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ป 2573 ลดกาซเรือนกระจกสุทธิ 20% (จากปฐาน 2563) 

ป 2593 กาวสู Net Zero

การดำเนินงานที่สำคัญ
เพื่อการเปลี่ยนผานสู Net Zero
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รวมมือกับชุมชนและภาครัฐ

ปลูกตนไม ฟนฟู และรักษาปา
เพ่ือเปนแหลงดูดซับคารบอน

การดักจับคารบอน 
ใชเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บ

คารบอน โดยรวมมือกับผูเช่ียวชาญ
ในระดับประเทศและระดับสากล
เพ่ือเรงพัฒนาและขยายผล

สินคาคารบอนต่ำ 
ผลิตสินคาที่ปลอยคารบอนต่ำ

ดวยนวตักรรมทีใ่ชหลกัเศรษฐกจิหมนุเวียน
ตลอดหวงโซคุณคา

การใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยเพิ่มสัดสวนการใชเช้ือเพลิง
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด

2558 2563 2573 2593
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
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สารจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ปี 2564 เป็นปีท่ีท่ัวโลกยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม  เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม 
แนวทางการสร้างสมดุลของท้ังเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  
โดยมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้อง 
กับกรอบการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental,  
Social and Governance) พร้อมท้ังบริหารจัดการองค์กรให้ 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว เมื่อเผชิญกับการ 
เปล่ียนแปลงแบบฉับพลัน โดยมีการบริหารจัดการความต่อเน่ือง 
ในการดำาเนินธุรกิจ (Business Continuity Management)  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยธุรกิจ 
ไม่หยุดชะงัก  
 ยิ่งกว่าน้ันเอสซีจีได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Transformation) และเน้นการทำางานเชิงรุกท่ีมองไปข้างหน้า  
มาอย่างต่อเน่ือง ทำาให้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วย
การนำาเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมกับนวัตกรรมสินค้า
และบริการมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  มองหาโอกาสในตลาดใหม่จาก
สถานการณ์โควิด 19 ขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในกลุ่มสินค้าและบริการ
ท่ีมีความต้องการสูงข้ึน เช่น ธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ทำาให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย นอกจากน้ียังใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของเอสซีจี ช่วยเหลือทุกภาคส่วนของสังคมท่ีเผชิญกับสถานการณ์ 
โควิด 19 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero) และปรับธุรกิจสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ 
ส่งต่อโลกใบน้ีให้กับคนรุ่นต่อไป 

ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำง ESG 
ปี 2564 เอสซีจีนำาแนวคิด ESG ซึ่งคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล มาเป็นแนวทางขับเคล่ือนการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีตระหนัก
ถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมมากข้ึนจากวิกฤตโควิด 19 และ
วิกฤตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบไปท่ัวโลก 
รวมท้ังนักลงทุนท่ัวโลกท่ีหันมาให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจ 
ท่ีมีความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 เอสซีจีมีการกำากับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ เน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจีจากรุ่น 
สู่รุ่น ประกอบด้วย ต้ังมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็น 
เลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างยาวนานจนเป็นหัวใจของ 
วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ ดังน้ันการประยุกต์  
ESG เข้ากับบริบทการดำาเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการ 
เปล่ียนแปลง เพ่ือสร้างและส่งต่อโลกท่ีดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 ท้ังน้ีในเดือนธันวาคม 2564 เอสซีจีจัดงาน “SCG ESG  
Pathway เริ่มด้วยกัน เพ่ือเรา เพ่ือโลก” ชวนคนไทยมากู้วิกฤต 
โลกด้วยแนวคิด ESG เพ่ือยกระดับสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ 
ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
ของเอสซีจี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและขยายความรู้ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ESG ออกสู่สังคม

มุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภำยในปี 2593 (Net Zero)
เอสซีจีมุ่งมั่นในการเพ่ิมการใช้พลังงานสะอาดทุกรูปแบบ และ 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างต่อเน่ือง นำาเอาหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ และ 
ระบบอัตโนมัติ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน  
ลดการใช้ทรัพยากร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันรองรับ 
การเติบโตในระยะยาว  รวมท้ังลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อคนทุกระดับ สร้างความเท่าเทียมในการ 
เข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดและความมั่นคงในอาชีพ
 นอกจากน้ีเอสซีจีได้ดำาเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความ 
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศตามแนวทางวิถีธรรมชาติ 
ฟื้นฟู ควบคู่กับการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกักเก็บ 
ก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง ให้เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้
 เอสซีจีได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ และเปล่ียนผ่านสูเ่ศรษฐกิจคาร์บอนตำา่  
จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดผ่าน SCG Cleanergy 
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 
ต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ สูตรไฮบริด ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี 
ซึ่งช่วยผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ 
พลังงานไปพร้อมกัน
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เปล่ียนผ่ำนสู่ธุรกิจคำร์บอนต�่ำด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า บริการ  
และโซลูชันครบวงจร ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ซึ่งเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อ 
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีมากข้ึน โดยเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
อย่างมีคุณค่าสูงสุด ลดปริมาณของเสีย และนำาของเหลือใช้จาก 
กระบวนการผลิตและการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
ให้มากท่ีสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ท้ังน้ีปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จ คือการพัฒนานวัตกรรม 
และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำาเนินงานในทุก 
ข้ันตอน ซึ่งมีผลงานท่ีโดดเด่นในแต่ละกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีใน 
ปี 2564 เช่น ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนำาเสนอ CPAC  
Green Solution ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Building Information  
Modeling, BIM) มาช่วยยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง  สร้าง 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ  ธุรกิจเคมิคอลส ์
นำาเสนอแบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM นวัตกรรมเม็ด 
พลาสติกท่ีตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก 4Rs  
ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable   
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยืด 
อายุสินค้า สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้  นอกจากน้ีทุกกลุ่ม 
ธุรกิจยังได้สร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันกับท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
และภาคประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะ 
อย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไปพร้อมกัน
 พร้อมกันน้ียังส่งเสริมให้สินค้า บริการ และโซลูชัน ท่ีได้รับ 
การพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายจากทุกกลุ่มธุรกิจได้รับ 
มาตรฐานฉลากท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลากรับรอง 
ตนเองของเอสซีจี (SCG Green Choice) เพ่ือให้ผู้บริโภค 
เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้สะดวก 
ยิ่งข้ึน พร้อมสร้างความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรักษ์โลก 
และดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง  

สร้ำงควำมร่วมมือสู่ควำมยั่งยืน
และองค์กรผู้น�ำด้ำน ESG
เอสซีจีให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการดูแลด้านสังคม ซึ่งเป็นมิติ 
หน่ึงของ ESG โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในทุกภาคส่วน  ในปี 2564 เอสซีจีได้ให้ความช่วยเหลือสังคม 
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้วยการเร่งพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรม 
ของเอสซีจีอย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึน เช่น  
เตียงสนามกระดาษ ห้องไอซียูโมดูลาร์ ฯลฯ และร่วมกับภาครัฐ 
จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่สำานักงานใหญ่ บางซื่อ และนิคมอุตสาหกรรม 
อาร์ไอแอล (RIL) ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง เพ่ือดำาเนินการฉีดวัคซีน 
ให้ประชาชนท่ัวไป จัดต้ังศูนย์พักคอยรองรับการดูแลผู้ป่วยโรค 
ระบาดโควิด 19 ระดับสีเขียว ช่วยลดภาระของภาครัฐและ 
ช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อน  รวมท้ังช่วยเหลือผู้ได้รับผล 
กระทบทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและ 
ชุมชนกว่า 300 ราย พัฒนาอาชีพ แปรรูปสินค้า และนำา 
สินค้ามาจำาหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอสซีจี เช่น  
SCGHOME.com และช่องทางของพันธมิตร  
 เอสซีจียังสร้างความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกับเครือข่าย 
พันธมิตร เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) Global Cement and  
Concrete Association (GCCA) ในการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต  ความร่วมมือ 
กับโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
เพ่ือจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)   
Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) และ The Ocean  
Cleanup (TOC) เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกท้ังในระดับท้องถ่ิน  
ภูมิภาค และระดับโลก
 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำาปี 2564 ฉบับน้ี  
ได้แสดงตัวอย่างส่วนหน่ึงของการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนตามแนวทาง ESG จากความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจผ่าน 
วิกฤตและความท้าทายต่างๆ มาตลอดเวลากว่า 108 ปี และด้วย 
ความต้ังใจเป็นผู้นำาองค์กรเอกชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  มุ่งสู่สังคม 
คาร์บอนตำ่าท่ีตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมรับมือ 
กับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน เอสซีจี 

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

ประธานร่วมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน เอสซีจี

“การประยุกต์ ESG 

เข้ากับบริบทการด�าเนิน

ธุรกิจจะช่วยเสริมสร้าง

พลังแห่งการเปล่ียนแปลง 

เพื่อสร้างและส่งต่อโลก

ท่ีดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกภาคส่วน”
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

จุดมุ่งหมายของเอสซีจี
วิสัยทัศน์
เอสซีจีจะเป็นผู้นำาตลาดภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชันท่ีตอบโจทย์ความต้องการ 
ท่ีหลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต 
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนท่ีเข้าไปดำาเนินงาน  
ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร เพ่ือส่งต่อ “สิ่งท่ีดีกว่า”  
ให้ลูกค้าภายใต้คำามั่นสัญญา “Passion for Better”

เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม สังคม

บรรษัทภิบาล
ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล  

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

ส่ิงแวดล้อม
มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างย่ังยืน

สังคม
สร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  

เพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลสังคม 

ให้มีคุณภาพ

กำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน
ตำมแนวทำง ESG
เอสซีจีกำาหนดกรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวทาง
การดำาเนินงานในระดับสากล 
ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี 
เพ่ือให้การดำาเนินงาน
ในทุกกลุ่มธุรกิจสอดคล้องกัน

อุดมกำรณ์เอสซีจี
• ต้ังมั่นในความเป็นธรรม 
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ   
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

กู้วิกฤต เพื่อโลกยั่งยืน

มุ่ง Net Zero

Plus ความเป็นธรรม โปร่งใส ในทุกการด�าเนินงาน

Go Green Lean เหลื่อมล�้า ย�้าร่วมมือ

เศรษฐกิจ
ด�าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุด 

ในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่

ของคนในสังคมด้วยนวัตกรรม

บรรษัทภิบาล
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กำรด�ำเนินงำน

รู้จักเอสซีจี
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
มุ่งยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและท่ีอยู่ 
อาศัยแบบครบวงจร โดยพัฒนาสินค้า บริการ  
โซลูชัน ช่องทางจัดจำาหน่ายท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

ธุรกิจเคมิคอลส์ 
มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูงและ
โซลูชันท่ีตอบโจทย์ความยั่งยืน แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของโลกและความ
ต้องการของตลาดโลก มุ่งสู่การเป็นผู้นำา
ในภูมิภาค ขับเคล่ือนนวัตกรรมด้วยเครือข่าย 
R&D ชั้นนำาระดับโลก

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
มุ่งสร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และมุ่งสู่การเป็นผู้นำาด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรในภูมิภาค

เอสซีจีก่อต้ังข้ึนเมื่อปี 2456 เพ่ือดำาเนินการผลิตปูนซีเมนต์ 
ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในขณะน้ัน โดยได้พัฒนาการดำาเนินงานและขยายกิจการ 
เรื่อยมาอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาของ
ภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจีสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังด้านสินค้า บริการ โซลูชัน 
กระบวนการทำางาน และรูปแบบธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ัง
มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกชุมชนท่ีเข้าไป
ดำาเนินงาน

ที่ตั้งกำรด�ำเนินงำน

ไทย
(ส�านักงานใหญ่)

32,191
คน

เวียดนาม

14,917
คน

สปป. ลาว

238
คน

ฟิลิปปินส์

1,208
คน

อินโดนีเซีย

8,082
คน

ประเทศอื่นๆ

499
คน

เมียนมา

421
คน

กัมพูชา

727
คน

หมายเหตุ พนักงานอ่ืนๆ 1,745 คน

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

จ�านวนพนักงาน (คน)          

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

การผลิต •  ปูนซีเมนต์          14 โรงงาน
•  คอนกรีตผสมเสร็จ        709 โรงงาน
• กระเบื้องเซรามิก          12 โรงงาน
•  กระเบื้องหลังคา          15 โรงงาน

•  โอเลฟินส์     2 โรงงาน
•  พอลิโอเลฟินส์     9 โรงงาน
•  พีวีซีและผลิตภัณฑ์
  ที่เก่ียวข้อง  
•  ปิโตรเคมีครบวงจร     1 โรงงาน
   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

• กระดาษบรรจุภัณฑ์    8 โรงงาน
• เย่ือและกระดาษ      6 โรงงาน 
    1 ส�านักงานขาย
• บรรจุภัณฑ์จาก
  เย่ือและกระดาษ 
• บรรจุภัณฑ์ PPP     11 โรงงาน
• วัสดุอุปกรณ์     2 โรงงาน
  ทางการแพทย์     4 ส�านักงานขาย

การให้บริการและอื่น ๆ • ร้านผู้แทนจ�าหน่ายกว่า 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)

•  SCGP Inspired Solutions Studio
•  แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ เช่น 
  https://festforfood.com/

29 โรงงาน
14 โรงงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

27,029

182,529

224,226

6,168

238,390

377,174

23,341

124,223

206,824
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ความส�าเร็จ
ของการด�าเนินธุรกิจสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

ระดับสำกล
บริษัทในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในสาขาอุตสาหกรรม 
วัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 จากสถาบัน S&P Global และเป็นองค์กรแรก
ในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกต้ังแต่ปี 2547

การประเมินดัชนีชี้วัดด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การบริหารจัดการน�้า และการบริหารจัดการป่าไม้ระดับ B ในกลุ่ม Chemicals  
จากสถาบันประเมินความย่ังยืน Carbon Disclosure Project (CDP)

การประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ AA ในกลุ่ม Construction  
Materials ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 จากบริษัท Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดท�าดัชนีราคาหุ้นชั้นน�าของโลก

การประเมินศักยภาพการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืน
ระดับโลก FTSE4Good Index Series โดย FTSE Russell
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บริษัทในรายชื่อหุ้นย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแนวทางบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตที่สามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต  ดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานเพ่ือให้ธุรกิจด�าเนินอย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ธุรกิจ เพ่ือก้าวผ่าน
สถานการณ์ไปด้วยกัน  

บริษัทผ่านการรับรอง (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption, CAC)  
ต้ังแต่ปี 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินตามกรอบของ 
พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน ISO 37001

รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นปีที่ 6  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะต้นแบบองค์กรที่ย่ังยืน และรางวัลเกียรติยศ 
บริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 3 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้น�า  
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ และความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และรางวัลดีเด่นในสาขาการพัฒนาที่ย่ังยืน   
การตลาด และการบริหารทางการเงิน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต�่าและย่ังยืน (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�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญ 
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกกลุ่ม สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติ 
ต่อกันอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยังขยายขอบเขตการดูแลเรื่องการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนไปถึงคู่ธุรกิจ

ระดับประเทศ





ธุรกิจซีเมนต์เเละผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

SCGP  (ธุรกิจเเพคเกจจิ้ง)

ความมุ่งมั่นของเอสซีจีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ส�าคัญในปี 2564

OUR BUSINESS

OUR BUSINESS 11
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

23.39
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

115.53
เพตะจูล

การใช้เช้ือเพลิงทดแทน

17.38%

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.198
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

*เฉพาะประเทศไทย

ธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ควำมท้ำทำยและเป้ำหมำย
ปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก รวมท้ังปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรง สร้าง
ความเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมและการดำาเนินชีวิตของผู้บริโภค เช่น ความใส่ใจด้าน
สุขอนามัยท่ีเพ่ิมข้ึน การใช้เวลาอยู่บ้านมากข้ึน อีกท้ังเป็นส่วนสำาคัญในการเปล่ียนผ่าน
ของธุรกิจไปสู่ดิจิทัลในอัตราท่ีเร็วยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีกระแสสังคมโลกท่ีต่ืนตัวในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพ่ิมข้ึน ทำาให้การดำาเนินธุรกิจต้องคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)  ปี 2564 จึงเป็นปีท่ีเอสซีจีเร่งปรับตัว
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน 
ท้ังด้านสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางการจัดจำาหน่าย รวมถึงยกระดับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

สร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างเพื่อความย่ังยืน 

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

E สิ่งแวดล้อม

• นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างเพ่ือความยั่งยืน  
 CPAC Green Solution ซ่ึงตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบในท่ีเดียว ต้ังแต่การออกแบบ
 ก่อสร้างจนถึงการดูแลหลังการก่อสร้าง ช่วยลดระยะเวลาทำางาน แรงงาน และลด
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดของเหลือท้ิงในงานก่อสร้าง ได้แก่ 
 1. CPAC BIM ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้เก่ียวข้องเห็นภาพรวมการก่อสร้างใน
 ทุกข้ันตอน โดยเฉล่ียลดของเหลือท้ิงได้ถึง 5-15%  2. CPAC 3D Printing Solution 
 นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ ด้วยการข้ึนรูปโครงสร้างและตัวอาคารจากการใช้
 เครือ่งจกัร 3D Printing และ 3. CPAC Drone Solution การประเมนิพ้ืนท่ีด้วยโดรน 
 เพ่ือนำามาออกแบบจัดทำาผังโครงการ ก่อนดำาเนินการก่อสร้าง
•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice เป็นทางเลือกให้
 ผู้บริโภค มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุ
 การใช้งาน อีกท้ังมีสุขอนามัยท่ีดี  นอกจากน้ีในตลาดต่างประเทศ ธุรกิจได้ร่วมมือ
 กับสมาคมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศน้ันๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
•  เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel) เช่น การใช้พลังงาน
 คาร์บอนตำ่าอย่างพลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
 เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 
 การใช้ลมร้อนเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดการใช้
 ถ่านหินและพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ รวมถึงการใช้ยานยนต์
 ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV)

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำง ESG
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S สังคม

•  นำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างจริงจังและ
 ต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายการลดของเสียในงานก่อสร้างท่ี
 เกิดข้ึนจากการขาดระบบจัดการท่ีดี รวมถึงการนำาของเสีย
 กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด เช่น การดำาเนินกิจกรรม
 ในกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
 ก่อสร้าง (Circular Economy in Construction Industry, 
 CECI) ท่ีต่อยอดไปสู่โครงการบดย่อยหัวเสาเข็มคอนกรีต 
 ดำาเนินการแล้ว 10 โครงการจาก 5 บริษัท รวมการนำา 
 เศษเสาเข็มกลับมาใช้ใหม่ท้ังสิ้น 2,854 ตัน เทียบเท่าการ 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
•  โครงการบูรณาการความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ 
 และภาคเอกชน เช่น โครงการ “ชุมชนต้นแบบ ลดการเผา” 
 จังหวัดลำาปาง สนับสนุนให้เกษตรกรนำาเศษวัสดุเหลือใช้
 ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า และสร้างรายได้
 กลับคืนสู่ชุมชน โดยการอัดฟ่อนฟางข้าวจำาหน่ายให้กลุ่ม
 เกษตรกรผู้เล้ียงสตัว์ กลุ่มผู้สนใจทัว่ไป รวมท้ังใช้เป็นเชือ้เพลิง
 ทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยป้องกันและ
 แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนท่ีจากการเผาเศษวัสดุ
 เหลือใช้ทางการเกษตรและเผาป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก
• พัฒนาห้องไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU) ร่วมกับ
 โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือรองรับผู้ป่วยจากโควิด 19 โดยสร้าง
 เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีการควบคุมและแบ่งพ้ืนท่ีแยก
 ระบบอากาศของคนไข้และทีมแพทย์ เพ่ือลดโอกาสการ
 ติดเชื้อแก่ทีมแพทย์ พร้อมเสริมความมั่นใจอีกข้ันด้วยระบบ
 กรอง กำาจัดเชื้อโรค และป้องกันเชื้อโรคออกสู่ภายนอก

G บรรษัทภิบาล

• สร้างและปลูกฝังเรื่อง SCG People ซ่ึงประกอบด้วย
 อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี และ Open & Challenge เพ่ือเป็น
 วิถีหลักในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
 เป็นธรรม คำานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ
 ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม ภายใต้การให้ความสำาคัญ
 ต่อคุณค่าของคนอย่างเท่าเทียม 
•  ปรับโครงสร้างและกระบวนการทำางาน โดยมี ESG เป็น 
 กลยุทธ์สำาคัญและบูรณาการเข้ากับธุรกิจให้เน้นการตอบสนอง 
 ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ โดยทำางานเชิงรุก 
 เพ่ือเข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของลูกค้า และนำา 
 มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน  
 รวมถึงปรับกระบวนการทางความคิดให้พนักงานมทัีศนคติ 
 ท่ีพร้อมเปิดรบัสิง่ใหม่ และมีมุมมองเชิงบวกในการเรียนรู้ 
 จากความสำาเร็จและความล้มเหลว เพ่ือสร้างความคล่องตัว 
 และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน พร้อมตอบสนองต่อ 
 ความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 
 ไปอย่างรวดเร็ว
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ธุรกิจเคมิคอลส์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.73
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

77.24
เพตะจูล

ปริมาณการขายสินค้า 

SCG GREEN POLYMERTM

20,100
ตันต่อปี

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.057
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

* เฉพาะประเทศไทย

มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

ควำมท้ำทำยและเป้ำหมำย
ปี 2564 ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงพบความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
ระลอกใหม่ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำาให้บาง
อุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ความต้องการสินค้า
เคมีภัณฑ์โดยรวมปรับตัวสูงข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  ปี 2564  
มียอดขายผลิตภัณฑ์พอลิโอเลฟินส์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 1.98 ล้านตัน และยัง 
มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูงและโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง 
ต่อเน่ือง  ตลอดจนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการตลอดท้ัง 
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำาใน 
ภูมิภาคอาเซียน โดยกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินธุรกิจตามหลัก ESG  
เพ่ือมุ่งสู่ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

E สิ่งแวดล้อม

• พัฒนานวัตกรรม SCG GREEN POLYMERTM โซลูชันพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อ
 สิง่แวดล้อม ใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable 
 พร้อมก้าวสู่ธุรกิจรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบด้วยการลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นบริษัท
 ซีพลาสต์ ผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศโปรตุเกส สร้างโอกาส 
 ในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลและขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรป
•  เปิดตัวโรงงานต้นแบบสำาหรับกระบวนการ Advanced Recycling แห่งแรกของ 
 ประเทศไทย ซึง่เป็นเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนพลาสติกใช้แล้วเป็นวตัถุดิบต้ังต้น (Recycled 
 Feedstock) สำาหรับโรงงานปิโตรเคมี ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกำาลังการ
 ผลิต 4,000 ตันต่อปี  และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงาน
 ผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยร่วมกับบราสเคม (Braskem) ผู้นำาด้านพลาสติก
 ชีวภาพระดับโลก ตอบโจทย์ความต้องการพลาสติกชีวภาพในเอเชียและตลาดโลก
 ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
•  พัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า (SCG Floating Solar Solutions) เพ่ือตอบโจทย์  
 การใช้พลังงานทางเลือก โดยร่วมมือกับบริษัททีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) ติดต้ัง
 โรงไฟฟ้าลอยนำ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ในพ้ืนท่ีบ่อนำ้าของ
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลดภาระค่าไฟฟ้าและลดการปล่อย
 ก๊าซเรือนกระจก
•  ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน “ISCC PLUS” ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน
 เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย และคว้า 4 รางวัลจากงาน Prime 
 Minister’s Industry Award 2021 ได้แก่ รางวัลสูงสุดระดับประเทศ 
 “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำาปี 2564” และอีก 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำง ESG
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S สังคม

•  จากสถานการณ์โควิด 19 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย 
  ของพนักงานและครอบครัวเป็นสำาคัญโดยปรับเปล่ียนรูปแบบ 
 การทำางานเป็นแบบ Hybrid ท่ีมีความยืดหยุ่น รวมท้ัง 
 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการดูแลคุณภาพชีวิต เช่น  
 ให้บริการสุขภาพแบบออนไลน์แก่พนักงาน และขยายผล 
 การดูแล ให้คำาแนะนำากับคู่ค้าและลูกค้า ในการป้องกันและ 
 ปฏิบัติตัวกรณีท่ีติดเชื้อ  นอกจากน้ียังได้สนับสนุนอุปกรณ ์
 จัดต้ังโรงพยาบาลสนาม Community Isolation  
 ในจังหวัดระยอง
•  พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพ่ือสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับ
 นักออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ เช่น 
 นวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบเคล่ือนท่ี 
 (Mobile Isolation Unit) หน้ากากวาโรการ์ด (Varogard) 
 รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ และถังท้ิงเข็มฉีดยา เป็นต้น
•  สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการนำา
 หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
 เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งดำาเนินงานมา
 อย่างต่อเน่ืองโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มซาเล้งและชุมชน  
 โครงการ “ถุงนมกู้โลก” ซึ่งนำาถุงนมโรงเรียนมาหมุนเวียน
 เป็น “เก้าอ้ีรีไซเคิล” สู่ 6 โรงเรียนในจังหวัดระยอง และกว่า 
 1,300 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการติดตั้ง “ทุ่นกักขยะลอยนำ้า
 จาก HDPE-Bone” ซึ่งมีความทนทานต่อรังสียูวี อายุการใช้
 งานยาวนาน และนำากลับมารีไซเคิลได้ จำานวน 47 ชุด  
 ใน 17 จังหวัดท่ัวประเทศ กักขยะได้กว่า 71 ตัน
•  ส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ด้วยนวัตกรรมและการชูอัตลักษณ์ระยอง รวมถึงช่วยสื่อสาร
 การตลาดและเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ิมโอกาสให้ร้านค้าเข้ามาเป็นคู่ค้า
 กับบริษัทฯ  สร้างรายได้จากการสนับสนุนสินค้าและบริการ
 ชุมชนรวมกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

G บรรษัทภิบาล

•  ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็น 
 ส่วนหน่ึงของนโยบายการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ  
 โปร่งใส และเป็นธรรม
•  นำาระบบการจัดการด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 (Compliance Management System, CMS) มาใช้
 เพ่ือกำากับการดำาเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ
 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศน้ันๆ 
 รวมถึงดำาเนินการจัดทำาเป็นคู่มือด้าน CMS เพ่ือสื่อสารและ
 ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลการ
 ปฏิบัติงานต่อไป
•  มีคณะกรรมการกำากับดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัย 
 คุกคามทางสารสนเทศและไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
 จัดการซ้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ Security 
 Operation Center (SOC) จัดทำาโครงการพัฒนาความรู้ 
 พร้อมทดสอบความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 แก่พนักงาน (Employee Phishing Simulation Test)
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ควำมท้ำทำยและเป้ำหมำย
ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ 
การอุปโภคบริโภคในภูมิภาค ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
จากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก อย่างไรก็ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ 
ในกลุ่มท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันยังคงเติบโตได้ดี  SCGP (ธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง) จึงยังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำาด้านโซลูชัน 
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค พัฒนาโซลูชัน สินค้า และบริการ ภายใต้หลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการต้นทุน 
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน สร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG และต้ังเป้าหมายการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

E สิ่งแวดล้อม

• ต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 เทียบกับ 
 ปีฐาน 2563 ท้ังธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ และต้ังเป้าหมายการปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน 
 ความพยายามควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 
 ตามความตกลงปารีส
• ต้ังเป้าหมายลดการใช้นำ้าจากภายนอก 35% ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ 
 ณ ปีฐาน 2557    
• นำาเทคโนโลยีมาใช้ทำางาน เช่น ระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
 (AI) เพ่ือใช้วิเคราะห์ คาดการณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและผลิตผล
 ให้ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการประกอบการท่ียั่งยืน 
• ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพ่ิมสัดส่วนการนำากระดาษเหลือใช้กลับมา
 ใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต รวมถึงเพ่ิมสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถ
 รีไซเคิลได้ โดยต้ังเป้าหมาย “สัดส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ 
 ใช้ซำ้าได้ หรือสลายตัวได้เท่ากับ 100% ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดภายใน
 ปี 2568”

S สังคม

• พัฒนานวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือสังคม “เตียงสนามกระดาษ SCGP” 
 ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล เพ่ือช่วยเหลือสังคมในภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วย
 โรคโควิด 19 รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรและประชาชนท่ัวไปให้รัก
 สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันผ่านโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปล่ียน
 กระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP” 

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำง ESG

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.87
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

64.67
เพตะจูล

ลดการใช้น�้าจากภายนอก

26.3%

เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.263
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

*เฉพาะประเทศไทย

มุ่งสู่การเป็นผู้น�าด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค 

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
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• ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบและผลิต 
 โครงสร้างหน้ากาก Respirator “CUre AIR SURE” 
 ท่ีออกแบบจากความใส่ใจเพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร
 ทางสาธารณสุข เป็นทางเลือกสำาหรับป้องกันโรคโควิด 19 
 และได้รับรางวัล Gmark Award 2021 ประเภท 
 Accessories and Personal Items for Professional 
 Use จาก Japan Institute of Design Promotion 
• ร่วมกับอำาเภอบ้านโป่งและ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ในอำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขยายการดำาเนินการ 
 “บ้านโป่งโมเดล” ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสร้าง
 อำาเภอต้นแบบท่ีมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผลต่อเน่ือง
 เป็นปีท่ี 3 โดยในปี 2564 มีชุมชนเข้าร่วมจำานวน 17 ชุมชน 
 ทำาให้จนถึงปัจจุบันโครงการน้ีสามารถสร้างชุมชนต้นแบบ
 การจัดการขยะถึง 58 ชุมชน และได้ต้ังเป้าขยายผลต่อเน่ือง
 จนครบท้ังอำาเภอบ้านโป่ง 183 ชุมชนในปี 2566 ซึ่งชุมชน
 บ้านหนองสองห้อง หน่ึงในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านโป่ง
 โมเดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการชุมชน
 ปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมปี 2564 นอกจากน้ี SCGP ได้นำาแนวคิดไป
 ขยายผลต่อในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีโรงงานต้ังอยู่ ได้แก่ 
 ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และขอนแก่น อีกรวม 13 ชุมชน 
• จัดกิจกรรม SCGP Packaging Speak Out ให้คนรุ่นใหม่ 
 (Gen Z) เสนอไอเดียสร้างสรรค์ด้านแพคเกจจิ้งใน 2 หัวข้อ 
 ได้แก่ Packaging Design และ Packaging Solutions 
 เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีเวทีในการออกแบบ ส่งเสริม
 ความรู้ และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 ในประเทศไทยและอาเซียนให้มีคุณภาพในระดับสากล

G บรรษัทภิบาล

• คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายบริษัทและแนวทาง
 สำาหรับแผนการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสม
 กับสถานการณ์ ได้แก่ การกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
 การสื่อสารอย่างท่ัวถึงกับพนักงาน และคู่ธุรกิจ รวมถึงการ
 ส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือสังคม 
• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้รับการคัดเลือกจากตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 
 ประจำาปี 2564 และได้รับรางวัล Sustainability Excellence 
 ประเภท Rising Star Sustainability Awards สะท้อนการ
 ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตาม SCGP 
 Learning Framework ท้ังในส่วนของความรู้ความสามารถ
 ตามหน้าท่ี (Functional Competency) และความรู้ความ
 สามารถด้านการเป็นผู้นำา (Leadership Competency) 
 พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานออกแบบความก้าวหน้าใน
 เส้นทางอาชีพของตนเอง รวมท้ังจัดโปรแกรมการเรียนรู้
 ท่ีเสริมศักยภาพและ Workshop ท้ังรูปแบบ Online และ 
 Offline  มีระบบพ่ีเล้ียงให้คำาปรึกษา (Mentoring System) 
 การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การประเมิน
 ศกัยภาพพนักงาน และการทำาแผนสบืทอดธุรกิจ (Succession
 Plan) ในอนาคต
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ความมุ่งม่ันของเอสซีจี 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เพ่ือสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาติและดูแลสิง่แวดล้อมเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดี 
ของคนในสงัคม รวมท้ังพัฒนาและยกระดับผู้มส่ีวนได้เสยีโดยไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง ด้วยความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญ 
ในการขับเคล่ือนสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, 
SDGs)

 เอสซีจีได้วิเคราะห์การดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือจัด
ลำาดับความสำาคัญของ SDGs โดยพิจารณาจากปัจจัยขับเคล่ือน 
ทางธุรกิจ ความเสี่ยงหลักและโอกาสในการดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึง 
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสำาคัญ (Materiality) และ 
เชือ่มโยง SDGs กับเป้าหมายการดำาเนินงานของเอสซีจี เพ่ือ 
ช่วยเร่งขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวก 
แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากท่ีสุดในทุกแห่งท่ี
ดำาเนินธุรกิจ

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน

0
เป้าหมายจ�านวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
จากการท�างาน

0
ราย/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน
เป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0
เป้าหมายจ�านวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

2% 
เป้าหมายการลงทุนด้านวิจัย 
และนวัตกรรมเทียบกับรายได้ 
จากการขายรวม

50% 
เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

66.7% 
เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า 
บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก SCG 
Green Choice ภายในปี 2573 เทียบ
กับรายได้จากการขายรวม

33.3% 
เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า 
บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก 
SCG Green Choice ท่ีมอบคุณค่า 
โดยตรงต่อลูกค้าภายในปี 2573  
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

8 ล้านตันต่อปี
เป้าหมายการใช้วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียนภายในปี 2568*

0
เป้าหมายการน�าของเสียอันตราย
และไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี

70% 
เป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่ต้อง 
ก�าจัดต่อตันการผลิตภายในปี 2568 
เทยีบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557*

23% 
เป้าหมายการลดการใช้น�้าจากภายนอก
ภายในปี 2568 เทยีบกับกรณีปกติ 
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�ากลับมารีไซเคิล 
ใช้ซ�้า หรือสลายตัวได้ในปี 2568

0
เป้าหมายจ�านวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจจากการเดินทาง
และการขนส่ง

0 
เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2593

20% 
เป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใน
ปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563

13% 
เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
ภายในปี 2568 เทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

3 ล้านไร่
เป้าหมายปลูกต้นไม้
เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟู
ความสมดุลของระบบนิเวศ
ภายในปี 2593

*เฉพาะประเทศไทย
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การด�าเนินงานของเอสซีจี

ท่ีเกี่ยวข้อง

 SDG 3.6

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ และการขนส่ง 

จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการท�างาน การขนส่ง

และการเดินทาง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพ

ของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เอสซีจีจึงให้ความส�าคัญกับ

พฤติกรรมและวัฒนธรรมการท�างานที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร (Total 

Safety Culture) เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและ 

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกวัย

•  สุขภาพและความปลอดภัย 
•  การพัฒนาชุมชนและสังคม

 SDG 8.4
 8.5
 8.8

เอสซีจีมุ่งม่ันในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและย่ังยืน 

โดยให้ความส�าคัญกับการจ้างงานท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณค่า

ส�าหรับทุกคน รวมถึงวางแผนการผลิตและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก 

•  สุขภาพและความปลอดภัย 
•  การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
•  การดูแลและพัฒนาพนักงาน

 SDG 9.4
 9.5

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุก

กิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขัน ซ่ึงจะ

เป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีต่อการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว และช่วยส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืน 

•  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
•  ความรับผิดชอบต่อสินค้า
  และบริการ

 SDG 12.2
  12.4
  12.5

เอสซีจีน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้น้อยท่ีสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน

• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• การบริหารจัดการน�้า 
• การจัดการของเสีย 
• การจัดการคุณภาพอากาศ

 SDG 13.1
  13.3

เอสซีจีมีความมุ่งม่ันในการเร่งปรับตัวและด�าเนินงานในมิติต่าง ๆ เพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผนึกก�าลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ในการสร้างขีดความสามารถของสังคมและชุมชนเพื่อปรับตัวและรับมือกับการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

•  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ 
•  เครือข่ายความร่วมมือ 
  มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน 
•  ปลูก ลด ร้อน

กำรขับเคล่ือนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน

SDGs เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจีมากท่ีสุด
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ผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2564

ปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง
(เทียบกับปีฐาน 2563)

0.90 
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

ร้อยละ 

2.66

สิ่งแวดล้อม 
(Environmental)

สังคม
(Social)

ปริมาณการใช้

พลังงานท่ีลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 

ณ ปีฐาน 2550) 

19.75 
เพตะจูล 

ร้อยละ 

7.1

สัดส่วนการใช้

เชื้อเพลิงทดแทน
ร้อยละ

14.8

จ�านวนผู้บาดเจ็บ

จากการท�างาน

ถึงขั้นเสียชีวิต
ในพื้นที่ท�างาน
การเดินทาง
และขนส่ง
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

2/8
ราย

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างาน

ถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

0.175/0.192
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

อัตราการเจ็บป่วยและโรค
จากการท�างาน

ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด 
พนักงาน 

0.000
ราย/1,000,000 

ช่ัวโมงการท�างาน

สินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

SCG Green Choice
ร้อยละ 

40.7
ของรายได้

จากการขาย

สินค้าและบริการ

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

HVA
ร้อยละ 

34.5
ของรายได้จากการขาย

การลงทุนเพื่อการ

วิจัยและนวัตกรรม

7,215 
ล้านบาท

ร้อยละ 

1.4
ของรายได้

จากการขายบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ 

(Governance & Economic)

GHG
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ผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีส�าคัญในปี 2564

ปริมาณการใช้

น�้าจากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 

ณ ปีฐาน 2557)

38.03
ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ 

22.6
สัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้
ร้อยละ 

11.9 

ของเสียอันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ
ร้อยละ 

0.0000 

ของเสียไม่อันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ
ร้อยละ 

0.0107

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน

ด้านส่ิงแวดล้อม

4,300
ล้านบาท 

ร้อยละ 

0.8  

ของรายได้จากการขาย

พนักงานขับรถ
ที่ผ่านการอบรม

จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

8,969 
ราย

สัดส่วน

พนักงานหญิง
ในระดับจัดการ  
ร้อยละ 

24.8
การละเมิดด้าน

สิทธิมนุษยชน

0 
ราย

จ�านวนฝายชะลอน�้า

110,000  

ฝาย

ส่งเสริมการจัดการน�้าชุมชน

14,000 
ครัวเรือน

การส่งเสริมอาชีพ
ที่ตลาดต้องการ 

3,000 
คน

การแบ่งปันสู่สังคม

700 

ล้านบาท

สินค้าและบริการที่ได้รับ

ฉลาก SCG Green Choice 

ในหมวด Circularity
ร้อยละ 

19.6
ของรายได้จากการขาย

การรับรองฉลากคาร์บอน

542
ผลิตภัณฑ์

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

9,548
ล้านบาท

คู่ธุรกิจท่ีได้รับ

การประเมินความเส่ียง

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแล

ESG
ร้อยละ 

100 

ของคู่ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการจัดหา

มากกว่าล้านบาท

เงินสนับสนุนสมาคม
และองค์กรต่าง ๆ

11.31
ล้านบาท





OUR PASSION  23

OUR PASSION
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี

Passion for Integrity 

บรรษัทภิบาล

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

CEO Forward Looking

บทบาทของคณะกรรมการด้านการด�าเนินงาน
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
เอสซีจีดำาเนินการและทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการการดำาเนินธุรกิจควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นองค์กร 
ต้นแบบด้านการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านแนวคิด SCG Circular Way ด้วยความ 
มุ่งมั่นท่ีจะมอบ “สิ่งท่ีดีกว่า” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าท่ียั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมรับมือ 
กับความท้าทายและความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ สามารถปรับตัวกับ 
ความผันผวนจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  
ท่ีส่งผลกระทบไปท่ัวโลก
 
เอสซีจีจึงวางกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการทำาธุรกิจท่ีสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการเติบโต 
อย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนผ่านความมุ่งมั่นท่ีครอบคลุมกลยุทธ์ใน 3 ด้านหลัก คือ Passion for Integrity,  
Passion for Better Solutions และ Passion for All

Passion 
for Better Solutions

มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ

ที่ใส่ใจต่อกระบวนการผลิต สินค้า บริการ

และโซลูชัน “ที่ดีกว่า”

Passion 
for Integrity

มุ่งมั่นในการสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามครรลอง
แห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

Passion
for All

มุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ของการด�าเนินธุรกิจ
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หลักการด�าเนินงานและประเด็น

การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่เกี่ยวข้อง

ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการเป็นพลเมืองที่ดี 
และการปลูกฝังอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี คือ ต้ังมั่น
ในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่น
ในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม แก่พนักงานทุกระดับ โดยสืบต่อและถ่ายทอด
จากพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีของกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้ง
ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักสากล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ซึ่งแสดงออกในพฤติกรรมของพนักงานอย่างเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 

• บรรษัทภิบาล 
• โครงสร้างการด�าเนินงานเพ่ือความย่ังยืน 
• จรรยาบรรณธุรกิจ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับ
สร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ร่วมกัน ค�านึงถึงความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และ
ความปลอดภัย ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่า
สูงสุด ลดมลพิษและของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
และน�าของเสียกลับสู่กระบวนการเพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เพ่ือรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและวิกฤตต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

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

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ  และมุ่งมั่นสู่การ
เป็นองค์กรต้นแบบที่ดี เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของ
สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
สากล เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายเป็น
เครือข่ายความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อม 
สนับสนุนและส่งเสริมองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Alliance) และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่าน 
การบริหารจัดการแบบองค์รวม สร้างความร่วมมือ 
ร่วมกัน  เพ่ือยกระดับการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ 
สู่ความย่ังยืนร่วมกัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในวงกว้าง

• ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน 
• การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
• เครือข่ายความร่วมมือ มุ่งมั่นสร้างพลัง
  สู่ความย่ังยืน 
• การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน 
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

Passion 

for Integrity 

กลยุทธ์ที่ 1

Passion 

for Better 

Solutions

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

Passion 

for All

กลยุทธ์การพัฒนา

อย่างยั่งยืน

แนวกลยุทธ์
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การบริหาร
จัดการความเส่ียง

ในปี 2564 เอสซีจีประเมินความเสี่ยงท่ีมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซ่ึงครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG Risk)

กำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
ความเสี่ยงทางกายภาพจากภาวะ 
โลกร้อนที่สร้างภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น 
ท่ัวโลก เช่น น�้าแล้ง น�้าท่วมฉับพลัน  
พายุ ไฟป่า สภาพอากาศสุดขั้ว ซึ่งอาจ 
ส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก 

แนวทางบริหารจัดการ

•  จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
  ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถ
  ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเผชิญ
  กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

•  ติดตามสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด 
  ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ 
  ในระดับสากลเพ่ือระบุพ้ืนที่ที่มีความ 
  ตึงเครียดด้านน�้า (Water Stress)  
  และก�าหนดมาตรการแก้ไขที่จ�าเป็น

•  ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาค   
  อุตสาหกรรมเพ่ือบริหารจัดการน�้าและ
  เพ่ิมปริมาณน�้าเก็บกักในพื้นที่

•  บริหารจัดการน�้าในโรงงานด้วยการ
  ลดการใช้น�้า (Reduce) การบ�าบัด
  น�้าเสียและน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse/
  Recycle) และการสร้างทดแทน 
  (Replenish)

แนวทางบริหารจัดการ

•  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
  ส่งเสริมให้เกิดการทบทวนและยกระดับ
  ความมุ่งมั่น ด้วยระบบการประเมิน
  ตนเอง 

•  พัฒนามาตรฐานอาชีวอนามัยและ
  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็น
  มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

•  บงัคับใช้ “กฎพิทกัษ์ชวิีต” ซึง่มบีทลงโทษ
  กรณีไม่ปฏิบัติตาม 

•  ส่งเสริมและขยายผลให้คู่ธุรกิจมีระบบ
  การจัดการอาชีวอนามัยและความ
  ปลอดภัยด้วยการจัดท�า Contractor 
  Safety Management  

•  พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ
  การใช้ยานพาหนะทางถนน โดยใช้ระบบ 
  ADAS/DMS

•  พัฒนาระบบการประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง    
  เพ่ือยกระดับคู่ธุรกิจขนส่งเป็น 
  มืออาชีพและเติบโตไปพร้อมกับเอสซีจี

แนวทางบริหารจัดการ

•  ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
  โควิด 19 และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
  ทั้งภายในและภายนอก 

•  จัดเตรียมทรัพยากรส�าคัญเพื่อการ
  ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์
  ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พักชั่วคราว 
  พาหนะรับส่ง ฯลฯ

•  จัดระบบการท�างานแบบ Hybrid 
  Workplace และจัดสถานที่ท�างานแบบ 
  COVID Free Setting ในส�านักงาน 
  และโรงงาน เช่น มาตรการ Bubble & 
  Seal แบ่งพ้ืนที่การท�างาน มาตรการ
  เข้าออกโรงงาน ฯลฯ  จัดหาวัคซีนให้ 
  ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจหาเชื้อเป็นระยะด้วย 
  ATK และก�าหนดวิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบ
  ผู้ติดเชื้อ รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้า
  ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

กำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ 
และการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจ ถือเป็นความเส่ียงเร่งด่วนที่ต้อง
ยกระดับและเข้มงวดด้านการบริหาร
จัดการ

สุขภำพและ
ควำมปลอดภัย
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก
การท�างาน การขนส่ง และการเดินทาง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขภาพของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง
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แนวทางบริหารจัดการ

•  ต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ 
  เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573
  เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และมุ่งสู่การ
  ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
  ภายในปี 2593 

•  จัดท�าแผนการท�างานตามกรอบ TCFD  
  และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
  ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร 
  (ICP)

•  เพ่ิมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
  และพลังงานทางเลือก

•  พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมจาก 
  พลังงานสะอาดที่ลดการปล่อยก๊าซ
  เรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เช่น โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า ระบบหลังคา 
  โซลาร์เอสซีจี ปูนซีเมนต์รักษ์โลก ฯลฯ 

•  ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
  ในการปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก  
  ป่าชายฝั่ง และหญ้าทะเล เพ่ือสร้าง
  ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น 
  แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางบริหารจัดการ

•  ธุรกิจเคมิคอลส์ต้ังเป้าหมายการขาย
  ผลิตภัณฑ์ SCG GREEN POLYMERTM 
 2 แสนตันต่อปีภายในปี 2568 และ 
  1 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573 

•  SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ต้ังเป้าหมาย 
  เพิม่สดัส่วนปรมิาณการขายบรรจภัุณฑ์ 
 ที่สามารถรีไซเคิลได้ ใช้ซ�้าได้  
 หรือสลายตัวได้ เท่ากับ 100% 
 ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
 ภายในปี 2568

•  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก 
  และโซลูชันตามหลักเศรษฐกิจ
  หมุนเวียน เช่น การเปลี่ยนพลาสติก 
  ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบต้ังต้น 

•  สร้างความร่วมมือกับภาคชุมชนและ
  สังคมในการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้
  อย่างคุ้มค่า

เศรษฐกิจคำร์บอนต�่ำ

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบเพื่อควบคุม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผู้บริโภค 
ที่ให้ความส�าคัญกับสินค้าคาร์บอนต�่า 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  
ท�าให้ต้องลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด 
และคาร์บอนต�่า ซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่ 
ทางธุรกิจในระยะยาว

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของเอสซีจีจากการ
สูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูลที่ส�าคัญ 
และอาจท�าให้สูญเสียรายได้หรือก�าไร  
หากเกิดปัญหาดังกล่าว

กำรจัดกำรขยะ
พลำสติก
ความเสี่ยงจากปัญหาขยะพลาสติก
ทั้งบนบกและในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท�าให้ความต้องการเม็ด
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง
แต่ถือเป็นโอกาสใหม่ของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางบริหารจัดการ

•  แต่งต้ังคณะกรรมการ SCG IT  
  Governance เพ่ือก�าหนดนโยบาย 
  และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการส่ือสารของเอสซีจี (SCG 
  e-Policy)  

•  แต่งต้ังคณะท�างาน Cybersecurity  
  Governance เพ่ือก�ากับดูแลความ 
  ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  สร้างความตระหนักรู้ในการใช้
  เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

•  ประเมินและวางแผนบริหารความเสี่ยง
  ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

•  ตรวจสอบการด�าเนินงานของ 
  หน่วยงานในเอสซีจี และใช้เครื่องมือ 
  Data Protection  

•  เตรียมแผนรับมือและตอบสนองต่อภัย
  คุกคามทางไซเบอร์ เช่น แผนกู้คืนระบบ 
  และฝึกซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ  
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ท่ีส�ำคัญของเอสซีจี
กระบวนกำรประเมิน
และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ
ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน
อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล 

Global Reporting Initiatives (GRI) 

ฉบับ GRI Standards

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ครอบคลุมต้ังแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง 
และจัดจ�าหน่าย การใช้สินค้าและบริการ ประกอบกับ
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส�ารวจความคิดเห็น 
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญ
ทั้งในมิติของความส�าคัญต่อเอสซีจีและความส�าคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และก�าหนดประเด็น
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร

1

2

3

4

การประเมินประเด็น

การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ส�าคัญ

ปี 2564

เอสซีจีทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนท่ีสำาคัญทุกปี ผ่านคณะกรรมการ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี โดยพิจารณา 
ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  
  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญท้ังในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ความ 
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญ 
เกณฑ์การประเมนิ ESG จากผู้ประเมนิชัน้นำา 
และประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานและเป้าหมายด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 
ความเสี่ยงและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า

• การทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่าง 
 ยั่งยืนท่ีสำาคัญโดยคณะกรรมการต่างๆ 
 ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงในหน้า 39
• การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
 เสียต่อประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แสดงในหน้า 50
• การให้การรับรองผลการดำาเนินงาน
 ของประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แสดงในหน้า 152

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี 

(Enterprise Materiality)
• ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง

• ส่งผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง

• เป็นประเด็นที่ถูกน�าไปพิจารณาในแผนธุรกิจของเอสซีจีทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ค
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ผ
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ย

การรับมือกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภาพและ

ความปลอดภัย

ความส�าคัญต่อเอสซีจี
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ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนท่ีส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)
การรับมือกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ัง
ทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป (ดูหน้า 42)

ความเส่ียง
วิกฤตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพ้ืนท่ี 
ท่ัวโลก ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องการทราบข้อมูล 
เก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ  
ซึ่งอาจส่งผลถึงความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ  
ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าชดเชยความเสียหายท่ีอาจ 
เกิดข้ึน  นอกจากน้ียังส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเน้นการเลือกซื้อสินค้า 
และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
รวมท้ังความคาดหวังถึงความร่วมมือกันในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส  
เพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก
ให้ตำ่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส และลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

