero

Greenhouse Gas
Scope 1+2
เอสซีจีใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในกระบวนการ
ผลิต โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 90%
และทางอ้อม (Scope 2) 10% จากการซื้อพลังงานจาก
ภายนอก ส�ำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
มาจาก 2 ส่วน คือกระบวนการทางเคมีของการผลิต
ปูนซีเมนต์ (Calcination) และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

60 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

Scope 2
Calcination

33.9 MT CO2
ไทย
24.98

(Scope 1+2)

10%

43%

47%

สัดส่วน
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
Scope 1+2

ไทยและตางประเทศ
27.1 MT CO2

ไทย
23.34

การปลอยกาซ
เร�อนกระจกสุทธิ

วาระส�ำคัญในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 26 (COP 26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 12 พฤศจิกายน 2564 คือ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
ของโลก
ในเวที COP 26 ประเทศไทยแสดงเจตจ�ำนงที่จะแก้
ปัญหาร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจัง พร้อมจะยกระดับ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยก�ำหนดเป้าหมายหลักว่า
ประเทศไทยจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon
Neutrality) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG
Emission) ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)
เอสซีจีได้ก�ำหนดการเป็นองค์กรการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมีเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของ Scope 1+2 ลง
อย่างน้อย 20% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563
โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ
เอสซีจีพร้อมร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นวาระส�ำคัญของชาติ
และของโลก

เชื้อเพลิงฟอสซิล

2558

2563
ปฐาน

2573

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจเอสซีจี
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่องค์กร
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
นับตั้งแต่ปี 2540 ที่นานาชาติร่วมลงนามในข้อตกลง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพิธีสารเกียวโต ทั่วโลก
ก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และปัญหาขีดจ�ำกัดของแหล่งพลังงานในอนาคต เอสซีจี
จึงริเริ่มพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้ต้ังแต่ปี 2544 จาก
การน�ำยางรถยนต์ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และได้
เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ทั้งกะลาปาล์ม แกลบ ฟางข้าว ใบอ้อย
การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
(Waste Heat Power Generation, WHG) การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากการบ�ำบัดน�้ำเสีย ฯลฯ
การพัฒนาพลังงานทดแทนที่โดดเด่นของเอสซีจี
ในปี 2555 คือเชื้อเพลิงแข็งทดแทนจากขยะชุมชน (Refuse
Derived Fuel) โดยจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะที่บ่อขยะ
ชุมชน และปรับปรุงขยะแยกส่วนที่เผาไหม้ได้เพื่อน�ำมา
แปรรูปและอัดก้อนแข็งเป็นเชื้อเพลิงใช้แทนถ่านหินในเตา
ผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะของเสียด้วย ก่อนที่
วันนี้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจะกลายเป็นแนวทางส�ำคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และกระบวนการผลิต เป็นอีกมาตรการส�ำคัญที่
เอสซีจีด�ำเนินการอย่างแข็งขัน รวมถึงสนับสนุนพนักงานให้
มีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ
Energy Award
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จนมาถึงก้าวย่างส�ำคัญของเอสซีจีที่เกิดขึ้นในปี 2559
คือการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Energy) ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูง
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย และเป็นความหวังของการ
ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต

Solar
ประเทศไทยมีศักยภาพรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์
สูง คือมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ 18.2 เมกะจูลต่อ
ตารางเมตรต่อวัน เฉพาะพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีค่าความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยที่ 18.5 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เอสซีจีจึงวางนโยบายและ
ผลักดันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ถือเป็น
พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มตัว
เอสซีจีติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันทั้งหมด 114,176 เมกะวัตต์ชั่วโมง
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 57,077 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เริ่ม
ต้นจากการติดตั้งบนบก การติดตั้งบนหลังคา และขยายสู่
บริเวณบ่อน�้ำในโรงงาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายและก้าวใหม่

62 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ของเทคโนโลยีโซลาร์ฟาร์ม ในนาม “โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ”
ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมการติดตั้งที่แตกต่างจากบนพื้นดิน
หรือหลังคาอาคาร
แนวคิดจุดประกายจากการสังเกตเห็นผิวน�้ำของ
แหล่งน�้ำที่ว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญด้านวัสดุพลาสติกของธุรกิจเคมิคอลส์ จึงพัฒนา
ทุ่นพลาสติกลอยน�้ำส�ำหรับเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล์
โดยทุ่นต้องแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกลางแดดจัด
ลอยตัวดีพร้อมรองรับน�้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์
สิ่งส�ำคัญคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุใช้งาน
นานถึง 25 ปี และรีไซเคิลได้ ในการติดตั้งยังก�ำหนดให้มี
พื้นที่เปิดระหว่างทุ่นมากกว่าร้อยละ 30 เพื่อให้ส่ิงมีชีวิต
ใต้น�้ำได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอ
ธุรกิจเคมิคอลส์ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน�้ำส�ำหรับ
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย ติดตั้งที่
บ่อเก็บน�้ำในโรงงานของเอสซีจี ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
เมื่อปี 2561 เป็นแห่งแรก และกลายเป็นต้นแบบให้กับ
โรงงานอีกหลายแห่ง เช่น โรงงานของธุรกิจเคมิคอลส์
จังหวัดระยอง วัดศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เหมือง
แม่ทาน จังหวัดล�ำปาง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ชลบุรี ฯลฯ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มขยายการติดตั้งสู่
พื้นที่โรงงานอีกหลายแห่งของเอสซีจี พร้อมๆ กับการจัดท�ำ
โครงการติดตัง้ โซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารหรือโซลาร์รฟู ทอป
(Solar Rooftop) จนเอสซีจีเกิดความเชี่ยวชาญน�ำมา
ต่อยอดเป็นโซลูชันติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้บริการ
แก่อาคารที่พักอาศัยทั่วไปภายใต้ธุรกิจใหม่ชื่อ SCG Solar
Roof Solutions ในปี 2562 และด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 ที่ท�ำให้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน
บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปี 2563 จึงมียอดขายเติบโต
สูงถึงประมาณ 3 เท่าจากปี 2562
แนวโน้มและความต้องการของพลังงานสะอาดมีมากขึ้น
เอสซีจีได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปสู่การให้บริการพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ในนามบริษทั SCG Cleanergy
ที่ให้บริการครบวงจร ด้วยความรู้ ศักยภาพ และเครือข่าย
แก่ลูกค้า เพื่อช่วยกันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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BCG
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็น
เรื่องยาก แต่ใช่ว่าจะท�ำไม่ได้ ปัจจัยส�ำคัญคือความมุ่งมั่น
ตั้งใจ โดยเฉพาะการมีนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสม
หนึ่งในนโยบายส�ำคัญระดับประเทศคือ โมเดล
เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งได้
รับการยอมรับว่าจะช่วยยกระดับความมั่นคงด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน มีหลัก
ส�ำคัญคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลิต-ใช้วนกลับ ซึ่งเป็นหลักการที่เอสซีจีได้ด�ำเนินการมานาน
และสอดคล้องกับการจัดการพลังงานของเอสซีจีในการเพิ่ม
สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งหรือขยะของเสีย
ล่าสุดเอสซีจีมีโครงการรับซื้อวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ในพื้นที่รอบโรงงาน เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด น�ำ
มาแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet) เพื่อ
ทดแทนการใช้ถ่านหิน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
แทนการเผาท�ำลายที่ไม่เกิดรายได้ และส่งผลกระทบที่
ส�ำคัญคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น PM 2.5
ซึ่งเป็นวิกฤตปัญหาใหม่ทางสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว การด�ำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อโลก ซึ่งเอสซีจี
เน้นการวิจัยและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนา
พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ การพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ และการพัฒนาเทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกส่วนของโรงงาน

จากยุคที่เทคโนโลยีช่วยมนุษย์ท�ำงานก�ำลังก้าวสู่ยุคที่
เทคโนโลยีท�ำงานแทนมนุษย์ เช่น การใช้ระบบออโตเมชัน
โรบอต ที่มีระบบเซนเซอร์ AI Machine Learning ควบคุม
และปรับแต่งการท�ำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างแม่นย�ำ
สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ไปอีกจากการควบคุมดูแลที่ผ่านมาโดยมนุษย์
นอกจากนี้เศรษฐกิจสีเขียวยังรวมถึงการเปลี่ยนผ่าน
การใช้อุปกรณ์ที่อาศัยพลังงานฟอสซิลมาสู่อุปกรณ์พลังงาน
ไฟฟ้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ซึ่งเอสซีจีได้ริเริ่มนวัตกรรมรถโม่
พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) คันแรกของไทย มาใช้
ขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดมลพิษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ
PM 10 ได้ถึง 45 กรัมต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 26.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ต่อคัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างด้วย Green Solution ตามวิสัยทัศน์การด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนทีย่ ดึ หลัก ESG (Environmental, Social
and Governance) และมุ่งมั่นที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GHG Emissions
Scope 3) ในกิจกรรมการขนส่งและกระจายวัตถุดิบต้นน�้ำ
และสินค้าปลายน�้ำ
สิ่งท้าทายบนเส้นทางสู่อนาคต คือการลงทุนใน
เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการระยะสั้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี
ที่ยังมีราคาสูง และการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
ประชาชน สังคม ให้ร่วมใจกันบรรลุเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ภายในงาน COP 26
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอสซีจีไว้ว่า
“หัวใจส�ำคัญคือการผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วน ทุกคน
ต้องช่วยกัน ค่อยๆ ร่วมกันด�ำเนินการและจัดท�ำแผน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเป็นระยะ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาเปลี่ยนจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง”
การเปลี่ยนผ่านนี้อาจไม่ง่าย แต่เป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ เอสซีจีพร้อมเดินทางเผชิญกับความท้าทายนี้
ร่วมกับทุกคน
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Industry 4.0

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Factory
โลกอุตสาหกรรมก�ำลังมาถึงการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่เรียกว่า
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0
นับแต่อดีตอุตสาหกรรมได้พัฒนาก้าวหน้ามาตลอด
จากการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ๆ จากแรงงาน
มนุษย์สู่ระบบเครื่องจักรและสายพาน จากระบบแอนะล็อก
เครื่องกลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตามมาด้วย
แขนกลหุ่นยนต์และระบบกึ่งอัตโนมัติ
แต่ความต้องการของตลาดที่ขยายตัว ซับซ้อน และ
หลากหลาย รวมทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้น เรียกร้องให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมต้องปรับตัวครั้งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริโภคให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานให้เกิดคุณค่าสูงสุด ลดการเกิดของเสีย ซึ่งเป็น
ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก Industry 4.0
จึงเป็นทิศทางแห่งอนาคตที่อุตสาหกรรมทั่วโลกก�ำลังมุ่งไป
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งพัฒนาการ
ผลิตสินค้าส�ำหรับการสร้างบ้านและอาคารมาอย่างต่อเนื่อง
จึงมุ่งมั่นยกระดับโรงงานด้วย Industry 4.0 ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครือข่ายบูรณาการกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการโรงงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่
ระบบการวางแผน (Smart Planning) ระบบปฏิบัติการ
(Smart Operation) และระบบความปลอดภัย (Smart
Safety) พลิกภาพโรงงานเดิมๆ ที่มีเพียงมนุษย์กับ
เครื่องจักร ให้พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ IOT (Internet
of Things) หุ่นยนต์ (Robot) เครื่องจักรอัตโนมัติ
(Automation) ซึ่งควบคุมดูแลการผลิตด้วยสมองกล
ชาญฉลาด ระบบ AI/Machine Learning และ Big Data
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย
เร่งขับเคลื่อนสู่ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)”
ให้เทียบเท่าระดับ World Class เพื่อสร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
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Smart Planning
วางแผนการผลิตอัจฉริยะ
ลูกค้าของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีอยู่
ทั่วประเทศ และยังมีความต้องการชนิดสินค้าที่
หลากหลาย ในปริมาณและเวลาที่แตกต่างกันไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขนส่ง
สินค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา การวางแผนการผลิต
จึงถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาด�ำเนินการโดย
มีพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไข และตัวแปรต่างๆ
มากมายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจก�ำหนด
แผนงานที่ซับซ้อน รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงภาพรวมการท�ำงาน
ของเครื่องจักรและโรงงานที่มีสายการผลิตจ�ำนวนมาก จึง
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด ใช้เวลานานเกินไป และ
อาจขาดความยืดหยุ่นหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา Cement Allocation
and Planning Optimization Model หรือ CAPOM
เพื่อใช้วางแผนการผลิตปูนซีเมนต์อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง และลดระยะเวลา
วางแผนโดยคน ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI เข้ามา โดยใช้ข้อมูลคาดการณ์ความต้องการสินค้า
ของลูกค้า (Demand Forecasting) เพื่อก�ำหนดแผนการ
ผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชื่อมโยงข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสต็อกสินค้าและสถานะ
เครื่องจักรในโรงงานผ่านระบบคลาวด์ ท�ำให้สามารถจับคู่
ความต้องการของลูกค้ากับก�ำลังผลิตของโรงงาน ลดความ
สิ้นเปลืองในการผลิตและการขนส่ง วางแผนความต่อเนื่อง
ในการเดินเครื่องจักรพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน ไปจนถึงวางแผนบริหารสต็อกสินค้าเพื่อป้องกัน
สินค้าขาดหรือล้นเกิน
CAPOM ช่วยวางแผนการด�ำเนินการผลิตประจ�ำวัน
ของโรงงาน เพิ่มความแม่นย�ำและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
ปี 2564 Smart Planning โมเดล CAPOM เริ่ม
ใช้งานจริงแล้วที่โรงงานปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย พบว่า
ช่วยให้การวางแผนการผลิตเร็วขึ้นถึง 75% และอยู่ระหว่าง
การขยายผลไปโรงงานปูนซีเมนต์อื่นๆ ของเอสซีจี รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่าง Smart Planning กับ Smart Operation ให้เป็น
ระบบรวมการบริหารจัดการอัจฉริยะ
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SUPPLIER

DIGITAL
TRANSFORM

• Lean Inventory &

• E2E Data Integration

Resilience Supply Chain

MINING

• Digital Mine & Green Mining

MES

ระบบประมวลผลสถานะการผลิต
และติดตามสถานะการผลิต
ของเครื่องจักรแบบ Real-time

Robot Packer
การใช้หุ่นยนต์
ในการแพ็กสินค้า

PERFORMANCE

CEMENT PLANT

• Smart Planning
• Smart Operation
(Reliability & Efficiency)
• Agility & Adaptation

DISPATCHING
• Fast Response

Mold Oil Spray
กระบวนการพ่นน�้ำมัน
บนแม่พิมพ์

Inspection

กระบวนการตรวจสอบ
และคัดแยกกระเบื้องดี/กระเบื้องเสีย

& Productivity

CUSTOMER VALUE
CREATION
• Customer Fulfillment

& Service Excellence

Curing Process
กระบวนการอบชิ้นงาน
ด้วยความร้อนเพื่อให้
แผ่นกระเบื้องแข็งตัว

GEP Coating Spray
กระบวนการเคลือบผิว
แผ่นกระเบื้อง
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Smart Operation
แม่นย�ำ รวดเร็ว เพิ่มผลผลิต
ลดความสูญเสีย
กระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วยหลายขั้นตอน ผ่าน
สายการผลิตที่ส่งต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ค่อยๆ แปรรูปวัตถุดิบ
ตั้งต้นจนส�ำเร็จเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและประโยชน์
ใช้สอย
ทุกขั้นตอนมีตัวแปรมากมายที่ต้องควบคุมตั้งค่า
เครื่องจักรด้วยความช�ำนาญ พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากแต่ละหน่วยการผลิตให้ได้มาตรฐานก่อน
ส่งต่อสู่หน่วยต่อไป เพื่อลดความสูญเสียจากสินค้าไม่ได้
คุณภาพที่ปลายทาง การควบคุมการผลิตที่ซับซ้อนด้วย
ความเชี่ยวชาญของคนจึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดพลาดได้
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจขัดข้องหรือเสื่อมสภาพ
ยากต่อการสังเกตล่วงหน้าด้วยคน ท�ำให้สร้างความเสียหาย
ต่อสินค้าหรือถึงขั้นสายการผลิตหยุดชะงัก
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นจึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องน�ำระบบอัตโนมัติจากเทคโนโลยี Industry 4.0
เข้ามาใช้ พร้อมกับพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกหน่วย
การผลิต
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเริ่มพัฒนา Smart
Operation ในโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต
ด้วยการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด และน�ำระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ อุปกรณ์ IoT และ AI ที่ส่งต่อข้อมูลทุกอย่าง
เชื่อมถึงกันผ่านเครือข่ายดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามา
ควบคุมการผลิตและดูแลเครื่องจักร โดยหัวใจส�ำคัญคือ
ระบบ Manufacturing Execution System (MES)
ในห้อง VA Room (Visualized & Analytics Room) ซึ่ง
สามารถสั่งการท�ำงานของเครื่องจักรในทุกหน่วยการผลิต
ตั้งเวลาการท�ำงาน พร้อมติดตามประสิทธิภาพผ่านมอนิเตอร์
ที่แสดงผลแบบ Visualization Data เรียลไทม์ รวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น
ตัวแปรต่างๆ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ยังใช้ AI ร่วมกับ Image Processing
เป็นระบบ Automated Inspection เข้ามาตรวจจับความ
ผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตต่างๆ แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่
ขั้นตอนการพ่นน�้ำมันบนแบบ (Mold Oil Spray) ก่อนเข้า
กระบวนการขึ้นรูปเป็นกระเบื้อง เพื่อลดปัญหากระเบื้องติด
แบบจากการพ่นน�้ำมันไม่ทั่วแผ่น ขั้นตอนการพ่นสีบนแผ่น
กระเบื้องหลังคา (GEP Coating Spray) ให้สม�่ำเสมอ
ทั่วแผ่นเพื่อลดสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ตามแบบ รวมถึงขั้นตอน
คัดแยกกระเบื้องหลังคาที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพออก
ซึ่งเป็นการขยายผลองค์ความรู้ด้าน Image AI จากการ
ใช้งานจริงของโรงงานปูนซีเมนต์
ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาที่ได้คุณภาพจะได้รับการ
จัดการต่อด้วยระบบ Automate Handling เทคโนโลยี
อัตโนมัติที่ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกห้องบ่มคอนกรีต
(Curing Room) และ Robot Packer หุ่นยนต์ท�ำหน้าที่
หยิบสินค้ามาบรรจุหีบห่อ
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ทดสอบการน�ำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในอุตสาหกรรม

ในส่วนการบริหารพื้นที่คลังสินค้ามีระบบ Warehouse
Management System (WMS) ซึ่งใช้ระบบ QR Code
ข้อมูลสินค้า ช่วยตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรพื้นที่การวาง
สินค้าภายในคลังอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดและ
เวลาในการประสานงานระหว่างพนักงานจัดสินค้า
เข้ารถบรรทุกกับพนักงานขนส่ง ช่วยให้ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
การใช้ระบบ AI ท�ำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติบริหาร
จัดการหน่วยต่างๆ ในโรงงาน ช่วยให้สายการผลิต
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการตรวจสอบ
ที่แม่นย�ำ ส่งผลให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงจ�ำนวนมาก
ในระยะเวลาเท่าเดิม ช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ลดการใช้แรงงานคน ช่วยให้
การท�ำงานปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งมีระบบแจ้งเตือนสถานะ
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท�ำให้สามารถติดตาม
และวางแผนการจัดการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเมินผลประสิทธิภาพ
ของ Smart Operation ด้วย Overall Equipment
Effectiveness (OEE) เทียบกับมาตรฐานสากล
(World Class Benchmarking) ซึ่งประเมินประสิทธิภาพ
จากความสามารถในการลดความสูญเสียของเครื่องจักร
ทั้งเวลา ความเร็ว และคุณภาพ
ปี 2564 Smart Operation ด�ำเนินงานจริงในโรงงาน
ผลิตกระเบื้องหลังคา 2 แห่ง และเตรียมขยายผลให้ครบ
ทั้ง 6 แห่ง สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพ OEE จาก 53%
เป็น 78% เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 8.5 ล้านแผ่นต่อปี
และช่วยลดการเกิดสินค้ากระเบื้องหลังคาที่ไม่ได้คุณภาพ
(Rejected) เหลือเพียง 1.5%
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Smart Safety
ปกป้อง ติดตาม ปลอดภัย
แม้โรงงานจะเปลี่ยนเป็นระบบ AI หุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ แต่ยังต้องมีพนักงานร่วมตรวจสอบการท�ำงาน
ของกระบวนการผลิตและบันทึกข้อมูลส�ำคัญเข้าระบบผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทัล การใช้ Smart Safety เข้ามาดูแลความ
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจในการปฏิบัติงานใน
โรงงานจึงเป็นอีกองค์ประกอบส�ำคัญของ Smart Factory
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีเป้าหมายให้
อัตราการบาดเจ็บและโรคจากการท�ำงานเป็นศูนย์ จึง
พัฒนาระบบ Smart Human Tracking ใช้งานจริงแล้วที่
โรงงานปูนซีเมนต์ไทย เขาวง เพื่อช่วยติดตามต�ำแหน่งและ
รายงานสถานะพนักงานด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ติดตั้ง
บนหมวกนิรภัย ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ในห้องควบคุม (Control Room) คอยติดตามสถานะ
แบบเรียลไทม์ หากพนักงานเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่ม
แจ้งเหตุ Alert System เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
รวมทั้งยังช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
โดยติดตามและควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในบริเวณต่างๆ
ผ่านการแสดงผลจ�ำนวนคนจ�ำแนกตามประเภท เช่น
พนักงาน คู่ธุรกิจ หรือผู้เยี่ยมชมโรงงาน และแจ้งรายงาน
เมื่อพบผู้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือพื้นที่ที่ไม่ได้
รับอนุญาต
Smart Human Tracking ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องบริหาร
ความหนาแน่นของพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
………..
การพัฒนา Industry 4.0 ถือเป็นความท้าทายของ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ทั้งด้านการลงทุน
ในเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงความคุ้มค่าเพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุด และการประเมินผลส�ำเร็จให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งการแสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการใช้งานจริงผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
หลายฝ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการพัฒนาพนักงานเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Industry 4.0
ด้วยการอบรมทั้ง Re-Skill และ Up-Skill อย่างต่อเนื่อง
วันนี้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพร้อม
ขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
สู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสร้างความยั่งยืนต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อไปในอนาคต
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พันธมิตร Industry 4.0
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมพัฒนา
Smart Factory กับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน Industry 4.0 เช่น
• ITRI ไต้หวัน–Image Processing
• Virtual Manufacturing สวีเดน–Lean
Engineering
• ABB Robotics สวิตเซอร์แลนด์–Robot
and Transportation
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง–Cira Core Image Processing
Technology
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ–Digital/Smart Factory
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย–Optimization
Program
• Fraunhofer Institute for Factory
Operation and Automation (IFF)–
Industry 4.0 Assessment

ทดลองควบคุมการท�ำงานของรถ Forklift จากระยะไกล
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CPAC Green Solution
ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน
“อุตสาหกรรมก่อสร้าง” มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงได้คิดค้นนวัตกรรม Green
Construction Solution ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มความแม่นย�ำในการใช้วัสดุ
ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
ลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ที่ต้องน�ำไปก�ำจัด รวมทั้งลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด หรือ
“CPAC” ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้น�ำ
เสนอนวัตกรรม Green Construction Solution ภายใต้
ชื่อ CPAC Green Solution เพื่อช่วยยกระดับการก่อสร้าง
ของลูกค้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบิน
ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง และ
ได้ขยายผลไปยังอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม
ปศุสัตว์ที่มีการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น
ฟาร์มเลี้ยงหมู ช่วยตอบโจทย์การก่อสร้างโรงเรือนที่ได้
มาตรฐาน มีระบบสุขาภิบาลที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ฟาร์มหมูที่ไม่หมู
จากข้อมูลในปี 2564 มีกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เลี้ยงหมูกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมกว่า
191,588 ราย และมีจ�ำนวนหมูที่เลี้ยงมากถึง 13,101,176
ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่สูงมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามเกษตรกรทั้งระดับรายย่อยหรือกลุ่ม
เกษตรกรพันธสัญญา (Contract Farming) ต้องเผชิญ
กับปัญหาการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู เช่น ขาดความรู้
ในการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน วัสดุก่อสร้างไม่มี
คุณภาพ งบประมาณบานปลาย งานเสร็จล่าช้าไม่ตรงเวลา
ช่างทิ้งงาน ของเสียจากวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการขั้นตอน
ขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ
จากการรับฟังเสียงสะท้อนต่อปัญหาการก่อสร้างฟาร์ม
เลี้ยงหมูของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ท�ำให้ CPAC
เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะน�ำ
องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ควบคู่การน�ำ
CPAC Green Solution เข้ามาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
ฟาร์มเลี้ยงหมูทั้งระบบ ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบโรงเรือน
การเตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลัง
การก่อสร้าง จนเกิดเป็นนวัตกรรม “CPAC Farm Solution”
เปลี่ยนฟาร์มทุกข์…ให้เป็นฟาร์มสุข เพื่อสร้างความสุขให้
กับทั้งเจ้าของโรงเรือน ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง ตลอดจนทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

68 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ความสุขตั้งแต่
ก่อนก่อสร้าง
ดังค�ำกล่าวที่ว่า “วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การก่อสร้าง
ฟาร์มหมูก็เช่นกัน
เริ่มต้นจากการเตรียมข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ครบถ้วน
และถูกต้องด้วย CPAC Drone Solution โดยใช้โดรนบิน
ส�ำรวจประเมินสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งความสูงต�่ำ ทิศทาง
ลม สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการ
ออกแบบผังโรงเรือน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง
และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากที่สุด
จากนั้นออกแบบโรงเรือนด้วย CPAC BIM ซึ่งใช้
นวัตกรรม Building Information Modeling (BIM)
โปรแกรมส�ำหรับงานก่อสร้างแบบครบวงจร แสดงให้
เห็นภาพจ�ำลองสามมิติของทั้งงานสถาปัตยกรรม งาน
โครงสร้าง และงานระบบ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้ออกแบบ เจ้าของฟาร์ม ผู้รับเหมา และช่างมองเห็นภาพ
รวมของงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง สามารถตรวจ
สอบจุดผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และร่วมกันการ
วางแผนงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลา
ที่ส�ำคัญสามารถประเมินปริมาณวัสดุก่อสร้าง และงบ
ประมาณที่ต้องใช้ได้อย่างแม่นย�ำ ช่วยเกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ที่
หน้างานเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมที่ต้องสั่งซื้อวัสดุ
เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ล่วงหน้า สร้างความสุขให้แก่เกษตรกร
ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง

มั่นใจระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของโครงการทุกคนต่างอยากเห็นงานก่อสร้างเดินหน้า
ตามแผนโดยไม่ประสบปัญหา และต้องการความมั่นใจว่า
งานได้มาตรฐาน เสร็จตามก�ำหนดเวลา งบประมาณไม่บาน
ปลาย แต่หลายครั้งที่งานก่อสร้างมักไม่เป็นไปตามนั้น
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หลังคา

ระบบสุขาภิบาล

(MEP)
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CPAC Farm Solution สร้างความวางใจและมั่นใจ
ให้เจ้าของฟาร์ม โดยวางแผนงานในขั้นตอนการก่อสร้าง
และท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งงานออกเป็น
หมวดหมู่ (Modularity) ตั้งแต่งานวางฐานราก งานเสา
งานพื้น งานเหล็ก งานระบบ งานผนังภายในและภายนอก
ส�ำหรับงานคอนกรีตยังใช้เทคโนโลยี Precast ของ
CPAC ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างส�ำเร็จรูปจากโรงงานแล้วน�ำ
ไปติดตั้งที่หน้างาน ช่วยลดเวลาการก่อสร้างและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ในระหว่างการท�ำงาน
รวมทั้งช่วยลดเศษวัสดุจากการก่อสร้างด้วย

CPAC Green Solution

CPAC พัฒนานวัตกรรม Green Construction
Solution เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำ โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ใช้ทรัพยากรและวัสดุ
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน
สุขภาพอนามัย ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยน Waste
หรือความสูญเสียให้เป็นคุณค่า สร้างประโยชน์กลับคืน
สู่สังคม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศและโลก
ตัวอย่างนวัตกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากใน CPAC
Farm Solution เช่น
• Super Fast Setting Concrete ส�ำหรับงานก่อสร้าง
ทีไ่ ม่สามารถปิดการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น สนามบิน
ทางด่วน สะพาน เพิ่มความเร็วในการเปิดใช้งานได้
เร็วสุดภายใน 4 ชั่วโมง
• Ultra High Performance Concrete (UHPC)
ส�ำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างรับน�้ำหนักสูง ช่วยลด
ขนาด ปริมาณงาน ระยะเวลา และแรงงานก่อสร้าง
• Steel Prefabrication นอกจากโครงสร้างคอนกรีต
เรายังสามารถผลิตงานโครงสร้างเหล็กส�ำเร็จรูปจาก
โรงงานก่อนน�ำมาประกอบต่อเข้าด้วยกันที่หน้างาน
ลดเวลา ลดของเสีย และลดแรงงาน ได้ช้ินงาน
คุณภาพที่มีมาตรฐาน
• Modular Construction การผลิตโมดูลของแต่ละ
พื้นที่อาคารส�ำเร็จรูปจากโรงงานแล้วน�ำมาประกอบ
ติดตั้งเข้าเป็นรูปทรงรวมของอาคารที่หน้างานก่อสร้าง
• Waste Circularity การน�ำเศษคอนกรีตก่อสร้างมา
บดย่อยขนาดเพื่อใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลทดแทนคอนกรีต
(RCA) ส�ำหรับท�ำทางเดินหรือพื้นรองถนน เพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย ลดของเสียจากงานก่อสร้าง และลดการใช้
ทรัพยากร

70 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

การก่อสร้างที่ท�ำงานเป็นระบบ ช่วยรับประกันว่างาน
จะเสร็จไว สามารถด�ำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้นแล้ว เจ้าของฟาร์ม
ยังมั่นใจ เพราะใช้ช่างมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาฝีมือจน
เชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน
ช่วยให้งานส�ำเร็จตรงตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นไป
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
นอกจากนั้นเจ้าของฟาร์มยังสามารถเห็นการท�ำงาน
ของทีมงาน และความคืบหน้าของงานก่อสร้างแบบราย
วันและรายสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชันระบบติดตามผลและ
รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างที่ใช้กล้อง CCTV เสมือน
นั่งคุมงานด้วยตนเอง

ความสุขหลังก่อสร้าง
งานก่อสร้างโรงเรือนเสร็จเร็วขึ้น 2 เท่า มีความหมายต่อ
เกษตรกรมากกว่าแค่จ�ำนวนวันที่ลดลง เพราะหมายถึงการ
ลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ และยังสามารถเริ่มเลี้ยงหมูได้เร็วขึ้น
ท�ำให้เกษตรกรเลี้ยงหมูได้ถึง 2 รุ่นในปีแรก ช่วยให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น
นวัตกรรม CPAC Farm Solution ช่วยให้งานก่อสร้าง
โรงเรือนเสร็จภายใน 3 เดือนเมื่อเทียบกับงานก่อสร้างแบบ
เดิมที่ใช้เวลา 6 เดือน อีกทั้งคุณภาพการก่อสร้างโรงเรือนที่
ดีกว่า ยังช่วยยืดเวลาการซ่อมแซมโรงเรือนและค่าใช้จ่ายที่
ต้องเสียในอนาคต
ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มหมูให้
ความไว้วางใจเลือกใช้บริการสร้างโรงเรือนกับ CPAC
แล้วกว่า 20 ฟาร์ม จ�ำนวน 109 โรงเรือนในพื้นที่ภาคกลาง
คิดเป็นมูลค่าการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น
รวมกว่า 310 ล้านบาท
ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์ เจ้าของกิจการฟาร์มหมูใน
จังหวัดชัยนาทซึ่งไม่เคยมีฟาร์มหมูมาก่อน เมื่อได้ร่วมงาน
กับ CPAC มีความเห็นว่า
“CPAC ช่วยให้งานเสร็จเร็วตรงตามก�ำหนด ท�ำให้
เราได้ลงลูกหมูเร็ว รายได้เราก็ได้กลับมาเร็วขึ้น และยังได้
ฟาร์มที่มีมาตรฐานซึ่งช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของสุกรดี ได้
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ การใช้บริการ CPAC Farm

ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์
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Solution ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการต่อรองราคากับช่าง
ลดปัญหาช่างทิ้งงาน ถ้ามีโอกาสขยายกิจการก็จะเลือกใช้
บริการอีกแน่นอน”
ขณะที่ ลูกปลา แสงรัศมี เจ้าของฟาร์มหมูในชัยนาท
อีกราย ซึ่งมีฟาร์มอยู่แล้ว 2 โรงเรือน ต้องการก่อสร้าง
ขยายเพิ่มอีก 6 โรงเรือน เพื่อเลี้ยงหมู 1,200 ตัวต่อโรง
เรือน ให้ความเห็นกับการใช้บริการ CPAC Farm Solution
ว่า
“เมื่อก่อนคู่สัญญาอาจมองเราว่าโรงเรือนจะพร้อมไหม
ตอนนี้คู่สัญญายอมรับในฟาร์มของเรา มั่นใจว่าโรงเรือน
ของเรามีมาตรฐานดีขึ้น หมูอยู่อย่างสุขสบาย สุขอนามัยดี
ขึ้น ลดการติดเชื้อจากภายนอกฟาร์ม ท�ำให้ฟาร์มมีรายได้
เพิ่มขึ้น เรายังได้รับการสนับสนุนจาก CPAC ทั้งทางด้าน
การเงิน การก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน หมดปัญหา
ทุกอย่าง”
CPAC Farm Solution ยังมีทีมงานคอยให้ค�ำปรึกษา
และบริการดูแลหลังการก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการฟาร์มหมูอย่างครบวงจร

ส่งความสุขให้กับชุมชน
CPAC Farm Solution ไม่เพียงยกระดับการก่อสร้างโรง
เรือนให้เป็น Smart Farm ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร
“เพื่อน Eco” หรือ Eco-partner ในงานก่อสร้างฟาร์ม
อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้รับเหมา ช่างท้องถิ่น ผู้ขายวัสดุ
อุปกรณ์การท�ำฟาร์ม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน
ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ความสุขที่ได้รับจาก CPAC FARM SOLUTION
เกษตรกร
เจ้าของฟาร์ม

ประหยัดค่า
ปริมาณวัสดุ

ลดเวลาก่อสร้าง
2 เท่า

สร้างรายได้
เร็วขึ้น 20%

รายได้
ผู้รับเหมา
และช่างก่อสร้าง มากขึ้น 10%

ฝีมือดีขึ้น
เก่งขึ้น

ท�ำงานเร็วขึ้น
ลดเวลาก่อสร้าง

สังคม

สร้างเครือข่าย
เพื่อน Eco

ชุมชน
รายได้มากขึ้น

สิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้
ทรัพยากร
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ผู้รับเหมาและช่างท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมงานกับ CPAC
หลังจากผ่านการคัดเลือกพื้นฐานฝีมือและความมุ่งมั่น
ในการร่วมงานกันแล้ว จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือใน
เรื่องการอ่านแบบก่อสร้าง การท�ำงานตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงาน ท�ำให้มีโอกาสพัฒนา
ฝีมือให้ท�ำงานส�ำเร็จโดยไม่ต้องแก้ไขงาน มีความปลอดภัย
ในการท�ำงานด้วยมาตรฐาน CPAC ใช้เวลาท�ำงานลดลง มี
รายได้เพิ่มขึ้น
บุญจันทร์ ผาภุมมา ช่างท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วงปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์
โควิด 19 ได้รับงานสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูเพียงหนึ่งแห่ง
เท่านั้น แต่ภายหลังจากมีเพื่อนผู้รับเหมาแนะน�ำให้เข้าร่วม
เป็นพันธมิตร Eco-partner กับ CPAC ปีถัดมา 2564
เขาสามารถรับงานสร้างโรงเรือน 4 แห่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.6 ล้านบาท
“ข้อดีของการร่วมงานกับ CPAC คือได้รับค่าแรงตรง
ตามเวลา ไม่ต้องกลัวโดนเบี้ยว ได้พัฒนาความรู้ตัวเอง
และพัฒนาฝีมือของทีมงาน มีความรู้สึกปลอดภัยในการ
ท�ำงาน เพราะ CPAC มีมาตรฐานค่อนข้างมาก งานแก้ไข
น้อยลง มีทีมงานคอยดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือในการ
ท�ำงาน ประสานงานลูกค้า งานเสร็จเร็วขึ้น รับงานได้มาก
ขึ้น รวมถึงวัสดุก่อสร้างมาตามแผน ไม่ต้องมานั่งรอ”
บุญจันทร์สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเป็น Eco-partner