โอกาส
นำามาตรฐานสากลมาสร้างความยั่งยืนในการดำาเนิน
งานและการจัดทำาแผนการทำางานเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก พัฒนาสินค้าและบริการคาร์บอนตำ่า 
ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน
โครงการท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ
กำาหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal 
Carbon Pricing)  เพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงทดแทน 
และพลังงานทางเลือก จัดทำาโครงการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและโครงการลดการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยการผลิต  ฟื้นฟูระบบนิเวศเพ่ือเป็นแหล่ง 
ดูดซับคาร์บอน สอดคล้องกับความตกลงปารีส  
โดยต้ังเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 เทียบกับ 
ปีฐาน 2563  และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธิเป็นศนูย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน 
โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และทำาให้เกิดการ
หมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน (ดูหน้า 44)

ความเส่ียง
วิกฤตขยะท่ัวโลกท้ังในทะเลและบนบกท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ส่งผลให้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน องค์กรท่ีไม่แสวงหา
กำาไร และผู้ถือหุ้น มีความกังวลต่อการใช้ 
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิงและการ
บริหารจัดการของเสียที่ไร้ประสิทธิภาพ รัฐบาล 
ในหลายประเทศออกกฎหมายยกเลิกการใช้ 
ถุงพลาสติก และในยุโรปมีมาตรการจัดเก็บ 
ภาษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก  ผู้บริโภคมี 
แนวโน้มให้ความสนใจต่อการเลือกซื้อสินค้า 
และบริการท่ีใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรหรือนำาของเสียกลับ 
เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเป็นวัสดุรีไซเคิล 

โอกาส
นำาเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตหรือการใช้งาน และออกแบบ
ให้มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน สามารถนำา
กลับมารีไซเคิลได้ พัฒนากระบวนการผลิต
ให้เกิดของเสียหรือเหลือเศษวัสดุน้อยท่ีสุด  
รวบรวมและจัดการของเสียเพ่ือนำากลับมาใช้
ใหม่ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียโดยพัฒนา
เป็นสินค้าหรือวัสดุทดแทน  พร้อมสร้างธุรกิจ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และต้ังเป้าหมายเป็นองค์กรผู้นำา
ด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศและ
ระดับภูมิภาค

สุขภาพ

และความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  
คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
จากการดำาเนินงานของธุรกิจท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม (ดูหน้า 46)

ความเส่ียง
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผล 
กระทบอย่างรวดเรว็และรนุแรงต่อการดำาเนินธุรกิจ 
เศรษฐกิจในภาพรวมและรูปแบบการใช้ชีวิต 
ในสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก 
รวมท้ังสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ  การดูแลความปลอดภัยของธุรกิจ 
ในต่างประเทศให้ได้มาตรฐานของเอสซีจี รวมถึง 
การขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจ 
ขนส่งท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให ้
เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทำางาน  
ความปลอดภัยจากการขนส่งและการเดินทาง  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน  
คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม

โอกาส
การเร่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเก่ียวกับสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ท่ีดี เกิดเป็นสินค้า บริการ และ 
โซลูชันท่ีตอบโจทย์ความต้องการในช่วงการแพร่ 
ระบาดของโควิด 19 รวมท้ังพัฒนามาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือควบคุมพฤติกรรมท่ีมี 
ความเสี่ยง ให้เกิดเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังและ 
ต่อเน่ือง  ยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของเอสซีจี และระบบการตรวจ 
ประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย ส่งเสริม 
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้นำาด้านความ 
ปลอดภัย และมุ่งสู่การดำาเนินการท่ีเกิดจาก 
คำามั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของผู้บริหารในแต่ละ 
บรษิทั รวมท้ังนำาเทคโนโลยมีาช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ 
ในการดูแลความปลอดภัยในทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิด 
วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร พร้อม 
ส่งเสริมและขยายผลสู่คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม

ประเด็นความยั่งยืน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพ

และความปลอดภัย

บรรษัทภิบาล • • •

นวัตกรรมและเทคโนโลยี • • •

จรรยาบรรณธุรกิจ • • •

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า •

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการของเสีย • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •
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บรรษัทภิบาล 
เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์ 4 ประการในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองมายาวนาน โดยเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กรด้วย 
ความรับผิดชอบ เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นพ้ืนฐานสำาคัญท่ีสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว  
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำาการกำากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการก�ากับดูแล 

ภายใต้บริบททางธุรกิจท่ีมีความซับซ้อน ผันผวน และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เอสซีจีได้ออกแบบโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการเพ่ือส่งเสริมการดำาเนินงานตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรือแนวทางท่ีได้กำาหนดไว้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยมี “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติท่ียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกรอบแนวทางบริหาร
จัดการองค์กรและธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลตาม 
วิสัยทัศน์

โครงสร้างคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทของเอสซีจีประกอบ 
ด้วยบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ท้ังความรู้  
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ มีบทบาท
สำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่าอย่าง 
ยั่งยืนให้แก่ท้ังเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสีย

ความหลากหลาย
ของกรรมการ

ระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่ง

ชาย

4-6 ปี

1-3 ปี

หญิง 

7-9 ปี

>10 ปี

4 คน2 คน

2 คน

4 คน

2 คน (17%)

10 คน (83%)

ประธาน
คณะกรรมการ

ชุดย่อย

ชาย

หญิง 

1 คณะ

3 คณะ

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ส�านักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
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ประเด็นส�าคัญ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
กิจการสังคม 

เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ระยะยาวและกลยุทธ์ด้าน ESG

การบริหารความเสี่ยง

ภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

จริยธรรมทางธุรกิจ

การรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 

ทุนมนุษย์

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การสืบทอดกรรมการและผู้บริหาร

การก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
กำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน ท้ัง 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นโยบาย 
การเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของ 
องค์กร ทบทวนนโยบายและแผนงานสำาคัญของ 
บริษัทเป็นประจำาทุกปี รวมท้ังดูแลและสนับสนุน 
การจัดสรรทรัพยากรสำาคัญเพ่ือให้การดำาเนินงาน 
บรรลุตามเป้าหมาย  ตลอดจนกำากับดูแล  
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของ 
เอสซีจีและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ 
สูงตามแผนท่ีวางไว้ ด้วยการดำาเนินงานอย่าง 
เป็นอิสระ

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

    PASSION FOR INTEGRITY
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คณะกรรมการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะท�างานวิชาชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะกรรมการพัฒนา
คู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะท�างานวิชาชีพ
การตลาด การขาย

และแบรนด์

SCG Green Choice*

วางแผน
และการเงิน

Corporate Risk 
Management

คณะกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและพลังงาน

คณะกรรมการ

อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

Governance & Economic 

Excellence Committee

Environment Excellence

Committee

Social Excellence

Committee

คณะท�างาน Human 
Rights & Stakeholder 

Engagement

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
ในการท�างาน

คณะท�างาน
Corporate 
Citizenship

& Philanthropy

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

และขนส่ง

คณะท�างาน
ด้านการจัดการน�้า

การบุคคลกลาง
คณะท�างาน

จัดการ
คุณภาพอากาศ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ

คณะท�างาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ส�านักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

ผู้ถือหุ้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
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เอสซจีแีต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เอสซจี ีโดยมกีรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้จดัการใหญ่และรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานส่วนกลาง เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบ 
การนำาเสนอแผนงานและผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวข้อง
 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี แบ่งการดูแลการดำาเนินงานเพ่ือ
ความยั่งยืนเป็น 3 ระดับ ได้แก่

    PASSION FOR INTEGRITY

แนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
ของเอสซีจี

ระดับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(Issue-based Level) 

มีคณะกรรมการและคณะทำางานดูแลเพ่ือการบรหิารจดัการต้ังแต่การกำาหนดนโยบาย 
กลยทุธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ และติดตามผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีกำาหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตามมิติและกลยุทธ์หลัก
ต่างๆ (Dimension and Strategic Issue Committees)

ระดับกลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(Strategic Issue)

ได้แก่ การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพ 
และความปลอดภัย

ระดับมิติ
(Dimension Level)

มีคณะกรรมการปฏบัิติหน้าท่ีดูแลภาพรวมการดำาเนินงานตามมิติ แบ่งเป็น บรรษทัภิบาล 
และเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ผลักดันประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ รวมถึงให้คำาแนะนำาด้านแนวทางดำาเนินงาน แนวปฏิบัติ  
และการกำาหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการเพื่อการด�าเนินงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับมิติ 3 ด้านหลัก

• Governance & Economic Excellence 

 Committee

• Environment Excellence Committee

• Social Excellence Committee

 และคณะกรรมการ/คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการเพื่อการด�าเนินกลยุทธ์

และการด�าเนินงานในระดับกลยุทธ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 เรื่องหลัก

• คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง

 สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

• คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน

• คณะกรรมการอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

*ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
SCG Enterprise Brand Management Steering Committee
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CEO Forward Looking
การด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร

ปี 2564 ยังคงเป็นปีท่ีเราต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง 
เอสซีจีปรับตัวทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความยืดหยุ่น  
(Resilience) ในการดำาเนินธุรกิจให้ได้มากท่ีสุด ทำาให้สถานะ 
การเงินของเอสซีจียังคงแข็งแกร่ง  มีรายได้จากการขาย 530,112  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 จากปีก่อน มีกำาไร 47,174 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38 จากปีก่อน 

คิดว่า Highlight ที่ส�าคัญส�าหรับปี 2564  

มีอะไรบ้าง

เอสซีจีมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี คือเราวางแผน 
ลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง และผลิตสินค้า 
ด้วยนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค  
เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและสุขอนามัยท่ีดีซึ่งเป็นไปตาม 
กระแสตลาดโลกหลังโควิด 19 ท่ีผู้คนหันมาตระหนักถึงการดูแล 
สิง่แวดล้อมและรกัษาสขุอนามยัมากข้ึน การลงทุนท้ังด้านเทคโนโลยี 
และต้นแบบด้าน Recycling และ Green Polymer รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 
คิดเป็น 41% จากรายได้รวม  

การประกาศหมุดหมายเร่ือง ESG จะช่วยเสริม

ความแข็งแกร่งให้ SCG ได้อย่างไร

การดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
(ESG) เป็นแนวทางท่ีจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร 
อย่างยั่งยืน เพราะจากวิกฤตโควิด 19 และวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ 
โลกท่ีเกิดข้ึน ทำาให้ผู้คนตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม  
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  เอสซีจียังมุ่งมั่นและจริงใจในการทำาเรื่อง  
ESG ผ่านกระบวนการกำากับดูแลองค์กรท่ีดี โดยเปิดใจ รับฟัง 
ความคิดเห็น คำาแนะนำา รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือนำามาปรับปรุงและยกระดับการดำาเนินงาน และเน้นการ 
เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานกรอบการรายงานต่างๆ อย่างถูกต้อง 
และตรวจสอบได้  

เป้าหมายท่ีจะไป Net Zero ในปี 2593 หรือ

ประมาณ 30 ปีข้างหน้า มีความท้าทายอย่างไร

ความท้าทายท่ีสำาคัญ คือการสร้างการเปล่ียนผ่าน (Transition)  
และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า และภาคส่วน 
อ่ืนๆ ในระดับมหภาค เพ่ือสร้างสมดุลของการเปล่ียนผ่านและ 
ช่วยกันรวมพลังสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ตลาดในเวลาและ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ 
ได้อย่างต่อเน่ือง และท่ีสำาคัญมากคือความร่วมมือร่วมใจจาก 
พนักงานทุกคนท่ีต้องผนวกแนวทาง Net Zero ท้ังในการทำางาน 
และการใช้ชีวิตประจำาวัน

อะไรคือเร่ืองส�าคัญของเอสซีจีในปี 2565 

เป้าหมายหลักของเรายังคงเดินหน้าปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน  
และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่าและเปล่ียนผ่าน 
เข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net  
Zero) โดยเร่งลงทุนพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานทางเลือก 
มาทดแทนการใช้ถ่านหิน การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนตำ่า เช่น SCG  
CLEANERGY, SCG GREEN POLYMERTM การนำาเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาพัฒนา Retail & Solution เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันพร้อมกับความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนรุ่นหลังต่อไป

การเติบโตต่อไปในระยะกลางจะเป็นอย่างไร

ทุกธุรกิจจะมุ่งเน้นสู่โมเดล ESG Pathway เพ่ือสร้างการ 
เติบโตทางธุรกิจท่ียั่งยืน  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
จะปรบัเปล่ียนมาใช้เชือ้เพลิงชวีมวลแทนถ่านหิน ใช้ BIM Technology 
ในการก่อสร้างเพ่ือลดของเสียจากการก่อสร้าง  ธุรกิจเคมิคอลส์ 
ขยายธุรกิจด้าน SCG GREEN POLYMERTM ร่วมกับการนำา 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การ 
ออกแบบเพ่ือการรีไซเคิล การผลิตเพ่ือการรีไซเคิล และการ 
รีไซเคิลข้ันสูง  SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ขยายกำาลังการผลิต 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง ใช้รูปแบบธุรกิจ T-Model  
เพ่ือมุ่งสู่ผู้นำาด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
แบบครบวงจรในภูมิภาค 

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 

เอสซีจีต่อไปจะเป็นอย่างไรเม่ือแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

เร่ิมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท้ังสามธุรกิจหลักของเอสซีจีมี Value ท่ีสำาคัญเหมือนกันคือ SCG  
People ท่ีมีการปลูกฝัง Sustainable Development DNA  
(SD DNA) ในมุมมอง แนวคิด และการปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน 
ในทุกระดับ  ดังน้ันแม้จะมีการ Spin-off แต่ก็มีกลยุทธ์ร่วมกันคือ  
ESG  ซึ่งเอสซีจีเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องดูแลท้ังด้าน 
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่กันไป รวมท้ังต้องมี 
บรรษัทภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได้ ท้ังหมดน้ีคือ ESG Integration ท่ีทุกธุรกิจใช้เป็น 
หลักร่วมกันในการดำาเนินธุรกิจ
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 เป้าหมายหลักของเรายังคงเดินหน้า 

ปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า และเปล่ียนผ่านเข้าสู ่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
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บทบาทของคณะกรรมการ
ด้านการด�าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน ปี 2564

“เอสซีจีมีเป้าหมายสร้างประโยชน์ร่วมกัน
กับลูกค้าและคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
พร้อมกับปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน 
มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า (Low Carbon 
Economy) และเปล่ียนผ่านเข้าสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 
2593 ด้วยการเร่งลงทุนพลังงานสะอาด
และการใช้พลังงานทางเลือกมาทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล  การลงทุนในธุรกิจ
คาร์บอนตำา่ เช่น SCG GREEN POLYMERTM 
การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้วย
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และ
โซลูชันครบวงจรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice  

สิ่งส�าคัญคือการสร้างดุลยภาพ 

ของทุนด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อมให้เกื้อหนุนกัน 

เป็นพลังขับเคล่ือนความย่ังยืน

เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

คนรุ่นหลังต่อไป”

“เอสซีจีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ด้านการปฏิบัติการโดยประกาศ 

กรอบการบริหารจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจี  

และประยุกต์ใช้กรอบการด�าเนินงาน 

ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 

ในระดับสากล เช่น UN, SDGs, 

TCFD, CDP มาก�าหนดนโยบาย  

กลยุทธ์ และการด�าเนินการ  

นอกจากน้ียังได้แต่งต้ังคณะทำางานจัดการ
คุณภาพอากาศเพ่ือกำาหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแผนงานการจัดการให้เป็นไป
ตามแนวทางสากล  เอสซีจีให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรมท้ังกระบวนการผลิต 
ตลอดจนสินค้า บริการ และโซลูชันท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด เช่น 
ลดการใช้นำ้าผ่านกระบวนการ 3Rs  ความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ การนำาของเสีย
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรและลดการเกิดของเสีย”

“หนึ่งในความท้าทายของความย่ังยืน

ในมิติด้านสังคม คือการสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม 

ซ่ึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด คือการ

บูรณาการประเด็นสังคม

เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เอสซีจียังมุ่งมั่นเพ่ิมผลกระทบในเชิงบวก
ต่อมิติด้านสังคมตามกรอบการดำาเนินงาน
สากล เช่น การดำาเนินงานตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล  ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน  
โดยเฉพาะการร่วมดูแลพัฒนาชุมชนและ
สังคมซึ่งต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งวิกฤต
ร่วมกันท้ังประเทศในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 เช่น การพัฒนาอาชีพ การ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”

Governance and Economic 
Excellence Committee

Environment Excellence 
Committee

Social Excellence 
Committee

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และดูแลงานการเงินและการลงทุน  เอสซีจี

Governance and Economic Dimension Leader

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์
Vice President & CTO-Innovation 

and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์

Environment Dimension Leader

ปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-Regional Business

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

Social Dimension Leader
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บทบาทของคณะกรรมการ
ด้านการด�าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน ปี 2564

“เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 

เอสซีจีได้ประกาศลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงอย่างน้อย 

20% เทียบจากปีฐาน 2563  

ภายในปี 2573 ท้ังในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 

ด้วยการกำาหนดแผนงานและงบประมาณ 
เช่น การเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและ
พลังงานสะอาด การกำาหนดราคาคาร์บอน
ภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) 
มาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  
การปลูกและฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าเป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ รวมท้ังประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสต่อการปรับตัวทางธุรกิจ
ด้วยกรอบแนวทางสากลคือ Task Force 
on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) เพ่ือให้องค์กร
วางแผนการปรับตัวเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ท่ีท้าทายน้ี”

“คณะกรรมการได้ขับเคล่ือนให้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การนำาเศษ
เสาเข็มกลับมาเป็นวัสดุก่อสร้าง การพัฒนา
แพลตฟอร์ม PaperX เป็น SCGP reXycle
รวมท้ังสร้างเครือข่ายท้ังในระดับท้องถ่ิน 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�าเนินการตามหลัก 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Guideline) 

และเร่ิมประเมินและวัดผล 

การด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ 

หมุนเวียนด้วยดัชนีช้ีวัดที่ชัดเจน 

เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ 

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน”

“เอสซีจีมุ่งสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยและเน้นการ 

ก�าจัดพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัย  

โดยเข้าไปดูการท�างานจริง  

(Line Walk) เพื่อสังเกตการ 

ปฏิบัติงาน (Observation)  

และแสดงถึงความห่วงใย (Caring) 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัย
ของทุกคน  รวมถึงการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ขยายผลการนำา 
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งไปใช้ในต่างประเทศและเครือข่าย
ทางธุรกิจ พร้อมกับตรวจสอบดูแลพฤติกรรม
การขับรถด้วยระบบ ADAS (Advance Driver 
Assistance System) และระบบ DMS (Driver 
Monitoring System) ภายใต้แพลตฟอร์มของ 
G7 เพ่ือปรับพฤติกรรมพนักงานขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย”

คณะกรรมการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

    PASSION FOR INTEGRITY

มงคล เฮงโรจนโสภณ
Chief Operations Officer and Executive 

Vice President - Thailand Olefins Chain

ธุรกิจเคมิคอลส์ 

ประธานคณะกรรมการการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ชนะ ภูมี
Vice President-Cement 

and Green Solution Business

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
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เสียงจำกผู้บริหำรหญิงและผู้บริหำรรุ่นใหม่ของเอสซีจี
เอสซีจีส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคลากร

ทั้งเพศชาย หญิง หรือผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ

“อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจีได้รับการนำามาใช้ท้ังในการดำาเนินธุรกิจและมิติ 
ความหลากหลายของพนักงาน การคัดเลือกคนเก่ง-คนดี การดูแลพนักงาน 
การพัฒนาศักยภาพ และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง 
เป็นระบบ มีความต่อเน่ืองและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งชาย-หญิง หรือ 
อ่ืนๆ  แสดงถึงความจริงใจของเอสซีจีท่ีจะส่งเสริมความเสมอภาคและความ 
หลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง  บทบาทของเราในการขับเคล่ือนงานด้าน 
พัฒนานวัตกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใหม่ก็มาจากความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะความเป็นเพศหญิงหรือชาย การมีผู้บริหารระดับสูง 
ผู้หญิงมากข้ึนจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหญิงรุ่นใหม่ต้ังใจพัฒนาศกัยภาพ 
ตนเองให้สงูข้ึน เพ่ือเป็นพลังสร้างสรรค์ท่ีสำาคัญขององค์กรในอนาคต” 

ดร. พงษ์สุดา (ภูมะธน) ผ่องธัญญา
Deputy Managing Director – Deltalab, S.L. Spain

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

“ความได้เปรียบของผู้บริหารรุ่นใหม่ คือความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราว 
และบริบทใหม่ๆ ของตลาดและสังคม พร้อมจะปรับเปล่ียนรูปแบบการ 
ทำางานและการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ท่ีต่างจากเดิม และยังมีบทบาทสำาคัญ 
ในการเป็นสะพานเชื่อมกับพนักงานคนรุ่นใหม่ เพ่ือปิดช่องว่างระหว่าง 
วัยในองค์กร และสร้างความร่วมมือกันของทุกคนท้ังในเชิงวัฒนธรรมและ 
ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร 
ขนาดใหญ่อย่างเอสซีจี เพ่ือเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง ตอบโจทย์ธุรกิจและ 
สังคมได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

กิติคุณ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Head of Planning

ธุรกิจเคมิคอลส์

“ธุรกิจในปัจจุบันเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจำาเป็นต้องมีมุมมอง 
ท่ีหลากหลายและรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีเฉียบคมและ 
แม่นยำา ผู้บริหารหญิงไม่เพียงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี แต่ยังให้มุมมอง 
และแนวคิดท่ีแตกต่าง สะท้อนความเห็นของคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มในสังคม   
โดยเฉพาะการขยายธุรกิจของเอสซีจีไปในต่างประเทศมากข้ึน ความ 
หลากหลายของพนักงานและความสามารถในการทำางานเป็นทีมถือเป็น 
จุดแข็งสำาคัญท่ีจะสร้างการเติบโตและบรรลุเป้าหมายในอนาคต  ตลอด 
เวลาท่ีร่วมงานกับเอสซีจีได้เห็นชัดเจนว่าบริษัทให้ความสำาคัญกับความ 
หลากหลายของพนักงาน ไม่ว่าจะมีเพศ ศาสนา อายุ หรือเชื้อชาติใด  
ล้วนได้รับการยอมรับและมีโอกาสเจริญก้าวหน้า”

จันทนิดา สาริกะภูติ 
Corporate Planning and Finance Director 

เอสซีจี

“การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเป็นภารกิจร่วมของคนทุกเพศทุกวัยในสังคม  
เพ่ือส่งมอบโลกท่ีสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไป เอสซีจีปลูกฝังแนวคิดการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เราต้ังแต่เริ่มทำางานวันแรกและสมำ่าเสมอตลอดมา  
โดยเฉพาะโอกาสในงานรับผิดชอบปัจจุบัน คือการสร้างธุรกิจใหม่ท่ีช่วยลด 
ปัญหาการเผาวัสดุเหลือท้ิงการเกษตรให้เปล่ียนเป็นเชื้อเพลิง ถือเป็น 
บทพิสูจน์ถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รู้สึก 
ภูมิใจอย่างมากในการนำาความรู้และประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาช่วย 
แก้ปัญหาสังคม และเชื่อมั่นว่าเราจะส่งต่อโลกท่ียั่งยืนให้แก่คนรุ่นถัดไปได ้
อย่างแน่นอน”

ศิรินทร์ อัศวพัฒนานนท์
Agricultural Waste Business Manager

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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เสียงจำกผู้บริหำรหญิงและผู้บริหำรรุ่นใหม่ของเอสซีจี

คณะกรรมการ ความถี่ในการประชุม 

(ครั้ง/ปี)

สาระส�าคัญ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

4 (ทุกไตรมาส) • การช่วยเหลือสังคมและชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  
• ผลการด�าเนินงานปี 2564 และแผนการด�าเนินงานปี 2565 ของโครงการและกิจกรรม 
  เพ่ือสังคมซึ่งให้ความส�าคัญกับประเด็น ESG ที่ส�าคัญ ได้แก่ Climate Crisis,  
  Nature Crisis และ Mounting Inequality 
• แนวทางการขับเคลื่อนโครงการด้าน ESG โดยผสาน 3 หลักการ คือ ความร่วมมือ 
  จากหลายฝ่าย (Multilateralism) ความร่วมมือจากหลายรุ่น (Multigenerationalism)  
  และความร่วมมือจากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary)

คณะจัดการบริหารความเส่ียง 
เอสซีจี

4 (ทุกไตรมาส) • ความเสี่ยงที่ส�าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและความปลอดภัย  
  สิทธิมนุษยชน การแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของโควิด 19
• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เช่น ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
  และรนุแรงขึน้  การมุง่สูเ่ศรษฐกิจคาร์บอนต�า่ การจดัการขยะพลาสติกทีข่าดประสทิธิภาพ  
  ภัยคุกคามทางไซเบอร์

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เอสซีจี

4 (ทุกไตรมาส) • การบริหารจัดการประเด็นด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่ย่ังยืน และสร้างความ 
  เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
• ทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ส�าคัญ (Materiality) และผลักดันให้น�า  
  Materiality เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ 
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับสากลและประเทศ เช่น WBCSD, UNGC,  
  Ellen MacArthur Foundation, TBCSD, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาครัฐ

Governance and Economic 
Excellence Committee

4 (ทุกไตรมาส) • การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูล 
  อย่างโปร่งใส
• การปรับตัวของธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจ 
  คาร์บอนต�่าและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Environment Excellence 
Committee

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

Social Excellence 
Committee

4 (ทุกไตรมาส) • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารความหลากหลายและยอมรับ 
  ความแตกต่างของบุคคล
• การลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

คณะกรรมการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

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

คณะกรรมการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

4 (ทุกไตรมาส) • การก�าหนดกลยุทธ์และวางแผน การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน 
  ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การสร้างความร่วมมือทั้งระดับสากลและระดับประเทศ

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในการท�างาน

4 (ทุกไตรมาส) • การติดตามผลตามกลยุทธ์ การผลักดันการน�า SCG Safety Framework  
  ไปสู่การปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ 
• การรายงานผลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม การแก้ไขและป้องกันเพื่อการขยายผล

คณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

4 (ทุกไตรมาส) • การติดตามการด�าเนินงานตามแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และการขยายผล   
  การปฏิบัติไปยังธุรกิจของเอสซีจีในต่างประเทศ 
• การสร้างเครือข่ายความมีส่วนร่วมกับผู้เก่ียวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม 
  ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง

กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่สนับสนุนให้เกิดควำมย่ังยืน ปี 2564

    PASSION FOR INTEGRITY
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หน่ึงในปัจจัยสำาคัญของการส่งมอบ “สิ่งท่ีดีกว่า” ของเอสซีจี คือ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคล่ือนให้ทุกองคาพยพของ
องค์กรรับมือและตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงและวิกฤตต่างๆ 
ได้อย่างว่องไว สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ส่งมอบ
สินค้า บริการ และโซลูชัน ท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สังคม
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นแนวทางสำาคัญ

Internal R&D and 
Innovation Culture 
การวิจัยและพัฒนาภายใน
องค์กร และสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรม

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

•  AddVentures by SCG  
  : ลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม 
  เทคโนโลยี 

  2564 

  การลงทุนผ่านกองทุน 

  5  กองทุน 

  646   ล้านบาท 

  การลงทุนโดยตรง
  ในบริษัทสตาร์ทอัพ 

  15   บริษัท 

  612   ล้านบาท

•  SCG Deep Tech 
  : ลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม 
  Deep Technology 

  การลงทุนผ่านกองทุน 

  3   กองทุน 

  605  ล้านบาท 

  การลงทุนโดยตรง
  ในบริษัทสตาร์ทอัพ 

  10   บริษัท

  510   ล้านบาท

การถือครองนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
โดยการลงทุนซื้อกิจการ
ที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

• โครงการ Internal Startup   
 HATCH-WALK-FLY : สนับสนุน 
  พนักงานสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ 

  HATCH     87  ทีม  

  WALK   16   ทีม   

  FLY    8   ทีม

•  โครงการ Data Springboard 
  : พัฒนาทักษะพนักงานด้าน 
  Data Analytics เพื่อน�าไปใช้งานจริง 

  2563-2564 
  ทีมผู้เข้าร่วม 

  150  ทีม  

  พนักงาน 

   450  คน

  พัฒนาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  

  100  Dashboard

Open Innovation 
การเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
จากภายนอกทั้งในประเทศและระดับโลก 
โดยการสร้างความร่วมมือ
หรือร่วมลงทุน

 เอสซีจีดำาเนินนโยบาย Digital Transformation โดยนำา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีพนักงานมีส่วนร่วม
เป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก 
เพ่ือเร่งขีดความสามารถในการพัฒนาให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง 
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิจัยต่างๆ  
รวมท้ังขยายการลงทุนในสตาร์ทอัพและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในระดับ
โลก เพ่ือนำาองค์ความรู้จากภายนอกมาปรับใช้ภายในเอสซีจีได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยขับเคล่ือนเอสซีจีสู่ผู้นำาด้านนวัตกรรมและส่งมอบ 
“สิ่งท่ีดีกว่า” แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน 

•  Ignitor Digital and Deep 
 Tech : วิเคราะห์ปัญหาและ 
  ความต้องการของหน่วยงาน 
  ภายในเพ่ือจับคู่กับสตาร์ทอัพ
  ท่ีตอบโจทย์ 

  2563-2564
  Proof-of-Concept  : ดิจิทัล 

  100  โครงการ 

  Deep Technology 

  33   โครงการ

  อยู่ระหว่างขยายผล : 
  Deep Technology 

  4   โครงการ

  น�าไปขยายผลใช้งานจริง : 

  ดิจิทัล   41   โครงการ

1 2 3
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แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม 
Rudy ระบบบริหารลูกค้าและติดตามการ
ขายสำาหรับร้านวัสดุก่อสร้าง DezpaX 
แพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม
ดิลิเวอรี NaYoo แพลตฟอร์มการเช่า-ซื้อ 
ท่ีอยู่อาศัย Urbanice แพลตฟอร์มการ 
บริหารจัดการการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม 
ZUPPORTS ระบบบริหารการขนส่ง 
(Freight) เพ่ือการนำาเข้า-ส่งออกระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ

ไม่ถึง 1 ปี  ตัวอย่างโครงการท่ีประสบ
ความสำาเร็จ เช่น การนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัล AI Machine Learning มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์
เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Hyper 
Automation เช่น Workflow Automation  
Virtual Assistant มาใช้จัดการทรัพยากร 
และติดตามข้ันตอนการทำางาน  การนำา 
ระบบ Telemedicine มาดูแลพนักงาน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เข้าถึง 
การรักษาจากแพทย์ในช่วงสถานการณ์ 
โรคระบาด

Internal Startup 
HATCH-WALK-FLY
เอสซีจีมุ่งพัฒนาพนักงานให้กล้าคิด กล้าทำา 
และมีความคิดแบบผู้ประกอบการ นำาหลักการ 
ทำางานของสตาร์ทอัพมาปรับใช้ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการมองหาธุรกิจใหม่  โครงการ 
Internal Startup ประกอบด้วย 3 ระยะ 
คือ HATCH ค้นหาปัญหาและความต้องการ 
ของลูกค้า WALK พัฒนา ทดลองและทดสอบ 
วิธีแก้ปัญหา รวมถึงความเป็นไปได้ของ
ตลาด FLY เพ่ิมฐานลูกค้าขยายผลธุรกิจ
ให้เติบโต  ปี 2564 มีสตาร์ทอัพเข้าสู่ระยะ 
FLY ท้ังสิ้นแล้วจำานวน 8 ทีม เช่น Roots 

AddVentures by SCG หน่วยงาน  
Corporate Venture Capital Arm ท่ีเน้น 
การลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีท่ี
สามารถปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยลงทุน 
ท้ังในกองทุนและสตาร์ทอัพในประเทศแถบ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน และ 
สหรัฐอเมริกา  ปี 2564 ลงทุนใน Bizongo  
สตาร์ทอัพ B2B (Business to Business)  
Market Platform ชั้นนำาในประเทศอินเดีย  
และสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพโดยทำา 
กิจการร่วมค้ากับ Validus ภายใต้ชื่อ Siam  
Validus ให้บริการกู้ยืมเงิน P2P Lending  
Platform สำาหรับ SME  ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
สถานการณ์โควิด 19 ทำาให้การเดินทาง 
ติดต่อกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศลดลง  
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการลงทุน  
AddVentures จึงปรับกลยุทธ์โดยเน้นการ 
พูดคุยกับสตาร์ทอัพเพ่ือศึกษาโอกาสการ 
ลงทุน และสร้างความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัพ 
ผ่าน VC Funds และเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้ว 
   

โครงการ Ignitor 
เร่งการเช่ือมต่อ
เอสซีจีกับสตาร์ทอัพ 
One-Stop-Service ของการค้นหา
นวัตกรรมจากภายนอกเพ่ือนำามาช่วยแก้
ปัญหาของหน่วยงานภายในเอสซีจีท่ีมี
มากกว่า 300 บริษัท โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน AI Machine Learning 
Computer Vision และ Hyper Automation 
โดยหลังจากโครงการฯ นำานวัตกรรมจาก
ภายนอกมาใช้ พบว่าสามารถลดระยะเวลา
ในข้ันตอน Proof-of-Concept เมื่อเทียบ
กับการพัฒนาจากภายในเอสซีจีได้ถึง 50%  
ช่วยเร่งความเร็วของการพัฒนานวัตกรรม
จากระยะเวลากว่า 1 ปีให้อยู่ภายในเวลา 

B2P Blockchain Solution for Procure-to-Pay

การจัดชื้อจัดจ้าง วางบิล ชำาระเงิน เป็นกระบวนการท่ีใช้กระดาษเอกสารปริมาณ 
มากต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพ่ือให้คนตรวจสอบ ทำาให้ใช้ระยะเวลายาวนานและ 
ต้นทุนสูง รวมท้ังยากต่อการติดตามสถานะ  เอสซีจีจึงร่วมมือกับพันธมิตรท่ีมีความ 
เชี่ยวชาญ นำาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างแบบ 
ครบวงจรครั้งแรกของโลก โดยเริ่มต้นการพัฒนาในปี 2560 และนำามาใช้งานจริง 
กับบางบริษัทในปี 2561 โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบมาตลอด  ในปี 2564  
มีบริษัทท่ีใช้งานระบบ B2P จำานวน 39 บริษัท มีคู่ค้าคู่ธุรกิจร่วมใช้งานจำานวนกว่า  
5,900 ราย มีการบริหารจัดการรายการใบแจ้งหน้ีเฉล่ียมากกว่า 15,000 รายการ 
ต่อเดือน  B2P ช่วยลดระยะเวลาการทำางานและลดความผิดพลาด โดยการตรวจสอบ 
ความถูกต้องและอำานาจการอนุมัติ รวมท้ังการบันทึกรายการด้วยระบบอัตโนมัติ 
แทนคน พร้อมกับรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือสูง  
ลดต้นทุนต่อรายการได้ 25% และลดระยะเวลาต่อรายการได้ราว 50% เมื่อเทียบ 
กับการทำางานแบบเดิม

B2P BLOCKCHAIN ECOSYSTEM NETWORK

AddVentures 
ในสถานการณ์โควิด 19

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

SDGs 7 9 12 13 15

เป้ำหมำยและผลงำน

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

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

กำรบริหำรจัดกำร

1.  ต้ังเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงปารีสและสอดคล้อง
  กับการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ีย
  ของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการ
  ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 
  (Net Zero 2050)
2.  จัดท�ามาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ 
  พลังงานอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ
3. จัดท�าและเปิดเผยการจัดการประเด็นที่เก่ียวข้อง
  กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ตามแนวทางสากล (TCFD, SBTi)
4. ก�ากับและดูแลการด�าเนินการในประเด็นการ
  รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส
5. ผลักดันและด�าเนินงานโดยคณะกรรมการ
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
  ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความ
สำาคัญสูงขึ้นอย่างมากในปีท่ีผ่านมา ทำาให้
มีปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
และโอกาสของการมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า 
เอสซีจีจึงต้ังเป้าหมายการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593  
และต้ังเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ Science 
Based Target ซึ่งอยู่ระหว่างการทวนสอบ  
โดยยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการตามกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ธุรกิจเคมิคอลส์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตรวจวัดและควบคุมค่าต่างๆ ในระบบแบบ
อัตโนมัติ ทำาให้กระบวนการผลิตของโรงงาน
ระยองโอเลฟินส์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ
กำรใช้พลังงำนและลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก

 การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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• Integrated Steam Optimization  
 ปรับปรุงการตรวจวัดและต้ังค่าควบคุม
 ระบบไอนำ้าซึ่งมีความซับซ้อนสูง จากการ
 ใช้พนักงานมาเป็นระบบดิจิทัลท่ีตรวจวัด 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Analytics 
 และปรับค่าควบคุมระบบไอนำ้าท่ีเหมาะสม
 แบบอัตโนมัติ
•  Unlock Furnace Gap by Data 
 Analytics ปรับปรุงการทำางานของ
 เตาปฏิกิริยาความร้อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์
 ท่ีใช้พลังงานมากท่ีสุดในโรงงาน ด้วย
 การใช้ระบบดิจิทัลเก็บข้อมูลท่ีครบถ้วน
 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Analytics
 จนนำามาสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ
 การฟื้นฟูสภาพเตา (Decoke) ด้วยระบบ
 อัตโนมัติและการกระจายความร้อนในเตา 
 (Heat Distribution) ด้วย Machine 
 Learning เรียนรู้และทำานายพฤติกรรม
 ของเตาอย่างแม่นยำา 
ท้ังสองโครงการช่วยลดการใช้พลังงาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม  
8,030 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อป ี 

ปี 2564 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำากัด  
ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0  
ประเภท Smart Energy ระบบการจัดการ
พลังงานอัจฉริยะ และโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ปรับปรุง
กระบวนการผลิตกระดาษของโรงงาน 
สยามคราฟต์อุตสาหกรรม ด้วยการใช้ 
ระบบดิจิทัลออนไลน์ควบคุมการทำางาน 
ของอุปกรณ์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ ทำาให้ใช้ 
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน

• Hood & Ventilation Balance Control 
 System พัฒนาระบบวัดลมใน Dryer 
 Part แบบออนไลน์ด้วยกระบวนการ Data  
 Analytics แทนการตรวจวัดด้วยพนักงาน
 ซึ่งใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง ทำาให้ควบคุม
 ความสมดุลของระบบได้อย่างรวดเร็วและ
 มีประสิทธิภาพ 

•  Pulper Consistency Control System ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตใน Pulper 
 Section ซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้พลังงานมากท่ีสุด โดยติดต้ังเรดาร์เซนเซอร์และโปรแกรมเพ่ือ 
 ควบคุมความเข้มข้นของนำ้าเยื่อให้มีเสถียรภาพมากข้ึน ทำาให้กำาลังการผลิตสูงข้ึน และส่งผล
 ให้การใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลง  
•  Aeration Optimization ควบคุมการเปิดปิดระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบเติมอากาศด้วยระบบ
 อัตโนมัติจากการตรวจวัดคุณภาพนำ้าเสียแบบเรียลไทม์  
ท้ังสามโครงการช่วยลดการใช้พลังงานรวม 53,413 กิกะจูลต่อปี และลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกรวม 7,762 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

และเช้ือเพลิงชีวมวล

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ขยาย 
การติดต้ังระบบพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาท้ัง 
ภายในเเละภายนอกบริษัท รวมเป็น 18,923 เมกะวัตต ์
ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9,460 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เพ่ิมสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 
ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผ่าน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ขยายการติดต้ังระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมข้ึนรวมเป็น 11.78 เมกะวัตต ์
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 8,757 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และเพ่ิมการใช้พลังงาน
ชีวมวลโดยการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรมาเป็น
พลังงานทดแทนและปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถ 
ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้อย่างต่อเน่ือง ช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็น 277,440 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ระบบบ�าบัดอากาศเสียส�าหรับธุรกิจอาคาร

ใช้เทคโนโลยี AI เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร พร้อม
ลดมลพิษในอากาศ ด้วยนวัตกรรม HVAC Air Scrubber ดูดซับสารพิษได้มากกว่า 30 ชนิด 
ช่วยลดภาระการทำางานของเครื่องปรับอากาศ ทำาให้ประหยัดพลังงานมากข้ึน  ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 8 กิโลกรัม 
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อตารางเมตรต่อป ี
และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรม
โดดเด่นสาขา Smart Heat & Air 
จากองค์กร The Clean Fight 2020 
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS

โครงการ Energy Pellet เเละเชื้อเพลิงชีวมวลจากการเกษตรอ่ืนๆ สามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรวมลงได้ 3.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จ�ากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ จัดทำาโครงการขยายการผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำานักงานและโรงงานของบริษัท 5 บริษัทท่ีต้ังอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จำากัด บริษัทมาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จำากัด บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำากัด บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำากัด  
และบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด รวมกำาลังการผลิตสูงสุด 1.78 เมกะวัตต์  
เพ่ือใช้เป็นพลังงานภายในอาคารแทนการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 1,301 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และสนับสนุนให้เกิดเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สร้างความร่วมมือและนวัตกรรม
เพ่ือหมุนเวียนทรัพยำกรอย่ำงย่ังยืน

 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

SDGs 8 9 12 13

เป้ำหมำยและผลงำน
การใช้วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียน 

8 ล้านตันต่อปีในปี 2568*

ปี 2564
3.76 ล้านตัน

ปริมาณขยะของส�านักงานใหญ่ 
บางซื่อ ที่ต้องน�าไปฝังกลบเท่ากับ 

9.9 ตัน 
(Zero Waste to Landfill) 
ในปี 2564*

ปี 2564
0 ตัน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)  
มีสัดส่วนสินค้าที่สามารถน�ากลับ 
มารีไซเคิลได้ ใช้ซ�้า หรือสลายตัวได้  
100% ในปี 2568

ปี 2564
99.5%

ธุรกิจเคมิคอลส์มีปริมาณ 
การขายสินค้ากรีนพอลิเมอร์ 

200,000 
ตันต่อปีในปี 2568

1,000,000 
ตันต่อปีในปี 2573

ปี 2564
20,100 
ตันต่อปี

กลยุทธ์

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

กำรบริหำรจัดกำร

•  การตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อก�ากับ
  ดูแลและสร้างปัจจัยความส�าเร็จของเศรษฐกิจ
  หมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก 
  การสร้างความร่วมมือ การก�าหนดข้อบังคับ 
  การสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบบริหาร
  จัดการและประเมินผล

เอสซีจีให้ความสำาคัญกับหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยดำาเนินการภายใต้หลักการ  
“ผลิต-ใช้-วนกลับ” เพ่ือจัดการและรับมือกับ 
ปัญหาขยะ การขาดแคลนทรัพยากรของโลก  
และการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  
ผ่านการส่งเสรมิแนวปฏบัิติ SCG Circular Way  
ท่ีสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง  
และใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าให้ทรัพยากร 
อย่างสูงสุดและจัดการของเสียอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

แปรรูปหัวเสาเข็ม 

จากการก่อสร้างให้มีมูลค่า

ในงานก่อสร้างโครงสร้าง เศษเสาเข็มคอนกรีต
เป็นของเสียท่ีมีนำ้าหนักมากท่ีสุดซึ่งเกิดข้ึนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ และจะถูกกำาจัดโดยการนำาไป
ฝังกลบภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของ
โครงการ  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จึงนำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยจัดทำา Pile Waste 
Module ซึ่งเป็นวิธีจัดการเศษเสาเข็มเพ่ือลด
การนำาเศษเสาเข็มคอนกรีตไปฝังกลบ โดยนำา
มาผ่านกระบวนการบดย่อย และนำาไปใช้แทน
วัสดุก่อสร้างในงานต่างๆ เช่น วัสดุรองพ้ืนทาง
สำาหรับทำาถนน/ท่ีจอดรถ แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 
ฯลฯ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าคอนกรีตปกติ  
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะ 
ลดการขนส่งเพ่ือนำาไปกำาจัด และยังช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการ  
นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของจัดการ 
เศษเสาเข็มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

*เฉพาะประเทศไทย
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Pile Waste Module เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
กับเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ และ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยต้ังแต่ปี 2563-2564  
มีโครงการก่อสร้างอาคารเข้าร่วมแล้ว  
22 โครงการจาก 11 บริษัท เฉพาะในปี 2564  
ได้เข้าไปจัดการเศษเสาเข็มและนำาไปบดย่อยเพ่ือ 
เป็นวสัดุก่อสร้างลานจอดรถของบรษิทั Covestro 
Thailand และเป็นวัสดุรองพ้ืนทางของ Central  
จันทบุรี รวมการนำาเศษเสาเข็มจากโครงการ 
ต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ท้ังสิ้นจำานวน 14,096 ตัน 
คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประมาณ 1,397 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
 

คุณสมบัติสำาคัญของเม็ดพลาสติกภายใต้ SCG GREEN  
POLYMERTM ประกอบด้วย Reduce–ลดการใช้วัตถุดิบ
พลาสติกแต่ยังคงความแขง็แรงของผลิตภณัฑ์ด้วย  
SMX Technology  Recyclable–ออกแบบให้นำาบรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกท่ีสิ้นสุดอายุการใช้งานนำากลับมารีไซเคิลได้  
ด้วยการใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดเดียว  Recycle–การนำา
พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนกลับมาบดย่อยเป็นเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหม่  
และ Renewable–การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ  
(Bioplastic) ซึ่งใช้ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ตามธรรมชาติ  
และย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

ระบบเสาคานส�าเร็จรูป

จากการหล่อเสาคานด้วยไม้แบบซึ่งต้องติดต้ัง 
ในพ้ืนท่ีงานก่อสร้าง ทำาให้เกิดของเสีย เช่น  
ไม้แบบ เศษคอนกรีต และควบคุมคุณภาพ 
ได้ยาก รวมท้ังยังใช้เวลาก่อสร้างนาน  ธุรกิจ 
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงคิดค้นโซลูชัน 
ระบบเสาคานสำาเร็จรูป (Structure Solution)  
เพ่ือลดความยุ่งยากในงานก่อสร้าง ลดเวลา  
และลดการใช้ไม้แบบลงอย่างน้อย 90%  
ซึ่งเท่ากับช่วยลดของเสียในงานก่อสร้าง  
พร้อมกับได้งานท่ีมีคุณภาพ ช่วยให้อายุการ 
ใช้งานยาวนานข้ึน ตอบโจทย์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรและเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

SCG GREEN POLYMERTM

ธุรกิจเคมิคอลส์สร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชัน 
นวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก 
ด้วยหลัก 4Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
นำาเสนอภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ SCG GREEN  
POLYMERTM ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏชีวิตของผลิตภัณฑ์ ม ี
มาตรการดูแลต้ังแต่การออกแบบ การผลิต  
การตลาด การขนส่ง การจัดเก็บเคล่ือนย้าย  
การใช้สินค้า การนำากลับมารีไซเคิล และการนำา 
ไปกำาจัดเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ ตอบโจทย์ความ 
ต้องการของผู้บริโภคท่ีสนใจสินค้าท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของธุรกิจเคมิคอลส์ในตลาดโลก

นวัตกรรมกระดาษเพื่อลดการใช้ทรัพยากร

SCGP (ธุรกิจเเพคเกจจิ้ง) มุ่งมั่นพัฒนากระดาษและบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน โดยนำาวัสดุท่ีผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ ผ่านการควบคุมการผลิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยลดปริมาณการใช้ 
ทรัพยากร แต่ยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 

ต่อยอดแนวคิด SCG Circular Way

• กระดาษ Spring และ Idea Green กระดาษ 
 ถ่ายเอกสาร 80 แกรม คุณภาพพรีเมี่ยม ผลิตจาก  
 เยื่อ Ecofiber 50% ได้รับมาตรฐาน มอก. ฉลากเขียว 
 และ SCG Green Choice 
• กระดาษท�าผิวกล่อง TS (TS–Kraft Liner) 
 ใช้เศษกระดาษหมุนเวียนนำากลับมาใช้ใหม่ 100% 
 มีนำ้าหนักเบา ได้รับฉลาก SCG Green Choice  
• กระดาษรังผึ้ง (Honeycomb Paper Band) 
 ใช้เป็นแผ่นรองสินค้าหรือแผ่นเสริมเพ่ือลดพ้ืนท่ีว่าง
 ในบรรจุภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษต่อปริมาตรอย่างน้อย 
 30% ได้รับฉลาก SCG Green Choice

• SCGP reXycle Drop Point  SCGP (ธุรกิจ
 แพคเกจจิ้ง) ร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 โดยในปี 2564 มีจุดติดต้ัง Drop Point กว่า 50  
 แห่ง เช่น โครงการ Waste to Wisdom ของ 
 ธนาคาร UOB โครงการรีไซเคิลกระดาษของเครือ 
 โรงพยาบาลพญาไทท้ัง 5 แห่ง และร่วมกับบริษัท  
 พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) เปิด “จุดรับ 
 เศษกระดาษและขวดพลาสติก PET เหลือใช้”
 ในปั๊มนำ้ามัน PT จำานวน 5 สาขา ต้ังแต่วันท่ี 
 1 กรกฎาคม 2564 ได้รับขยะกระดาษจำานวน 
 500 กิโลกรัม และขวดพลาสติก PET 
 จำานวน 150 กิโลกรัม 
• ถ. ถุงทนทาน Closed-loop Recycling Model  
 ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำากัด
 (มหาชน) พัฒนาถุงพลาสติกท่ีแข็งแรง ทนทาน 
 ใช้ซำ้าได้ โดยนำาพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการ 
 ขนส่งสินค้าของ ซีพี ออลล์ กลับสู่กระบวนการ  
 รีไซเคิลเป็นวัสดุสำาหรับการผลิตถุงพลาสติกใหม่ ซึ่งจะไม่มีวัสดุพลาสติกหลุดออก 
 ภายนอก เกิดการหมุนเวียนภายใน นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด 
 (Closed-loop Recycling Model) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณ
 ขยะพลาสติก ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 โดยธุรกิจเคมิคอลส์หวังขยายโมเดลน้ีสู่องค์กรอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนในอนาคต

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS
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สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือควำมปลอดภัย

 สุขภาพและความปลอดภัย 

SDGs 3 8

เป้ำหมำยและผลงำน
จ�านวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

ปี 2564
พนักงาน 2 ราย 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน 

8 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง 

0 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  

0 ราย

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจในปี 2564* 

เป็น 0.025 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

ปี 2564
พนักงาน 0.175  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

คู่ธุรกิจ 0.192 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการ
ท�างานของพนักงานเป็นศูนย์