ส่งฟาร์มสุขให้สังคม
CPAC Farm Solution เข้ามาเปลี่ยนฟาร์มหมูให้เป็น
ฟาร์มสุข ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง
ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจของทีมงาน และความร่วมมือกับ
เครือข่ายพันธมิตร เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ลดเศษวัสดุเหลือทิ้งลง
10-15% ได้งานคุณภาพดีขึ้น ช่วยลดเวลาก่อสร้างจาก 6
เดือนเป็น 3 เดือน ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงหมูได้รับรายได้
เร็วขึ้น 20%
ช่วยผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง มีรายได้มากขึ้น 10%
พัฒนาฝีมือ ลดการแก้ไขงาน ท�ำงานเร็วขึ้น ช่วยให้ภาระ
ดอกเบี้ยลดน้อยลง และเริ่มรับงานใหม่เร็วขึ้นตามระยะ
เวลาท�ำงานที่สั้นลง
ช่วยสร้างเครือข่ายเพือ่ น Eco ช่วยสร้างรายได้ให้ชมุ ชน
ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้
งาน ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรส�ำหรับซ่อมแซมโรงเรือนใน
อนาคต
ช่วยลดฝุ่นช่วงการก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการก่อสร้างฟาร์มหมูด้วยผลิตภัณฑ์ SCG
Green Choice เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด
ซึ่งมีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ผลิตอย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์
นับเป็นการส่งมอบฟาร์มสุขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสังคม และโลกของเราอย่างยั่งยืน

ลดของเสีย 10-15%
และลดฝุ่นจาก
งานก่อสร้าง
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“ปลูก ลด ร้อน”

เชื่อมโยงชุมชน ขยายพื้นที่ธรรมชาติ

หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อนพื้นที่ป่าบนเขายายดา
จังหวัดระยอง ยังมีแต่ความแห้งแล้งกับพื้นที่สวนยาง
ที่เป็นสัมปทานของเอกชน ชุมชนบ้านมาบจันทร์ซึ่งอาศัย
บริเวณด้านล่างเขาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแทบ
ทุกปี จนวันที่สัมปทานสวนยางของเอกชนสิ้นสุดลง
ชาวบ้านจึงขอคืนพื้นที่แห่งนี้จากกรมป่าไม้เพื่อสร้างเป็น
ป่าชุมชน
มาถึงวันนี้บนเขายายดามองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้
เขียวชอุ่ม
พื้นที่กว่า 700 ไร่แน่นขนัดด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุ
ประดู่ ตะเคียน ซ้อ ยางนา พยุง กระบก และพืชสวนอื่นๆ

เป็นการปลูกต้นไม้อย่างจริงจัง
ครั้งแรก ตั้งแต่เริ่มเตรียมเมล็ด
กระถางใส่ดิน จนถึงเฝ้ารดน�้ำ
ดูพัฒนาการทุกวัน ดีใจมาก ๆ ที่ได้
มีส่วนร่วมเล็ก ๆ ส่งต่อความตั้งใจ
ให้กับธรรมชาติ”
มยุรา เจนบดินทร์

พนักงานในธุรกิจเคมิคอลส์ กับกิจกรรม
“ธนาคารต้นไม้ชุมชน”
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รวมถึงเหล่าสัตว์ป่า หมีควาย ลิง กระรอกแดง
นกนานาชนิด ฯลฯ ก็หวนคืนกลับสู่เขายายดา
แต่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย วันดี อินทร์พรม
ผู้ใหญ่บ้านมาบจันทร์ เล่าว่าสมัยก่อนพื้นที่นี้ขาดแคลน
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นโดยเฉพาะ “น�้ำ” สาเหตุจากการไม่มี
ป่าต้นน�้ำ และไม่มีองค์ความรู้การบริหารจัดการน�้ำเพื่อให้
มีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี ทุกปีชาวบ้านต้องขอซื้อน�้ำจากรถน�้ำของ
เทศบาลมาแก้ปัญหาความขาดแคลน
“แต่ก่อนข้างบนแล้งมาก เขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ใหญ่
ไม่มีน�้ำเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต ทุกปีเราเจอกับปัญหา
ภัยแล้ง เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เราต้องวิ่งขึ้น
ไปช่วยกันดับไฟป่าตลอด เรียกว่าเป็นวาระประจ�ำปี”
ด้วยสภาพพื้นที่และระยะทางที่ห่างไกลจากความเจริญ
นับสิบปีไม่เคยมีน�้ำประปาจากหน่วยงานรัฐเข้าถึง จนเมื่อ
ชุมชนบ้านมาบจันทร์ได้รู้จักกับเอสซีจีผ่านความช่วยเหลือ
ของหน่วยงานรัฐ จึงได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน�้ำ
ปลูกต้นไม้ และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการน�้ำอย่างรอบด้าน เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนดีขึ้น ผู้ใหญ่วันดี ผู้น�ำของชุมชนสะท้อนภาพ
การท�ำงานร่วมกับเอสจีซีว่า
“เอสซีจีอยู่กับเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง เขาไม่เคยทิ้ง
เราตั้งแต่เริ่มต้นท�ำฝายมาด้วยกันตั้งแต่ปี 2550 ช่วยเราคิด
บางอย่างเอสซีจีไม่รู้ เขาก็ไปหาผู้รู้มาช่วยสอน เอสซีจีสอน
ให้ชุมชนแข็งแรง ให้องค์ความรู้ จนท�ำเป็นและชุมชนเรา
อยู่ได้”
พื้นที่บนเขายายดาเต็มไปด้วยต้นไม้ที่คนในชุมชนและ
เอสซีจีช่วยกันน�ำต้นกล้าขึ้นไปปลูก เฉพาะปี 2564 มีการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 50 ไร่ จ�ำนวน 3,000 ต้น
ไม่ใช่แค่การปลูก แต่ยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้หายาก
ในป่าไว้ที่ “ธนาคารต้นไม้ชุมชน” เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า
รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างส�ำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน
เอสซีจี โดยเยาวชนโรงเรียนบ้านเขายายชุมได้เก็บ
เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าส่งมอบให้พนักงานมาเพาะเลี้ยงเป็น
ต้นกล้าที่บ้าน คอยดูแลให้เติบโตเป็นเวลา 3 เดือน
ครบก�ำหนดแล้วส่งต้นกล้ากลับมายังธนาคารต้นไม้
ให้ชุมชนดูแลต่อ
ถึงเวลาต้นกล้าโตเต็มที่ พนักงานเอสซีจีก็ร่วมกับ
ชุมชนช่วยกันน�ำกล้าไม้ขึ้นไปปลูกบนเขายายดา ขยายพื้นที่
ป่าให้เพิ่มมากขึ้น
เป็นหนึ่งในโครงการ “รักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที”
ที่เอสซีจีด�ำเนินการมานับสิบปีในพื้นที่หลายแห่ง
ทั่วประเทศไทย

OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

การปลูกต้นไม้คือการที่เราได้
ช่วยกันดูแลรักษ์โลกใบนี้อีกทางหนึ่ง
ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่ง
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จาก
บรรยากาศ ช่วยให้อุณหภูมิโลกปกติ
ขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ โครงการ
‘ปลูก ลด ร้อน’ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564 ของเอสซีจี
ที่ให้โอกาสเราได้ช่วยโลกของเรา”
ขวัญฤทัย ยึดมั่น

ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังไทร
คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน�้ำชุมชนทุ่งสง
กรกฎาคม 2564
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จาก “รักษ์น�้ำ” สู่ “รักษ์ป่า”
จากการแก้ปัญหาภัยแล้ง
สู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงการ “รักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที” ด�ำเนินงานแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและภาวะขาดแคลนน�้ำร่วมกับชุมชนในจังหวัด
ต่างๆ ได้แก่ สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ระยอง
ล�ำปาง นครศรีธรรมราช และตรัง มาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อ
ระยะหลังสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทั่วโลก
ให้ความส�ำคัญอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ยกระดับ
ความรุนแรงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านภูมอิ ากาศ (Climate
Emergency) ของมนุษยชาติ เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเดินหน้าสู่องค์กรที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
และใช้แนวคิด Natural Climate Solution ฟื้นฟูป่าเป็น
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ต่อยอดจากความมุ่งมั่น
ที่ทั้งสามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีด�ำเนินงานมาอย่างเป็น
รูปธรรมหลายปี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่เหมืองหินปูนมาอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับสภาพพื้นที่
การปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพื่อให้ระบบนิเวศในพื้นที่ฟื้นฟู
คล้ายคลึงกับพื้นที่บริเวณป่ากันชน และอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานแห่ง
ชาติในจังหวัดล�ำปาง การสร้างบ้านปลา ปลูกป่าโกงกาง
และหญ้าทะเลในจังหวัดทางภาคใต้
ธุรกิจเคมิคอลส์ สนับสนุนการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเล ผ่านกิจกรรมสร้างบ้านปลา
และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง

โกงกาง 44,000 ต้น และหญ้าทะเล 30,000 ต้น
คาดว่าจะช่วยการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 14,500 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งนี้ตามแผนการปลูกต้นไม้เพื่อบรรลุ Net Zero ในปี
2593 มีเป้าหมายการปลูกต้นไม้จ�ำนวนทั้งหมด 3 ล้านไร่
และป่าโกงกาง 30,000 ไร่
นอกจากชุมชนบ้านมาบจันทร์และเขายายดาที่ประสบ
ความส�ำเร็จแล้ว ยังมีอีกหลายชุมชนที่เอสซีจีลงพื้นที่เพื่อ
สร้างความร่วมมือและแรงบันดาลใจ น�ำองค์ความรู้จาก
ชุมชนต้นแบบส่งต่อให้แก่ชุมชนอื่นๆ ผ่านการชวนคิด
ชวนท�ำ และชวนแก้ปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้อย่างยั่งยืน

จากป่าโกงกางถึงหญ้าทะเล

จากบ้านของสัตว์ทะเลสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
พื้นทะเลบริเวณชายหาดชุมชนบ้านมดตะนอย อ�ำเภอ
กันตรัง จังหวัดตรัง จะมองเห็นหญ้าทะเล พืชคล้ายใบไม้
จ�ำนวนมากพลิ้วไหวอยู่ใต้น�้ำ ที่นี่คือแหล่งอนุบาลตัวอ่อน
แหล่งหลบซ่อนศัตรูของปลา กุ้ง ปู หอย และแหล่งหากิน
ของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเลและพะยูน บริเวณชายฝั่ง
โดยรอบยังมีป่าโกงกางขนาดใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นร่มเงา
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) จัดท�ำพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรฐานการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนของ FSC รวมทั้งฟื้นฟูป่าทั้งในพื้นที่
โรงงาน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าชุมชน
ในปี 2564 เอสซีจีมุ่งมั่นขยายผลองค์ความรู้การปลูก
ต้นไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ จัด
ท�ำโครงการ “ปลูก ลด ร้อน” เน้นการปลูกต้นไม้อย่างมี
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้กล้าไม้ต้นเล็กๆ อยู่รอด และ
เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2564 ปลูกต้นไม้ทั้งหมดจ�ำนวน 150,000 ต้น
แบ่งเป็นป่าสามประเภท ได้แก่ ป่าบก 81,992 ต้น ป่า
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ก�ำบังแดดและก�ำแพงกันคลื่นทะเลชั้นดีป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
หากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่นี่มีสัมปทานตัด
ต้นโกงกางเพื่อเผาถ่านส่งขายต่างประเทศ จนป่าโกงกาง
ถูกตัดหายไปกว่า 70% หลังเลิกสัมปทาน ชุมชนเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม กุ้ง หอย ปู ปลา
หายไปจากทะเล จึงหันมาช่วยกันปลูกต้นโกงกาง แต่
ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์สึนามิท�ำลายระบบนิเวศชายฝั่ง
ทั้งภูมิอากาศที่แปรปรวน สัตว์ทะเลเริ่มหายาก ด้วยความ
ไม่สมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าชายเลนและหญ้าทะเล
ท�ำให้สัตว์ทะเลขาดแหล่งหากิน ที่วางไข่ และแหล่ง
หลบซ่อนศัตรู ส่งผลเป็นลูกโซ่ถึงการประกอบอาชีพของ
ชาวประมง
เอสซีจีและชุมชนบ้านมดตะนอยมาเริ่มรู้จักกันตั้งแต่
ปี 2559 ผ่านโครงการ “รักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที” โดย
เอสซีจีเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการประมง
พื้นบ้านและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล “สร้างบ้านให้ปลา
ปลูกหญ้าให้พะยูน” ด�ำเนินการร่วมกันต่อเนื่องเรื่อยมากว่า
5 ปี ขยายพื้นที่การปลูกต้นไม้ ทั้งต้นโกงกางและหญ้าทะเล
ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพ
จนมาถึงโครงการ “ปลูก ลด ร้อน” ในปี 2564 ก็ได้ปลูก
หญ้าทะเลไปแล้วทั้งสิ้น 31,000 ต้น
ชุมชนบ้านมดตะนอยและเอสซีจีได้ร่วมกันไปศึกษา
ดูงานแหล่งเพาะพันธุ์หญ้าทะเลที่มูลนิธิอันดามัน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ�ำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง น�ำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม
ของชุมชน ตั้งแต่การเก็บพันธุ์หญ้าทะเล และการทดลอง
ปลูกในศูนย์เพาะพันธุ์ สามารถเพิ่มอัตราการรอดตาย
ระหว่างเพาะพันธุ์สูงถึง 80% ลดความเสียหายจาก
วิธีการแยกกอย้ายปลูก จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
เพาะพันธุ์หญ้าทะเลให้ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งป่าโกงกางและหญ้าทะเลถือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะหญ้าทะเลมีประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บที่สูงมากเมื่อเทียบกับไม้ยืนต้น มีค่าการกักเก็บ
ใต้ดินเฉลี่ย 133 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตารางเมตรต่อปี
สูงกว่าระบบนิเวศป่าบกเขตร้อนถึง 50 เท่า

จากบ้านมดตะนอยสู่บ้านหน้าทับ
จากทะเลอันดามันถึงทะเลอ่าวไทย

ธันวาคมปี 2563 เอสซีจีเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่าง
สองชุมชน สองจังหวัด สองฝั่งทะเล คือชุมชนบ้านหน้าทับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ติดทะเลอ่าวไทย กับชุมชน
บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ติดทะเลอันดามัน โดย
พาชุมชนบ้านหน้าทับมาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง
การปลูกต้นโกงกางและหญ้าทะเลจากบ้านมดตะนอย
ซึ่งอยู่ห่างกันกว่า 100 กิโลเมตร เพื่อน�ำองค์ความรู้กลับไป
ฟื้นฟูป่าโกงกางของบ้านหน้าทับให้เกิดความยั่งยืน
หลายปีก่อนพื้นที่ชายฝั่งบ้านหน้าทับซึ่งเคยเป็นป่า
โกงกางแน่นขนัด เหลือเพียงแนวต้นไม้เรียงหน้ากระดาน
เป็นรั้วกันพื้นที่ภายในซึ่งว่างเปล่า เหตุเพราะการบุกรุกพื้นที่
ท�ำนากุ้งและการตัดไม้โกงกางมาท�ำบ้านหรือเผาถ่าน
โดยไม่มีการปลูกทดแทน จนเมื่อเกิดการทวงคืนพื้นที่โดย
ภาครัฐ ชุมชนจึงจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ช่วยกันปลูก
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ซ่อมแซม พยายามฟื้นฟูระบบนิเวศ แต่ต้นโกงกางเติบโต
ยาก ปลูกครั้งหนึ่งอาจรอดแค่ 30% ด้วยกระแสลมแรงและ
น�้ำที่กัดเซาะ ต้องใช้เวลาปลูกทดแทน ซ่อมส่วนเสียหาย
จากลมมรสุมอยู่บ่อยๆ กว่ารากโกงกางจะแข็งแรง
องค์ความรู้จากบ้านมดตะนอยจึงมาช่วยเสริมการ
ปลูกต้นโกงกางให้ยั่งยืน ซึ่งมีการปลูกสองแบบ คือปลูก
แบบใช้ฝักในช่วงฤดูขยายพันธุ์เลียนแบบวิถีธรรมชาติ และ
แบบเพาะฝักเป็นต้นก่อนเพื่อน�ำไปปลูกซ่อมแซม รวมทั้ง
การดูความพร้อมของพื้นที่จากต้นแสมเล็กๆ ที่ข้ึนเองตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ เป็นสัญญาณว่าสามารถ
ปลูกต้นโกงกางได้แล้ว และการเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม
คือช่วงปลอดลมมรสุมทางฝั่งอ่าวไทยระหว่างเดือน
เมษายนถึงสิงหาคม ท�ำให้รากโกงกางแข็งแรง มีโอกาส
รอดและเติบโตเป็นป่าชายเลนสูงขึ้น
“บางครั้งเราต้องการปลูกต้นไม้ แต่เป็นช่วงมรสุม
เอสซีจีก็จะแนะน�ำว่า ลมมรสุมจะพัดต้นไม้พัง มันก็ตาย
สิ่งที่ท�ำก็จะสูญเปล่า เอสซีจีเสนอให้เราท�ำกิจกรรมอื่นแทน
ในช่วงเวลานั้น เช่น การจัดการขยะ และเมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสมค่อยมาร่วมกันวางแผนปลูกต่อ พอได้รู้จักกับ
เอสซีจี ท�ำให้เรามีความหวังและอยากท�ำงานกับเอสซีจี
ตลอดไป” ทักษิณ หมินหมัน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัด
นครศรีธรรมราช เล่าถึงความเปลี่ยนแปลง
ปี 2564 ชุมชนบ้านหน้าทับปลูกต้นโกงกางไปแล้ว
14,000 ต้น และตลอด 2 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมปลูกกับเอสซีจี
แล้วทั้งสิ้น 28,000 ต้น
“ปลูก ลด ร้อน” ยังคงเดินหน้าท�ำงานร่วมกับชุมชน
ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งการส่งต่อองค์ความรู้ในการปลูก
และการเชื่อมต่อชุมชนเครือข่ายต่างๆ ที่มีหัวใจอนุรักษ์
ให้ร่วมปลูกต้นไม้ไปด้วยกัน
ปี 2564 เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้
ไปแล้วกว่า 700 ไร่ 160,000 ต้น
จากก้าวหนึ่ง เพื่อก้าวต่อไป เพื่อพิทักษ์โลกของเรา
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ลดเหลื่อมลํ้า
ด้วยพลังชุมชน

ความเหลื่อมล�้ำและความยากจนเป็นปัญหาที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมากในสังคมไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิตของ
ผู้คนจ�ำนวนมาก ประกอบกับการขาดความรู้ ขาดโอกาส
กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ
ยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ�้ำเติม ทั้งน�้ำแล้งน�้ำหลาก
เอสซีจีถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรในการสร้าง
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
ESG โดยพัฒนาแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero
-Go Green-Lean เหลื่อมล�้ำ-ย�้ำร่วมมือ” ภายใต้
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการมุ่งเน้น
จัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้คน ด้วยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเสริมทักษะ
สร้างอาชีพ อันจะน�ำมาสู่การสร้างรายได้ ช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำ ปัญหาส�ำคัญในสังคมให้ได้อย่างยั่งยืน

เส้นทาง...สร้างพลัง
“เป็นชาวนาที่โดนน�้ำท่วม เป็นผู้ประสบภัยที่มองไม่เห็น
ทางออก เมื่อได้เข้าร่วมโครงการพลังชุมชนของเอสซีจี
ท�ำให้ชีวิตชาวนาเปลี่ยนไป มีเป้าหมาย มีความหวัง
มีความสุข ได้พัฒนาตัวเองตั้งแต่การแปรรูป การขยาย
ตลาด เชื่อมโยงวัตถุดิบต้นน�้ำ การผลิตกลางน�้ำ การตลาด
ปลายน�้ำ ไปถึงส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง
จากการเรียนรู้สู่การแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้นแบบครอบครัวอบอุ่น ท�ำให้เกิดส�ำนึก
รักท้องถิ่น ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเอง และให้ค�ำปรึกษาคนที่จะ
กลับมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์”
ฟ้าเสรี ประพันธา ชาวอุบลราชธานี หนึ่งในผู้เข้าร่วม
อบรมในโครงการพลังชุมชนของเอสซีจี สะท้อนความรู้สึก
ถึงโครงการ ซึ่งกลายเป็นจุดพลิกชีวิตของเธอให้พ้นจาก
วิกฤตความยากจน
“พลังชุมชน” เป็นทั้งชื่อโครงการและเป้าหมายในการ
ปลุกพลังของชุมชน ให้สามารถลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเอง
สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดความเหลื่อมล�้ำ และยังสร้าง
เครือข่ายขยายผล สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ ลุกขึ้น
มาปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เราพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของ
คนอื่นได้ ย่อมน�ำความสุขมาสู่
ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติได้”
ฟ้าเสรี ประพันธา

ไร่นาฟ้าเอ็นดู จังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์ : กระบกเคลือบคาราเมล ราชาธัญพืช
ท้องถิ่นที่เป็นเหมือนอัลมอนด์เมืองไทย

ภูมิหลัง : จากชาวนาซึ่งประสบภัยน�้ำท่วมเป็นหนี้สิน
ก้อนโต เรียนรู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าเมล็ดกระบกพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ จากการเก็บ แกะ คั่ว โดยความรู้และ
ความช�ำนาญของคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นที่สืบทอดกัน
มายาวนาน ปรุงรสเคลือบคาราเมล รสธรรมชาติ และ
รสเกลือหิมาลัย ได้รับความนิยม สร้างรายได้ปลดหนี้
และสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้อีก 7 หมู่บ้าน

FEATURE STORY 77

OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

การขาดความรู้ ขาดโอกาส
เป็นสาเหตุแห่งปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล�้ำ”

เอสซีจีลดความเหลื่อมล�้ำสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ด้วยโครงการ “พลังชุมชน” อบรมเสริมความรู้คู่คุณธรรม
สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง ต่อยอด
แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เป็นสินค้าประจ�ำจังหวัด เรียนรู้หลักการตลาด การค้าขาย
การสร้างแบรนด์สินค้า และขยายช่องทางการขายผ่าน
ออนไลน์ รวมถึงการวางแผนชีวิตเพื่อความยั่งยืน
หัวใจของหลักสูตรพลังชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคน
เพราะหากสินค้าหมดความต้องการจากตลาด ด้วยความรู้
และความคิดก็จะสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ได้อีก และการ
สร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีรอบตัว การรู้จักลูกค้าและตลาด
ก่อนผลิตและขาย
การอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่าน 3 ศาสตร์ ศาสตร์
พระราชา ความรู้คู่คุณธรรม รู้จักประมาณตน มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน ศาสตร์สากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดสากล และศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้โจทย์กลับไป
คิดหาทางออกหรือลงมือท�ำ และเรียนรู้ดูงานจากบุคคล
ต้นแบบที่พลิกวิกฤตชีวิตจนประสบความส�ำเร็จ
จากที่ไม่รู้ก็ได้รู้ จากที่ไม่เคยคิด เมื่อชวนคิดก็ได้คิด
ได้รู้จักตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า มีอะไรดีอยู่รอบตัวที่สามารถ
น�ำมาสร้างประโยชน์ มีอะไรที่ท�ำให้ดีขึ้นได้อีก ปรับให้
มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มได้อีก เกิดการเติบโตและเข้มแข็งขึ้น
ภายในตนเอง อันเป็นรากฐานของการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน มีความเชื่อมั่นที่จะต่อสู้ไม่หยุดนิ่ง ไม่ยอมพ่ายแพ้
ต่อสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน

เราประสบความส�ำเร็จระดับหนึ่ง
ในการหาทางรอดในวิกฤตโควิด
เราท�ำได้ ทุกคนก็ท�ำได้ค่ะ”

คนต้นแบบ และก้าวต่อไป

สุรัตน์ เทียมเมฆา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี
จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรแปรรูป, เครื่องดื่มสมุนไพร
กระชายผง กระเจี๊ยบแดงผง ขิงผง พร้อมชงดื่ม,
ผลิตผลการเกษตรแปรรูป

ภูมิหลัง : เดิมเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมะนาวแช่อิ่ม มะม่วงกวน
ต่อมาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สมุนไพรเป็นที่
ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรและกระชาย
จึงเพิ่มการแปรรูปสมุนไพรขายผ่านออนไลน์
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สายชล รักก�ำเหนิด ชาวสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีอาชีพเสริมขายน�้ำพริกขายผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถิ่น
ต่อมาเป็นหนี้จากการเป็นเท้าแชร์ 3 ล้านบาท หมดหนทาง
จนคิดฆ่าตัวตาย แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อ มองหาวิธีท�ำให้ชีวิตดีขึ้น
จนได้มาเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชน”
“หลังเข้าอบรมพลังชุมชนเมื่อปี 2562 ได้ความรู้เรื่อง
การพัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์อย่างพอเพียงสู่ความยั่งยืน
จึงได้เห็นว่าทุกอย่างรอบตัวมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้ทั้งหมด และที่ส�ำคัญคือ เรื่องเครือข่ายชุมชน ที่ช่วย
ต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี” สายชล
รักก�ำเหนิด เล่าย้อนเส้นทางของตน ในวันที่เธอกลับมายืนหยัด
ได้อย่างมั่นคงแล้ว
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ปลาส้มสมุนไพรวังธรรม
ผลิตและแปรรูปปลาครบวงจร
เชิญพิสูจน์ความอร่อยครับ”
ยศวัจน์ ผาติพนมรักษ์

วิสาหกิจชุมชนปลาส้มวังธรรม จังหวัดอุดรธานี

ประจักษ์พยานที่เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์คือ หลังผ่าน
การอบรมพลังชุมชนราว 4-5 เดือน เป็นฤดูมังคุดนครศรีฯ
ซึ่งปกติขายในท้องถิ่นเป็นหลัก สายชลสามารถขยาย
ช่องทางการขายสู่ตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายชุมชน
จนสามารถปลดหนี้และไถ่ถอนที่ท�ำกินคืนมาได้ในระยะ
เวลาอันสั้น
เป้าหมายต่อไปคือสร้างโรงเรือนผลิตและแปรรูป
อาหาร เพิ่มรายได้สร้างความสมบูรณ์ให้ครอบครัว
และสร้างรายได้ให้ชุมชน
สายชลนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของปรากฏการณ์ที่เรียก
ได้ว่า “คนปรับ ชุมชนเปลี่ยน” เช่นเดียวกับเรื่องของ
เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง หรือแม่หนิง เจ้าของผลิตภัณฑ์ “พอดีค�ำ
by แม่หนิงภูดอย” จากอ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
ความรู้จากพลังชุมชนท�ำให้แม่หนิงได้พัฒนาขนม
บ้านๆ ที่มีขายทั่วไปอย่างพายไส้สับปะรดรูปตัวหนอน
รังไหม ให้เปลี่ยนโฉมใหม่เป็น “กุ๊กไก่ไส้สับปะรด” พาย
ไส้สับปะรดรูปไก่ สัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดล�ำปาง
“เนื่องจากเราได้รับโจทย์จากการอบรมว่า จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างได้อย่างไร
และมีเป้าหมายในการผลิตและจ�ำหน่ายอย่างไร”
เมื่อตอบโจทย์แรกเรื่องอัตลักษณ์ได้แล้ว เธอแก้โจทย์
ข้อต่อๆ มาเรื่องเป้าหมายการผลิตและจ�ำหน่าย โดยการ
ฝากขายตามร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยวในอ�ำเภอแจ้ห่ม
รวมทั้งการขายตามวาระหรือเทศกาล แต่เมื่อเกิด

ผลิตภัณฑ์ : ปลาส้มวังธรรม สูตรโบราณ หมักด้วย
เกลือ 3 อย่าง ให้กลิ่นหอม ก้างนิ่ม ไม่คาว เป็นปลาส้ม
ขวัญใจอุดรธานี ครองใจ 11 ต�ำบล ในอ�ำเภอน�้ำโสม
และนายูง
ภูมิหลัง : จากอดีตข้าราชการโดนโกงเป็นหนี้

หลักล้าน กลับบ้านเปลี่ยนพื้นที่ในอ�ำเภอน�้ำโสม
ขุดบ่อปลา เลี้ยงปลา ท�ำปลาส้ม ต่อมาเชื่อมโยง
วัตถุดิบครบวงจร ท�ำปลาส้มหลากหลายรูปแบบ
จากปลาจีน ปลานิล ปลาทู เป็นวิสาหกิจชุมชน
ที่โดดเด่นเรื่องการเชื่อมต่อชุมชนจากต้นน�้ำถึง
ปลายน�้ำ ตั้งแต่ปลาในบ่อเลี้ยงจนถึงขายผลิตภัณฑ์

สถานการณ์โควิด 19 ร้านค้าถูกปิด การขายตามร้านได้รับ
ผลกระทบ แม่หนิงก็ปรับการขายผ่านช่องทางไลน์ อินบอกซ์
และโทรหาลูกค้าตรง พร้อมเพิ่มชนิดของสินค้าใหม่ เช่น
ขนมเปี๊ยะหัวเหม่งไส้ถั่วไข่เค็ม ท�ำให้มีรายได้กลับฟื้นคืนมา
เท่าเดิม
“หากเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ต้องลงมือท�ำทันที ไม่ว่า
จะเจอปัญหาอุปสรรคหนักแค่ไหน เราจะหาวิธีและผ่านไปได้”
จากที่ชุมชนส่วนใหญ่มักจมอยู่กับความคิดว่าต้องขอ
การสนับสนุนจากภายนอก ขาดความมั่นใจว่าตัวเองสามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นว่า “มนุษย์สามารถ
พัฒนาตนเอง” เป้าหมายของโครงการ “พลังชุมชน” จึง
เป็นการเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิด ให้ชาวบ้านเกิดความคิดใหม่ว่า
ตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเอง หากแม้เจอวิกฤตในอนาคตก็
สามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตนเอง
“พลังชุมชน” อบรมให้ความรู้ชุมชนแล้วกว่า 400 ราย
ใน 13 จังหวัด คือ ล�ำปาง กาญจนบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช
เชียงราย แพร่ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์
พิษณุโลก ล�ำพูน และตาก ชุมชนหยัดยืนได้ สร้างรายได้
แต่ละรายเดือนละเป็นหมื่นถึงหลักแสน และจะยังขยายต่อ
เพราะความเหลื่อมล�้ำยากจนยังคงมีอยู่ในอีกหลายพื้นที่
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“นวัตกรรม” ในวิกฤต
เอสซีจี สู้โควิด 19
ตั้งแต่ปลายปี 2562 เมื่อข่าวโรคระบบทางเดินหายใจลึกลับ
ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฏขึ้นในหน้าสื่อ
ทั่วโลก ที่ส�ำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ ก็เริ่มประชุมเตรียม
พร้อมรับสถานการณ์ แม้ขณะนั้นจะยังไม่พบการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยก็ตาม
เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มขยายขอบเขตออกนอก
ประเทศจีน จึงมีค�ำเตือนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปปฏิบัติ
งานในสาธารณรัฐประชาชนจีนและพื้นที่เสี่ยง จนกระทั่งเข้า
สู่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อมากขึ้นในประเทศ เอสซีจีก็ได้ก�ำหนด
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทุก
พื้นที่ สร้างหลักประกันว่าธุรกิจจะด�ำเนินต่อไปได้ในภาวะที่
มีการปิดเมืองและปิดประเทศ ท�ำให้ตลอดช่วงปี 2563
เอสซีจีสามารถผ่านคลื่นการระบาดทุกระลอกจนเข้าสู่ปีที่ 2
ในปี 2564
แต่มากกว่านั้น คือในท่ามกลางข้อจ�ำกัดของการ
ท�ำงาน ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีทุกกลุ่มธุรกิจ
กลับเลือกจะไม่อยู่เฉย แต่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ออกมาอย่างหลาก
หลายและรวดเร็ว แข่งกับสถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุก
วัน ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมที่เอสซีจีด�ำเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถผลิตและส่งมอบความช่วย
เหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโรคระบาดอย่าง
เหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ทันท่วงทีในห้วง
เวลาแห่งวิกฤต

นวัตกรรม “ที่จุดคัดกรอง”
Modular Screening & Swap Unit

ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิด
เอสซีจีได้รับรู้ถึงความยากล�ำบากในการตรวจคัดกรองผู้ติด
เชื้อ ซึ่งอาจท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างจึงเริ่มค้นหาความต้องการจากแพทย์ในหลาย
โรงพยาบาลเพื่อน�ำมาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาอย่างเร่ง
ด่วน อาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และ
ประสบการณ์การก่อสร้างบ้านและอาคารที่มีอยู่เดิม โดย
เฉพาะองค์ความรู้ที่เคยท�ำงานร่วมกับแพทย์ในการพัฒนา
ระบบการจัดการอากาศเพื่อท�ำให้บ้านไร้ฝุ่น เทคโนโลยี
ปล่อยประจุบวกลบในอากาศที่ฆ่าแบคทีเรียและไวรัสมา
ก่อน ท�ำให้ทีมงานสามารถพัฒนา “ห้องคัดกรองผู้ที่มีความ
เสี่ยง” และ “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Screening
Unit & Modular Swap Unit) ส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
ในห้องนี้การสวอบ (swab) จมูกเพื่อส่งตรวจโควิด 19
ด้วยวิธี RT-PCR สามารถท�ำผ่านผนังกั้น ส่วนที่แพทย์
พยาบาลปฏิบัติงานเป็นระบบอากาศความดันบวก ซึ่งจะ
ดันอากาศภายนอกที่อาจมีเชื้อโรคไม่ให้ไหลเข้าห้อง ช่วยให้
แพทย์พยาบาลมั่นใจในความปลอดภัย และลดการติดต่อ
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สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยตรงท�ำให้ลดการใช้ชุด PPE
ซึ่งก�ำลังขาดแคลน
ด้วยนวัตกรรมของเอสซีจีท�ำให้ใช้เวลาผลิตในโรงงาน
เพียง 7 วัน และติดตั้งที่โรงพยาบาลเพียง 2-3 วัน ช่วยให้
โรงพยาบาลรับมือกับสถานการณ์ท้าทายขณะนั้นได้ทันเวลา
ในช่วงแรกเริ่มต้นสร้างให้โรงพยาบาลสี่แห่ง หลัง
จากนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาและทุน
พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ท�ำให้เพิ่มก�ำลังการ
ผลิตได้มากขึ้น จึงเริ่มกระจายส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัด
ส่วนห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swap Unit ส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆ รวม 30 ห้อง โดยทีม
งานของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างช่วยกันประสาน
งานกับแต่ละพื้นที่
กระบวนการผลิตใช้โรงงานในอ�ำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี ผลิตเป็น “กล่อง” แล้วขนส่งไปยังพื้นที่ก่อสร้าง
ปูพื้นด้วยไวนิลที่ทนทานต่อการท�ำความสะอาด ติดตั้งระบบ
ปรับอากาศและระบบสื่อสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการพูดคุยกับ
แพทย์และพยาบาลข้ามห้องกั้น
ตั้งแต่ปี 2563-2564 ผลิตและส่งมอบ Modular
Screening Unit และ Swap Unit กระจายทั่วประเทศ
ทั้งหมด 34 ห้อง

นวัตกรรมเพื่อเคลื่อนย้าย
Mobile Isolation Unit

โจทย์ในการตรวจหาเชื้ออย่างปลอดภัยของแพทย์ยังได้รับ
การส่งต่อไปที่ธุรกิจเคมิคอลส์
ที่ผ่านมาทีมงานพัฒนาโซลูชันของธุรกิจเคมิคอลส์
เคยท�ำงานร่วมกับแพทย์ในหลายโรงพยาบาลเกี่ยวกับการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการแพทย์
ทีมงานธุรกิจเคมิคอลส์เริ่มต้นโดยเดินทางเข้าไปเก็บ
ข้อมูลความต้องการและปัญหาของแพทย์ถึงในโรงพยาบาล
เพื่อให้เครื่องมือที่จะสร้างขึ้นใหม่ตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
ที่ยังไม่มีใครรู้จักแน่ชัด แม้จะต้องเสี่ยงอยู่ในพื้นที่พร้อม
กันกับแพทย์และแข่งกับเวลา จนเกิดเป็นนวัตกรรมกลุ่ม
Mobile Isolation Unit ซึ่งใช้ระบบความดันอากาศแยก
พื้นที่ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
นวัตกรรมส�ำคัญคือ “ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือ
บวกแบบเคลือ่ นที”่ (Negative/Positive Pressure Isolation
Chamber) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการสถานที่คัดกรองโรค
ที่เพิ่มขึ้นและการตั้งจุดตรวจนอกสถานพยาบาล
ห้องตรวจเชื้อพับครึ่งได้ น�้ำหนักเบา มีล้อให้เคลื่อน
ย้ายไปยังพื้นที่ ในอาคาร 1 ชุด มีห้องตรวจ 3 ห้อง เพดาน
ตะแกรง กรองเชื้อโรค ระบบกรองและปรับความดันอากาศ
ได้ทั้งแบบความดันบวก (อากาศไหลออกจากห้อง กรณี
แพทย์อยู่ในห้อง เหมาะกับเมื่อแพทย์ต้องคัดกรองผู้ติดเชื้อ
จ�ำนวนมาก) และความดันลบ (อากาศไหลเข้าห้อง เหมาะ
ส�ำหรับกรณีให้ผู้ป่วยอยู่ในห้อง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
สู่ภายนอก) โดยมีตัวกรอง HEPA (กรองฝุ่นระดับ PM2.5
และไวรัส)

โจทย์ที่ยากกว่าตามมา คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
หรือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งสอบสวนโรค (Patient Under Investigation,
PUI) ซึ่งท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงติดเชื้อไปด้วย
“แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ” (Patient
Isolation Capsule) จึงได้รับการออกแบบเป็นเตียงแบบปิด
โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอย PVC ใส ความดันอากาศลบ
ท�ำให้อากาศไหลเข้าแคปซูลก่อนจะไหลออกผ่านทางตัวกรอง
เชื้อโรค เมื่อทดลองใช้งานครั้งแรกพบว่าต้องเพิ่มจุดใส่
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่วางเสาน�้ำเกลือและเครื่องช่วย
หายใจ จึงด�ำเนินการปรับแก้จนพร้อมใช้งานแคปซูลท�ำงาน
ต่อเนื่องได้ 5 ชั่วโมง โดยร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจีสนับสนุน
นวัตกรรมดังกล่าวให้โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย จิตอาสา
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
“แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กเพื่อ
เข้าเครื่อง CT Scan” (Small Patient Isolation Capsule
for CT Scan) ใช้รองรับกรณีที่คนไข้ต้องตรวจสภาพปอด
การออกแบบเตียงจึงใช้วัสดุทั้งหมดเป็นโพลิเมอร์ สามารถ
เข้าเครื่อง CT Scan ได้ทุกยี่ห้อ และได้ภาพผลการวินิจฉัย
ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบส�ำหรับขนส่งผู้ป่วย
ทางอากาศ โดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัยด้านสุขภาพ
สามารถใช้งานในเครื่องบินขนาดเล็กและอุปกรณ์ทั้งหมด
ผ่านมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบิน
เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาล
ปัญหาที่ตามมาคือคนไข้โรคโควิดไม่สามารถอยู่ปนกับคนไข้
อื่น จึงต้องออกแบบ “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ
แบบเคลื่อนที่” (Negative Pressure Isolation Room)
มาตอบโจทย์ ซึ่งห้องความดันลบในแต่ละโรงพยาบาลมี
จ�ำนวนน้อย และส่วนมากใช้ผ่าตัด ธุรกิจเคมิคอลส์จึงอาศัย
จุดแข็งด้านวัสดุโพลิเมอร์ จัดท�ำห้องที่เบาและสามารถส่งไป
ประกอบตามโรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะหัวใจส�ำคัญคือการ
ออกแบบให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว น�้ำหนักเบา และระบบ
สร้างความดันลบและกรองเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานทางการ
แพทย์
ห้องนี้มีหลักการเดียวกับเต็นท์ คือใช้โครงสร้างโลหะ
ครอบด้วยผ้าใบและพลาสติก PVC ใส กางติดตั้งหรือรื้อ
ถอนได้ภายใน 30 นาที ภายในมีสองชั้น แบ่งส่วนคนไข้และ
แพทย์ ออกแบบให้อ�ำนวยความสะดวกต่อการท�ำหัตถการ
ของแพทย์โดยมีช่องสอดถุงมือ และสามารถติดตั้งอุปกรณ์
การแพทย์ไว้ภายใน
ปัจจุบันนวัตกรรมในกลุ่ม Mobile Isolation Unit
กระจายตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งหมด 280 แห่ง
ทั่วประเทศ
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นวัตกรรมที่ด่านหน้า
เตียงสนามกระดาษ SCGP
และ Modular ICU

เข้าสู่ปี 2564 โควิด 19 เริ่มการระบาดระลอกใหม่
ในประเทศไทยในเดือนเมษายน ครั้งนี้สถานการณ์รุนแรง
มากยิ่งกว่าปีที่แล้ว รัฐบาลเริ่มหาสถานที่สร้างโรงพยาบาล
สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจ�ำนวนแบบทวีคูณ ท�ำให้
เกิดความต้องการเตียงส�ำหรับผู้ป่วยจ�ำนวนมากในหลาย
พื้นที่ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ซึ่งติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและเห็นปัญหาความขาดแคลนเตียงสนาม
จึงอาศัยความเชี่ยวชาญ เร่งพัฒนาและผลิต “เตียงสนาม
กระดาษ SCGP” ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
อย่างรวดเร็ว
เตียงสนามกระดาษ SCGP เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม
จากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบใน SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) ซึ่งมีประสบการณ์ออกแบบและประยุกต์ใช้
วัสดุกระดาษตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย และช่วย
เหลือสังคมในสถานการณ์ต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง เช่น
สุขากระดาษ SCGP ในช่วงวิกฤตน�้ำท่วม
การออกแบบเตียงสนามกระดาษ SCGP มีโจทย์ต้อง
คิดเรื่องการผลิตจ�ำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ในการรองรับน�้ำหนัก ประหยัดพื้นที่การขนส่ง ผู้ใช้งาน
ประกอบง่าย และเมื่อใช้กับคนป่วยซึ่งอาจท�ำให้ติดเชื้อ
ก็ต้องเผาท�ำลายง่าย
ผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์
ที่สั่งสมมาของทีมงาน คือเตียงสนามกระดาษ SCGP
ที่สามารถแยกชิ้นส่วนบรรจุกล่องขนส่งได้สะดวก การ
ประกอบเตียงใช้เวลาน้อย ด้วยการพับ สอด เสียบ และ
ขัดกัน ไม่ต้องใช้น็อตหรือกาว รับน�้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม
ในแนวราบ อายุการใช้งานราว 3 เดือน
จนถึงปลายปี 2564 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
ส่งมอบเตียงสนามกระดาษ SCGP ให้โรงพยาบาลสนาม
ทั่วประเทศแล้วมากกว่า 1 แสนเตียง
ความรุนแรงของโรคระบาดในปี 2564 ท�ำให้ด่านหน้า
มีจุดวิกฤติที่สุด คือ “ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)” ที่มีจ�ำกัด
ขณะที่ผู้ป่วยระดับสีแดง (วิกฤติ) เพิ่มมากขึ้น หน่วยงาน
ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับรู้โจทย์
อันท้าท้าย เร่งด่วน ซับซ้อนและยากกว่าห้องตรวจเชื้อ
ด้วยเป็นห้องที่ผู้ป่วยต้องเข้ามาอยู่ประจ�ำ ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีพื้นที่ให้แพทย์พยาบาลท�ำงานดูแลได้ใกล้ชิด พร้อม
ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆ

ทีมผู้พัฒนาจึงต้องเสี่ยงอันตรายเข้าพื้นที่เสี่ยงอีกครั้ง
เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาการท�ำงานของแพทย์ในห้อง ICU
และรีบน�ำข้อมูลกลับมาคิดค้นต่อโดยใช้เวลาเพียง 7 วัน
ก็สามารถพัฒนาเป็น Modular ICU ซึ่งมีพื้นที่ใช้งาน
300 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนวางเตียงผู้ป่วย 10 เตียงปรับ
ความดันอากาศเป็นลบ เมื่อจะเข้ารักษา แพทย์จะสวมชุด
PPE ในส่วนพื้นที่ความดันบวก จากนั้นเดินไปตามทาง
ซึ่งค่อยๆ ไล่ระดับความดันบวกให้ลดน้อยลงจนถึงส่วน
ผู้ป่วย ออกแบบเส้นทางเดินเข้าทางและออกอีกทางซึ่ง
มีส่วนท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อติดชุด PPE
ย้อนกลับไปในส่วนพื้นที่ความดันบวก
เทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบ Modular ได้รับการน�ำมา
ปรับใช้สร้างห้องผู้ป่วยขั้นวิกฤต และออกแบบให้ช่างเทคนิค
เข้าซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์โดยไม่ต้องเข้าห้องผู้ป่วย เช่นเดียวกับ
โครงสร้างบ้าน SCG HEIM โดยการก่อสร้างต้องสามารถ
แข่งกับเวลาในห้วงวิกฤต ใช้เวลาผลิตในโรงงานเพียง
7 วัน และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลเพียง 10 วัน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างไม่จดสิทธิบัตร และ
ยังพร้อมส่งมอบแบบก่อสร้างและรายการอุปกรณ์ให้
โรงพยาบาลที่ต้องการน�ำไปก่อสร้างเองด้วย
……….
บทสรุปของเอสซีจีกับความภูมิใจในการพัฒนา
นวัตกรรมสู้โควิด 19 ครั้งนี้ คือการได้รับความไว้วางใจ
จากแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ให้โอกาสบริษัทคนไทยได้
แสดงฝีมือ น�ำนวัตกรรม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของเอสซีจีที่สั่งสมมาพัฒนาและต่อยอดได้อย่างทันท่วงที
ซึ่งโดยทั่วไปเทคโนโลยีการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมักจะ
เป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศ
การสร้างความมีส่วนร่วมของเอสซีจีกับคู่ธุรกิจ ลูกค้า
และหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด ยังท�ำให้เกิดเป็นความ
ร่วมมือร่วมใจในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาด
จนผ่านพ้นมาได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้มูลนิธิเอสซีจียัง
ร่วมสนับสนุนและส่งมอบนวัตกรรมต่างๆ ให้โรงพยาบาล
และหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า
90 ล้านบาทในปี 2564
ไม่นับองค์ความรู้จากการพัฒนานวัตกรรมที่เอสซีจี
อาจส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจในอนาคต
เหนืออื่นใดคือการได้ร่วมช่วยเหลือผู้คนและสังคม
ในท่ามกลางภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกว้างขวางและรุนแรง
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและของโลก
ทั้งหมดคือ “นวัตกรรมยามวิกฤติ” ของเอสซีจีในปีแห่ง
โรคระบาด
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Items นวัตกรรม
เพื่อสุขอนามัย
และความปลอดภัย
นับแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อเนื่อง
และยาวนานมาถึง 2 ปี ทุกผู้คนจึงต่างตื่นตัว ระมัดระวัง
และห่วงใยเรื่องสุขอนามัย กิจกรรมทั้งในและนอกบ้าน
ล้วนค�ำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรม
ของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
เอสซีจีจึงสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ โดยค�ำนึงถึงความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และร่วมพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญ
จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลที่ช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของทุกคนดีขึ้น

ปกป้องลมหายใจ
นักรบชุดขาว

หน้ากาก CUre AIR SURE + ถุงซักผ้า
ละลายน�้ำได้
เพราะกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข คือผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงสุด
นอกจากอาวุธป้องกันโรคอุบัติใหม่อย่างชุด PPE
ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส�ำคัญคือ
“หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง” เพื่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพส�ำหรับผู้ท�ำงานใกล้ชิดคนไข้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
โควิด 19
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) น�ำวัสดุสมรรถนะสูงอย่าง
พอลิเมอร์มาต่อยอด โดยจับมือกับทีมวิจยั ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงอีกหลายหน่วยงาน
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ร่วมพัฒนาหน้ากาก Respirator “CUre AIR SURE”
กรองเชื้อแบคทีเรียและกรองฝุ่นละอองอนุภาคเล็กอย่าง
PM 2.5 ได้ถงึ 99.9% โดยผ่านเกณฑ์หน้ากากอนามัยชัน้ ที่ 1
ตามมาตรฐานสากล Medical Face Mask ASTM F2100
การออกแบบค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้จริงให้สวมสบายด้วย
รูปทรงครอบครึ่งหน้า ขอบซิลิโคนรอบหน้ากากยืดหยุ่น
กระชับใบหน้า สวมแล้วไม่ระคายผิว ลดการรั่วไหลของ
อากาศภายนอกสู่ภายใน และออกแบบช่วงหน้ากากให้กว้าง
ขึ้นเพื่อกักเก็บอากาศ เพิ่มพื้นที่หายใจสะดวก ลดการอับชื้น
มีสายรัดศีรษะที่ปรับความยาวได้ และน�้ำหนักเบาเพียง
15% ของหน้ากากอนามัยทั่วไป โดยยังไม่ลืมมองถึงการ
ลดปัญหาขยะพิษ จึงเลือกพลาสติกใสมาขึ้นรูปเป็นหน้ากาก
ที่แข็งแรง สามารถถอดล้างเพื่อท�ำความสะอาดและน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ หรือเปลี่ยนแผ่นกรองได้ จึงช่วยลดขยะติดเชื้อ
ที่ก�ำจัดได้ยาก
หน้ากาก CUre AIR SURE ได้รับรางวัล Design
Excellence Award 2021 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและ
ดิจิทัล ได้รับความชื่นชมว่าเป็นครั้งแรกที่มีการออกแบบ
หน้ากากช่วยหายใจแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีขนาดพอเหมาะ
กับโครงหน้าของชาวเอเชีย ซึ่งหน้ากากประเภทนี้ส่วนใหญ่
ในตลาดออกแบบให้เหมาะกับทวีปยุโรปและอเมริกา
ปี 2564 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้ส่งมอบ
หน้ากาก CUre AIR SURE กว่า 10,000 ชิ้นให้กับ
บุคลากรด่านหน้าและหน่วยงานสาธารณสุข
นอกจากอุปกรณ์ป้องกันที่เห็นกันได้ชัดเจน SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ยังมองถึงองค์ประกอบอื่นๆ ใน
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอย่างการดูแลเสื้อผ้าของผู้ป่วยโควิด 19
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงน�ำความเชี่ยวชาญของ
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ในการพัฒนาคุณสมบัติฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์ละลายน�้ำได้มาพัฒนาเป็น “ถุงซักผ้าละลายน�้ำ”
ส�ำหรับบรรจุผ้าใช้แล้วที่อาจปนเปื้อน น�ำเข้าเครื่องซักผ้า
โดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ถุงจะค่อยๆ
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เราต้องการความมั่นคงทาง
สุขภาพของคนไทย ในวันที่ประเทศไทย
ไม่สามารถน�ำเข้าอุปกรณ์การกรอง
อากาศได้ จากการทดลองใส่จริง
พบว่าหน้ากาก CUre AIR SURE
สวมใส่สบาย ดูแลความสะอาดง่าย
เพียงล้างโครงหน้ากากด้วยน�้ำสบู่
น�้ำเปล่า และตากแห้ง ส่วนฟิลเตอร์
กรองก็เปลี่ยนอาทิตย์ละครั้ง”
รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์
หนึ่งในทีมพัฒนาหน้ากาก CUre AIR SURE
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ละลายในน�้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียสจนหมด
และไม่เหลือสารตกค้างภายใน 3-15 นาที ที่เหลือปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของผ้าในถุงได้สัมผัสน�้ำและน�้ำยาซักผ้าตาม
กระบวนการปกติ นอกจากผู้ท�ำหน้าที่ซักผ้าจะมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ถุงซักผ้านี้ยังผ่านการทดสอบว่าเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตก็เป็นไปได้ที่จะน�ำไปใช้
ส�ำหรับงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมต่อไป

บอดี้การ์ดทันสมัย
คุ้มภัยประชาชน

หน้ากาก VAROGARD
+ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์
เมื่อมาตรการเว้นระยะห่างเป็นกติกาใน
ชีวิตประจ�ำวัน หน้ากากอนามัยเป็นของที่
ต้องมีใช้ทุกวัน ไม่ต่างจากชุดเสื้อผ้า ส่วน
เจลแอลกอฮอล์ก็ต้องมีติดตัวหรืออยู่ใกล้มือเสมอ
เอสซีจีจึงศึกษาวิธีให้ทุกคนได้ปกป้องตนอย่างดีที่สุด
จากการค้นพบสารยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่ง
เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ HeiQ Viroblock จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ว่ามีผลในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ธุรกิจเคมิคอลส์จึงน�ำมาใช้เคลือบผ้า
เมลต์โบลน (Melt-blown) ซึ่งเดิมเป็นวัสดุผลิตหน้ากาก
กันฝุ่น แล้วพัฒนาต่อให้เป็นหน้ากากอนามัยภายใต้ชื่อ
“วาโรการ์ด (VAROGARD)”
แตกต่างจากหน้ากากอนามัยแบบแผ่นทั่วไปด้วยรูปทรง
3 มิติที่ปกปิดมิดชิดรับกับใบหน้า จึงป้องกันเชื้อโรคได้ดี
และออกแบบให้มี 4 ชั้น ชั้นนอกสองชั้นกับชั้นในสุดท�ำจาก
ผ้าสปันบอนด์จากเส้นใยสังเคราะห์ของพอลิเมอร์ ผิวสัมผัส
นุ่ม หายใจสะดวก มีคุณสมบัติสะท้อนน�้ำและทรงรูป
หัวใจส�ำคัญคือชั้นกลางที่เคลือบสารยับยั้งไวรัส SARSCoV-2 ลงบนผ้าเมลต์โบลน “ถือเป็นเทคนิคพิเศษของ
นักวิจยั ” ทีย่ ากและซับซ้อน แต่กส็ ามารถพัฒนาออกสูต่ ลาดได้
โดยความร่วมมือของธุรกิจเคมิคอลส์กับองค์กรพันธมิตร
และผ่านการทดสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ามีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อไวรัสที่ก่อ
ให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ถึง 99.99% รวมทั้งยังผ่านการ
ทดสอบคุณภาพเรื่องการกรองแบคทีเรีย (BFE) 99%
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรอง
อนุภาคขนาดเล็กของฝุ่น 0.1 ไมครอน (PFE) ได้ถึง 97%
ได้การรับรองตามมาตรฐาน EU REACH และ US FIFRA
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ เรียกได้ว่ามีให้
ผู้บริโภคเลือกใช้มากมายในตลาด SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
มุ่งเน้นความห่วงใยไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งใส่ใจสุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ สี มาชิกตัวเล็ก
ทีผ่ วิ บอบบางและแพ้งา่ ย จึงพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เจลและ
สเปรย์แอลกอฮอลล์” ภายใต้ชื่อ ALMIND by SCGP
ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต�่ำกว่า 70% ชนิด
Food Grade ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านผิวหนัง (Dermatologically
Tested) จาก DermScan Asia
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อ
ผิวเด็กที่บอบบาง
		 ALMIND by SCGP มีส่วนผสม
ของสารส�ำคัญจากธรรมชาติ AQUACELLATM
ที่พัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สารสกัดจาก
เซลลูโลสของต้นยูคาลิปตัส นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้และกลีเซอรีน
ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้น แห้งไว ไม่เหนียว
เหนอะหนะ
ALMIND by SCGP จึงให้ทั้งความสะอาดและบ�ำรุงผิว
เหมาะเป็นพิเศษต่อผิวบอบบางของเด็ก แม่ลูกอ่อน
ผู้สูงอายุ โดยไม่ลืมความใส่ใจสิ่งแวดล้อม บรรจุมา
ในบรรจุภัณฑ์ Flairosol ซึ่งผลิตจากพลาสติก
PETE ที่สามารถรีไซเคิลได้ ฉีดพ่น
ละอองละเอียดและกระจายทั่วถึง
โดยไม่ต้องอัดก๊าซและรีฟิลได้
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คุ้มครองผู้อยู่อาศัยภายใน
บ้านและผู้ประกอบการ
ในอาคาร
ส่งต่ออากาศสะอาดด้วยระบบไอออน
ก�ำจัดเชื้อโรค + กระเบื้องยับยั้ง
แบคทีเรีย

Work from Home กลายเป็นวิถีใหม่ที่ท�ำให้บ้าน
มีความหมายมากกว่าที่อาศัย
ขณะที่สถานที่หลายแห่งอย่างเช่น โรงพยาบาล
ส�ำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร ฯลฯ ก็ยังต้องเปิดรับผู้คน
ยุคที่มีทั้งเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่น ในอากาศ
ผู้คนต่างต้องการอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอากาศปลอดภัยตาม
มาตรฐาน และมองหาเทคโนโลยีที่เอื้อต่อสุขภาวะมาใช้
ในบ้านและอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหรือต้องดูแล
ผู้ป่วยโควิด 19
SCG Smart Building Solution ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเทคโนโลยี
หมวดพลังงานภายในอาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
“ระบบไอออนก�ำจัดเชื้อโรคและลดฝุ่นในอากาศ
(SCG Bi-Ionization Air Purifier)” เป็นอุปกรณ์เล็กๆ
ซึ่งสามารถซ่อนการติดตั้งไว้ภายในเครื่องปรับอากาศ
จากนั้นจะสร้างประจุไอออนบวก ไอออนลบ ช่วยก�ำจัด
เชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด 19 แบคทีเรีย เชื้อรา
ฝุ่น PM 10-2.5 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้ถึง
90-99% ปรับปรุงอากาศให้สดชื่นในพื้นที่ใช้สอย
ในปี 2564 ได้ติดตั้งในโรงพยาบาล อาคารส�ำนักงาน
และโรงงานหลายแห่งแล้ว
อีกส่วนหนึ่งของบ้านและอาคารที่อาจเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรคที่มองไม่เห็น คือพื้นและผนังที่ผู้อยู่อาศัยมีโอกาส
สัมผัสอยู่เป็นประจ�ำ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงพัฒนากระเบื้อง
คอตโต้รุ่น “กระเบื้องยับยั้งแบคทีเรีย (Hygienic Tile)”
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ธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของลูกค้าซึ่งเป็น
โรงงาน เรามีบุคลากรนับ 500 คน
ที่ต้องดูแลเพื่อให้พวกเขาท�ำหน้าที่
ดูแลโรงงานในนิคมอมตะนคร
ให้เจ้าของโรงงานสามารถดูแล
กิจการผลิตของเขาได้ราบรื่น
เราจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญพอ ๆ กับทักษะ
การท�ำงานของเขา”
อาร์โนด์ เบียเลคกิ
ประธานบริหารประจ�ำประเทศไทย
บริษัทโซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัดและผู้
ใช้ระบบไอออนก�ำจัดเชื้อโรคและลดฝุ่นในอากาศ (SCG
Bi-Ionization Air Purifier)

ผสมสารซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) ไว้ในชั้นสีของ
ลวดลายกระเบื้องให้ปล่อยประจุบวกมาก�ำจัดเชื้อราและ
แบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง
90% ตลอดอายุการใช้งาน คุ้มกว่าใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคถูพื้น
ซึ่งออกฤทธิ์เพียงขณะใช้งานและหมดฤทธิ์เร็ว
ไม่เพียงอุปกรณ์พื้นผนัง เพื่อให้การดูแลเข้าถึงทุกส่วน
ของบ้านและอาคาร สุขภัณฑ์คอตโต้ Ultra Clean Plus
ซึ่งมีทั้งอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์อื่นๆ จึงเคลือบสาร
ซิลเวอร์นาโนไว้ด้วยเช่นกัน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวได้มากถึง 99% ลดความเสี่ยงจาก
การสัมผัส โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z-2801
จะเป็นอาคารใหม่หรือเก่า นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
จะช่วยให้ผู้อยู่ใต้ชายคาล้วนมีสิทธิ์เข้าถึงสุขอนามัยที่ดี
.......
เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้วยความห่วงใย
ในสุขภาพและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่ม
จากในบ้านถึงนอกบ้าน จากเด็ก ผู้ใหญ่ ถึงบุคลากร
สาธารณสุขที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงสุด
สถานการณ์โรคระบาดและกระแสความใส่ใจต่อสุขภาพ
จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เอสซีจีพัฒนาธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสังคม
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OUR ACTION
จรรยาบรรณธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสินค้าเเละบริการ
การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
การบริหารจัดการนํ้า
การจัดการของเสีย
การจัดการคุณภาพอากาศ
ความหลากหลายทางชีวภาพเเละระบบนิเวศ
การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การดูเเลเเละพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาชุมชนเเละสังคม
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จรรยาบรรณธุรกิจ

ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย
Integrated GRC
SDGs 16
เป้าหมายและผลงาน

พนักงานเรียนรู้และทดสอบ
ด้านจริยธรรมผ่าน
Ethics e-Testing

100%
ปี 2564

100%  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	สร้างเสริมความรู้ความสามารถเรื่องการ
ก�ำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเอสซีจี
2. 	ปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
และจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. 	ประเมินและตรวจสอบเรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยใช้ระบบเชิงป้องกัน
ประกอบด้วยแบบทดสอบจริยธรรม การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 3 ระดับ และระบบรับข้อ
ร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้
4. สื่อสารและจัดฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณ
แก่หน่วยงานก�ำกับดูแล พนักงาน รวมถึง
คู่ค้าและคู่ธุรกิจเป็นประจ�ำ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานที่โปร่งใส

1. 	ก�ำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของผู้บริหาร พนักงาน และคู่ธุรกิจ เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ใช้ระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (Compliance Management
System, CMS) ท�ำให้การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปรับปรุงตัวอย่างในจรรยาบรรณให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ รวมทั้งมีช่องทางการสอบถาม
เรื่องการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม
จรรยาบรรณ GRC Helpline

90 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

เอสซีจียึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี
อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณเป็นหลักส�ำคัญ
มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ตามหลักสากล พร้อมกับน�ำเครื่องมือและ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการก�ำกับดูแลกิจการตาม
มาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้วย Integrated GRC
การบริหารจัดการอย่างแยกส่วนเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้การก�ำกับดูแลกิจการขาดประสิทธิภาพ
และเกิดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
เอสซีจีจึงน�ำการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
Integrated GRC (Governance, Risk and
Compliance) มาเพิ่มประสิทธิภาพและ

ปรับปรุงและขยายแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมความเสี่ยง
และผู้มีส่วนได้เสียกว้างขวางขึ้น
เอสซีจีติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ
และการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกว้างขวางขึ้น และชัดเจนต่อการด�ำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น
โดยในปี 2564 มีการปรับปรุงที่ส�ำคัญซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีรับทราบ คือ
ประสิทธิผลของการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมพนักงานทุก
ระดับให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลัก
Integrated GRC ได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น
• Managing Director GRC Guidebook
แนะน�ำแนวปฏิบัติของพนักงานระดับจัดการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ระเบียบ
และกฎหมาย การควบคุมภายใน การบัญชี
การบริหารทางการเงิน และการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่อง
• คู่มือ SCG GRC e-Rulebook แนะน�ำแนวคิด
พื้นฐานส�ำคัญ การปฏิบัติงานและตัดสินใจ
ตามหลัก GRC ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ
สื่อสารผ่านอีเมลภายในเป็นประจ�ำ ทั้งใน
รูปแบบ e-Book วิดีโอ และอินโฟกราฟิก
• GRC Helpline ระบบให้ค�ำปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณ พร้อมวิดีโอขั้นตอนการ
ใช้งาน GRC Helpline สื่อสารให้พนักงาน
เข้าใจและเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกที่

• ปรับปรุงจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
และมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการซึง่ บริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วมสามารถน�ำหลักปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณเอสซีจไี ปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
• ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้สอดคล้อง
กับความเสีย่ งและสถานการณ์ปจั จุบนั
• สือ่ สารให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียรับทราบ
การร้องเรียนในระบบ SCG Whistleblowing
System ได้ตลอดเวลา ซึง่ รองรับการแจ้งเบาะแส
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกเหนือจาก
การร้องเรียนด้วยวาจา อีเมล และจดหมาย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
https://www.scg.com/
pdf/th/Anti-CorruptionPolicy.pdf

ช่องทางการร้องเรียน
https://whistle
blowing.scg.com

ขยายการต่อต้านคอร์รัปชันสู่คู่ธุรกิจ
เอสซีจีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2564 เอสซีจีจึงขยายขอบเขตการ
ต่อต้านคอร์รัปชันโดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายส�ำคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ
CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

การให้ความรู้และทดสอบจริยธรรมพนักงาน
Ethics e-Testing
ปี 2564 เป็นปีที่ 7 ที่เอสซีจีจัดท�ำแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน Ethics
e-Testing มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยคุณธรรม อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติ
ตามนโยบาย โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปี 2564 พนักงานเอสซีจีท�ำแบบทดสอบจริยธรรมผ่านเกณฑ์ 100%
และได้วิเคราะห์การตอบแบบทดสอบเพื่อน�ำประเด็นที่ส�ำคัญกลับมาสื่อสาร
ให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

SCG Green Choice
ใส่ใจสุขภาพอนามัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SDGs 3 9 11 12 13
เป้าหมายและผลงาน
ปี 2573

รายได้จากการขายสินค้า บริการ
และโซลูชันที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice เป็น

66.7%

ของรายได้จากการขายรวม

ปี 2564

40.7%
ปี 2573

รายได้จากการขายสินค้า บริการ
และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG
Green Choice ที่มอบคุณค่า
โดยตรงต่อลูกค้า เป็น

33.3%

ของรายได้จากการขายรวม

ปี 2564

5.9%
สินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับ
ฉลาก SCG Green Choice

ปี 2564

162  ผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้น และมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่สนับสนุน
การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ลดปัญหาขยะมลพิษ
และดีต่อสุขภาพอนามัย ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี
จึงมุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
การใช้ทรัพยากร และมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วย
เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้ได้รับ
ฉลาก SCG Green Choice เพื่อสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(Climate Resilience & Circularity)
2. 	พัฒนากระบวนการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล
3. 	ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
4. 	ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้า บริการ และ
โซลูชัน ตลอดวัฏจักรชีวิต
5. 	ส่งเสริมให้มีสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า 	
(Direct) เพิ่มมากขึ้น
6. 	สื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

• 	ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่าย
• 	ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากทรัพยากร ลดพลังงาน น�้ำ และของเสีย
• 	ทบทวนการลงทุนในการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
(Capital Expenditures) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• 	ใช้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การใช้งานอย่างปลอดภัย 	
จนถึงขั้นตอนการจัดการของเสียให้เหลือน้อย หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
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สินค้า บริการ โซลูชัน ที่ได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
179 ผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
363 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน
57 ผลิตภัณฑ์

ฉลากประสิทธิภาพสูง
121 ผลิตภัณฑ์

ปลอดภัย แข็งแรง
และยืดอายุอาหารในบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารที่ก�ำลังเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง เพื่อตอบโจทย์ของ
ผู้บริโภค เอสซีจีจึงร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
อาหาร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มการ
ปกป้องคุณภาพของอาหารให้ปลอดภัยและมีอายุ
ยาวขึ้น

• SCGP (ธุรกิจแพคแกจจิ้ง) พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ถนอมอาหารแบบรีทอร์ท ช่วยรักษาคุณภาพ
อาหารที่อุณหภูมิห้องทั้งรสชาติและสีได้อย่าง
น้อย 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น สามารถป้องกัน
การซึมผ่านของสารเคมีภายนอกเข้าสู่อาหาร
ช่วยทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป
ที่เก็บอาหารที่อุณหภูมิห้องได้เพียง 1 สัปดาห์
บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารแบบรีทอร์ทจึงเหมาะกับ
อาหารที่ต้องการเก็บได้นาน เช่น ข้าวหอมมะลิ
หรือลดต้นทุนจากการขนส่งโดยใช้แทนบรรจุภณ
ั ฑ์
อะลูมิเนียมที่มีน�้ำหนักสูง ได้รับฉลาก SCG
Green Choice ประเภทมอบคุณค่าโดยตรง
ต่อลูกค้า (Direct) ที่มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพ
อนามัย และมีอายุการใช้งานนานขึ้น
• ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมมือกับเครือเบทาโกร กลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบ
วงจร น�ำผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก SCG GREEN
POLYMERTM จากนวัตกรรม SMX ประเภท
HDPE S111F ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกส�ำหรับ
การผลิตถุงอุตสาหกรรม มาพัฒนาเป็นถุง
บรรจุภัณฑ์อาหารสด Food Grade ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน มีความโดดเด่นด้านความ
แข็งแรงและเหนียวส�ำหรับอาหารที่มีส่วนแหลม
ช่วยลดความหนาของถุงลงได้ 20% จากถุงทั่วไป

ฉลากเขียว
47 ผลิตภัณฑ์

ลดการใช้เม็ดพลาสติกและประหยัด
ต้นทุนถึง 10% รวมทั้งลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย
19% ต่อถุงหนึ่งใบ ได้รับฉลาก
SCG Green Choice ประเภท
มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า
(Direct) ในกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน

สนับสนุนอาคารปลอดมลพิษ VOCs
สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) เป็นสารเคมีที่ระเหยสู่อากาศและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มักพบได้บ่อยจากวัสดุต่างๆ ในอาคาร เช่น ไม้อัด เพื่อสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดีและปลอดมลพิษ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงคิดค้น
สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ส�ำหรับงานฝ้าและผนังภายใน ที่ลดการปล่อย VOCs ได้น้อย
กว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
และจัดอยู่ในกลุ่ม Low Emitting VOCs Material ตามมาตรฐานของ LEED US
Green Building Council จึงช่วยสนับสนุนการเป็นอาคารสีเขียวมาตรฐาน LEED
ซึ่งมีอาคารส�ำนักงานที่ใช้สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ได้รับการรับรอง
จาก LEED ทั้งอาคารส�ำนักงานของเอสซีจีและหน่วยงานภายนอก
อีกหลายแห่ง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจีได้รับ SCG Green Choice
ประเภทมอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า (Direct) ที่มีความเป็นมิตร
ต่อสุขภาพอนามัย

ประเมินอันตรายของสินค้าในทุกขั้นตอน
เอสซีจีผนวกนโยบายความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การจัดการคุณภาพ โดยประเมินอันตรายของสินค้า (Product Hazard Analysis, PHA)
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน และการจัดการ
เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน เพื่อวางแผนป้องกันตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการจัดท�ำ
ฉลากค�ำเตือนตามมาตรฐานสากล และจัดการตอบสนองกรณีเกิดข้อร้องเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ปี 2564 เอสซีจีไม่พบข้อร้องเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญจากการละเมิด
ข้อก�ำหนดเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
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การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

จาก B2B ถึง B2C
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงมือลูกค้า
SDGs 3 8 9
เป้าหมายและผลงาน

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
จากการส�ำรวจผ่านช่องทาง
SCG Contact Center เท่ากับ

100%
ปี 2564

100%

เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร
สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า B2C ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน เชื่อมโยงบริการถึงมือลูกค้า
อย่างสะดวกสบาย และ B2B ร่วมมือกัน
คิดค้นโซลูชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
ผู้บริโภคและปรับตัวสู่ธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้วย
นวัตกรรมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
2. น�ำเสนอทางเลือก Best-BetterGood ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต
ของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

• วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้า
ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาและความต้องการ พฤติกรรม
การเลือกซื้อและใช้สินค้า บริการ และโซลูชัน รวมถึง
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อสินค้า บริการ
และโซลูชัน
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่คู่ค้า
คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม
• เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกออนไลน์
และจุดให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบาย
และพึงพอใจสูงสุด
• ส่งมอบนวัตกรรมของสินค้า บริการ และโซลูชัน
ที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
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พัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
ร่วมกับลูกค้าที่มีเป้าหมาย
การดูแลสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเคมิคอลส์สร้างความร่วมมือกับลูกค้า
หลายกลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ขยาย
ตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High
Quality Post-Consumer Recycled Resin,
PCR) ภายใต้แบรนด์ เอสซีจี กรีน พอลิเมอร์
(SCG GREEN POLYMER™) ตั้งแต่ขั้นตอน
การพัฒนาสูตร ทดลองขึ้นรูป และทดสอบ
บรรจุภัณฑ์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยยังคง

รักษาความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้
• ร่วมกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย น�ำนวัตกรรมเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลคุณภาพสูงประเภท HDPE รีไซเคิล
มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์น�้ำยาล้างจานซันไลต์
นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่น�ำพลาสติก
ใช้แล้วจากครัวเรือนหมุนเวียนกลับมาผลิต
ขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยยูนิลีเวอร์มีแผน
ขยายผลสู่บรรจุภัณฑ์สินค้าอื่นๆ เพื่อลดการ
ใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงตามเป้าหมายของ
บริษัทที่ต้องการลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่
ลงครึ่งหนึ่งทั่วโลก
• ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
น�ำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
มาใช้กับบรรจุภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก
โดยมีสัดส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 25%
ช่วยลดปริมาณขยะในปี 2564 ได้ 320 ตัน
พร้อมตั้งเป้าขยายการใช้งานไปสู่ทุกบรรจุภัณฑ์
ของเชลล์ และขยายสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติก
รีไซเคิลให้สูงขึ้นเป็น 30% ภายในปี 2573

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์
B2B2C
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ร่วมมือกับลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การตลาด
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย

แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องบ้าน
ใส่ใจผู้บริโภคและคู่ค้า
• SCGHOME.com แพลตฟอร์มออนไลน์ของ SCG HOME
ที่เชื่อมต่อกับร้าน SCG HOME ในรูปแบบ Physical Store
ทั่วประเทศอย่างไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์เรื่อง
การท�ำบ้านของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่าย น�ำเสนอสินค้า
บริการ และโซลูชัน ครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องบ้าน
ตั้งแต่การสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม รวมถึง
บริการหลังอยู่อาศัยภายในบ้าน
• Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่าง
และบริการภายในบ้าน ให้บริการโดยช่างที่ผ่านการ
อบรมมาตรฐานการท�ำงาน พร้อมรับประกันผลงาน
เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจ ครอบคลุมทั้งงานล้าง ซ่อม
ติดตั้ง และต่อเติม เช่น บริการล้างเครื่องปรับอากาศ
บริการท�ำความสะอาด บริการติดตั้งหลังคาโรงรถ/
ติดตั้งกันสาด
• DESIGN CONNEXT แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้าน
เพื่อสร้างบ้านที่ตรงใจ ด้วยผู้ออกแบบที่เหมาะสม
โดยได้รวบรวมสถาปนิกนักออกแบบ พร้อมแบบบ้าน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่วางแผน
สร้างบ้านใหม่
• PROMPT PLUS แพลตฟอร์ม B2b E-Commerce
ส�ำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารธุรกิจให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ท�ำให้
ร้านค้ามีต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ เสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันในช่องทางค้าส่ง
• รักเหมา แพลตฟอร์ม E-Procurement แพลตฟอร์มแรก
ของประเทศไทย ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับเหมาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ช่วยให้ผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ ได้จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในราคา และการบริการที่ดีที่สุด ในขณะที่ร้านค้า
วัสดุก่อสร้าง จะมีโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นไปพร้อมกัน