ปี 2564
พนักงาน 0  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

คู่ธุรกิจ 0 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

ทุกบริษัทในเอสซีจีผ่านการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความ
ปลอดภัย (SPAP) ต้ังแต่ระดับ 
Standard ขึ้นไป

ปี 2564
59% 

กลยุทธ์

1.  ใช้มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
  ความปลอดภัยในการท�างานและการขนส่ง 
  ให้เกิดประสิทธิผลท้ังในและต่างประเทศ
2. สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการค้นหา 
  และจัดการความเส่ียงด้วยตนเอง ปรับใช้ระบบ  
  Safety Performance Management System  
  (PMS) เพ่ือสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันเป็น 
  วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพ  
  รองรับการปฏิบัติงานวิถีใหม่เพ่ือลดความ
  เส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
  การเจ็บป่วย และโรคจากการท�างาน

กำรบริหำรจัดกำร

•  คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน  
  และคณะกรรมการความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง 
  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ 
  ระยะยาว เป้าหมายและตัวชีว้ดัประเมนิ ดแูลติดตามการด�าเนนิงาน 
  ตามเป้าหมายและแผนงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุง 
  พัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
•  จัดต้ังทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละ
  ธุรกิจมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ก�าหนดมาตรการแก้ไข
  และป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการขยายผล
•  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ และสร้าง 
  ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน

เอสซีจีให้ความสำาคัญกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และ
มุ่งมั่นดำาเนินการให้เป้าหมายการปราศจาก
การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต 
เกิดผลสำาเร็จ โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัย 
ท้ังในสถานท่ีปฏิบัติงาน การเดินทาง 
และการขนส่ง

เทคโนโลยีเพื่อก�าจัดความเสี่ยงในโรงงาน 

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยง 
และอันตรายเพ่ือกำาจัดความเสี่ยงโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมต้ังแต่ก่อน
ปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และการสังเกตการปฏบัิติงาน
เพ่ือความปลอดภัย (Safety Observation) ทำาให้เพ่ิม 
การรายงานเเละการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจาก 
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

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

ผลงานท่ีโดดเด่น

•  ดำาเนินการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าทุกรายได้ครบถ้วน และไม่มีพนักงานขับรถ
 ของเอสซีจีและคู่ธุรกิจติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโรคระบาดระหว่างปฏิบัติงาน 
•  จัดต้ังศูนย์พักคอยรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคระบาดโควิด 19 ระดับสีเขียว 
 ช่วยลดภาระของภาครัฐ จำานวนรวม 954 เตียง
•  จัดทำาโครงการ “ช่างมืออาชีพ” ยกระดับแรงงานฝีมือช่างให้มีมาตรฐานความ 
 ปลอดภัย สนับสนุนการจ้างงานในช่วงเศรษฐกิจถดถอย จำานวน 1,560 ราย

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนาและนำามาใช้แล้ว เช่น

ตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
•  Smart Access Control AI ของธุรกิจซีเมนต ์
 และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใช้กล้องจับภาพอุปกรณ ์
 ความปลอดภัยเบ้ืองต้นของผู้ปฏิบัติงานก่อน 
 เข้าพื้นที่โรงงาน และพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง เช่น  
 หมวก เสื้อสะท้อนแสง หน้ากากอนามัย เพ่ือ 
 ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าพื้นที่ (Access 
 Control) และตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงระหว่าง 
 ปฏิบัติงาน โดยรายงานผลเรียลไทม์และสรุปผล 
 สถานะเป็น Dashboard ของพฤติกรรมในแต่ละ 
 พื้นที่

เทคโนโลยีช่วยรับมอืโควดิ 19 

•  SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยแบบไร้สัมผัส  
 ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า ตรวจวดัอุณหภูม ิร่วมกับระบบ Self Declare Online  
 ตรวจสอบการรายงานสุขภาพก่อนเข้าพ้ืนท่ี 

ตรวจจับความผิดปกติขณะปฏิบัติงาน
• Smart Safety Pod อุปกรณ์ติดตามของ
 ผู้ปฏิบัติงาน ณ พ้ืนท่ีการปฏิบัติงานอย่าง
 ต่อเน่ือง เช่น ตรวจจับการเคล่ือนไหวของ 
 ร่างกาย สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 และผู้เก่ียวข้องรู้ถึงความเสี่ยงและเข้าจัดการ 
 ได้ทันท่วงที รวมถึงการอพยพคนในสถานการณ์ 
 ฉุกเฉินอย่างแม่นยำา และควบคุมการละเมิด 
 เข้าพ้ืนท่ีหวงห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีเพื่อขนส่งปลอดภัย

ปี 2563 นับเป็นก้าวแรกในการดำาเนินแผนระยะกลาง (Medium Term Plan) ของ 
การเป็นผู้นำาด้านการขนส่งอย่างปลอดภัยในระดับอาเซียน ซึ่งเอสซีจีได้ใช้มาตรฐาน  
Goods Transportation Safety เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให ้
คู่ธุรกิจขนส่งกำากับดูแลความปลอดภัยด้วยตนเอง ซึ่งรถขนส่งทุกคันต้องติดต้ังกล้อง 
สองด้านและได้รับการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงาน 
ขับรถ (Logistic Command Center, LCC) ของเอสซีจี และในปี 2564 ได้นำาระบบ  

ADAS (Advanced Driving Assisting System) และระบบ DMS (Driving 
Monitoring System) ภายใต้แพลตฟอร์มของ G7 ซึง่ทำางานร่วมกับ 
GPS ติดต้ังในรถขนส่งสินค้า เพ่ือปรับพฤติกรรมพนักงานขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายติดต้ังในรถขนส่งของ เอสซีจี โลจิสติกส์ 
ครบราว 3,000 คันในปี 2565 รวมท้ังได้เริ่มดำาเนินการติดต้ังในรถ
ขนส่งพนักงานแล้ว 
• Driver App และ Smart Delivery Application (SDA App) 

พัฒนาโดยเอสซีจี โลจิสติกส์ และธุรกิจเคมิคอลส์ (ตามลำาดับ) 
เพ่ือช่วยดูแลการขนส่งสินค้า ต้ังแต่นัดหมายงาน สถานท่ีรับส่ง
สินค้า การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ สภาพรถ  
จนถึงการจัดส่งสินค้าท่ีบริษัทลูกค้าปลายทาง

•  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์  
 ก่อสร้างใช้ระบบ Vaccine   
 Passport ยืนยันการได้รับ 
 วัคซีนก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน  
 ทำางานร่วมกับระบบ Smart   
 Access Control รวมท้ังใช้
 ระบบ AI ตรวจวดัอุณหภูมิ 
 การสวมอุปกรณ์ เช่น
 หน้ากากอนามัย ชุด PPE  
 สต๊ิกเกอร์สบีนหมวกซึง่ใช้แบ่ง 

Safety Observation (Unsafe Actions, 

Unsafe Conditions, Near Miss Safe  

Report) 
•  Observation หรือ Caring Program เป็น 
 กิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักด้านความ 
 ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ ด้วยการ 
 รายงานข้อมูลจากการตรวจสอบพฤติกรรม 
 และพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในโรงงานและไซต์งาน 
 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ 
 ที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจัดทำา 
 ขึ้นเพื่อนำามาสื่อสารใน Morning Meeting  
 ก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา  
 วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
 เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และช่วยลด 
 ระยะเวลาการจัดทำารายงานของผู้เกี่ยวข้อง
 ในทุกระดับ

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS
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การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ
เอสซ�จ�ลดการใช�ทรัพยากรเเละวัตถุดิบต�นทางด�วยการว�จัยเเละพัฒนาการใช�
พลังงานทดแทน ลดปร�มาณการใช�วัตถุดิบ 
เเละเพิ่มสัดส�วนการนำวัตถุดิบกลับมาใช�ใหม�ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน

การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชัน
เอสซ�จ�มุ�งมั่นว�จัยและพัฒนาเพื่อสร�างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต�างๆ 
เพื่อพัฒนาสินค�า บร�การ และโซลูชันที่ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า
เเละเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ต้ังแต�การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย 
การขนส�ง การใช�งาน และการนำกลับมาใช�ใหม�

การจัดการกระบวนการผลิต 
เอสซ�จ�เพิ่มประสิทธ�ภาพกระบวนการผลิต ลดมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตให�เหลือ
น�อยที่สุด ทั้งน้ำเสีย ก�าซเร�อนกระจก และมลพิษทางอากาศ รวมถึงใช�เทคโนโลยีควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของเสียอย�างต�อเนื่อง

การใช้ผลิตภัณฑ์
เอสซ�จ�ส�งเสร�มผลิตภัณฑ�ที่ลดการใช�พลังงาน ลดการใช�น้ำ ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
เพิ่มอายุสินค�าให�ยาวนานเเละสามารถนำกลับมาร�ไซเคิลได� สร�างสุขอนามัยเเละคุณภาพช�ว�ตที่ดี 
มีมาตรฐานเเละฉลากสินค�ารับรอง

การนำกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่
เอสซ�จ�สร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคว�ชาการ สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อให�เกิดเคร�อข�าย
ความร�วมมือในการบร�หารจัดการขยะอย�างครบวงจร และสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจจากการนำของเสียหมุนเว�ยน
กลับมาใช�ใหม�

ส่ิงแวดล้อม 
ใช�ทรัพยากรอย�าง
มีประสิทธ�ภาพ 
ลดการปล�อยก�าซ
เร�อนกระจก ลดการ
ใช�พลังงาน 
ลดปร�มาณของเสีย 
มุ�งมั่นอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สังคม 
ให�ความสำคัญ
กับคน ทั�งพนักงาน 
คู�ค�าคู�ธุรกิจ ชุมชน 
ผู�มีส�วนได�เสีย 
และสร�างความร�วมมือ
กับทุกภาคส�วน 
ช�วยเหลือสังคม
ในภาวะว�กฤต
มุ�งลดความเหลื่อมล�ำ 
สร�างความเป�นธรรม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สื่อมวลชน

ชุมชน พนักงาน

ลูกค้า
ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
ลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

คู่ค้า
คู่ธุรกิจ
ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ให้บริการ
ผู้ขนส่ง
ผู้จัดจำหน่าย

ภาครัฐ
ภาคเอกชน

กา
รพั
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นา

ชุม
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

สิทธมินษุยชน

การสร้างคุณ
คา่ท

ีย่ัง่ยืนสูคู่่ธุร
กิจ

ก
ารส

ร้างป
ระส

บ
ก

ารณ์
ขอ

งลู
ก

ค้
า

การดูแลและพั
ฒ

นาพ
นักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ภาค
วิชาการ

   อุดมการณ์ 4 เอสซีจี
บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ

การพัฒนา
นวัตกรรม
และโซลูชัน

การนำ
กลับเข้า

กระบวนการ
ผลิตใหม่

การจัดการ
กระบวนการผลิต

การใช้สินค้า 
บริการ และโซลูชัน

ความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

ลดการใช้/
ใช้ซ้ำ

อนุรักษ์
และฟื้นฟู

ใช้ทรัพยากร
ทดแทน

ใช้อย่างคุ้มค่า

ลดปริมาณนำกลับมา
ใช้ใหม่

ลดผลกระทบ
รวบรวม

และคัดแยก

PASSION FOR ALL
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

น้ำ

วัตถุดิบ

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

พลังงาน
ทดแทน

ก๊าซ
เรือนกระจก

มลพิษ
ทางอากาศ

ของเสีย 
วัสดุเหลือทิ้ง

น้ำเสีย

ของเสีย
จากครัวเรือน 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
เอสซ�จ�มุ�งสู�ธุรกิจคาร�บอนต่ำ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนมาใช�ในทุกขั�นตอนของห�วงโซ�คุณค�า 
ตั�งแต�การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย การขนส�ง การใช�งาน และการนำกลับมาใช�ใหม�
โดยใช�พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�อย�างจำกัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด ลดการใช� (Reduce) 
ใช�ซ�ำ (Reuse) หมุนเว�ยนกลับมาใช�ใหม� (Recycle) ใช�พลังงานทดแทน และเหลือส�วนที่ไม�สามารถ
นำไปใช�ประโยชน�หร�อต�องกำจัดให�น�อยที่สุด พร�อมกับสร�างคุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�เสียมากที่สุด

E S G

ESG

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PASSION FOR 
INTEGRITY

PASSION FOR 
BETTER SOLUTIONS

บรรษัทภิบาล 
กำกับดูแลกิจการที่ดี 
ดำเนินงานอย�างเป�น
ธรรม โปร�งใส 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ต�อต�านทุจร�ต 
บร�หารจัดการความเสี่ยง 
และดูแลผลประโยชน�ให�
ผู�มีส�วนได�เสีย
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การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ
เอสซ�จ�ลดการใช�ทรัพยากรเเละวัตถุดิบต�นทางด�วยการว�จัยเเละพัฒนาการใช�
พลังงานทดแทน ลดปร�มาณการใช�วัตถุดิบ 
เเละเพิ่มสัดส�วนการนำวัตถุดิบกลับมาใช�ใหม�ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน

การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชัน
เอสซ�จ�มุ�งมั่นว�จัยและพัฒนาเพื่อสร�างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต�างๆ 
เพื่อพัฒนาสินค�า บร�การ และโซลูชันที่ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า
เเละเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ต้ังแต�การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย 
การขนส�ง การใช�งาน และการนำกลับมาใช�ใหม�

การจัดการกระบวนการผลิต 
เอสซ�จ�เพิ่มประสิทธ�ภาพกระบวนการผลิต ลดมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตให�เหลือ
น�อยที่สุด ทั้งน้ำเสีย ก�าซเร�อนกระจก และมลพิษทางอากาศ รวมถึงใช�เทคโนโลยีควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของเสียอย�างต�อเนื่อง

การใช้ผลิตภัณฑ์
เอสซ�จ�ส�งเสร�มผลิตภัณฑ�ที่ลดการใช�พลังงาน ลดการใช�น้ำ ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
เพิ่มอายุสินค�าให�ยาวนานเเละสามารถนำกลับมาร�ไซเคิลได� สร�างสุขอนามัยเเละคุณภาพช�ว�ตที่ดี 
มีมาตรฐานเเละฉลากสินค�ารับรอง

การนำกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่
เอสซ�จ�สร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคว�ชาการ สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อให�เกิดเคร�อข�าย
ความร�วมมือในการบร�หารจัดการขยะอย�างครบวงจร และสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจจากการนำของเสียหมุนเว�ยน
กลับมาใช�ใหม�

ส่ิงแวดล้อม 
ใช�ทรัพยากรอย�าง
มีประสิทธ�ภาพ 
ลดการปล�อยก�าซ
เร�อนกระจก ลดการ
ใช�พลังงาน 
ลดปร�มาณของเสีย 
มุ�งมั่นอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สังคม 
ให�ความสำคัญ
กับคน ทั�งพนักงาน 
คู�ค�าคู�ธุรกิจ ชุมชน 
ผู�มีส�วนได�เสีย 
และสร�างความร�วมมือ
กับทุกภาคส�วน 
ช�วยเหลือสังคม
ในภาวะว�กฤต
มุ�งลดความเหลื่อมล�ำ 
สร�างความเป�นธรรม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สื่อมวลชน

ชุมชน พนักงาน

ลูกค้า
ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
ลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

คู่ค้า
คู่ธุรกิจ
ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ให้บริการ
ผู้ขนส่ง
ผู้จัดจำหน่าย

ภาครัฐ
ภาคเอกชน

กา
รพั
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ความรับผิดชอบต่อสินคา้และบริการ

สิทธมินษุยชน

การสร้างคุณ
คา่ท

ีย่ัง่ยืนสูคู่่
ธุร

กิจ

ก
ารส

ร้างป
ระส

บ
ก

ารณ์
ขอ

งลู
ก
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า

การดูแลและพั
ฒ

นาพ
นักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ภาค
วิชาการ

   อุดมการณ์ 4 เอสซีจี
บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ

การพัฒนา
นวัตกรรม
และโซลูชัน

การนำ
กลับเข้า

กระบวนการ
ผลิตใหม่

การจัดการ
กระบวนการผลิต

การใช้สินค้า 
บริการ และโซลูชัน

ความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

ลดการใช้/
ใช้ซ้ำ

อนุรักษ์
และฟื้นฟู

ใช้ทรัพยากร
ทดแทน

ใช้อย่างคุ้มค่า

ลดปริมาณนำกลับมา
ใช้ใหม่

ลดผลกระทบ
รวบรวม

และคัดแยก

PASSION FOR ALL
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

น้ำ

วัตถุดิบ

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

พลังงาน
ทดแทน

ก๊าซ
เรือนกระจก

มลพิษ
ทางอากาศ

ของเสีย 
วัสดุเหลือทิ้ง

น้ำเสีย

ของเสีย
จากครัวเรือน 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
เอสซ�จ�มุ�งสู�ธุรกิจคาร�บอนต่ำ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนมาใช�ในทุกขั�นตอนของห�วงโซ�คุณค�า 
ตั�งแต�การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย การขนส�ง การใช�งาน และการนำกลับมาใช�ใหม�
โดยใช�พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�อย�างจำกัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด ลดการใช� (Reduce) 
ใช�ซ�ำ (Reuse) หมุนเว�ยนกลับมาใช�ใหม� (Recycle) ใช�พลังงานทดแทน และเหลือส�วนที่ไม�สามารถ
นำไปใช�ประโยชน�หร�อต�องกำจัดให�น�อยที่สุด พร�อมกับสร�างคุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�เสียมากที่สุด

E S G

ESG

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PASSION FOR 
INTEGRITY

PASSION FOR 
BETTER SOLUTIONS

บรรษัทภิบาล 
กำกับดูแลกิจการที่ดี 
ดำเนินงานอย�างเป�น
ธรรม โปร�งใส 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ต�อต�านทุจร�ต 
บร�หารจัดการความเสี่ยง 
และดูแลผลประโยชน�ให�
ผู�มีส�วนได�เสีย

    PASSION FOR ALL
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

• เปิดเผยข้อมูล
 ที่สำาคัญและ
 จำาเป็นเกี่ยวกับ
 การดำาเนินงาน
 ของเอสซีจ ี
• รับฟังความ
 คิดเห็น/
 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อนำามา
 พัฒนาการ
 ดำาเนินการ

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
• จัด Analyst Conference และ Press Conference  
 สื่อสารผลการดำาเนินงานประจำาทุกไตรมาส
• กิจกรรม Non-Deal Roadshow & Conference
 พบนักลงทุนทั้งไทยเเละต่างประเทศแบบ Virtual 
 Conference รวม 28 ครั้ง
• กิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วย
 ผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ
 (Domestic Roadshow และ Conference
 แบบ Virtual Conference) รวม 10 ครั้ง 
• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้สื่อสารกลยุทธ์และทิศทาง 
 การดำาเนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน
 สถาบันในประเทศ 2 ครั้ง/ปี 
• สื่อสารผลการดำาเนินงานผ่านรายงานประจำาปี 
 รายงานคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของ
 เอสซีจ ี
• สื่อสารความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ขององค์กร 
 ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนอย่าง
 สม่ำาเสมอ 
• One-on-One Meeting/Group Meeting 
 และ Conference Call กับนักลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ 

ช่องทำงติดต่อ
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

• การเปิดเผยความ
 คืบหน้าของผลการ
 ดำาเนินงานเชิงตัวเลข
 รายไตรมาส เพื่อ
 ให้นักลงทุนมองเห็น
 ทิศทางการพัฒนา
 อย่างต่อเนื่อง 
• แผนงานหรือกลยุทธ์
 ของเอสซีจีเพื่อไปสู่
 เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง
 ระยะสั้นและระยะยาว 
• การให้ข้อมูลเกี่ยว
 กับนวัตกรรมป้องกัน
 การแพร่ระบาดของ
 โควิด 19 ที่ผลิต
 โดยเอสซีจีเพื่อปกป้อง
 บุคลากรทางการแพทย์
 และคนไทยให้
 ปลอดภัยจากการ
 ติดเชื้อ โดยมอบให้แก่
 โรงพยาบาลต่างๆ

• รายงานประจำาปี 
 2564 
• รายงานการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน 2564

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับความสามารถในการตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมตลอดห่วงโซ่คุุณค่า เพ่ือความยั่งยืนของการดำาเนินธุุรกิจและการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 
โดยสนับสนุนการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุม กำาหนดและจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียตามผลกระทบ
และความคาดหวังต่อเอสซีจี กำาหนดรูปแบบและช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วม การรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมท้ังติดตาม วัดผล และรายงานผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เชงิบวก 
สร้างความเชื่อมั่น และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับเอสซีจี

ทั้งหมด

ทั้งหมด

https://scgnewschannel.com/th/
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กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

พนักงาน

• การดูแลและรักษา
 พนักงาน 
• พัฒนาและดึงดูด
 พนักงานที่มีความ 
 สามารถให้
 สอดคล้องกับ
 ทิศทางธุรกิจ 
• เข้าใจความ
 ต้องการของ
 พนักงานเพื่อ
 ปรับปรุงการ
 บริหารงานบุคคล
 ให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล 
• เปิดเผยข้อมูล
 การดำาเนินงาน
 ด้านต่างๆ เพื่อ
 ให้พนักงาน
 รับทราบความ
 เคลื่อนไหวในการ
 ดำาเนินธุรกิจของ
 เอสซีจ ี
• สร้างวัฒนธรรม
 องค์กรและส่งเสริม
 ความร่วมมือ
 กับผู้มีส่วนได้เสีย
 กลุ่มอื่นๆ

• กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่เยี่ยมพนักงาน 
 1 ครั้ง/ป ี
• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
 1 ครั้ง/ไตรมาส 
• กิจกรรม Leadership Forum 1 ครั้ง/ไตรมาส 
• การสำารวจความผูกพันต่อองค์กร 
 - จัดทำาโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก 1 ครั้ง/2 ป ี
 - จัดทำาภายในโดยการบุคคลกลาง 1 ครั้ง/2 ป ี
• จัด Focus group กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อ
 สอบถามสาเหตุและความต้องการที่แท้จริงที่จะทำาให้
 พนักงานทำางานอย่างมีความสุข 1 ครั้ง/ป ี
• จัดทำาแผนพัฒนาความผูกพัน (Engagement Plan) 
 ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความ
 รู้สึกที่ดีและผูกพันต่อองค์กร 1 ครั้ง/ป ี
• กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบ
 ต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของ
 พนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน (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

ช่องทำงติดต่อ

อีเมล : corpcomm-admin@scg.com

กำรแจ้งเบำะแส/กำรร้องเรียน 
Whistleblowing System
https://whistleblowing.scg.com/

SCG News Channel 
https://scgnews

channel.com/th/

SCG Fanpage 
https://www.

facebook.com/

SCGofficialpage/

• ส่งเสริมคุณค่า
 ของพนักงาน 
• พนักงานมีคุณภาพ
 ชีวิตที่ดีและมีความ
 ผูกพันต่อองค์กร 
• มีพนักงานที่มี
 คุณสมบัติและจำานวน
 ที่เหมาะสม 
• พัฒนาองค์กรและ
 การดำาเนินธุรกิจได้
 อย่างต่อเนื่องจากการ
 มีส่วนร่วมของ
 พนักงาน

• นวัตกรรมและ
 เทคโนโลย ี
• สุขภาพและความ
 ปลอดภัย
• Industry 4.0   
  อุตสาหกรรม 
  อัจฉริยะ
  Smart Factory 
• จรรยาบรรณธุรกิจ 
• การดำาเนินงานด้าน
 สิทธิมนุษยชน 
• การดูแลและ
 พัฒนาพนักงาน
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

คู่ธุรกิจ
และคู่ค้า 

• ส่งเสริมและดูแล
 เรื่องความ
 ปลอดภัยและสภาพ
 แวดล้อมในการ
 ทำางานของคู่ธุรกิจ
 ทั้งในกระบวนการ
 ผลิต และการขนส่ง 
• สร้างคุณค่าต่อ
 การดำาเนินงานของ
 คู่ธุรกิจและคู่ค้า 
• สนับสนุน และ
 ยกระดับการ
 ดำาเนินงานของ 
 คู่ธุรกิจและคู่ค้า 
 เพื่อให้มีการพัฒนา
 ความรู้ เพื่อ
 ให้การทำางานเกิด
 ประสิทธิภาพสูงสุด 
• พัฒนาโครงการ
 ความร่วมมือเพื่อ
 ส่งมอบคุณค่าให้
 กับลูกค้าและสังคม 
 รวมทั้งต่อยอด
 การเติบโตทาง
 ธุรกิจร่วมกัน

• เยี่ยมเยียนคู่ธุรกิจและคู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ
 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือ
 ข้อควรปรับปรุงต่างๆ 
• ปลูกฝังจิตสำานึก สร้างความตระหนักและส่งเสริม
 พฤติกรรมการทำางานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความ
 ปลอดภัย 
• แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผล
 ต่อการดำาเนินงานของคู่ธุรกิจและคู่ค้า 
• ยกระดับคู่ธุรกิจขนส่งด้วยการตรวจประเมินและ
 พัฒนาภายใต้โครงการ Sustainability Program 
 ทุกปี 
• จัดทำามาตรการในการดำาเนินงานของคู่ธุรกิจและคู่ค้า 
 รวมถึงนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์มาใช้เพื่อ
 ความปลอดภัยภายใต้วิกฤตการณ์โควิด 19 
• ยกระดับความปลอดภัยของคู่ธุรกิจในพื้นที่การทำางาน
 และงานโครงการให้ครอบคลุม Services and  
 Solutions 
• ยกระดับคู่ธุรกิจตามแนวทาง กรอบการดำาเนินการ
 ด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน (Sustainable Procurement 
 Framework) และขยายการปฏิบัติไปต่างประเทศ

ช่องทำงติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-586-4444

เว็บไซต์ : www.scg.com

• สนับสนุนองค์
 ความรู้ และเป็น
 พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา
 เพื่อยกระดับการขนส่ง
 ด้วยความปลอดภัย 
 พร้อมที่จะเติบโตไป
 พร้อมกับเอสซีจ ี
• สนับสนุนองค์ความรู้
 การดำาเนินงานที่
 คำานึงถึง สิ่งแวดล้อม 
 สังคม และมี
 ธรรมาภิบาล (ESG) 
 เพื่อยกระดับการ
 ดำาเนินงานคู่ธุรกิจและ
 คู่ค้า ลดความเสี่ยงใน
 การปฏิบัติงานและ
 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง 
• กำาหนดมาตรการ
 ความปลอดภัยและ
 การดูแลสุขภาพของ
 คู่ธุรกิจและคู่ค้าในช่วง
 สถานการณ์โควิด 19

• เศรษฐกิจ
 หมุนเวียน 
• สุขภาพและความ
 ปลอดภัย 
• จรรยาบรรณธุรกิจ 
• การสร้างความ
 ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
• การจัดการของเสีย 
• การดำาเนินงาน
 ด้านสิทธิมนุษยชน 

44

46

90
96

100
106

ลูกค้า 

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

• รับข้อร้องเรียน คำาแนะนำา/ติชม จากลูกค้าผ่าน 
 ช่องทางที่หลากหลาย ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น 
 ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต ์
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
• ให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง 
 ต่อเติมบ้านในทุกขั้นตอน 
• พัฒนาร่วมมือกับลูกค้าในโครงการที่ส่งเสริมเรื่อง
 ความยั่งยืนของสังคม 
• การเยี่ยมเยียนและพบปะลููกค้าเป็นประจำา 
• งานสัมมนาสำาหรับลููกค้าประจำาป ี
• การสำารวจความพึงพอใจของลููกค้าประจำาปี

ช่องทำงติดต่อ

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
 โซลูชันที่่ปลอดภัยและ
 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 (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
 น้ำา
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กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

ชุมชน

• เป็นส่วนหนึ่งของ
 ชุมชน เคารพสิทธิ
 ชุมชน ดูแลรักษา
 สิ่งแวดล้อมรอบ
 ชุมชน  
• พัฒนา ยกระดับ
 คุณภาพชีวิต และ
 เสริมสร้างประโยชน์
 สุขของชุมชนและ
 สังคมที่เอสซีจี
 เข้าไปดำาเนินธุรกิจ
 ทั้งในประเทศไทย
 และอาเซียน 
• รับฟังความคิดเห็น
 ของชุมชน 
• พัฒนาโครงการ
 ความร่วมมือที่นำา
 ศักยภาพของชุมชน
 มาสร้างประโยชน์
 ให้แก่สังคม 
• ส่งเสริมให้ชุมชน
 มีความรู้ความ
 เข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจ
 หมุนเวียน พร้อม
 นำานวัตกรรม
 และโมเดลเข้ามา
 ช่วยบริหารจัดการ
 ทรัพยากรให้ชุมชน

• ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน 1 ครั้ง/เดือน 
• สำารวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้ง/ป ี
• เป็นคู่คิด ให้คำาปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติ
 ต่างๆ โดยใช้ศักยภาพขององค์กร 
• ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ 
 และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสังคม 
• ลงพื้นที่ศึกษาปัญหา จัดทำาโมเดล รณรงค์ให้ความรู้ 
 ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างให้เกิดพฤติกรรม
 ผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ช่องทำงติดต่อ
 
โทรศัพท์ : 02-586-4444

เว็บไซต์ : www.scg.com

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

• การดูแลการ
 ดำาเนินงานไม่ให้ส่ง
 ผลกระทบต่อชุมชน
 และสิ่งแวดล้อม 
• การใช้ศักยภาพของ
 เอสซีจีในการช่วย
 พัฒนาและยกระดับ
 คุณภาพชีวิตของ
 ชุมชน 
• การเรียนรู้และพัฒนา
 เพื่อสร้างความมั่นคง
 ทางอาชีพและรายได ้
• การจัดการทรัพยากร
 ตั้งแต่ต้นทาง ช่วยลด
 ปริมาณขยะที่หลุดรอด
 สู่สิ่งแวดล้อม

• เศรษฐกิจ
 หมุนเวียน 
• สุขภาพและความ
 ปลอดภัย 
• “ปลูก ลด ร้อน” 
 เชื่อมโยงชุมชน 
 ขยายพื้นที่
 ธรรมชาต ิ
• ลดเหลื่อมลำ้า
  ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม” ใน
 วิกฤติ เอสซีจี 
 สู้โควิด 19 
• การบริหาร
 จัดการน้ำา
• การจัดการของเสีย 
• การจัดการคุณภาพ
 อากาศ
• ความหลากหลาย
 ทางชีวภาพและ
 ระบบนิเวศ
• การดำาเนินงาน
 ด้านสิทธิมนุษยชน 
• การพัฒนาชุมชน
 และสังคม
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กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

หน่วยงาน
ราชการ

• ดำาเนินกิจกรรม
 ทางธุรกิจอย่าง
 ถูกต้องและ
 เหมาะสม ตาม
 กฎหมายและ
 ระเบียบปฏิบัติ
 ที่เกี่ยวข้องอย่าง
 เคร่งครัด 
• ร่วมมือกับ
 หน่วยงานราชการ
 ทั้งทางด้านวิชาการ
 และการสนันสนุน
 กิจกรรมต่างๆ

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาครัฐ 
• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกฎระเบียบและ
 แนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ 
• แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐนำาไปเผยแพร ่
• เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำางานร่วมกับภาครัฐ
 ในการนำาเสนอกฏเกณฑ์ต่างๆ 

ช่องทำงติดต่อ
 
โทรศัพท์ : 02-586-4444

เว็บไซต์ : www.scg.com

• เป็นต้นแบบที่ดีแก่
 องค์กรอื่นในด้านการ
 บริหารจัดการที่
 โปร่งใสและเป็นเลิศ 
• ให้ความร่วมมือกับ
 หน่วยงานราชการ 
 และนำาเสนอแนวทาง
 ที่ดีเพื่อมุ่งสู่การ
 พัฒนาอย่างยั่งยืน 
• เข้าร่วมโครงการ
 ความร่วมมือเพื่อ
 บรรลุเป้าหมายการ
 พัฒนาที่ยั่งยืน 
 (SDGs) 
• ยกระดับมาตรการการ
 ดำาเนินงาน เพื่อบรรลุ
 เป้าหมายการพัฒนาที่
 ยั่งยืน (SDGs)

• การรับมือกับการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ 
• เศรษฐกิจหมุนเวียน 
• สุขภาพและความ
 ปลอดภัย 
• “ปลูก ลด ร้อน” 
 เชื่อมโยงชุมชน 
 ขยายพื้นที่ธรรมชาติ 
• ลดเหลื่อมลำ้า 
  ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม” 
 ในวิกฤติ เอสซีจี 
 สู้โควิด 19 
• การบริหารจัดการน้ำา 
• การจัดการคุณภาพ
 อากาศ
• ความหลากหลาย
 ทางชีวภาพและ
 ระบบนิเวศ
• การดำาเนินงานด้าน
 สิทธิมนุษยชน 
• การพัฒนาชุมชน
 และสังคม
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สื่อมวลชน

• 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 
 และอำานวย
 ความสะดวกให้กับ
 สื่อมวลชน 
• สร้างการมีส่วนร่วม
 และสานสัมพันธ์
 ที่ดีกับสื่อมวลชน

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจในด้านต่างๆ ผ่าน
 ช่องทางที่หลากหลาย อย่างสม่ำาเสมอ เช่น งานแถลง
 ผลประกอบการเอสซีจี 1 ครั้ง/ไตรมาส งานแถลงข่าว
 ของธุรกิจ ฯลฯ 
• กิจกรรมเยี่ยมชมการดำาเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อ
 สังคมตามโอกาส 
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื่อมวลชน ที่เป็น
 ประโยชน์ต่อสังคม และสอดคล้องกับแนวทางของ
 เอสซีจี ตามโอกาสสมควร 
• พูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือ
 ข้อควรปรับปรุงต่างๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อนำาไป
 พัฒนาและออกแบบการสื่อสารให้ตรงตามความ
 ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับข้อมูล
 ข่าวสาร 

ช่องทำงติดต่อ
 
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

• เป็นต้นแบบองค์กร
 ขนาดใหญ่ที่ให้ความ
 สำาคัญกับการดำาเนิน
 ธุรกิจตามแนวทาง
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (เศรษฐกิจ สังคม 
 และสิ่งแวดล้อม) 
 และทำาอย่างจริงจัง
 และต่อเนื่อง มีผลงาน
 ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
 จับต้องได้ 

• รายงานประจำา
 ปี 2564 
• รายงานการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน 2564 

ทั้งหมด

ทั้งหมด

https://scgnewschannel.com/th/
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กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วม
แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการ

และความคาดหวัง

บทรายงาน

การด�าเนินงาน

เพื่อตอบสนอง

ที่ส�าคัญ

หน้า

ภาค
ประชาสังคม 
นักวิชาการ 

ผู้น�าความคิด 

• เปิดเผยข้อมูล
 ที่ครบถ้วน และ
 โปร่งใส 
• รับฟังความ
 คิดเห็นและข้อ
 เสนอแนะต่างๆ 
 จากภาคประชา
 สังคม 
• หาโอกาสเพื่อ
 สร้างความร่วมมือ
 เพื่อผลักดันและขับ
 เคลื่อนประเด็น
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับความยั่งยืน 
• สร้างความ
 ตระหนักและสร้าง
 ความเข้าใจแก่
 สังคมในประเด็น
 สำาคัญด้านการ
 พัฒนาอย่างยั่งยืน 
• นำาองค์ความรู้
 ของผู้เชี่ยวชาญ
 มาสนับสนุนใน
 โครงการความ
 ร่วมมือ

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาค
 ประชาสังคม นักวิชาการ และผู้นำาความคิดเพื่อนำามา
 พัฒนาการดำาเนินงาน 
• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน
 ของสังคม 

ช่องทำงติดต่อ
 
โทรศัพท์ : 02-586-4444

เว็บไซต์ : www.scg.com

• เป็นต้นแบบและ
 ช่วยเป็นพี่เลี้ยงแก่
 องค์กรขนาดกลาง
 และขนาดเล็กอื่นๆ 
 ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ
 ที่ดีด้านการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน 
• ผนึกกำาลังกับองค์กร
 ขนาดใหญ่เพื่อสร้าง
 การเปลี่ยนแปลง
 ที่สำาคัญด้านความ
 ยั่งยืน 
• ให้ความร่วมมือกับ
 หน่วยงานราชการ 
 และนำาเสนอแนวทาง
 ที่ดีเพื่อมุ่งสู่การ
 พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

• เศรษฐกิจ
 หมุนเวียน 
• สุขภาพและความ
 ปลอดภัย
• มุ่งมั่นเปล่ียนผ่าน 
 พลังงานสู่ 
 Net Zero 
• “ปลูก ลด ร้อน” 
 เชื่อมโยงชุมชน 
 ขยายพื้นที่
 ธรรมชาต ิ
• ลดเหลื่อมลำ้า 
  ด้วยพลังชุมชน
• “นวัตกรรม” 
 ในวิกฤติ เอสซีจี 
 สู้โควิด 19 
• ความหลากหลาย
 ทางชีวภาพและ
 ระบบนิเวศ
• การพัฒนาชุมชน
 และสังคม
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เครือข่ายความร่วมมือ
มุ่งม่ันสร้างพลังสู่ความยั่งยืน

เอสซีจีตระหนักดีว่าวิกฤตปัญหาท่ีทุกคน 
บนโลกกำาลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ 
ของเสียและขยะ การสูญเสียความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากร สุขภาพ
และคุณภาพชีวิต ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กร
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เอสซีจี 
จึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย 
กับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ 
ภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ดำาเนินธุรกิจอย่างสมดุลกับเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บนหัวใจสำาคัญคือ 
ความยั่งยืน

Circular Economy 

in Construction Industry 

(CECI) 

เอสซีจีเป็นสมาชิกหน่ึงในกลุ่มความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง (CECI) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ร่วมกัน 
ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โดยนำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
มาประยุกต์ใช้และเพ่ิมความสามารถในการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือสร้างคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีและผลตอบแทนทางสังคม”  ปี 2564  
สมาชิก CECI เพ่ิมข้ึนจาก 21 องค์กรเป็น  
23 องค์กร  โดยเอสซีจีมุ่งมั่นขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือ พร้อมนำาเสนอนวัตกรรมของ 
เอสซีจีมายกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างตาม 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น โครงการ  
Pile Waste Solution นำาเศษเสาเข็มคอนกรีต
แปรรูปกลับมาทำาคอนกรีตรีไซเคิล เพ่ือนำาไป 
ใช้ทดแทนวัสดุรองพ้ืนทาง ลานจอดรถ  
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป ฯลฯ โดยในปี 2564  
มีงานก่อสร้างอาคารท่ีเข้าร่วมโครงการ 
แล้ว 10 โครงการ จาก 5 บริษัท คิดเป็น 
จำานวนเศษเสาเข็มกว่า 2,854 ตัน เทียบเท่า 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 283 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีโครงการนำา 
เศษวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ กลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทน
วัตถุดิบธรรมชาติในการผลิตปูนซีเมนต์ รวมท้ัง
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป

Alliances to End 

Plastic Wastes (AEPW) 

พันธมิตรแก้ปัญหา

ขยะพลาสติก

ระดับภูมิภาคและโลก

เอสซีจีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง Alliances  
to End Plastic Wastes (AEPW) ต้ังแต ่
ปี 2563 เพ่ือช่วยลดและจัดการปัญหาการ 
รั่วไหลของพลาสติกลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม 
โดยปัจจุบันเอสซีจีถือเป็น 1 ใน 60 บริษัท
ชั้นนำาระดับโลกท่ีนำาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรของบริษัทใน 
เครอืข่ายมาพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ 
โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ 1. Infrastructure 
การสร้างและปรับโครงสร้างให้เกิดการจัดการ
ขยะอย่างเหมาะสม 2. Innovation การนำา
นวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ปัญหาโดยสร้างมูลค่า
จากขยะด้วยเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ  
3. Education การสร้างความตระหนักและให้
ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะอย่างเหมาะสม 
และ 4. Clean up การจัดการขยะในแหล่งนำ้า 
โดยเอสซีจีร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ เพ่ือ 
แก้ไขปัญหาในประเทศไทย เวียดนาม  
อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้

SCG ESG Pathway 

เร่ิมด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก

เอสซีจีจัดงาน “SCG ESG Pathway เริ่ม 
ด้วยกัน เพ่ือเรา เพ่ือโลก” ข้ึนเมื่อเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศแนวทางขับเคล่ือน 
ธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, 
Social and Governance) เพื่อยกระดับ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้เติบโตอย่าง 
ยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และได้รับความ 
ร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
การปรับตัวและการบริหารจัดการธุรกิจให้ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด ESG  
โดยจัดงานเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
ของเอสซีจี สามารถสร้างแรงบันดาลใจและขยาย 
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ออกไปอย่างกว้างขวาง  ท้ังน้ีเอสซีจีต้ังใจเป็น
ผู้นำาองค์กรเอกชนท่ีจะสร้างความร่วมมือกับ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือขับเคล่ือนแนวคิด ESG ต่อไปอย่างยั่งยืน
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PPP Plastics 

สร้างฐานข้อมูลขยะพลาสติก 

จากปัญหาการขาดแคลนฐานข้อมูลเก่ียวกับ
ขยะพลาสติก โครงการความร่วมมือภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP 
Plastics ซึ่งเอสซีจีเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง 
จึงได้ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) และสถาบันพลาสติก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ และนำาเสนอข้อมูลปริมาณและ
ประเภทขยะพลาสติกท่ีถูกปล่อยลงแม่นำ้า
ในพ้ืนท่ีแม่นำ้าหลัก 5 สาย ได้แก่ แม่นำ้า
เจ้าพระยา แม่นำ้าบางประกง แม่นำ้าท่าจีน 
แม่นำ้าเพชรบุรี และแม่นำ้าแม่กลอง โดยเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกท่ีกำาจัดอย่างถูกวิธี 
และปริมาณท่ีหลุดลอดสู่ธรรมชาติ  และนำา
มาวิเคราะห์ผลอ้างอิงตามวิธีการของ Plastic 
Waste Management Institute–Japan  
และข้อมูลพ้ืนฐานของกรมทรัพยากรนำ้าและ 
กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือนำาผลการศึกษามา
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
ขยะพลาสติกต่อไปในอนาคต

ส่งเสริมเครือข่าย

การท่องเท่ียวคาร์บอนต�่า

เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม ่
หอการค้าไทย จัดโครงการอบรม “Krabi  
Liveable Green City” ร่วมกับหอการค้า 
จังหวัดกระบ่ี และโครงการ “AmphawaCE  
Model in Tourism” ร่วมกับหอการค้า 
สมุทรสงคราม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ ่
การท่องเท่ียว ต้ังแต่โรงแรม รีสอร์ต  
ร้านอาหาร ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชน บริษัท 
นำาเท่ียว ร้านค้าจำาหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก  
องค์กรอิสระ ภาครัฐและท้องถ่ิน สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการขยะท่ีดี การใช้ 
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัด 
กิจกรรมท่ีคำานึงถึงการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก ต้ังแต่การวางแผนการท่องเท่ียว  
การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร และกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวแบบ Low Carbon  
ให้เกิดข้ึนจริงโครงการ “ถุงนมกู้โลก”

เอสซีจีร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขยายโครงการ “ถุงนมกู้โลก” จากโครงการ 
ทดลองท่ีจังหวัดระยองและสุพรรณบุรี ไปยัง  
15 จังหวัดในภาคกลาง รวม 1,300 โรงเรียน  
โดยส่งเสริมให้นักเรียนนำาถุงนมท่ีด่ืมแล้ว 
กลับเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคิลตามวตัถุประสงค์  
“เปล่ียนพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า คัดแยกขยะต้นทาง นำากลับ 
มารีไซเคิล” มีสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาและสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
ในจังหวัดท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์รวมถุงนม 
จำานวน 38 แห่ง โดยเอสซีจีสนับสนุน 
แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า (KoomKah)” ในการ 
จัดต้ังเป็นธนาคารขยะ เพ่ือรวบรวมถุงนม 
ใช้แล้วให้เอสซีจีนำากลับมาแปรรูปเป็นเม็ด 
พลาสติกสำาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก 
รีไซเคิล เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระถางต้นไม้ และ 
มอบให้แก่โรงเรียนตามสัดส่วนปริมาณถุงนม 
ท่ีแต่ละโรงเรียนรวบรวมได้  นับเป็นการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะครูและ 
นักเรียนอย่างกว้างขวางท่ัวประเทศ

Circular Economy 

Standard 

เอสซีจีเข้าร่วมกับหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมท่ีมีความยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งหลายโครงการ
กำาลังอยู่ในช่วงการดำาเนินงาน เช่น ร่วมกับ
สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน
สินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม  
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเทคนิคฉลากเขียว 
พัฒนาฉลากเขียวสำาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติก เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสม 
ของพลาสติกใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ใน
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ท่ีทำาจากวัตถุดิบ
ประเภท Mono Material ท่ีนำากลับมารีไซเคิล
ได้ บรรจุภัณฑ์จาก Bio-Based Material ซึ่ง 
ย่อยสลายตามธรรมชาติและไม่ก่อผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบต้ังต้นรีไซเคิล 
จากกระบวนการ Chemical Recycling

ขยายเครือข่ายสกัดขยะ

ก่อนออกทะเล 

เอสซีจีร่วมกับ The Ocean Cleanup (TOC)  
องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือกำาจัดขยะพลาสติกในทะเล ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ และกรมทรัพยากรชายฝั่ง  
สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะ 
ในแม่นำ้า โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีหลุดลอด 
ไปสู่ทะเล ด้วยนวัตกรรม The InterceptorTM  
ระบบดักจับขยะ ซึ่งใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
ประมวลและจำาแนกชนิดขยะในแม่นำ้า เพ่ือเก็บ 
ข้อมูลปริมาณขยะ โดยจะดำาเนินการติดต้ัง 
ในแม่นำ้าสายสำาคัญของประเทศ เริ่มต้นนำาร่อง 
โครงการท่ีแม่นำ้าเจ้าพระยา  เอสซีจีได้ร่วม 
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
เพ่ือวางแผนการจัดการและเร่งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป
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FEATURE 
STORY

มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ Net Zero

Industry 4.0 อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
Smart Factory

CPAC Green Construction 
ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน

“ปลูก ลด ร้อน”  เชื่อมโยงชุมชน 
ขยายพื้นที่ธรรมชาติ

ลดเหลื่อมล�้า ด้วยพลังชุมชน

“นวัตกรรม”  ในวิกฤต  เอสซีจี สู้โควิด 19

Items นวัตกรรม 
เพื่อสุขอนามัย  เเละความปลอดภัย
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วาระสำาคัญในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยท่ี 26 (COP 26) ท่ีเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร  
ระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคมถึง 12 พฤศจิกายน 2564 คือ 
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
ของโลก

ในเวที COP 26 ประเทศไทยแสดงเจตจำานงท่ีจะแก้
ปัญหาร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจัง พร้อมจะยกระดับ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยกำาหนดเป้าหมายหลักว่า
ประเทศไทยจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG 
Emission) ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)

เอสซีจีได้กำาหนดการเป็นองค์กรการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมีเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของ Scope 1+2 ลง 
อย่างน้อย 20% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563  
โดยครอบคลุมท้ังธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ

เอสซีจีพร้อมร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นวาระสำาคัญของชาติ
และของโลก  

Greenhouse Gas 
Scope 1+2

 
เอสซีจีใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในกระบวนการ
ผลิต โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 90%  
และทางอ้อม (Scope 2) 10% จากการซื้อพลังงานจาก 
ภายนอก  สำาหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
มาจาก 2 ส่วน คือกระบวนการทางเคมีของการผลิต
ปูนซีเมนต์ (Calcination) และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  

มุ่งม่ันเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ 
Net Zero

นับต้ังแต่ปี 2540 ท่ีนานาชาติร่วมลงนามในข้อตกลง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพิธีสารเกียวโต ท่ัวโลก
ก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และปัญหาขีดจำากัดของแหล่งพลังงานในอนาคต  เอสซีจี 
จึงริเริ่มพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้ต้ังแต่ปี 2544 จาก
การนำายางรถยนต์ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และได้
เพ่ิมขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทนมาอย่าง 
ต่อเน่ือง เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ท้ังกะลาปาล์ม แกลบ ฟางข้าว ใบอ้อย  
การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือท้ิงในกระบวนการผลิต  
(Waste Heat Power Generation, WHG) การผลิต 
ก๊าซชีวภาพจากการบำาบัดนำ้าเสีย ฯลฯ 

การพัฒนาพลังงานทดแทนท่ีโดดเด่นของเอสซีจ ี
ในปี 2555 คือเชื้อเพลิงแข็งทดแทนจากขยะชุมชน (Refuse 
Derived Fuel) โดยจัดต้ังโรงงานคัดแยกขยะท่ีบ่อขยะ
ชุมชน และปรับปรุงขยะแยกส่วนท่ีเผาไหม้ได้เพ่ือนำามา
แปรรูปและอัดก้อนแข็งเป็นเชื้อเพลิงใช้แทนถ่านหินในเตา
ผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะของเสียด้วย ก่อนท่ี 
วันน้ีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจะกลายเป็นแนวทางสำาคัญ 
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และกระบวนการผลิต เป็นอีกมาตรการสำาคัญท่ี 
เอสซีจีดำาเนินการอย่างแข็งขัน รวมถึงสนับสนุนพนักงานให้
มีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาโครงการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ 
Energy Award 

สัดส่วน
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
Scope 1+2

Calcination 43%

Scope 2 10%

เช้ือเพลิงฟอสซิล 47%

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจเอสซีจี

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่องค์กร

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

2558

ไทย

ไทย

กา
รป
ลอ
ยก
าซ

เร�อ
นก
ระ
จก
สุท
ธิ

ไทยและตางประเทศ

2563

23.34

33.9 MT CO2

27.1 MT CO2
24.98

ปฐาน

(Scope 1+2)

2573 2593
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จนมาถึงก้าวย่างสำาคัญของเอสซีจีท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 
คือการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar  
Energy) ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพสูง 
ในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย และเป็นความหวังของการ 
ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต

Solar 
 

ประเทศไทยมีศักยภาพรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์
สูง คือมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ท่ี 18.2 เมกะจูลต่อ 
ตารางเมตรต่อวัน เฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีมีค่าความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์เฉล่ียท่ี 18.5 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน 
สูงกว่าค่าเฉล่ียท้ังประเทศ  เอสซีจีจึงวางนโยบายและ
ผลักดันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ท่ีถือเป็น
พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มตัว

เอสซีจีติดต้ังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาอย่าง 
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบันท้ังหมด 114,176 เมกะวัตต์ชั่วโมง 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 57,077 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เริ่ม
ต้นจากการติดต้ังบนบก การติดต้ังบนหลังคา และขยายสู่
บริเวณบ่อนำ้าในโรงงาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายและก้าวใหม่

ของเทคโนโลยีโซลาร์ฟาร์ม ในนาม “โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า” 
ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมการติดต้ังท่ีแตกต่างจากบนพ้ืนดิน
หรือหลังคาอาคาร  