ศูนย์รวมการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
• ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ เพียวริน่า เพ็ทแคร์
จ�ำกัด ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง
พัฒนาแผ่นพลาสติก (Sheet Plastic)
ส�ำหรับท�ำถ้วยบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
โดยลดความหนาของแผ่นพลาสติกจากเดิม
1.2 มิลลิเมตร เหลือ 1 มิลลิเมตร ลดการใช้
พลาสติกลงถึง 28 ตันต่อปี ขณะที่คงอายุของ
อาหารได้ยาวนานเท่าเดิม เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในตลาด
• ร่วมกับสินค้าแบรนด์ KUFF น�ำนวัตกรรม
กระดาษมาใช้เป็นวัสดุผลิตสินค้าแนวไลฟ์สไตล์
เช่น ชั้นวางบอร์ดและอุปกรณ์สเก็ต โต๊ะ
กระถางต้นไม้ บ้านแมว โมเดลกระดาษรูป
สัตว์เลี้ยง ฯลฯ มีคุณสมบัติเบา เคลื่อนย้าย
สะดวก และประกอบง่าย ผสานความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบของ KUFF ท�ำให้ได้สินค้า
ที่มีความแข็งแรง ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน
และสวยงาม

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีเปิดศูนย์รวมการให้ค�ำปรึกษาการพัฒนาสินค้า บริการ
และโซลูชัน โดยการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับลูกค้า เข้าใจปัญหา
และหาค�ำตอบที่สร้างสรรค์ ทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจและลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
• CPAC Solution Center ศูนย์รวมโซลูชันงานโครงสร้างและเทคโนโลยี
งานก่อสร้างอย่างครบวงจรของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมี 23 สาขา
ทั่วประเทศ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมช่างผู้รับเหมาในเครือข่าย
ให้ค�ำปรึกษาและบริการที่มีมาตรฐาน
• I2P Center ศูนย์นวัตกรรม Ideas to Products ของธุรกิจเคมิคอลส์ เป็น
One Stop Service ของการสร้างนวัตกรรมด้านเม็ดพลาสติก ตั้งแต่วัสดุ
กระบวนการการออกแบบ และการทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ให้สามารถพัฒนา
สินค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองตลาดได้ทันท่วงที
• SCGP Inspired Solutions Studio
ศูนย์รวมนวัตกรรมและโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายของ SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ช่วยจุดประกาย
ความคิดให้ลูกค้าในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้
มากที่สุด
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การสร้างความยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

ใส่ใจคู่ธุรกิจ ร่วมรับผิดชอบต่อโลก
และความยั่งยืน
SDGs 8 12 17
เป้าหมายและผลงาน
คู่ธุรกิจ

100% ของมูลค่าการจัดหา
ผ่านประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (ESG)

ปี 2564

100%

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
ที่มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
2. 	ประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และ
วางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้
สอดคล้องกับความเสี่ยง
3. 	พัฒนาและยกระดับศักยภาพ
คู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืนซึ่งครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ำกับดูแล (ESG)
4. 	สร้างความตระหนัก ความรู้
ความสามารถของพนักงาน
ในการจัดหาและจัดซื้ออย่าง
มีประสิทธิภาพ

• 	จัดการตรวจประเมินความเสี่ยงและให้การรับรอง
คู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและ
ด�ำเนินการตาม “กรอบการด�ำเนินงานด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี” ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) ร่วมกับการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย
• 	จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไป
ล�ำดับที่ 1 กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ กลุ่มคู่ธุรกิจที่
มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และกลุ่มคู่ธุรกิจ
ทางอ้อมรายส�ำคัญ
• 	จัดท�ำแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานของคู่ธุรกิจด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น Contractor
Safety Management และ SCG Transportation
Safety : Sustainability Program
• 	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถของพนักงานในกลุ่มวิชาชีพจัดหา พัสดุ และ
โลจิสติกส์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ
ร่วมกับองค์กรจัดซื้อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

96 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกคู่ธุรกิจ
ที่ไม่เพียงเป็นมืออาชีพในการส่งมอบสินค้า
หรือบริการเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ธุรกิจ
ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน เอสซีจีจึง
วางแผนการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ธุรกิจให้มีความ
พร้อม ปรับตัวสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งโรคระบาดและ
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ร่วมรับมือสถานการณ์น�้ำท่วม
ปี 2564 จากสถานการณ์น�้ำท่วมจังหวัด
นครราชสีมาในช่วงไตรมาสที่ 4 อาจท�ำให้
เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อ
คู่ธุรกิจในการขนทรายจากบ่อทรายและไม่สามารถ
จัดส่งทรายให้ลูกค้าได้ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมกับคู่ธุรกิจจัดหาพื้นที่
ท�ำคลังเก็บทรายนอกพื้นที่บ่อทราย โดยวางแผน
ก�ำหนดปริมาณทรายจัดเก็บให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า และมองหาแหล่ง
ทรายส�ำรองไว้กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน�้ำ

ใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนล�ำมูลบน เขื่อนล�ำแซะ
เขื่อนล�ำพระเพลิง และเขื่อนล�ำตะคอง เพื่อ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผลจากการวางแผนรับมือสถานการณ์ท�ำให้
คู่ธุรกิจไม่เสียโอกาสจ�ำหน่ายสินค้ามูลค่า 4.85
ล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และเพิ่ม
โอกาสการขายให้กับลูกค้ารายใหม่ มีผลให้
ยอดขายเพิ่มขึ้นราว 2 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้
ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ธุรกิจ จากเดิมที่
ต้องสูญเสียค่าขนส่งทรายจากแหล่งที่ไกลกว่า
เป็นมูลค่า 4.6 แสนบาท

กรอบการด�ำเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
1. การแสดงความมุ่งมั่น
(Commitment)
2. การดำ�เนินงานตามกระบวนการจัดหา
(Procurement Process)
• การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย
(Supplier Selection and Approved Vendor List)
• การวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis)
• การประเมินผู้ขาย (Supplier Assessment)
• การจัดกลุ่มผู้ขาย (Supplier Segmentation)
• การตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Evaluation and Audit)*
• การวางแผนพัฒนา (Initiative & Improvement Plan)**
3. การวัดผลการดำ�เนินงาน
(Measurement)
4. การรายงานและการสื่อสาร
(Reporting and Communication)

สนับสนุนคู่ธุรกิจใช้น�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B10
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ก�ำหนดให้
น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน�้ำมันดีเซลเกรด
มาตรฐานใหม่ เนื่องจากมีสัดส่วนไบโอดีเซล
สูงขึ้นเป็น 9-10% จึงช่วยลดมลพิษในอากาศ
เอสซีจีจึงส่งเสริมให้คู่ธุรกิจหันมาใช้รถบรรทุก
ขนส่งที่รองรับน�้ำมัน B10 โดยด�ำเนินการตั้งแต่
ปี 2563 และใช้ราคาน�้ำมัน B10 ในโครงสร้าง
ราคาขนส่ง ท�ำให้บริษัทและคู่ธุรกิจขนส่งมี
ค่าใช้จ่ายต้นทุนน�้ำมันลดลง ตั้งแต่ปี 2563-2564
มีสัญญาจ้างที่ใช้โครงสร้างราคาน�้ำมัน B10
รวมทั้งสิ้น 44 สัญญา มูลค่า 1,400 ล้านบาท

ลดการก�ำจัดของเสียเป็นวัสดุ
ทดแทนยิปซัมธรรมชาติ
บริษัทพูแรค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผลิตกรด
แล็กติกเพื่อเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
อุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดของเสียที่มีความเป็น
กรดสูง และต้องปรับค่าความเป็นกรดก่อนน�ำไป
ก�ำจัดโดยการฝังกลบ ท�ำให้ตน้ ทุนในการก�ำจัดสูง

* ประเมินผู้ขายในด้านคุณภาพ ราคา และก�ำหนดส่งมอบ (QCD Supplier Evaluation)
รวมถึงผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล (ESG) ที่เกี่ยวข้อง
** การวางแผนปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน และการติดตามการด�ำเนินการ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างจึงร่วมกับคูธ่ รุ กิจศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของเสีย
ให้น�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนยิปซัมธรรมชาติในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จนส�ำเร็จ
ในปี 2564 จากการเริ่มต้นโครงการทดลองในไตรมาสที่ 3 ท�ำให้คู่ธุรกิจลดต้นทุน
การก�ำจัดของเสียและลดการฝังกลบของเสียที่เป็นกรดสูง 100% ส่วนโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ลดการใช้ยิปซัมจากธรรมชาติ 12,400 ตัน จึงวางแผนเพิ่มปริมาณในปีต่อไป
ให้ลดลงได้ถึง 108,000 ตัน โดยจัดท�ำเป็นสัญญาระยะยาวกับคู่ธุรกิจ

จากสินค้าสู่บริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ
ลดความเสี่ยงในกระบวนการท�ำงานที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเคมิคอลส์จึงขยาย
การจัดซื้อจัดจ้างในทะเบียนการจัดหาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับสินค้า เช่น วัตถุดิบ
วัสดุอะไหล่ ฯลฯ ให้ครอบคลุมถึงงานบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564
ได้จัดท�ำข้อก�ำหนดเพื่อตรวจประเมินคู่ธุรกิจ เช่น
มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาผลกระทบตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน การก�ำจัด และ
คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จนได้ขึ้นทะเบียนการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทงานบริการ คืองานบริการติดตั้งนั่งร้าน ซึ่งใช้แคมป์ล็อก
แผ่นทางเดิน (Plank Camp) แทนการใช้ลวด ท�ำให้ลดขยะเศษลวดได้ 0.8 ตันต่อปี
ทั้งนี้ยังมีงานบริการที่จะด�ำเนินการขยายผลต่อ เช่น งานบริการท�ำความสะอาดอาคาร
งานบริการล้างถังสารเคมี

OUR ACTION 97

OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

OUR ACTION

PERFORMANCE

การบริหารจัดการน�้ำ 

สร้างความร่วมมือและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการน�้ำ
SDGs 6 9 12 14 15
เป้าหมายและผลงาน

ลดการใช้น�้ำจากภายนอกลง

23

%
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557 ภายในปี 2568

ปี 2564

22.6%

สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำภายนอก
น�้ำที่ซื้อจาก
ภายนอก

28%

น�้ำใต้ดิน

130.02

33%

ล้านลูกบาศก์เมตร

น�้ำผิวดิน

39%

ความเสี่ยงจากสภาวะน�้ำท่วม
หรือน�้ำแล้งซึ่งมีต้นเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการ
บริหารจัดการน�้ำ

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. ลดความเสี่ยงด้านน�้ำด้วยการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
2. ลดการใช้น�้ำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำในกระบวนการผลิตและสินค้า
3. บ�ำบัดน�้ำทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ก�ำหนด ติดตามปริมาณและคุณภาพ
รายงานอุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ
แก้ไข และลดการปล่อยน�้ำทิ้ง
4. น�ำน�้ำเสียผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้งาน
5. ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้ำ 
และสนับสนุนน�้ำให้ชุมชนและเกษตรกรรม
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านน�้ำ

1. คณะท�ำงานด้านการจัดการน�้ำร่วมกันก�ำหนด
แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ
อย่างบูรณาการ
2. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุกไตรมาส
และรายงานผลต่อ Environment Excellence
Committee คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี และคณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี
3. จัดท�ำแผนจ�ำลองสถานการณ์น�้ำ เพื่อคาดการณ์
ปริมาณน�้ำในแหล่งน�้ำภายนอก ร่วมกับการ
ประเมินการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCM) และการเตรียมแผนส�ำรอง
การใช้น�้ำ (BCP)
4. ร่วมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น�้ำและ
วางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
กับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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เข้าร่วมองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. 2561
ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง “องค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ” 3 ระดับ คือ ระดับชาติโดย
คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ระดับลุ่มน�้ำ
โดยคณะกรรมการลุ่มน�้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 22 ลุ่มน�้ำ
และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำ เอสซีจีจึงได้เข้าร่วม
เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในคณะ
กรรมการลุ่มน�้ำ 7 ลุ่มน�้ำ เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การบริหารจัดการ การจัดสรรและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญในการใช้น�้ำ การบ�ำรุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ รวมทั้งการจัดการ
น�้ำแล้งและน�้ำท่วม

บริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ในภาคตะวันออก
เอสซีจีร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ
น�้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ต่อเนื่องจากสถานการณ์
ภัยแล้งในปี 2563 โดยเตรียมแผนระยะยาว
ส�ำหรับอนาคต เช่น การจัดสร้างแหล่งน�้ำ
เพิ่มเติม การผันน�้ำจากแหล่งน�้ำ ฯลฯ และ
พัฒนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามสถานการณ์น�้ำ

นอกจากนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ได้เข้าร่วมกับภาค
อุตสาหกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาว
ลุ่มน�้ำวังโตนด โดยสนับสนุนโครงการระบบบําบัด
น�้ำเสียชุมชนที่เทศบาลตําบลหนองคล้า อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างระบบบําบัดน�้ำเสีย
แบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพื่อ
บ�ำบัดน�้ำเสียจากชุมชน 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ก่อนปล่อยสู่คลองวังโตนดซึ่งเป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ส�ำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water
Security) ให้ภาคตะวันออก

พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า EWS
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาระบบ Multi
Hazards Early Warning System (EWS)
เพื่อเตือนภัยล่วงหน้า ทั้งสถานการณ์น�้ำท่วมและ
น�้ำแล้ง โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น AQUEDUCT
และ EDO (European Drought Observatory)
ของ UNDRR (United Nations Office for
Disaster Risk Reduction) สามารถบอก
รายละเอียดที่ส�ำคัญ ท�ำให้คาดการณ์สถานการณ์
ล่วงหน้าราว 7-10 วัน และแจ้งเตือนไปยัง
โรงงานในพื้นที่ซึ่งต้องรับความเสี่ยงโดยตรง
เพื่อให้บริหารจัดการได้ทันท่วงที
การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้านับเป็นความ
มุ่งมั่นของ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ในการ
ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลง Sendai Framework
2015-2030 (ข้อ 7) ในการป้องกันภัยพิบัติและ
ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

Smart Public Toilet

ปัญหาห้องน�้ำสาธารณะ เช่น อุปกรณ์ช�ำรุด
กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือสภาพแวดล้อมไม่
ปลอดภัย อาจสร้างความล�ำบากใจในการ
ใช้งานของประชาชน ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมมือกับหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง Smart Public
Toilet ขึ้นที่ตลาดนัด JJ GREEN 2 ด้วย
แนวคิดที่ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
พร้อมกับติดตั้งสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของ
COTTO ซึ่งช่วยลดการสัมผัส ป้องกัน
การติดเชื้อโรค และประหยัดน�้ำ นอกจากนี้
Smart Public Toilet ยังดูแลการให้บริการ
และการบ�ำรุงรักษา โดยมีแผนขยายสู่พื้นที่
อื่นๆ เช่น ตลาดสด Night Market

CPAC Water Management Solution
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการท�ำโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำร่วมกับชุมชนกว่า 15 ปีมาบูรณาการเป็นโซลูชันการจัดการแหล่งน�้ำ
แบบองค์รวม ทั้งการค้นหา การกักเก็บ และการกระจายน�้ำ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
เช่น เทคโนโลยีการประเมินพื้นที่และค้นหาแหล่งน�้ำโดยโดรนบินส�ำรวจ, Resistivity
System, Ground Penetrating Radar (GPR), SONAR ฯลฯ พร้อมให้ค�ำปรึกษา
ออกแบบและก่อสร้างระบบกักเก็บน�้ำและระบบกระจายน�้ำที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
รวมทั้งเสนอทางเลือกนวัตกรรมใหม่ เช่น ผ้าใบคอนกรีต ระบบสูบน�้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Pump System) แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ำมัน
CPAC Water Management Solution เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งมอบการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ให้ชุมชนมีน�้ำใช้
ตลอดทั้งปี

ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้ำ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมุ่งมั่นพัฒนา
สุขภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ช่วยประหยัดน�้ำมาอย่าง
ต่อเนื่อง และยังให้ความส�ำคัญกับสุขอนามัย
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดด้วยระบบอัตโนมัติ
เช่น สุขภัณฑ์ COTTO Smart Toilet รุ่นใหม่ VERZO ที่มีระบบฝาเปิดปิดอัตโนมัติ
ระบบช�ำระล้างไร้สัมผัส และเพิ่มประสิทธิภาพการช�ำระล้างด้วยระบบ Powerful Jet
ด้วยอัตราการใช้น�้ำเพียง 3.8 ลิตรต่อนาที ช่วยประหยัดน�้ำได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการใช้น�้ำ 6 ลิตรต่อนาที
ปี 2564 ผลิตภัณฑ์ของ COTTO ที่ได้รับการติดตั้งใช้งานทั้งหมด ช่วยประหยัดน�้ำ
ของประเทศได้ถึง 1,149 ล้านลิตร

ตัวอย่างมาตรการลดการใช้น�้ำที่ส�ำคัญ
เทคโนโลยี
SCGP
(ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง)
ธุรกิจ
เคมิคอลส์

การลดการใช้น�้ำ

อุปกรณ์ APM Water Ring

0.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(ติดตั้ง 165 แห่งจาก 438 แห่ง)
ระบบปั๊มส่งและระบบกรองเพื่อหมุนเวียน 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
น�้ำทิ้งที่บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้
(ติดตั้งโรงงาน 4 แห่ง)
ระบบกรองน�้ำรีเวอร์สออสโมซิส
18.2% หรือ 156,359  
(RO)
ลูกบาศก์เมตรต่อปี (โรงงาน
ในบริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จ�ำกัด)
ระบบการน�ำ Steam Condensate
193,921 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
กลับสู่กระบวนการผลิต
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การจัดการของเสีย

หมุนเวียนของเสีย
ความร่วมมือสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
SDGs 6 9 12 14 15
เป้าหมายและผลงาน

การน�ำของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี

ปี 2564

0%
ของของเสียอันตรายและ
0.0107%

ของของเสียไม่อันตรายจาก
กระบวนการผลิตที่น�ำไปฝังกลบ
ลดปริมาณของเสียที่ต้องก�ำจัด
โดยการเผาท�ำลายโดยไม่ได้พลังงาน
ต่อตันการผลิตเป็น

70% ภายในปี 2568

เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557

ปี 2564

Damaged Pallet

99%

พาเลตช�ำรุด

Distribution
and Return

กระจายและเก็บคืนพาเลต

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�ำเนิด
2. บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตาม
หลัก 3Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายใน
เอสซีจีให้มากที่สุด
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ำของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
(R&D)
4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
โดยไม่ฝังกลบ
5. ลดการก�ำจัดของเสียโดยการเผาท�ำลาย

• ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกันตั้งแต่
การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• ก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้การจัดการของเสีย
ภายนอกเอสซีจีและการจัดการสารเคมี
เป็นไปตามข้อบังคับหรือจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
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เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการจัดการของเสีย
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ยึดหลักการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และจัดการ
ของเสียภายในให้สามารถน�ำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิต หรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้าง
สินค้า บริการ และโซลูชันใหม่ ช่วยลดการ
ก�ำจัดของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคม

New Pallet
พาเลตใหม่

ฟื้นพาเลตช�ำรุด สู่ชุดพาเลตใหม่
บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จ�ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์
ต้องส่งก�ำจัดพาเลตพลาสติกชนิด PE และ
PP ที่ช�ำรุดประมาณ 388 ตันต่อปี จึงได้ศึกษา
แนวทางการน�ำพาเลตช�ำรุดมาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตพาเลตใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ด้วยกระบวนการ Post-Consumer
Recycled Resin (PCR) สร้างความร่วมมือ

ขึ้นรูป

กับบริษัท B.A.S. ผู้รับจ้างแปรรูปพาเลตช�ำรุด
เป็นเม็ดพลาสติก (PCR Pellet) และส่งต่อเม็ด
พลาสติกให้บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ผลิตขึ้นรูปให้ได้พาเลตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (PCR Pallet) ตั้งแต่ปี 2563 ได้เริ่ม
ใช้พาเลตหมุนเวียนใหม่ 300 แท่น และเพิ่มขึ้น
เป็น 500 แท่นในปี 2564 ซึ่งจะด�ำเนินการเพิ่ม
พาเลตหมุนเวียนเข้ามาใช้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป
สามารถลดการส่งของเสียไปก�ำจัด 64 ตัน และ
ลดต้นทุนของบริษัทได้ถึง 1.6 ล้านบาทต่อปี

• แปรรูปเป็นวัสดุปูพื้นทาง น�ำเศษคอนกรีตมวลเบาและเศษกระเบื้องหลังคา
คอนกรีตมาแปรรูปเพื่อจ�ำหน่ายเป็นวัสดุปูพื้นทางตามมาตรฐาน (Subgrade/
Subbase) จ�ำนวนกว่า 20,000 ตัน และแปรรูปเศษหลังคาคอนกรีต เศษหลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ และเศษหลังคาเซรามิกเป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้วัด โรงเรียน
และชุมชนรวม 10 พื้นที่ในจังหวัดสระบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้ปรับพื้นที่ป้องกันน�้ำท่วม

แปรรูปเศษวัสดุก่อสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์และวัสดุทดแทน
วัสดุตามธรรมชาติ

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาเครื่องผลิต
อิฐบล็อก (Block Machine) จากเถ้าลอยและ
เถ้าหนักซึ่งเป็นของเสียจากการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน�้ำในกระบวนการผลิตกระดาษ โดยจากการ
ศึกษาพบว่าเถ้าลอยและเถ้าหนักมีองค์ประกอบ
ที่สามารถทดแทนซีเมนต์ผลิตอิฐบล็อกได้
ในปี 2564 เถ้าหนักจากกระบวนการเผาไหม้
ในโรงงานไทยเคนเปเปอร์ จังหวัดปราจีนบุรี
สามารถน�ำไปท�ำอิฐบล็อกได้ 100% ช่วยลด
ค่าก�ำจัดลงประมาณ 0.8 ล้านบาทต่อปี

ในการผลิตวัสดุก่อสร้างของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น คอนกรีตมวลเบา
หลังคาคอนกรีต หลังคาเซรามิก หลังคาไฟเบอร์
ซีเมนต์ สุขภัณฑ์เซรามิก ฯลฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะเกิดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต
ซึง่ ต้องถูกน�ำไปก�ำจัดตามกระบวนการทีเ่ หมาะสม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงศึกษา
วิเคราะห์คุณสมบัติของของเสียเพื่อน�ำไปใช้
ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานและชุมชนต่างๆ

อิฐบล็อกคุณภาพดี
จากเศษเถ้าลอยและเถ้าหนัก

ส�ำหรับเถ้าลอยของโรงงานสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ด�ำเนินการจัดส่ง
ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี
โดยใช้รถไซโล (Bulk Feed Truck) เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง แทน
การใช้รถบรรทุกซึ่งมีค่าขนส่งสูงกว่าเนื่องจากต้องฉีดพ่นน�้ำป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายขณะ
จ่ายเถ้าลอยลงบนรถบรรทุก ท�ำให้ในปี 2564 สามารถลดต้นทุนค่าก�ำจัดเถ้าลอยจากการ
ขนส่งลงได้ 24 ล้านบาทต่อปี และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นลงได้ด้วย นอกจากนี้
ที่โรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี ยังได้ติดตั้งนวัตกรรมของเอสซีจี เครื่อง
Screw Mixer ส�ำหรับพ่นน�้ำป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อน�ำเถ้าลอยออกจากไซโลไปผสม
กับวัตถุดิบอื่นๆ ในการผลิตปูนซีเมนต์

หมุนเวียนของเสีย
ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
• ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติ (Virgin Material)
โดยสร้างความร่วมมือระหว่างโรงงาน
เพื่อน�ำของเสียจากโรงงานหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติในการผลิตสินค้า
ของอีกโรงงานหนึ่ง เช่น เศษกระเบื้องหลังคา
คอนกรีตบดละเอียดและเศษอิฐมวลเบา
บดละเอียด น�ำไปใช้ทดแทนทรายธรรมชาติ
ในการผลิตบล็อกปูพื้น เศษกระเบื้องหลังคา
เซรามิกบดละเอียดและเศษเซรามิกบดน�ำไป
ใช้ทดแทนดินจากธรรมชาติในการผลิตกระเบื้อง
เซรามิกปูพื้น ฯลฯ ในปี 2564 สามารถทดแทน
วัสดุจากธรรมชาติได้มากกว่า 12,000 ตัน
จากความร่วมมือระหว่างโรงงานภายในเอสซีจี
8 โรงงาน และกว่า 2,800 ตัน ระหว่างโรงงาน
ของเอสซีจีกับโรงงานภายนอก 2 โรงงาน
รวมทั้งส่งมอบกากดินด�ำเพื่อเป็นวัสดุทดแทน
ในการผลิตดินส�ำหรับปลูกต้นไม้ของวิสาหกิจ
ชุมชนที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จ�ำนวน 540 ตัน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน
460,000 บาท

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ำของเสียในกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โครงการตัวอย่างในปี 2564 เช่น
• บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ ศึกษาการน�ำสารเร่งปฏิกิริยา
หรือคะตะลิสต์ที่ใช้แล้ว ซึ่งปกติเป็นของเสียที่ต้องส่งก�ำจัด กลับมาใช้เป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยาได้อีก ช่วยลดของเสียที่ต้องก�ำจัด 25 ตันต่อปี และลดการใช้สารใหม่
จากวัสดุธรรมชาติซึ่งต้องจัดซื้อได้ถึง 2 ล้านบาทต่อปี
• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) จัดการสารท�ำละลาย (Solvent) ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
จากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ตามหลักการ 3Rs
โดยควบคุมปริมาณการใช้สารท�ำละลายต่อปริมาณการผลิตให้น้อยลง และติดตั้ง
ระบบรีไซเคิลเพื่อน�ำสารท�ำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Recycling System)
ในโรงงานในประเทศไทย (บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด) และในต่างประเทศ
(Tin Thanh Packaging Joint Stock Company-BATICO Vietnam) ด้วยเงิน
ลงทุนกว่า 9 ล้านบาท ช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งก�ำจัดได้ถึง 300 ตันใน
ปี 2564
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การจัดการคุณภาพอากาศ

ก�ำหนดเป้าหมาย
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
SDGs 9 12
เป้าหมายและผลงาน
ปี 2568

ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่
ภายนอก เมื่อเทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2563

8%

ปี 2564

15.2%

มลพิษทางอากาศเป็นประเด็นที่สังคมก�ำลัง
ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาคุณภาพ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์
พืช ทรัพย์สินต่างๆ
เอสซีจีมุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. ก�ำหนดเป้าหมายค่าการปล่อยมลพิษทาง
อากาศตามแนวทางสากลของกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน และไม่เกินค่าที่กฎหมายก�ำหนด
2. ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการจัดการเพื่อลด
มลพิษทางอากาศ ทั้งการควบคุมที่แหล่ง
ก�ำเนิดและปลดปล่อย พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย รับฟังความคิดเห็นด้านมลพิษ
ทางอากาศอย่างสม�่ำเสมอ

• จัดตั้งคณะท�ำงานจัดการคุณภาพอากาศ
(Air Quality Management Committee) โดยมี
ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมกันจัดท�ำกลยุทธ์
เป้าหมาย และแผนงาน
• 	ทุกกลุ่มธุรกิจใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs)
แทนการตรวจแบบสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบาย
จากปล่อง (Spot Check) และจัดให้มกี ารตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดยหน่วยงาน
ภายนอก
• 	ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษทาง
อากาศตามข้อก�ำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

102 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และน�ำมาวิเคราะห์
วางแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน�ำ
ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งติดตามรายงาน
เปิดเผยข้อมูลการดูแลคุณภาพอากาศแก่ภาครัฐ
และประชาชน

แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
ปี 2564 เอสซีจีแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดการ
คุณภาพอากาศ (Air Quality Management
Committee) เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศของบริษัทต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีการปฏิบัติและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวแทนจาก
กลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้ามาเป็นคณะท�ำงาน มีหน้าที่
ก�ำหนดกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และเป้าหมาย เพื่อ
ให้เป็นไปตามแนวทางสากล และมีดัชนีชี้วัดที่
เป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการคุณภาพอากาศ

จัดการคุณภาพอากาศด้วย
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
โรงงานอุตสาหกรรมที่เผาไหม้เชื้อเพลิงเป็น
แหล่งพลังงาน ท�ำให้เกิดการปล่อยก๊าซที่ก่อ
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (Dust) เอสซีจี
มุ่งมั่นลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ โดย
ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเอสซีจี
เริ่มใช้หม้อไอน�้ำแบบ Circulating Fluidized
Bed (CFB) มาตั้งแต่ปี 2536 และปี 2564
ติดตั้งเทคโนโลยีหัวเผาชนิด Terminox GS
ส�ำหรับหม้อไอน�้ำที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปล่อย
NOx รวมทั้งใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบ
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต

พัฒนาสารดูดซับลดค่า SO2
ปี 2564 เอสซีจีเริ่มด�ำเนินโครงการศึกษา
สารดูดซับที่มีประสิทธิภาพต่อการลดค่า
การปล่อย SO2 และการประยุกต์ใช้จริง
ในโรงงาน โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ
สมบัติต่างๆ ของสารดูดซับ เช่น พื้นที่
ผิว ขนาดและปริมาณรูพรุน ปริมาณบริเวณ
ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา (Number of Active
Sites) ต่อความสามารถในการดักจับ SO2
เพื่อลดปัญหาการปล่อย SO2 ที่เกิน
ระดับมาตรฐานและลดต้นทุนการใช้สาร
ดูดซับ นอกจากนี้ยังศึกษาการใช้สารดูดซับ
ประเภท Lime Mud ซึ่งเป็นกากของเสีย
จากกระบวนการผลิตภายใน เพือ่ ใช้ประโยชน์
จากของเสียและลดต้นทุนการก�ำจัดตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลการศึกษา
ครั้งนี้จะท�ำให้ได้แนวทางการใช้สารดูดซับ
แต่ละประเภทที่เหมาะสมกับโรงงาน และ
ช่วยลดการปล่อย SO2 อย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมการรั่วไหลของ VOCs ทุกแหล่งก�ำเนิด

ในส่วนการจัดการมลพิษทางอากาศได้ติดตั้ง
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบดักจับ SO2 ด้วย
ปูนขาวที่โรงงานของ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้
เปลี่ยนระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
(Electrostatic Precipitator, ESP) มาเป็น
ระดับดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งได้รับ
การพัฒนาให้ทนต่อการกัดกร่อนของลมร้อนได้
และมีประสิทธิภาพดักฝุ่นดีกว่า โดยเริ่ม
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนครบ
ทุกหม้อเผาปูนซีเมนต์ในปี 2564
การตรวจสอบคุณภาพอากาศใช้อุปกรณ์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring
System, CEMs) และพัฒนาระบบ PI Vision
ซึ่งเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกับ
CEMs สามารถแสดงผลทันทีและแจ้งเตือนหาก
มีเหตุท่ีจะเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาจากทั้งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยบางชนิดส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัส
ธุรกิจเคมิคอลส์จึงได้จัดท�ำบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมครบทุกแหล่งก�ำเนิด เช่น ถังเก็บวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การขนถ่าย
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย สารที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ที่หอเผา
และได้ด�ำเนินการเพื่อควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น
• ติดตั้งอุปกรณ์บ�ำบัดมลพิษที่มี			
ประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบดูดกลับสาร
อินทรีย์ระเหย (Vapor Recovery Unit)
ที่ถังเก็บผลิตภัณฑ์และการจ่ายผลิตภัณฑ์
ลงเรือ และน�ำสารอินทรีย์ระเหยกลับมาใช้
ในกระบวนการผลิต
• ติดตั้งถังเก็บวัตถุดิบแนฟทาแบบ
Internal Floating Roof แทนถังแบบเดิม
ที่สารอินทรีย์ระเหยมีโอกาสรั่วไหลจาก
บริเวณฝาถัง ช่วยลดการปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยสู่บรรยากาศ
• ลดการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนที่หอเผา
ด้วยโครงการ Flare Minimization โดย
ส่งไฮโดรคาร์บอนที่ต้องเผาทิ้งของโรงงาน
หนึ่งไปเป็นวัตถุดิบทดแทนของอีกโรงงาน
หนึ่ง
• จัดกิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซม
อุปกรณ์ (Leak Detect and Repair,
LDAR) เช่น ข้อต่อ วาล์ว อุปกรณ์
ประกอบท่อ เพื่อลดการรั่วซึมจากอุปกรณ์
อย่างสม�่ำเสมอ
• น�ำแนวปฏิบัติของการซ่อมบ�ำรุงใหญ่
(Turnaround) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
มาประยุกต์ใช้กับการซ่อมบ�ำรุงของโรงงาน
ไม่วา่ จะเป็นการซ่อมบ�ำรุงบางอุปกรณ์ หรือ
การซ่อมบ�ำรุงใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่สาร
อินทรีย์ระเหยจะรั่วไหล
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ความหลายหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
SDGs 9 11 13 15
เป้าหมายและผลงาน
ปี 2595

สร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก
(Net Positive Impact) ในพื้นที่
หลังปิดเหมืองหินปูน โดยเริ่มเหมือง
แรกในปี 2595

ปี 2565

ดัชนีความคล้ายคลึงในพื้นที่ฟื้นฟู
เหมืองหินปูนต้องใกล้เคียงกับใน
พื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็นป่ากันชน
(Similarity Index) ที่ระดับมากกว่า

60%

พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ FSC อย่างน้อย

10%

ของพื้นที่สวนป่า

ปี 2564

14%
1,552.5 ไร่

ความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็น
ที่ยอมรับกันมากขึ้นในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา
เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก�ำลัง
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมดุลธรรมชาติและ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
เอสซีจีมุ่งมั่นด�ำเนินการตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	บริหารจัดการความหลากหลาย		
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยมีตัว
ชี้วัดที่เป็นสากล
2. 	สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3. 	เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อขยาย
ผลสู่พื้นที่อื่นๆ

• 	 คณะท�ำงานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• 	 สร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก” ในทุก
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
• 	 จัดท�ำกองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน เพื่อใช้ในการศึกษา
การฟื้นฟู และการส่งมอบพื้นที่หลังปิดเหมือง และ
กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ
• 	 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเอสซีจี

104 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเล
ด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง
การตายของปะการังทั้งจากสาเหตุธรรมชาติ
และกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดวิกฤติต่อระบบ
นิเวศใต้ท้องทะเล เอสซีจีจึงร่วมมือกับคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาฐาน
ลงเกาะตัวอ่อนปะการังรูปแบบใหม่ดว้ ยเทคโนโลยี
3D Printing สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือ
พื้นผิวให้คล้ายคลึงกับปะการังธรรมชาติ

อนุรักษ์ความหลากหลาย
ของสัตว์ป่าในเหมืองหินปูน
มีซอกหลืบซับซ้อนให้ปลาว่าย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คงทนอยู่ใต้ทะเลได้หลายสิบปี
จากการติดตั้งในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษาหลังผ่านไป 3-6 เดือน พบปลาและ
สัตว์น�้ำหลายชนิดเข้ามาอาศัย รวมทั้งมีสิ่งมีชีวิต
อย่างเพรียงและตัวอ่อนปะการังลงเกาะบนพื้นผิว
วัสดุของนวัตปะการังด้วย

บ้านปลาช่วยฟื้นฟูความหลาก
หลายทางชีวภาพในทะเล

เหมืองหินปูนทุ่งสงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ทุ่งสง) จ�ำกัด ด�ำเนินการอนุรักษ์สัตว์ที่มี
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ เช่น ลิงเสน ค่างแว่นถิ่นใต้
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศให้กลับ
คืนมาหลังสิ้นสุดกิจกรรมการท�ำเหมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง ด�ำเนินการสร้างบ่อน�้ำและปลูกต้นไม้
ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ รวมทั้งส�ำรวจความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส�ำหรับวางแผนการอนุรักษ์
อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ภาพจาก Camera Trap
พบสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ผลการส�ำรวจล่าสุดในปี 2563 พบสัตว์มีกระดูก
สันหลังทั้ง 4 กลุ่ม จ�ำนวนอย่างน้อย 104 ชนิด
ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 24 ชนิด
นก 62 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 7 ชนิด
และสัตว์เลื้อยคลาน 11 ชนิด