แนวคิดจุดประกายจากการสังเกตเห็นผิวนำ้าของ
แหล่งนำ้าท่ีว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญด้านวัสดุพลาสติกของธุรกิจเคมิคอลส์ จึงพัฒนา
ทุ่นพลาสติกลอยนำ้าสำาหรับเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล์ 
โดยทุ่นต้องแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกลางแดดจัด 
ลอยตัวดีพร้อมรองรับนำ้าหนักของแผงโซลาร์เซลล์ 

สิ่งสำาคัญคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุใช้งาน
นานถึง 25 ปี และรีไซเคิลได้  ในการติดต้ังยังกำาหนดให้มี
พ้ืนท่ีเปิดระหว่างทุ่นมากกว่าร้อยละ 30 เพ่ือให้สิ่งมีชีวิต 
ใต้นำ้าได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอ

ธุรกิจเคมิคอลส์ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยนำ้าสำาหรับ
โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าข้ึนเป็นรายแรกในประเทศไทย ติดต้ังท่ี
บ่อเก็บนำ้าในโรงงานของเอสซีจี สำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
เมื่อปี 2561 เป็นแห่งแรก และกลายเป็นต้นแบบให้กับ
โรงงานอีกหลายแห่ง เช่น โรงงานของธุรกิจเคมิคอลส์ 
จังหวัดระยอง วัดศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เหมือง
แม่ทาน จังหวัดลำาปาง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด 
ชลบุรี ฯลฯ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มขยายการติดต้ังสู่
พ้ืนท่ีโรงงานอีกหลายแห่งของเอสซีจี พร้อมๆ กับการจัดทำา
โครงการติดต้ังโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารหรอืโซลาร์รฟูทอป 
(Solar Rooftop) จนเอสซีจีเกิดความเชี่ยวชาญนำามา 
ต่อยอดเป็นโซลูชันติดต้ังระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้บริการ
แก่อาคารท่ีพักอาศัยท่ัวไปภายใต้ธุรกิจใหม่ชื่อ SCG Solar 
Roof Solutions ในปี 2562  และด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 ท่ีทำาให้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน 
บริการติดต้ังโซลาร์เซลล์ในปี 2563 จึงมียอดขายเติบโต 
สูงถึงประมาณ 3 เท่าจากปี 2562 

แนวโน้มและความต้องการของพลังงานสะอาดมีมากข้ึน 
เอสซีจีได้ขยายการดำาเนินธุรกิจไปสู่การให้บริการพลังงาน 
ทดแทนและพลังงานสะอาด ในนามบรษิทั SCG Cleanergy 
ท่ีให้บริการครบวงจร ด้วยความรู้ ศักยภาพ และเครือข่าย 
แก่ลูกค้า เพ่ือช่วยกันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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BCG
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็น
เรื่องยาก แต่ใช่ว่าจะทำาไม่ได้ ปัจจัยสำาคัญคือความมุ่งมั่น 
ต้ังใจ โดยเฉพาะการมีนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน
ท่ีเหมาะสม

หน่ึงในนโยบายสำาคัญระดับประเทศคือ โมเดล
เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งได้
รับการยอมรับว่าจะช่วยยกระดับความมั่นคงด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน มีหลัก
สำาคัญคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลิต-ใช้-
วนกลับ ซึ่งเป็นหลักการท่ีเอสซีจีได้ดำาเนินการมานาน  
และสอดคล้องกับการจัดการพลังงานของเอสซีจีในการเพ่ิม
สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุเหลือท้ิงหรือขยะของเสีย   
ล่าสุดเอสซีจีมีโครงการรับซื้อวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ในพ้ืนท่ีรอบโรงงาน เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด นำา
มาแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet) เพ่ือ
ทดแทนการใช้ถ่านหิน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
แทนการเผาทำาลายท่ีไม่เกิดรายได้ และส่งผลกระทบท่ี
สำาคัญคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น PM 2.5  
ซึ่งเป็นวิกฤตปัญหาใหม่ทางสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 

Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว การดำาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีมีต่อโลก ซึ่งเอสซีจี 
เน้นการวิจัยและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นหัวใจสำาคัญของการสร้างสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่การพัฒนา
พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ การพัฒนาพลังงาน 
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ และการพัฒนาเทคโนโลย ี
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกส่วนของโรงงาน 

จากยุคท่ีเทคโนโลยีช่วยมนุษย์ทำางานกำาลังก้าวสู่ยุคท่ี 
เทคโนโลยีทำางานแทนมนุษย์ เช่น การใช้ระบบออโตเมชัน 
โรบอต ท่ีมีระบบเซนเซอร์ AI Machine Learning ควบคุม 
และปรับแต่งการทำางานของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างแม่นยำา  
สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
ไปอีกจากการควบคุมดูแลท่ีผ่านมาโดยมนุษย์

นอกจากน้ีเศรษฐกิจสีเขียวยังรวมถึงการเปล่ียนผ่าน 
การใช้อุปกรณ์ท่ีอาศัยพลังงานฟอสซิลมาสู่อุปกรณ์พลังงาน 
ไฟฟ้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ซึ่งเอสซีจีได้ริเริ่มนวัตกรรมรถโม่ 
พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) คันแรกของไทย มาใช้ 
ขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดมลพิษและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ  
PM 10 ได้ถึง 45 กรัมต่อการขนส่ง 1 เท่ียว ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 26.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อป ี
ต่อคัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างด้วย Green Solution ตามวิสัยทัศน์การดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ียดึหลัก ESG (Environmental, Social  
and Governance) และมุ่งมั่นท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (GHG Emissions  
Scope 3) ในกิจกรรมการขนส่งและกระจายวัตถุดิบต้นนำ้า 
และสินค้าปลายนำ้า

สิ่งท้าทายบนเส้นทางสู่อนาคต คือการลงทุนใน 
เทคโนโลยีเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจส่งผล 
กระทบต่อผลประกอบการระยะสั้น เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยี
ท่ียังมีราคาสูง และการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ  
ประชาชน สังคม ให้ร่วมใจกันบรรลุเป้าหมายการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ภายในงาน COP 26 
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  
แสดงความมุ่งมั่นต้ังใจของเอสซีจีไว้ว่า

“หัวใจสำาคัญคือการผนึกกำาลังของทุกภาคส่วน ทุกคน 
ต้องช่วยกัน ค่อยๆ ร่วมกันดำาเนินการและจัดทำาแผน 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเป็นระยะ พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีมาเปล่ียนจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง”

การเปล่ียนผ่านน้ีอาจไม่ง่าย แต่เป็นสิ่งท่ีไม่อาจ 
หลีกเล่ียงได้ เอสซีจีพร้อมเดินทางเผชิญกับความท้าทายน้ี 
ร่วมกับทุกคน
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Industry 4.0 
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Factory 

Smart Planning 
วำงแผนกำรผลิตอัจฉริยะ
ลูกค้าของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีอยู ่
ท่ัวประเทศ และยังมีความต้องการชนิดสินค้าท่ี 
หลากหลาย ในปริมาณและเวลาท่ีแตกต่างกันไป  
 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขนส่ง 
สินค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา การวางแผนการผลิต 
จึงถือเป็นข้ันตอนสำาคัญยิ่ง ซึ่งท่ีผ่านมาดำาเนินการโดย 
มีพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไข และตัวแปรต่างๆ  
มากมายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือตัดสินใจกำาหนด 
แผนงานท่ีซับซ้อน รวมท้ังต้องคำานึงถึงภาพรวมการทำางาน 
ของเครื่องจักรและโรงงานท่ีมีสายการผลิตจำานวนมาก จึง 
มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาด ใช้เวลานานเกินไป และ 
อาจขาดความยืดหยุ่นหากลูกค้าต้องการเปล่ียนแปลงสินค้า
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมกับภาควิชา 
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา Cement Allocation  
and Planning Optimization Model หรือ CAPOM  
เพ่ือใช้วางแผนการผลิตปูนซีเมนต์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง และลดระยะเวลา 
วางแผนโดยคน ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ AI เข้ามา โดยใช้ข้อมูลคาดการณ์ความต้องการสินค้า 
ของลูกค้า (Demand Forecasting) เพ่ือกำาหนดแผนการ 
ผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
พ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสต็อกสินค้าและสถานะ 
เครื่องจักรในโรงงานผ่านระบบคลาวด์ ทำาให้สามารถจับคู่ 
ความต้องการของลูกค้ากับกำาลังผลิตของโรงงาน ลดความ 
สิ้นเปลืองในการผลิตและการขนส่ง วางแผนความต่อเน่ือง 
ในการเดินเครื่องจักรพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน 
พลังงาน ไปจนถึงวางแผนบริหารสต็อกสินค้าเพ่ือป้องกัน 
สินค้าขาดหรือล้นเกิน  
 CAPOM ช่วยวางแผนการดำาเนินการผลิตประจำาวัน 
ของโรงงาน เพ่ิมความแม่นยำาและประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน 
 ปี 2564 Smart Planning โมเดล CAPOM เริ่ม 
ใช้งานจริงแล้วท่ีโรงงานปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย พบว่า 
ช่วยให้การวางแผนการผลิตเร็วข้ึนถึง 75% และอยู่ระหว่าง 
การขยายผลไปโรงงานปูนซีเมนต์อ่ืนๆ ของเอสซีจี รวมท้ัง 
อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างการเชื่อมโยง 
ระหว่าง Smart Planning กับ Smart Operation ให้เป็น 
ระบบรวมการบริหารจัดการอัจฉริยะ

โลกอุตสาหกรรมกำาลังมาถึงการพลิกโฉมครั้งใหญ่ท่ีเรียกว่า  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หรือ Industry 4.0
 นับแต่อดีตอุตสาหกรรมได้พัฒนาก้าวหน้ามาตลอด 
จากการขับเคล่ือนของเทคโนโลยีใหม่ๆ จากแรงงาน 
มนุษย์สู่ระบบเครื่องจักรและสายพาน จากระบบแอนะล็อก 
เครื่องกลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตามมาด้วย 
แขนกลหุ่นยนต์และระบบก่ึงอัตโนมัติ
 แต่ความต้องการของตลาดท่ีขยายตัว ซับซ้อน และ 
หลากหลาย รวมท้ังการแข่งขันท่ีสูงข้ึน เรียกร้องให้ธุรกิจ 
อุตสาหกรรมต้องปรับตัวครั้งใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต และยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริโภคให ้
รวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ 
พลังงานให้เกิดคุณค่าสูงสุด ลดการเกิดของเสีย ซึ่งเป็น 
ประเด็นสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  Industry 4.0  
จึงเป็นทิศทางแห่งอนาคตท่ีอุตสาหกรรมท่ัวโลกกำาลังมุ่งไป
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งพัฒนาการ 
ผลิตสินค้าสำาหรับการสร้างบ้านและอาคารมาอย่างต่อเน่ือง  
จึงมุ่งมั่นยกระดับโรงงานด้วย Industry 4.0 ใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครือข่ายบูรณาการกระบวนการ 
ผลิตและการบริหารจัดการโรงงานอย่างครบวงจร ต้ังแต่
ระบบการวางแผน (Smart Planning) ระบบปฏิบัติการ 
(Smart Operation) และระบบความปลอดภัย (Smart 
Safety) พลิกภาพโรงงานเดิมๆ ท่ีมีเพียงมนุษย์กับ
เครื่องจักร ให้พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ IOT (Internet  
of Things) หุ่นยนต์ (Robot) เครื่องจักรอัตโนมัติ  
(Automation) ซึ่งควบคุมดูแลการผลิตด้วยสมองกล 
ชาญฉลาด ระบบ AI/Machine Learning และ Big Data  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย 
 เร่งขับเคล่ือนสู่ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” 
ให้เทียบเท่าระดับ World Class เพ่ือสร้างสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึน
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ระบบประมวลผลสถานะการผลิต

และติดตามสถานะการผลิต

ของเครื่องจักรแบบ Real-time

Mold Oil Spray
กระบวนการพ่นน�้ามัน

บนแม่พิมพ์

Curing Process
กระบวนการอบชิ้นงาน
ด้วยความร้อนเพ่ือให้
แผ่นกระเบื้องแข็งตัว

Inspection
กระบวนการตรวจสอบ

และคัดแยกกระเบื้องดี/กระเบื้องเสีย

Robot Packer
การใช้หุ่นยนต์
ในการแพ็กสินค้า

GEP Coating Spray
กระบวนการเคลือบผิว

แผ่นกระเบื้อง

MES

SUPPLIER
• Lean Inventory & 
   Resilience Supply Chain

MINING
• Digital Mine & Green Mining CEMENT PLANT

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

DISPATCHING
• Fast Response  
   & Productivity

CUSTOMER VALUE 
CREATION
• Customer Fulfillment 
   & Service Excellence

DIGITAL 
TRANSFORM
• E2E Data Integration
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ทดสอบการน�าเทคโนโลยี 5G มาใช้ในอุตสาหกรรม

Smart Operation 
แม่นย�ำ รวดเร็ว เพิ่มผลผลิต 
ลดควำมสูญเสีย
กระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วยหลายข้ันตอน ผ่าน 
สายการผลิตท่ีส่งต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ค่อยๆ แปรรูปวัตถุดิบ 
ต้ังต้นจนสำาเร็จเป็นสินค้าท่ีมีความสวยงามและประโยชน์ 
ใช้สอย  
 ทุกข้ันตอนมีตัวแปรมากมายท่ีต้องควบคุมต้ังค่า 
เครื่องจักรด้วยความชำานาญ พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์จากแต่ละหน่วยการผลิตให้ได้มาตรฐานก่อน 
ส่งต่อสู่หน่วยต่อไป เพ่ือลดความสูญเสียจากสินค้าไม่ได้ 
คุณภาพท่ีปลายทาง  การควบคุมการผลิตท่ีซับซ้อนด้วย 
ความเชี่ยวชาญของคนจึงมีความเสี่ยงท่ีอาจผิดพลาดได ้ 
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีอาจขัดข้องหรือเสื่อมสภาพ 
ยากต่อการสังเกตล่วงหน้าด้วยคน ทำาให้สร้างความเสียหาย
ต่อสินค้าหรือถึงข้ันสายการผลิตหยุดชะงัก
 การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึนจึงหลีกเล่ียง 
ไม่ได้ท่ีต้องนำาระบบอัตโนมัติจากเทคโนโลยี Industry 4.0 
เข้ามาใช้ พร้อมกับพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สามารถ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกหน่วย 
การผลิต 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเริ่มพัฒนา Smart  
Operation ในโรงงานผลิตกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต  
ด้วยการเปล่ียนเครื่องจักรใหม่ท้ังหมด และนำาระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ อุปกรณ์ IoT และ AI ท่ีส่งต่อข้อมูลทุกอย่าง 
เชื่อมถึงกันผ่านเครือข่ายดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามา 
ควบคุมการผลิตและดูแลเครื่องจักร โดยหัวใจสำาคัญคือ 
ระบบ Manufacturing Execution System (MES)  
ในห้อง VA Room (Visualized & Analytics Room) ซึ่ง
สามารถสั่งการทำางานของเครื่องจักรในทุกหน่วยการผลิต  
ต้ังเวลาการทำางาน พร้อมติดตามประสิทธิภาพผ่านมอนิเตอร์ 
ท่ีแสดงผลแบบ Visualization Data เรียลไทม์ รวมท้ัง 
ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น 
ตัวแปรต่างๆ เพ่ือนำามาวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและแก้ไขปัญหา  
 นอกจากน้ียังใช้ AI ร่วมกับ Image Processing  
เป็นระบบ Automated Inspection เข้ามาตรวจจับความ 
ผิดพลาดในข้ันตอนการผลิตต่างๆ แบบอัตโนมัติ ต้ังแต ่
ข้ันตอนการพ่นนำ้ามันบนแบบ (Mold Oil Spray) ก่อนเข้า 
กระบวนการข้ึนรูปเป็นกระเบ้ือง เพ่ือลดปัญหากระเบ้ืองติด 
แบบจากการพ่นนำ้ามันไม่ท่ัวแผ่น  ข้ันตอนการพ่นสีบนแผ่น 
กระเบ้ืองหลังคา (GEP Coating Spray) ให้สมำ่าเสมอ 
ท่ัวแผ่นเพ่ือลดสินค้าท่ีไม่สมบูรณ์ตามแบบ รวมถึงข้ันตอน 
คัดแยกกระเบ้ืองหลังคาท่ีไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพออก  
ซ่ึงเป็นการขยายผลองค์ความรู้ด้าน Image AI จากการ 
ใช้งานจริงของโรงงานปูนซีเมนต์ 
 สำาหรับกระเบ้ืองหลังคาท่ีได้คุณภาพจะได้รับการ 
จัดการต่อด้วยระบบ Automate Handling เทคโนโลย ี
อัตโนมัติท่ีช่วยเคล่ือนย้ายสินค้าเข้า-ออกห้องบ่มคอนกรีต  
(Curing Room) และ Robot Packer หุ่นยนต์ทำาหน้าท่ี 
หยิบสินค้ามาบรรจุหีบห่อ

 ในส่วนการบริหารพ้ืนท่ีคลังสินค้ามีระบบ Warehouse  
Management System (WMS) ซึ่งใช้ระบบ QR Code  
ข้อมูลสินค้า ช่วยตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรพ้ืนท่ีการวาง 
สินค้าภายในคลังอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดและ 
เวลาในการประสานงานระหว่างพนักงานจัดสินค้า 
เข้ารถบรรทุกกับพนักงานขนส่ง ช่วยให้ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า 
อย่างถูกต้องแม่นยำา
 การใช้ระบบ AI ทำางานร่วมกับระบบอัตโนมัติบริหาร 
จัดการหน่วยต่างๆ ในโรงงาน ช่วยให้สายการผลิต 
ขับเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการตรวจสอบ 
ท่ีแม่นยำา ส่งผลให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงจำานวนมาก 
ในระยะเวลาเท่าเดิม ช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ลดการใช้แรงงานคน ช่วยให้ 
การทำางานปลอดภัยมากข้ึน  อีกท้ังมีระบบแจ้งเตือนสถานะ 
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทำาให้สามารถติดตาม 
และวางแผนการจัดการซ่อมบำารุงเครื่องจักรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
 เพ่ือให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเมินผลประสิทธิภาพ
ของ Smart Operation ด้วย Overall Equipment  
Effectiveness (OEE) เทียบกับมาตรฐานสากล  
(World Class Benchmarking) ซึ่งประเมินประสิทธิภาพ
จากความสามารถในการลดความสูญเสียของเครื่องจักร  
ท้ังเวลา ความเร็ว และคุณภาพ  
 ปี 2564 Smart Operation ดำาเนินงานจริงในโรงงาน 
ผลิตกระเบ้ืองหลังคา 2 แห่ง และเตรียมขยายผลให้ครบ 
ท้ัง 6 แห่ง สามารถเพ่ิมค่าประสิทธิภาพ OEE จาก 53%  
เป็น 78% เพ่ิมผลผลิตได้มากกว่า 8.5 ล้านแผ่นต่อปี  
และช่วยลดการเกิดสินค้ากระเบ้ืองหลังคาท่ีไม่ได้คุณภาพ  
(Rejected) เหลือเพียง 1.5%
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พันธมิตร Industry 4.0

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมพัฒนา 
Smart Factory กับพันธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญ
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�างานของรถ Forklift จากระยะไกล

Smart Safety 
ปกป้อง ติดตำม ปลอดภัย 

แม้โรงงานจะเปล่ียนเป็นระบบ AI หุ่นยนต์ และระบบ 
อัตโนมัติ แต่ยังต้องมีพนักงานร่วมตรวจสอบการทำางาน 
ของกระบวนการผลิตและบันทึกข้อมูลสำาคัญเข้าระบบผ่าน 
อุปกรณ์ดิจิทัล  การใช้ Smart Safety เข้ามาดูแลความ 
ปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจในการปฏิบัติงานใน 
โรงงานจึงเป็นอีกองค์ประกอบสำาคัญของ Smart Factory 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีเป้าหมายให ้
อัตราการบาดเจ็บและโรคจากการทำางานเป็นศูนย์ จึง 
พัฒนาระบบ Smart Human Tracking ใช้งานจริงแล้วท่ี 
โรงงานปูนซีเมนต์ไทย เขาวง เพ่ือช่วยติดตามตำาแหน่งและ 
รายงานสถานะพนักงานด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีติดต้ัง 
บนหมวกนิรภัย ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี 
ในห้องควบคุม (Control Room) คอยติดตามสถานะ 
แบบเรียลไทม์  หากพนักงานเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่ม
แจ้งเหตุ Alert System เพ่ือขอความช่วยเหลือได้ทันที   
รวมท้ังยังช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน  
โดยติดตามและควบคุมการเข้าออกพ้ืนท่ีในบริเวณต่างๆ 
ผ่านการแสดงผลจำานวนคนจำาแนกตามประเภท เช่น  
พนักงาน คู่ธุรกิจ หรือผู้เยี่ยมชมโรงงาน และแจ้งรายงาน
เมื่อพบผู้เข้าไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตรายหรือพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ 
รับอนุญาต  
 Smart Human Tracking ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด 19 ท่ีต้องบริหาร 
ความหนาแน่นของพ้ืนท่ีตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพ่ือ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 ………..
 การพัฒนา Industry 4.0 ถือเป็นความท้าทายของ 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ท้ังด้านการลงทุน 
ในเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าเพ่ือสร้าง 
ประโยชน์สูงสุด และการประเมินผลสำาเร็จให้ได้ตาม 
มาตรฐานท่ีกำาหนดไว้  รวมท้ังการแสวงหาเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกับการใช้งานจริงผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร 
หลายฝ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 และสิ่งสำาคัญท่ีสุดคือการพัฒนาพนักงานเข้าสู่ยุค 
ดิจิทัลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Industry 4.0  
ด้วยการอบรมท้ัง Re-Skill และ Up-Skill อย่างต่อเน่ือง
 วันน้ีธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพร้อม 
ขับเคล่ือนธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
สู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีจะสร้างความยั่งยืนต่อ 
การดำาเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อไปในอนาคต
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“อุตสาหกรรมก่อสร้าง” มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงได้คิดค้นนวัตกรรม Green  
Construction Solution ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำาให้ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ิมความแม่นยำาในการใช้วัสดุ  
ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ 
ลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ท่ีต้องนำาไปกำาจัด  รวมท้ังลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด หรือ 
“CPAC” ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้นำา
เสนอนวัตกรรม Green Construction Solution ภายใต้
ชื่อ CPAC Green Solution เพ่ือช่วยยกระดับการก่อสร้าง
ของลูกค้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบิน 
ศูนย์การค้า อาคารท่ีพักอาศัย ฯลฯ มาอย่างต่อเน่ือง และ
ได้ขยายผลไปยังอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม
ปศุสัตว์ท่ีมีการก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น 
ฟาร์มเล้ียงหมู ช่วยตอบโจทย์การก่อสร้างโรงเรือนท่ีได้
มาตรฐาน มีระบบสุขาภิบาลท่ีดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ฟาร์มหมูที่ไม่หมู
จากข้อมูลในปี 2564 มีกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เล้ียงหมูกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมกว่า 
191,588 ราย และมีจำานวนหมูท่ีเล้ียงมากถึง 13,101,176 
ตัว ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการบริโภคเน้ือหมูท่ีสูงมาก
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรท้ังระดับรายย่อยหรือกลุ่ม
เกษตรกรพันธสัญญา (Contract Farming) ต้องเผชิญ 
กับปัญหาการก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงหมู เช่น ขาดความรู้ 
ในการก่อสร้างโรงเรือนท่ีได้มาตรฐาน วัสดุก่อสร้างไม่มี 
คุณภาพ งบประมาณบานปลาย งานเสร็จล่าช้าไม่ตรงเวลา  
ช่างท้ิงงาน ของเสียจากวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการข้ันตอน 
ขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ 

จากการรับฟังเสียงสะท้อนต่อปัญหาการก่อสร้างฟาร์ม
เล้ียงหมูของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำาให้ CPAC 
เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริง จึงเกิดความมุ่งมั่นท่ีจะนำา
องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ควบคู่การนำา 
CPAC Green Solution เข้ามาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
ฟาร์มเล้ียงหมูท้ังระบบ ต้ังแต่ข้ันตอนการออกแบบโรงเรือน 
การเตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลัง
การก่อสร้าง จนเกิดเป็นนวตักรรม “CPAC Farm Solution” 
เปล่ียนฟาร์มทุกข์…ให้เป็นฟาร์มสุข เพ่ือสร้างความสุขให้
กับท้ังเจ้าของโรงเรือน ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง ตลอดจนทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ความสุขตั้งแต่
ก่อนก่อสร้าง
ดังคำากล่าวท่ีว่า “วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การก่อสร้าง
ฟาร์มหมูก็เช่นกัน

เริ่มต้นจากการเตรียมข้อมูลพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีครบถ้วน
และถูกต้องด้วย CPAC Drone Solution โดยใช้โดรนบิน
สำารวจประเมินสภาพพ้ืนท่ีก่อสร้าง ท้ังความสูงตำ่า ทิศทาง
ลม สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือเป็นข้อมูลสำาหรับการ
ออกแบบผังโรงเรือน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง 
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้มากท่ีสุด

จากน้ันออกแบบโรงเรือนด้วย CPAC BIM ซึ่งใช้ 
นวัตกรรม Building Information Modeling (BIM)  
โปรแกรมสำาหรับงานก่อสร้างแบบครบวงจร แสดงให้
เห็นภาพจำาลองสามมิติของท้ังงานสถาปัตยกรรม งาน
โครงสร้าง และงานระบบ ช่วยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ัง 
ผู้ออกแบบ เจ้าของฟาร์ม ผู้รับเหมา และช่างมองเห็นภาพ
รวมของงานทุกข้ันตอนต้ังแต่ก่อนก่อสร้าง สามารถตรวจ
สอบจุดผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้า และร่วมกันการ
วางแผนงานเพ่ือให้งานเสร็จทันตามเวลา 

ท่ีสำาคัญสามารถประเมินปริมาณวัสดุก่อสร้าง และงบ
ประมาณท่ีต้องใช้ได้อย่างแม่นยำา ช่วยเกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ท่ี
หน้างานเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมท่ีต้องสั่งซื้อวัสดุ
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดไว้ล่วงหน้า  สร้างความสุขให้แก่เกษตรกร
ต้ังแต่ก่อนก่อสร้าง

มั่นใจระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของโครงการทุกคนต่างอยากเห็นงานก่อสร้างเดินหน้า
ตามแผนโดยไม่ประสบปัญหา และต้องการความมั่นใจว่า
งานได้มาตรฐาน เสร็จตามกำาหนดเวลา งบประมาณไม่บาน
ปลาย แต่หลายครั้งท่ีงานก่อสร้างมักไม่เป็นไปตามน้ัน 

CPAC Green Solution 
ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน
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ระบบสุขาภิบาล (MEP)

หลังคา
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CPAC Green Solution

CPAC พัฒนานวัตกรรม Green Construction  
Solution เพ่ือขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตำ่า โดยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ใช้ทรัพยากรและวัสดุ
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน
สุขภาพอนามัย ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปล่ียน Waste 
หรือความสูญเสียให้เป็นคุณค่า สร้างประโยชน์กลับคืน
สู่สังคม และสร้างอนาคตท่ียั่งยืนให้กับประเทศและโลก  
ตัวอย่างนวัตกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากใน CPAC  
Farm Solution เช่น

• Super Fast Setting Concrete สำาหรับงานก่อสร้าง
 ท่ีไม่สามารถปิดการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น สนามบิน 
 ทางด่วน สะพาน เพ่ิมความเร็วในการเปิดใช้งานได้
 เร็วสุดภายใน 4 ชั่วโมง

•  Ultra High Performance Concrete (UHPC) 
 สำาหรับงานก่อสร้างโครงสร้างรับนำ้าหนักสูง ช่วยลด
 ขนาด ปริมาณงาน ระยะเวลา และแรงงานก่อสร้าง

•  Steel Prefabrication นอกจากโครงสร้างคอนกรีต 
 เรายังสามารถผลิตงานโครงสร้างเหล็กสำาเร็จรูปจาก
 โรงงานก่อนนำามาประกอบต่อเข้าด้วยกันที่หน้างาน 
 ลดเวลา ลดของเสีย และลดแรงงาน ได้ชิ้นงาน
 คุณภาพท่ีมีมาตรฐาน

•  Modular Construction การผลิตโมดูลของแต่ละ
 พ้ืนท่ีอาคารสำาเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำามาประกอบ
 ติดต้ังเข้าเป็นรูปทรงรวมของอาคารท่ีหน้างานก่อสร้าง

•  Waste Circularity การนำาเศษคอนกรีตก่อสร้างมา
 บดย่อยขนาดเพ่ือใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลทดแทนคอนกรีต 
 (RCA) สำาหรับทำาทางเดินหรือพ้ืนรองถนน เพ่ิมมูลค่า
 ให้ของเสีย ลดของเสียจากงานก่อสร้าง และลดการใช้
 ทรัพยากร ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์

 CPAC Farm Solution สร้างความวางใจและมั่นใจ
ให้เจ้าของฟาร์ม โดยวางแผนงานในข้ันตอนการก่อสร้าง
และทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งงานออกเป็น
หมวดหมู่ (Modularity) ต้ังแต่งานวางฐานราก งานเสา 
งานพ้ืน งานเหล็ก งานระบบ งานผนังภายในและภายนอก  

สำาหรับงานคอนกรีตยังใช้เทคโนโลยี Precast ของ 
CPAC ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำาเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำา
ไปติดต้ังท่ีหน้างาน ช่วยลดเวลาการก่อสร้างและลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ในระหว่างการทำางาน  
รวมท้ังช่วยลดเศษวัสดุจากการก่อสร้างด้วย 

 การก่อสร้างท่ีทำางานเป็นระบบ ช่วยรับประกันว่างาน
จะเสร็จไว สามารถดำาเนินธุรกิจได้เร็วข้ึนแล้ว เจ้าของฟาร์ม
ยังมั่นใจ เพราะใช้ช่างมืออาชีพท่ีผ่านการพัฒนาฝีมือจน
เชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน 
ช่วยให้งานสำาเร็จตรงตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นไป
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้

 นอกจากน้ันเจ้าของฟาร์มยังสามารถเห็นการทำางาน
ของทีมงาน และความคืบหน้าของงานก่อสร้างแบบราย
วันและรายสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชันระบบติดตามผลและ
รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างท่ีใช้กล้อง CCTV เสมือน
น่ังคุมงานด้วยตนเอง

ความสุขหลังก่อสร้าง
งานก่อสร้างโรงเรือนเสร็จเร็วข้ึน 2 เท่า มีความหมายต่อ
เกษตรกรมากกว่าแค่จำานวนวันท่ีลดลง เพราะหมายถึงการ
ลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ และยังสามารถเริ่มเล้ียงหมูได้เร็วข้ึน 
ทำาให้เกษตรกรเล้ียงหมูได้ถึง 2 รุ่นในปีแรก ช่วยให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนเร็วข้ึน

นวัตกรรม CPAC Farm Solution ช่วยให้งานก่อสร้าง
โรงเรือนเสร็จภายใน 3 เดือนเมื่อเทียบกับงานก่อสร้างแบบ
เดิมท่ีใช้เวลา 6 เดือน อีกท้ังคุณภาพการก่อสร้างโรงเรือนท่ี
ดีกว่า ยังช่วยยืดเวลาการซ่อมแซมโรงเรือนและค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องเสียในอนาคต

 ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มหมูให้
ความไว้วางใจเลือกใช้บริการสร้างโรงเรือนกับ CPAC 
แล้วกว่า 20 ฟาร์ม จำานวน 109 โรงเรือนในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
คิดเป็นมูลค่าการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนและท้องถ่ิน
รวมกว่า 310 ล้านบาท 

 ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์ เจ้าของกิจการฟาร์มหมูใน
จังหวัดชัยนาทซึ่งไม่เคยมีฟาร์มหมูมาก่อน เมื่อได้ร่วมงาน
กับ CPAC มีความเห็นว่า

“CPAC ช่วยให้งานเสร็จเร็วตรงตามกำาหนด ทำาให้
เราได้ลงลูกหมูเร็ว รายได้เราก็ได้กลับมาเร็วข้ึน และยังได้
ฟาร์มท่ีมีมาตรฐานซึ่งช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของสุกรดี ได้
คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ  การใช้บริการ CPAC Farm 

70  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564



FEATURE STORY  71

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

ความสุขที่ได้รับจาก CPAC FARM SOLUTION

เกษตรกร
เจ้าของฟาร์ม

ประหยัดค่า
ปริมาณวัสดุ

ลดเวลาก่อสร้าง 
2 เท่า

สร้างรายได้
เร็วขึ้น 20%

ผู้รับเหมา
และช่างก่อสร้าง

รายได้
มากขึ้น 10%

ฝีมือดีขึ้น 
เก่งขึ้น

ท�างานเร็วขึ้น 
ลดเวลาก่อสร้าง

สังคม สร้างเครือข่าย
เพ่ือน Eco

ชุมชน
รายได้มากขึ้น

สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้
ทรัพยากร

ลดของเสีย 10-15% 
และลดฝุ่นจาก
งานก่อสร้าง

ลูกปลา แสงรัศมี 

Solution ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการต่อรองราคากับช่าง 
ลดปัญหาช่างท้ิงงาน ถ้ามีโอกาสขยายกิจการก็จะเลือกใช้
บริการอีกแน่นอน”

 ขณะท่ี ลูกปลา แสงรัศมี เจ้าของฟาร์มหมูในชัยนาท
อีกราย ซึ่งมีฟาร์มอยู่แล้ว 2 โรงเรือน ต้องการก่อสร้าง
ขยายเพ่ิมอีก 6 โรงเรือน เพ่ือเล้ียงหมู 1,200 ตัวต่อโรง
เรือน ให้ความเห็นกับการใช้บริการ CPAC Farm Solution 
ว่า 

“เมื่อก่อนคู่สัญญาอาจมองเราว่าโรงเรือนจะพร้อมไหม 
ตอนน้ีคู่สัญญายอมรับในฟาร์มของเรา มั่นใจว่าโรงเรือน
ของเรามีมาตรฐานดีข้ึน หมูอยู่อย่างสุขสบาย สุขอนามัยดี
ข้ึน ลดการติดเชื้อจากภายนอกฟาร์ม ทำาให้ฟาร์มมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  เรายังได้รับการสนับสนุนจาก CPAC ท้ังทางด้าน
การเงิน การก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน หมดปัญหา
ทุกอย่าง” 

 CPAC Farm Solution ยังมีทีมงานคอยให้คำาปรึกษา
และบริการดูแลหลังการก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ เพ่ือ
อำานวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการฟาร์มหมูอย่างครบวงจร

ส่งความสุขให้กับชุมชน
CPAC Farm Solution ไม่เพียงยกระดับการก่อสร้างโรง
เรือนให้เป็น Smart Farm ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ยังมุ่งเพ่ิมเครือข่ายพันธมิตร 
“เพ่ือน Eco” หรือ Eco-partner ในงานก่อสร้างฟาร์ม
อย่างต่อเน่ือง เช่น ผู้รับเหมา ช่างท้องถ่ิน ผู้ขายวัสดุ
อุปกรณ์การทำาฟาร์ม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน
ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

ผู้รับเหมาและช่างท้องถ่ินท่ีเข้ามาร่วมงานกับ CPAC 
หลังจากผ่านการคัดเลือกพ้ืนฐานฝีมือและความมุ่งมั่น
ในการร่วมงานกันแล้ว จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือใน
เรื่องการอ่านแบบก่อสร้าง การทำางานตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงาน ทำาให้มีโอกาสพัฒนา
ฝีมือให้ทำางานสำาเร็จโดยไม่ต้องแก้ไขงาน มีความปลอดภัย
ในการทำางานด้วยมาตรฐาน CPAC ใช้เวลาทำางานลดลง มี
รายได้เพ่ิมข้ึน

 บุญจันทร์ ผาภุมมา ช่างท้องถ่ินในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วงปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์
โควิด 19 ได้รับงานสร้างโรงเรือนเล้ียงหมูเพียงหน่ึงแห่ง
เท่าน้ัน แต่ภายหลังจากมีเพ่ือนผู้รับเหมาแนะนำาให้เข้าร่วม
เป็นพันธมิตร Eco-partner กับ CPAC  ปีถัดมา 2564 
เขาสามารถรับงานสร้างโรงเรือน 4 แห่ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
1.6 ล้านบาท

 “ข้อดีของการร่วมงานกับ CPAC คือได้รับค่าแรงตรง
ตามเวลา ไม่ต้องกลัวโดนเบ้ียว ได้พัฒนาความรู้ตัวเอง 
และพัฒนาฝีมือของทีมงาน มีความรู้สึกปลอดภัยในการ
ทำางาน เพราะ CPAC มีมาตรฐานค่อนข้างมาก งานแก้ไข
น้อยลง มีทีมงานคอยดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือในการ
ทำางาน ประสานงานลูกค้า งานเสร็จเร็วข้ึน รับงานได้มาก
ข้ึน รวมถึงวัสดุก่อสร้างมาตามแผน ไม่ต้องมาน่ังรอ”  
บุญจันทร์สรุปประโยชน์ท่ีได้จากการเป็น Eco-partner

ส่งฟาร์มสุขให้สังคม 
CPAC Farm Solution เข้ามาเปล่ียนฟาร์มหมูให้เป็น
ฟาร์มสุข ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมท้ัง
ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจของทีมงาน และความร่วมมือกับ
เครือข่ายพันธมิตร เพ่ือส่งมอบคุณประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง 

 ช่วยเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ลดเศษวัสดุเหลือท้ิงลง 
10-15%  ได้งานคุณภาพดีข้ึน ช่วยลดเวลาก่อสร้างจาก 6 
เดือนเป็น 3 เดือน ช่วยให้เกษตรกรเล้ียงหมูได้รับรายได้
เร็วข้ึน 20%

 ช่วยผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง มีรายได้มากข้ึน 10% 
พัฒนาฝีมือ ลดการแก้ไขงาน ทำางานเร็วข้ึน ช่วยให้ภาระ
ดอกเบ้ียลดน้อยลง และเริ่มรับงานใหม่เร็วข้ึนตามระยะ
เวลาทำางานท่ีสั้นลง

 ช่วยสร้างเครอืข่ายเพ่ือน Eco ช่วยสร้างรายได้ให้ชมุชน 
 ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ ท้ังยังช่วยยืดอายุการใช้

งาน ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรสำาหรับซ่อมแซมโรงเรือนใน
อนาคต  

 ช่วยลดฝุ่นช่วงการก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการก่อสร้างฟาร์มหมูด้วยผลิตภัณฑ์ SCG 
Green Choice เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด 
ซึ่งมีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ผลิตอย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

 นับเป็นการส่งมอบฟาร์มสุขท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นมิตรต่อสังคม และโลกของเราอย่างยั่งยืน
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หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อนพ้ืนท่ีป่าบนเขายายดา  
จังหวัดระยอง ยังมีแต่ความแห้งแล้งกับพ้ืนท่ีสวนยาง 
ท่ีเป็นสัมปทานของเอกชน  ชุมชนบ้านมาบจันทร์ซึ่งอาศัย 
บริเวณด้านล่างเขาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแทบ 
ทุกปี  จนวันท่ีสัมปทานสวนยางของเอกชนสิ้นสุดลง  
ชาวบ้านจึงขอคืนพ้ืนท่ีแห่งน้ีจากกรมป่าไม้เพ่ือสร้างเป็น 
ป่าชุมชน 
 มาถึงวันน้ีบนเขายายดามองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้
เขียวชอุ่ม 
 พ้ืนท่ีกว่า 700 ไร่แน่นขนัดด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุ  
ประดู่ ตะเคียน ซ้อ ยางนา พยุง กระบก และพืชสวนอ่ืนๆ  

“ปลูก ลด ร้อน” 
เชื่อมโยงชุมชน ขยายพื้นท่ีธรรมชาติ

รวมถึงเหล่าสัตว์ป่า หมีควาย ลิง กระรอกแดง  
นกนานาชนิด ฯลฯ ก็หวนคืนกลับสู่เขายายดา
 แต่กว่าจะมีวันน้ีไม่ใช่เรื่องง่าย วันดี อินทร์พรม  
ผู้ใหญ่บ้านมาบจันทร์ เล่าว่าสมัยก่อนพ้ืนท่ีน้ีขาดแคลน 
ทรัพยากรท่ีจำาเป็นโดยเฉพาะ “นำ้า” สาเหตุจากการไม่มี 
ป่าต้นนำ้า และไม่มีองค์ความรู้การบริหารจัดการนำ้าเพ่ือให้ 
มีนำ้าใช้ตลอดท้ังปี ทุกปีชาวบ้านต้องขอซื้อนำ้าจากรถนำ้าของ 
เทศบาลมาแก้ปัญหาความขาดแคลน 
 “แต่ก่อนข้างบนแล้งมาก เขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ใหญ่  
ไม่มีนำ้าเพียงพอต่อการดำารงชีวิต ทุกปีเราเจอกับปัญหา 
ภัยแล้ง เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เราต้องวิ่งข้ึน 
ไปช่วยกันดับไฟป่าตลอด เรียกว่าเป็นวาระประจำาปี”  
 ด้วยสภาพพ้ืนท่ีและระยะทางท่ีห่างไกลจากความเจริญ  
นับสิบปีไม่เคยมีนำ้าประปาจากหน่วยงานรัฐเข้าถึง จนเมื่อ 
ชุมชนบ้านมาบจันทร์ได้รู้จักกับเอสซีจีผ่านความช่วยเหลือ 
ของหน่วยงานรัฐ จึงได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอนำ้า  
ปลูกต้นไม้ และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ในการ 
บริหารจัดการนำ้าอย่างรอบด้าน เพ่ือช่วยให้คุณภาพชีวิตของ 
คนในชุมชนดีข้ึน ผู้ใหญ่วันดี ผู้นำาของชุมชนสะท้อนภาพ 
การทำางานร่วมกับเอสจีซีว่า
 “เอสซีจีอยู่กับเราเหมือนเป็นพ่ีเป็นน้อง เขาไม่เคยท้ิง 
เราต้ังแต่เริ่มต้นทำาฝายมาด้วยกันต้ังแต่ปี 2550 ช่วยเราคิด 
บางอย่างเอสซีจีไม่รู้ เขาก็ไปหาผู้รู้มาช่วยสอน เอสซีจีสอน 
ให้ชุมชนแข็งแรง ให้องค์ความรู้ จนทำาเป็นและชุมชนเรา 
อยู่ได้”
 พ้ืนท่ีบนเขายายดาเต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีคนในชุมชนและ 
เอสซีจีช่วยกันนำาต้นกล้าข้ึนไปปลูก เฉพาะปี 2564 มีการ 
ปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึนกว่า 50 ไร่ จำานวน 3,000 ต้น 
 ไม่ใช่แค่การปลูก แต่ยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้หายาก 
ในป่าไว้ท่ี “ธนาคารต้นไม้ชุมชน” เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า  
รวมท้ังจัดกิจกรรมสร้างสำานึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน 
เอสซีจี โดยเยาวชนโรงเรียนบ้านเขายายชุมได้เก็บ 
เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าส่งมอบให้พนักงานมาเพาะเล้ียงเป็น 
ต้นกล้าท่ีบ้าน คอยดูแลให้เติบโตเป็นเวลา 3 เดือน  
ครบกำาหนดแล้วส่งต้นกล้ากลับมายังธนาคารต้นไม้  
ให้ชุมชนดูแลต่อ 
 ถึงเวลาต้นกล้าโตเต็มท่ี พนักงานเอสซีจีก็ร่วมกับ 
ชุมชนช่วยกันนำากล้าไม้ข้ึนไปปลูกบนเขายายดา ขยายพ้ืนท่ี 
ป่าให้เพ่ิมมากข้ึน 
 เป็นหน่ึงในโครงการ “รักษ์นำ้า จากภูผาสู่มหานที” 
ท่ีเอสซีจีดำาเนินการมานับสิบปีในพ้ืนท่ีหลายแห่ง 
ท่ัวประเทศไทย

 เป็นการปลูกต้นไม้อย่างจริงจัง

คร้ังแรก ต้ังแต่เร่ิมเตรียมเมล็ด 

กระถางใส่ดิน จนถึงเฝ้ารดน�้า 

ดูพัฒนาการทุกวัน ดีใจมาก ๆ ที่ได้

มีส่วนร่วมเล็ก ๆ ส่งต่อความต้ังใจ

ให้กับธรรมชาติ”

มยุรา เจนบดินทร์ 
พนักงานในธุรกิจเคมิคอลส์ กับกิจกรรม 

“ธนาคารต้นไม้ชุมชน”
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 การปลูกต้นไม้คือการท่ีเราได ้

ช่วยกันดูแลรักษ์โลกใบน้ีอีกทางหน่ึง 

ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่ง 

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จาก 

บรรยากาศ ช่วยให้อุณหภูมิโลกปกติ  

ขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ โครงการ  

‘ปลูก ลด ร้อน’ เฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2564 ของเอสซีจี 

ที่ให้โอกาสเราได้ช่วยโลกของเรา”

ขวัญฤทัย ยึดม่ัน 
ผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังไทร 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน�้าชุมชนทุ่งสง

กรกฎาคม 2564
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จำก “รักษ์น�้ำ” สู่ “รักษ์ป่ำ” 
จากการแก้ปัญหาภัยแล้ง

สู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงการ “รักษ์นำ้า จากภูผาสู่มหานที” ดำาเนินงานแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้งและภาวะขาดแคลนนำ้าร่วมกับชุมชนในจังหวัด 
ต่างๆ ได้แก่ สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ระยอง  
ลำาปาง นครศรีธรรมราช และตรัง มาอย่างต่อเน่ือง จนเมื่อ 
ระยะหลังสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลก 
ให้ความสำาคัญอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาภาวะ 
โลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ียกระดับ 
ความรนุแรงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านภูมอิากาศ (Climate  
Emergency) ของมนุษยชาติ เอสซีจีจึงต้ังเป้าหมาย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเดินหน้าสู่องค์กรท่ีปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 
และใช้แนวคิด Natural Climate Solution ฟื้นฟูป่าเป็น 
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ต่อยอดจากความมุ่งมั่น 
ท่ีท้ังสามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีดำาเนินงานมาอย่างเป็น 
รูปธรรมหลายปี 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ฟื้นฟูสภาพ 
พ้ืนท่ีเหมืองหินปูนมาอย่างต่อเน่ืองด้วยการปรับสภาพพ้ืนท่ี  
การปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนถ่ิน เพ่ือให้ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีฟื้นฟู 
คล้ายคลึงกับพ้ืนท่ีบริเวณป่ากันชน และอนุรักษ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ รวมท้ังการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่ง 
ชาติในจังหวัดลำาปาง การสร้างบ้านปลา ปลูกป่าโกงกาง  
และหญ้าทะเลในจังหวัดทางภาคใต้
 ธุรกิจเคมิคอลส์ สนับสนุนการฟื้นฟูความ 
หลากหลายทางชีวภาพในทะเล ผ่านกิจกรรมสร้างบ้านปลา  
และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินจังหวัดระยอง 

 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ้ิง) จัดทำาพ้ืนท่ีอนุรักษ ์
ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรฐานการจัดการ 
ป่าไม้อย่างยั่งยืนของ FSC รวมท้ังฟื้นฟูป่าท้ังในพ้ืนท่ี 
โรงงาน พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ และพ้ืนท่ีป่าชุมชน
 ในปี 2564 เอสซีจีมุ่งมั่นขยายผลองค์ความรู้การปลูก
ต้นไม้อย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ จัด 
ทำาโครงการ “ปลูก ลด ร้อน” เน้นการปลูกต้นไม้อย่างมี 
องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เพ่ือให้กล้าไม้ต้นเล็กๆ อยู่รอด และ 
เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างยั่งยืน 
 ในปี 2564 ปลูกต้นไม้ท้ังหมดจำานวน 150,000 ต้น 
แบ่งเป็นป่าสามประเภท ได้แก่ ป่าบก 81,992 ต้น ป่า

โกงกาง 44,000 ต้น และหญ้าทะเล 30,000 ต้น  
คาดว่าจะช่วยการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 14,500 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
 ท้ังน้ีตามแผนการปลูกต้นไม้เพ่ือบรรลุ Net Zero ในปี  
2593 มีเป้าหมายการปลูกต้นไม้จำานวนท้ังหมด 3 ล้านไร่ 
และป่าโกงกาง 30,000 ไร่
 นอกจากชุมชนบ้านมาบจันทร์และเขายายดาท่ีประสบ 
ความสำาเร็จแล้ว ยังมีอีกหลายชุมชนท่ีเอสซีจีลงพ้ืนท่ีเพ่ือ 
สร้างความร่วมมือและแรงบันดาลใจ นำาองค์ความรู้จาก 
ชุมชนต้นแบบส่งต่อให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ผ่านการชวนคิด  
ชวนทำา และชวนแก้ปัญหา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน 
ปลูกต้นไม้อย่างยั่งยืน   

จำกป่ำโกงกำงถึงหญ้ำทะเล 
จากบ้านของสัตว์ทะเลสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