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์กำ� แพงเพชร
ปี 2564 โครงการบ้านปลาเอสซีจีย่างเข้า
สู่ปีที่ 10 ด้วยการใช้นวัตกรรมของเอสซีจี
สร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 ซึ่งเหลือจาก
กระบวนการทดสอบขึ้นรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ออกแบบให้เป็น
ที่อยู่อาศัยจ�ำลองของสิ่งมีชีวิตในทะเล ตลอด
เวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเอสซีจีวางบ้านปลา
แล้วจ�ำนวน 2,230 หลังในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง
จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระนอง
โดยร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน 43 กลุ่ม และ
ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
กว่า 50 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้เอสซีจีร่วมกับ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริษัท
Marine and Coast SDG ท�ำวิจัยประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯ เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาวางแผนการจัดวางหมู่บ้านปลาเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป ผลการส�ำรวจล่าสุดพบว่าบริเวณ
บ้านปลามีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์
มากขึ้น พบสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า 174 ชนิด
เพิ่มขึ้นจากที่พบ 120 ชนิดในปี 2560 ซึ่งมีทั้ง
สัตว์น�้ำเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม สัตว์น�้ำวัยอ่อน
สัตว์เกาะติด และแพลงก์ตอน ถือเป็นตัวอย่างที่
ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มปริมาณและความ
หลากหลายของสัตว์น�้ำในทะเลชายฝั่ง ช่วยสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตามแนว
ชายฝั่ง และยังสร้างความร่วมมือในการสร้าง
บ้านปลากับจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 23,000 คน

สวนป่าก�ำแพงเพชรภายใต้การดูแลของบริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด ในกลุ่ม SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) มีเนื้อที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 9,201.43 ไร่ ด�ำเนินการตามระบบการ
จัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) จัดสรรพื้นที่ของบริษัทไว้ประมาณร้อยละ 10 ของ
พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เดิมและความหลากหลายทางชีวภาพ
(biodiversity) เรียกว่า “ป่าอนุรักษ์ก�ำแพงเพชร” จ�ำนวนราว 1,000 ไร่ และสนับสนุน
กิจกรรมป่าชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับในการบริหารจัดการพื้นที่
ป่าอย่างยั่งยืน
จากการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ก�ำแพงเพชร โดยศูนย์วจิ ยั ป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบมีความหลากชนิดพรรณไม้ที่ค่อนข้างสูง
(Shannon-Weiner Index มีค่า 3.66) พันธุ์ไม้
ทั้งหมด 101 ชนิด 77 สกุล 33 วงศ์ มีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด และพบสัตว์ทั้งหมด
105 ชนิด โดยกลุ่มนกมีจ�ำนวนชนิดมากที่สุด
คือ 58 ชนิด รองลงมาคือสัตว์เลื้อยคลาน
20 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 ชนิด และ
สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 12 ชนิด ซึ่งถือได้ว่า
สวนป่าก�ำแพงเพชรมีศักยภาพที่ใช้เป็นถิ่นอาศัย
หรือแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ดี

นก

สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม

สัตว์
เลื้อยคลาน

สัตว์สะเทินน�้ำ
สะเทินบก

เหมืองปูน
ทุ่งสง

62

24

11

7

สวนป่า
ก�ำแพงเพชร

58

15

20
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การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ขยายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกมิติ
SDGs 3 5 8 10
เป้าหมายและผลงาน

จ�ำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นศูนย์

ปี 2564

0 ราย

จ�ำนวนพนักงานผ่านการอบรม
และทดสอบด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่าน Ethics e-Testing

100%
ปี 2564

100%
ปี 2568

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับ
จัดการเป็น

27%

ปี 2564

24.8%

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี และได้ก�ำหนดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและแรงงานไว้ในจรรยาบรรณ
เอสซีจีตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอยู่เสมอ เอสซีจี
ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุก

คนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี
(Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจ
ในห่วงโซ่คุณค่า (Supplier/Contractor in
Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ
(Joint Venture) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	บูรณาการการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ
2. 	เสริมสร้างคุณค่า พัฒนาและต่อยอดโครงการการมีส่วนร่วมทีย่ ดึ หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสังคมโดยรวม
•		พนักงาน : การเคารพสิทธิเป็นหลักพื้นฐาน และยกระดับการบริหารความหลากหลายและยอมรับ
			ความแตกต่างในองค์กร
•		คู่ธุรกิจ : มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการละเมิด และยกระดับคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อม
			การท�ำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
•		คู่ค้า : ยกระดับกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลกระทบ
			ต่อห่วงโซ่คุณค่า
•		ชุมชน : สร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการเคารพในสิทธิพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
•		ลูกค้า : ส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน
			และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ประกาศและทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) และข้อก�ำหนดสากลอื่น ๆ
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ผิ า่ น
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เอสซีจี  
2. 	ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร และด�ำเนินกระบวนการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence Process) โดยเน้นการด�ำเนินงาน
เชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

106 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ระบุประเด็นและ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

วางแผนป้องกัน
และจัดท�ำแผนแก้ไข
รวมถึงก�ำหนดมาตรการ
เพื่อบรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย

ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม ประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม
• 	การใช้แรงงานบังคับ  
• 	การค้ามนุษย์  
• 	การใช้แรงงานเด็ก
• 	การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน
• 	การได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การจ่ายค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม  
• 	การเลือกปฏิบัติ

การสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
• 	พนักงาน
• 	คู่ธุรกิจ/ผู้ส่งมอบสินค้า
และบริการ
• 	ลูกค้า
• 	ชุมชน
• 	บริษัทร่วมทุน

ตรวจสอบ
ติดตามผล
• 	ระบบรับข้อร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส (Whistleblowing
System)
• 	Ethics e-Testing
• 	การส�ำรวจความผูกพัน
• 	การปฏิบัติตาม GRC
(Governance Risk and
Compliance)

สื่อสาร

• 	การสร้างจิตส�ำนึก
และความรู้
ความเข้าใจ
• 	การสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอก

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ส�ำคัญในปี 2564

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมธุรกิจที่ควบรวม
และธุรกิจในต่างประเทศ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเมินความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูง มี 3 ประเด็นคือ
1. ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
และจากการขนส่ง
• การดําเนินธุรกิจในประเทศที่สภาพ
		 แวดล้อมในการท�ำงานและมาตรฐาน
		 ด้านความปลอดภัยต�่ำกว่ามาตรฐาน
• การขยายบริการด้านโลจิสติกส์และขนส่ง
		 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การแพร่ระบาดของโควิด 19
• ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
		 ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น
• การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว
		 ในข้อมูลส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและสร้างความ
		 เชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเอสซีจีวางแผนและจัดท�ำแผนแก้ไข ป้องกัน
รวมถึงก�ำหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน (รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 136-138)

เอสซีจีประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการขยายการ
ด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าควบรวมและซื้อบริษัทใหม่
ตั้งแต่การพิจารณาตัดสินใจควบรวมกิจการหรือลงทุน การบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมของคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2564 เอสซีจีทบทวนและจัดตั้ง
คณะท�ำงาน Human Rights and Stakeholders Engagement ขึ้นเพื่อรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกัน

แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ปี 2562 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (2562-2565) ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน เอสซีจีจึงด�ำเนินงานด้วย
ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการนี้ ทั้งด้านแรงงาน
ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ด้านสิทธิชุมชน ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
จากการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�ำให้เอสซีจี
ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2564 ระดับดีเด่น ประเภท
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นปีที่ 2 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

การส่งเสริมความหลากหลาย
ของพนักงานหญิง
ปี 2564 คณะกรรมการบุคคลของเอสซีจี
(Management Development Committee)
ก�ำหนดให้มี “คณะท�ำงานพัฒนาพนักงานจัดการ
หญิง” เพื่อสนับสนุนและดูแลให้บรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนพนักงานผู้หญิงในระดับจัดการเป็น 27%
ในปี 2568
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน

Digital เพื่อการเรียนรู้
และดูแลพนักงานในช่วงโควิด 19
SDGs 5 8
เป้าหมายและผลงาน

พนักงานในประเทศไทยได้รับการ
ประเมินสมรรถนะและการจัดท�ำ
แผนการพัฒนาพนักงาน บน
ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้
(LMS) ครบทุกคน 100%
ต่อเนื่องทุกปี

ปี 2564

100%
ปี 2565

ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั้งหมด (ในประเทศ) มากกว่า

70% (ส�ำรวจทุก 2 ปี)
ปี 2564*

70

%
(*Pulse Check Survey)

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. การสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Digital Learning 	
เช่น การปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้แบบ Virtual Classroom
2. 	พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์
การแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาผู้น�ำให้มีทัศนคติ
ความรู้ ความสามารถ และสามารถพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของเอสซีจี
3. 	สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management
System, LMS) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งภูมิภาค
4. 	การสร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ
และความสามารถเข้ามาร่วมงาน
5. 	ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร

• 	มีคณะกรรมการบุคคลระดับธุรกิจ
(BU Academy Committee)
ที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของ
พนักงาน ดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
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การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ให้ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและลูกค้า รวมทั้งรูปแบบการท�ำงานแบบ
Work from Home เอสซีจีจึงปรับรูปแบบและ
เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้สามารถพัฒนาพนักงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป
รวมทั้งดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจอย่างใกล้ชิด ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
Digital Learning
จากสถานการณ์โควิด 19 ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดการอบรมพัฒนาพนักงานในห้องเรียนจริง
เอสซีจีจึงปรับหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ
Digital Learning ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ปี 2564 ได้ปรับปรุงและเพิ่มหลักสูตรที่เป็น

ดิจิทัลรวม 279 หลักสูตร ซึ่งถือเป็น 90% ของ
หลักสูตรเป้าหมาย นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบ
LMS ให้ใช้งานและเข้าถึงง่าย เพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่พนักงานทุกระดับ

ปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นการ
Coaching On-the-Job
Training และ Assignment
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตามสัดส่วนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 ที่ให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด จึงด�ำเนินการ
ปรับปรุงและออกแบบเพิ่มสัดส่วนการเรียนรู้
ในลักษณะ Coaching On-the-Job Training
และ Assignment มากขึ้น ในปี 2564 ด�ำเนิน
การปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้น 20 หลักสูตร
จากทั้งหมด 25 หลักสูตร คิดเป็น 80% ของ
หลักสูตรทั้งหมด มีหลักสูตรส�ำคัญ (Flagship
Programs) 1 หลักสูตร คือ Business
Concept Development (BCD) หลักสูตร
ทั่วไปและหลักสูตรด้านทักษะส�ำคัญของอนาคต
19 หลักสูตร เช่น Data Analytics for
Business, Intelligence Ways to Create
Idea Workshop, Customer Insight ฯลฯ

Learning Case :
ความสนใจต่อการเรียนรู้
ของพนักงานในหลักสูตร
Business Concept
Development (BCD)
ที่ใช้รูปแบบดิจิทัลและ
ห้องเรียนออนไลน์ 100%
ความท้าทายของการปรับรูปแบบการเรียนรู้
เป็น Digital Learning คือความตั้งใจและ
ให้เวลากับการเรียนรู้ของตัวพนักงานเอง
ซึ่งในการปรับหลักสูตร Business
Concept Development (BCD)
มาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลและ
ห้องเรียนออนไลน์ 100% พบปัญหาการ
จัดสรรเวลากับการเข้าเรียน Pre-Requisite
และ Pre-Reading จึงได้แก้ไขปัญหา
โดยเพิ่มวิธีการติดตามผู้เรียนผ่าน
สื่อออนไลน์หลายช่องทาง จัดท�ำวิดีโอ
เชิญชวนผู้เรียนให้เห็นความส�ำคัญ รวมทั้ง
เสริมเทคนิคการสอนและการท�ำกิจกรรม
ออนไลน์แก่วิทยากร เพื่อให้การเรียนดิจิทัล
ออนไลน์น่าสนใจติดตาม

Learning Case : Work Life Balance
ปี 2564 เอสซีจีส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในรูปแบบ Pulse
Survey ซึ่งเป็นการส�ำรวจอย่างย่อของ Full Survey เพื่อติดตามพนักงาน
ซึ่งต้องท�ำงานอยู่กับบ้าน พบปัญหาการปรับตัวของพนักงาน และรูปแบบการ
ท�ำงานแบบออนไลน์ที่ท�ำให้ชั่วโมงท�ำงานเพิ่มขึ้นจากปกติ จึงได้จัดประชุม
รับฟังปัญหาจากพนักงานและน�ำมาวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้
เหมาะสมกับการท�ำงานรูปแบบใหม่

Employee Connect ช่วยสนับสนุนพนักงาน
Work from Home
เอสซีจีพัฒนาแอปพลิเคชัน Employee Connect ช่วยดูแลและสนับสนุนการท�ำงาน
อยู่กับบ้านของพนักงานในสถานการณ์โควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
ขออนุมัติลางาน การท�ำงานล่วงเวลา ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ โดยใช้ Chat Bot ช่วยตอบข้อสงสัย สื่อสารข่าวสารของเอสซีจี
และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เปิดให้พนักงานปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติม

ใส่ใจดูแลสุขภาพพนักงาน
ทั้งกายและจิตใจ
แอปพลิเคชัน Employee Connect ดูแลสุขภาพ
ของพนักงานในช่วงโควิด 19 ผ่านระบบติดตาม
สถานะสุขภาพประจ�ำวัน Daily Check-in
ระบบติดตามสถานะการฉีดวัคซีนโควิด 19 และ
การท�ำบัตรผ่าน Health Pass+ กรณีพนักงาน
ต้องเข้าสถานที่ท�ำงาน โดยส�ำนักงานของเอสซีจี
ได้ตดิ ตัง้ ระบบ Bi-Ionization Air Purifier
นวัตกรรมจัดการเชื้อไวรัสในอากาศได้สูงสุดถึง
99% เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากการติดเชื้อ
นอกจากนี้เอสซีจียังสื่อสารสถานการณ์
ของโรคระบาดแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อม
จัดกิจกรรม Health Talk ให้ความรู้การดูแล
สุขภาพทั้งกายและจิตใจผ่านช่องทางออนไลน์
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น Happy Heart Smart
Work Life โดยมีแพทย์และจิตแพทย์จาก
โรงพยาบาลต่างๆ มาเป็นวิทยากร รวมทั้ง
ยังจัดจิตแพทย์มาประจ�ำที่ Health Center
ของส�ำนักงานใหญ่ ให้พนักงานขอรับค�ำปรึกษาได้
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

Waste to Value
เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
SDGs 1 4 6 12 17
เป้าหมายและผลงาน
การแบ่งปันสู่สังคม

ปี 2564

เงินสนับสนุน

700 ล้านบาท

มูลค่าสิ่งของและบริการที่มอบให้
สังคม

147 ล้านบาท

การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
ของพนักงาน

128,713
28 ล้านบาท

ชั่วโมงการท�ำงาน

เอสซีจีมุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้แข็งแรง
พึ่งพาตนเองได้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกับรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเพื่อหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
พัฒนาเป็นต้นแบบและขยายผลต่อไป

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ

1. 	การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งจาก
ภายในเอสซีจีและภายนอก พัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และช่วยเหลือดูแลสังคม
2. 	การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
คุณค่าที่ย่ังยืนสู่สังคม
3. 	การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหา
ของสังคม
4. 	การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนและขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย

• 	 “คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเอสซีจี ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการด�ำเนินงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้านสังคม
• 	 “มูลนิธิเอสซีจี” ด�ำเนินภารกิจหลักด้าน
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
คนเก่งและคนดี
• 	 “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ด�ำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการของเอสซีจี ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็น
เตียงสนามกระดาษ SCGP
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น
ในปี 2564 ท�ำให้เกิดความต้องการเตียงผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลสนามอย่างเร่งด่วน SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) จึงผนึกก�ำลังกับพันธมิตร จัดท�ำ
โครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็น
เตียงสนามกระดาษ SCGP” ตลอดระยะเวลา
กว่า 1 เดือน (28 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564)
มีองค์กรเข้าร่วม 150 ราย เปิดจุดรับกระดาษ
เหลือใช้กว่า 1,800 แห่ง จัดเก็บได้ทั้งสิ้น
450 ตัน ซึ่ง SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้ใช้
นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตเป็น “เตียง
สนามกระดาษ SCGP” จากกระดาษรีไซเคิล
100% ส่งต่อความช่วยเหลือให้โรงพยาบาล
สนามทั่วประเทศ เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่าน
วิกฤตจากโควิด 19 พร้อมกับส่งเสริมให้
ผู้บริโภคดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า
สูงสุด

ถุงนมกู้โลก
เปลี่ยนถุงเป็นเก้าอี้
ถุงนมโรงเรียนที่เคยเป็นขยะส่งกลิ่นอบอวล
ได้กลายเป็นเก้าอี้นั่งน่ารัก ทั้งช่วยเสริมสร้าง
พฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ท�ำความ
สะอาด และน�ำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิต
เป็นเก้าอี้พลาสติกแข็งแรงทนทาน มีอายุใช้งาน
ยาวนาน ด้วยความร่วมมือของธุรกิจเคมิคอลส์
และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ร่วมพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบถุงนมกู้โลกที่จังหวัดระยอง เมื่อปี 2563
ในปีที่ผ่านมาได้ขยายผลสู่โรงเรียนในภาคกลาง
และภาคตะวันออก รวม 17 จังหวัด

ลดปัญหาขยะทะเล
ด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน�้ำ
เพื่อเดินหน้าจัดการปัญหาขยะในทะเลด้วย
นวัตกรรมและความร่วมมือ ธุรกิจเคมิคอลส์
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในโครงการ
ติดตั้งทุ่นกักขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลจาก
แม่น�้ำล�ำคลองลงสู่ทะเล โดยพัฒนานวัตกรรม
ทุ่นกักขยะลอยน�้ำ SCG-DMCR Litter Trap
และต่อมาในปี 2563 ได้ปรับตัวทุ่นเป็นพลาสติก
ประเภท HDPE-Bone แทน ช่วยให้ง่าย
ต่อการประกอบและติดตั้ง มีสารป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
25 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 ส่งมอบทุ่นติดตั้ง
ไปแล้วจ�ำนวน 47 ชุดใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ
สามารถกักขยะได้มากกว่า 71 ตัน นอกจากนี้
ยังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบทุ่น
จ�ำนวน 4 ชุดเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพน�้ำ
ในคลองเปรมประชากร

ขยายผลชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ
เอสซีจีขับเคลื่อนโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ
ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562
โดยสร้างความร่วมมือทั้งภาคราชการและภาค
ประชาชน สร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อขยายผล
สู่วงกว้างต่อไป
• “บ้านโป่งโมเดล” ในพื้นที่อ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ในปี 2564 สามารถสร้างชุมชน
ต้นแบบรวมทั้งสิ้น 58 ชุมชน และตั้งเป้าหมาย
ให้เกิดชุมชนต้นแบบทั่วทั้งอ�ำเภอ 183 ชุมชน
ในปี 2566 รวมทั้งได้ขยายผลไปยังชุมชนใน
จังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานภายใต้ SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี
กาญจนบุรี และขอนแก่นแล้ว รวม 13 ชุมชน
ปี 2564 ชุมชนบ้านหนองสองห้อง หนึ่งใน
บ้านโป่งโมเดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดระดับประเทศของโครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
• ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ จังหวัดระยอง ใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้วย
แนวทาง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เชื่อมโยง
กันอย่างบูรณาการและเชื่อมต่อกับ “ธนาคาร
ขยะชุมชน” ที่ใช้แอปพลิเคชัน Koomkah
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยธุรกิจเคมิคอลส์ มาบริหาร
จัดการขยะอย่างครบวงจร ปี 2564 ขยาย
พื้นที่ “บวร” ครอบคลุม 64 ชุมชน 2 กลุ่มประมง 9 วัด 11 โรงเรียน
และ 1 โรงแรม จัดตั้งธนาคารขยะรวม 14 แห่ง มีสมาชิกธนาคารขยะทั้งหมด
3,589 บัญชีในแอปพลิเคชัน Koomkah และมียอดสะสมขยะรีไซเคิลตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการกว่า 178 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 464,406 บาท โดยปริมาณขยะรีไซเคิล
ทั้งหมดเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 134 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
• “ชุมชนนาไม้ไผ่” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย “กลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจ”
เปลี่ยนขยะเป็นรายได้สร้างประโยชน์ให้ชุมชน เช่น สมทบทุนสร้างบ้านใหม่ให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน จัด English Camp ให้กับเยาวชน เป็นต้น และได้เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ น�ำไปสู่การขยายผลเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น
ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในนครศรีธรรมราชและตรัง
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การกำ�กับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เอสซีจีจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 โดยน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) ทั้งนี้ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลการด�ำเนินการของบริษัทย่อย
การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประจ�ำปี
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ครอบคลุม
ผลการด�ำเนินการของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�ำนาจในการบริหาร รวมทั้ง
บริษัทร่วมที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
และต่างประเทศ บริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) และบริษัทที่ได้
ควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) โดยมีรายชื่อบริษัทดังแสดงใน
หน้า 142-151 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึง 31 ธันวาคม 2564
แนวทางการรายงานสอดคล้องกับแนวทางของ Global
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ที่ระดับ
Comprehensive และยังได้น�ำเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
ในหน้า 160 การด�ำเนินงานตามแนวทาง Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ในหน้า 161
การด�ำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในหน้า 18-19
การด�ำเนินงานตามแนวทางของ Global Cement and Concrete
Association (GCCA) ในหน้า 134-135 และการด�ำเนินงานตาม
แนวทางของ Sustainability Accounting Standards Board
(SASB) ในหน้า 162-163

แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงได้ขอรับการรับรองระบบบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากลจากภายนอก เช่น มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001-Quality Management System) มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001-Environmental
Management System) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001
-Occupational Health and Safety Management System)
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001-Energy
Management System) โดยในปี 2564 มีบริษัทที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 98% มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 และมาตรฐานอื่นๆ
จากการรับรองภายนอก) 94% และมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001
และมาตรฐานอื่นๆ จากการรับรองภายนอก) 90%

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

กรอบการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจี

กรอบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เอสซีจี
หรือ SCG Safety Framework

ระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

การรับรองรายงาน

เอสซีจีประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลต่างๆ
ในการด�ำเนินงาน เช่น มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้ม่ันใจว่าเอสซีจีมีระบบ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เอสซีจีจึง
จัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น แนวปฏิบัติการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ได้มาจาก
ระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจ�ำปี โดยได้รับ
การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
ได้มีการตรวจรับรองความถูกต้อง และความสอดคล้องตามแนวทาง
การรายงานของ GRI Standards โดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
ตามเรื่องที่ก�ำหนดไว้รายละเอียดในหน้า 152-153

114 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลที่
มาจากบริษัทที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่รวมข้อมูลจากบริษัทที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ส�ำนักงานขาย ห้องทดลอง
บริการ หรือธุรกิจการลงทุน
แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักฐานทางบัญชี การบันทึกค่า
จากเครื่องวัด ข้อมูลจากกระบวนการผลิต และจากการประเมิน
ค่าตัวเลขบนฐานข้อมูลที่มีหลักการ แสดงในรูปแบบที่เป็นค่าสัมบูรณ์
(Absolute Value) ส�ำหรับค่าการใช้/หรือการปล่อยจ�ำเพาะ
(Specific Consumption/Emission) ตั้งแต่ปี 2559 ได้ปรับ
รูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลเรื่องพลังงาน น�้ำ และมลพิษทางอากาศ
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
กรณีปกติ (Business as Usual, BAU) ที่ยังไม่ด�ำเนินมาตรการลด
จากปีฐาน โดยการใช้พลังงาน ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ข้อมูลการ
ใช้น�้ำ ใช้ปี 2557 เป็นปีฐาน และข้อมูลมลพิษทางอากาศ ใช้ปี 2563
เป็นปีฐาน
ส�ำหรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ได้มีการปรับกลยุทธ์
การด�ำเนินการเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ในปี 2593 โดยก�ำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลง
อย่างน้อย 20% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563
ส�ำหรับกิจการซีเมนต์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้อ้างอิงการรายงานข้อมูลตามแนวทางของ Global Cement
and Concrete Association (GCCA) โดยดัชนีประสิทธิผลของ
การปล่อยมลพิษทางอากาศและดัชนีประสิทธิผลของการใช้ค่า
ความร้อนจะค�ำนวณจากจ�ำนวนตันของปูนเม็ด (Clinker) ส�ำหรับ
ดัชนีประสิทธิผลของพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การใช้น�้ำจากภายนอก จะใช้จ�ำนวนตันการผลิตของ Cementitious
ในการค�ำนวณ ตั้งแต่ปี 2559

พลังงาน

การใช้พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน ในส่วนของพลังงาน
ความร้อนมีการแสดงให้เห็นถึงปริมาณและสัดส่วนของพลังงาน
ทดแทน และตั้งแต่ปี 2561 มีการแสดงให้เห็นถึงพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) และพลังงานไม่หมุนเวียน (Non-Renewable
Energy)

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน =
ปริมาณน�้ำหนักเชื้อเพลิง หรือปริมาตรไอน�้ำ
(จากการประมาณการตามปริมาณที่ซ้ือหรือปริมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ)
x ค่าความร้อน (ที่ได้จากผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการหรือจากผู้ขาย)

ก๊าซเรือนกระจก

หมายถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด�ำเนินกิจการที่ค�ำนวณตาม “แนวทางการรายงานและค�ำนวณ
ก๊าซเรือนกระจก” ของ WRI/WBCSD GHG Emissions Protocol
โดยมีหลักการดังนี้
1. ขอบเขตการรายงาน
		 1.1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1)
เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีแหล่งก�ำเนิดอยู่
ในความดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ อาทิ จากการเผาไหม้
ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ หม้อต้มไอน�้ำ เตาเผา ยานพาหนะ
นอกจากนี้ยังรวมถึงที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการ
ผลิต อาทิ การเผาไหม้ในเตาเผาปูนซีเมนต์ โดยจะไม่นับรวมที่
เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน
		 1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2)
เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอก อาทิ พลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อนที่ซื้อจากแหล่งต่างๆ ในรูปของ ไอน�้ำ
และลมร้อน
2. การรายงานปริมาณ
		 2.1 การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตโดยตรง (Scope 1)
		 • เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
- รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามน�้ำหนัก
หรือปริมาตร) อาทิ ปริมาณน�้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ x ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (TGO) กรณีที่นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก
Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, (IPCC)
หรือจาก GCCA
- รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามค่า
ความร้อน) อาทิ ปริมาณถ่านหิน x ค่าความร้อน x ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจาก TGO กรณีที่นอกเหนือจาก TGO
ให้อ้างอิงจาก Intergovernmental Panel on Climate Change
2006, (IPCC) หรือจาก GCCA
- รายงานการค�ำนวณสมดุลมวลของคาร์บอน
จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
		 • เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต อาทิ หินปูน
จะได้จากการท�ำสมดุลมวล
		 • ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง Global
Cement and Concrete Association (GCCA)
		 2.2 การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม
(Scope 2) จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำ หรือลมร้อน x
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงค่าจาก TGO ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
3. การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะครอบคลุมถึง
ก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6 โดยค�ำนวณและ
แสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากค่าศักยภาพ
ในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
ที่ก�ำหนดโดย IPCC

มลพิษทางอากาศ

หมายถึงปริมาณสารมลพิษทางอากาศ อาทิ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆ
และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งชนิดของสารมลพิษ
จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ โดยอ้างอิง
ผลและวิธีการตรวจวัดตามที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ US EPA หรือ
มาตรฐานเทียบเท่า
การรายงานปริมาณสารมลพิษ โดยการค�ำนวณปริมาณ
ความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบายจากปล่อง
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(Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวัด โดยห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบกับอัตราการไหลของลมร้อนที่ปล่อย และชั่วโมงการท�ำงาน
นอกจากนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) และ
กิจการซีเมนต์ด�ำเนินการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศ ด้วยระบบ
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring Systems, CEMs) โดย
กิจการซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง Global Cement and Concrete
Association (GCCA) (รายละเอียดหน้า 134-135)

น�้ำ

การจัดการน�้ำ ประกอบด้วย ปริมาณน�้ำจากภายนอก ปริมาณ
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ และปริมาณน�้ำทิ้ง
ปริมาณน�้ำจากภายนอก เริ่มตั้งแต่ปี 2563 มีการรายงาน
ปริมาณน�้ำจากภายนอกแบ่งตามประเภทแหล่งน�้ำ ได้แก่ น�้ำผิวดิน
น�้ำใต้ดิน น�้ำจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ยังแบ่งประเภทเป็นน�้ำจืด
ได้แก่ น�้ำที่มีค่าของแข็งที่ละลายในน�้ำไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
และน�้ำอื่นๆ ได้แก่ น�้ำที่มีค่าของแข็งที่ละลายในน�้ำเกิน 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร และแยกรายงานการใช้น�้ำจากพื้นที่เสี่ยง
(Water Stress Area)
น�้ำกลับมาใช้ (Recycled Water) หมายถึง ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับ
มาใช้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วโดยไม่นับรวมน�้ำที่ไม่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ อาทิ น�้ำหล่อเย็น และตั้งแต่ปี 2561 ได้มี
การรวมข้อมูลของกิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557
ปริมาณน�้ำทิ้ง เริ่มรายงานปริมาณน�้ำทิ้งในปี 2563 โดยรายงาน
ปริมาณน�้ำทิ้งตามแหล่งที่ปล่อย และปริมาณน�้ำทิ้งตามประเภทของ
น�้ำทิ้ง ส�ำหรับปริมาณน�้ำทิ้งแยกตามประเภทของน�้ำทิ้ง มีการ
ระบุปริมาณการปล่อยน�้ำทิ้งลงพื้นที่เสี่ยง และรายงานคุณภาพน�้ำทิ้ง
ตามรูปแบบเดิม ได้แก่ BOD, COD และสารแขวนลอย

ของเสียอุตสาหกรรม

การรายงานของเสียอุตสาหกรรมมีการรายงานแยกประเภท
เป็นของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วปี 2548
แต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิตที่สามารถน�ำกลับ
เข้าผลิตซ�้ำ (Work in Process, WIP)
ในปี 2562 เริ่มมีการรายงานปริมาณการเกิดของเสีย ปริมาณ
การจัดการของเสีย และปริมาณของเสียที่จัดเก็บในพื้นที่ เพื่อให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของการจัดการ
ปริมาณการจัดการของเสีย ตั้งแต่ปี 2562 ได้รายงานโดย
แยกตามวิธีจัดการที่การที่ด�ำเนินการมาแล้ว ได้แก่ การใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่
ซึ่งรวมถึงการเผาเพื่อให้พลังงาน การก�ำจัดโดยการเผาท�ำลาย
และการฝังกลบ และในปี 2564 เริ่มมีการรายงานแยกตามวิธี
จัดการที่ด�ำเนินการมาแล้วตาม GRI 306 : Waste 2020 ได้แก่
การน�ำไปใช้ประโยชน์ (Diverted from disposal) ประกอบด้วย
การใช้ซ�้ำ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
อื่นๆ และการบ�ำบัด และการส่งไปก�ำจัด (Waste directed to
disposal) ประกอบด้วย การเผาเพื่อให้พลังงาน การเผาโดยไม่ให้
พลังงาน การฝังกลบ และการก�ำจัดอื่นๆ
การรายงานปริมาณการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
จะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการชั่ง ค�ำนวณ หรือประมาณการตาม
หลักวิชาการ ส่วนปริมาณการจัดการของเสียที่มีการส่งไปจัดการ
ภายนอกจะใช้วิธีการชั่งน�้ำหนักซึ่งจะมีความถูกต้องแม่นย�ำกว่า
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ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ข้อมูลจ�ำนวนพนักงานและคู่ธุรกิจ

1. พนักงาน คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลาตาม
สัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชาและ
วิชาชีพ และระดับจัดการ รวมทั้งพนักงานทดลองงาน และพนักงาน
สัญญาจ้างพิเศษ
• พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ พนักงานที่ใช้ทักษะและ
เทคนิคในการท�ำงานประจ�ำ
• พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ คือ พนักงานที่มีหน้าที่
บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับปฏิบัติการ
• พนักงานระดับจัดการ คือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่กระจายงาน และควบคุมผู้ใต้
บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย และงานประจ�ำวัน
• พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ คือ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้าง
เป็นการชั่วคราวที่มีก�ำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอน
2. คู่ธุรกิจ คือ ผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ท�ำงาน หรือบริการ
หรือท�ำประโยชน์ให้บริษัท นอกเหนือจากพนักงานของบริษัทตาม
ความหมายข้างต้น คู่ธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
		 1) คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน คือ คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับ
บริษัท ซึ่งงาน และ/หรือ สถานที่ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยบริษัท
(ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)
		 2) คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คือ คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหาร
จัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
		 3) คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ คือ คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ ที่ไม่ได้
บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
ข้อมูลของคู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงานจะถูกน�ำไปใช้วิเคราะห์
เป็นหน่วยจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน ส�ำหรับคู่ธุรกิจขนส่งในบริษัท
เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเมนท์ จ�ำกัด จะแสดงข้อมูลเป็นจ�ำนวน
กิโลเมตร
นอกจากนี้เอสซีจียังมีนิยามของบุคคลที่ 3 คือ บุคคลอื่นๆ
ที่ไม่ใช่พนักงาน และไม่ใช่คู่ธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท
ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูลที่แสดง

การค�ำนวณชั่วโมงการท�ำงาน

1. ข้อมูลมาจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึกข้อมูล
จากหน่วยงานการบุคคล หรือหน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึกเวลา จะใช้
วิธีการประมาณชั่วโมงการท�ำงาน โดยใช้สูตรการค�ำนวณดังนี้

จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน =
(จ�ำนวนคน x จ�ำนวนวันท�ำงาน x จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงานต่อวันปกติ)
+ จ�ำนวนรวมชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการหรือคู่ธุรกิจ)

การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย
เอสซีจี บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงาน ดังนี้
1. อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานถึงขั้น
เสียชีวิต จากการท�ำงานในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ เจ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต (ราย)
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
2. อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานที่ต้อง
มีการบันทึกทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ เจ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�ำงานที่มีผลระดับความ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงาน เปลี่ยนงาน หรือรักษา
พยาบาล (ราย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
3. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจากการท�ำงาน หมายถึง
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเสียชีวิตทันที หรือเสียชีวิต
ภายหลังที่เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นๆ
4. อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต จากการท�ำงานในพื้นที่
ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต
(ราย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
5. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด
ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงาน (workrelated) ที่มีผลระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงาน
เปลี่ยนงาน หรือรักษาพยาบาล
6. อัตราการบาดเจ็บการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด
ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ที่มีผลระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงาน เปลี่ยนงาน
หรือรักษาพยาบาล (ราย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
7. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลกระทบรุนแรง
ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต
8. อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลกระทบรุนแรง
ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานใน
ระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต (ราย) ต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน
9. อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน
ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ในระดับที่ต้องสูญเสียวันท�ำงาน (ราย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน
10. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้น
สูญเสียวันท�ำงาน ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนวันที่หยุดงาน
จากการได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานในระดับที่ต้องสูญเสียวันท�ำงาน
(วัน) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
11. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงาน
หมายถึง จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและเป็นโรคจากการ
ท�ำงาน ไม่ว่าจะเสียชีวิตทันที หรือเสียชีวิตภายหลังที่เป็นผล
สืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นๆ
12. จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานที่ต้องมีการ
บันทึกทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและ
โรคจากการท�ำงาน (work-related) ที่มีผลระดับความรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงาน เปลี่ยนงาน หรือรักษาพยาบาล
13. อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึก
ทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับการเจ็บป่วย
และเป็นโรคจากการท�ำงานที่มีผลระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
สูญเสียวันท�ำงาน เปลี่ยนงาน หรือรักษาพยาบาล (ราย) ต่อจ�ำนวน

1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
14. อัตราเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง จ�ำนวน
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (เรื่อง) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน
สูญเสียวันท�ำงาน หมายถึง การบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรค
จากการท�ำงาน ที่ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติในวันท�ำงานถัดไป หรือในกะถัดไป รวมถึงกรณีที่
บาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานนั้นเป็นเหตุให้
ต้องหยุดงาน ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ในภายหลังวันที่เกิดเหตุ
การบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลกระทบรุนแรง หมายถึง
การบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
หรือพิการ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือไม่สามารถกลับมา
เป็นปกติได้ หรือสามารถกลับมามีสภาพเหมือนก่อนได้รับ
การบาดเจ็บ แต่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ

ข้อมูลด้านพนักงาน
สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงาน

พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลา
ตามสัญญาจ้างงาน โดยแบ่งออกเป็นระดับ ผู้บริหารระดับสูง
(Executive) พนักงานระดับจัดการ (Management) และพนักงาน
ระดับอื่นๆ (Non-Management) ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
ค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนประจ�ำของพนักงาน ที่บริษัทก�ำหนด
จ่ายให้พนักงานทุกเดือน
ค่าตอบแทนอื่นๆ หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มจาก
เงินเดือนประจ�ำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ หรือผล
ตอบแทนพิเศษส�ำหรับผลการปฏิบัติงาน และรวมถึงรางวัลต่างๆ
เช่น เงินรางวัลประจ�ำปี ซึ่งจ่ายเป็นตัวเงินชัดเจน
การรายงานค่าจ้างเฉลี่ยเฉพาะเงินเดือนประจ�ำ หรือค่าจ้าง
เฉลี่ยรวมเงินเดือนประจ�ำและค่าตอบแทนอื่นๆ และสัดส่วนค่าจ้าง
เฉลี่ย ค�ำนวนจากเงินเดือนประจ�ำและค่าตอบแทนอื่นๆ ทั้งปี
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของพนักงานในแต่ละระดับ ซึ่งแยก
เป็นค่าเฉลี่ยของพนักงานหญิงและของพนักงานชาย และโดยที่
สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยจะเทียบระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย
ในระดับนั้นๆ ซึ่งได้แสดงผลตาม GRI 405-2 ได้แก่ ค่าจ้างเฉลี่ย
เฉพาะเงินเดือน ค่าจ้างเฉลี่ยรวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยเฉพาะเงินเดือน และสัดสวนค่าจ้างเฉลี่ยรวมทั้ง
เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ แยกตามเพศของพนักงานในแต่ละ
ระดับ