พ้ืนทะเลบริเวณชายหาดชุมชนบ้านมดตะนอย อำาเภอ 
กันตรัง จังหวัดตรัง จะมองเห็นหญ้าทะเล พืชคล้ายใบไม้
จำานวนมากพล้ิวไหวอยู่ใต้นำ้า  ท่ีน่ีคือแหล่งอนุบาลตัวอ่อน 
แหล่งหลบซ่อนศัตรูของปลา กุ้ง ปู หอย และแหล่งหากิน 
ของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเลและพะยูน  บริเวณชายฝั่ง 
โดยรอบยังมีป่าโกงกางขนาดใหญ่ทำาหน้าท่ีเป็นร่มเงา 
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กำาบังแดดและกำาแพงกันคล่ืนทะเลชั้นดีป้องกันการกัดเซาะ 
ชายฝั่ง 
 หากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ท่ีน่ีมีสัมปทานตัด 
ต้นโกงกางเพื่อเผาถ่านส่งขายต่างประเทศ จนป่าโกงกาง 
ถูกตัดหายไปกว่า 70% หลังเลิกสัมปทาน ชุมชนเห็นความ 
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม กุ้ง หอย ปู ปลา  
หายไปจากทะเล จึงหันมาช่วยกันปลูกต้นโกงกาง แต่ 
ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์สึนามิทำาลายระบบนิเวศชายฝั่ง  
ท้ังภูมิอากาศท่ีแปรปรวน สัตว์ทะเลเริ่มหายาก ด้วยความ 
ไม่สมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าชายเลนและหญ้าทะเล  
ทำาให้สัตว์ทะเลขาดแหล่งหากิน ท่ีวางไข่ และแหล่ง 
หลบซ่อนศัตรู ส่งผลเป็นลูกโซ่ถึงการประกอบอาชีพของ 
ชาวประมง
 เอสซีจีและชุมชนบ้านมดตะนอยมาเริ่มรู้จักกันต้ังแต ่
ปี 2559 ผ่านโครงการ “รักษ์นำ้า จากภูผาสู่มหานที” โดย 
เอสซีจีเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการประมง 
พ้ืนบ้านและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล “สร้างบ้านให้ปลา  
ปลูกหญ้าให้พะยูน” ดำาเนินการร่วมกันต่อเน่ืองเรื่อยมากว่า  
5 ปี ขยายพ้ืนท่ีการปลูกต้นไม้ ท้ังต้นโกงกางและหญ้าทะเล  
ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพ   
จนมาถึงโครงการ “ปลูก ลด ร้อน” ในปี 2564 ก็ได้ปลูก 
หญ้าทะเลไปแล้วท้ังสิ้น 31,000 ต้น
 ชุมชนบ้านมดตะนอยและเอสซีจีได้ร่วมกันไปศึกษา 
ดูงานแหล่งเพาะพันธุ์หญ้าทะเลท่ีมูลนิธิอันดามัน กลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชังบ้านพรุจูด อำาเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง นำาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม 
ของชุมชน ต้ังแต่การเก็บพันธุ์หญ้าทะเล และการทดลอง 
ปลูกในศูนย์เพาะพันธุ์ สามารถเพ่ิมอัตราการรอดตาย 
ระหว่างเพาะพันธุ์สูงถึง 80% ลดความเสียหายจาก 
วิธีการแยกกอย้ายปลูก จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ 
เพาะพันธุ์หญ้าทะเลให้ชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
 ท้ังป่าโกงกางและหญ้าทะเลถือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ 
เรือนกระจกท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะหญ้าทะเลมีประสิทธิภาพ 
ในการกักเก็บท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับไม้ยืนต้น มีค่าการกักเก็บ 
ใต้ดินเฉล่ีย 133 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตารางเมตรต่อปี  
สูงกว่าระบบนิเวศป่าบกเขตร้อนถึง 50 เท่า

จำกบ้ำนมดตะนอยสู่บ้ำนหน้ำทับ 
จากทะเลอันดามันถึงทะเลอ่าวไทย

ธันวาคมปี 2563 เอสซีจีเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่าง 
สองชุมชน สองจังหวัด สองฝั่งทะเล คือชุมชนบ้านหน้าทับ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ติดทะเลอ่าวไทย กับชุมชน 
บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ติดทะเลอันดามัน โดย 
พาชุมชนบ้านหน้าทับมาศึกษาแลกเปล่ียนองค์ความรู้เรื่อง 
การปลูกต้นโกงกางและหญ้าทะเลจากบ้านมดตะนอย  
ซึ่งอยู่ห่างกันกว่า 100 กิโลเมตร เพ่ือนำาองค์ความรู้กลับไป 
ฟื้นฟูป่าโกงกางของบ้านหน้าทับให้เกิดความยั่งยืน
 หลายปีก่อนพ้ืนท่ีชายฝั่งบ้านหน้าทับซึ่งเคยเป็นป่า 
โกงกางแน่นขนัด เหลือเพียงแนวต้นไม้เรียงหน้ากระดาน 
เป็นรั้วกันพ้ืนท่ีภายในซึ่งว่างเปล่า เหตุเพราะการบุกรุกพ้ืนท่ี 
ทำานากุ้งและการตัดไม้โกงกางมาทำาบ้านหรือเผาถ่าน  
โดยไม่มีการปลูกทดแทน จนเมื่อเกิดการทวงคืนพ้ืนท่ีโดย 
ภาครัฐ ชุมชนจึงจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ช่วยกันปลูก 

ซ่อมแซม พยายามฟื้นฟูระบบนิเวศ แต่ต้นโกงกางเติบโต 
ยาก ปลูกครั้งหน่ึงอาจรอดแค่ 30% ด้วยกระแสลมแรงและ 
นำ้าท่ีกัดเซาะ ต้องใช้เวลาปลูกทดแทน ซ่อมส่วนเสียหาย 
จากลมมรสุมอยู่บ่อยๆ กว่ารากโกงกางจะแข็งแรง
 องค์ความรู้จากบ้านมดตะนอยจึงมาช่วยเสริมการ 
ปลูกต้นโกงกางให้ยั่งยืน ซึ่งมีการปลูกสองแบบ คือปลูก 
แบบใช้ฝักในช่วงฤดูขยายพันธุ์เลียนแบบวิถีธรรมชาติ และ 
แบบเพาะฝักเป็นต้นก่อนเพ่ือนำาไปปลูกซ่อมแซม  รวมท้ัง 
การดูความพร้อมของพ้ืนท่ีจากต้นแสมเล็กๆ ท่ีข้ึนเองตาม 
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีดินเลนงอกใหม่ เป็นสัญญาณว่าสามารถ 
ปลูกต้นโกงกางได้แล้ว และการเลือกช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม 
คือช่วงปลอดลมมรสุมทางฝั่งอ่าวไทยระหว่างเดือน 
เมษายนถึงสิงหาคม ทำาให้รากโกงกางแข็งแรง มีโอกาส 
รอดและเติบโตเป็นป่าชายเลนสูงข้ึน
 “บางครั้งเราต้องการปลูกต้นไม้ แต่เป็นช่วงมรสุม  
เอสซีจีก็จะแนะนำาว่า ลมมรสุมจะพัดต้นไม้พัง มันก็ตาย  
สิ่งท่ีทำาก็จะสูญเปล่า เอสซีจีเสนอให้เราทำากิจกรรมอ่ืนแทน 
ในช่วงเวลาน้ัน เช่น การจัดการขยะ และเมื่อถึงเวลาท่ี 
เหมาะสมค่อยมาร่วมกันวางแผนปลูกต่อ พอได้รู้จักกับ 
เอสซีจี ทำาให้เรามีความหวังและอยากทำางานกับเอสซีจี 
ตลอดไป” ทักษิณ หมินหมัน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่า 
ชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัด 
นครศรีธรรมราช เล่าถึงความเปล่ียนแปลง
 ปี 2564 ชุมชนบ้านหน้าทับปลูกต้นโกงกางไปแล้ว  
14,000 ต้น และตลอด 2 ปีท่ีผ่านมาได้ร่วมปลูกกับเอสซีจ ี
แล้วท้ังสิ้น 28,000 ต้น
 “ปลูก ลด ร้อน” ยังคงเดินหน้าทำางานร่วมกับชุมชน  
ขยายวงกว้างยิ่งข้ึน ท้ังการส่งต่อองค์ความรู้ในการปลูก  
และการเชื่อมต่อชุมชนเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีหัวใจอนุรักษ ์
ให้ร่วมปลูกต้นไม้ไปด้วยกัน 
 ปี 2564 เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนปลูกต้นไม ้
ไปแล้วกว่า 700 ไร่ 160,000 ต้น 
 จากก้าวหน่ึง เพ่ือก้าวต่อไป เพ่ือพิทักษ์โลกของเรา
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ความเหล่ือมลำ้าและความยากจนเป็นปัญหาท่ีขยายตัว 
เพ่ิมข้ึนอย่างมากในสังคมไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ียังทวีความรุนแรงต่อเน่ือง  
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตของ 
ผู้คนจำานวนมาก ประกอบกับการขาดความรู้ ขาดโอกาส  
กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติซำ้าเติม ท้ังนำ้าแล้งนำ้าหลาก 
 เอสซีจีถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรในการสร้าง 
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคล่ือนธุรกิจด้วย  
ESG โดยพัฒนาแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero  
-Go Green-Lean เหล่ือมลำ้า-ยำ้าร่วมมือ” ภายใต้ 
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการมุ่งเน้น 
จัดการปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการดำารงชีพและคุณภาพ 
ชีวิตของผู้คน ด้วยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเสริมทักษะ 
สร้างอาชีพ อันจะนำามาสู่การสร้างรายได้ ช่วยลดความ 
เหล่ือมลำ้า ปัญหาสำาคัญในสังคมให้ได้อย่างยั่งยืน

เส้นทำง...สร้ำงพลัง
“เป็นชาวนาท่ีโดนนำ้าท่วม เป็นผู้ประสบภัยท่ีมองไม่เห็น 
ทางออก เมื่อได้เข้าร่วมโครงการพลังชุมชนของเอสซีจ ี 
ทำาให้ชีวิตชาวนาเปล่ียนไป มีเป้าหมาย มีความหวัง  
มีความสุข  ได้พัฒนาตัวเองต้ังแต่การแปรรูป การขยาย 
ตลาด เชื่อมโยงวัตถุดิบต้นนำ้า การผลิตกลางนำ้า การตลาด 
ปลายนำ้า ไปถึงส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง  
จากการเรียนรู้สู่การแบ่งปันให้ผู้อ่ืน เป็นต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงและต้นแบบครอบครัวอบอุ่น  ทำาให้เกิดสำานึก 
รักท้องถ่ิน ไม่ลืมท่ีจะดูแลตัวเอง และให้คำาปรึกษาคนท่ีจะ 
กลับมาพัฒนาท้องถ่ินตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอ่ืนๆ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์”
 ฟ้าเสรี ประพันธา ชาวอุบลราชธานี หน่ึงในผู้เข้าร่วม 
อบรมในโครงการพลังชุมชนของเอสซีจี สะท้อนความรู้สึก 
ถึงโครงการ ซึ่งกลายเป็นจุดพลิกชีวิตของเธอให้พ้นจาก 
วิกฤตความยากจน
 “พลังชุมชน” เป็นท้ังชื่อโครงการและเป้าหมายในการ 
ปลุกพลังของชุมชน ให้สามารถลุกข้ึนมาพ่ึงพาตัวเอง  
สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดความเหล่ือมลำ้า และยังสร้าง 
เครือข่ายขยายผล สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอ่ืนๆ ลุกข้ึน 
มาปรับตัวเปล่ียนแปลง เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน

ลดเหล่ือมล�้า
ด้วยพลังชุมชน

 เราพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของ

คนอื่นได้ ย่อมน�าความสุขมาสู ่

ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน  

สังคม และประเทศชาติได้”

ฟ้าเสรี ประพันธา
ไร่นาฟ้าเอ็นดู จังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์ : กระบกเคลือบคาราเมล ราชาธัญพืช

ท้องถิ่นท่ีเป็นเหมือนอัลมอนด์เมืองไทย  

ภูมิหลัง : จากชาวนาซึ่งประสบภัยน�้าท่วมเป็นหนี้สิน 

ก้อนโต เรียนรู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าเมล็ดกระบกพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ จากการเก็บ แกะ ค่ัว โดยความรู้และ

ความช�านาญของคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นท่ีสืบทอดกัน

มายาวนาน ปรุงรสเคลือบคาราเมล รสธรรมชาติ และ

รสเกลือหิมาลัย ได้รับความนิยม สร้างรายได้ปลดหน้ี 

และสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้อีก 7 หมู่บ้าน
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 เราประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง

ในการหาทางรอดในวิกฤตโควิด  

เราท�าได้ ทุกคนก็ท�าได้ค่ะ”

สุรัตน์ เทียมเมฆา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี 

จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรแปรรูป, เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

กระชายผง กระเจี๊ยบแดงผง ขิงผง พร้อมชงดื่ม,  

ผลิตผลการเกษตรแปรรูป 

ภูมิหลัง : เดิมเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรในพื้นท่ีอย่างมะนาวแช่อิ่ม มะม่วงกวน  

ต่อมาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สมุนไพรเป็นที ่

ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรและกระชาย 

จึงเพิ่มการแปรรูปสมุนไพรขายผ่านออนไลน์

 กำรขำดควำมรู้ ขำดโอกำส  
เป็นสำเหตุแห่งปัญหำควำมยำกจน
และควำมเหล่ือมล�้ำ”

เอสซีจีลดความเหล่ือมลำ้าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ด้วยโครงการ “พลังชุมชน” อบรมเสริมความรู้คู่คุณธรรม  
สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกข้ึนมาพัฒนาตนเอง ต่อยอด 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
เป็นสินค้าประจำาจังหวัด เรียนรู้หลักการตลาด การค้าขาย  
การสร้างแบรนด์สินค้า และขยายช่องทางการขายผ่าน 
ออนไลน์ รวมถึงการวางแผนชีวิตเพ่ือความยั่งยืน
 หัวใจของหลักสูตรพลังชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เพราะหากสินค้าหมดความต้องการจากตลาด ด้วยความรู้ 
และความคิดก็จะสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ได้อีก และการ 
สร้างมูลค่าจากสิ่งท่ีมีรอบตัว การรู้จักลูกค้าและตลาด 
ก่อนผลิตและขาย
 การอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่าน 3 ศาสตร์  ศาสตร์ 
พระราชา ความรู้คู่คุณธรรม รู้จักประมาณตน มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน  ศาสตร์สากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ 
ตลาดสากล  และศาสตร์ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
โดยการบรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ์ ให้โจทย์กลับไป 
คิดหาทางออกหรือลงมือทำา และเรียนรู้ดูงานจากบุคคล 
ต้นแบบท่ีพลิกวิกฤตชีวิตจนประสบความสำาเร็จ
 จากท่ีไม่รู้ก็ได้รู้ จากท่ีไม่เคยคิด เมื่อชวนคิดก็ได้คิด  
ได้รู้จักต้ังคำาถามกับตัวเองว่า มีอะไรดีอยู่รอบตัวท่ีสามารถ 
นำามาสร้างประโยชน์ มีอะไรท่ีทำาให้ดีข้ึนได้อีก ปรับให้ 
มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มได้อีก เกิดการเติบโตและเข้มแข็งข้ึน 
ภายในตนเอง อันเป็นรากฐานของการพ่ึงพาตนเองอย่าง 
ยั่งยืน มีความเชื่อมั่นท่ีจะต่อสู้ไม่หยุดน่ิง ไม่ยอมพ่ายแพ้ 
ต่อสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียน 

คนต้นแบบ และก้ำวต่อไป
สายชล รักก�าเหนิด ชาวสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีอาชีพเสริมขายนำ้าพริกขายผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถ่ิน  
ต่อมาเป็นหน้ีจากการเป็นเท้าแชร์ 3 ล้านบาท หมดหนทาง 
จนคิดฆ่าตัวตาย แต่ลุกข้ึนมาสู้ต่อ มองหาวิธีทำาให้ชีวิตดีข้ึน  
จนได้มาเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชน”
 “หลังเข้าอบรมพลังชุมชนเมื่อปี 2562 ได้ความรู้เรื่อง 
การพัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์อย่างพอเพียงสู่ความยั่งยืน  
จึงได้เห็นว่าทุกอย่างรอบตัวมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ได้ท้ังหมด และท่ีสำาคัญคือ เรื่องเครือข่ายชุมชน ท่ีช่วย 
ต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี” สายชล  
รักกำาเหนิด เล่าย้อนเส้นทางของตน ในวันท่ีเธอกลับมายืนหยัด 
ได้อย่างมั่นคงแล้ว 
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 ปลาส้มสมุนไพรวังธรรม 

ผลิตและแปรรูปปลาครบวงจร 

เชิญพิสูจน์ความอร่อยครับ”

ยศวัจน์ ผาติพนมรักษ์
วิสาหกิจชุมชนปลาส้มวังธรรม จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์ : ปลาส้มวังธรรม สูตรโบราณ หมักด้วย

เกลือ 3 อย่าง ให้กล่ินหอม ก้างนิ่ม ไม่คาว เป็นปลาส้ม

ขวัญใจอุดรธานี ครองใจ 11 ต�าบล ในอ�าเภอน�้าโสม 

และนายูง

ภูมิหลัง : จากอดีตข้าราชการโดนโกงเป็นหน้ี

หลักล้าน กลับบ้านเปล่ียนพื้นที่ในอ�าเภอน�้าโสม 

ขุดบ่อปลา เล้ียงปลา ท�าปลาส้ม  ต่อมาเช่ือมโยง

วัตถุดิบครบวงจร ท�าปลาส้มหลากหลายรูปแบบ 

จากปลาจีน ปลานิล ปลาทู เป็นวิสาหกิจชุมชน

ท่ีโดดเด่นเรื่องการเช่ือมต่อชุมชนจากต้นน�้าถึง

ปลายน�้า ตั้งแต่ปลาในบ่อเล้ียงจนถึงขายผลิตภัณฑ์

 ประจักษ์พยานท่ีเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิคือ หลังผ่าน 
การอบรมพลังชุมชนราว 4-5 เดือน เป็นฤดูมังคุดนครศรีฯ 
ซึ่งปกติขายในท้องถ่ินเป็นหลัก สายชลสามารถขยาย 
ช่องทางการขายสู่ตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายชุมชน  
จนสามารถปลดหน้ีและไถ่ถอนท่ีทำากินคืนมาได้ในระยะ 
เวลาอันสั้น 
 เป้าหมายต่อไปคือสร้างโรงเรือนผลิตและแปรรูป 
อาหาร เพ่ิมรายได้สร้างความสมบูรณ์ให้ครอบครัว  
และสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 สายชลนับเป็นหน่ึงในต้นแบบของปรากฏการณ์ท่ีเรียก 
ได้ว่า “คนปรับ ชุมชนเปล่ียน” เช่นเดียวกับเรื่องของ  
เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง หรือแม่หนิง เจ้าของผลิตภัณฑ์ “พอดีคำา  
by แม่หนิงภูดอย” จากอำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง
 ความรู้จากพลังชุมชนทำาให้แม่หนิงได้พัฒนาขนม 
บ้านๆ ท่ีมีขายท่ัวไปอย่างพายไส้สับปะรดรูปตัวหนอน 
รังไหม ให้เปล่ียนโฉมใหม่เป็น “กุ๊กไก่ไส้สับปะรด” พาย 
ไส้สับปะรดรูปไก่ สัญลักษณ์ประจำาจังหวัดลำาปาง
 “เน่ืองจากเราได้รับโจทย์จากการอบรมว่า จะพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างได้อย่างไร  
และมีเป้าหมายในการผลิตและจำาหน่ายอย่างไร”
 เมื่อตอบโจทย์แรกเรื่องอัตลักษณ์ได้แล้ว เธอแก้โจทย ์
ข้อต่อๆ มาเรื่องเป้าหมายการผลิตและจำาหน่าย โดยการ 
ฝากขายตามร้านกาแฟ ร้านก๋วยเต๋ียวในอำาเภอแจ้ห่ม  
รวมท้ังการขายตามวาระหรือเทศกาล  แต่เมื่อเกิด 

สถานการณ์โควิด 19 ร้านค้าถูกปิด การขายตามร้านได้รับ 
ผลกระทบ แม่หนิงก็ปรับการขายผ่านช่องทางไลน์ อินบอกซ์ 
และโทรหาลูกค้าตรง พร้อมเพ่ิมชนิดของสินค้าใหม่ เช่น  
ขนมเปี๊ยะหัวเหม่งไส้ถ่ัวไข่เค็ม ทำาให้มีรายได้กลับฟื้นคืนมา 
เท่าเดิม
 “หากเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ต้องลงมือทำาทันที ไม่ว่า 
จะเจอปัญหาอุปสรรคหนักแค่ไหน เราจะหาวิธีและผ่านไปได้” 
 จากท่ีชุมชนส่วนใหญ่มักจมอยู่กับความคิดว่าต้องขอ 
การสนับสนุนจากภายนอก ขาดความมั่นใจว่าตัวเองสามารถ 
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ด้วยความเชื่อมั่นว่า “มนุษย์สามารถ 
พัฒนาตนเอง” เป้าหมายของโครงการ “พลังชุมชน” จึง 
เป็นการเข้ามาเปล่ียนวิธีคิด ให้ชาวบ้านเกิดความคิดใหม่ว่า 
ตัวเองเป็นท่ีพ่ึงของตัวเอง หากแม้เจอวิกฤตในอนาคตก็ 
สามารถลุกข้ึนมาได้ด้วยตนเอง 
 “พลังชุมชน” อบรมให้ความรู้ชุมชนแล้วกว่า 400 ราย 
ใน 13 จังหวัด คือ ลำาปาง กาญจนบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช 
เชียงราย แพร่ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก ลำาพูน และตาก  ชุมชนหยัดยืนได้ สร้างรายได้ 
แต่ละรายเดือนละเป็นหมื่นถึงหลักแสน และจะยังขยายต่อ  
เพราะความเหล่ือมลำ้ายากจนยังคงมีอยู่ในอีกหลายพ้ืนท่ี



80  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

ต้ังแต่ปลายปี 2562 เมื่อข่าวโรคระบบทางเดินหายใจลึกลับ
ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฏข้ึนในหน้าสื่อ
ท่ัวโลก ท่ีสำานักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ ก็เริ่มประชุมเตรียม
พร้อมรับสถานการณ์ แม้ขณะน้ันจะยังไม่พบการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยก็ตาม

เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มขยายขอบเขตออกนอก
ประเทศจีน จึงมีคำาเตือนหลีกเล่ียงการเดินทางไปปฏิบัติ
งานในสาธารณรัฐประชาชนจีนและพ้ืนท่ีเสี่ยง จนกระท่ังเข้า
สู่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อมากข้ึนในประเทศ เอสซีจีก็ได้กำาหนด
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทุก
พ้ืนท่ี สร้างหลักประกันว่าธุรกิจจะดำาเนินต่อไปได้ในภาวะท่ี
มีการปิดเมืองและปิดประเทศ ทำาให้ตลอดช่วงปี 2563  
เอสซีจีสามารถผ่านคล่ืนการระบาดทุกระลอกจนเข้าสู่ปีท่ี 2 
ในปี 2564

แต่มากกว่าน้ัน คือในท่ามกลางข้อจำากัดของการ
ทำางาน ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีทุกกลุ่มธุรกิจ 
กลับเลือกจะไม่อยู่เฉย  แต่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ออกมาอย่างหลาก
หลายและรวดเร็ว แข่งกับสถานการณ์ท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุก
วัน  ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมท่ีเอสซีจีดำาเนินงาน
มาอย่างต่อเน่ือง จึงสามารถผลิตและส่งมอบความช่วย
เหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต่อสู้กับโรคระบาดอย่าง
เหน็ดเหน่ือยและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ทันท่วงทีในห้วง
เวลาแห่งวิกฤต

นวัตกรรม “ท่ีจุดคัดกรอง”
Modular Screening & Swap Unit

  
ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิด  
เอสซีจีได้รับรู้ถึงความยากลำาบากในการตรวจคัดกรองผู้ติด
เชื้อ ซึ่งอาจทำาให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างจึงเริ่มค้นหาความต้องการจากแพทย์ในหลาย
โรงพยาบาลเพ่ือนำามาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาอย่างเร่ง
ด่วน  อาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และ
ประสบการณ์การก่อสร้างบ้านและอาคารท่ีมีอยู่เดิม โดย
เฉพาะองค์ความรู้ท่ีเคยทำางานร่วมกับแพทย์ในการพัฒนา
ระบบการจัดการอากาศเพ่ือทำาให้บ้านไร้ฝุ่น เทคโนโลยี
ปล่อยประจุบวกลบในอากาศท่ีฆ่าแบคทีเรียและไวรัสมา
ก่อน ทำาให้ทีมงานสามารถพัฒนา “ห้องคัดกรองผู้ท่ีมีความ
เสี่ยง” และ “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Screening 
Unit & Modular Swap Unit) สำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ในห้องน้ีการสวอบ (swab) จมูกเพ่ือส่งตรวจโควิด 19 
ด้วยวิธี RT-PCR สามารถทำาผ่านผนังก้ัน ส่วนท่ีแพทย์
พยาบาลปฏิบัติงานเป็นระบบอากาศความดันบวก ซึ่งจะ
ดันอากาศภายนอกท่ีอาจมีเชื้อโรคไม่ให้ไหลเข้าห้อง ช่วยให้
แพทย์พยาบาลมั่นใจในความปลอดภัย และลดการติดต่อ

“นวัตกรรม” ในวิกฤต
เอสซีจี สู้โควิด 19

สัมผัสกับผู้ท่ีมีความเสี่ยงโดยตรงทำาให้ลดการใช้ชุด PPE 
ซึ่งกำาลังขาดแคลน

ด้วยนวัตกรรมของเอสซีจีทำาให้ใช้เวลาผลิตในโรงงาน
เพียง 7 วัน และติดต้ังท่ีโรงพยาบาลเพียง 2-3 วัน ช่วยให้
โรงพยาบาลรับมือกับสถานการณ์ท้าทายขณะน้ันได้ทันเวลา

ในช่วงแรกเริ่มต้นสร้างให้โรงพยาบาลสี่แห่ง หลัง
จากน้ันได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาและทุน
พระราชทานจากในหลวงรัชกาลท่ี 10 ทำาให้เพ่ิมกำาลังการ
ผลิตได้มากข้ึน จึงเริ่มกระจายส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัด 

ส่วนห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swap Unit ส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆ รวม 30 ห้อง โดยทีม
งานของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างช่วยกันประสาน
งานกับแต่ละพ้ืนท่ี 

กระบวนการผลิตใช้โรงงานในอำาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี ผลิตเป็น “กล่อง” แล้วขนส่งไปยังพ้ืนท่ีก่อสร้าง  
ปูพ้ืนด้วยไวนิลท่ีทนทานต่อการทำาความสะอาด ติดต้ังระบบ
ปรับอากาศและระบบสื่อสาร เพ่ือให้ผู้ใช้บริการพูดคุยกับ
แพทย์และพยาบาลข้ามห้องก้ัน   

ต้ังแต่ปี 2563-2564 ผลิตและส่งมอบ Modular 
Screening Unit และ Swap Unit กระจายท่ัวประเทศ
ท้ังหมด 34 ห้อง
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นวัตกรรมเพื่อเคลื่อนย้าย
Mobile Isolation Unit

 
โจทย์ในการตรวจหาเชื้ออย่างปลอดภัยของแพทย์ยังได้รับ
การส่งต่อไปท่ีธุรกิจเคมิคอลส์

ท่ีผ่านมาทีมงานพัฒนาโซลูชันของธุรกิจเคมิคอลส์
เคยทำางานร่วมกับแพทย์ในหลายโรงพยาบาลเก่ียวกับการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการแพทย์ 

ทีมงานธุรกิจเคมิคอลส์เริ่มต้นโดยเดินทางเข้าไปเก็บ
ข้อมูลความต้องการและปัญหาของแพทย์ถึงในโรงพยาบาล 
เพ่ือให้เครื่องมือท่ีจะสร้างขึ้นใหม่ตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
ท่ียังไม่มีใครรู้จักแน่ชัด แม้จะต้องเสี่ยงอยู่ในพ้ืนท่ีพร้อม
กันกับแพทย์และแข่งกับเวลา จนเกิดเป็นนวัตกรรมกลุ่ม 
Mobile Isolation Unit ซึ่งใช้ระบบความดันอากาศแยก
พ้ืนท่ีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์

นวัตกรรมสำาคัญคือ “ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือ
บวกแบบเคล่ือนท่ี” (Negative/Positive Pressure Isolation 
Chamber) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการสถานท่ีคัดกรองโรค
ท่ีเพ่ิมข้ึนและการต้ังจุดตรวจนอกสถานพยาบาล 

ห้องตรวจเชื้อพับครึ่งได้ นำ้าหนักเบา มีล้อให้เคล่ือน
ย้ายไปยังพ้ืนท่ี ในอาคาร 1 ชุด มีห้องตรวจ 3 ห้อง เพดาน
ตะแกรง กรองเชื้อโรค ระบบกรองและปรับความดันอากาศ
ได้ท้ังแบบความดันบวก (อากาศไหลออกจากห้อง กรณี
แพทย์อยู่ในห้อง เหมาะกับเมื่อแพทย์ต้องคัดกรองผู้ติดเชื้อ
จำานวนมาก) และความดันลบ (อากาศไหลเข้าห้อง เหมาะ
สำาหรับกรณีให้ผู้ป่วยอยู่ในห้อง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
สู่ภายนอก) โดยมีตัวกรอง HEPA (กรองฝุ่นระดับ PM2.5 
และไวรัส)

โจทย์ท่ียากกว่าตามมา คือการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 
หรอืผู้ป่วยท่ีต้องสอบสวนโรค (Patient Under Investigation, 
PUI) ซึ่งทำาให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงติดเชื้อไปด้วย

“แคปซูลเคล่ือนย้ายผู้ป่วยความดันลบ” (Patient  
Isolation Capsule) จึงได้รับการออกแบบเป็นเตียงแบบปิด  
โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอย PVC ใส  ความดันอากาศลบ
ทำาให้อากาศไหลเข้าแคปซูลก่อนจะไหลออกผ่านทางตัวกรอง 
เชื้อโรค เมื่อทดลองใช้งานครั้งแรกพบว่าต้องเพ่ิมจุดใส่
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีวางเสานำ้าเกลือและเครื่องช่วย
หายใจ จึงดำาเนินการปรับแก้จนพร้อมใช้งานแคปซูลทำางาน
ต่อเน่ืองได้ 5 ชั่วโมง โดยร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจีสนับสนุน
นวัตกรรมดังกล่าวให้โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย จิตอาสา 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

“แคปซูลเคล่ือนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กเพ่ือ 
เข้าเครื่อง CT Scan” (Small Patient Isolation Capsule  
for CT Scan) ใช้รองรับกรณีท่ีคนไข้ต้องตรวจสภาพปอด  
การออกแบบเตียงจึงใช้วัสดุท้ังหมดเป็นโพลิเมอร์ สามารถ 
เข้าเครื่อง CT Scan ได้ทุกยี่ห้อ และได้ภาพผลการวินิจฉัย 
ท่ีสมบูรณ์  นอกจากน้ียังพัฒนารูปแบบสำาหรับขนส่งผู้ป่วย 
ทางอากาศ โดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัยด้านสุขภาพ  
สามารถใช้งานในเครื่องบินขนาดเล็กและอุปกรณ์ท้ังหมด
ผ่านมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาล 
ปัญหาท่ีตามมาคือคนไข้โรคโควิดไม่สามารถอยู่ปนกับคนไข้ 
อ่ืน  จึงต้องออกแบบ “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ 
แบบเคล่ือนท่ี” (Negative Pressure Isolation Room)  
มาตอบโจทย์  ซึ่งห้องความดันลบในแต่ละโรงพยาบาลมี
จำานวนน้อย และส่วนมากใช้ผ่าตัด  ธุรกิจเคมิคอลส์จึงอาศัย
จุดแข็งด้านวัสดุโพลิเมอร์ จัดทำาห้องท่ีเบาและสามารถส่งไป
ประกอบตามโรงพยาบาลได้  โดยเฉพาะหัวใจสำาคัญคือการ
ออกแบบให้ติดต้ังได้อย่างรวดเร็ว นำ้าหนักเบา และระบบ
สร้างความดันลบและกรองเชื้อโรคท่ีได้มาตรฐานทางการ
แพทย์

ห้องน้ีมีหลักการเดียวกับเต็นท์ คือใช้โครงสร้างโลหะ 
ครอบด้วยผ้าใบและพลาสติก PVC ใส กางติดต้ังหรือรื้อ
ถอนได้ภายใน 30 นาที ภายในมีสองชั้น แบ่งส่วนคนไข้และ
แพทย์ ออกแบบให้อำานวยความสะดวกต่อการทำาหัตถการ
ของแพทย์โดยมีช่องสอดถุงมือ และสามารถติดต้ังอุปกรณ์
การแพทย์ไว้ภายใน

ปัจจุบันนวัตกรรมในกลุ่ม Mobile Isolation Unit 
กระจายตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ท้ังหมด 280 แห่ง 
ท่ัวประเทศ



82  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE



FEATURE STORY  83

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

นวัตกรรมที่ด่านหน้า
เตียงสนามกระดาษ SCGP 

และ Modular ICU
 
 เข้าสู่ปี 2564 โควิด 19 เริ่มการระบาดระลอกใหม ่
ในประเทศไทยในเดือนเมษายน ครั้งน้ีสถานการณ์รุนแรง 
มากยิ่งกว่าปีท่ีแล้ว  รัฐบาลเริ่มหาสถานท่ีสร้างโรงพยาบาล 
สนามเพ่ือรองรับผู้ป่วยท่ีเพ่ิมจำานวนแบบทวีคูณ ทำาให้ 
เกิดความต้องการเตียงสำาหรับผู้ป่วยจำานวนมากในหลาย 
พ้ืนท่ี SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ซึ่งติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิดและเห็นปัญหาความขาดแคลนเตียงสนาม  
จึงอาศัยความเชี่ยวชาญ เร่งพัฒนาและผลิต “เตียงสนาม 
กระดาษ SCGP” ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามท่ัวประเทศ 
อย่างรวดเร็ว  
 เตียงสนามกระดาษ SCGP เป็นนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
จากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบใน SCGP (ธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง)  ซึ่งมีประสบการณ์ออกแบบและประยุกต์ใช ้
วัสดุกระดาษตอบโจทย์การใช้งานท่ีหลากหลาย และช่วย 
เหลือสังคมในสถานการณ์ต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง เช่น  
สุขากระดาษ SCGP ในช่วงวิกฤตนำ้าท่วม
 การออกแบบเตียงสนามกระดาษ SCGP มีโจทย์ต้อง 
คิดเรื่องการผลิตจำานวนมากได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถ 
ในการรองรับนำ้าหนัก ประหยัดพ้ืนท่ีการขนส่ง ผู้ใช้งาน 
ประกอบง่าย และเมื่อใช้กับคนป่วยซึ่งอาจทำาให้ติดเชื้อ 
ก็ต้องเผาทำาลายง่าย
 ผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ 
ท่ีสั่งสมมาของทีมงาน คือเตียงสนามกระดาษ SCGP  
ท่ีสามารถแยกชิ้นส่วนบรรจุกล่องขนส่งได้สะดวก การ 
ประกอบเตียงใช้เวลาน้อย ด้วยการพับ สอด เสียบ และ 
ขัดกัน ไม่ต้องใช้น็อตหรือกาว รับนำ้าหนักได้ 100 กิโลกรัม 
ในแนวราบ อายุการใช้งานราว 3 เดือน
 จนถึงปลายปี 2564 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)  
ส่งมอบเตียงสนามกระดาษ SCGP ให้โรงพยาบาลสนาม 
ท่ัวประเทศแล้วมากกว่า 1 แสนเตียง 
 ความรุนแรงของโรคระบาดในปี 2564 ทำาให้ด่านหน้า 
มีจุดวิกฤติท่ีสุด คือ “ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)” ท่ีมีจำากัด  
ขณะท่ีผู้ป่วยระดับสีแดง (วิกฤติ) เพ่ิมมากข้ึน  หน่วยงาน 
ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับรู้โจทย์ 
อันท้าท้าย เร่งด่วน ซับซ้อนและยากกว่าห้องตรวจเชื้อ  
ด้วยเป็นห้องท่ีผู้ป่วยต้องเข้ามาอยู่ประจำา ขณะเดียวกัน 
ก็ต้องมีพ้ืนท่ีให้แพทย์พยาบาลทำางานดูแลได้ใกล้ชิด พร้อม 
ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆ 

 ทีมผู้พัฒนาจึงต้องเสี่ยงอันตรายเข้าพ้ืนท่ีเสี่ยงอีกครั้ง 
เพ่ือเก็บข้อมูลและศึกษาการทำางานของแพทย์ในห้อง ICU  
และรีบนำาข้อมูลกลับมาคิดค้นต่อโดยใช้เวลาเพียง 7 วัน 
ก็สามารถพัฒนาเป็น Modular ICU ซึ่งมีพ้ืนท่ีใช้งาน  
300 ตารางเมตร พ้ืนท่ีส่วนวางเตียงผู้ป่วย 10 เตียงปรับ 
ความดันอากาศเป็นลบ เมื่อจะเข้ารักษา แพทย์จะสวมชุด  
PPE ในส่วนพ้ืนท่ีความดันบวก จากน้ันเดินไปตามทาง 
ซึ่งค่อยๆ ไล่ระดับความดันบวกให้ลดน้อยลงจนถึงส่วน 
ผู้ป่วย  ออกแบบเส้นทางเดินเข้าทางและออกอีกทางซึ่ง 
มีส่วนทำาความสะอาดฆ่าเชื้อ  ป้องกันเชื้อติดชุด PPE  
ย้อนกลับไปในส่วนพ้ืนท่ีความดันบวก
 เทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบ Modular ได้รับการนำามา 
ปรับใช้สร้างห้องผู้ป่วยข้ันวิกฤต และออกแบบให้ช่างเทคนิค 
เข้าซ่อมบำารุงอุปกรณ์โดยไม่ต้องเข้าห้องผู้ป่วย เช่นเดียวกับ 
โครงสร้างบ้าน SCG HEIM  โดยการก่อสร้างต้องสามารถ 
แข่งกับเวลาในห้วงวิกฤต ใช้เวลาผลิตในโรงงานเพียง  
7 วัน และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลเพียง 10 วัน
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างไม่จดสิทธิบัตร และ 
ยังพร้อมส่งมอบแบบก่อสร้างและรายการอุปกรณ์ให้ 
โรงพยาบาลท่ีต้องการนำาไปก่อสร้างเองด้วย
 ……….
 บทสรุปของเอสซีจีกับความภูมิใจในการพัฒนา 
นวัตกรรมสู้โควิด 19 ครั้งน้ี คือการได้รับความไว้วางใจ 
จากแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ให้โอกาสบริษัทคนไทยได้ 
แสดงฝีมือ นำานวัตกรรม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ  
ของเอสซีจีท่ีสั่งสมมาพัฒนาและต่อยอดได้อย่างทันท่วงที  
ซึ่งโดยท่ัวไปเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับมักจะ 
เป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศ
 การสร้างความมีส่วนร่วมของเอสซีจีกับคู่ธุรกิจ ลูกค้า  
และหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด ยังทำาให้เกิดเป็นความ 
ร่วมมือร่วมใจในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาด 
จนผ่านพ้นมาได้อย่างราบรื่น นอกจากน้ีมูลนิธิเอสซีจียัง 
ร่วมสนับสนุนและส่งมอบนวัตกรรมต่างๆ ให้โรงพยาบาล
และหน่วยงานในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ รวมมูลค่ากว่า  
90 ล้านบาทในปี 2564
 ไม่นับองค์ความรู้จากการพัฒนานวัตกรรมท่ีเอสซีจี 
อาจส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจในอนาคต 
 เหนืออ่ืนใดคือการได้ร่วมช่วยเหลือผู้คนและสังคม 
ในท่ามกลางภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบกว้างขวางและรุนแรง 
ท่ีสุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร์ไทยและของโลก
 ท้ังหมดคือ “นวัตกรรมยามวิกฤติ” ของเอสซีจีในปีแห่ง 
โรคระบาด
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ร่วมพัฒนาหน้ากาก Respirator “CUre AIR SURE”   
กรองเชื้อแบคทีเรียและกรองฝุ่นละอองอนุภาคเล็กอย่าง  
PM 2.5 ได้ถึง 99.9% โดยผ่านเกณฑ์หน้ากากอนามยัชัน้ท่ี 1 
ตามมาตรฐานสากล Medical Face Mask ASTM F2100 

การออกแบบคำานึงถึงประโยชน์ใช้จริงให้สวมสบายด้วย 
รูปทรงครอบครึ่งหน้า ขอบซิลิโคนรอบหน้ากากยืดหยุ่น 
กระชับใบหน้า สวมแล้วไม่ระคายผิว ลดการรั่วไหลของ 
อากาศภายนอกสู่ภายใน และออกแบบช่วงหน้ากากให้กว้าง 
ข้ึนเพ่ือกักเก็บอากาศ เพ่ิมพ้ืนท่ีหายใจสะดวก ลดการอับชื้น 
มีสายรัดศีรษะท่ีปรับความยาวได้ และนำ้าหนักเบาเพียง  
15% ของหน้ากากอนามัยท่ัวไป โดยยังไม่ลืมมองถึงการ 
ลดปัญหาขยะพิษ จึงเลือกพลาสติกใสมาข้ึนรูปเป็นหน้ากาก
ท่ีแข็งแรง สามารถถอดล้างเพ่ือทำาความสะอาดและนำากลับ 
มาใช้ใหม่ หรือเปล่ียนแผ่นกรองได้ จึงช่วยลดขยะติดเชื้อ 
ท่ีกำาจัดได้ยาก

หน้ากาก CUre AIR SURE ได้รับรางวัล Design  
Excellence Award 2021 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและ 
ดิจิทัล ได้รับความชื่นชมว่าเป็นครั้งแรกท่ีมีการออกแบบ 
หน้ากากช่วยหายใจแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีขนาดพอเหมาะ 
กับโครงหน้าของชาวเอเชีย ซึ่งหน้ากากประเภทน้ีส่วนใหญ่ 
ในตลาดออกแบบให้เหมาะกับทวีปยุโรปและอเมริกา
 ปี 2564 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้ส่งมอบ 
หน้ากาก CUre AIR SURE กว่า 10,000 ชิ้นให้กับ 
บุคลากรด่านหน้าและหน่วยงานสาธารณสุข
 นอกจากอุปกรณ์ป้องกันท่ีเห็นกันได้ชัดเจน SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ยังมองถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ใน 
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข รวมถึง 
ผู้เก่ียวข้องอย่างการดูแลเสื้อผ้าของผู้ป่วยโควิด 19  
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงนำาความเชี่ยวชาญของ 
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ในการพัฒนาคุณสมบัติฟิล์ม 
บรรจุภัณฑ์ละลายนำ้าได้มาพัฒนาเป็น “ถุงซักผ้าละลายน�้า” 
สำาหรับบรรจุผ้าใช้แล้วท่ีอาจปนเปื้อน นำาเข้าเครื่องซักผ้า 
โดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ถุงจะค่อยๆ  

ปกป้องลมหายใจ
นักรบชุดขาว
หน้ากาก CUre AIR SURE + ถุงซักผ้า

ละลายน�้าได้

เพราะกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข คือผู้ปฏิบัติงานท่ีมี 
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงสุด

นอกจากอาวุธป้องกันโรคอุบัติใหม่อย่างชุด PPE  
ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งสำาคัญคือ  
“หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง” เพ่ือความมั่นคงด้าน 
สุขภาพสำาหรับผู้ทำางานใกล้ชิดคนไข้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย 
โควิด 19 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) นำาวัสดุสมรรถนะสูงอย่าง 
พอลิเมอร์มาต่อยอด โดยจบัมือกับทีมวจิยัภาควชิา 
วศิวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ 
และวสัดุ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รวมถึงอีกหลายหน่วยงาน 

Items นวัตกรรม
เพื่อสุขอนามัย
และความปลอดภัย

นับแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อเน่ือง 
และยาวนานมาถึง 2 ปี ทุกผู้คนจึงต่างต่ืนตัว ระมัดระวัง 
และห่วงใยเรื่องสุขอนามัย กิจกรรมท้ังในและนอกบ้าน 
ล้วนคำานึงถึงความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรม 
ของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
 เอสซีจีจึงสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ 
ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ โดยคำานึงถึงความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และร่วมพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญ 
จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลท่ีช่วยให้คุณภาพชีวิต 
ของทุกคนดีข้ึน
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 เราต้องการความมั่นคงทาง

สุขภาพของคนไทย ในวันท่ีประเทศไทย

ไม่สามารถน�าเข้าอุปกรณ์การกรอง

อากาศได้  จากการทดลองใส่จริง 

พบว่าหน้ากาก CUre AIR SURE

สวมใส่สบาย ดูแลความสะอาดง่าย

เพียงล้างโครงหน้ากากด้วยน�้าสบู่ 

น�้าเปล่า และตากแห้ง ส่วนฟิลเตอร์

กรองก็เปลี่ยนอาทิตย์ละคร้ัง” 

รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

หน่ึงในทีมพัฒนาหน้ากาก CUre AIR SURE 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ละลายในนำ้าท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียสจนหมด
และไม่เหลือสารตกค้างภายใน 3-15 นาที ท่ีเหลือปล่อยให้
เป็นหน้าท่ีของผ้าในถุงได้สัมผัสนำ้าและนำ้ายาซักผ้าตาม
กระบวนการปกติ  นอกจากผู้ทำาหน้าท่ีซักผ้าจะมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน ถุงซักผ้าน้ียังผ่านการทดสอบว่าเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในอนาคตก็เป็นไปได้ท่ีจะนำาไปใช้
สำาหรับงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมต่อไป

บอดี้การ์ดทันสมัย
คุ้มภัยประชาชน
หน้ากาก VAROGARD 

+ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 

เมื่อมาตรการเว้นระยะห่างเป็นกติกาใน 
ชีวิตประจำาวัน หน้ากากอนามัยเป็นของท่ี 
ต้องมีใช้ทุกวัน ไม่ต่างจากชุดเสื้อผ้า ส่วน 
เจลแอลกอฮอล์ก็ต้องมีติดตัวหรืออยู่ใกล้มือเสมอ

เอสซีจีจึงศึกษาวิธีให้ทุกคนได้ปกป้องตนอย่างดีท่ีสุด 
จากการค้นพบสารยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่ง 

เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของ HeiQ Viroblock จากประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ ว่ามีผลในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ธุรกิจเคมิคอลส์จึงนำามาใช้เคลือบผ้า 
เมลต์โบลน (Melt-blown) ซึ่งเดิมเป็นวัสดุผลิตหน้ากาก 
กันฝุ่น แล้วพัฒนาต่อให้เป็นหน้ากากอนามัยภายใต้ชื่อ  
“วาโรการ์ด (VAROGARD)”

แตกต่างจากหน้ากากอนามัยแบบแผ่นท่ัวไปด้วยรูปทรง 
3 มิติท่ีปกปิดมิดชิดรับกับใบหน้า จึงป้องกันเชื้อโรคได้ดี  
และออกแบบให้มี 4 ชั้น ชั้นนอกสองชั้นกับชั้นในสุดทำาจาก 
ผ้าสปันบอนด์จากเส้นใยสังเคราะห์ของพอลิเมอร์ ผิวสัมผัส 
นุ่ม หายใจสะดวก มีคุณสมบัติสะท้อนนำ้าและทรงรูป 

หัวใจสำาคัญคือชั้นกลางท่ีเคลือบสารยับยั้งไวรัส SARS- 
CoV-2 ลงบนผ้าเมลต์โบลน “ถือเป็นเทคนิคพิเศษของ 
นักวจิยั” ท่ียากและซบัซ้อน แต่ก็สามารถพัฒนาออกสูต่ลาดได้ 
โดยความร่วมมือของธุรกิจเคมิคอลส์กับองค์กรพันธมิตร   
และผ่านการทดสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ามีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อไวรัสท่ีก่อ 
ให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ถึง 99.99% รวมท้ังยังผ่านการ 
ทดสอบคุณภาพเรื่องการกรองแบคทีเรีย (BFE) 99% 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรอง 
อนุภาคขนาดเล็กของฝุ่น 0.1 ไมครอน (PFE) ได้ถึง 97% 
ได้การรับรองตามมาตรฐาน EU REACH และ US FIFRA 

สำาหรับผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ เรียกได้ว่ามีให ้
ผู้บริโภคเลือกใช้มากมายในตลาด SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
มุ่งเน้นความห่วงใยไปท่ีกลุ่มเป้าหมายซึ่งใส่ใจสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ท่ีดี โดยเฉพาะครอบครวัท่ีมสีมาชกิตัวเล็ก 
ท่ีผิวบอบบางและแพ้ง่าย จึงพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เจลและ 
สเปรย์แอลกอฮอลล์” ภายใต้ชื่อ ALMIND by SCGP  
ซ่ึงมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ตำ่ากว่า 70% ชนิด  
Food Grade  ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านผิวหนัง (Dermatologically 
Tested) จาก DermScan Asia  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อ 

ผิวเด็กท่ีบอบบาง
  ALMIND by SCGP มีส่วนผสม

ของสารสำาคัญจากธรรมชาติ AQUACELLATM  

ท่ีพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยี เพ่ือให้ได้สารสกัดจาก
เซลลูโลสของต้นยูคาลิปตัส  นอกจากน้ียังมีส่วนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้และกลีเซอรีน  
ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้น แห้งไว ไม่เหนียว
เหนอะหนะ

ALMIND by SCGP จึงให้ท้ังความสะอาดและบำารุงผิว 
เหมาะเป็นพิเศษต่อผิวบอบบางของเด็ก แม่ลูกอ่อน  
ผู้สูงอายุ โดยไม่ลืมความใส่ใจสิ่งแวดล้อม บรรจุมา 
ในบรรจุภัณฑ์ Flairosol ซึ่งผลิตจากพลาสติก 
PETE ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ ฉีดพ่น 
ละอองละเอียดและกระจายท่ัวถึง  
โดยไม่ต้องอัดก๊าซและรีฟิลได้
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คุ้มครองผู้อยู่อาศัยภายใน
บ้านและผู้ประกอบการ
ในอาคาร
ส่งต่ออากาศสะอาดด้วยระบบไอออน

ก�าจัดเช้ือโรค + กระเบ้ืองยับยั้ง

แบคทีเรีย

Work from Home กลายเป็นวิถีใหม่ท่ีทำาให้บ้าน 
มีความหมายมากกว่าท่ีอาศัย

ขณะท่ีสถานท่ีหลายแห่งอย่างเช่น โรงพยาบาล  
สำานักงาน โรงงาน ร้านอาหาร ฯลฯ ก็ยังต้องเปิดรับผู้คน

ยุคท่ีมีท้ังเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่น ในอากาศ 
ผู้คนต่างต้องการอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีอากาศปลอดภัยตาม
มาตรฐาน และมองหาเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะมาใช ้
ในบ้านและอาคาร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือต้องดูแล 
ผู้ป่วยโควิด 19 

SCG Smart Building Solution ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเทคโนโลย ี
หมวดพลังงานภายในอาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์  
“ระบบไอออนกำาจัดเชื้อโรคและลดฝุ่นในอากาศ  
(SCG Bi-Ionization Air Purifier)” เป็นอุปกรณ์เล็กๆ  
ซึ่งสามารถซ่อนการติดต้ังไว้ภายในเครื่องปรับอากาศ  
จากน้ันจะสร้างประจุไอออนบวก ไอออนลบ ช่วยกำาจัด 
เชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด 19 แบคทีเรีย เชื้อรา  
ฝุ่น PM 10-2.5 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้ถึง  
90-99%  ปรับปรุงอากาศให้สดชื่นในพ้ืนท่ีใช้สอย   
ในปี 2564 ได้ติดต้ังในโรงพยาบาล อาคารสำานักงาน  
และโรงงานหลายแห่งแล้ว

อีกส่วนหน่ึงของบ้านและอาคารท่ีอาจเป็นแหล่งสะสม 
เชื้อโรคท่ีมองไม่เห็น คือพ้ืนและผนังท่ีผู้อยู่อาศัยมีโอกาส 
สัมผัสอยู่เป็นประจำา 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงพัฒนากระเบ้ือง 
คอตโต้รุ่น “กระเบ้ืองยับยั้งแบคทีเรีย (Hygienic Tile)”  

 ธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่ไม่ม ี

ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการรับผิดชอบ 

ความปลอดภัยของลูกค้าซ่ึงเป็น 

โรงงาน เรามีบุคลากรนับ 500 คน  

ที่ต้องดูแลเพื่อให้พวกเขาท�าหน้าท่ี 

ดูแลโรงงานในนิคมอมตะนคร  

ให้เจ้าของโรงงานสามารถดูแล 

กิจการผลิตของเขาได้ราบร่ืน  

เราจึงเล็งเห็นความส�าคัญของการ 

สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน 

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญพอ ๆ กับทักษะ 

การท�างานของเขา”

อาร์โนด์ เบียเลคกิ

ประธานบริหารประจ�าประเทศไทย 

บริษัทโซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัดและผู้

ใช้ระบบไอออนก�าจัดเช้ือโรคและลดฝุ่นในอากาศ (SCG 
Bi-Ionization Air Purifier)

ผสมสารซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) ไว้ในชั้นสีของ 
ลวดลายกระเบ้ืองให้ปล่อยประจุบวกมากำาจัดเชื้อราและ 
แบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง  
90% ตลอดอายุการใช้งาน คุ้มกว่าใช้นำ้ายาฆ่าเชื้อโรคถูพ้ืน
ซึ่งออกฤทธ์ิเพียงขณะใช้งานและหมดฤทธ์ิเร็ว

ไม่เพียงอุปกรณ์พ้ืนผนัง เพ่ือให้การดูแลเข้าถึงทุกส่วน 
ของบ้านและอาคาร สุขภัณฑ์คอตโต้ Ultra Clean Plus  
ซึ่งมีท้ังอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์อ่ืนๆ จึงเคลือบสาร 
ซิลเวอร์นาโนไว้ด้วยเช่นกัน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
เชื้อแบคทีเรียบนพ้ืนผิวได้มากถึง 99% ลดความเสี่ยงจาก 
การสัมผัส โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z-2801

จะเป็นอาคารใหม่หรือเก่า นวัตกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
จะช่วยให้ผู้อยู่ใต้ชายคาล้วนมีสิทธ์ิเข้าถึงสุขอนามัยท่ีดี

…….
เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้วยความห่วงใย 

ในสุขภาพและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่ม 
จากในบ้านถึงนอกบ้าน จากเด็ก ผู้ใหญ่ ถึงบุคลากร 

สาธารณสุขท่ีต้องเผชิญความเสี่ยงสูงสุด
สถานการณ์โรคระบาดและกระแสความใส่ใจต่อสุขภาพ  

จะเป็นแรงขับเคล่ือนให้เอสซีจีพัฒนาธุรกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีของสังคม





OUR ACTION

จรรยาบรรณธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสินค้าเเละบริการ

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการน�้า

การจัดการของเสีย

การจัดการคุณภาพอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพเเละระบบนิเวศ

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดูเเลเเละพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาชุมชนเเละสังคม
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ยกระดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีด้วย 
Integrated GRC

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

SDGs 16

เป้ำหมำยและผลงำน
พนักงานเรียนรู้และทดสอบ
ด้านจริยธรรมผ่าน 
Ethics e-Testing 

100%

ปี 2564 
100%  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลยุทธ์

1.  สร้างเสริมความรู้ความสามารถเร่ืองการ 
  ก�ากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัท 
  และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือ
  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเอสซีจี
2.  ปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี 
  และจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับ 
  กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล ความคาดหวัง 
  ของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.  ประเมินและตรวจสอบเรื่องการต่อต้าน 
  คอร์รัปชัน โดยใช้ระบบเชิงป้องกัน 
  ประกอบด้วยแบบทดสอบจริยธรรม การ
  บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  ของหน่วยงาน 3 ระดับ และระบบรับข้อ
  ร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้
4. ส่ือสารและจัดฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณ 
  แก่หน่วยงานก�ากับดูแล พนักงาน รวมถึง
  คู่ค้าและคู่ธุรกิจเป็นประจ�า เพ่ือสร้าง
  วัฒนธรรมการท�างานที่โปร่งใส

กำรบริหำรจัดกำร

1.  ก�าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ 
  ของผู้บริหาร พนักงาน และคู่ธุรกิจ เพ่ือให้
  เกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
  กิจการท่ีดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
  โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและความ
  เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ใช้ระบบการบริหารงานด้านการก�ากับดูแล
  การปฏิบติังาน (Compliance Management 
  System, CMS) ท�าให้การปฏิบัติตาม
  กฎเกณฑ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ปรับปรุงตัวอย่างในจรรยาบรรณให้เป็น
  ปัจจุบันเสมอ รวมทั้งมีช่องทางการสอบถาม
  เรื่องการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม 
  จรรยาบรรณ GRC Helpline

เอสซีจียึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง 
การกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจด้วยความ 
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี
อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณเป็นหลักสำาคัญ 
มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ตามหลักสากล พร้อมกับนำาเครื่องมือและ 
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการกำากับดูแลกิจการตาม 
มาตรฐานสากลมาใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด้วย Integrated GRC 

การบริหารจัดการอย่างแยกส่วนเป็นสาเหตุหน่ึง
ท่ีทำาให้การกำากับดูแลกิจการขาดประสิทธิภาพ
และเกิดความซำ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
เอสซีจีจึงนำาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก  
Integrated GRC (Governance, Risk and 
Compliance) มาเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
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ประสิทธิผลของการกำากับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมพนักงานทุก
ระดับให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลัก  
Integrated GRC ได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือ 
ต่างๆ เช่น 

•  Managing Director GRC Guidebook  
 แนะนำาแนวปฏิบัติของพนักงานระดับจัดการ  
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ระเบียบ 
 และกฎหมาย การควบคุมภายใน การบัญชี  
 การบริหารทางการเงิน และการบริหารจัดการ 
 ความต่อเน่ือง 
•  คู่มือ SCG GRC e-Rulebook แนะนำาแนวคิด 
 พ้ืนฐานสำาคัญ การปฏิบัติงานและตัดสินใจ 
 ตามหลัก GRC สำาหรับพนักงานทุกระดับ  
 สื่อสารผ่านอีเมลภายในเป็นประจำา ท้ังใน
 รูปแบบ e-Book วิดีโอ และอินโฟกราฟิก
•  GRC Helpline ระบบให้คำาปรึกษาจาก
 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 ตามจรรยาบรรณ พร้อมวิดีโอข้ันตอนการ
 ใช้งาน GRC Helpline สื่อสารให้พนักงาน
 เข้าใจและเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกท่ี

ปรับปรุงและขยายแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมความเสี่ยง

และผู้มีส่วนได้เสียกว้างขวางข้ึน

เอสซีจีติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำาทุกปี เพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ  
และการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในระดับประเทศและ
ระดับสากล ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกว้างขวางข้ึน และชัดเจนต่อการดำาเนินธุรกิจยิ่งข้ึน  
โดยในปี 2564 มีการปรับปรุงท่ีสำาคัญซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีรับทราบ คือ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

https://www.scg.com/

pdf/th/Anti-Corruption-

Policy.pdf

ช่องทางการร้องเรียน

https://whistle

blowing.scg.com

การให้ความรู้และทดสอบจริยธรรมพนักงาน  

Ethics e-Testing

ปี 2564 เป็นปีท่ี 7 ท่ีเอสซีจีจัดทำาแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน Ethics 
e-Testing มาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วยคุณธรรม อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือให้พนักงานทุกระดับเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติ
ตามนโยบาย โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 ปี 2564 พนักงานเอสซีจีทำาแบบทดสอบจริยธรรมผ่านเกณฑ์ 100%
และได้วิเคราะห์การตอบแบบทดสอบเพ่ือนำาประเด็นท่ีสำาคัญกลับมาสื่อสาร 
ให้พนักงานเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ขยายการต่อต้านคอร์รัปชันสู่คู่ธุรกิจ

เอสซีจีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ต้ังแต่ปี 2556  ในปี 2564 เอสซีจีจึงขยายขอบเขตการ
ต่อต้านคอร์รัปชันโดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายสำาคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ 
CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

•  ปรบัปรงุจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับแนวปฏบัิติ
 และมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการซึง่บรษิทั
 ย่อยและบรษิทัร่วมสามารถนำาหลักปฏบัิติตาม
 จรรยาบรรณเอสซจีไีปปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสม
•  ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัให้สอดคล้อง
 กับความเสีย่งและสถานการณ์ปัจจบัุน
•  สือ่สารให้พนักงานและผู้มส่ีวนได้เสยีรบัทราบ 
 การร้องเรยีนในระบบ SCG Whistleblowing  
 System ได้ตลอดเวลา ซึง่รองรบัการแจ้งเบาะแส 
 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกเหนือจาก
 การร้องเรยีนด้วยวาจา อีเมล และจดหมาย

https://www.scg.com/pdf/th/Anti-Corruption-Policy.pdf
https://whistleblowing.scg.com


92  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

SCG Green Choice 
ใส่ใจสุขภำพอนำมัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

SDGs 3 9 11 12 13

เป้ำหมำยและผลงำน

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

กลยุทธ์

1.  พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  
  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
  (Climate Resilience & Circularity)
2.  พัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล
3.  ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
4.  ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้า บริการ และ 
  โซลูชัน ตลอดวัฏจักรชีวิต
5.  ส่งเสริมให้มีสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า  
  (Direct) เพิ่มมากขึ้น
6.  ส่ือสารข้อมูลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อ
  ส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรจัดกำร

•  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่าย
•  ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุด 
  จากทรัพยากร ลดพลังงาน น�้า และของเสีย
•  ทบทวนการลงทุนในการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน  
  (Capital Expenditures) เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
•  ใช้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ต้ังแต่ขั้นตอน 
  การออกแบบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การใช้งานอย่างปลอดภัย  
  จนถึงขั้นตอนการจัดการของเสียให้เหลือน้อย หรือน�ากลับมาใช้ใหม่

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
การใช้ทรัพยากร และมีคุณสมบัติพิเศษท่ีช่วย
เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้ได้รับ
ฉลาก SCG Green Choice เพ่ือสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีแนวโน้มเพ่ิมสูง
ข้ึน และมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกท่ีสนับสนุน
การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ลดปัญหาขยะมลพิษ 
และดีต่อสุขภาพอนามัย ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจ ี
จึงมุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
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ปลอดภัย แข็งแรง 

และยืดอายุอาหารในบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารท่ีกำาลังเติบโต
ข้ึนเรื่อยๆ มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง เพ่ือตอบโจทย์ของ 
ผู้บริโภค  เอสซีจีจึงร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
อาหาร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพ่ิมการ
ปกป้องคุณภาพของอาหารให้ปลอดภัยและมีอาย ุ
ยาวข้ึน

สินค้า บริการ โซลูชัน ท่ีได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

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

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

179 ผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียว 

47 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน 

57 ผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

363 ผลิตภัณฑ์

ฉลากประสิทธิภาพสูง 

121 ผลิตภัณฑ์

•  SCGP (ธุรกิจแพคแกจจิ้ง) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 ถนอมอาหารแบบรีทอร์ท ช่วยรักษาคุณภาพ 
 อาหารท่ีอุณหภูมิห้องท้ังรสชาติและสีได้อย่าง 
 น้อย 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น สามารถป้องกัน 
 การซึมผ่านของสารเคมีภายนอกเข้าสู่อาหาร  
 ช่วยทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ัวไป 
 ท่ีเก็บอาหารท่ีอุณหภูมิห้องได้เพียง 1 สัปดาห์  
 บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารแบบรีทอร์ทจึงเหมาะกับ 
 อาหารท่ีต้องการเก็บได้นาน เช่น ข้าวหอมมะลิ  
 หรอืลดต้นทุนจากการขนส่งโดยใช้แทนบรรจภัุณฑ์ 
 อะลูมิเนียมท่ีมีนำ้าหนักสูง ได้รับฉลาก SCG  
 Green Choice ประเภทมอบคุณค่าโดยตรง
 ต่อลูกค้า (Direct) ท่ีมีความเป็นมิตรต่อสุขภาพ
 อนามัย และมีอายุการใช้งานนานข้ึน
•  ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมมือกับเครือเบทาโกร กลุ่ม 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบ 
 วงจร นำาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก SCG GREEN  
 POLYMERTM จากนวัตกรรม SMX ประเภท 
 HDPE S111F ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกสำาหรับ 
 การผลิตถุงอุตสาหกรรม มาพัฒนาเป็นถุง 
 บรรจุภัณฑ์อาหารสด Food Grade ท่ีผ่านการ
 รับรองมาตรฐาน มีความโดดเด่นด้านความ 
 แข็งแรงและเหนียวสำาหรับอาหารท่ีมีส่วนแหลม 
 ช่วยลดความหนาของถุงลงได้ 20% จากถุงท่ัวไป  

สนับสนุนอาคารปลอดมลพิษ VOCs

สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) เป็นสารเคมีท่ีระเหยสู่อากาศและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มักพบได้บ่อยจากวัสดุต่างๆ ในอาคาร เช่น ไม้อัด เพ่ือสร้าง
สภาวะแวดล้อมท่ีดีและปลอดมลพิษ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงคิดค้น 
สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ส�าหรับงานฝ้าและผนังภายใน ท่ีลดการปล่อย VOCs ได้น้อย
กว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 
และจัดอยู่ในกลุ่ม Low Emitting VOCs Material ตามมาตรฐานของ LEED US 
Green Building Council จึงช่วยสนับสนุนการเป็นอาคารสีเขียวมาตรฐาน LEED  
ซึ่งมีอาคารสำานักงานท่ีใช้สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ได้รับการรับรอง
จาก LEED ท้ังอาคารสำานักงานของเอสซีจีและหน่วยงานภายนอก
อีกหลายแห่ง  สมาร์ทบอร์ด เอสซีจีได้รับ SCG Green Choice 
ประเภทมอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า (Direct) ท่ีมีความเป็นมิตร
ต่อสุขภาพอนามัย 

ประเมินอันตรายของสินค้าในทุกขั้นตอน

เอสซีจีผนวกนโยบายความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 
การจดัการคุณภาพ โดยประเมนิอันตรายของสนิค้า (Product Hazard Analysis, PHA) 
ในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การผลิตสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน และการจัดการ
เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน เพ่ือวางแผนป้องกันต้ังแต่การออกแบบ การผลิต และการจัดทำา
ฉลากคำาเตือนตามมาตรฐานสากล และจัดการตอบสนองกรณีเกิดข้อร้องเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำาให้ปี 2564 เอสซีจีไม่พบข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำาคัญจากการละเมิด
ข้อกำาหนดเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
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จาก B2B ถึง B2C 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงมือลูกค้ำ 

SDGs 3 8 9

เป้ำหมำยและผลงำน
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
จากการส�ารวจผ่านช่องทาง  
SCG Contact Center เท่ากับ 

100%

ปี 2564 
100%

 การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

กลยุทธ์

1. ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้วย
  นวัตกรรมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
  เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
2. น�าเสนอทางเลือก Best-Better-
  Good ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต
  ของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

กำรบริหำรจัดกำร

•  วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้า  
  ต้ังแต่การเข้าใจปัญหาและความต้องการ พฤติกรรม
  การเลือกซื้อและใช้สินค้า บริการ และโซลูชัน รวมถึง
  การส�ารวจความพึงพอใจต่อสินค้า บริการ  
  และโซลูชัน
•  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่คู่ค้า 
  คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม
•  เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกออนไลน์
  และจุดให้บริการเพ่ือสร้างความสะดวกสบาย
  และพึงพอใจสูงสุด
•  ส่งมอบนวัตกรรมของสินค้า บริการ และโซลูชัน 
  ท่ีตอบสนองลูกค้าได้อย่างย่ังยืน

พัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 

ร่วมกับลูกค้าที่มีเป้าหมาย 

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเคมิคอลส์สร้างความร่วมมือกับลูกค้า 
หลายกลุ่มธุรกิจเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วย 
นวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ขยาย 
ตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High  
Quality Post-Consumer Recycled Resin,  
PCR) ภายใต้แบรนด์ เอสซีจี กรีน พอลิเมอร ์ 
(SCG GREEN POLYMER™) ต้ังแต่ข้ันตอน 
การพัฒนาสูตร ทดลองข้ึนรูป และทดสอบ 
บรรจุภัณฑ์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยยังคง 

เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร 
สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า B2C ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ท้ังเว็บไซต์และ 
แอปพลิเคชัน เชื่อมโยงบริการถึงมือลูกค้า 
อย่างสะดวกสบาย และ B2B ร่วมมือกัน 
คิดค้นโซลูชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า 
ผู้บริโภคและปรับตัวสู่ธุรกิจท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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รักษาความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการ 
ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้
• ร่วมกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย  
 ผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใหญ่
 ท่ีสุดในประเทศไทย นำานวัตกรรมเม็ดพลาสติก
 รีไซเคิลคุณภาพสูงประเภท HDPE รีไซเคิล 
 มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์นำ้ายาล้างจานซันไลต์  
 นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีนำาพลาสติก
 ใช้แล้วจากครัวเรือนหมุนเวียนกลับมาผลิต
 ขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยยูนิลีเวอร์มีแผน
 ขยายผลสู่บรรจุภัณฑ์สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือลดการ
 ใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงตามเป้าหมายของ
 บริษัทท่ีต้องการลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่
 ลงครึ่งหน่ึงท่ัวโลก
• ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด 
 นำานวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 
 มาใช้กับบรรจุภัณฑ์นำ้ามันหล่อล่ืนรักษ์โลก 
 โดยมีสัดส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 25% 
 ช่วยลดปริมาณขยะในปี 2564 ได้ 320 ตัน 
 พร้อมต้ังเป้าขยายการใช้งานไปสู่ทุกบรรจุภัณฑ์
 ของเชลล์ และขยายสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติก 
 รีไซเคิลให้สูงข้ึนเป็น 30% ภายในปี 2573

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์ 

B2B2C

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ร่วมมือกับลูกค้ากลุ่ม 
ธุรกิจเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์การตลาด 
ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลาย

• ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ เพียวริน่า เพ็ทแคร์ 
 จำากัด ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เล้ียง 
 พัฒนาแผ่นพลาสติก (Sheet Plastic) 
 สำาหรับทำาถ้วยบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียง  
 โดยลดความหนาของแผ่นพลาสติกจากเดิม 
 1.2 มิลลิเมตร เหลือ 1 มิลลิเมตร ลดการใช้
 พลาสติกลงถึง 28 ตันต่อปี ขณะท่ีคงอายุของ
 อาหารได้ยาวนานเท่าเดิม เพ่ิมขีดความสามารถ
 การแข่งขันในตลาด
• ร่วมกับสินค้าแบรนด์ KUFF นำานวัตกรรม 
 กระดาษมาใช้เป็นวัสดุผลิตสินค้าแนวไลฟ์สไตล์ 
 เช่น ชั้นวางบอร์ดและอุปกรณ์สเก็ต โต๊ะ  
 กระถางต้นไม้ บ้านแมว โมเดลกระดาษรูป 
 สัตว์เล้ียง ฯลฯ  มีคุณสมบัติเบา เคล่ือนย้าย 
 สะดวก และประกอบง่าย  ผสานความเชี่ยวชาญ 
 ด้านการออกแบบของ KUFF ทำาให้ได้สินค้า
 ท่ีมีความแข็งแรง ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน
 และสวยงาม

แพลตฟอร์มออนไลน์เร่ืองบ้าน 

ใส่ใจผู้บริโภคและคู่ค้า

• SCGHOME.com แพลตฟอร์มออนไลน์ของ SCG HOME
 ท่ีเชื่อมต่อกับร้าน SCG HOME ในรูปแบบ Physical Store  
 ท่ัวประเทศอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือสร้างประสบการณ์เรื่อง 
 การทำาบ้านของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่าย นำาเสนอสินค้า  
 บริการ และโซลูชัน ครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องบ้าน  
 ต้ังแต่การสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม รวมถึง 
 บริการหลังอยู่อาศัยภายในบ้าน
• Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่าง
 และบริการภายในบ้าน ให้บริการโดยช่างท่ีผ่านการ
 อบรมมาตรฐานการทำางาน พร้อมรับประกันผลงาน
 เพ่ือให้เจ้าของบ้านมั่นใจ ครอบคลุมท้ังงานล้าง ซ่อม 
 ติดต้ัง และต่อเติม เช่น บริการล้างเครื่องปรับอากาศ 
 บริการทำาความสะอาด บริการติดต้ังหลังคาโรงรถ/
 ติดต้ังกันสาด 
• DESIGN CONNEXT แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้าน
 เพ่ือสร้างบ้านท่ีตรงใจ ด้วยผู้ออกแบบท่ีเหมาะสม 
 โดยได้รวบรวมสถาปนิกนักออกแบบ พร้อมแบบบ้าน
 ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าท่ีวางแผน
 สร้างบ้านใหม่
• PROMPT PLUS แพลตฟอร์ม B2b E-Commerce 
 สำาหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
 ในการบริหารธุรกิจให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ทำาให้
 ร้านค้ามีต้นทุนสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ เสริมศักยภาพ
 ในการแข่งขันในช่องทางค้าส่ง 
• รักเหมา แพลตฟอร์ม E-Procurement แพลตฟอร์มแรก 
 ของประเทศไทย ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับเหมาขนาดกลางและ
 ขนาดเล็ก ช่วยให้ผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ ได้จัดซื้อวัสดุ
 ก่อสร้างในราคา และการบริการท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีร้านค้า 
 วัสดุก่อสร้าง จะมีโอกาสในการขายเพ่ิมข้ึนไปพร้อมกัน

ศูนย์รวมการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีเปิดศูนย์รวมการให้คำาปรึกษาการพัฒนาสินค้า บริการ 
และโซลูชัน โดยการทำางานอย่างมีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับลูกค้า เข้าใจปัญหา 
และหาคำาตอบท่ีสร้างสรรค์ ท้ังลูกค้ากลุ่มธุรกิจและลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
• CPAC Solution Center ศูนย์รวมโซลูชันงานโครงสร้างและเทคโนโลยี 
 งานก่อสร้างอย่างครบวงจรของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมี 23 สาขา
 ท่ัวประเทศ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมช่างผู้รับเหมาในเครือข่าย
 ให้คำาปรึกษาและบริการท่ีมีมาตรฐาน  
• I2P Center ศูนย์นวัตกรรม Ideas to Products ของธุรกิจเคมิคอลส์ เป็น  
 One Stop Service ของการสร้างนวัตกรรมด้านเม็ดพลาสติก ตั้งแต่วัสดุ 
 กระบวนการการออกแบบ และการทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ให้สามารถพัฒนา
 สินค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองตลาดได้ทันท่วงที
• SCGP Inspired Solutions Studio  
 ศูนย์รวมนวัตกรรมและโซลูชันด้าน
 บรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายของ SCGP 
 (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ช่วยจุดประกาย
 ความคิดให้ลูกค้าในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 ใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้
 มากท่ีสุด
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ใส่ใจคู่ธุรกิจ ร่วมรับผิดชอบต่อโลก
และควำมยั่งยืน

SDGs 8 12 17

เป้ำหมำยและผลงำน
คู่ธุรกิจ 

100% ของมูลค่าการจัดหา 
ผ่านประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และบรรษัทภิบาล (ESG) 

ปี 2564
100%

 การสร้างความย่ังยืนสู่คู่ธุรกิจ 

กลยุทธ์

1.  คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
  ที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ
  อย่างย่ังยืน
2.  ประเมินความเส่ียงและจัดกลุ่ม 
  คู่ธุรกิจเพื่อก�าหนดกลยุทธ์และ 
  วางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้
  สอดคล้องกับความเสี่ยง
3.  พัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
  คู่ธุรกิจสู่ความย่ังยืนซึ่งครอบคลุม
  ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ 
  ก�ากับดูแล (ESG)
4.  สร้างความตระหนัก ความรู้ 
  ความสามารถของพนักงาน
  ในการจัดหาและจัดซื้ออย่าง
  มีประสิทธิภาพ

กำรบริหำรจัดกำร

•  จัดการตรวจประเมินความเสี่ยงและให้การรับรอง 
  คู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้ 
  กรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรและ
  ด�าเนินการตาม “กรอบการด�าเนินงานด้านการจัดหา
  อย่างย่ังยืน เอสซีจี” ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม 
  สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ร่วมกับการวิเคราะห์
  ค่าใช้จ่าย
•  จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไป 
  ล�าดับที่ 1 กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ กลุ่มคู่ธุรกิจที่
  มีความเส่ียงด้านความย่ังยืน และกลุ่มคู่ธุรกิจ
  ทางอ้อมรายส�าคัญ
•  จัดท�าแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการ
  ด�าเนินงานของคู่ธุรกิจด้านความย่ังยืน ซึ่งครอบคลุม
  ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) 
  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น Contractor 
  Safety Management และ SCG Transportation 
  Safety : Sustainability Program 
•  จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาความรู้ความ
  สามารถของพนักงานในกลุ่มวิชาชีพจัดหา พัสดุ และ
  โลจิสติกส์ รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ 
  ร่วมกับองค์กรจัดซื้อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคู่ธุรกิจ  
ท่ีไม่เพียงเป็นมืออาชีพในการส่งมอบสินค้า 
หรือบริการเท่าน้ัน แต่ต้องมีจริยธรรม มีความ 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือให้ธุรกิจ
ดำาเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน เอสซีจีจึง 
วางแผนการดำาเนินงานร่วมกับคู่ธุรกิจให้มีความ 
พร้อม ปรับตัวสอดรับกับความเปล่ียนแปลง 
และสถานการณ์ฉุกเฉินท้ังโรคระบาดและ 
ภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ

ร่วมรับมือสถานการณ์น�้าท่วม

ปี 2564 จากสถานการณ์นำ้าท่วมจังหวัด 
นครราชสีมาในช่วงไตรมาสท่ี 4 อาจทำาให้ 
เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อ 
คู่ธุรกิจในการขนทรายจากบ่อทรายและไม่สามารถ 
จัดส่งทรายให้ลูกค้าได้  ธุรกิจซีเมนต์และ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมกับคู่ธุรกิจจัดหาพ้ืนท่ี 
ทำาคลังเก็บทรายนอกพ้ืนท่ีบ่อทราย โดยวางแผน 
กำาหนดปริมาณทรายจัดเก็บให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของลูกค้า และมองหาแหล่ง 
ทรายสำารองไว้กรณีฉุกเฉิน รวมท้ังเฝ้าระวังระดับนำ้า 
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ใน 4 เข่ือนหลัก ได้แก่ เข่ือนลำามูลบน เข่ือนลำาแซะ 
เข่ือนลำาพระเพลิง และเข่ือนลำาตะคอง เพ่ือ 
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 ผลจากการวางแผนรับมือสถานการณ์ทำาให้ 
คู่ธุรกิจไม่เสียโอกาสจำาหน่ายสินค้ามูลค่า 4.85  
ล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และเพ่ิม 
โอกาสการขายให้กับลูกค้ารายใหม่ มีผลให้ 
ยอดขายเพ่ิมข้ึนราว 2 ล้านบาทต่อปี  นอกจากน้ี 
ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ธุรกิจ จากเดิมท่ี 
ต้องสูญเสียค่าขนส่งทรายจากแหล่งท่ีไกลกว่า 
เป็นมูลค่า 4.6 แสนบาท 

ธุรกิจซเีมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้างจงึร่วมกับคู่ธุรกิจศกึษาการปรบัปรงุคุณภาพของเสยี 
ให้นำามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนยิปซัมธรรมชาติในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จนสำาเร็จ   
ในปี 2564 จากการเริ่มต้นโครงการทดลองในไตรมาสท่ี 3 ทำาให้คู่ธุรกิจลดต้นทุน 
การกำาจัดของเสียและลดการฝังกลบของเสียท่ีเป็นกรดสูง 100%  ส่วนโรงงานผลิต 
ปูนซีเมนต์ลดการใช้ยิปซัมจากธรรมชาติ 12,400 ตัน จึงวางแผนเพ่ิมปริมาณในปีต่อไป 
ให้ลดลงได้ถึง 108,000 ตัน โดยจัดทำาเป็นสัญญาระยะยาวกับคู่ธุรกิจ

สนับสนุนคู่ธุรกิจใช้น�้ามันดีเซล 

หมุนเร็ว B10

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีกำาหนดให้ 
นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นนำ้ามันดีเซลเกรด 
มาตรฐานใหม่ เน่ืองจากมีสัดส่วนไบโอดีเซล 
สูงข้ึนเป็น 9-10% จึงช่วยลดมลพิษในอากาศ   
เอสซีจีจึงส่งเสริมให้คู่ธุรกิจหันมาใช้รถบรรทุก 
ขนส่งท่ีรองรับนำ้ามัน B10 โดยดำาเนินการต้ังแต่ 
ปี 2563 และใช้ราคานำ้ามัน B10 ในโครงสร้าง 
ราคาขนส่ง ทำาให้บริษัทและคู่ธุรกิจขนส่งมี 
ค่าใช้จ่ายต้นทุนนำ้ามันลดลง ต้ังแต่ปี 2563-2564 
มีสัญญาจ้างท่ีใช้โครงสร้างราคานำ้ามัน B10  
รวมท้ังสิ้น 44 สัญญา มูลค่า 1,400 ล้านบาท

กรอบการด�าเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

* ประเมินผู้ขายในด้านคุณภาพ ราคา และก�าหนดส่งมอบ (QCD Supplier Evaluation) 
รวมถึงผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และการก�ากับดูแล (ESG) ท่ีเก่ียวข้อง
** การวางแผนปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน และการติดตามการด�าเนินการ 

1. การแสดงความมุ่งมั่น 
(Commitment)

3. การวัดผลการดำาเนินงาน
(Measurement)

2. การดำาเนินงานตามกระบวนการจัดหา
(Procurement Process)

4. การรายงานและการสื่อสาร 
(Reporting  and Communication)

• 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)**

ลดการก�าจัดของเสียเป็นวัสดุ

ทดแทนยิปซัมธรรมชาติ

บริษัทพูแรค (ประเทศไทย) จำากัด ผลิตกรด 
แล็กติกเพ่ือเป็นสารต้ังต้นในกระบวนการ 
อุตสาหกรรม ทำาให้เกิดของเสียท่ีมีความเป็น 
กรดสูง และต้องปรับค่าความเป็นกรดก่อนนำาไป 
กำาจัดโดยการฝังกลบ ทำาให้ต้นทุนในการกำาจดัสงู 

จากสินค้าสู่บริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ลดความเสี่ยงในกระบวนการทำางานท่ีส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเคมิคอลส์จึงขยาย 
การจัดซื้อจัดจ้างในทะเบียนการจัดหาท่ีเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับสินค้า เช่น วัตถุดิบ  
วัสดุอะไหล่ ฯลฯ ให้ครอบคลุมถึงงานบริการ 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564  
ได้จัดทำาข้อกำาหนดเพื่อตรวจประเมินคู่ธุรกิจ เช่น  
มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
การพิจารณาผลกระทบตลอดวงจรชีวิต ต้ังแต่การผลิต การใช้งาน การกำาจัด  และ 
คัดเลือกคู่ธุรกิจท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จนได้ข้ึนทะเบียนการจัดหาท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทงานบริการ คืองานบริการติดต้ังน่ังร้าน ซึ่งใช้แคมป์ล็อก 
แผ่นทางเดิน (Plank Camp) แทนการใช้ลวด ทำาให้ลดขยะเศษลวดได้ 0.8 ตันต่อป ี
ท้ังน้ียังมีงานบริการท่ีจะดำาเนินการขยายผลต่อ เช่น งานบริการทำาความสะอาดอาคาร 
งานบริการล้างถังสารเคมี
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สร้างความร่วมมือและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อบริหำรจัดกำรน�้ำ

SDGs 6 9 12 14 15

เป้ำหมำยและผลงำน
ลดการใช้น�้าจากภายนอกลง 

23% 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557 ภายในปี 2568

ปี 2564  
22.6%

กลยุทธ์

1. ลดความเสี่ยงด้านน�้าด้วยการบริหาร
  จัดการน�้าอย่างบูรณาการ
2. ลดการใช้น�้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
  การใช้น�้าในกระบวนการผลิตและสินค้า
3. บ�าบัดน�้าทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
  ก�าหนด ติดตามปริมาณและคุณภาพ 
  รายงานอุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ 
  แก้ไข และลดการปล่อยน�้าทิ้ง
4. น�าน�้าเสียผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งาน
5. ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่งน�้า 
  และสนับสนุนน�้าให้ชุมชนและเกษตรกรรม
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากร
  ที่ปฏิบัติงานด้านน�้า

กำรบริหำรจัดกำร

1. คณะท�างานด้านการจัดการน�้าร่วมกันก�าหนด
  แนวทางและกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารจัดการน�้า
  อย่างบูรณาการ
2. ประเมินความเส่ียงและผลกระทบทุกไตรมาส 
  และรายงานผลต่อ Environment Excellence 
  Committee คณะกรรมการการพัฒนา
  อย่างย่ังยืน เอสซีจี และคณะจัดการบริหาร
  ความเส่ียง เอสซีจี
3. จัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�้า เพื่อคาดการณ์
  ปริมาณน�้าในแหล่งน�้าภายนอก ร่วมกับการ
  ประเมินการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
  ทางธุรกิจ (BCM) และการเตรียมแผนส�ารอง
  การใช้น�้า (BCP)
4. ร่วมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น�้าและ
  วางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
  กับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม
  ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง

 การบริหารจัดการน�้า 

เข้าร่วมองค์กรบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. 2561 
ได้กำาหนดให้มีการจัดต้ัง “องค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ้า” 3 ระดับ คือ ระดับชาติโดย 
คณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ ระดับลุ่มนำ้า 
โดยคณะกรรมการลุ่มนำ้า ซึ่งมีท้ังหมด 22 ลุ่มนำ้า
และระดับองค์กรผู้ใช้นำ้า  เอสซีจีจึงได้เข้าร่วม 
เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในคณะ
กรรมการลุ่มนำ้า 7 ลุ่มนำ้า เพ่ือกำาหนดทิศทาง 
การบริหารจัดการ การจัดสรรและจัดลำาดับความ
สำาคัญในการใช้นำ้า การบำารุงรักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้า รวมท้ังการจัดการ
นำ้าแล้งและนำ้าท่วม

บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

ในภาคตะวันออก

เอสซีจีร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการ 
นำ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) ต่อเน่ืองจากสถานการณ ์
ภัยแล้งในปี 2563 โดยเตรียมแผนระยะยาว 
สำาหรับอนาคต เช่น การจัดสร้างแหล่งนำ้า 
เพ่ิมเติม การผันนำ้าจากแหล่งนำ้า ฯลฯ และ 
พัฒนาเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การติดตามสถานการณ์นำ้า

ความเสี่ยงจากสภาวะนำ้าท่วม
หรือนำ้าแล้งซึ่งมีต้นเหตุจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีแนวโน้มจะรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ 
เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงโดย 
นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมท้ัง
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการ
บริหารจัดการนำ้า

สัดส่วนกำรใช้น�้ำจำกแหล่งน�้ำภำยนอก

น�้าใต้ดิน 

33% 

น�้าที่ซื้อจาก

ภายนอก

130.02
ล้านลูกบาศก์เมตร

28%

น�้าผิวดิน  39%
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นอกจากน้ีธุรกิจเคมิคอลส์ได้เข้าร่วมกับภาค 
อุตสาหกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาว 
ลุ่มนำ้าวังโตนด โดยสนับสนุนโครงการระบบบำาบัด 
นำ้าเสียชุมชนท่ีเทศบาลตำาบลหนองคล้า อำาเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสีย 
แบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพ่ือ 
บำาบัดนำ้าเสียจากชุมชน 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ก่อนปล่อยสู่คลองวังโตนดซึ่งเป็นแหล่งนำ้าธรรมชาติ 
สำาคัญท่ีช่วยสร้างความมั่นคงด้านนำ้า (Water  
Security) ให้ภาคตะวันออก

พฒันาระบบเตือนภัยล่วงหน้า EWS 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาระบบ Multi  
Hazards Early Warning System (EWS)  
เพ่ือเตือนภัยล่วงหน้า ท้ังสถานการณ์นำ้าท่วมและ 
นำ้าแล้ง โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น AQUEDUCT  
และ EDO (European Drought Observatory)  
ของ UNDRR (United Nations Office for  
Disaster Risk Reduction) สามารถบอก 
รายละเอียดท่ีสำาคัญ ทำาให้คาดการณ์สถานการณ์ 
ล่วงหน้าราว 7-10 วัน และแจ้งเตือนไปยัง 
โรงงานในพ้ืนท่ีซึ่งต้องรับความเสี่ยงโดยตรง  
เพ่ือให้บริหารจัดการได้ทันท่วงที  

การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้านับเป็นความ 
มุ่งมั่นของ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ในการ 
ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลง Sendai Framework 
2015-2030 (ข้อ 7) ในการป้องกันภัยพิบัติและ 
ลดความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้น

Smart Public Toilet  

CPAC Water Management Solution

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนำาองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทำาโครงการ
พัฒนาแหล่งนำ้าร่วมกับชุมชนกว่า 15 ปีมาบูรณาการเป็นโซลูชันการจัดการแหล่งนำ้า
แบบองค์รวม ท้ังการค้นหา การกักเก็บ และการกระจายนำ้า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
เช่น เทคโนโลยีการประเมินพ้ืนท่ีและค้นหาแหล่งนำ้าโดยโดรนบินสำารวจ, Resistivity 
System, Ground Penetrating Radar (GPR), SONAR ฯลฯ พร้อมให้คำาปรึกษา 
ออกแบบและก่อสร้างระบบกักเก็บนำ้าและระบบกระจายนำ้าท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี  
รวมท้ังเสนอทางเลือกนวัตกรรมใหม่ เช่น ผ้าใบคอนกรีต ระบบสูบนำ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ (Solar Pump System) แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและนำ้ามัน

CPAC Water Management Solution เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือส่งมอบการใช้นำ้าอย่างรู้คุณค่า ให้ชุมชนมีนำ้าใช้
ตลอดท้ังปี

ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมุ่งมั่นพัฒนา
สุขภัณฑ์รุ่นใหม่ท่ีช่วยประหยัดนำ้ามาอย่าง 
ต่อเน่ือง และยังให้ความสำาคัญกับสุขอนามัย 
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดด้วยระบบอัตโนมัติ 

ตัวอย่างมาตรการลดการใช้น�้าที่ส�าคัญ

เทคโนโลยี การลดการใช้น�้า

SCGP 
(ธุรกิจ

แพคเกจจิ้ง)

อุปกรณ์ APM Water Ring  0.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
(ติดต้ัง 165 แห่งจาก 438 แห่ง)

ระบบปั๊มส่งและระบบกรองเพ่ือหมุนเวียน
น�้าทิ้งที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้

2.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
(ติดต้ังโรงงาน 4 แห่ง)

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

ระบบกรองน�้ารีเวอร์สออสโมซิส 
(RO)

18.2% หรือ 156,359  
ลูกบาศก์เมตรต่อปี (โรงงาน 
ในบรษิทัไทยโพลเิอททลีนี จ�ากัด)

ระบบการน�า Steam Condensate 
กลับสู่กระบวนการผลิต

193,921 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ปัญหาห้องนำ้าสาธารณะ เช่น อุปกรณ์ชำารุด 
กล่ินไม่พึงประสงค์ หรือสภาพแวดล้อมไม่
ปลอดภัย อาจสร้างความลำาบากใจในการ
ใช้งานของประชาชน  ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงร่วมมือกับหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง Smart Public 
Toilet ข้ึนท่ีตลาดนัด JJ GREEN 2 ด้วย
แนวคิดท่ีให้ความสำาคัญกับสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย  
พร้อมกับติดต้ังสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของ  
COTTO ซึ่งช่วยลดการสัมผัส ป้องกัน 
การติดเชื้อโรค และประหยัดนำ้า นอกจากน้ี  
Smart Public Toilet ยังดูแลการให้บริการ 
และการบำารุงรักษา โดยมีแผนขยายสู่พ้ืนท่ี 
อ่ืนๆ เช่น ตลาดสด Night Market 

เช่น สุขภัณฑ์ COTTO Smart Toilet รุ่นใหม่ VERZO ท่ีมีระบบฝาเปิดปิดอัตโนมัติ 
ระบบชำาระล้างไร้สัมผัส และเพ่ิมประสิทธิภาพการชำาระล้างด้วยระบบ Powerful Jet 
ด้วยอัตราการใช้นำ้าเพียง 3.8 ลิตรต่อนาที ช่วยประหยัดนำ้าได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการใช้นำ้า 6 ลิตรต่อนาที  

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์ของ COTTO ท่ีได้รับการติดต้ังใช้งานท้ังหมด ช่วยประหยัดนำ้า 
ของประเทศได้ถึง 1,149 ล้านลิตร
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หมุนเวียนของเสีย 
ควำมร่วมมือสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ

SDGs 6 9 12 14 15

เป้ำหมำยและผลงำน
การน�าของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต 
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี

ปี 2564
0% 
ของของเสียอันตรายและ

0.0107% 
ของของเสียไม่อันตรายจาก
กระบวนการผลิตที่น�าไปฝังกลบ

ลดปริมาณของเสียที่ต้องก�าจัด
โดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน
ต่อตันการผลิตเป็น 

70% ภายในปี 2568 
เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557 

ปี 2564
99%

กลยุทธ์

1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด
2. บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตาม 
  หลัก 3Rs และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  ทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายใน
  เอสซีจีให้มากที่สุด
3.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน�าของเสีย
  กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย  
  (R&D)
4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  โดยไม่ฝังกลบ
5. ลดการก�าจัดของเสียโดยการเผาท�าลาย

กำรบริหำรจัดกำร

•  ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกันต้ังแต่
  การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุ 
  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
•  ก�ากับดูแลและส่งเสริมให้การจัดการของเสีย 
  ภายนอกเอสซีจีและการจัดการสารเคมี
  เป็นไปตามข้อบังคับหรือจัดการของเสีย 
  อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
  กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฟื้นพาเลตช�ารุด สู่ชุดพาเลตใหม่

บรษิทัไทยโพลิเอททีลีน จำากัด ในธุรกิจเคมคิอลส์ 
ต้องส่งกำาจัดพาเลตพลาสติกชนิด PE และ 
PP ท่ีชำารุดประมาณ 388 ตันต่อปี จึงได้ศึกษา
แนวทางการนำาพาเลตชำารุดมาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตพาเลตใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ด้วยกระบวนการ Post-Consumer 
Recycled Resin (PCR) สร้างความร่วมมือ

 การจัดการของเสีย 

เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสีย
ตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ยึดหลักการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด และจัดการ
ของเสียภายในให้สามารถนำากลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิต หรือแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสร้าง
สินค้า บริการ และโซลูชันใหม่ ช่วยลดการ
กำาจัดของเสียท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคม

Damaged Pallet 
พาเลตช�ารุด

Molding 
ขึ้นรูป

Returnส่งคืน

New Pallet 
พาเลตใหม่

Distribution 
and Return 

กระจายและเก็บคืนพาเลต

USE 
ใช้ง
าน

Mak
e 

ผล
ิต
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กับบริษัท B.A.S. ผู้รับจ้างแปรรูปพาเลตชำารุด
เป็นเม็ดพลาสติก (PCR Pellet) และส่งต่อเม็ด
พลาสติกให้บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำากัด 
(มหาชน) ผลิตข้ึนรูปให้ได้พาเลตท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (PCR Pallet)  ต้ังแต่ปี 2563 ได้เริ่ม
ใช้พาเลตหมุนเวียนใหม่ 300 แท่น และเพ่ิมข้ึน
เป็น 500 แท่นในปี 2564 ซึ่งจะดำาเนินการเพ่ิม
พาเลตหมุนเวียนเข้ามาใช้มากข้ึนในปีต่อๆ ไป  
สามารถลดการส่งของเสียไปกำาจัด 64 ตัน และ
ลดต้นทุนของบริษัทได้ถึง 1.6 ล้านบาทต่อปี

แปรรูปเศษวัสดุก่อสร้าง 

เป็นผลิตภัณฑ์และวัสดุทดแทน 

วัสดุตามธรรมชาติ

ในการผลิตวัสดุก่อสร้างของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น คอนกรีตมวลเบา 
หลังคาคอนกรีต หลังคาเซรามิก หลังคาไฟเบอร์ 
ซีเมนต์ สุขภัณฑ์เซรามิก ฯลฯ หลีกเล่ียงไม่ได ้
ท่ีจะเกิดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต  
ซึง่ต้องถูกนำาไปกำาจดัตามกระบวนการทีเ่หมาะสม 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงศึกษา 
วิเคราะห์คุณสมบัติของของเสียเพ่ือนำาไปใช้ 
ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติและแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยสร้างความร่วมมือกับ 
หน่วยงานและชุมชนต่างๆ

อิฐบล็อกคุณภาพดี 

จากเศษเถ้าลอยและเถ้าหนัก

• ทดแทนวสัดตุามธรรมชาติ (Virgin Material) 
 โดยสร้างความร่วมมือระหว่างโรงงาน
 เพ่ือนำาของเสียจากโรงงานหน่ึงไปเป็นวัตถุดิบ
 ทดแทนวัสดุตามธรรมชาติในการผลิตสินค้า
 ของอีกโรงงานหน่ึง เช่น เศษกระเบ้ืองหลังคา
 คอนกรีตบดละเอียดและเศษอิฐมวลเบา
 บดละเอียด นำาไปใช้ทดแทนทรายธรรมชาติ
 ในการผลิตบล็อกปูพ้ืน  เศษกระเบ้ืองหลังคา
 เซรามิกบดละเอียดและเศษเซรามิกบดนำาไป
 ใช้ทดแทนดินจากธรรมชาติในการผลิตกระเบ้ือง
 เซรามิกปูพ้ืน ฯลฯ  ในปี 2564 สามารถทดแทน
 วัสดุจากธรรมชาติได้มากกว่า 12,000 ตัน
 จากความร่วมมือระหว่างโรงงานภายในเอสซีจี 
 8 โรงงาน และกว่า 2,800 ตัน ระหว่างโรงงาน
 ของเอสซีจีกับโรงงานภายนอก 2 โรงงาน 
 รวมท้ังส่งมอบกากดินดำาเพ่ือเป็นวัสดุทดแทน
 ในการผลิตดินสำาหรับปลูกต้นไม้ของวิสาหกิจ
 ชุมชนท่ีอำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 จำานวน 540 ตัน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน  
 460,000 บาท

• แปรรูปเป็นวัสดุปูพื้นทาง นำาเศษคอนกรีตมวลเบาและเศษกระเบ้ืองหลังคา 
 คอนกรีตมาแปรรูปเพ่ือจำาหน่ายเป็นวัสดุปูพ้ืนทางตามมาตรฐาน (Subgrade/
 Subbase) จำานวนกว่า 20,000 ตัน และแปรรูปเศษหลังคาคอนกรีต เศษหลังคา
 ไฟเบอร์ซีเมนต์ และเศษหลังคาเซรามิกเป็นวัสดุก่อสร้างเพ่ือส่งมอบให้วัด โรงเรียน 
 และชุมชนรวม 10 พ้ืนท่ีในจังหวัดสระบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร 
 เพ่ือใช้ปรับพื้นท่ีป้องกันนำ้าท่วม

หมุนเวียนของเสีย

ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำาของเสียในกระบวนการ 
ผลิตกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเน่ือง โครงการตัวอย่างในปี 2564 เช่น

• บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ ศึกษาการนำาสารเร่งปฏิกิริยา 
 หรือคะตะลิสต์ท่ีใช้แล้ว ซึ่งปกติเป็นของเสียท่ีต้องส่งกำาจัด กลับมาใช้เป็นสารเร่ง
 ปฏิกิริยาได้อีก  ช่วยลดของเสียท่ีต้องกำาจัด 25 ตันต่อปี และลดการใช้สารใหม่
 จากวัสดุธรรมชาติซึ่งต้องจัดซื้อได้ถึง 2 ล้านบาทต่อปี

• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) จัดการสารทำาละลาย (Solvent) ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว
 จากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ตามหลักการ 3Rs 
 โดยควบคุมปริมาณการใช้สารทำาละลายต่อปริมาณการผลิตให้น้อยลง และติดต้ัง
 ระบบรีไซเคิลเพ่ือนำาสารทำาละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Recycling System) 
 ในโรงงานในประเทศไทย (บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำากัด) และในต่างประเทศ 
 (Tin Thanh Packaging Joint Stock Company-BATICO Vietnam) ด้วยเงิน
 ลงทุนกว่า 9 ล้านบาท ช่วยลดปริมาณของเสียท่ีต้องส่งกำาจัดได้ถึง 300 ตันใน
 ปี 2564

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) พัฒนาเครื่องผลิต 
อิฐบล็อก (Block Machine) จากเถ้าลอยและ 
เถ้าหนักซึ่งเป็นของเสียจากการผลิตไฟฟ้าและ 
ไอนำ้าในกระบวนการผลิตกระดาษ โดยจากการ 
ศึกษาพบว่าเถ้าลอยและเถ้าหนักมีองค์ประกอบ 
ท่ีสามารถทดแทนซีเมนต์ผลิตอิฐบล็อกได ้  
ในปี 2564 เถ้าหนักจากกระบวนการเผาไหม ้
ในโรงงานไทยเคนเปเปอร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
สามารถนำาไปทำาอิฐบล็อกได้ 100% ช่วยลด 
ค่ากำาจัดลงประมาณ 0.8 ล้านบาทต่อปี

สำาหรับเถ้าลอยของโรงงานสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ดำาเนินการจัดส่ง 
ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุร ี 
โดยใช้รถไซโล (Bulk Feed Truck) เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง แทน 
การใช้รถบรรทุกซึ่งมีค่าขนส่งสูงกว่าเน่ืองจากต้องฉีดพ่นนำ้าป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายขณะ 
จ่ายเถ้าลอยลงบนรถบรรทุก ทำาให้ในปี 2564 สามารถลดต้นทุนค่ากำาจดัเถ้าลอยจากการ 
ขนส่งลงได้ 24 ล้านบาทต่อปี และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นลงได้ด้วย  นอกจากน้ี 
ท่ีโรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี ยังได้ติดต้ังนวัตกรรมของเอสซีจี เครื่อง  
Screw Mixer สำาหรับพ่นนำ้าป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อนำาเถ้าลอยออกจากไซโลไปผสม 
กับวัตถุดิบอ่ืนๆ ในการผลิตปูนซีเมนต์
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

ก�าหนดเป้าหมาย
เพ่ือลดมลพิษทำงอำกำศ

SDGs 9 12

เป้ำหมำยและผลงำน

ปี 2568
ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่ 
ภายนอก เมื่อเทียบกับกรณีปกติ  
ณ ปีฐาน 2563 