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

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขายยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและภาษีที่จ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขาย (พันล้านบาท)
ก�ำไรส�ำหรับปี (พันล้านบาท)
EBITDA (พันล้านบาท)
ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ล้านบาท)
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีบ�ำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ล้านบาท)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน และการวิจัย
และพัฒนา (ล้านบาท)
ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System (จ�ำนวน)
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการส�ำรวจผ่านช่องทาง
SCG Contact Center (%)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าของทุกธุรกิจ (%)
เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ (ล้านบาท)**
เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ล้านบาท)***
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล (% ของมูลค่าจัดหา)
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์ (% ของมูลค่าจัดหา)
• ในประเทศ
• ต่างประเทศ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (พันล้านบาท)
(%)
รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice
(พันล้านบาท)
(%)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรขณะใช้งานของธุรกิจเคมิคอลส์****
(พันล้านบาท)
(%)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างที่ยั่งยืน
(พันล้านบาท)
(%)

2560

2561

2562

2563

GRI DJSI*
2564 Standards

450.9
55.0
102.1

478.4
44.7
86.6

438.0
32.0
75.1

399.9
34.1
74.6

530.1 GRI 201-1
47.2 GRI 201-1
91.9 GRI 201-1

43,674

43,960

48,139

46,796

47,921 GRI 201-1

22,800
7,112

21,600
6,836

16,800
6,442

16,800
7,082

22,200 GRI 201-1
6,758 GRI 201-1

6,959

6,630

6,143

7,190

8,430 GRI 201-1

4,300

1,905

1,388

1,149

1,829 GRI 201-4

31

21

30

38

100

100

100

100

100

1.5.1

NA
5.2

93
9.8

94
22.2

94
13.79

94
11.31

0

0

0

0

0

1.5.1
1.6.1
1.6.2
1.6.1
1.6.2

98

100

100

100

100

1.7.4

45
55
175.5
38.9

50
50
185.0
38.7

58
42
179.2
40.9

57
43
126.1
31.5

40
60
182.7
34.5

1.7.6

185.2
41.1

202.4
42.3

128.8
29.4

130.4
32.6

216.0
40.7

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0.022
0.02

4.870
2.00

58.5
13.0

65.5
13.7

60.4
13.8

59.6
14.9

69.4
13.1

SASB

0.1

30 GRI 205-3 1.4.7

EM-CM-410a.2

RT-CH-410a.1

1.10.1 EM-CM-410a.1

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** 5 ล�ำดับแรกขององค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนคือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะประเด็นทีต่ อ้ งเร่งมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย เพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมิได้ให้การสนับสนุนเพือ่ ชีน้ ำ� องค์กรใดหรือเป็นผูแ้ ทนทีม่ สี ว่ นได้เสียต่อการด�ำเนินงานขององค์กรนัน้
*** เอสซีจีวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนโยบายไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือบุคคลผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือนักวิ่งเต้นทางการเมือง หรือผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมือง และอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(การรณรงค์หาเสียง การซื้อเสียง กิจกรรมเพื่อการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ) รวมทั้งมีนโยบายไม่จ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรัฐ ซึ่งหมายถึงการกระท�ำใดๆ
ที่อาจท�ำให้เกิดอิทธิพลหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและท�ำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม
**** ปรับตัวเลขในปี 2564 เนื่องจากความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
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อื่น ๆ

2%
ฟิลิปปินส์
1% กัมพูชา

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

1%

อินโดนีเซีย

23%

8%

เคมิคอลส์

รายได้
จากการขาย

530.1

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

พันล้านบาท

32%

45%

เวียดนาม

9%

รายได้จาก
การขายแยกประเทศ

530.1

ไทย

79%

พันล้านบาท

อื่น ๆ

1%

กัมพูชา

2%

อินโดนีเซีย

9%

เวียดนาม

10%
ไทย

75%

อื่น ๆ

ฟิลิปปินส์

3%

เวียดนาม

2%

15%
ภาษี
ที่จ่ายให้รัฐบาล

8,430
ล้านบาท

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

1,829

กัมพูชา

22%

ล้านบาท

ไทย

61%
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OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

PERFORMANCE

OUR ACTION

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)
ปริมาณวัตถุดิบ (ล้านตัน)
ปริมาณวัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน)
(%)

2560

2561

2562

2563

GRI DJSI**
2564 Standards

42.05
48.79
3.88
7.9

43.22
50.98
3.73
7.3

43.14
51.39
4.25
8.3

39.85
52.77
5.65
10.7

83.40 *
71.34 GRI 301-1
3.76 GRI 301-2
5.3

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

6%

7%

เคมิคอลส์

เคมิคอลส์

11%

12%

ปริมาณ
การผลิต

83.40

ปริมาณ
วัตถุดิบ

71.34

ล้านตัน

ล้านตัน

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

82%

82%
เคมิคอลส์
ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

48%

1%

ปริมาณ
วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่

3.76
ล้านตัน
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SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

51%

SASB

0.1 EM-CM-000.A
RT-CP-410a.1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 0.90 ล้านตัน CO2 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
2560

2561

GRI DJSI**
2562 2563* 2564* Standards

23.60
21.15
2.45
NA

24.54
22.10
2.44
NA

23.99
21.59
2.40
NA

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 (ล้านตัน CO2)
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2)***
ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2)***
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงชีวภาพ (ล้านตัน CO2)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 (ล้านตัน CO2)
(%)

33.90
30.68
3.22
NA

33.00
29.82
3.18
4.85
0.90
2.66

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-1
GRI 305-5

SASB

2.3.1 EM-CM-110a.1
2.3.2

ข้อมูลปีฐาน
NA = Not Available
* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
*** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)

เคมิคอลส์

14%
SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2

15%

33.00
ล้านตัน CO
2

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

71%

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน CO2
35

เอสซีจี

28
21

2.45
21.15

2.44
22.10

2.40
21.59

2560

2561

2562

3.22
30.68

3.18
29.82

2563*

2564*

14
7
0

ปริมาณ Scope 1

ปริมาณ Scope 2

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
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PERFORMANCE

OUR ACTION

ปริมาณการใช้พลังงาน
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล)***
ปริมาณความร้อนและไอน�้ำ (เพตะจูล)***
ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล)
• เชื้อเพลิงชีวมวล
• เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้
• เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน (%)
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)***
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูล)
(%)
ปริมาณการใช้พลังงาน - ตามประเภท
(เมกะวัตต์ชั่วโมง)
a) ปริมาณพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อและใช้
b) 	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อ
c) 	ไอน�้ำ/ความร้อน/ความเย็น/พลังงานอื่น
		 หมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อ
d) 	พลังงานหมุนเวียนได้ (ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล 	
		 ไฟฟ้าพลังงานจากน�ำ้ ) ทัง้ หมดทีซ่ อื้ หรือทีผ่ ลิต***
e) 	พลังงานหมุนเวียนไม่ได้ (ไฟฟ้า ความร้อน
		 และความเย็น) ที่ขาย***
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ได้ทั้งหมด
(a+b+c-e) (เมกะวัตต์ชั่วโมง)***

GRI DJSI**
2564* Standards

2550

2560

2561

2562

2563

139.36
127.11

183.49
169.14

189.36
175.00

188.83
174.60

183.54
170.11

5.10

8.88
9.81
5.08
13.6
3,953

9.15
8.81
6.28
14.3
3,730

14.38
10.46
10.53
14.8
5,231

15.31
7.5

15.00
7.6

19.75 GRI 302-4
7.1

16.9
3,403

10.5
3,985

5.66
9.80
4.42
11.4
3,988

0
0

16.90
8.4

16.08
7.8

21.46

12.64

SASB

257.44 GRI 302-1 2.3.3 EM-CM-130a.1
EM-CM-130a.1
236.61 GRI 302-1
GRI 302-1

EM-CM-130a.1

GRI 302-1

EM-CM-130a.1

GRI 302-1

EM-CM-130a.1

GRI 302-1

EM-CM-130a.1

GRI 302-1

EM-CM-130a.1

GRI 302-1 2.3.3

40,460,824 42,863,956 42,038,353 41,155,843 58,181,776
3,496,405 3,398,368 3,371,388 3,154,717 5,116,971
1,595,372 1,484,067 1,314,380 1,233,071 1,292,790
5,416,967 4,883,520 5,772,189 5,564,261 7,015,718
30,901

29,816

42,563

124,029

97,098

45,521,700 47,716,575 46,681,558 45,419,602 64,494,439

ข้อมูลปีฐาน
* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
*** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)

ปริมาณการใช้พลังงานรวม

การลดการใช้พลังงาน

เอสซีจี

เพตะจูล
300300

277.19
277.19

18.83
18.83
205.44 204.14
204.14 198.54
200.39
200.39 205.44
198.54 236.61
236.61
180180 139.36
14.35 14.35
14.35 14.35
14.35 14.35
14.35
139.36 14.35
174.60 170.11
175.00 174.60
170.11
169.14
169.14 175.00
12.25
120120 12.25
127.11
127.11
6060
240240

00

2550
2550

2560
2560

พลังงานความร้อน

2561
2561

2562
2562

2563
2563

พลังงานไฟฟ้า

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
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BAU

2564*
2564*

เอสซีจี

เพตะจูล
20.00
20.00
16.00
16.00

19.75
19.75
16.90
16.90

16.08
16.08

15.31
15.31

15.00
15.00

2560
2560
8.4%

2561
2561
7.8%

2562
2562
7.5%

2563
2563
7.6%

12.00
12.00
8.00
8.00
4.00
4.00
00

2564*
2564*
7.1%

ปริมาณการใช้พลังงาน
SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

25%

12%

45%

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

53%

เคมิคอลส์

การใช้พลังงาน
รวม

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

35%

257.44
เพตะจูล

5,231
กิกะวัตต์ชั่วโมง

เคมิคอลส์

30%

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้

5%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

26%

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้

4%

44%

ชีวมวล

6%

การใช้พลังงาน
ความร้อนและไอน�้ำ

238.61
เพตะจูล

แหล่งพลังงาน
ความร้อนและไอน�้ำ

238.61
เพตะจูล

เชื้อเพลิงฟอสซิล

85%

เคมิคอลส์

30%

การด�ำเนินงานด้าน Co-processing ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนที่ใช้ทดแทนฟอสซิล (%)
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล
สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในซีเมนต์ (%)
สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในคอนกรีต (%)
สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ (%)
สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (%)

2560

2561

2562

2563

11.10
5 .00
6 .10
13.40
1.96
75.60
19.20

11.90
4.90
7.00
13.80
2.01
74.80
14.10

17.50
6.20
11.30
9.60
1.21
74.40
14.70

18.30
6.60
11.70
8.40
1.29
72.90
15.40

GRI DJSI**
2564* Standards
19.90
7.70
12.20
8.40
1.09
74.20
11.20

SASB

2.5.1
2.5.1
2.5.1
2.5.1
2.5.1

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
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ปริมาณน�้ำจากภายนอกและคุณภาพน�้ำ
การใช้น�้ำจากภายนอกลดลง 38.03 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกรณีปกติ และเพิ่มสัดส่วนปริมาณน�้ำกลับมาใช้
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณน�้ำจากภายนอก
ปริมาณน�้ำจากภายนอกแบ่งตามประเภทแหล่งน�้ำ
น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)***
• น�้ำจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น�้ำอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l
น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)***
• น�้ำจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น�้ำอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l
น�้ำที่ซื้อจากภายนอก (ทั้งหมด) (ล้านลูกบาศก์เมตร)***
• น�้ำจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น�้ำอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l
ปริมาณน�้ำจากภายนอกรวมทุกแหล่งน�้ำ 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)***
ปริมาณน�้ำจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557 (ล้านลูกบาศก์เมตร)
(%)
ปริมาณน�้ำกลับมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)***
(%)

2557

2560

2561

2562

38.56

33.78

27.79

26.44

37.18

45.05

44.26

41.79

37.76

38.77

38.13

35.20

113.51

117.60

110.18

0
0
12.19
9.7

3.92
3.2
10.19
8.0

10.03
8.3
11.24
9.3

GRI
ปริมาณน�้ำ ในพื้นที่เสี่ยง Standards
DJSI**
2563 2564*
2564*

SASB

28.45
0

50.85
0

0 GRI 303-3
0

2.3.4 EM-CM-140a.1

31.38
6.63

42.31
0

0 GRI 303-3
0

2.3.4 EM-CM-140a.1

27.83
0

36.87
0

0 GRI 303-3
0

2.3.4 EM-CM-140a.1

103.43

94.29

130.03

0 GRI 303-3

2.3.4

12.17
10.5
12.30
10.6

16.61
15.0
12.33
11.6

38.03
22.6
17.03
11.9

GRI
ปริมาณน�้ำ ในพื้นที่เสี่ยง Standards
DJSI**
2563 2564*
2564*

-

EM-CM-140a.1

ข้อมูลปีฐาน
* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
*** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณน�้ำทิ้ง (เฉพาะประเทศไทย)
ปริมาณน�้ำทิ้งแบ่งตามแหล่งที่ปล่อย**
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)
• น�้ำส่งไปหน่วยงานอื่นรวม (ล้านลูกบาศก์เมตร)
  ---ส่งไปใช้ที่หน่วยงานอื่น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน�้ำทิ้งแบ่งตามประเภทน�้ำ**
• น�ำ้ จืดทีม่ ี TDS ≤ 1,000 mg/l (ล้านลูกบาศก์เมตร)
• น�ำ้ อืน่ ทีม่ ี TDS > 1,000 mg/l (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน�้ำทิ้งรวมจากทุกแหล่งที่ปล่อย
(ล้านลูกบาศก์เมตร)**
ปริมาณ BOD (ตัน)
ปริมาณ COD (ตัน)
ปริมาณ TSS (ตัน)
ข้อมูลปีฐาน
NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)
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2557

2560

2561

2562

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

35.57
1.16
4.76
4.62

48.25
0.001
4.15
3.81

- GRI 303-4
- GRI 303-4
- GRI 303-4

2.3.4
2.3.4

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

5.45
36.04

7.84
44.56

0 GRI 303-4
0

2.3.4

NA

NA

NA

NA

41.49

52.40

0

GRI 303-4

2.3.4

485
6,725
1,019

387
6,322
965

240
5,390
793

165
4,422
588

176
3,875
549

211
4,411
490

-

2.3.4

SASB

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

16%

60%

ปริมาณน�้ำ
จากภายนอก

130.03
ล้านลูกบาศก์เมตร

เคมิคอลส์

24%

ปริมาณน�้ำจากภายนอก
เอสซีจี

ล้านลูกบาศก์เมตร
180
150
120
90

การลดการใช้น�้ำจากภายนอก

113.51

121.51

120.21

113.51

117.60

110.18

115.60
103.43

60

168.05
110.90
130.03
94.29

24
16
8

0

0
ปริมาณ

2560

2561

2562

2563

BAU

38.03

32

30
2557

เอสซีจี

ล้านลูกบาศก์เมตร
40

2564*

3.92
2560
3.2%

10.03

12.17

2561
8.3%

2562
10.5%

16.61

2563
15.0%

2564*
22.6%

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ

PERFORMANCE 125

OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

PERFORMANCE

OUR ACTION

การจัดการของเสีย
ปริมาณของเสียอันตรายลดลง และมุ่งสู่การไม่น�ำของเสียไปฝังกลบ
ข้อมูลการด�ำเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย)

2564

GRI
ภายนอก Standards DJSI*
เอสซีจี

2560

2561

2562

2563

ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน)**

12.08

13.94

11.70

17.90

ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย (พันตัน)**
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�ำจัด (พันตัน)**
 	 • การใช้ซ�้ำ
• การใช้ใหม่
• การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�ำจัด (พันตัน)**
• การก�ำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน
• การก�ำจัดโดยการเผาท�ำลายโดยไม่ได้พลังงาน
• การก�ำจัดโดยการท�ำลายอื่น ๆ
• การฝังกลบ
ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี (พันตัน)

12.20

13.62

11.38

17.79

4.93

0.03
2.48
0.74
5.76
0.0293
0.00
0.00

ภายใน
เอสซีจี
14.23

9.95

12.31

11.00

17.59

0.00
1.19
0.00

2.22
NA
0.03
NA

1.31
NA
0.00
NA

0.38
NA
0.00
1.16

0.20
NA
0.00077
1.24

3.74
0.0018
0.0026
0.00
1.24

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน)**

1,394.45

1,414.24

1,527.06

1,190.68

ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)**
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�ำจัด**
• การใช้ซ�้ำ
• การใช้ใหม่
 	 • การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�ำจัด**
• การก�ำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน
• การก�ำจัดโดยการเผาท�ำลายโดยไม่ได้พลังงาน
• การก�ำจัดโดยการท�ำลายอื่น ๆ
• การฝังกลบ
ปริมาณของเสียไม่อนั ตรายทีจ่ ดั เก็บในพืน้ ที่ ณ สิน้ ปี (พันตัน)
ปริมาณของเสียรวมที่ถูกน�ำไปจัดการ (พันตัน) *** (a)
• 	การใช้ซ�้ำ/การใช้ใหม่/การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
		 อื่น ๆ/การก�ำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน (b)
• 	การก�ำจัดโดยการเผาท�ำลายโดยไม่ได้พลังงาน
		 /การก�ำจัดโดยการท�ำลายอื่น ๆ/การฝังกลบ (a)-(b)

1,376.28

1,354.88

1,542.30

1,217.63

783.25

1,209.62

1,172.79

1,318.96

1,206.66

3.70
NA
0.00
NA
1,388.48
1,382.53

2.11
NA
179.98
NA
1,368.50
1,185.10

1.36
NA
221.97
191.84
1,553.69
1,329.96

0.11
NA
10.86
164.78
1,235.41
1,224.25

346.85
192.50
0.01
0.32
0.00
0.00
0.00
0.1329
132.24
1,256.12
1,255.62

5.95

183.40

223.73

11.16

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

45%

21%

ปริมาณการจัดการ
ของเสียอันตราย
พันตัน

34%
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0.13
265.79
0.03

0.50

เคมิคอลส์
ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เคมิคอลส์

13.97

GRI 306-3
2.3.5 EM-CM-150a.1
(2020)
458.90 GRI 306-4 2.3.5 EM-CM-150a.1
(2020)

1,372.58

*** ไม่รวมของเสียที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

GRI 306-3
2.3.5 EM-CM-150a.1
(2020)
9.04 GRI 306-4 2.3.5 EM-CM-150a.1
(2020)

6.26
430.03
0.10

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)

2%

7%

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

91%

ปริมาณการจัดการ
ของเสียไม่อันตราย

1,242.15
พันตัน

SASB

2.3.5

สารมลพิษทางอากาศ
ข้อมูลการด�ำเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย)
ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)**
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)**
ปริมาณฝุ่น (พันตัน)**
ปรอท (กิโลกรัม)**

2560

2561

2562

2563

GRI DJSI*
2564 Standards

25.48
3.50
1.09
14.53

27.23
2.88
1.25
112.28

25.72
2.75
1.36
84.21

30.80
3.71
1.39
32.95

34.50
3.13
1.53
29.51

GRI 305-7
GRI 305-7
GRI 305-7
GRI 305-7

2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.3.8

SASB
EM-CM-120a.1
EM-CM-120a.1
EM-CM-120a.1
EM-CM-120a.1

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)

เคมิคอลส์

เคมิคอลส์
SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

9.1%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

86.5%

4.4%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

0.5%

63.5%

36.0%

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

34.50

3.13

พันตัน

พันตัน

เคมิคอลส์
SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

33.8%

0.9%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปริมาณฝุ่น

65.3%

1.53
พันตัน

ความหลากหลายทางชีวภาพ/ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม/
การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อมูลการด�ำเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย)
เหมืองที่มีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (เหมือง)
(%)
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)
รวมรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
+ ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม) (ล้านบาท)
ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)**

2560

2561

2562

2563

GRI DJSI*
2564 Standards

4
100
1,462
692

4
100
2,190
1,275

4
100
2,192
2,593

4
100
2,676
1,220

4
100
2,657
1,643

2.2.3
2.2.3

2,154

3,465

4,785

3,896

4,300

2.2.3

1,728

1,441

2,242

9,611

34,084

SASB

2.4.2 EM-CM-160a.2

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมได้รวมยอดขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้คุณประโยชน์โดยตรงกับลูกค้า

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากอุบัติการที่เกี่ยวกับน�้ำ (ล้านบาท)
จ�ำนวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้ง)
(ค่าปรับเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

GRI DJSI**
2564* Standards

2560

2561

2562

2563

0

0

0

0

0

2.7.5

0

0

0

0

0 GRI 307-1

2.2.4

SASB

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
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ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
สุขภาพและความปลอดภัย
ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจจากการเดินทางและขนส่ง และไม่มีการเจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงาน
แต่ยังคงมีอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
   ในพื้นที่ท�ำงาน
ชั่วโมงการท�ำงาน*** (ล้านชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงานที่ต้อง
มีการบันทึกทั้งหมด (ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด***
(ราย)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด***
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต*** (ราย)
• พนักงาน (ชาย : หญิง)
• คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง)
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต***
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลกระทบรุนแรง*** (ราย)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ส่งผลกระทบรุนแรง***
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน***
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน (เฉพาะประเทศไทย)
• คู่ธุรกิจ (เฉพาะประเทศไทย)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงาน (วัน/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผูเ้ จ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�ำงานทีต่ อ้ ง
มีการบันทึกทัง้ หมด (ราย)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
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2560

2561

2562

2563

79.38
118.33

83.18
110.63

79.55
110.95

79.72
124.97

GRI DJSI**
2564* Standards

SASB

118.31
140.43
EM-CM-320a.1
RT-CH-320a.1

1.020
0.625

0.854
1.094

0.880
0.793

0.840
0.608

0.947
0.869

0.013
0.017

0.000
0.018

0.000
0.018

0.000
0.032

0.017
0.057

81
74

71
121

70
88

67
76

112
122

GRI 403-9

1.020
0.625

0.854
1.094

0.880
0.793

0.840
0.608

0.947
0.869

GRI 403-9

1:0
2:0

0:0
2:0

0:0
1:1

0:0
3:1

1:1
8:0

GRI 403-9

0.013
0.017

0.000
0.018

0.000
0.018

0.000
0.032

0.017
0.057

GRI 403-9

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0
4

2
7

GRI 403-9

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0.000
0.032

0.017
0.050

GRI 403-9

0.250
0.110
0.250
0.110

0.192
0.279
0.192
0.279

0.239
0.279
0.239
0.279

0.113
0.216
0.113
0.216

0.175
0.192
0.389
0.249

4.095
1.690

2.685
6.000

4.890
5.714

2.960
5.609

6.246
8.780

0
NA

0
NA

0
NA

0
0

RT-CH-320a.1

0 GRI 403-10
0

3.7.2

3.7.3
3.7.4
3.7.3
3.7.4

   ข้อมูลการด�ำเนินงาน
อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด 	
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต (ราย)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยจากโรคซิลิโคสิส (ราย)
• พนักงาน***
• คู่ธุรกิจ
อัตราเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (พนักงานและคู่ธุรกิจ)
(เรื่อง/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
จ�ำนวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต****
(ครั้ง)
อัตราอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต****
(ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
อัตราความรุนแรงจากอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจาก
กระบวนการผลิต**** (ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
จ�ำนวนสารเคมีหกรั่วไหล (ครั้ง)
• ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก
• ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง
• ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย
จากการเดินทางและขนส่ง
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต*** (ราย)
• พนักงาน (ชาย : หญิง)
• คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง (ชาย : หญิง)
• คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ (ชาย : หญิง)
จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง (ครั้ง)
พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (คน)
ในพื้นที่ท�ำงาน การเดินทางและขนส่งโดยตรง
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต*** (ราย)
• พนักงาน (ชาย : หญิง)
• คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง)
อื่น ๆ
สินค้าที่ผ่านการประเมินอันตราย**** (%)
รายได้จากการขายสินค้าที่มีการจัดท�ำข้อมูลความปลอดภัย
ในระบบ Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals (GHS)**** (%)

GRI DJSI**
2564* Standards

2560

2561

2562

2563

0.000
NA

0.000
NA

0.000
NA

0.000
0.000

0
NA

0
NA

0
NA

0
0

0 GRI 403-10
0

0
NA

0
NA

0
NA

0
0

0
0

EM-CM-320a.2

NA

NA

NA

17.524

20.213

EM-CM-320a.1

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

0
0
4

1
1
4

1
0
7

1
0
3

0
0
4

1:0
2:0
5:0
NA
17,716

0:0
2:0
1:1
NA
17,024

0:0
0:0
4:0
NA
18,224

0:0
1:0
2:0
33
8,989

0:0
0:0
0:0
24
8,969

2:0
4:0

0:0
4:0

0:0
1:1

0:0
4:1

1:1
8:0

NA

NA

NA

100

100

RT-CH-410b.1

NA

NA

NA

100

100

RT-CH-410b.1

0.000
0.000

SASB

3.7.5

GRI 306-3

GRI 403-9

3.7.2
RT-CH-540a.2

GRI 403-9

3.7.2

NA = Not Available
* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ
** Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
*** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)
**** เฉพาะธุรกิจเคมิคอลส์
พนักงาน : 	บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ
รวมทั้งพนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน : คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งงานและ/หรือสถานที่ปฏิบัติงานควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ : คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
ระดับ 1 : มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้
โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 2,500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 กก.
ระดับ 2 : ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล และสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 500 ถึง 2,500 กก.
หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 ถึง 5,000 กก.
ระดับ 3 : ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหล และสามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ โดยปริมาณสารเคมีรั่วไหลมากกว่า 50 ถึง 500 กก.
หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ถึง 2,500 กก.				
สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึงก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน อาทิ น�้ำดิบ น�้ำกรอง น�้ำกลั่น ก๊าซไนโตรเจน Instrument Air, Service Air
หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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FEATURE STORY

PERFORMANCE

OUR ACTION

พนักงาน

2561

0.793

2562

2563

2564*

8

2
2
2

2
2
2

4

2560

2561

2562

2

พนักงาน
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง

คู่ธุรกิจ

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

2
1
4
2
2563

2564*

คู่ธุรกิจในพื้นที่ทำ�งาน
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

จ�ำนวนโรงงานในประเทศไทย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย SPAP

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
0.400

เปอร์เซ็นต์
100
0.389

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน

พนักงาน

2561

2562

2563

2564

คู่ธุรกิจ

* เริ่มรวมข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

2564*

2560

2562

70.8
13.5
2563

2564*

≤ Level 3 Qualifying

Level 4 Succeeding

Level 5 Leading

Awareness
Excellence

Standard

Advance

* ปรับระดับผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยตาม SCG Safety Framework 2021

คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน : คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งงานและ/หรือสถานที่ปฏิบัติงานควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ : คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี

130 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

13.6

8.1
2561

15.7

0

41.3
50.6

20

7.9

40

64.8

60
46.0
46.1

0.249

0.175
0.192

0.113

0.216

0.239
0.279

0.192

2560

80

21.6

0

0.110

0.100

0.250

0.200

0.279

0.300

4.0

2560

5

41.3
40.0
14.7

0

0.625

0.500

0.854

1.020

1.000

0.947
0.869

ราย
14
12
10
8
6
4
2
0

0.840
0.608

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
1.500

0.880

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต

1.094

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงาน
ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด

พนักงานและการพัฒนาสังคม
ข้อมูลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด (%)
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ (%)
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับต้น (%)
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับสูง (%)
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการในหน่วยงาน
ที่สร้างรายได้ ** (%)
สัดส่วนพนักงาน หญิง ในต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี (%)
สัดส่วนของพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่น
ในต่างประเทศ *** (%)
จ�ำนวนการจ้างงานพนักงานพิการ **** (คน)
ค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย (เฉพาะประเทศไทย) ********
• ค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level)
		 (เฉพาะเงินเดือน) ********
			 • หญิง (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
• สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level)
		 (เฉพาะเงินเดือน) ********
• 	ค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level)
		 (เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ) ********
			 • หญิง  (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
• สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level)
		 (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) ********
• ค่าจ้างเฉลีย่ ระดับจัดการ (Management Level)
		 (เฉพาะเงินเดือน) ********
			 • หญิง (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
• สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) 		
		 (เฉพาะเงินเดือน) ********
• ค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level)
		 (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ) ********
			 • หญิง (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
• สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level)
 	 (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ) ********
• ค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ
 	 (Non-management Level) (เฉพาะเงินเดือน) ********
			 • หญิง (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
• 	สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับ
 	 ปฏิบัติการ (Non-management Level) (เฉพาะเงินเดือน) ********
• 	ค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  และระดับปฏิบัติการ 	
		 (Non-management Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่ ๆ) ********
			 • หญิง (พันบาท)
			 • ชาย (พันบาท)
 	 • 	สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  
		 และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level)
		 (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) ********
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน ***** (%)
สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน
• 	ลาป่วย (%)
• 	ลาหยุดจากการท�ำงาน (%)
• 	อื่น ๆ (%)

GRI DJSI* SASB
2564 Standards

2560

2561

2562

2563

53,670
22.6
25.5
26.5
14.2

52,971
22.8
24.8
26.3
13.3

54,224
21.9
24.7
26.1
13.1

49,754
23.0
24.9
26.4
13.1

19.2

19.2

19.5

19.5

18.3

3.2.2

NA

NA

NA

24.2

26.3

3.2.2

0.3

0.3

0.5

0.9

0.4 GRI 202-2

41

40

39

35

31

58,283 GRI 102-8
22.4 GRI 405-1b
24.8 GRI 102-8
26.6
12.9

GRI 405-2

6,355
6,987

7,072
7,106

7,190
7,086

7,026
7,218

7,171
6,604

0.910

0.995

1.015

0.973

1.086

NA
NA

NA
NA

NA
NA

9,075
9,324

11,257
9,937

NA

NA

NA

0.973

1.133

2,112
2,372

2,222
2,441

2,289
2,486

2,319
2,511

2,235
2,246

0.890

0.910

0.921

0.924

0.995

2,815
3,162

2,963
3,254

2,956
3,211

2,995
3,243

3,175
3,163

0.890

0.911

0.921

0.924

1.004

475
439

523
471

554
493

583
516

588
517

1.082

1.110

1.124

1.130

1.138

NA
NA

NA
NA

NA
NA

753
667

818
829

NA

NA

NA

1.129

0.987

89.4

86.2

84.1

88.0

85.6

14.0
0.1
85.9

14.0
0.1
85.9

12.7
0.1
87.2

10.6
0.1
89.3

9.1
0.0
90.9

3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2

3.2.4
3.2.5

3.2.6
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ข้อมูลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนพนักงานจ้างใหม่ (คน)
• เทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
• แยกตามเพศ (หญิง : ชาย) (%)
• แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอืน่ ๆ) (%)
• แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี) (%)
จ�ำนวนพนักงานสรรหาจากภายในเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่าง
(โยกย้าย/ปรับระดับ) (คน)
• เทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
• แยกตามเพศ (หญิง : ชาย) (%)
• แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอืน่ ๆ) (%)
• แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี) (%)
ค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยต่อคน (บาท/คน)
จ�ำนวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ (คน)
• เทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
• แยกตามเพศ (หญิง : ชาย) (%)
• แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอืน่ ๆ) (%)
• แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี) (%)
จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด (คน)
• เทียบกับจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
• แยกตามเพศ (หญิง : ชาย) (%)
• แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอืน่ ๆ) (%)
• แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี) (%)
การกลับมาท�ำงานหลังลาคลอด ******
• จ�ำนวนพนักงานลาคลอดบุตร (คน)
• จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังลาคลอดบุตร (คน)
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ******* (%)
• แยกตามเพศ (หญิง : ชาย) (%)
• แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอืน่ ๆ) (%)
• แยกตามอายุงาน (น้อยกว่า 5 ปี : 5-20 ปี : มากกว่า 20 ปี) (%)
ระดับความผูกพันต่อองค์กรแยกตามสัญชาติของพนักงาน
(ไทย : ต่างประเทศ) (%)
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)
• หลักสูตรจ�ำเป็นต่อวิชาชีพ (ชั่วโมง/คน)
• หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (ไม่บังคับ) (ชั่วโมง/คน)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย (บาท/คน)
จ�ำนวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมาตรการ
แก้ไขรองรับ (บริษัท)
การพัฒนาและสนับสนุนสังคม (ล้านบาท)
• การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของเอสซีจี (ล้านบาท)
• การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของมูลนิธิเอสซีจี (ล้านบาท)
มูลค่าเวลาการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมของพนักงาน (ล้านบาท)
การให้ในรูปแบบของสินค้า บริการ หรืออื่น ๆ (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน CSR (ล้านบาท)

FEATURE STORY

OUR ACTION

GRI DJSI* SASB
2564 Standards

2560

2561

2562

2563

1,659
3.4
23 : 77
0.4 : 99.6

855
1.8
29 : 71
1.8 : 98.2

927
2.0
27 : 73
1.7 : 98.3

482
1.0
37 : 63
1.5 : 98.5

2,718
5.1
28 : 72
6.5 : 93.5

2,946
5.6
29 : 71
7.2 : 92.8

2,532
4.7
27 : 73
11.7 : 88.3

2,012
4.0
26 : 74
7.9 : 92.1

235,321
1,825
3.4
23 : 77
1.1 : 98.9

123,000
1,599
3.0
26 : 74
1.4 : 98.6

97,264
1,560
2.9
27 : 73
1.5 : 98.5

98,140
1,180
2.4
27 : 73
2.6 : 97.4

3.5.1
85,542
849 GRI 401-1b 3.5.6
1.5
29 : 71
3.3 : 96.7

2,437
4.5
23 : 77
2.6 : 97.4

2,340
4.4
26 : 74
2.9 : 97.1

1,880
3.5
26 : 74
3.4 : 96.6

1,804
3.6
23 : 77
5.4 : 94.6

1,323 GRI 401-1 3.5.6
2.3
27 : 73
5.5 : 94.5

375
358
66
NA
NA
NA

339
311
67
NA
NA
NA

492
461
68
NA
NA
NA

306
303
71
66 : 73
76 : 71
67 : 68 : 79

250
246
70
64 : 72
74 : 69
64 : 67 : 77

NA

NA

NA

70 : 76

69 : 74

72
NA
NA
26,924

104
NA
NA
28,766

136
NA
NA
23,933

124
104
20
15,794

107

49

47

34

689
516
173
87

748
494
254
82

719
414
305
82

669
326
343
40

700 GRI 201-1 3.6.3
388
312
3.6.3
28

39

46

132

124

147

3.6.3

291

233

152

167

157

3.6.3

854 GRI 401-1a 3.5.1
1.5
39 : 61
1.3 : 98.7
76.6 : 23.3 : 0.1 79.8 : 19.1 : 1.1 69.3 : 30.3 : 0.4 70.3 : 29.5 : 0.2 74.4 : 25.5 : 0.1
3.5.1

2,232
3.8
26 : 74
10.9 : 89.1

26.5 : 70.1 : 3.4 26.7 : 69.9 : 3.4 21.0 : 73.3 : 5.7 17.4 : 77.5 : 5.1 14.6 : 79.1 : 6.3

47.6 : 50.3 : 2.1 40.5 : 55.2 : 4.3 33.2 : 61.6 : 5.2 24.8 : 64.3 : 10.9 27.0 : 68.9 : 4.1

42.1 : 41.9 :16.0 30.1 : 50.1 : 19.8 28.9 : 54.0 : 17.1 17.3 : 53.5 : 29.2 18.4 : 57.3 : 24.3

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** หน่วยงานที่สร้างรายได้ เช่น การตลาด การขาย การผลิต ฯลฯ
*** ค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�ำนวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด
**** พิการทางสายตา ทางกายภาพ หรือความเคลื่อนไหว และพิการด้านอื่น ๆ  เช่น ทางการได้ยิน ทางสมอง การสื่อสาร ฯลฯ
***** การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการ
****** พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมายไทย
******* ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแยกข้อมูลตามเพศตั้งแต่ปี 2563
******** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)    
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GRI 401-3
3.5.7

82 GRI 404-1 3.4.1
42
40
3.4.1
9,569
50

3.3.4

อื่น ๆ 1.2%
เมียนมา 0.7%
กัมพูชา 1.2%
ฟิลิปปินส์

2.0%

13.7%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

58,283

เวียดนาม

25.1%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

58,283
คน

เมียนมา 0.3%

ฟิลิปปินส์ 2.5%

กัมพูชา 2.7%
อินโดนีเซีย

18.1%

สัดส่วนพนักงาน
ในระดับจัดการ
แยกตามสัญชาติ

95.4%

13.9 %

25.6 %

อื่น ๆ 0.9%
กัมพูชา 0.3%
ฟิลิปปินส์ 0.7%
อินโดนีเซีย 1.3%
เวียดนาม 1.5%

ไทย

55.2%

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

คน

ไทย

2.1%

ไทย

56.1%

อินโดนีเซีย

อื่น ๆ 1.3%
เมียนมา 0.7%
กัมพูชา 1.2%
ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