8% 

ปี 2564
15.2% 

กลยุทธ์

1. ก�าหนดเป้าหมายค่าการปล่อยมลพิษทาง 
  อากาศตามแนวทางสากลของกลุ่มธุรกิจ
  เดียวกัน และไม่เกินค่าที่กฎหมายก�าหนด
2.  ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการจัดการเพ่ือลด 
  มลพิษทางอากาศ ทั้งการควบคุมที่แหล่ง
  ก�าเนิดและปลดปล่อย พร้อมทั้ง
  ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วน
  ได้เสีย รับฟังความคิดเห็นด้านมลพิษ 
  ทางอากาศอย่างสม�่าเสมอ

กำรบริหำรจัดกำร

•  จัดต้ังคณะท�างานจัดการคุณภาพอากาศ 
  (Air Quality Management Committee) โดยมี
  ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมกันจัดท�ากลยุทธ์ 
  เป้าหมาย และแผนงาน
•  ทุกกลุ่มธุรกิจใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
  จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 
  แทนการตรวจแบบสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบาย
  จากปล่อง (Spot Check) และจดัให้มกีารตรวจสอบ 
  ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดยหน่วยงาน 
  ภายนอก
•  ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษทาง 
  อากาศตามข้อก�าหนดของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

มลพิษทางอากาศเป็นประเด็นท่ีสังคมกำาลัง
ให้ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน จากปัญหาคุณภาพ
อากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ 
พืช ทรัพย์สินต่างๆ 
 เอสซีจีมุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศท่ีปล่อยจากกระบวนการผลิตด้วย 
เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 

 การจัดการคุณภาพอากาศ 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และนำามาวิเคราะห์ 
วางแผนป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และนำา
ไปสู่เป้าหมายท่ีกำาหนด รวมท้ังติดตามรายงาน 
เปิดเผยข้อมูลการดูแลคุณภาพอากาศแก่ภาครัฐ
และประชาชน

แต่งต้ังคณะท�างานจัดการ

คุณภาพอากาศ

ปี 2564 เอสซีจีแต่งต้ังคณะทำางานจัดการ
คุณภาพอากาศ (Air Quality Management 
Committee) เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศของบริษัทต่างๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศมีการปฏิบัติและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวแทนจาก
กลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้ามาเป็นคณะทำางาน มีหน้าท่ี
กำาหนดกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และเป้าหมาย เพ่ือ
ให้เป็นไปตามแนวทางสากล และมีดัชนีชี้วัดท่ี
เป็นรูปธรรม รวมท้ังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการคุณภาพอากาศ
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พัฒนาสารดูดซับลดค่า SO2

ปี 2564 เอสซีจีเริ่มดำาเนินโครงการศึกษา
สารดูดซับท่ีมีประสิทธิภาพต่อการลดค่า 
การปล่อย SO2 และการประยุกต์ใช้จริง 
ในโรงงาน โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ 
สมบัติต่างๆ ของสารดูดซับ เช่น พ้ืนท่ี 
ผิว ขนาดและปริมาณรูพรุน ปริมาณบริเวณ 
ท่ีว่องไวต่อปฏิกิริยา (Number of Active 
Sites) ต่อความสามารถในการดักจับ SO2   
เพ่ือลดปัญหาการปล่อย SO2 ที่เกิน 
ระดับมาตรฐานและลดต้นทุนการใช้สาร 
ดูดซับ นอกจากน้ียังศึกษาการใช้สารดูดซับ 
ประเภท Lime Mud ซึ่งเป็นกากของเสีย 
จากกระบวนการผลิตภายใน เพ่ือใช้ประโยชน์ 
จากของเสียและลดต้นทุนการกำาจัดตาม 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  ผลการศึกษา 
ครั้งน้ีจะทำาให้ได้แนวทางการใช้สารดูดซับ
แต่ละประเภทท่ีเหมาะสมกับโรงงาน และ
ช่วยลดการปล่อย SO2 อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการคุณภาพอากาศด้วย

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็น
แหล่งพลังงาน ทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซท่ีก่อ
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (Dust)  เอสซีจ ี
มุ่งมั่นลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ โดย
ส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเอสซีจี 
เริ่มใช้หม้อไอนำ้าแบบ Circulating Fluidized 
Bed (CFB) มาต้ังแต่ปี 2536 และปี 2564  
ติดต้ังเทคโนโลยีหัวเผาชนิด Terminox GS  
สำาหรับหม้อไอนำ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปล่อย  
NOx รวมท้ังใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบ 
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการผลิต  

ควบคุมการร่ัวไหลของ VOCs ทุกแหล่งก�าเนิด

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาจากท้ังวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยบางชนิดส่งผลต่อสุขภาพของผู้ท่ีสัมผัส  
ธุรกิจเคมิคอลส์จึงได้จัดทำาบัญชีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ตามประกาศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมครบทุกแหล่งกำาเนิด เช่น ถังเก็บวตัถุดิบผลิตภัณฑ์ การขนถ่าย 
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ระบบบำาบัดนำ้าเสีย สารท่ีหลงเหลือจากการเผาไหม้ท่ีหอเผา 
และได้ดำาเนินการเพ่ือควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยมาอย่างต่อเน่ือง เช่น

ในส่วนการจัดการมลพิษทางอากาศได้ติดต้ัง 
เทคโนโลยีข้ันสูง เช่น ระบบดักจับ SO2 ด้วย 
ปูนขาวท่ีโรงงานของ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได ้
เปล่ียนระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Precipitator, ESP) มาเป็น
ระดับดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งได้รับ 
การพัฒนาให้ทนต่อการกัดกร่อนของลมร้อนได้  
และมีประสิทธิภาพดักฝุ่นดีกว่า โดยเริ่ม 
ดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2557 จนครบ 
ทุกหม้อเผาปูนซีเมนต์ในปี 2564 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศใช้อุปกรณ์ตรวจวัด 
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง 
ต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring  
System, CEMs) และพัฒนาระบบ PI Vision  
ซึ่งเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือนท่ีเชื่อมต่อกับ  
CEMs สามารถแสดงผลทันทีและแจ้งเตือนหาก 
มีเหตุท่ีจะเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา

•  ติดต้ังอุปกรณ์บำาบัดมลพิษท่ีมี   
 ประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบดูดกลับสาร
 อินทรีย์ระเหย (Vapor Recovery Unit)  
 ท่ีถังเก็บผลิตภัณฑ์และการจ่ายผลิตภัณฑ ์
 ลงเรือ และนำาสารอินทรีย์ระเหยกลับมาใช้ 
 ในกระบวนการผลิต
•  ติดต้ังถังเก็บวัตถุดิบแนฟทาแบบ  
 Internal Floating Roof แทนถังแบบเดิม
 ท่ีสารอินทรีย์ระเหยมีโอกาสรั่วไหลจาก
 บริเวณฝาถัง ช่วยลดการปล่อยสารอินทรีย์
 ระเหยสู่บรรยากาศ 
•  ลดการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนท่ีหอเผา
 ด้วยโครงการ Flare Minimization โดย
 ส่งไฮโดรคาร์บอนท่ีต้องเผาท้ิงของโรงงาน
 หน่ึงไปเป็นวัตถุดิบทดแทนของอีกโรงงาน
 หนึ่ง 
•  จัดกิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซม
 อุปกรณ์ (Leak Detect and Repair, 
 LDAR) เช่น ข้อต่อ วาล์ว อุปกรณ์
 ประกอบท่อ เพ่ือลดการรั่วซึมจากอุปกรณ์
 อย่างสมำ่าเสมอ
•  นำาแนวปฏิบัติของการซ่อมบำารุงใหญ่ 
 (Turnaround) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 มาประยุกต์ใช้กับการซ่อมบำารุงของโรงงาน  
 ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำารงุบางอุปกรณ์ หรอื 
 การซ่อมบำารุงใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีสาร 
 อินทรีย์ระเหยจะรั่วไหล
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ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่
เพ่ือควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

SDGs 9 11 13 15

เป้ำหมำยและผลงำน

ปี 2595
สร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก 
(Net Positive Impact) ในพ้ืนที่
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 

กลยุทธ์

1.  บริหารจัดการความหลากหลาย   
  ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนโดยมีตัว
  ชี้วัดที่เป็นสากล
2.  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
  และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเสริมสร้าง
  ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
  ระบบนิเวศและความหลากหลาย
  ทางชีวภาพ
3.  เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความ
  หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือขยาย
  ผลสู่พื้นที่อื่นๆ

กำรบริหำรจัดกำร

•   คณะท�างานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 
  กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ
•   สร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก” ในทุก 
  กระบวนการที่เก่ียวข้อง
•   จัดท�ากองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน เพ่ือใช้ในการศึกษา
  การฟื้นฟู และการส่งมอบพื้นที่หลังปิดเหมือง และ
  กิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ
•   ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
  ได้รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินการอนุรักษ์ระบบ
  นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเอสซีจี 

ความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศต่อความยั่งยืนของโลก เป็น
ท่ียอมรับกันมากข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย์ กำาลัง
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมดุลธรรมชาติและ
การดำารงชีวิตของมนุษย์ ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา
เอสซีจีมุ่งมั่นดำาเนินการตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากลเพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความหลายหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเล

ด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง

การตายของปะการังท้ังจากสาเหตุธรรมชาติ 
และกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดวิกฤติต่อระบบ 
นิเวศใต้ท้องทะเล เอสซีจีจึงร่วมมือกับคณะ 
สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาฐาน 
ลงเกาะตัวอ่อนปะการงัรปูแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี  
3D Printing สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงหรือ
พ้ืนผิวให้คล้ายคลึงกับปะการังธรรมชาติ  
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มีซอกหลืบซับซ้อนให้ปลาว่าย เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม คงทนอยู่ใต้ทะเลได้หลายสิบปี   
จากการติดต้ังในพ้ืนท่ีเกาะเต่า จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต  
ผลการศึกษาหลังผ่านไป 3-6 เดือน พบปลาและ 
สัตว์นำ้าหลายชนิดเข้ามาอาศัย รวมท้ังมีสิ่งมีชีวิต 
อย่างเพรียงและตัวอ่อนปะการังลงเกาะบนพื้นผิว 
วัสดุของนวัตปะการังด้วย

บ้านปลาช่วยฟื้นฟูความหลาก

หลายทางชีวภาพในทะเล

62 24 11 7

58 15 20 12

สัตว์สะเทินน�้า

สะเทินบก

นก สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนม

สัตว์

เล้ือยคลาน

เหมืองปูน
ทุ่งสง

สวนป่า
ก�าแพงเพชร

อนุรักษ์ความหลากหลาย 

ของสัตว์ป่าในเหมืองหินปูน

เหมืองหินปูนทุ่งสงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
(ทุ่งสง) จำากัด ดำาเนินการอนุรักษ์สัตว์ท่ีมี 
ถ่ินอาศัยในพ้ืนท่ี เช่น ลิงเสน ค่างแว่นถ่ินใต้  
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศให้กลับ 
คืนมาหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทำาเหมืองมาอย่าง 
ต่อเน่ือง ดำาเนินการสร้างบ่อนำ้าและปลูกต้นไม ้
ท่ีเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ รวมท้ังสำารวจความ 
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นประจำาทุกปี เพ่ือ 
รวบรวมข้อมูลสำาหรับวางแผนการอนุรักษ์ 
อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  ภาพจาก Camera Trap  
พบสัตว์ท่ีมีถ่ินอาศัยในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
ผลการสำารวจล่าสุดในปี 2563 พบสัตว์มีกระดูก 
สันหลังท้ัง 4 กลุ่ม จำานวนอย่างน้อย 104 ชนิด  
ประกอบด้วยสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 24 ชนิด  
นก 62 ชนิด สัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก 7 ชนิด  
และสัตว์เล้ือยคลาน 11 ชนิด

ปี 2564 โครงการบ้านปลาเอสซีจีย่างเข้า
สู่ปีท่ี 10 ด้วยการใช้นวัตกรรมของเอสซีจี
สร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 ซึ่งเหลือจาก
กระบวนการทดสอบข้ึนรูปมาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ออกแบบให้เป็น
ท่ีอยู่อาศัยจำาลองของสิ่งมีชีวิตในทะเล  ตลอด
เวลาท่ีผ่านมาถึงปัจจุบันเอสซีจีวางบ้านปลา
แล้วจำานวน 2,230 หลังในพ้ืนท่ีทะเลชายฝั่ง
จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระนอง 
โดยร่วมกับกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 43 กลุ่ม และ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
กว่า 50 ตารางกิโลเมตร  ท้ังน้ีเอสซีจีร่วมกับ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริษัท 
Marine and Coast SDG ทำาวิจัยประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯ เพ่ือนำา
ข้อมูลมาวางแผนการจัดวางหมู่บ้านปลาเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ต่อไป  ผลการสำารวจล่าสุดพบว่าบริเวณ
บ้านปลามีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์
มากข้ึน พบสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า 174 ชนิด  
เพ่ิมข้ึนจากท่ีพบ 120 ชนิดในปี 2560 ซึ่งมีท้ัง 
สัตว์นำ้าเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม สัตว์นำ้าวัยอ่อน  
สัตว์เกาะติด และแพลงก์ตอน  ถือเป็นตัวอย่างที่ 
ประสบความสำาเร็จในการเพ่ิมปริมาณและความ 
หลากหลายของสัตว์นำ้าในทะเลชายฝั่ง ช่วยสร้าง 
รายได้ท่ียั่งยืนให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านตามแนว 
ชายฝั่ง และยังสร้างความร่วมมือในการสร้าง 
บ้านปลากับจิตอาสาท่ัวประเทศกว่า 23,000 คน
 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ก�าแพงเพชร

สวนป่ากำาแพงเพชรภายใต้การดูแลของบริษัทสยามฟอเรสทรี จำากัด ในกลุ่ม SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) มีเน้ือท่ีป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 9,201.43 ไร่ ดำาเนินการตามระบบการ
จัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) จัดสรรพ้ืนท่ีของบริษัทไว้ประมาณร้อยละ 10 ของ
พ้ืนท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้เดิมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity) เรียกว่า “ป่าอนุรักษ์กำาแพงเพชร” จำานวนราว 1,000 ไร่ และสนับสนุน
กิจกรรมป่าชุมชนโดยรอบ เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมกับในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ป่าอย่างยั่งยืน
 จากการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์กำาแพงเพชร โดยศนูย์วจิยัป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พบมีความหลากชนิดพรรณไม้ท่ีค่อนข้างสูง  
(Shannon-Weiner Index มีค่า 3.66) พันธุ์ไม้ 
ท้ังหมด 101 ชนิด 77 สกุล 33 วงศ์  มีแนวโน้ม 
ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด และพบสัตว์ท้ังหมด  
105 ชนิด โดยกลุ่มนกมีจำานวนชนิดมากท่ีสุด  
คือ 58 ชนิด รองลงมาคือสัตว์เล้ือยคลาน  
20 ชนิด สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 15 ชนิด และ 
สัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก 12 ชนิด ซึ่งถือได้ว่า 
สวนป่ากำาแพงเพชรมีศักยภาพท่ีใช้เป็นถ่ินอาศัย 
หรือแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่ดี
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ขยายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกมิติ

 การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

SDGs 3 5 8 10

เป้ำหมำยและผลงำน
จ�านวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นศูนย์

ปี 2564 
0 ราย
 
จ�านวนพนักงานผ่านการอบรม 
และทดสอบด้านสิทธิมนุษยชน 
ผ่าน Ethics e-Testing 

100%

ปี 2564
100%
 
ปี 2568
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับ
จัดการเป็น 

27%

ปี 2564
24.8%

กลยุทธ์

1.  บูรณาการการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความ
  แตกต่างของบุคคล ให้เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ
2.  เสริมสร้างคุณค่า พัฒนาและต่อยอดโครงการการมีส่วนร่วมทียึ่ดหลักการเคารพสทิธมินษุยชน
  ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสังคมโดยรวม
  •  พนักงาน : การเคารพสิทธิเป็นหลักพ้ืนฐาน และยกระดับการบริหารความหลากหลายและยอมรับ
     ความแตกต่างในองค์กร
  •  คู่ธุรกิจ : มุ่งเน้นการลดความเส่ียงในการละเมิด และยกระดับคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อม 
     การท�างาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
  •  คู่ค้า : ยกระดับกระบวนการจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลกระทบ
     ต่อห่วงโซ่คุณค่า 
  •  ชุมชน : สร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการเคารพในสิทธิพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
  •  ลูกค้า : ส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน 
     และส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

กำรบริหำรจัดกำร

1. ประกาศและทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  
  นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ
  ยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่สอดคล้องกับ
  มาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่ง 
  สหประชาชาติ (UNGC) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
  และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์กรแรงงาน
  ระหว่างประเทศ (ILO) และข้อก�าหนดสากลอื่น ๆ  
  และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิติัผ่าน
  คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เอสซีจี  
2.  ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทาง
  เดียวกันทั่วทั้งองค์กร และด�าเนินกระบวนการจัดการ
  ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
  Due Diligence Process) โดยเน้นการด�าเนินงาน
  เชิงรุกเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลัก 
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี และได้กำาหนดเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนและแรงงานไว้ในจรรยาบรรณ 
เอสซีจีต้ังแต่ปี 2530 ซึ่งมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอยู่เสมอ  เอสซีจี
ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุก

คนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี 
(Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
ในห่วงโซ่คุณค่า (Supplier/Contractor in  
Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ 
(Joint Venture) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ส�าคัญในปี 2564

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเมินความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูง มี 3 ประเด็นคือ
1. ความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน
 และจากการขนส่ง 
 • การดำาเนินธุรกิจในประเทศท่ีสภาพ
  แวดล้อมในการทำางานและมาตรฐาน
  ด้านความปลอดภัยตำ่ากว่ามาตรฐาน 
 • การขยายบริการด้านโลจิสติกส์และขนส่ง
  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
2. การแพร่ระบาดของโควิด 19 
 • ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
  ของพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 • ความเหล่ือมลำ้าทางสังคม 
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม 
 กฎระเบียบท่ีเข้มงวดข้ึน
 • การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว
  ในข้อมูลสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
 •  การปฏิบัติตามกฎระเบียบและสร้างความ
  เชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเอสซีจีวางแผนและจัดทำาแผนแก้ไข ป้องกัน 
รวมถึงกำาหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน (รายละเอียดเพ่ิมเติม
หน้า 136-138)

การส่งเสริมความหลากหลาย

ของพนักงานหญิง

ปี 2564 คณะกรรมการบุคคลของเอสซีจี  
(Management Development Committee) 
กำาหนดให้มี “คณะทำางานพัฒนาพนักงานจัดการ
หญิง” เพ่ือสนับสนุนและดูแลให้บรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนพนักงานผู้หญิงในระดับจัดการเป็น 27% 
ในปี 2568

แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ปี 2562 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะท่ี 1 (2562-2565) ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน เอสซีจีจึงดำาเนินงานด้วย 
ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการน้ี ท้ังด้านแรงงาน 
ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ด้านสิทธิชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 จากการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ทำาให้เอสซีจ ี
ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2564 ระดับดีเด่น ประเภท
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นปีท่ี 2 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ระบุประเด็นและ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

สื่อสาร

วางแผนป้องกัน
และจัดท�าแผนแก้ไข 

รวมถึงก�าหนดมาตรการ
เพื่อบรรเทาเยียวยา

ความเสียหาย

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

•  การสร้างจิตส�านึก
  และความรู้ 
  ความเข้าใจ
•  การสื่อสาร
  กับผู้มีส่วนได้เสีย
  ทั้งภายในและภายนอก

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

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

ตรวจสอบ
ติดตามผล

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมธุรกิจที่ควบรวม

และธุรกิจในต่างประเทศ

เอสซีจีประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมการขยายการ
ดำาเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าควบรวมและซื้อบริษัทใหม่ 
ต้ังแต่การพิจารณาตัดสินใจควบรวมกิจการหรือลงทุน การบริหารจัดการด้าน 
สิทธิมนุษยชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมของคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า 
เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ในปี 2564 เอสซีจีทบทวนและจัดต้ัง
คณะทำางาน Human Rights and Stakeholders Engagement ข้ึนเพ่ือรองรับ
การดำาเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกัน
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Digital เพื่อการเรียนรู้
และดูแลพนักงำนในช่วงโควิด 19

SDGs 5 8

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

ปี 2564 
100%

ปี 2565 
ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั้งหมด (ในประเทศ) มากกว่า 

70% (ส�ารวจทุก 2 ปี)

ปี 2564*
70% 
(*Pulse Check Survey)

กลยุทธ์

1. การสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Digital Learning  
  เช่น การปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
  เรียนรู้แบบ Virtual Classroom
2.  พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์
  การแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาผู้น�าให้มีทัศนคติ 
  ความรู้ ความสามารถ และสามารถพัฒนา 
  ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญ 
  ของเอสซีจี
3.  สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการ
  บริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management 
  System, LMS) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
  ทั้งภูมิภาค
4.  การสร้างคุณค่าขององค์กรเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพ
  และความสามารถเข้ามาร่วมงาน
5.  ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพ่ือสร้างความ
  ผูกพันต่อองค์กร

กำรบริหำรจัดกำร
 

•  มีคณะกรรมการบุคคลระดับธุรกิจ  
  (BU Academy Committee) 
  ที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของ
  พนักงาน ดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับ
  การพัฒนาความรู้ความสามารถ

การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ให้ต้องปรับตัวตามความเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมและลูกค้า รวมท้ังรูปแบบการทำางานแบบ 
Work from Home  เอสซีจีจึงปรับรูปแบบและ
เน้ือหาการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถพัฒนาพนักงาน
ได้อย่างต่อเน่ืองและทันท่วงที สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป  
รวมท้ังดูแลพนักงานให้มีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกาย
และจิตใจอย่างใกล้ชิด ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 

Digital Learning 

จากสถานการณ์โควิด 19 ทำาให้ไม่สามารถ
จัดการอบรมพัฒนาพนักงานในห้องเรียนจริง 
เอสซีจีจึงปรับหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ 
Digital Learning ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ใน
ปี 2564 ได้ปรับปรุงและเพ่ิมหลักสูตรท่ีเป็น

 การดูแลและพัฒนาพนักงาน 
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ดิจิทัลรวม 279 หลักสูตร ซึ่งถือเป็น 90% ของ
หลักสูตรเป้าหมาย นอกจากน้ียังปรับปรุงระบบ 
LMS ให้ใช้งานและเข้าถึงง่าย เพ่ือส่งมอบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีแก่พนักงานทุกระดับ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นการ 

Coaching On-the-Job 

Training และ Assignment

เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตามสัดส่วนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 ท่ีให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด จึงดำาเนินการ
ปรับปรุงและออกแบบเพ่ิมสัดส่วนการเรียนรู้
ในลักษณะ Coaching On-the-Job Training 
และ Assignment มากข้ึน  ในปี 2564 ดำาเนิน
การปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้น 20 หลักสูตร
จากท้ังหมด 25 หลักสูตร คิดเป็น 80% ของ
หลักสูตรท้ังหมด มีหลักสูตรสำาคัญ (Flagship 
Programs) 1 หลักสูตร คือ Business 
Concept Development (BCD)  หลักสูตร
ท่ัวไปและหลักสูตรด้านทักษะสำาคัญของอนาคต 
19 หลักสูตร เช่น Data Analytics for 
Business, Intelligence Ways to Create 
Idea Workshop, Customer Insight ฯลฯ

Employee Connect ช่วยสนับสนุนพนักงาน 

Work from Home

เอสซีจีพัฒนาแอปพลิเคชัน Employee Connect ช่วยดูแลและสนับสนุนการทำางาน
อยู่กับบ้านของพนักงานในสถานการณ์โควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ ต้ังแต่การ 
ขออนุมัติลางาน การทำางานล่วงเวลา ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิ 
ประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ โดยใช้ Chat Bot ช่วยตอบข้อสงสัย สื่อสารข่าวสารของเอสซีจี 
และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ เปิดให้พนักงานปรึกษาและสอบถามเพ่ิมเติม

Learning Case : 

ความสนใจต่อการเรียนรู้

ของพนักงานในหลักสูตร 

Business Concept 

Development (BCD) 

ที่ใช้รูปแบบดิจิทัลและ

ห้องเรียนออนไลน์ 100%

ความท้าทายของการปรับรูปแบบการเรียนรู้ 
เป็น Digital Learning คือความต้ังใจและ 
ให้เวลากับการเรียนรู้ของตัวพนักงานเอง   
ซึ่งในการปรับหลักสูตร Business 
Concept Development (BCD) 
มาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลและ 
ห้องเรียนออนไลน์ 100% พบปัญหาการ
จัดสรรเวลากับการเข้าเรียน Pre-Requisite 
และ Pre-Reading จึงได้แก้ไขปัญหา 
โดยเพ่ิมวิธีการติดตามผู้เรียนผ่าน 
สื่อออนไลน์หลายช่องทาง จัดทำาวิดีโอ 
เชิญชวนผู้เรียนให้เห็นความสำาคัญ รวมท้ัง 
เสริมเทคนิคการสอนและการทำากิจกรรม 
ออนไลน์แก่วิทยากร เพ่ือให้การเรียนดิจิทัล 
ออนไลน์น่าสนใจติดตาม

Learning Case : Work Life Balance

ปี 2564 เอสซีจีสำารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในรูปแบบ Pulse 
Survey ซึ่งเป็นการสำารวจอย่างย่อของ Full Survey เพ่ือติดตามพนักงาน
ซึ่งต้องทำางานอยู่กับบ้าน พบปัญหาการปรับตัวของพนักงาน และรูปแบบการ
ทำางานแบบออนไลน์ท่ีทำาให้ชั่วโมงทำางานเพ่ิมข้ึนจากปกติ จึงได้จัดประชุม 
รับฟังปัญหาจากพนักงานและนำามาวางแผนเพ่ือปรับปรุงวิธีการทำางานให้
เหมาะสมกับการทำางานรูปแบบใหม่

ใส่ใจดูแลสุขภาพพนักงาน

ทั้งกายและจิตใจ

แอปพลิเคชัน Employee Connect ดูแลสุขภาพ 
ของพนักงานในช่วงโควิด 19 ผ่านระบบติดตาม 
สถานะสุขภาพประจำาวัน Daily Check-in   
ระบบติดตามสถานะการฉีดวัคซีนโควิด 19 และ 
การทำาบัตรผ่าน Health Pass+ กรณีพนักงาน 
ต้องเข้าสถานท่ีทำางาน โดยสำานักงานของเอสซจีี 
ได้ติดต้ังระบบ Bi-Ionization Air Purifier 
นวัตกรรมจัดการเชื้อไวรัสในอากาศได้สูงสุดถึง 
99% เพ่ือให้พนักงานปลอดภัยจากการติดเชื้อ
 นอกจากน้ีเอสซีจียังสื่อสารสถานการณ์ 
ของโรคระบาดแก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง พร้อม 
จัดกิจกรรม Health Talk ให้ความรู้การดูแล 
สุขภาพท้ังกายและจิตใจผ่านช่องทางออนไลน์ 
อย่างสมำ่าเสมอ เช่น Happy Heart Smart  
Work Life โดยมีแพทย์และจิตแพทย์จาก 
โรงพยาบาลต่างๆ มาเป็นวิทยากร รวมท้ัง 
ยังจัดจิตแพทย์มาประจำาท่ี Health Center  
ของสำานักงานใหญ่ ให้พนักงานขอรับคำาปรึกษาได้
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Waste to Value
เพ่ือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 การพัฒนาชุมชนและสังคม 

SDGs 1 4 6 12 17

เป้ำหมำยและผลงำน
การแบ่งปันสู่สังคม 

ปี 2564
เงินสนับสนุน 

700 ล้านบาท

มูลค่าสิ่งของและบริการที่มอบให้
สังคม 

147 ล้านบาท

การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
ของพนักงาน

128,713 
ชั่วโมงการท�างาน

28 ล้านบาท

กลยุทธ์

1.  การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งจาก
  ภายในเอสซีจีและภายนอก พัฒนา
  ศักยภาพชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  และช่วยเหลือดูแลสังคม
2.  การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสรรค์
  คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม
3.  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง
  ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหา
  ของสังคม
4.  การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาสังคม 
  อย่างย่ังยืนและขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย

กำรบริหำรจัดกำร

•   “คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา 
  อย่างย่ังยืน” ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
  และผู้บริหารเอสซีจี ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
  และแนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาอย่าง
  ย่ังยืนด้านสังคม
•   “มูลนิธิเอสซีจี” ด�าเนินภารกิจหลักด้าน
  พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
  คนเก่งและคนดี
•   “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ด�าเนินกิจกรรม 
  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยรอบ
  สถานประกอบการของเอสซีจี ให้มีคุณภาพ
  ชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รวมใจสู้โควิด เปล่ียนกระดาษเป็น

เตียงสนามกระดาษ SCGP

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีรุนแรงข้ึน 
ในปี 2564 ทำาให้เกิดความต้องการเตียงผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาลสนามอย่างเร่งด่วน SCGP (ธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง) จึงผนึกกำาลังกับพันธมิตร จัดทำา 
โครงการ “รวมใจสู้โควิด เปล่ียนกระดาษเป็น 
เตียงสนามกระดาษ SCGP” ตลอดระยะเวลา 
กว่า 1 เดือน (28 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564) 
มีองค์กรเข้าร่วม 150 ราย เปิดจุดรับกระดาษ 
เหลือใช้กว่า 1,800 แห่ง จัดเก็บได้ท้ังสิ้น  
450 ตัน ซึ่ง SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้ใช ้
นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตเป็น “เตียง 
สนามกระดาษ SCGP” จากกระดาษรีไซเคิล  
100% ส่งต่อความช่วยเหลือให้โรงพยาบาล 
สนามท่ัวประเทศ เพ่ือให้สังคมไทยก้าวผ่าน 
วิกฤตจากโควิด 19  พร้อมกับส่งเสริมให้ 
ผู้บริโภคดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 
หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า 
สูงสุด

เอสซีจีมุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้แข็งแรง  
พ่ึงพาตนเองได้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการสร้างความเปล่ียนแปลง  
พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกับรับผิดชอบดูแล 
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะเพ่ือหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
พัฒนาเป็นต้นแบบและขยายผลต่อไป
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ถุงนมกู้โลก 

เปล่ียนถุงเป็นเก้าอี้

ถุงนมโรงเรียนท่ีเคยเป็นขยะส่งกล่ินอบอวล  
ได้กลายเป็นเก้าอ้ีน่ังน่ารัก ท้ังช่วยเสริมสร้าง 
พฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่า โดยการแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง ทำาความ 
สะอาด และนำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิต 
เป็นเก้าอ้ีพลาสติกแข็งแรงทนทาน มีอายุใช้งาน 
ยาวนาน ด้วยความร่วมมือของธุรกิจเคมิคอลส์ 
และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ร่วมพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบถุงนมกู้โลกท่ีจังหวัดระยอง เมื่อปี 2563 
ในปีท่ีผ่านมาได้ขยายผลสู่โรงเรียนในภาคกลาง
และภาคตะวันออก รวม 17 จังหวัด 

ลดปัญหาขยะทะเล

ด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน�้า

เพ่ือเดินหน้าจัดการปัญหาขยะในทะเลด้วย
นวัตกรรมและความร่วมมือ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในโครงการ 
ติดต้ังทุ่นกักขยะเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะท่ีไหลจาก 
แม่นำ้าลำาคลองลงสู่ทะเล โดยพัฒนานวัตกรรม 
ทุ่นกักขยะลอยนำ้า SCG-DMCR Litter Trap 
และต่อมาในปี 2563 ได้ปรับตัวทุ่นเป็นพลาสติก 
ประเภท HDPE-Bone แทน ช่วยให้ง่าย 
ต่อการประกอบและติดต้ัง มีสารป้องกันรังสี 
อัลตราไวโอเลต แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน  
25 ปี  ต้ังแต่ปี 2562-2564 ส่งมอบทุ่นติดต้ัง 
ไปแล้วจำานวน 47 ชุดใน 17 จังหวัดท่ัวประเทศ  
สามารถกักขยะได้มากกว่า 71 ตัน นอกจากน้ี  
ยังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบทุ่น 
จำานวน 4 ชุดเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพนำ้า 
ในคลองเปรมประชากร 

ขยายผลชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ 

เอสซีจีขับเคล่ือนโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ  
ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนต้ังแต่ปี 2562  
โดยสร้างความร่วมมือท้ังภาคราชการและภาค
ประชาชน สร้างชุมชนต้นแบบ เพ่ือขยายผล 
สู่วงกว้างต่อไป

•  “บ้านโป่งโมเดล” ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ้านโป่ง  
 จังหวัดราชบุรี ในปี 2564 สามารถสร้างชุมชน 
 ต้นแบบรวมท้ังสิ้น 58 ชุมชน และต้ังเป้าหมาย 
 ให้เกิดชุมชนต้นแบบท่ัวท้ังอำาเภอ 183 ชุมชน
 ในปี 2566  รวมท้ังได้ขยายผลไปยังชุมชนใน 
 จังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงงานภายใต้ SCGP  
 (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
 กาญจนบุรี และขอนแก่นแล้ว รวม 13 ชุมชน
 
 ปี 2564 ชุมชนบ้านหนองสองห้อง หน่ึงใน
 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” ท่ีใช้แอปพลิเคชัน Koomkah  
 ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยธุรกิจเคมิคอลส์ มาบริหาร 
 จัดการขยะอย่างครบวงจร  ปี 2564 ขยาย 
 พ้ืนท่ี “บวร” ครอบคลุม 64 ชุมชน 2 กลุ่มประมง 9 วัด 11 โรงเรียน 
 และ 1 โรงแรม จัดต้ังธนาคารขยะรวม 14 แห่ง มีสมาชิกธนาคารขยะท้ังหมด 
 3,589 บัญชีในแอปพลิเคชัน Koomkah และมียอดสะสมขยะรีไซเคิลต้ังแต่เริ่มต้น
 โครงการกว่า 178 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 464,406 บาท โดยปริมาณขยะรีไซเคิล
 ท้ังหมดเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 134 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

•  “ชุมชนนาไม้ไผ่” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย “กลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจ” 
 เปล่ียนขยะเป็นรายได้สร้างประโยชน์ให้ชุมชน เช่น สมทบทุนสร้างบ้านใหม่ให้กับ
 ผู้สูงอายุในชุมชน จัด English Camp ให้กับเยาวชน เป็นต้น และได้เชื่อมต่อกับ
 หน่วยงานต่างๆ นำาไปสู่การขยายผลเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน
 ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท้ังในนครศรีธรรมราชและตรัง 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานตามแนวทางของ Global Cement 
and Concrete Association  (GCCA)

การดำาเนินงานในประเด็นความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญของเอสซีจี  2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

การกำากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  2564

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

GRI Content  Index

United Nations Global Compact  (UNGC)

การดำาเนินงานตามแนวทาง Task Force on
Climate-related Financial Disclosures  (TCFD)

Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี

เอสซีจีจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี  
ต้ังแต่ปี 2544 โดยน�ำเสนอข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต ์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง) ท้ังน้ีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ท่ีน�ำเสนอในรำยงำนฉบับน้ี เป็นข้อมูลท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 
ของเอสซีจี และผู้บริหำรเอสซีจีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเก่ียวข้อง  
และสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อย  
กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรำยงำนประจ�ำปี
 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัย ครอบคลุม 
ผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อยท่ีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นต้ังแต่ 
ร้อยละ 50 บริษัทร่วมท่ีเอสซีจีมีอ�ำนำจในกำรบริหำร รวมท้ัง 
บริษัทร่วมท่ีต้องกำรเปิดเผยข้อมูล ท้ังบริษัทท่ีอยู่ในประเทศไทย 
และต่ำงประเทศ บริษัทต้ังใหม่ (น้อยกว่ำ 3 ปี) และบริษัทท่ีได ้
ควบรวมกิจกำร (น้อยกว่ำ 4 ปี) โดยมีรำยชื่อบริษัทดังแสดงใน 
หน้ำ 142-151 ครอบคลุมระยะเวลำต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2564  
ถึง 31 ธันวำคม 2564
 แนวทำงกำรรำยงำนสอดคล้องกับแนวทำงของ Global  
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ท่ีระดับ  
Comprehensive และยังได้น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำน 
ตำมเกณฑ์ข้ันสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (UNGC)  
ในหน้ำ 160 กำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง Task Force on  
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ในหน้ำ 161  
กำรด�ำเนินกำรเพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs) ในหน้ำ 18-19  
กำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงของ Global Cement and Concrete  
Association (GCCA) ในหน้ำ 134-135 และกำรด�ำเนินงำนตำม 
แนวทำงของ Sustainability Accounting Standards Board  
(SASB) ในหน้ำ 162-163

ระบบบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน
เอสซีจีประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ  
ในกำรด�ำเนินงำน เช่น มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ฯลฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ำเอสซีจีมีระบบ 
บริหำรจัดกำรเพ่ือควำมยั่งยืนครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร เอสซีจีจึง 
จัดท�ำแนวปฏิบัติด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น แนวปฏิบัติกำร 
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  

แนวปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
รวมถึงได้ขอรับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ตำมมำตรฐำนสำกลจำกภำยนอก เช่น มำตรฐำนระบบบริหำรงำน 
คุณภำพ (ISO 9001-Quality Management System) มำตรฐำน 
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001-Environmental  
Management System) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001  
-Occupational Health and Safety Management System)  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน (ISO 50001-Energy  
Management System) โดยในปี 2564 มีบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง 
มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) 98% มำตรฐำน 
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 และมำตรฐำนอ่ืนๆ 
จำกกำรรับรองภำยนอก) 94% และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001  
และมำตรฐำนอ่ืนๆ จำกกำรรับรองภำยนอก) 90%

การรับรองรายงาน
ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจในรำยงำนฉบับน้ีได้มำจำก 
ระบบกำรเก็บข้อมูลทำงบัญชีเช่นเดียวกับรำยงำนประจ�ำปี โดยได้รับ 
กำรสอบบัญชีจำกผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำต 
 ในส่วนของข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และสังคม  
ได้มีกำรตรวจรับรองควำมถูกต้อง และควำมสอดคล้องตำมแนวทำง 
กำรรำยงำนของ GRI Standards โดยบริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก 
ตำมเรื่องท่ีก�ำหนดไว้รำยละเอียดในหน้ำ 152-153

กรอบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เอสซีจี
หรือ SCG Safety Framework

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

กรอบการด�าเนินงานการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจี

https://www.scg.com/pdf/th/SCG-SD-Framework.pdf
https://www.scg.com/pdf/th/SCG-Environmental-Management-Framework.pdf
https://www.scg.com/pdf/en/SCG-Health-and-Safety.pdf
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมท่ีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลท่ี 
มำจำกบริษัทท่ีมีกระบวนกำรผลิต โดยไม่รวมข้อมูลจำกบริษัทท่ี 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ ส�ำนักงำนขำย ห้องทดลอง  
บริกำร หรือธุรกิจกำรลงทุน
 แหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ หลักฐำนทำงบัญชี กำรบันทึกค่ำ 
จำกเครื่องวัด ข้อมูลจำกกระบวนกำรผลิต และจำกกำรประเมิน 
ค่ำตัวเลขบนฐำนข้อมูลท่ีมีหลักกำร แสดงในรูปแบบท่ีเป็นค่ำสัมบูรณ ์ 
(Absolute Value) ส�ำหรับค่ำกำรใช้/หรือกำรปล่อยจ�ำเพำะ  
(Specific Consumption/Emission) ต้ังแต่ปี 2559 ได้ปรับ 
รูปแบบกำรน�ำเสนอข้อมูลเรื่องพลังงำน น�้ำ และมลพิษทำงอำกำศ  
ให้มีควำมชัดเจนมำกข้ึน โดยเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำน 
กรณีปกติ (Business as Usual, BAU) ท่ียังไม่ด�ำเนินมำตรกำรลด 
จำกปีฐำน โดยกำรใช้พลังงำน ใช้ปี 2550 เป็นปีฐำน ข้อมูลกำร 
ใช้น�้ำ ใช้ปี 2557 เป็นปีฐำน และข้อมูลมลพิษทำงอำกำศ ใช้ปี 2563  
เป็นปีฐำน
 ส�ำหรับเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ 
กำรด�ำเนินกำรเพ่ือมุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
ในปี 2593 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกลง 
อย่ำงน้อย 20% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐำน 2563 
 ส�ำหรับกิจกำรซีเมนต์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง  
ได้อ้ำงอิงกำรรำยงำนข้อมูลตำมแนวทำงของ Global Cement  
and Concrete Association (GCCA) โดยดัชนีประสิทธิผลของ 
กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศและดัชนีประสิทธิผลของกำรใช้ค่ำ 
ควำมร้อนจะค�ำนวณจำกจ�ำนวนตันของปูนเม็ด (Clinker) ส�ำหรับ 
ดัชนีประสิทธิผลของพลังงำน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ 
กำรใช้น�้ำจำกภำยนอก จะใช้จ�ำนวนตันกำรผลิตของ Cementitious  
ในกำรค�ำนวณ ต้ังแต่ปี 2559 

 พลังงาน
 กำรใช้พลังงำนรวม ประกอบด้วยพลังงำนควำมร้อนและ 
พลังงำนไฟฟ้ำท้ังหมดท่ีใช้ในพ้ืนท่ีบริษัท/โรงงำน ในส่วนของพลังงำน 
ควำมร้อนมีกำรแสดงให้เห็นถึงปริมำณและสัดส่วนของพลังงำน 
ทดแทน และต้ังแต่ปี 2561 มีกำรแสดงให้เห็นถึงพลังงำนหมุนเวียน  
(Renewable Energy) และพลังงำนไม่หมุนเวียน (Non-Renewable  
Energy)

 ก๊าซเรือนกระจก
 หมำยถึงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำร 
ด�ำเนินกิจกำรท่ีค�ำนวณตำม “แนวทำงกำรรำยงำนและค�ำนวณ 
ก๊ำซเรือนกระจก” ของ WRI/WBCSD GHG Emissions Protocol  
โดยมีหลักกำรดังน้ี
	 1.	ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยตรง (Scope 1)  
เกิดจำกกระบวนกำรผลิตหรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีแหล่งก�ำเนิดอยู ่
ในควำมดูแล ควบคุม และบริหำรจัดกำร อำทิ จำกกำรเผำไหม้ 
ถ่ำนหินหรือก๊ำซธรรมชำติ หม้อต้มไอน�้ำ เตำเผำ ยำนพำหนะ  
นอกจำกน้ียังรวมถึงท่ีเกิดจำกปฏิกิริยำทำงเคมีในกระบวนกำร 
ผลิต อำทิ กำรเผำไหม้ในเตำเผำปูนซีเมนต์ โดยจะไม่นับรวมท่ี 
เกิดจำกกำรเผำไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน 
  1.2 ก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยอ้อม (Scope 2)  
เกิดจำกกำรซื้อพลังงำนจำกภำยนอก อำทิ พลังงำนไฟฟ้ำและ 
พลังงำนควำมร้อนท่ีซื้อจำกแหล่งต่ำงๆ ในรูปของ ไอน�้ำ  
และลมร้อน
 2.	การรายงานปริมาณ
  2.1 กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตโดยตรง (Scope 1) 
  • เกิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้ 

- รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (ตำมน�้ำหนัก 
หรือปริมำตร) อำทิ ปริมำณน�้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ x ค่ำกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกท่ีอ้ำงอิงจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  
(องค์กำรมหำชน) (TGO) กรณีท่ีนอกเหนือจำก TGO ให้อ้ำงอิงจำก 
Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, (IPCC) 
หรือจำก GCCA

- รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (ตำมค่ำ 
ควำมร้อน) อำทิ ปริมำณถ่ำนหิน x ค่ำควำมร้อน x ค่ำกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกท่ีอ้ำงอิงจำก TGO กรณีท่ีนอกเหนือจำก TGO  
ให้อ้ำงอิงจำก Intergovernmental Panel on Climate Change  
2006, (IPCC) หรือจำก GCCA

- รำยงำนกำรค�ำนวณสมดุลมวลของคำร์บอน 
จำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง  
  • เกิดจำกปฏิกิริยำเคมีในกระบวนกำรผลิต อำทิ หินปูน 
จะได้จำกกำรท�ำสมดุลมวล
  • ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง Global  
Cement and Concrete Association (GCCA)
  2.2 กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยอ้อม 
(Scope 2) จะรำยงำนจำกปริมำณกำรซื้อไฟฟ้ำ ไอน�้ำ หรือลมร้อน x 
ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีอ้ำงอิงค่ำจำก TGO ผู้ผลิตหรือผู้ขำย
 3.	การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะครอบคลุมถึง 
ก๊ำซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6 โดยค�ำนวณและ 
แสดงผลในรูปก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำจำกค่ำศักยภำพ 
ในกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)  
ท่ีก�ำหนดโดย IPCC 

   มลพิษทางอากาศ
 หมำยถึงปริมำณสำรมลพิษทำงอำกำศ อำทิ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้ต่ำงๆ  
และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งชนิดของสำรมลพิษ 
จะข้ึนอยู่กับกระบวนกำรผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบัติกำร โดยอ้ำงอิง 
ผลและวิธีกำรตรวจวัดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด อำทิ US EPA หรือ
มำตรฐำนเทียบเท่ำ 
 กำรรำยงำนปริมำณสำรมลพิษ โดยกำรค�ำนวณปริมำณ 
ควำมเข้มข้นท่ีได้จำกกำรสุ่มตรวจวัดสำรมลพิษท่ีระบำยจำกปล่อง  

ปริมำณกำรใช้พลังงำนควำมร้อน = 
ปริมำณน�้ำหนักเชื้อเพลิง หรือปริมำตรไอน�้ำ 
(จำกกำรประมำณกำรตำมปริมำณท่ีซื้อหรือปริมำณ
ท่ีเปล่ียนแปลงในท่ีกองเก็บ) 
x ค่ำควำมร้อน (ท่ีได้จำกผลกำรทดลอง
ในห้องปฏิบัติกำรหรือจำกผู้ขำย)  
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(Spot Check) ตำมสภำวะจริงในขณะตรวจวัด โดยห้องปฏิบัติกำร 
ท่ีได้รับกำรรับรองและข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
ประกอบกับอัตรำกำรไหลของลมร้อนท่ีปล่อย และชั่วโมงกำรท�ำงำน 
 นอกจำกน้ีธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) และ
กิจกำรซีเมนต์ด�ำเนินกำรตรวจวัดค่ำมลพิษทำงอำกำศ ด้วยระบบ 
กำรตรวจวัดมลพิษทำงอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติอย่ำงต่อเน่ือง  
(Continuous Emission Monitoring Systems, CEMs) โดย 
กิจกำรซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง Global Cement and Concrete  
Association (GCCA) (รำยละเอียดหน้ำ 134-135)

	 น�้า
 กำรจัดกำรน�้ำ ประกอบด้วย ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก ปริมำณ 
น�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ และปริมำณน�้ำท้ิง
 ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก เริ่มต้ังแต่ปี 2563 มีกำรรำยงำน
ปริมำณน�้ำจำกภำยนอกแบ่งตำมประเภทแหล่งน�้ำ ได้แก่ น�้ำผิวดิน  
น�้ำใต้ดิน น�้ำจำกหน่วยงำนอ่ืน นอกจำกน้ียังแบ่งประเภทเป็นน�้ำจืด 
ได้แก่ น�้ำท่ีมีค่ำของแข็งท่ีละลำยในน�้ำไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และน�้ำอ่ืนๆ ได้แก่ น�้ำท่ีมีค่ำของแข็งท่ีละลำยในน�้ำเกิน 1,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร และแยกรำยงำนกำรใช้น�้ำจำกพ้ืนท่ีเสี่ยง  
(Water Stress Area)
 น�้ำกลับมำใช้ (Recycled Water) หมำยถึง ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับ
มำใช้หลังผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพแล้วโดยไม่นับรวมน�้ำท่ีไม่
ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพ อำทิ น�้ำหล่อเย็น และต้ังแต่ปี 2561 ได้มี
กำรรวมข้อมูลของกิจกำรผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงย้อนหลังต้ังแต่ปี 2557
 ปริมำณน�้ำท้ิง เริ่มรำยงำนปริมำณน�้ำท้ิงในปี 2563 โดยรำยงำน
ปริมำณน�้ำท้ิงตำมแหล่งท่ีปล่อย และปริมำณน�้ำท้ิงตำมประเภทของ
น�้ำท้ิง ส�ำหรับปริมำณน�้ำท้ิงแยกตำมประเภทของน�้ำท้ิง มีกำร 
ระบุปริมำณกำรปล่อยน�้ำท้ิงลงพ้ืนท่ีเสี่ยง และรำยงำนคุณภำพน�้ำท้ิง 
ตำมรูปแบบเดิม ได้แก่ BOD, COD และสำรแขวนลอย 

	 ของเสียอุตสาหกรรม
 กำรรำยงำนของเสียอุตสำหกรรมมีกำรรำยงำนแยกประเภท 
เป็นของเสียอันตรำยและของเสียไม่อันตรำยตำมประกำศกระทรวง 
อุตสำหกรรมเรื่องกำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วปี 2548  
แต่ไม่นับรวมของเสียท่ียังอยู่ในกระบวนกำรผลิตท่ีสำมำรถน�ำกลับ 
เข้ำผลิตซ�้ำ (Work in Process, WIP)
 ในปี 2562 เริ่มมีกำรรำยงำนปริมำณกำรเกิดของเสีย ปริมำณ 
กำรจัดกำรของเสีย และปริมำณของเสียท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เห็น 
ถึงประสิทธิภำพของกระบวนกำร และประสิทธิภำพของกำรจัดกำร
 ปริมำณกำรจัดกำรของเสีย ต้ังแต่ปี 2562 ได้รำยงำนโดย 
แยกตำมวิธีจัดกำรที่กำรท่ีด�ำเนินกำรมำแล้ว ได้แก่ กำรใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่ 
ซ่ึงรวมถึงกำรเผำเพ่ือให้พลังงำน กำรก�ำจัดโดยกำรเผำท�ำลำย  
และกำรฝังกลบ และในปี 2564 เริ่มมีกำรรำยงำนแยกตำมวิธี 
จัดกำรท่ีด�ำเนินกำรมำแล้วตำม GRI 306 : Waste 2020 ได้แก ่ 
กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ (Diverted from disposal) ประกอบด้วย  
กำรใช้ซ�้ำ กำรแปรรูปกลับมำใช้ใหม่ กำรน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 
อ่ืนๆ และกำรบ�ำบัด และกำรส่งไปก�ำจัด (Waste directed to  
disposal) ประกอบด้วย กำรเผำเพ่ือให้พลังงำน กำรเผำโดยไม่ให้ 
พลังงำน กำรฝังกลบ และกำรก�ำจัดอ่ืนๆ 
 กำรรำยงำนปริมำณกำรเกิดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต 
จะใช้วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรชั่ง ค�ำนวณ หรือประมำณกำรตำม 
หลักวิชำกำร ส่วนปริมำณกำรจัดกำรของเสียท่ีมีกำรส่งไปจัดกำร 
ภำยนอกจะใช้วิธีกำรชั่งน�้ำหนักซึ่งจะมีควำมถูกต้องแม่นย�ำกว่ำ