25.8%

สัดส่วน
พนักงานจ้างใหม่
แยกตามสัญชาติ
ไทย

50.5%
เมียนมา 1.3%

ฟิลิปปินส์ 1.5%

กัมพูชา 2.0%
อินโดนีเซีย

5.2%
เวียดนาม

27.4%

มากกว่า 50 ปี

13.2%

สัดส่วนพนักงาน
พ้นสภาพพนักงาน
ทั้งหมด
แยกตามสัญชาติ

ต�่ำกว่า 30 ปี

18.4%
ไทย

62.7%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ

30-50 ปีี

68.4%
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การด�ำเนินงานตามแนวทางของ
Global Cement and Concrete Association (GCCA)
หน่วย

2560

2561

2562

2563

จำ�นวนโรงงาน

6

6

6

6

ร้อยละ

100

100

100

100

Absolute Gross CO2***

ล้านตัน CO2

14.92

16.17

15.74

15.49

Absolute Net CO2***

ล้านตัน CO2

14.68

15.91

15.42

15.15

Specific Gross CO2***

กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious

662

669

647

630

Specific Net CO2***

กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious

651

658

634

616

เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด

3,372

3,455

3,479

3,448

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล***

ร้อยละโดยค่าความร้อน

5.0

4.9

6.2

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล***

ร้อยละโดยค่าความร้อน

6.1

7.0

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนเม็ด***

ร้อยละโดยนํ้าหนัก

0.9

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์***

ร้อยละโดยนํ้าหนัก

การใช้วัตถุดิบทดแทนรวม***

การใช้ GCCA Cement CO2 Protocol

2564 DJSI**
17*
100*
21.15*
20.62*
639*
623*

6.6

3,466*
7.7*

2.5.1

11.3

11.7

12.2*

2.5.1

1.3

1.4

1.5

1.6

13.4

13.8

9.6

8.4

8.4

2.5.1

ร้อยละโดยนํ้าหนัก

3.9

4.5

3.5

3.4

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์***

ร้อยละ

75.6

74.8

74.4

72.9

3.5
74.2*

2.5.1

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

ร้อยละ

99.17

99.24

99.29

99.41

99.41

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2,
จากปล่องด้วย CEMs (KPI2)***

ร้อยละ

86.56

90.15

87.31

95.82

80.97

ตัน

498

635

767

794

807

กรัมต่อตันปูนเม็ด

29

34

41

42

44

ตัน

21,015

22,631

21,602

26,406

29,680

กรัมต่อตันปูนเม็ด

1,205

1,201

1,155

1,409

1,632

ตัน

717

561

760

992

1,035

กรัมต่อตันปูนเม็ด

41

30

41

53

57

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ตัน

801

632

641

385

430

กรัมต่อตันปูนเม็ด

46

34

34

21

24

กิโลกรัม

14.53

112.28

84.21

32.95

29.51

มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด

0.84

6.00

4.50

1.72

1.63

ร้อยละ

99.17

99.24

99.29

99.41

99.41

กิโลกรัม

NA

NA

NA

NA

23.41

มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด

NA

NA

NA

NA

1.29

กิโลกรัม

NA

NA

NA

NA

527.94

อัตราการปล่อยโลหะหนัก 2 (HM2)*****

มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด

NA

NA

NA

NA

29.2

ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3)***

มิลลิกรัม

237

271

72

89

99

นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด

18.64

14.47

4.81

5.54

5.47

ร้อยละ

72.96

92.14

79.86

99.41

76.1

การใช้พลังงานความร้อน***

ปริมาณฝุ่น (KPI3)***
อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI3)***
ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)***
อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)***
ปริมาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (KPI3)***
อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (KPI3)***
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (KPI4)***
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)***
อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)***
ปริมาณปรอท (KPI3)***
อัตราการปล่อยปรอท (KPI3)***
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม
(VOC/THC) และปรอท (KPI4)***
ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)****
อัตราการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)****
ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 2 (HM2)*****

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3)***
ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI4)***
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2.3.8

หน่วย

2560

2561

2562

2563

จำ�นวนเหมืองหินปูน

4

4

4

4

4

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

100

จำ�นวนเหมืองหินปูน

4

4

4

4

4

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านลูกบาศก์เมตร

10.28

10.24

10.12

10.28

9.89

ลิตรต่อตัน Cementitious

448

433

433

418

413

ราย
ราย
ราย

0
2
4

0
0
3

0
2
9

0
5
1

0
3
2

ราย ต่อพนักงาน 10,000 คน

0

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งานของพนักงาน***

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน

NA

NA

0.15

0.16

0.076

3.7.3

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งานของคู่ธุรกิจในพื้นที่ทำ�งาน***

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน

0.06

0.07

0.25

0.06

0.124

3.7.4

วัน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน

NA

NA

6.70

0.98

3.058

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู***
พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์
เหมืองหินปูนที่มีคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงและมีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ***
ปริมาณนํ้าจากภายนอก***, ******
อัตราการดึงนํ้าจากภายนอก***, ******

2564 DJSI**

2.4.2

สุขภาพและความปลอดภัย
จำ�นวนผู้บาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขั้นเสียชีวิต
ในพื้นที่ทำ�งานและจากการขนส่ง
- พนักงาน***
- คู่ธุรกิจ***
- บุคคลที่สาม***
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงาน***

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งานของพนักงาน***
NA =
*
**
***
****
*****
******

3.7.2
3.7.2

Not Available
ข้อมูลปี 2564 ครอบคลุมโรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ
Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)
HM1 หมายถึง แคดเมียม (Cd) และแทลเลียม (Tl)
HM2 หมายถึง แอนติิโมนี (Sb), สารหนู (As), ตะกั่ว (Pb), โครเมียม (Cr), โคบอลต์ (Co), ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn), นิกเกิล (Ni), วาเนเดียม (V)
รายงานปริมาณการใช้นํ้า = ปริมาณนํ้าจากภายนอก-ปริมาณนํ้าทิ้ง (ซึ่งโรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีไม่มีการทิ้งนํ้า ดังนั้นปริมาณการใช้นํ้า = ปริมาณนํ้าจากภายนอก)
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OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

PERFORMANCE

OUR ACTION

การด�ำเนินงานในประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 2564
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
กลุ่มบุคคลที่
ได้รับผลกระทบ
และจ�ำนวนบริษัท
การคุ้มครอง
ลูกค้า
ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น
ส่วนบุคคล
พนักงาน
ความคุ้มครอง คู่ธุรกิจของ
สิทธิของผู้มีส่วน เอสซีจี และ
ได้เสียอย่าง
บุคคลต่างๆ
ครบถ้วน
ที่เกี่ยวข้องกับ
ตามกฎหมาย
เอสซีจี
คุ้มครองข้อมูล (342 บริษัท)
ส่วนบุคคล

การดำ�เนินงานที่เอสซีจีมีสิทธิบริหารจัดการ

ประเด็นเรื่องสิทธิ
ขอบเขต มนุ
ษยชนที่ส�ำคัญ

ความปลอดภัย
ในสถานที่
ปฏิบัติงาน
และการขนส่ง
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิต

สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโควิด 19

พนักงาน
ของเอสซีจี
และบริษัทย่อย
(265 บริษัท)

พนักงาน
ของเอสซีจี
และบริษัทย่อย
(265 บริษัท)
และชุมชน

136 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบติดตามผล

• ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
• บริษัทของเอสซีจีที่อยู่ภายใต้งบการเงินรวมและ
เอสซีจี เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำ�คัญ ปฏิบัติตาม
ให้กับพนักงานของเอสซีจี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
• จัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการ
ครบถ้วน (ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศกรณี
ข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขัน้ ตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง) โดยใช้ระบบ 3 Line of Defense โดยมี
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
1st Line คือผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เช่น กำ�หนดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ (เช่น Data Protection
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
Officer, DPO) การจัดทำ� Record of Processing และ
Data Flow Diagram การจัดทำ�เอกสารทางกฎหมาย
2nd Line คือ DPO และ Compliance รวมถึงจัดตัง้
ที่เกี่ยวข้อง การนำ� Privacy Management Software
SCG DPO และ DPO Office เพื่อดูแลภาพรวม
มาใช้ ฯลฯ
ของการปฏิบัติตามกฎหมายของเอสซีจี และ
• สร้างระบบรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
3rd Line คือสำ�นักงานตรวจสอบ คอยกำ�กับดูแล
บุคคล (Data Subject’s Right Management) เพือ่ ให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย • พนักงานของเอสซีจีทุกคนมีความรู้เบื้องต้น
• ยกระดับมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อ
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือแก้ไขข้อมูลโดย
ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด โดยจัดการอบรมและ
• ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ทดสอบพนักงานด้วย Ethics e-Testing ในเรื่อง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกปี
• สื่อสาร ให้ความรู้ สร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หรือ SCG Safety Framework
ทั้งในและต่างประเทศ
• สื่อสาร ให้ความรู้ และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรฐานงานที่มีความเสี่ยงสูงและการฝ่าฝืน
กฎพิทักษ์ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการผลิต
สำ�นักงาน การเดินทาง และการขนส่ง
• ส่งเสริมการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ เพื่อ
ทราบถึงสาเหตุหลัก และกำ�หนดมาตรการแก้ไข
ป้องกันมิให้เกิดซ้ำ�

100% ของโรงงาน/บริษัทย่อยในประเทศ

		

ผ่านการประเมิน SPAP

59% ของโรงงาน/บริษัทย่อยในประเทศ

		 อยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป
		
2		 บริษัทย่อยบาดเจ็บจากการทำ�งาน
		 ถึงขั้นเสียชีวิต

20

		

บริษัทย่อยบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งาน

• กำ�หนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำ�หรับพนักงานและ พนักงานและชุมชนในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีดำ�เนินงาน
คู่ธุรกิจ กรณีการระบาดของโควิด 19 เพื่อลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อและผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
ทำ�งาน เช่น การจัด Virtual Classroom การปฏิบัติ
งานในโรงงาน สำ�นักงาน การขนส่ง การติดต่อ
ของบุคคลภายนอก การเดินทาง การปฏิบัติงาน
จากที่บ้าน การจัดประชุม/สัมมนา ฯลฯ
• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของพนักงานอย่างทั่วถึง
• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของชุมชนร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร สำ�นักงานประกันสังคม โดยการ
จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพฯ และระยอง
• สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อรับมือโควิด เช่น ห้องตรวจเชื้อ
ความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ แคปซูลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยความดันลบ ห้องคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
เตียงสนามกระดาษ SCGP ฯลฯ
• สำ�รวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และหา		
แนวทางดำ�เนินการด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม

ประเด็นเรื่องสิทธิ
ขอบเขต มนุ
ษยชนที่ส�ำคัญ

การดำ�เนินงาน
ของกิจการร่วมทุน

การดำ�เนินงานของคู่ค้าและคู่ธุรกิจ

การคุ้มครอง
ข้อมูล
ส่วนบุคคล
ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่าง
ครบถ้วน
ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

กลุ่มบุคคลที่
ได้รับผลกระทบ
และจ�ำนวนบริษัท
คู่ธุรกิจของ
เอสซีจี
(6,976 บริษัท)

ความปลอดภัย คู่ธุรกิจของ
ในสถานที่
เอสซีจี
ปฏิบัติงานและ (1,152 บริษัท)
การขนส่ง
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิต

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบติดตามผล

• ดำ�เนินการตามกระบวนการและการควบคุม เพื่อบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี

คู่ธุรกิจของเอสซีจีได้รับ
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

• พัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (Contractor Safety
Management) และมีการตรวจประเมินเป็นระยะ
• ชี้แจงให้เจ้าของบริษัทคู่ธุรกิจเข้าใจในกฎความปลอดภัยต่างๆ ที่เอสซีจี
		 บังคับใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎพิทกั ษ์
		 ชีวิต ตั้งแต่ก่อนเริ่มประมูลงาน และระบุลงในสัญญาการจ้างงานอย่าง
		 ชัดเจน (ทั้งสัญญาประจำ�และสัญญาจ้างทำ�ของ)
• ตรวจสอบและควบคุมคู่ธุรกิจ ตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน ก่อนเริ่ม
		 ทำ�งาน และระหว่างการปฏิบตั งิ าน พร้อมชีแ้ จงและทบทวนความเสีย่ งให้
		 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำ�งานได้อย่างปลอดภัย
• กำ�หนดมาตรฐานการขนส่งอย่างปลอดภัย และควบคุม ตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจขนส่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำ�งาน
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตาม ตรวจสอบการ
ทำ�งานของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ GPS และ In-Cab
Camera
• ทบทวนแนวทางการตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยและส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการขนส่ง
• ส่งเสริมคู่ธุรกิจให้พัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมงาน Services and
Solutions ที่มีความเสี่ยงสูง
• ส่งเสริมการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ เพื่อทราบถึงสาเหตุหลัก
และกำ�หนดมาตรการแก้ไข ป้องกันมิให้เกิดซ้ำ�

85% คู่ธุรกิจในกระบวนการ
		 ผลิตผ่านการรับรอง
		 ความปลอดภัย
100% คู่ธุรกิจขนส่งประจำ�
			

ผ่านการรับรอง

5		

บริษัทคู่ธุรกิจบาดเจ็บ
จากการทำ�งานถึงขั้น
เสียชีวิต

25

บริษัทคู่ธุรกิจบาดเจ็บ
จากการทำ�งานถึงขั้น
สูญเสียวันทำ�งาน

		
		
		
		

สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโควิด 19

คู่ธุรกิจของ
เอสซีจี
(1,152 บริษัท)

• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง
• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของชุมชนร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำ�นักงาน
ประกันสังคม โดยการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพฯ และระยอง
• มีส่วนร่วมสนับสนุนการนำ�นวัตกรรมรับมือโควิดสู่สังคม

คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิต
และขนส่งของเอสซีจี

การคุ้มครอง
ข้อมูล
ส่วนบุคคล
ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย
อย่างครบถ้วน
ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

บริษัทร่วมทุน
ของเอสซีจี
(77 บริษัท)

• ดำ�เนินการตามกระบวนการและการควบคุม เพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี

บริษัทร่วมทุนของเอสซีจีที่อยู่
ภายใต้งบการเงินรวมปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วน
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ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ขอบเขต

ประเด็นเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ

การดำ�เนินงาน
ของกิจการร่วมทุน

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
• ส่งเสริมอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่ม
• กำ�หนดมาตรฐานการพิจารณาค่าตอบแทนสำ�หรับ
พนักงานอย่างเท่าเทียม
• ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในประเทศตามกฎหมาย

สิทธิชุมชน
การได้รับผลกระทบ
จากปัญหาด้านน�้ำ
มลพิษ การใช้
ทรัพยากรอืน่ ๆ
และความปลอดภัย

ชุมชน

• สำ�รวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และหา
แนวทางดำ�เนินการด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม
• ระมัดระวังและป้องกันผลกระทบของธุรกิจที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน

สิทธิแรงงาน

คู่ธุรกิจของ
เอสซีจี
(6,976 บริษัท)

• กำ�กับดูแลให้คู่ธุรกิจรายใหม่และคู่ธุรกิจหลักแสดง
ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
• ดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ
คู่ธุรกิจ (ESG Risk)

การดำ�เนินงาน
ของคู่ค้าและคู่ธุรกิจ

การดำ�เนินงานที่เอสซีจี
มีสิทธิบริหารจัดการ

สิทธิแรงงาน

กลุ่มบุคคลที่
ได้รับผลกระทบ
และจ�ำนวนบริษัท
พนักงาน
ของเอสซีจี
และบริษัทย่อย
(265 บริษัท)

การตรวจสอบติดตามผล
		
86%
		

100% การจ้างงานคนพิการในประเทศ

		

บริษัทร่วมทุน
ของเอสซีจี
(77 บริษัท)

138 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

• แสดงเจตจำ�นงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจกับองค์กร
ที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
• ร่วมกำ�หนดนโยบายด้านการจ้างงานและสิทธิแรงงาน
รวมถึงกำ�กับดูแลให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายในฐานะกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจี
• สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ตามกฎหมาย

14,000 ครัวเรือนในทุกชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการน้ำ�

93%
		
		

คู่ธุรกิจตามมูลค่าการจัดหาแสดง
ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจของเอสซีจี

100% คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่า
		
		

สิทธิแรงงาน

สัดส่วนการมีส่วนร่วมใน		
สหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน

1 ล้านบาทผ่านการประเมินด้าน
ความยั่งยืน (ESG Risk)

บริษัทร่วมทุนของเอสซีจีที่อยู่ภายใต้
งบการเงินรวมดำ�เนินการตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3
เอสซีจีขยายขอบเขตการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GHG Scope 3) ตามแนวทาง Corporate
Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
(WRI/WBCSD) โดยเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล GHG Scope 3
ตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)
และขององค์กร (Carbon Footprint Organization) ตามแนวทาง

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการมีส่วนร่วม
ระหว่างเอสซีจีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ปี 2564 เริ่มรายงาน
ข้อมูล GHG Scope 3 ของโรงงานในประเทศไทยทั้ง 15 หัวข้อเป็น
ครั้งแรก และมีแผนรายงานข้อมูลโรงงานในต่างประเทศภายใน
ปี 2565

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 (ประเทศไทย) ปี 2564
หน่วย : พันตันคาร์บอนไดออกไซด์

กิจกรรมต้นน�้ำ

กิจกรรมภายในองค์กร

กิจกรรมปลายน�้ำ

ขอบเขต 3 : 17.7%

ขอบเขต 1 : 59.2%

ขอบเขต 3 : 16.8%

Indirect Emission
6,194
4,287

1

สินค้าและบริการของหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งองค์กรซื้อมาใช้

ของเสียที่เกิดขึ้น
ในองค์กร

0

1

สินค้าทุน

การเดินทาง
ด้านธุรกิจ

1,178

14

กิจกรรมที่ใช้เชื้อเพลิง
และพลังงาน

การเดินทาง
ของพนักงาน

713

0.1

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

พื้นที่เช่า

Direct Emission
20,777

Indirect Emission
5,894
771

4,091

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

กิจกรรมในองค์กร

กระบวนการ
ที่เกิดกับสินค้าที่ขายไป

592

30

การใช้สินค้าที่ขายไป

ยานพาหนะในองค์กร

การจัดการผลิตภัณฑ์
หลังการใช้งาน

0.5

410

แฟรนไชส์

การลงทุน

ขอบเขต 2 : 6.3%

Indirect Emission
2,209

0

พื้นที่เช่า

พลังงานที่ซื้อ

แนวทางการรายงาน
1. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
2. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0)
3. Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain
4. Cement Sector Scope 3 GHG Accounting and Reporting Guidance
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การกำ�กับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2564

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2564

คู่ธุรกิจ
ที่มีนัยส�ำคัญ

182

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2564
High ESG Risk
Suppliers 2%

สินค้าและ
บริการทั่วไป

ราย

12%
เชื ้ อ เพลิ ง
และวั ต ถุ ด ิ บ

67

30%

70%

คู่ ธุรกิจทั่วไป

88%

Low ESG
Risk Suppliers

98%

คู่ธุรกิจที่ดำ�เนิแผนผั
นการในปี
2564
งกลุ
มคูธุรกิจ 4 กลุม
ทั้งหมด 9,438 ราย

Tier 1 Suppliers

High ESG
Risk

แผนผังกลุ่มคู่ธุรกิจ 4 กลุ่ม

Critical

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ (Critical Suppliers)

หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ
ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของสินค้า
หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้ ฯลฯ

คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
[High Potential Sustainability (ESG)
Risk Suppliers] หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า
และบริการที่มีแนวโน้มสูงว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
จากการด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสมในเชิงสังคม
(เช่น สิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน ฯลฯ)
สิ่งแวดล้อม (เช่นการจัดการของเสีย) และการก�ำกับดูแล
(เช่นการปฏิบัติตามกฎหมาย)

140 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ราย

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่พบคือ
ประเด็นด้านความปลอดภัย ซึ่งติดตาม
การด�ำเนินการแก้ไขผ่านคณะกรรมการ
Sustainable Supplier และคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง

Critical
Non-Tier 1
Suppliers

Supply

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

ความเสี่ยง
จ�ำนวน
ด้านความยั่งยืน คู่ธุรกิจ
ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

0 ราย

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และขนส่ง

67 ราย

ตัวอย่างการด�ำเนินการแก้ไข
(Corrective Action)
• 	ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือน
เมื่อพบการกระท�ำที่
ไม่ปลอดภัย
• 	จัดท�ำเป้าหมายด้าน
ความปลอดภัยร่วมกัน
และด�ำเนินการตามแผน    
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

เศรษฐกิจ

กลยุทธ์

การด�ำเนินงาน

การวัดผล

2560

2561

2562

2563

2564

เป้าหมาย

• คัดเลือกและ
ตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

• ประเมินผู้ขายในด้าน
คุณภาพ (Quality)
ราคา (Cost) และก�ำหนด
ส่งมอบ (Delivery)
(QCD Supplier
Evaluation)

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

100%

100%

100%

100%

100%

100% คู่ธุรกิจ

• ประเมินความเสี่ยง
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์
และวางแผนพัฒนา
คู่ธุรกิจให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยง

• จัดท�ำกระบวนการ
ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ

• ประเมินและจัดกลุ่ม 100%
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
ของมูลค่า
(Critical Suppliers) การจัดหา

100%

100%

100%

100%

ของมูลค่า
การจัดหา

ของมูลค่า
การจัดหา

9 8%

100%

100%

100%

100%

ของมูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจ 100%
ของมูลค่าการจัดหา
ผ่านประเมิน ESG
ทุกปี

• ส่งเสริมและตรวจ
ประเมินคู่ธุรกิจ
เพื่อขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจ
ในทะเบียนรายการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green
Procurement List)
• จัดซื้อสินค้าและบริการ
ตามรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
100%

• มูลค่าการจัดหา
และผลิตภัณฑ์ใน
รายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

10,909

9,698

7,852

8,579**

9,548

-

80

84

84

84

92

• ผลักดันและส่งเสริม
ให้คู่ธุรกิจเข้าร่วม
ประเมินอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry)*

• คู่ธุรกิจได้
อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 2 ขึ้นไป
(Green Industry
Level 2)

777

883

1,053

458

481

• พัฒนาและยกระดับ • สร้างความตระหนัก
ศักยภาพคู่ธุรกิจ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สู่ความยั่งยืน
การท�ำงานให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัย
• ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ
• ให้คู่ธุรกิจรับทราบ
และลงนามปฏิบัติตาม
กฎพิทักษ์ชีวิต
(Life Saving Rules)
ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

• คู่ธุรกิจใน
กระบวนการผลิต
ผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย

89%

91%

87%

90%

85%

100%

• คู่ธุรกิจ
ขนส่งประจ�ำ
ผ่านการรับรอง

1 00%

100%

100%

100%

100%

100% คู่ธุรกิจขนส่ง

0.279

0.279

0.216

0.192

ล ดอัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสีย
วันท�ำงานของคู่ธุรกิจ
เป็นศูนย์ภายใน
ปี 2565

• คัดเลือกและ
ตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

• คู่ธุรกิจลงนาม
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ

83%
ของมูลค่า
การจัดหา

ของมูลค่า
การจัดหา

93%

91%
ของมูลค่า
การจัดหา

93%

คู่ธุรกิจ 95%
ของมูลค่าจัดหา
ลงนามตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
ของเอสซีจีภายใน
ปี 2566

สิ่งแวดล้อม
สังคม

ของมูลค่า
การจัดหา

• ด�ำเนินการประเมิน
• ประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ด้านความยั่งยืน
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
(ESG Risk)
ตั้งแต่ปี 2556
• พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

การก�ำกับดูแล

ของมูลค่า
การจัดหา

ที่ขึ้นทะเบียน (AVL)
ได้รับการประเมิน
ผู้ขาย (QCD
Supplier
Evaluation)

• จัดท�ำ “จรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจ เอสซีจี” ในปี 2556
• ก�ำกับดูแลให้คู่ธุรกิจ
รายใหม่และคู่ธุรกิจหลัก
แสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557

ของมูลค่า
การจัดหา

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ราย

• อัตราการบาดเจ็บ 0.110
ราย/
จากการท�ำงาน
1,000,000
ถึงขั้นสูญเสีย
ชัว่ โมง
วันท�ำงาน
การท�ำงาน
48%
ของมูลค่า
การจัดหา

ของมูลค่า
การจัดหา

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ราย

ราย/
1,000,000
ชัว่ โมง
การท�ำงาน

ของมูลค่า
การจัดหา

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ราย

ราย/
1,000,000
ชัว่ โมง
การท�ำงาน

ของมูลค่า
การจัดหา

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ราย

ราย/
1,000,000
ชัว่ โมง
การท�ำงาน

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ราย

ราย/
1,000,000
ชัว่ โมง
การท�ำงาน

ของมูลค่า
การจัดหา

-

คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย
ตั้งแต่ปี 2555
ต่อเนื่องไปทุกปี
ประจ�ำผ่านการรับรอง

*อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ เกณฑ์การรับรองที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยพิจารณาอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
** ปรับตัวเลขเนื่องจากความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
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OUR BUSINESS

OUR PASSION

FEATURE STORY

PERFORMANCE

OUR ACTION

เอสซีจี
1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
     บริษัทย่อย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
2 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำ�กัด
3 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด (ท่าหลวง/เขาวง)
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำ�กัด
7 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด
8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
11 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จำ�กัด
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำ�กัด
13 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำ�กัด
14 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำ�กัด
15 บริษัทศิลาสานนท์ จำ�กัด
16 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
17 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำ�กัด
18
(สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค/ลำ�ปาง)
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด (ขอนแก่น/ทุ่งสง/
19
ลาดกระบัง/ลำ�พูน/ศรีราชา/หนองแค/รั้วสำ�เร็จรูป)
20 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำ�กัด
21 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำ�กัด
22 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำ�กัด
23 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
24 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำ�กัด
25 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
26 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
27 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด
28 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำ�กัด
29 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำ�กัด
30 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
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การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

สิ่งแวดล้อม
ของเสีย
อุตสาหกรรม

การ
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ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

ความปลอดภัย

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564* (ประเทศไทย)
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วัตถุดิบ

44
45

47

บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำ�กัด (มหาชน)
(หินกอง, หนองแค1, นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำ�กัด

48

บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำ�กัด

49

บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำ�กัด

50

บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จำ�กัด

51

บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จำ�กัด

52
53
54
55

บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำ�กัด
บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำ�กัด

46

56
    
1
2
3
4

บริษัทเอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำ�กัด
การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำ�กัด
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

5

บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น จำ�กัด

6

บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จำ�กัด

7

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

8

บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำ�กัด

9

บริษัทสยาม เซย์ซอน จำ�กัด

10

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำ�กัด

11

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำ�กัด

12

บริษัทสยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำ�กัด
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บริษัทพาเนล เวิลด์ จำ�กัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำ�กัด

38

ความปลอดภัย

41
42
43

32
33
34
35
36
37

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

39
40

บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำ�กัด
(สระบุรี/สระบุรี นิวสไตล์/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
ลำ�พูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช/หนองแค)
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำ�กัด (ปทุมธานี/นครราชสีมา)
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำ�กัด
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
(บางปะอิน/หนองแค)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำ�กัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำ�กัด

31

การ
ผลิต

วัตถุดิบทั้งหมด

ธุรกิจ/บริษัท

สิ่งแวดล้อม
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NR NR NR NR NR
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ธุรกิจเคมิคอลส์
     บริษัทย่อย
1 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
2 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำ�กัด
3 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำ�กัด





วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

การ
ผลิต

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

ธุรกิจ/บริษัท
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OUR PASSION

ของเสีย
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OUR BUSINESS









4

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำ�กัด





5

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง จำ�กัด





6
7
8

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำ�กัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำ�กัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำ�กัด

















































9 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
10 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำ�กัด
11 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน)
12 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำ�กัด
13 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด (ระยอง/สระบุรี)
14 บริษัทนวอินเตอร์เทค จำ�กัด
15 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำ�กัด
16 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำ�กัด
17 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำ�กัด
18 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำ�กัด
19 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำ�กัด
20 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
21 บริษัทเอส เอ็ม เอช จำ�กัด
22 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำ�กัด
23 บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จำ�กัด
24 บริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จำ�กัด
25 บริษัทเคชั่น เพาเวอร์ จำ�กัด
     บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
1 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำ�กัด
2 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำ�กัด
3 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำ�กัด
4 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำ�กัด
5 บริษัทสยาม โทเซลโล จำ�กัด
6 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
7 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำ�กัด
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อุตสาหกรรม

พลังงาน

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน




สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
     บริษัทย่อย
1 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
2 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
3 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (กาญจนบุรี/ราชบุรี)
4 บริษัทสยามฟอเรสทรี จำ�กัด
5 บริษัทพนัสนิมิต จำ�กัด
6 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำ�กัด
7 บริษัทไทยพนาดร จำ�กัด
8 บริษัทไทยพนาราม จำ�กัด
9 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำ�กัด
10 บริษัทสยามพนาเวศ จำ�กัด
11 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำ�กัด
12 บริษัทไทยวนภูมิ จำ�กัด
13 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน)
14 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
15 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
16
(กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด (นวนคร/ปทุมธานี/
17 สมุทรปราการ/ราชบุรี/สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี/
กำ�แพงเพชร)
18 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด
19 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด
20 บริษัทอินวีนิค จำ�กัด
21 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำ�กัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด (อ้อมน้อย/
22
สมุทรสาคร/นครปฐม)
23 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำ�กัด
24
(สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/ระยอง)
25 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำ�กัด
26 บริษัทคอนิเมก จำ�กัด
27 บริษัทวีซี่ แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
28 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำ�กัด
29 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำ�กัด
30 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จำ�กัด
31 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำ�กัด
      บริษัทร่วม
1 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำ�กัด
2 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด

การ
ผลิต

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

 NR NR NR 
    

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

NR NR NR NR NR NR NR
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การ
ผลิต

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

PERFORMANCE

สิ่งแวดล้อม
พลังงาน

อากาศ

นํ้า

ความ ไฟฟ้า
นํ้า
นํ้ากลับ
ฝุ่น SOx NOx GHG ภายนอก มาใช้ BOD COD TSS
ร้อน

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

FEATURE STORY

ความปลอดภัย

OUR PASSION

ของเสีย
อุตสาหกรรม

OUR BUSINESS

ส่วนงานอื่น
      บริษัทย่อย
1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด
2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำ�กัด (มหาชน)
3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำ�กัด
4 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
5 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำ�กัด
6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
7 บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำ�กัด
8 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำ�กัด
9 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
10 บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำ�กัด
11 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำ�กัด
12 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
13 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
14 บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำ�กัด
* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจำ�ปี 2564
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยสำ�คัญต่อภาพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้)
สำ�นักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรคจากการทำ�งาน
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรค
จากการทำ�งานในปี 2564

146 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

พลังงาน

อากาศ

นํ้า

ความ ไฟฟ้า
นํ้า นํ้ากลับ
ฝุ่น SOx NOx GHG ภายนอก มาใช้ BOD COD TSS
ร้อน

ความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
ของเสีย
อุตสาหกรรม

ประเทศ

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

การ
ผลิต

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564* (ต่างประเทศ)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทย่อย
1 Khammouane Cement Co., Ltd.

สปป. ลาว

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  

2 PT SCG Pipe and Precast Indonesia

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 

NR

NR NR NR NR NR  NR

3 PT Semen Lebak

อินโดนีเซีย

4 PT SCG Readymix Indonesia

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

5 PT CPAC Surabaya

อินโดนีเซีย

Concrete Products and Aggregate (Vietnam)
6 The
Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

Cement-Building Materials Vietnam Limited
7 SCG
Liability Company

เวียดนาม

Construction Materials Joint Stock
8 Vietnam
Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

9 Song Gianh Cement Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

Trung Cement One Member Company
10 Mien
Limited

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR NR



NR NR NR NR NR  NR

11 Danang Cement One Member Company Limited

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR NR



12 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR NR



NR NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR NR  NR

13 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.

ฟิลิปปินส์

14 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.

สิงคโปร์

15 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR NR



16 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา

 NR NR   NR NR NR 



17 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.

ฟิลิปปินส์

 NR NR   NR NR NR NR



18 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



19 SCG International Australia Pty. Ltd.

ออสเตรเลีย

20 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
21 SCG International Hong Kong Limited
International (Philippines) Corporation
22 SCG
Co., Ltd.
23 SCG International USA Inc.

NR NR NR NR NR  NR
 NR NR NR NR  NR

จีน
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
สหรัฐอเมริกา

24 PT SCG International Indonesia

อินโดนีเซีย

25 SCG International Laos Co., Ltd.

สปป. ลาว

26 SCG Marketing Philippines Inc.

ฟิลิปปินส์

27 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

มาเลเซีย

28 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา

29 SCG International Middle East Dmcc

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์

30 SCG International Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม

31 SCG International India Private Limited

NR NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR NR  NR

อินเดีย
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ประเทศ

การ
ผลิต

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

สิ่งแวดล้อม
พลังงาน

อากาศ

นํ้า

ความ ไฟฟ้า
นํ้า นํ้ากลับ
ฝุ่น SOx NOx GHG ภายนอก มาใช้ BOD COD TSS
ร้อน

ความปลอดภัย

FEATURE STORY

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

OUR PASSION

ของเสีย
อุตสาหกรรม

OUR BUSINESS

32 Oitolabs Technologies Private Limited

อินเดีย

33 Unify Smart Tech Joint Stock Company

เวียดนาม

34 Myanmar CBM Services Co., Ltd.

เมียนมา

35 Prime Group Joint Stock Company

เวียดนาม

Trading, Import and Export One Member
36 Prime
Limited Liability Company

เวียดนาม

International Import-Export and Service
37 Prime
Trading Company Limited

เวียดนาม

38 Prime-Ngoi Viet Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



39 Prime Pho Yen Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



40 Prime-Yen Binh Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



41 Prime-Tien Phong Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR NR



42 Prime-Vinh Phuc Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



43 Prime-Truong Xuan Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 






NR

Long Industry and Investment Joint Stock
44 Buu
Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

45 PT Semen Jawa

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

46 SCG Logistics Lao Co., Ltd.

สปป. ลาว


 NR NR   NR NR NR  



NR NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR NR  NR

47 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา

48 Mawlamyine Cement Limited

เมียนมา

49 Prime Dai An Joint Stock Company

เวียดนาม

50 PT KIA Serpih Mas

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 

NR NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR  NR

กัมพูชา

 NR NR   NR NR NR 



52 PT KIA Keramik Mas

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR NR



NR NR NR NR NR  NR
 NR NR NR NR  NR

53 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR NR





NR NR NR NR  NR

54 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

อินโดนีเซีย

55 Prime Dai Viet Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 





NR NR NR NR  NR

56 Prime Thien Phuc Joint Stock Company

เวียดนาม

57 Prime Phong Dien Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



58 Prime Dai Loc Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR
 NR NR NR NR  NR

59 CPAC Cambodia Co., Ltd.

กัมพูชา

 NR NR   NR NR NR 



60 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

ฟิลิปปินส์

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR
 NR NR NR NR  NR

61 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

เมียนมา

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR
 NR

51 Kampot Cement Co., Ltd.

62 PT Surya Siam Keramik

อินโดนีเซีย

63 SCG Builk One Philippines, Inc.

ฟิลิปปินส์

64 Prime Hao Phu Joint Stock Company

เวียดนาม

65 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา

66 Prime Dai Quang Joint Stock Company

เวียดนาม

67 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

เมียนมา

68 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา
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69 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
70 Mingalar Motor Co., Ltd.

อากาศ

นํ้า

ความ ไฟฟ้า
นํ้า นํ้ากลับ
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พลังงาน

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
ของเสีย
อุตสาหกรรม

ประเทศ

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

บังคลาเทศ
เมียนมา

71 PT Siam-Indo Gypsum Industry

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



72 PT Siam-Indo Concrete Products

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR  NR
NR NR NR NR NR  NR

73 PT Pion Quarry Nusantara

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR

74 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company

เวียดนาม

75 PT SCG Barito Logistics

อินโดนีเซีย

76 PT Renos Marketplace Indonesia

อินโดนีเซีย

77 PT Tambang Semen Sukabumi

อินโดนีเซีย

78 Kampot Land Co., Ltd.






กัมพูชา

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
1 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.

จีน

2 Green Siam Resources Corporation

ฟิลิปปินส์

3 Mariwasa Holdings, Inc.

ฟิลิปปินส์

4 CMPI Holdings, Inc.

ฟิลิปปินส์

5 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

อินโดนีเซีย

6 PT Catur Mitra Sejati Sentosa

อินโดนีเซีย

7 PT Catur Sentosa Berhasil

อินโดนีเซีย

8 PT Catur Sentosa Anugerah

อินโดนีเซีย

9 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.

จีน

10 PT M Class Industry

อินโดนีเซีย

11 PT Caturaditya Sentosa

อินโดนีเซีย

12 PT Catur Logamindo Sentosa

อินโดนีเซีย

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทย่อย
1 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

สิงคโปร์

2 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

เวียดนาม

3 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.

สิงคโปร์

4 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.

สิงคโปร์

5 Hexagon International, Inc.

สหรัฐอเมริกา

6 SENFI Norway AS

นอร์เวย์

7 Norner AS

นอร์เวย์

8 Norner Research AS

นอร์เวย์

9 SCGN AS

นอร์เวย์

10 PT TPC Indo Plastic and Chemicals

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 





11 Chemtech Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR NR  NR NR NR 



NR NR NR NR  

12 HTEXplore S.R.L.

อิตาลี

13 SENFI UK Limited

สหราช
อาณาจักร
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14 SENFI Swiss GmbH

ประเทศ

การ
ผลิต

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่
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วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ
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อากาศ

นํ้า

ความ ไฟฟ้า
นํ้า นํ้ากลับ
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ร้อน

ความปลอดภัย
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อุตสาหกรรม

OUR BUSINESS

สวิตเซอร์แลนด์

15 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

เมียนมา

16 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



17 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



18 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR  
 NR NR NR  
 NR NR NR  

19 PT Nusantara Polymer Solutions

อินโดนีเซีย

20 Binh Minh Plastics Joint Stock Company

เวียดนาม

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

NR NR NR NR NR 

21 North Binh Minh Plastics Limited Company

เวียดนาม

22 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

อินโดนีเซีย

NR NR NR NR   NR
 NR NR NR   NR
NR NR NR NR   NR

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
1 SCG Plastics (China) Co., Limited

ฮ่องกง

2 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.

จีน

3 A.J. Plast (Vietnam) Company Limited

เวียดนาม

4 PT Siam Maspion Terminal

อินโดนีเซีย

5 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia

อินโดนีเซีย

6 PT Trans-Pacific Polyethylindo

อินโดนีเซีย

7 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

อินโดนีเซีย

8 Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Advanced Composites (Zhongshan)
9 Mitsui
Co., Ltd.

จีน

10 Da Nang Plastics Joint Stock Company

เวียดนาม

Minh Viet Trading Investment Real Estate
11 Binh
Joint Stock Company

เวียดนาม

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
บริษัทย่อย
1 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.

สิงคโปร์

2 Go-Pak UK Limited

สหราช
อาณาจักร

3 Go-Pak Vietnam Limited

เวียดนาม

4 Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม

5 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.

สิงคโปร์

6 Deltalab Global, S.L.

สเปน

7 Deltalab, S.L.

สเปน

8 Keylab, S.L.U.

สเปน

9 Nirco, S.L.

สเปน

10 Envases Farmaceuticos, S.A.

สเปน

11 Equilabo Scientific, S.L.U.

สเปน

12 Sanilabo, S.L.U.

สเปน

13 United Pulp and Paper Co., Inc.

ฟิลิปปินส์

 NR NR   NR NR NR 



14 Vina Kraft Paper Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



15 New Asia Industries Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 
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การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
ของเสีย
อุตสาหกรรม

ประเทศ

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่

ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

วัตถุดิบ

16 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



17 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR   NR
 NR NR NR   NR

18 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

เวียดนาม

19 PT Indoris Printingdo

อินโดนีเซีย

20 PT Indocorr Packaging Cikarang

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR  
 NR NR   NR NR NR  

NR NR NR NR   NR
NR NR NR NR   NR

Tan Plastics Manufacturing Corporation
21 Duy
Joint Stock Company

เวียดนาม

22 Duy Tan Long An Co., Ltd.

เวียดนาม

23 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd.

เวียดนาม

24 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.

เวียดนาม

25 Mata Plastic Co., Ltd.

เวียดนาม

26 TCG Solutions Pte. Ltd.

สิงคโปร์

27 Interpress Printers Sendirian Berhad

มาเลเซีย

 NR NR   NR NR NR 



28 PT Primacorr Mandiri

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR NR  NR
 NR NR NR   NR

29 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

เวียดนาม

30 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

อินโดนีเซีย

 NR NR   NR NR NR 





31 PT Dayasa Aria Prima

อินโดนีเซีย

32 PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box

อินโดนีเซีย

33 PT Bahana Buana Box

อินโดนีเซีย

34 PT Rapipack Asritama

อินโดนีเซีย

35 Tin Thanh Packing Joint Stock Company

เวียดนาม

 NR NR   NR NR NR 



NR NR NR NR   NR

NR NR NR   NR

บริษัทร่วม
1 P&S Holdings Corporation

ฟิลิปปินส์

ส่วนงานอื่น
บริษัทย่อย
1 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.

สิงคโปร์

2 SCG Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม

3 PT SCG Indonesia

อินโดนีเซีย

4 A.I. Tech Inter Private Limited

สิงคโปร์

* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจ�ำปี 2564
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภาพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้)
ส�ำนักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงาน
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
การเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานในปี 2564
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รายงานการให้ ความเชื่ อมั่นอย่ างเป็ นอิสระต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี 2564
เสนอ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) (“เอสซีจี”) ได้ว่ำจ้ำงให้ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงำน”) ในงำนให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงจำกัดต่อ
เรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ (“เรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ ”) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่นำเสนอในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนเอสซีจี 2564 (“รำยงำนกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน”) ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ (“เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน”)
เรื่ องที่ให้ ความเชื่ อมั่น
เอสซีจี กำหนดเรื่ องที่ตอ้ งกำรให้ควำมเชื่อมัน่ ดังนี้
ก) ดัชนีช้ ีวดั ผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่ปรำกฏเป็ นตัวเลข
o ปริ มำณกำรใช้พลังงำน (เพตะจูล)
o ปริ มำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) (ล้ำนตัน)
o ปริ มำณน้ ำจำกภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร) และน้ ำกลับมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)
o ปริ มำณน้ ำทิ้ง (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)
o ปริ มำณของเสียจำแนกตำมประเภทและวิธีกำรจัดกำร (พันตัน)
o ปริ ม ำณกำรปล่ อยสำรมลพิ ษของ ออกไซด์ข องไนโตรเจน ออกไซด์ข องซั ล เฟอร์ ฝุ่ น และกำรปล่อยมลพิ ษทำงอำกำศอื่น ที่ มี
นัยสำคัญ (ตัน)
ข) ดัชนีช้ ีวดั ผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนสังคม
o จำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็ บจำกกำรท ำงำนถึงขั้น เสี ยชี วิต จำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็ บจำกกำรทำงำนที่ ส่งผลกระทบรุ นแรง
จำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนที่ตอ้ งมีกำรบันทึกทั้งหมด และชัว่ โมงกำรทำงำน
o จำนวนผูเ้ จ็บป่ วยและเป็ นโรคจำกกำรทำงำนถึงขั้นเสียชีวิต จำนวนผูเ้ จ็บป่ วยและเป็ นโรคจำกกำรทำงำนที่ตอ้ งมีกำรบันทึกทั้งหมด
o สัดส่วนของค่ำจ้ำงพื้นฐำนและผลตอบแทนพนักงำนหญิงต่อพนักงำนชำย
เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน
เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ ซึ่ งได้รวมไว้ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนข้ำงต้น เป็ นไปตำมขอบเขตกำรรำยงำนที่จดั ทำขึ้นโดยเอสซี จี
ใน “เกี่ ยวกับรำยงำนฉบับนี้ ” โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนด้ำนควำมยัง่ ยืน ที่ระดับ Comprehensive ที่ออกโดย Global Reporting Initiative (GRI
Standards) วิธีกำรและมำตรฐำนกำรกำหนดค่ำและรำยงำนปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรนักธุ รกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน:
มำตรฐำนกำรรำยงำนและบันทึกข้อมูลของบริ ษทั (WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard) และแนวทำง
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรี ตโลก (ฉบับเดือนตุลำคม 2562) (GCCA Sustainability Framework Guidelines, October
2019) รวมถึงได้รับอิทธิพลจำกมำตรฐำนกำรบัญชีเพื่อควำมยัง่ ยืน ที่ออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีเพื่อควำมยัง่ ยืน (Sustainability Accounting
Standards Board (“SASB”)) ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
เกณฑ์ในการปฏิบัติงานและระดับความเชื่ อมั่น
สำนักงำนได้ปฏิบตั ิงำนให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงจำกัด ตำมมำตรฐำนงำนที่ให้ควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำงประเทศ รหัส 3000 เรื่ องงำนให้ควำมเชื่อมัน่ นอกเหนื อจำกกำร
ตรวจสอบหรื อกำรสอบทำนข้อมู ลทำงกำรเงิ นในอดี ต (International Standard on Assurance Engagements 3000 (“ISAE 3000”) “Assurance Engagements other
than Audits or Reviews of Historical Financial Information”) และมำตรฐำนงำนที่ ให้ควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำงประเทศ รหัส 3410 เรื่ อง งำนให้ควำมเชื่ อมัน่ ต่อรำยงำน
ก๊ำซเรื อนกระจก (International Standard on Assurance Engagements 3410 (“ISAE 3410”) “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”)
เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงจำกัด ISAE 3000 และ ISAE 3410 กำหนดให้สำนักงำนดำเนินกำรสอบทำนกระบวนกำรและระบบที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่อยู่
ในขอบเขตของเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ กำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงกำรประเมินควำมมีประสิ ทธิผลของกระบวนกำรและระบบกำรควบคุมภำยใน
ดังนั้น ระดับควำมเชื่อมัน่ ที่ได้จึงต่ำกว่ำกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล
สำนักงำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมเป็ นอิสระและจรรยำบรรณอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดว่ำด้วยจรรยำบรรณสำหรับผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีกำหนด
โดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนจรรยำบรรณสำหรั บผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีระหว่ำงประเทศที่วำงหลักกำรพื้นฐำนของควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ควำมเที่ยงธรรม
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิงำน กำรรักษำควำมลับ และกำรปฏิบตั ิตนเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชี

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte
organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot
obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of
each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.
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สำนักงำนปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 1 และจัดให้มีระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมถึงนโยบำยกำรจัดเก็บเอกสำร
และกระบวนกำรในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณ มำตรฐำนทำงวิชำชีพบัญชีและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อจากัดสื บเนื่อง
งำนให้ ควำมเชื่ อมั่นทุ กงำนมีข ้อจำกัดสื บเนื่ อง เนื่ องจำกกำรใช้วิธี เลื อกตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ ดังนั้นกำรทุ จริ ต ข้อผิ ดพลำด หรื อกำรไม่ปฏิ บัติ ตำม
กฎระเบียบ จึงอำจมีอยู่และไม่ถูกตรวจพบ นอกจำกนี้ ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอำจมีขอ้ จำกัดสื บเนื่องมำกกว่ำข้อมูลทำงกำรเงิน ทั้งนี้ เนื่ องจำก
ลักษณะพื้นฐำน และวิธีกำรที่ใช้ในกำรกำหนด กำรคำนวณ และกำรประมำณกำรข้อมูลเหล่ำนั้น กำรกำหนดปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกขึ้นอยูก่ บั ควำมไม่แน่นอน
สืบเนื่องจำกควำมไม่สมบูรณ์ของควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำปั จจัยกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกและมูลค่ำที่ใช้ในกำรรวมกำรปล่อยก๊ำซเรื อน
กระจกของก๊ำซที่แตกต่ำงกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ความเชื่ อมั่น
เมื่อพิจำรณำถึงควำมเสี่ ยงของข้อผิดพลำดที่มี สำระสำคัญ สำนักงำนวำงแผนและปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ได้รับข้อมูลและคำอธิ บำยทั้งหมดที่จำเป็ นเพื่อให้
ได้รับหลักฐำนที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรสนับสนุนข้อสรุ ป
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนให้ควำมเชื่อมัน่ ประกอบด้วย
• กำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ หำรของเอสซีจีรวมถึงทีมงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และหน่วยงำนด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนที่รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนที่
อยูใ่ นขอบเขตที่สำนักงำนให้ควำมเชื่อมัน่
• กำรปฏิบตั ิงำนในภำคสนำมใน 3 ธุรกิจ (business units) จำนวน 9 แห่ง
o เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
▪ ธุรกิจซิเมนต์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ Kampot Cement Co. Ltd.
▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั เอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน) (โรงงำนหนองแค 1) และ Prime Vinh Phuc
Joint Stock Company
o เอสซีจี เคมิคอลส์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จำกัด บริ ษทั บริ ษทั ไทยพลำสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จำกัด (มหำชน)
และ TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
o เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด (โรงงำนกำญจนบุรี) และ Vina Kraft Paper Co. Ltd.
• กำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
• สอบทำนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรสอบทำนของผูบ้ ริ หำร และขั้นตอนกำรเสนอรำยงำน
• สอบทำนกระบวนกำรที่ผบู ้ ริ หำรใช้ในกำรประเมินประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
• กำรสอบทำนข้อมูลกับเอกสำรโดยวิธีกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำง
• กำรสอบทำนกระบวนกำรในกำรรวบรวมข้อมูลในระดับธุรกิจและระดับเอสซีจี
วิธีกำรปฏิบตั ิงำนให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงจำกัด ประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรโดยเฉพำะผูบ้ ริ หำรและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล กำรสอบทำน
นี้ มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล ดังนั้นระดับควำมเชื่อมัน่ ที่ได้จึงต่ำกว่ำกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำง
สมเหตุสมผล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ที่ให้ ความเชื่ อมั่นที่เป็ นอิสระ
ผูบ้ ริ หำรของเอสซีจี เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนด้ำนควำมยัง่ ยืนที่ระดับ Comprehensive ที่
ออกโดย Global Reporting Initiative (GRI Standards) มำตรฐำนกำรบั ญ ชี เพื่ อควำมยั่งยื น ที่ ออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบั ญ ชี เพื่ อควำมยั่งยื น
(Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”)) วิธีกำรและมำตรฐำนกำรกำหนดค่ำและรำยงำนปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกตำมแนวทำงของคณะกรรมกำร
นักธุ รกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน: มำตรฐำนกำรรำยงำนและบันทึ กข้อมูลของบริ ษทั (WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting
and Reporting Standard) และแนวทำงกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยื นของสมำคมอุ ตสำหกรรมปู นซี เมนต์ และคอนกรี ตโลก (ฉบับเดื อ นตุ ลำคม 2562) (GCCA
Sustainability Framework Guidelines, October 2019) ที่ เกี่ ยวข้องกับเอสซี จี และกำรก ำหนดควำมเพี ยงพอของเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินเพื่อให้ เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรใช้รำยงำน ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรยังรวมถึงกำรออกแบบ กำรนำไปปฏิบตั ิ และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งระบบกำรควบคุมภำยใน ที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดทำรำยงำนและกำรนำเสนอรำยงำนอย่ำงเหมำะสมในเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำกำรแสดงข้อมูลปรำศจำกกำรขัดแย้งต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญ ไม่ว่ำเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
สำนักงำนมีควำมรับผิดชอบในกำรให้ควำมเห็นโดยอิสระต่อเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงจำกัด ตำม ISAE 3000 และ ISAE 3410
ข้อจากัดในการใช้ รายงาน
รำยงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นตำมเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำงกับเอสซี จี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรำยงำนข้อสรุ ปต่อเรื่ องที่ ให้ควำมเชื่อมัน่ ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนแก่
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เอสซี จี ส ำนั กงำนไม่ มี หน้ ำที่ หรื อยอมรั บในภำระหน้ ำที่ หรื อควำมรั บผิ ดชอบใดๆ ต่ อบุ คคลภำยนอก ที่ ไม่ ใช่
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เอสซีจี เกี่ยวกับงำนที่ทำหรื อรำยงำนฉบับนี้ หรื อสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนฉบับนี้
ข้อสรุปการให้ ความเชื่ อมั่น
จำกกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำเรื่ องที่ให้ควำมเชื่อมัน่ ที่นำเสนอในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนเอสซีจี 2564
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินในสำระสำคัญ

กษิติ เกตุสุริยงค์
หุ้นส่วน
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565
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GRI Content Index
SCG follows the Global Reporting Initiative’s (GRI) Sustainability Reporting Standards in our Sustainability Report.
This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Comprehensive option. General and topic-specific
disclosures with a reference to external assurance in the GRI content index have been externally assured by an independent
third party Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. The Independent Assurance Reports is available in
SCG’s Sustainability Report on page 152 and 153. The index below shows where the GRI disclosures are addressed
in the Annual Report (AR), the Sustainability Report (SR) on SCG’s website.

Standard Disclosure

Location (AR, SR, others)

GRI 102: General Disclosures (2016)
Organizational profile
102-1

Name of the organization

AR Cover, AR211,
SR Front & Back Cover

102-2

Activities, brands, products, and services

AR18-35, SR7, SR12-17

102-3

Location of headquarters

AR211, SR Back Cover

102-4

Location of operations

AR114-135

102-5

Ownership and legal form

AR211

102-6

Markets served

AR17, SR7

102-7

Scale of the organization

AR14-17, SR118-119

102-8

Information on employees and other workers

AR187-188, SR131-133

102-9

Supply chain

SR96-97, SR140-141

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

AR16, SR12-17

102-11 Precautionary Principle or approach

AR72-83

102-12 External initiatives

AR5-7, AR90-95, SR56-57

102-13 Membership of associations

SR8-9, SR60,
SR134-135

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

AR5-7, SR4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

AR72-83

Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

AR141-164

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

AR141-177

Governance
102-18 Governance structure

AR165, SR30-33

102-19 Delegating authority

AR165-177, SR36-37

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

AR146-148, SR36-37

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

AR148-156, SR50-57

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

AR165, SR30-33

102-23 Chair of the highest governance body

AR165-177
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Disclosure/Comment

Assurance

Standard Disclosure

Location (AR, SR, others)

102-24 Nominating and selecting the highest governance body

AR143-145

102-25 Conflicts of interest

AR155

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

AR165-177, AR199,
SR36-40

102-27 Collective knowledge of highest governance body

AR146-148, AR165

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance

AR145-147

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

AR72-83

102-30 Effectiveness of risk management processes

AR72-83

102-31 Review of economic, environmental, and social topics

AR191, SR39-40

Disclosure/Comment

Assurance

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

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting AR5-7, AR199, SR4-5
102-33 Communicating critical concerns

AR73-74

102-34 Nature and total number of critical concerns

AR72-83

102-35 Remuneration policies

AR182-187

102-36 Process for determining remuneration

AR181-183

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration

AR181-183

102-38 Annual total compensation ratio

AR185-187

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio

AR185-187

Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups

AR148-155, SR50-57

102-41 Collective bargaining agreements

SR131-133

102-42 Identifying and selecting stakeholders

AR148-155, SR50-57

102-43 Approach to stakeholder engagement

AR148-155, SR50-57

102-44 Key topics and concerns raised

AR148-155, SR50-57

100% of employees are covered by
collective bargaining agreements

Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements

AR114-135

102-46 Defining report content and topic Boundaries

SR114-117

102-47 List of material topics

SR28-29

102-48 Restatements of information

SR114

102-49 Changes in reporting

SR114

102-50 Reporting period

SR114

102-51 Date of most recent report

SR114

102-52 Reporting cycle

SR114

102-53 Contact point for questions regarding the report

SR114

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR114
102-55 GRI content index

SR154-159

102-56 External assurance

SR152-153

GRI 103: Management Approach (2016)
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

SR28-29

103-2

The management approach and its components

SR24-39

103-3

Evaluation of the management approach

SR24-39
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Disclosure/Comment

Assurance

GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance (2016)
201-1

Direct economic value generated and distributed

AR14, SR118-119

201-2

Financial implications and other risks and opportunities
due to climate change

AR74-81, SR42-43,
SR60-63

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans -

201-4

Financial assistance received from government

Under company rules and regulations

SR118-119

GRI 202: Market Presence (2016)
202-1

Ratios of standard entry level wage by gender compared
to local minimum wage

SR131-133

202-2

Proportion of senior management hired from
the local community

SR131-133

GRI 203: Indirect Economic Impacts (2016)
203-1

Infrastructure investments and services supported

SR118-119

203-2

Significant indirect economic impacts

SR118-119

GRI 204: Procurement Practices (2016)
204-1

Proportion of spending on local suppliers

SR140-141

Share of General Products and
Services Spend are Local Procurement
Spend (suppliers in Thailand)

GRI 205: Anti-corruption (2016)
205-1

Operations assessed for risks related to corruption

AR201-202

205-2

Communication and training about anti-corruption
policies and procedures

AR201-202

205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

AR198

GRI 206: Anti-competitive Behavior (2016)
206-1

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

AR201-202

GRI 300: Environmental
GRI 301: Materials (2016)
301-1

Materials used by weight or volume

SR120

301-2

Recycled input materials used

SR120

301-3

Reclaimed products and their packaging materials

-

Information of reclaimed products
and packaging materials are collected
by business unit for efficient production
and quality improvement

GRI 302: Energy (2016)
302-1

Energy consumption within the organization

SR122-123

302-2

Energy consumption outside of the organization

-

302-3

Energy intensity

SR122-123

302-4

Reduction of energy consumption

SR20, SR42-43, SR122-123

302-5

Reductions in energy requirements of products
and services

SR92-93
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Yes
Data was collected by SCG Logistics of
it's inbound/outbound but for internal
use only

Standard Disclosure

Location (AR, SR, others)

Disclosure/Comment

Assurance

GRI 303: Water and Effluents (2018)
303-1

Interactions with water as a shared resource

SR100-101

303-2

Management of water discharge-related impacts

SR100-101

303-3

Water withdrawal

SR100-101, SR124-125

Yes

303-4

Water discharge

SR100-101, SR124-125

Yes

303-5

Water consumption

SR100-101, SR124-125

GRI 304: Biodiversity (2016)
304-1

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

SR104-105, SR127

304-2

Significant impacts of activities, products, and services
on biodiversity

SR104-105, SR127

304-3

Habitats protected or restored

SR104-105, SR127

304-4

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

SR104-105, SR127

GRI 305: Emissions (2016)
305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

SR42-43, SR121

Yes

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

SR42-43, SR121

Yes

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

SR42-43

305-4

GHG emissions intensity

SR121

305-5

Reduction of GHG emissions

SR121

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

-

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),
and other significant air emissions

SR127

Data not available
Yes

GRI 306: Waste (2020)
306-1

Waste generation and significant waste-related impacts

306-2

Management of significant waste-related impacts

306-3

Waste generated

306-4

Waste diverted from disposal

306-5

Waste directed to disposal

Yes
-

Yes
Yes

GRI 307: Environmental Compliance (2016)
307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations SR127

GRI 308: Supplier Environmental Assessment (2016)
308-1

New suppliers that were screened using environmental
criteria

SR96-97, SR140-141

Environmental, Social and Governance
(ESG) risk assessment were conducted
100% of procurement spent, including
new suppliers

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain
and actions taken

SR96-97, SR140-141

Number and coverage of supplier
identified as having high Potential
Sustainability (including environmental) Risk

GRI 400: Social
GRI 401: Employment (2016)
401-1

New employee hires and employee turnover

SR131-133

401-2

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

-

Employment contract of temporary
or part-time employees

401-3

Parental leave

SR131-133

Under company rules and regulations
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Disclosure/Comment

-

Under Labor Protection Act

Assurance

GRI 402: Labor/Management Relations (2016)
402-1

Minimum notice periods regarding operational changes

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)
403-1

Occupational health and safety management system

AR74-75, AR88-89,
SR46-47

Under OHSAS 18001/ISO 45001,
Process Safety Management
and SCG Safety Framework

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation

SR46-47

All companies are  implemented
regarding to OHSAS 18001/ ISO 45001
and SCG Safety Framework

403-3
403-4

Occupational health services
Worker participation, consultation, and communication
on occupational health and safety

AR74-75, AR88-89, SR46-47
AR74-75, AR88-89, SR46-47

403-5

Worker training on occupational health and safety

SR46-47

403-6

Promotion of worker health

SR46-47

403-7

Prevention and mitigation of occupational health
and safety impacts directly linked by
business relationships

AR74-75, SR46-47, SR96-97

403-8

Workers covered by an occupational health
and safety management system

SR142-151

403-9

Work-related injuries

SR128-130

Yes

SR128-130

Yes

403-10 Work-related ill health

100% of employees and contractors

GRI 404: Training and Education (2016)
404-1

Average hours of training per year per employee

AR152, SR132

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

AR150-152, SR108-109

404-3

Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews

SR108

100% of employees

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity (2016)
405-1

Diversity of governance bodies and employees

AR167, SR38, SR131-133

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

SR131

Yes

GRI 406: Non-discrimination (2016)
406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

-

No case found

-

No case found

-

No case found

-

No case found

AR74, SR91

100% of security personnel were
trained by contracted company
in accordance with SCG Supplier
Code of Conduct

-

No case found

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining (2016)
407-1

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

GRI 408: Child Labor (2016)
408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents
of child labor

GRI 409: Forced or Compulsory Labor (2016)
409-1

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

GRI 410: Security Practices (2016)
410-1

Security personnel trained in human rights policies
or procedures

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples (2016)
411-1

Incidents of violations involving rights of
indigenous peoples
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Standard Disclosure

Location (AR, SR, others)

Disclosure/Comment

Assurance

GRI 412: Human Rights Assessment (2016)
412-1

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

AR75, SR106-107,
SR132, SR136-138

412-2

Employee training on human rights policies or procedures SR106-107

412-3

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

AR76-77, SR96-97,
SR106-107, SR136-138

GRI 413: Local Communities (2016)
413-1

Operations with local community engagement,
impact assessments, and development programs

AR90-95, SR72-79,
SR110-111

413-2

Operations with significant actual and potential negative
impacts on local communities

-

No case found

GRI 414: Supplier Social Assessment (2016)
414-1

New suppliers that were screened using social criteria

AR154, SR96-97, SR140-141

414-2

Negative social impacts in the supply chain
and actions taken

-

No case found

GRI 415: Public Policy (2016)
415-1

Political contributions

SR118

GRI 416: Customer Health and Safety (2016)
416-1

Assessment of the health and safety impacts of
product and service categories

AR153, SR92-93

All products and services are assessed
regarding health and safety impact by
using the Product Hazard Analysis
under ISO 9001

416-2

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

-

No case found

GRI 417: Marketing and Labeling (2016)
417-1

Requirements for product and service information
and labeling

SR92-93

417-2

Incidents of non-compliance concerning product
and service information and labeling

SR92-93

No case found

417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing
communications

SR92-93

No case found

-

No case found

SR136

No case found

GRI 418: Customer Privacy (2016)
418-1

Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

GRI 419: Socioeconomic Compliance (2016)
419-1

Non-compliance with laws and regulations in the social
and economic area
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United Nations Global Compact (UNGC)
Communication on Progress - Advanced Level
Criteria of UNGC Advanced Level
Implementing the Ten Principles into
Strategies & Operations
- Robust Human Rights Management
Policies & Procedures

- Robust Labour Management Policies
& Procedures

- Robust Environmental Management
Policies & Procedures

- Robust Anti-Corruption Management
Policies & Procedures

Taking Action in Support of Broader
UN Goals and Issues

Corporate Sustainability Governance
and Leadership

Disclose
AR

SR

Criterion 1: The COP describes mainstreaming into
corporate functions and business units
Criterion 2: The COP describes value chain implementation

1

4-5

-

48-55, 92-97

Criterion 3: The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of human rights
Criterion 4: The COP describes effective management
systems to integrate the human rights principles
Criterion 5: The COP describes effective monitoring
and evaluation mechanisms of human rights integration
Criterion 6: The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of labour
Criterion 7: The COP describes effective management
systems to integrate the labour principles
Criterion 8: The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms of labour principles integration
Criterion 9: The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of environmental stewardship
Criterion 10: The COP describes effective management
systems to integrate the environmental principles
Criterion 11: The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms for environmental stewardship
Criterion 12: The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of anti-corruption
Criterion 13: The COP describes effective management
systems to integrate the anti-corruption principle
Criterion 14: The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption
Criterion 15: The COP describes core business contributions
to UN goals and issues
Criterion 16: The COP describes strategic social investments
and philanthropy
Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy
engagement
Criterion 18: The COP describes partnerships and
collective action
Criterion 19: The COP describes CEO commitment and
leadership

75

25-29, 106-107,
136-138

90-93, 150-151,
154, 155

106-107

75

106-107, 136-138
25-29, 108-109

75, 77,
150-153

108-109, 131-133
18-19, 20-21,
108-109, 131-133

84-89, 94-97

18-19, 20-21,
28-29, 42-45,
60-63, 68-71,
92-105, 120-127

201-202

90-91

18-19
110-111, 132
8-9, 56-57
80-83, 84-87
5-7

4-5

Criterion 20: The COP describes Board adoption and oversight

165, 178

32-33, 39

Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement

148-155

50-55

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
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การด�ำเนินงานตามแนวทาง
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Recommendations

Disclose
AR
SR

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

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.
b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks
and opportunities.

72-73

32-33,
36-37, 39

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

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified
over the short, medium, and long term.
b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s
businesses, strategy, and financial planning.

74

26, 28-29,
42-43,
60-63,
72-75,
98-99

72-83

26, 28-29,
32-33,
39, 42-43,
98-99

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration different
climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.
Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.
a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks.
RISK MANAGEMENT

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

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

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

-

42, 92,
98, 100

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

84

42, 121, 139

72, 84

42, 92, 98,
100, 121, 139

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

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
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Sustainability Accounting Standards Board Response (SASB)
TOPIC

METRIC

CATEGORY

UNIT OF MEASURE

CODE

Activity Metrics

Production by major product line

Quantitative

Metric tons (t)

EM-CM-000.A
RT-CH-000.A
RT-CP-000.A

P.120

Greenhouse Gas
Emissions

Gross global Scope 1 emissions, percentage covered under
emissions-limiting regulations

Quantitative

Metric tons (t) CO2-e,
Percentage (%)

EM-CM-110a.1
RT-CH-110a.1
RT-CP-110a.1

P.121, 134

Discussion of long-term and short-term strategy or plan to
manage Scope 1 emissions, emissions reduction targets, and
an analysis of performance against those targets

Discussion
and Analysis

n/a

EM-CM-110a.2
RT-CH-110a.2
RT-CP-110a.2

P.42

Air Quality

Air emissions of the following pollutants: (1) NOx
(excluding N2O), (2) SOx, (3) particulate matter (PM10),
(4) dioxins/furans, (5) volatile organic compounds (VOCs),
(6) polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),
and (7) heavy metals

Quantitative

Metric tons (t)

EM-CM-120a.1
RT-CH-120a.1
RT-CP-120a.1

(1) (2) (3) P.127
(4) (5) (7) P.134

Energy
Management

(1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3)
percentage alternative, (4) percentage renewable*

Quantitative

Gigajoules (GJ),
Percentage (%)

EM-CM-130a.1
RT-CH-130a.1
RT-CP-130a.1

(1) (2) (3) (4)
P.122-123, 134

Water Management

(1) Total fresh water withdrawn, (2) percentage recycled*,
(3) percentage in regions with High or Extremely
High Baseline Water Stress

Quantitative

Thousand cubic
meters (m3),
Percentage (%)

EM-CM-140a.1
RT-CH-140a.1
RT-CP-140a.1

(1) (2) (3)
P.124-125, 135

Number of incidents of non-compliance associated with water Quantitative
quality permits, standards, and regulations

Number

RT-CH-140a.2
RT-CP-140a.3

P.127

Description of water management risks and discussion of
strategies and practices to mitigate those risks

Discussion
and Analysis

n/a

RT-CH-140a.3
RT-CP-140a.2

P.98-99

Amount of waste generated, percentage hazardous,
percentage recycled*

Quantitative

Metric tons (t),
Percentage (%)

EM-CM-150a.1
RT-CH-150a.1
RT-CP-150a.1

P.126

Waste
Management

RESPONSE/
REFERENCE

*Represents group level only

CONSTRUCTION MATERIALS Specific
TOPIC

METRIC

CATEGORY

UNIT OF MEASURE

CODE

Biodiversity
Impacts

Description of environmental management policies
and practices for active sites

Discussion
and Analysis

n/a

EM-CM-160a.1

P.104-105, 135

Terrestrial acreage disturbed, percentage of impacted
area restored

Quantitative

Acres (ac),
Percentage (%)

EM-CM-160a.2

3,507 ac, 7.89%

(1) Total recordable incident rate (TRIR)* and
(2) near miss frequency rate (NMFR)*
for (a) fulltime employees and
(b) contract employees

Quantitative

Rate

EM-CM-320a.1

Workforce Health
& Safety

RESPONSE/
REFERENCE

(1) P.128

Safety KPIs are
disclosed in accordance
with GRI and GCCA.

(2) P.129

(a) 7.071 Cases/
200,000 hours worked
(b) 0.236 Cases/
200,000 hours worked

Product Innovation

Pricing Integrity
& Transparency

Number of reported cases of silicosis

Quantitative

Number

EM-CM-320a.2

P.129

Percentage of products that qualify for credits in
sustainable building design and construction certifications

Quantitative

Percentage (%) by
annual sales revenue

EM-CM-410a.1

P.118

Total addressable market and share of market for
products that reduce energy, water, and/or material
impacts during usage and/or production

Quantitative

Reporting currency,
Percentage (%)

EM-CM-410a.2

P.118

Total amount of monetary losses as a result of
legal proceedings associated with cartel activities,
price fixing, and anti-trust activities

Quantitative

Reporting currency

EM-CM-520a.1

No case found
in 2021

*Represents group level only
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CHEMICALS Specific
TOPIC

METRIC

CATEGORY

UNIT OF MEASURE

CODE

RESPONSE/
REFERENCE

Community
Relations

Discussion of engagement processes to manage risks
and opportunities associated with community interests**

Discussion
and Analysis

n/a

RT-CH-210a.1

P.53

Workforce Health
& Safety

1) Total recordable incident rate (TRIR)* and (2) fatality rate*
for (a) direct employees and (b) contract employees

Quantitative

Rate

RT-CH-320a.1

P.128
Safety KPIs are
disclosed in
accordance with GRI

Description of efforts to assess, monitor, and reduce
exposure of employees and contract workers to
long-term (chronic) health risks

Discussion
and Analysis

n/a

RT-CH-320a.2

P.18-19, 26

Product Design
for Use-phase
Efficiency

Revenue from products designed for
use-phase resource efficiency

Quantitative

Reporting currency

RT-CH-410a.1

P.118

Safety &
Environmental
Stewardship of
Chemicals

(1) Percentage of products that contain Globally
Harmonized System of Classification and Labeling
of Chemicals (GHS) Category 1 and 2 Health
and Environmental Hazardous Substances,
(2) percentage of such products that have undergone
a hazard assessment

Quantitative

Percentage (%)
by revenue,
Percentage (%)

RT-CH-410b.1

(1) P.129
(2) P.129

Discussion of strategy to (1) manage chemicals of
concern and (2) develop alternatives with reduced human
and/or environmental impact

Discussion
and Analysis

n/a Community
Relations

RT-CH-410b.2

P.93

Genetically
Modified
Organisms

Percentage of products by revenue that contain
genetically modified organisms (GMOs)

Quantitative

Percentage (%)
by revenue

RT-CH-410c.1

Not Applicable

Management of the
Legal & Regulatory
Environment

Discussion of corporate positions related to government
regulations and/or policy proposals that address
environmental and social factors affecting the industry

Discussion
and Analysis

n/a

RT-CH-530a.1

Annual Report 2021,
P.78-79

Operational Safety,
Emergency
Preparedness &
Response

Process Safety Incidents Count (PSIC), Process Safety
Total Incident Rate (PSTIR), and Process Safety
Incident Severity Rate (PSISR)

Quantitative

Number, Rate

RT-CH-540a.1

P.129

Number of transport incidents*

Quantitative

Number

RT-CH-540a.2

P.129

*Represents group level only
**Applies the same practice as SCG

CONTAINERS & PACKAGING Specific
TOPIC

METRIC

CATEGORY

UNIT OF MEASURE

CODE

Activity Matric

Percentage of production as: (1) paper/wood,
(2) glass, (3) metal, and (4) plastic

Quantitative

Percentage (%)
by revenue

RT-CP-000.B

(1) 92%
(4) 8%

Number of employees

Quantitative

Number

RT-CP-000.C

P.7 Annual Report 2021,
P.188

Percentage of raw materials from: (1) recycled content,
(2) renewable resources, and (3) renewable and
recycled content

Quantitative

Percentage (%)
by weight

RT-CP-410a.1

(1) P.120

Revenue from products that are reusable, recyclable,
and/or compostable

Quantitative

Reporting currency

RT-CP-410a.2

2,102 MB
(recyclable polymer
container)

Discussion of strategies to reduce the environmental
impact of packaging throughout its lifecycle

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CP-410a.3

P.16, 44-45

Number of recalls issued, total units recalled

Quantitative

Number

RT-CP-250a.1

Zero recall

Discussion of process to identify and manage emerging
materials and chemicals of concern

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CP-250a.2

P.93

Total wood fiber procured, percentage from
certified sources

Quantitative

Metric tons (t),
Percentage (%)

RT-CP-430a.1

2,564,620 t,
100% FSCTM-COC

Total aluminum purchased, percentage from
certified sources

Quantitative

Metric tons (t) CO2-e,
Percentage (%)

RT-CP-430a.2

Not Applicable

Product Lifecycle
Management

Product Safety

Supply Chain
Management

RESPONSE/
REFERENCE
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333, 0-2586-4444 โทรสาร: 0-2586-2974
www.scg.com
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