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 ข้อมูลจ�านวนพนักงานและคู่ธุรกิจ	
 1. พนักงำน คือ บุคคลท่ีปฏิบัติงำนให้บริษัทเต็มเวลำตำม
สัญญำจ้ำง ได้แก่ พนักงำนระดับปฏิบัติกำร ระดับบังคับบัญชำและ
วิชำชีพ และระดับจัดกำร รวมท้ังพนักงำนทดลองงำน และพนักงำน
สัญญำจ้ำงพิเศษ   
 • พนักงำนระดับปฏิบัติกำร คือ พนักงำนท่ีใช้ทักษะและ 
เทคนิคในกำรท�ำงำนประจ�ำ
 • พนักงำนบังคับบัญชำและวิชำชีพ คือ พนักงำนท่ีมีหน้ำท่ี 
บริหำรงำนท่ีแน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชำท่ีเป็นระดับปฏิบัติกำร
 • พนักงำนระดับจัดกำร คือ ผู้บริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร 
ก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบำย มีหน้ำท่ีกระจำยงำน และควบคุมผู้ใต้ 
บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย และงำนประจ�ำวัน 
 • พนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ คือ ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้สัญญำจ้ำง 
เป็นกำรชั่วครำวท่ีมีก�ำหนดระยะเวลำจ้ำงเริ่มต้น และสิ้นสุดท่ีแน่นอน 
 2. คู่ธุรกิจ คือ ผู้ท่ีได้รับควำมยินยอมให้ท�ำงำน หรือบริกำร  
หรือท�ำประโยชน์ให้บริษัท นอกเหนือจำกพนักงำนของบริษัทตำม 
ควำมหมำยข้ำงต้น คู่ธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทดังน้ี
  1) คู่ธุรกิจในพ้ืนท่ีท�ำงำน คือ คู่ธุรกิจท่ีปฏิบัติงำนให้กับ
บริษัท ซึ่งงำน และ/หรือ สถำนท่ีปฏิบัติงำน ควบคุมโดยบริษัท  
(ไม่รวมคู่ธุรกิจจำกกิจกรรมขนส่ง)
  2) คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คือ คู่ธุรกิจขนส่งท่ีบริหำร 
จัดกำรภำยใต้แบรนด์เอสซีจี  
  3) คู่ธุรกิจขนส่งอ่ืนๆ คือ คู่ธุรกิจขนส่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
บริหำรจัดกำรภำยใต้แบรนด์เอสซีจี
 ข้อมูลของคู่ธุรกิจในพ้ืนท่ีท�ำงำนจะถูกน�ำไปใช้วิเครำะห์  
เป็นหน่วยจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน ส�ำหรับคู่ธุรกิจขนส่งในบริษัท  
เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเมนท์ จ�ำกัด จะแสดงข้อมูลเป็นจ�ำนวน 
กิโลเมตร
 นอกจำกน้ีเอสซีจียังมีนิยำมของบุคคลท่ี 3 คือ บุคคลอ่ืนๆ  
ท่ีไม่ใช่พนักงำน และไม่ใช่คู่ธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงำนให้กับบริษัท  
ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูลที่แสดง

 การค�านวณช่ัวโมงการท�างาน
 1. ข้อมูลมำจำกระบบกำรบันทึกเวลำและกำรเก็บบันทึกข้อมูล 
จำกหน่วยงำนกำรบุคคล หรือหน่วยงำนบัญชีหรือหน่วยงำนธุรกำร 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ในกรณีท่ีบริษัทหรือโรงงำนไม่มีระบบกำรบันทึกเวลำ จะใช้ 
วิธีกำรประมำณชั่วโมงกำรท�ำงำน โดยใช้สูตรกำรค�ำนวณดังน้ี

จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน =  
(จ�ำนวนคน x จ�ำนวนวันท�ำงำน x จ�ำนวนชั่วโมง
กำรท�ำงำนต่อวันปกติ) 
+ จ�ำนวนรวมชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำ 
(เฉพำะกรณีพนักงำนปฏิบัติกำรหรือคู่ธุรกิจ)



PERFORMANCE 117

 การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ
	 และความปลอดภัย
 เอสซีจี บันทึกข้อมูลด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรท�ำงำน ดังน้ี
 1. อัตรำกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนถึงข้ัน 
เสียชีวิต จำกกำรท�ำงำนในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับ 
บำดเจ็บ เจ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท�ำงำนถึงข้ันเสียชีวิต (รำย)  
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 2. อัตรำกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนท่ีต้อง 
มีกำรบันทึกท้ังหมด ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับ 
บำดเจ็บ เจ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท�ำงำนท่ีมีผลระดับควำม 
รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปล่ียนงำน หรือรักษำ 
พยำบำล (รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 3. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิตจำกกำรท�ำงำน หมำยถึง  
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ ไม่ว่ำจะเสียชีวิตทันที หรือเสียชีวิต 
ภำยหลังท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์น้ันๆ 
 4. อัตรำกำรบำดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต จำกกำรท�ำงำนในพ้ืนท่ี 
ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บกำรท�ำงำนถึงข้ันเสียชีวิต  
(รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 5. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนท่ีต้องมีกำรบันทึกท้ังหมด  
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน (work- 
related) ท่ีมีผลระดับควำมรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน  
เปล่ียนงำน หรือรักษำพยำบำล
 6. อัตรำกำรบำดเจ็บกำรท�ำงำนท่ีต้องมีกำรบันทึกท้ังหมด  
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 
ท่ีมีผลระดับควำมรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปล่ียนงำน  
หรือรักษำพยำบำล (รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 7. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนท่ีส่งผลกระทบรุนแรง  
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 
ในระดับท่ีส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต
 8. อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนท่ีส่งผลกระทบรุนแรง  
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนใน 
ระดับท่ีส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต (รำย) ต่อ 1,000,000  
ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 9. อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึงข้ันสูญเสียวันท�ำงำน  
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 
ในระดับท่ีต้องสูญเสียวันท�ำงำน (รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน
 10. อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึงข้ัน 
สูญเสียวันท�ำงำน ในพื้นท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนวันท่ีหยุดงำน 
จำกกำรได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนในระดับท่ีต้องสูญเสียวันท�ำงำน  
(วัน) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 11. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน  
หมำยถึง จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำร 
ท�ำงำน ไม่ว่ำจะเสียชีวิตทันที หรือเสียชีวิตภำยหลังท่ีเป็นผล 
สืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์น้ันๆ
 12. จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนท่ีต้องมีกำร 
บันทึกท้ังหมด ในพื้นท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและ 
โรคจำกกำรท�ำงำน (work-related) ท่ีมีผลระดับควำมรุนแรง 
ถึงข้ันเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปล่ียนงำน หรือรักษำพยำบำล
 13. อัตรำกำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนท่ีต้องมีกำรบันทึก 
ท้ังหมด ในพ้ืนท่ีท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ท่ีได้รับกำรเจ็บป่วย 
และเป็นโรคจำกกำรท�ำงำนท่ีมีผลระดับควำมรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต  
สูญเสียวันท�ำงำน เปล่ียนงำน หรือรักษำพยำบำล (รำย) ต่อจ�ำนวน  

1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 14. อัตรำเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมำยถึง จ�ำนวน 
เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (เรื่อง) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน 
 สูญเสียวันท�ำงำน หมำยถึง กำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรค 
จำกกำรท�ำงำน ท่ีส่งผลให้ผู้บำดเจ็บไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำน 
ได้ตำมปกติในวันท�ำงำนถัดไป หรือในกะถัดไป รวมถึงกรณีท่ี 
บำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนน้ันเป็นเหตุให้  
ต้องหยุดงำน ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ในภำยหลังวันท่ีเกิดเหตุ
 กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนท่ีส่งผลกระทบรุนแรง หมำยถึง  
กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนท่ีส่งผลให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต  
หรือพิกำร ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะ หรือไม่สำมำรถกลับมำ 
เป็นปกติได้ หรือสำมำรถกลับมำมีสภำพเหมือนก่อนได้รับ 
กำรบำดเจ็บ แต่ใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันท่ีเกิดเหตุ

ข้อมูลด้านพนักงาน	
 สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงาน	
 พนักงำน หมำยถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงำนให้บริษัทเต็มเวลำ 
ตำมสัญญำจ้ำงงำน โดยแบ่งออกเป็นระดับ ผู้บริหำรระดับสูง  
(Executive) พนักงำนระดับจัดกำร (Management) และพนักงำน 
ระดับอ่ืนๆ (Non-Management) ซึ่งครอบคลุมท้ังธุรกิจซีเมนต ์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
 ค่ำจ้ำง หมำยถึง เงินเดือนประจ�ำของพนักงำน ท่ีบริษัทก�ำหนด 
จ่ำยให้พนักงำนทุกเดือน
 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ หมำยถึง ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยเพ่ิมจำก 
เงินเดือนประจ�ำเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติตำมภำรกิจหน้ำท่ี  หรือผล 
ตอบแทนพิเศษส�ำหรับผลกำรปฏิบัติงำน และรวมถึงรำงวัลต่ำงๆ  
เช่น เงินรำงวัลประจ�ำปี  ซึ่งจ่ำยเป็นตัวเงินชัดเจน
 กำรรำยงำนค่ำจ้ำงเฉล่ียเฉพำะเงินเดือนประจ�ำ หรือค่ำจ้ำง 
เฉล่ียรวมเงินเดือนประจ�ำและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  และสัดส่วนค่ำจ้ำง 
เฉล่ีย ค�ำนวนจำกเงินเดือนประจ�ำและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังปี  
ซึ่งคิดเป็นค่ำเฉล่ียต่อคนต่อปีของพนักงำนในแต่ละระดับ ซึ่งแยก 
เป็นค่ำเฉล่ียของพนักงำนหญิงและของพนักงำนชำย  และโดยท่ี 
สัดส่วนค่ำจ้ำงเฉล่ียจะเทียบระหว่ำงพนักงำนหญิงต่อพนักงำนชำย 
ในระดับน้ันๆ  ซึ่งได้แสดงผลตำม GRI 405-2  ได้แก่ ค่ำจ้ำงเฉล่ีย 
เฉพำะเงินเดือน ค่ำจ้ำงเฉล่ียรวมท้ังเงินเดือนและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ   
สัดส่วนค่ำจ้ำงเฉล่ียเฉพำะเงินเดือน และสัดสวนค่ำจ้ำงเฉล่ียรวมท้ัง 
เงินเดือนและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ แยกตำมเพศของพนักงำนในแต่ละ 
ระดับ

รำยงำนฉบับน้ีและฉบับท่ีผ่ำนมำสำมำรถดำวน์โหลดได้
จำกเว็บไซต์ของเอสซีจี 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี
เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5071-2 โทรสำร : 0-2586-2836 
อีเมล : info@scg.com และเว็บไซต์ : www.scg.com
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ข้อมูลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

NA = Not Available
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire
** 5 ล�าดับแรกขององค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนคือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยเฉพาะประเดน็ทีต้่องเร่งมอืสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื เช่น การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เศรษฐกจิหมนุเวยีน สขุภาพและความปลอดภยั เพือ่ให้เกดิผลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 
โดยมไิด้ให้การสนบัสนนุเพือ่ชีน้�าองค์กรใดหรอืเป็นผูแ้ทนทีม่ส่ีวนได้เสยีต่อการด�าเนนิงานขององค์กรนัน้ 
*** เอสซีจีวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนโยบายไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือบุคคลผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือนักวิ่งเต้นทางการเมือง หรือผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมือง และอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(การรณรงค์หาเสียง การซื้อเสียง กิจกรรมเพื่อการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ) รวมทั้งมีนโยบายไม่จ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานรัฐ ซึ่งหมายถึงการกระท�าใดๆ 
ที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพลหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม
**** ปรับตัวเลขในปี 2564 เนื่องจากความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขายยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์โควิด 19  รวมทั้งมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและภาษีที่จ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 GRI 
Standards DJSI* SASB

รายได้จากการขาย  (พันล้านบาท) 450.9 478.4 438.0 399.9 530.1 GRI 201-1 0.1

ก�าไรส�าหรับปี  (พันล้านบาท) 55.0 44.7 32.0 34.1 47.2 GRI 201-1

EBITDA  (พันล้านบาท) 102.1 86.6 75.1  74.6 91.9 GRI 201-1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้  (ล้านบาท)

43,674 43,960 48,139 46,796 47,921 GRI 201-1

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

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน  (ล้านบาท) 7,112 6,836 6,442 7,082 6,758 GRI 201-1

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีบ�ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ล้านบาท)

6,959 6,630 6,143 7,190 8,430 GRI 201-1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ  จากการส่งเสริมการลงทุน และการวิจัย
และพัฒนา  (ล้านบาท)

4,300 1,905 1,388 1,149 1,829 GRI 201-4

ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System  (จ�านวน) 31 21 30 38 30 GRI 205-3 1.4.7

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการส�ารวจผ่านช่องทาง 
SCG Contact Center  (%)

100 100 100 100 100 1.5.1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าของทุกธุรกิจ  (%) NA 93 94 94 94 1.5.1

เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ   (ล้านบาท)** 5.2 9.8 22.2 13.79 11.31 1.6.1

1.6.2

เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  (ล้านบาท)*** 0 0 0 0 0 1.6.1

1.6.2

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล (% ของมูลค่าจัดหา)

98 100 100 100 100 1.7.4

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์  (% ของมูลค่าจัดหา)
    • ในประเทศ
    • ต่างประเทศ

45

55

50

50

58

42

57

43

40

60

1.7.6

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  (พันล้านบาท)
(%)

175.5

38.9

185.0

38.7

179.2

40.9

126.1

31.5

182.7

34.5

รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice 
(พันล้านบาท)
(%)

185.2

41.1

202.4 

42.3 

128.8 

29.4 

130.4

32.6 

216.0

40.7

EM-CM-410a.2

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรขณะใช้งานของธุรกิจเคมิคอลส์****
(พันล้านบาท)
(%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.022

0.02

4.870

2.00

RT-CH-410a.1

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างที่ยั่งยืน 
(พันล้านบาท)
(%)

58.5

13.0

65.5

13.7

60.4

13.8

59.6

14.9

69.4

13.1

1.10.1 EM-CM-410a.1



PERFORMANCE  119

ไทย 

79% 

อื่น ๆ  

2%

กัมพูชา 

1%

ฟิลิปปินส์

1%

เวียดนาม 

9%

530.1
พันล้านบาท

รายได้จาก
การขายแยกประเทศ

อินโดนีเซีย 

8%

ไทย 

61% 

อื่น ๆ  

2%

กัมพูชา 

22%

เวียดนาม 

15%

1,829
ล้านบาท

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ไทย 

75% 

อื่น ๆ  

1%กัมพูชา

2% ฟิลิปปินส์

3%

เวียดนาม 

10%

8,430
ล้านบาท

ภาษี
ที่จ่ายให้รัฐบาล 

อินโดนีเซีย 

9%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

23%

530.1
พันล้านบาท

รายได้
จากการขาย 

เคมิคอลส์ 

45%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง  

32% 
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เคมิคอลส์ 

1%

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 

51% 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

82% 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

82% 

  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563  2564 GRI 
Standards DJSI** SASB

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 42.05 43.22 43.14 39.85  83.40 * 0.1 EM-CM-000.A

ปริมาณวัตถุดิบ (ล้านตัน) 48.79 50.98 51.39 52.77  71.34  GRI 301-1

ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน) 
(%)

3.88

7.9

3.73

7.3

4.25

8.3

5.65

10.7

 3.76  

  5.3  

GRI 301-2 RT-CP-410a.1 

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

83.40
ล้านตัน

 71.34  
ล้านตัน

ปริมาณ
การผลิต

ปริมาณ
วัตถุดิบ 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

7%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

6%

เคมิคอลส์ 

11%

เคมิคอลส์ 

12%

 3.76  
ล้านตัน

ปริมาณ
วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

48% 

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

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ
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  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563* 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 (ล้านตัน CO2) 23.60 24.54 23.99 33.90  33.00 

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2)*** 21.15 22.10 21.59 30.68  29.82 GRI 305-1 2.3.1 EM-CM-110a.1

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2)*** 2.45 2.44 2.40 3.22  3.18 GRI 305-2 2.3.2

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงชีวภาพ (ล้านตัน CO2) NA NA NA NA  4.85 GRI 305-1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 (ล้านตัน CO2)
(%)

 0.90 

 2.66

GRI 305-5

33.00
ล้านตัน CO2

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2

เคมิคอลส์ 

14%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

71% 

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

0

7

14

21

28

35

2560 2561 2562 2563* 2564*

21.15 22.10 21.59

30.68 29.82

2.45 2.44 2.40

3.22 3.18

เอสซีจีล้านตัน CO2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ Scope 1 ปริมาณ Scope 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 0.90 ล้านตัน CO2 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

15%

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
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0

60

120

180

240

300

2550 2560 2561 2562 2563 2564*
0

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

2560 2561 2562 2563 2564*

127.11

14.35
169.14

14.35
175.00

14.35 14.35

18.83
200.39 205.44 204.14 198.54

277.19

174.60 170.11

236.61 16.90 16.08 15.31 15.00

19.75

12.25

139.36

ปริมาณการใช้พลังงาน

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

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ

  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2550 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล)*** 139.36 183.49 189.36 188.83 183.54  257.44 GRI 302-1 2.3.3 EM-CM-130a.1

ปริมาณความร้อนและไอน�้า (เพตะจูล)*** 127.11 169.14 175.00 174.60 170.11  236.61 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล)
  • เชื้อเพลิงชีวมวล

21.46
5.10 5.66 8.88 9.15 14.38 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

  • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้ 

  • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้
12.64

9.80 9.81 8.81 10.46 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

4.42 5.08 6.28 10.53 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน (%) 16.9 10.5 11.4 13.6 14.3  14.8 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง)*** 3,403 3,985 3,988 3,953 3,730  5,231 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูล) 
(%)

0

0

16.90

8.4

16.08

7.8

15.31

7.5

15.00

7.6

 19.75  

7.1

GRI 302-4

ปริมาณการใช้พลังงาน - ตามประเภท 
(เมกะวัตต์ชั่วโมง) 
  a)  ปริมาณพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อและใช้ 
  b)  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อ 
  c)  ไอน�้า/ความร้อน/ความเย็น/พลังงานอื่น 
    หมุนเวียนไม่ได้ ที่ซื้อ 
  d)  พลังงานหมุนเวียนได้ (ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล  
    ไฟฟ้าพลงังานจากน�า้) ทัง้หมดทีซ่ือ้หรอืทีผ่ลติ*** 
  e)  พลังงานหมุนเวียนไม่ได้ (ไฟฟ้า ความร้อน 
    และความเย็น) ที่ขาย***

40,460,824  

 3,496,405  

 1,595,372  

 5,416,967  

 30,901  

42,863,956  

 3,398,368  

 1,484,067  

 4,883,520  

 29,816  

42,038,353  

 3,371,388  

 1,314,380  

 5,772,189  

 42,563  

41,155,843  

 3,154,717  

 1,233,071  

 

5,564,261  

 

124,029  

58,181,776 

5,116,971  

 1,292,790  

 7,015,718  

 97,098  

GRI 302-1 2.3.3

 

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ได้ทั้งหมด 
(a+b+c-e) (เมกะวัตต์ชั่วโมง)***

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

การลดการใช้พลังงาน

0

60

120

180

240

300

2550 2560 2561 2562 2563 2564*
0

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

2560 2561 2562 2563 2564*

127.11

14.35
169.14

14.35
175.00

14.35 14.35

18.83
200.39 205.44 204.14 198.54

277.19

174.60 170.11

236.61 16.90 16.08 15.31 15.00

19.75

12.25

139.36

เอสซีจีเพตะจูล เพตะจูล

8.4% 7.8% 7.5% 7.6% 7.1%

พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า

เอสซีจี

ปริมาณการใช้พลังงานรวม

BAU
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ปริมาณการใช้พลังงาน

การด�าเนินงานด้าน Co-processing ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

257.44
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
รวม

238.61
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ความร้อนและไอน�้า

5,231
กิกะวัตต์ชั่วโมง

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

238.61
เพตะจูล

แหล่งพลังงาน
ความร้อนและไอน�้า

ชีวมวล 

6%

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

85%

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 

5%

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้ 

4%

เคมิคอลส์ 

30%

เคมิคอลส์ 

30%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

45% 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

53% 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง  

44% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

25%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

26%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

12%

  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนที่ใช้ทดแทนฟอสซิล (%) 
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล 
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล

 11.10  

 5 .00 

 6 .10

  11.90 

 4.90 

 7.00

  17.50  

 6.20  

 11.30  

  18.30  

 6.60  

 11.70 

19.90

7.70

12.20

2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในซีเมนต์ (%)  13.40  13.80  9.60  8.40 8.40 2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในคอนกรีต (%)  1.96  2.01  1.21  1.29 1.09 2.5.1

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ (%)  75.60  74.80  74.40  72.90 74.20 2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (%)  19.20  14.10  14.70  15.40 11.20 2.5.1

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

เคมิคอลส์ 

35%
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ปริมาณน�้าจากภายนอกและคุณภาพน�้า

  ข้อมูลการด�าเนินงาน
ปริมาณน�้า ในพื้นที่เสี่ยง GRI 

Standards DJSI** SASB

2557 2560 2561 2562 2563 2564* 2564*
  ปริมาณน�้าจากภายนอก

  ปริมาณน�้าจากภายนอกแบ่งตามประเภทแหล่งน�้า

น�้าผิวดิน  (ล้านลูกบาศก์เมตร)*** 
    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

38.56 33.78 27.79 26.44
28.45

0

50.85

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

น�้าใต้ดิน  (ล้านลูกบาศก์เมตร)*** 
    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

37.18 45.05 44.26 41.79
31.38

6.63

42.31

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

น�้าที่ซื้อจากภายนอก (ทั้งหมด)  (ล้านลูกบาศก์เมตร)*** 
    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

37.76 38.77 38.13 35.20

27.83

0

36.87

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

ปริมาณน�้าจากภายนอกรวมทุกแหล่งน�้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)***

113.51 117.60 110.18 103.43 94.29 130.03 0 GRI 303-3 2.3.4

ปริมาณน�้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557 (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
(%)

0

0

3.92

3.2

10.03

8.3

12.17

10.5

16.61

15.0

38.03

22.6

-

-

ปริมาณน�้ากลับมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)*** 
(%)

12.19

9.7

10.19

8.0

11.24

9.3

12.30

10.6

12.33

11.6

17.03

11.9

-

-
EM-CM-140a.1

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

การใช้น�้าจากภายนอกลดลง 38.03 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกรณีปกติ และเพิ่มสัดส่วนปริมาณน�้ากลับมาใช้

  ข้อมูลการด�าเนินงาน
ปริมาณน�้า ในพื้นที่เสี่ยง GRI 

Standards DJSI** SASB

2557 2560 2561 2562 2563 2564* 2564*
  ปริมาณน�้าทิ้ง (เฉพาะประเทศไทย)

  ปริมาณน�้าทิ้งแบ่งตามแหล่งที่ปล่อย**

    • น�้าผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
    • น�้าใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
    • น�้าส่งไปหน่วยงานอื่นรวม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
        ---ส่งไปใช้ที่หน่วยงานอื่น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

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

2.3.4

ปริมาณน�้าทิ้งแบ่งตามประเภทน�้า**

    • น�า้จดืทีม่ ีTDS ≤ 1,000 mg/l (ล้านลกูบาศก์เมตร) 
    • น�า้อืน่ทีม่ ีTDS > 1,000 mg/l (ล้านลกูบาศก์เมตร)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5.45

36.04

7.84

44.56

0

0

GRI 303-4 2.3.4

ปริมาณน�้าทิ้งรวมจากทุกแหล่งที่ปล่อย 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)**

NA NA NA NA 41.49 52.40 0
GRI 303-4 2.3.4

ปริมาณ BOD (ตัน) 485 387 240 165 176 211 -

ปริมาณ COD (ตัน) 6,725 6,322 5,390 4,422 3,875 4,411 -

ปริมาณ TSS (ตัน) 1,019 965 793 588 549 490 -

  ข้อมูลปีฐาน
NA = Not Available 
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire 
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)
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0

8

16

24

32

40

2560 2561 2562 2563 2564*

38.03

3.92

10.03 12.17
16.61

130.03
ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�้า
จากภายนอก

0

30

60

90

120

150

180

2557 2560 2561 2562 2563 2564*

113.51

113.51

117.60

121.51

110.18

120.21

103.43

115.60

94.29

110.90
130.03

168.05
เอสซีจีล้านลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์เมตร

3.2% 8.3% 10.5% 15.0% 22.6%
ปริมาณ BAU

เอสซีจี

ปริมาณน�้าจากภายนอก

เคมิคอลส์ 

24%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

60%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

16% 

การลดการใช้น�้าจากภายนอก

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในต่างประเทศ
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NA = Not Available  
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire   
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย Deloitte (หน้า 152-153)
*** ไม่รวมของเสียที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี

  ข้อมูลการด�าเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย) 2560 2561 2562 2563
2564

GRI 
Standards DJSI* SASB ภายใน

เอสซีจี 
 ภายนอก

เอสซีจี

ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน)** 12.08 13.94 11.70 17.90  14.23 
GRI 306-3 

(2020)
2.3.5 EM-CM-150a.1

ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย (พันตัน)**  12.20  13.62  11.38  17.79  4.93  9.04 GRI 306-4 

(2020)

2.3.5 EM-CM-150a.1

  ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�าจัด (พันตัน)**

9.95 12.31 11.00 17.59

   • การใช้ซ�้า 
  • การใช้ใหม่ 
  • การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ

0.00

1.19

0.00

0.03

 2.48 

0.74

  ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�าจัด (พันตัน)** 
  • การก�าจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน 3.74 5.76

  • การก�าจัดโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
  • การก�าจัดโดยการท�าลายอื่น ๆ  
  • การฝังกลบ

 2.22  

 NA  

0.03

 1.31  

 NA  

0.00

0.38  

 NA  

0.00

 0.20  

 NA  

0.00077

 0.0018  

 0.0026  

0.00

0.0293  

0.00 

0.00

ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี (พันตัน) NA NA 1.16 1.24  1.24 

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน)** 1,394.45 1,414.24 1,527.06 1,190.68  1,209.62 
 GRI 306-3 

(2020)
2.3.5 EM-CM-150a.1

ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)** 1,376.28 1,354.88 1,542.30 1,217.63  783.25  458.90 GRI 306-4 

(2020) 

2.3.5 EM-CM-150a.1

  ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�าจัด**

1,372.58  1,172.79  1,318.96  1,206.66 

  • การใช้ซ�้า 
  • การใช้ใหม่ 
   • การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ

6.26 

430.03 

0.10

0.13 

265.79 

0.03

  ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�าจัด**
  • การก�าจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน 346.85 192.50

  • การก�าจัดโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
  • การก�าจัดโดยการท�าลายอื่น ๆ   
  • การฝังกลบ

 3.70  

 NA  

0.00

 2.11  

 NA  

179.98

 1.36  

 NA  

221.97

 0.11  

 NA  

10.86

0.01 

0.00 

0.00

0.32 

0.00 

0.1329

ปรมิาณของเสยีไม่อนัตรายทีจ่ดัเกบ็ในพืน้ที่ ณ สิน้ปี (พนัตนั) NA NA 191.84 164.78  132.24 

ปริมาณของเสียรวมที่ถูกน�าไปจัดการ (พันตัน) *** (a) 1,388.48 1,368.50 1,553.69 1,235.41 1,256.12

1,255.62

0.50 

2.3.5

  •  การใช้ซ�้า/การใช้ใหม่/การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
    อื่น ๆ /การก�าจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน (b) 
  •  การก�าจัดโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน
    /การก�าจัดโดยการท�าลายอื่น ๆ /การฝังกลบ (a)-(b)

1,382.53

5.95 

1,185.10

183.40 

1,329.96

223.73

1,224.25 

11.16

การจัดการของเสีย

13.97
พันตัน

1,242.15
พันตัน

ปริมาณการจัดการ
ของเสียอันตราย

ปริมาณการจัดการ
ของเสียไม่อันตราย

ปริมาณของเสียอันตรายลดลง และมุ่งสู่การไม่น�าของเสียไปฝังกลบ

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

7% 

เคมิคอลส์ 

2%

เคมิคอลส์ 

45%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

34% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

21%
SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

91%
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ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

65.3% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

63.5%

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

86.5% 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

36.0% 

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

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

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

  ข้อมูลการด�าเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย) 2560 2561 2562 2563 2564 GRI 
Standards DJSI* SASB

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)** 25.48 27.23 25.72 30.80 34.50 GRI 305-7 2.3.6 EM-CM-120a.1

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)** 3.50 2.88 2.75 3.71 3.13 GRI 305-7 2.3.7 EM-CM-120a.1

ปริมาณฝุ่น (พันตัน)** 1.09 1.25 1.36 1.39 1.53 GRI 305-7 2.3.9 EM-CM-120a.1

ปรอท (กิโลกรัม)** 14.53 112.28 84.21 32.95 29.51 GRI 305-7 2.3.8 EM-CM-120a.1

  ข้อมูลการด�าเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย) 2560 2561 2562 2563 2564 GRI 
Standards DJSI* SASB

เหมืองที่มีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (เหมือง) 
(%)

4

100

4

100

4

100

4

100

4

100
2.4.2 EM-CM-160a.2

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 1,462 2,190 2,192 2,676 2,657 2.2.3

เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 692 1,275 2,593 1,220 1,643 2.2.3

รวมรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
+ ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม) (ล้านบาท)

2,154 3,465 4,785 3,896 4,300 2.2.3

ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม  (ล้านบาท)** 1,728 1,441 2,242 9,611 34,084

  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

ค่าใช้จ่ายจากอุบัติการที่เกี่ยวกับน�้า (ล้านบาท) 0 0 0 0 0 2.7.5

จ�านวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้ง) 
(ค่าปรับเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

0 0 0 0 0 GRI 307-1 2.2.4

สารมลพิษทางอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ/ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม/
การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ

34.50
พันตัน

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

3.13
พันตัน

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

1.53
พันตัน

ปริมาณฝุ่น

เคมิคอลส์ 

4.4%

เคมิคอลส์ 

0.5%SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

9.1%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

33.8%

เคมิคอลส์ 

0.9%
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  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

    ในพื้นที่ท�างาน

ชั่วโมงการท�างาน***  (ล้านชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

79.38

118.33

83.18

110.63

79.55

110.95

79.72

124.97

118.31 

140.43

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�างานที่ต้อง
มีการบันทึกทั้งหมด  (ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน*** 
    • คู่ธุรกิจ

1.020

0.625

0.854

1.094

0.880 

0.793

0.840

0.608

0.947 

0.869

EM-CM-320a.1 

RT-CH-320a.1

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย  และโรคจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน***
    • คู่ธุรกิจ

0.013

0.017

0.000

0.018

0.000

0.018

0.000

0.032

0.017 

0.057

RT-CH-320a.1

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด*** 
(ราย) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

81

74

71

121

70

88

67

76

112 

122

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด*** 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน  
    • คู่ธุรกิจ

1.020 

0.625

0.854 

1.094

0.880 

0.793

0.840

0.608

0.947 

0.869

GRI 403-9

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต***  (ราย) 
    • พนักงาน (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง) 

 1 : 0

2 : 0

 0 : 0

2 : 0

0 : 0

1 : 1

0 : 0

3 : 1

 1 : 1 

 8 : 0

GRI 403-9 3.7.2

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต***
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

0.013

0.017

0.000

0.018

0.000

0.018

0.000

0.032

0.017 

0.057

GRI 403-9

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานที่ส่งผลกระทบรุนแรง***  (ราย) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

4

2 

7

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานที่ส่งผลกระทบรุนแรง*** 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.000

0.032

0.017 

 0.050 

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน*** 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)
    • พนักงาน (เฉพาะประเทศไทย) 
    • คู่ธุรกิจ (เฉพาะประเทศไทย) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

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

3.7.3 

3.7.4 

3.7.3 

3.7.4

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�างาน  (วัน/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

4.095 

1.690

2.685 

6.000

4.890 

5.714

2.960

5.609

6.246 

8.780

จ�านวนผูเ้จบ็ป่วยและเป็นโรคจากการท�างานทีต้่อง
มกีารบนัทกึทัง้หมด  (ราย) 
    • พนักงาน*** 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

GRI 403-10

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจจากการเดินทางและขนส่ง และไม่มีการเจ็บป่วย และโรคจากการท�างาน 

แต่ยังคงมีอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
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    ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standards DJSI** SASB

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด  
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน*** 
    • คู่ธุรกิจ

0.000

NA

0.000

NA

0.000

NA

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7.5

จ�านวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต  (ราย) 
    • พนักงาน*** 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

GRI 403-10

จ�านวนผู้เจ็บป่วยจากโรคซิลิโคสิส  (ราย) 
    • พนักงาน*** 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0
EM-CM-320a.2

อัตราเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ  (พนักงานและคู่ธุรกิจ) 
(เรื่อง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA NA 17.524 20.213 EM-CM-320a.1

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต**** 
(ครั้ง)

NA NA NA 0 0 RT-CH-540a.1

อัตราอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต**** 
(ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA NA 0 0 RT-CH-540a.1

อัตราความรุนแรงจากอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจาก
กระบวนการผลิต****  (ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA NA 0 0 RT-CH-540a.1

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

0

0

4

1

1

4

1

0

7

1

0

3

0

0

4

GRI 306-3

  จากการเดินทางและขนส่ง 

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต***  (ราย)
    • พนักงาน (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  (ชาย : หญิง)

1 : 0

2 : 0

5 : 0

0 : 0

2 : 0

1 : 1

0 : 0

0 : 0

4 : 0

0 : 0

1 : 0

2 : 0

  0 : 0  

  0 : 0  

  0 : 0 

GRI 403-9 3.7.2

จ�านวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง  (ครั้ง) NA NA NA 33  24 RT-CH-540a.2

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์  (คน) 17,716 17,024 18,224 8,989  8,969 

  ในพื้นที่ท�างาน การเดินทางและขนส่งโดยตรง 

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต***  (ราย)
    • พนักงาน  (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจ  (ชาย : หญิง) 

2 : 0

4 : 0

0 : 0

4 : 0

0 : 0

1 : 1

0 : 0

4 : 1

 1 : 1 

 8 : 0

GRI 403-9 3.7.2

  อื่น ๆ  

สินค้าที่ผ่านการประเมินอันตราย****  (%) NA NA NA 100 100 RT-CH-410b.1

รายได้จากการขายสินค้าที่มีการจัดท�าข้อมูลความปลอดภัย
ในระบบ Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals (GHS)****  (%)

NA NA NA 100 100 RT-CH-410b.1

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

 
พนักงาน :  บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ 
  รวมทั้งพนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน : 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�้าดิบ น�้ากรอง น�้ากลั่น ก๊าซไนโตรเจน Instrument Air, Service Air 
หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�างาน

ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด
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พนักงาน คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน

คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  
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จ�านวนโรงงานในประเทศไทย 

ตามมาตรฐานความปลอดภัย SPAP 

เปอร์เซ็นต์

≤ Level 3 Qualifying

Awareness  Advance Standard  

Excellence 

Level 4 Succeeding Level 5 Leading

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

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

* เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานในต่างประเทศ

* ปรับระดับผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยตาม SCG Safety Framework 2021
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 ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 GRI 
Standards DJSI* SASB

จ�านวนพนักงาน  (คน) 53,670 52,971  54,224 49,754 58,283 GRI 102-8

สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด  (%)  22.6 22.8 21.9 23.0 22.4 GRI 405-1b 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ  (%)  25.5 24.8 24.7 24.9 24.8 GRI 102-8 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับต้น  (%)  26.5 26.3 26.1 26.4 26.6 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับสูง  (%)  14.2 13.3 13.1 13.1 12.9 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการในหน่วยงาน 
ที่สร้างรายได้ **  (%)

19.2 19.2 19.5 19.5 18.3 3.2.2

สัดส่วนพนักงาน หญิง ในต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี (%)

NA NA NA 24.2 26.3 3.2.2

สัดส่วนของพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่น 
ในต่างประเทศ ***  (%)

0.3 0.3 0.5 0.9 0.4 GRI 202-2

จ�านวนการจ้างงานพนักงานพิการ ****  (คน)  41 40 39 35 31 3.2.4

ค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย (เฉพาะประเทศไทย) ******** GRI 405-2 3.2.5

  • ค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) 
    (เฉพาะเงินเดือน) ******** 
      •  หญิง  (พันบาท)  
      •  ชาย  (พันบาท)

 6,355 

6,987

 

7,072 

7,106

 7,190

7,086 

 7,026

7,218

7,171

6,604

  • สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) 
      (เฉพาะเงินเดือน) ********

0.910 0.995 1.015 0.973 1.086

  •  ค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) 
    (เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ) ******** 
      •  หญิง  (พันบาท) 
      •  ชาย (พันบาท)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9,075

9,324

11,257

9,937

  • สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) 
    (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) ********

NA NA NA 0.973 1.133

  • ค่าจ้างเฉลีย่ระดบัจดัการ (Management Level) 
    (เฉพาะเงนิเดอืน) ******** 
      •  หญิง (พันบาท)  
        •  ชาย (พันบาท)

 

2,112 

2,372

 

2,222 

2,441

 

2,289 

2,486

2,319 

2,511

2,235

2,246

  • สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level)   
    (เฉพาะเงินเดือน) ********

0.890 0.910 0.921 0.924 0.995

  • ค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) 
    (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ) ******** 
      • หญิง  (พันบาท) 
      • ชาย  (พันบาท)

 

2,815 

3,162

 2,963

3,254 

 

2,956

3,211 

 

2,995

3,243 

 

3,175

3,163

    • สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level)  
      (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ) ********

0.890 0.911 0.921 0.924 1.004

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

 475 

439

 523 

471

 554

493 

 583

516 

 588

517

    •  สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  และระดับ 
      ปฏิบัติการ (Non-management Level) (เฉพาะเงินเดือน) ********

1.082 1.110 1.124 1.130 1.138

  •  ค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  และระดับปฏิบัติการ  
    (Non-management Level) (เงนิเดอืนและค่าตอบแทนอืน่ๆ) ******** 
      •  หญิง (พันบาท) 
      •  ชาย (พันบาท)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

753

667

818

829

   •  สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  
    และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level) 
    (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) ********

NA NA NA 1.129 0.987

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน *****  (%)  89.4 86.2 84.1 88.0 85.6 3.2.6

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน  
    •  ลาป่วย  (%) 
    •  ลาหยุดจากการท�างาน  (%) 
    •  อื่น ๆ   (%)

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

พนักงานและการพัฒนาสังคม
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 ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 GRI 
Standards DJSI* SASB

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่  (คน)  
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%)  
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

1,659

3.4

 23 : 77 

 0.4 : 99.6 

76.6 : 23.3 : 0.1

855

1.8

 29 : 71 

 1.8 : 98.2 

79.8 : 19.1 : 1.1 

927

2.0

 27 : 73 

 1.7 : 98.3  

69.3 : 30.3 : 0.4

482

1.0

37 : 63

1.5 : 98.5

70.3 : 29.5 : 0.2

854 

1.5 

39 : 61 

1.3 : 98.7 

74.4 : 25.5 : 0.1

GRI 401-1a 3.5.1

จ�านวนพนักงานสรรหาจากภายในเพื่อด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง  
(โยกย้าย/ปรับระดับ)  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี  : มากกว่า 50 ปี)  (%)

2,718

5.1

 28 : 72 

 6.5 : 93.5 

 26.5 : 70.1 : 3.4 

2,946

5.6

 29 : 71 

 7.2 : 92.8 

 26.7 : 69.9 : 3.4  

2,532

4.7

 27 : 73 

 11.7 : 88.3 

 21.0 : 73.3 : 5.7 

2,012

4.0

 26 : 74

 7.9 : 92.1 

 17.4 : 77.5 : 5.1 

2,232  

3.8  

 26 : 74  

 10.9 : 89.1  

14.6 : 79.1 : 6.3 

3.5.1

ค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยต่อคน  (บาท/คน)  235,321  123,000  97,264 98,140 85,542 3.5.1

จ�านวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

1,825

3.4

 23 : 77 

 1.1 : 98.9 

47.6 : 50.3 : 2.1 

1,599

3.0

 26 : 74 

 1.4 : 98.6 

40.5 : 55.2 : 4.3 

1,560

2.9

 27 : 73 

 1.5 : 98.5 

33.2 : 61.6 : 5.2  

1,180

2.4

 27 : 73

 2.6 : 97.4

24.8 : 64.3 : 10.9 

849 

1.5 

 29 : 71  

 3.3 : 96.7  

27.0 : 68.9 : 4.1 

GRI 401-1b 3.5.6

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

2,437

4.5

 23 : 77 

 2.6 : 97.4 

42.1 : 41.9 :16.0 

2,340

4.4

 26 : 74 

 2.9 : 97.1 

30.1 : 50.1 : 19.8 

1,880

3.5

 26 : 74 

 3.4 : 96.6 

28.9 : 54.0 : 17.1 

1,804

3.6

 23 : 77

 5.4 : 94.6

17.3 : 53.5 : 29.2 

 1,323  

 2.3  

 27 : 73  

 5.5 : 94.5 

18.4 : 57.3 : 24.3 

GRI 401-1 3.5.6

การกลับมาท�างานหลังลาคลอด ******  
  • จ�านวนพนักงานลาคลอดบุตร  (คน) 
  • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังลาคลอดบุตร  (คน)

375

358

339

311

492

461

306

303

250 

246

GRI 401-3

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ******* (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอายงุาน (น้อยกว่า 5 ปี : 5-20 ปี : มากกว่า 20 ปี)  (%)

66

NA

NA

NA

67

NA

NA

NA

68

NA

NA

NA

71

66 : 73 

76 : 71

67 : 68 : 79

70

64 : 72 

74 : 69  

64 : 67 : 77

3.5.7

ระดับความผูกพันต่อองค์กรแยกตามสัญชาติของพนักงาน 
(ไทย : ต่างประเทศ)  (%)

NA NA NA 70 : 76 69 : 74

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย  (ชั่วโมง/คน)  
  • หลักสูตรจ�าเป็นต่อวิชาชีพ  (ชั่วโมง/คน) 
  • หลักสูตรเสริมวิชาชีพ  (ไม่บังคับ)  (ชั่วโมง/คน)

72

NA

NA

104

NA

NA

136

NA

NA

124

104

20

82

42

40

GRI 404-1 3.4.1

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย  (บาท/คน)   26,924  28,766  23,933 15,794 9,569 3.4.1

จ�านวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมาตรการ 
แก้ไขรองรับ  (บริษัท)

107 49 47 34 50 3.3.4

การพัฒนาและสนับสนุนสังคม  (ล้านบาท) 
  • การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของเอสซีจี  (ล้านบาท)
  • การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของมูลนิธิเอสซีจี  (ล้านบาท)

689

516

173

748

494

254

719

414

305

669

326

343

700 

388 

312

GRI 201-1 3.6.3

มลูค่าเวลาการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมของพนกังาน  (ล้านบาท) 87 82 82 40 28 3.6.3

การให้ในรูปแบบของสินค้า บริการ หรืออื่น ๆ   (ล้านบาท)  39 46 132 124 147 3.6.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน CSR  (ล้านบาท) 291 233 152 167 157 3.6.3

NA = Not Available 
* Reference based on DJSI 2021 Questionnaire 
** หน่วยงานที่สร้างรายได้ เช่น การตลาด การขาย การผลิต ฯลฯ 
*** ค�านวณจากจ�านวนพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�านวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด 
**** 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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ต�่ากว่า 30 ปี 

18.4%

58,283
คน

58,283
คน

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
ในระดับจัดการ

แยกตามสัญชาติ

สัดส่วน
พนักงานจ้างใหม่
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
พ้นสภาพพนักงาน

ทั้งหมด
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

เวียดนาม

25.1% เวียดนาม

25.6%

เวียดนาม

25.8%

อินโดนีเซีย 

13.7%

อินโดนีเซีย 

13.9%

อินโดนีเซีย 

18.1%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ

30-50 ปีี 

68.4%

มากกว่า 50 ปี 

13.2%

ไทย 

56.1% 

ไทย 

95.4% 

ไทย 

50.5% 

ไทย 

55.2% 

อื่น ๆ  1.2% อื่น ๆ  1.3%

กัมพูชา 1.2% กัมพูชา 1.2%

เมียนมา 0.7%

ฟิลิปปินส์ 0.7%

กัมพูชา 2.7%

อินโดนีเซีย 1.3%

เวียดนาม 1.5%

เมียนมา 0.7%

ฟิลิปปินส์

2.0%

ฟิลิปปินส์

2.1%

อื่น ๆ  0.9%

เมียนมา 0.3%
กัมพูชา 0.3%

ฟิลิปปินส์ 2.5%

เวียดนาม

27.4%

อินโดนีเซีย 

5.2%

ไทย 

62.7% 

กัมพูชา 2.0%

เมียนมา 1.3%

ฟิลิปปินส์ 1.5%
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หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 DJSI**

การใช้ GCCA Cement CO2 Protocol
จำานวนโรงงาน 6 6 6 6 17*

ร้อยละ 100 100 100 100 100*

Absolute Gross CO2*** ล้านตัน CO2 14.92 16.17 15.74 15.49  21.15*

Absolute Net CO2*** ล้านตัน CO2 14.68 15.91 15.42 15.15  20.62*

Specific Gross CO2*** กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 662 669 647 630  639*

Specific Net CO2*** กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 651 658 634 616  623*

การใช้พลังงานความร้อน*** เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,372 3,455 3,479 3,448 3,466*

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล*** ร้อยละโดยค่าความร้อน 5.0 4.9 6.2 6.6 7.7* 2.5.1

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล*** ร้อยละโดยค่าความร้อน 6.1 7.0 11.3 11.7 12.2* 2.5.1

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนเม็ด*** ร้อยละโดยนำ้าหนัก 0.9 1.3 1.4 1.5 1.6

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์*** ร้อยละโดยนำ้าหนัก 13.4 13.8 9.6 8.4 8.4 2.5.1

การใช้วัตถุดิบทดแทนรวม*** ร้อยละโดยนำ้าหนัก 3.9 4.5 3.5 3.4 3.5

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์*** ร้อยละ 75.6 74.8 74.4 72.9 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

ปริมาณฝุ่น (KPI3)*** ตัน 498 635 767 794 807

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI3)*** กรัมต่อตันปูนเม็ด 29 34 41 42 44

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)*** ตัน 21,015 22,631 21,602 26,406 29,680

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3)*** กรัมต่อตันปูนเม็ด 1,205 1,201 1,155 1,409 1,632

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3)*** ตัน 717 561 760 992 1,035

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3)*** กรัมต่อตันปูนเม็ด 41 30 41 53 57

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI4)***

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)*** ตัน 801 632 641 385 430

อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)*** กรัมต่อตันปูนเม็ด 46 34 34 21 24

ปริมาณปรอท (KPI3)*** กิโลกรัม 14.53 112.28 84.21 32.95 29.51 2.3.8

อัตราการปล่อยปรอท (KPI3)*** มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด 0.84 6.00 4.50 1.72 1.63

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 
(VOC/THC) และปรอท (KPI4)***

ร้อยละ 99.17 99.24 99.29 99.41 99.41

ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)**** กิโลกรัม NA NA NA NA 23.41

อัตราการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)**** มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด NA NA NA NA 1.29

ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 2 (HM2)***** 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

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3)*** นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด 18.64 14.47 4.81 5.54 5.47

ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI4)*** ร้อยละ 72.96 92.14 79.86 99.41 76.1

การด�าเนินงานตามแนวทางของ 
Global Cement and Concrete Association (GCCA)
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หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 DJSI**

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู***
จำานวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

เหมืองหินปูนที่มีคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงและมีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ***

จำานวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4 2.4.2

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณนำ้าจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 10.28 10.24 10.12 10.28  9.89

อัตราการดึงนำ้าจากภายนอก ลิตรต่อตัน Cementitious 448 433 433 418 413

สุขภาพและความปลอดภัย

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นเสียชีวิต
ในพื้นที่ทำางานและจากการขนส่ง
- พนักงาน*** ราย 0 0 0 0 0 3.7.2
- คู่ธุรกิจ*** ราย 2 0 2 5 3 3.7.2
- บุคคลที่สาม*** ราย 4 3 9 1 2

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นเสียชีวิต 
ของพนักงาน***

ราย ต่อพนักงาน 10,000 คน 0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของพนักงาน***

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน NA NA 0.15 0.16 0.076 3.7.3

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของคู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน***

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน 0.06 0.07 0.25 0.06 0.124 3.7.4

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของพนักงาน***

วัน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน NA NA 6.70 0.98 3.058

NA = 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) 
****** รายงานปริมาณการใช้นำ้า = ปริมาณนำ้าจากภายนอก-ปริมาณนำ้าทิ้ง (ซึ่งโรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีไม่มีการทิ้งนำ้า ดังนั้นปริมาณการใช้นำ้า = ปริมาณนำ้าจากภายนอก)

***, ******

***, ******
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ขอบเขต
ประเด็นเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนท่ีส�ำคัญ

กลุ่มบุคคลที ่

ได้รับผลกระทบ 

และจ�ำนวนบริษัท

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข กำรตรวจสอบติดตำมผล

การคุ้มครอง 
ข้อมูล
ส่วนบุคคล 
ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่าง 
ครบถ้วน
ตามกฎหมาย 
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน 
คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจี และ 
บุคคลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
เอสซีจี 
(342 บริษัท)

• ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
 เอสซีจี เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
 ให้กับพนักงานของเอสซีจี
• จัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลในทุกข้ันตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี  
 เช่น กำาหนดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ (เช่น Data Protection  
 Officer, DPO) การจัดทำา Record of Processing และ 
 Data Flow Diagram การจัดทำาเอกสารทางกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้อง การนำา Privacy Management Software 
 มาใช้ ฯลฯ
• สร้างระบบรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน 
 บุคคล (Data Subject’s Right Management) เพ่ือให้
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย 
• ยกระดับมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อ
 ป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือแก้ไขข้อมูลโดย
 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• บริษัทของเอสซีจีที่อยู่ภายใต้งบการเงินรวมและ 
 มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำาคัญ ปฏิบัติตาม 
 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
 ครบถ้วน (ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศกรณี 
 ท่ีเก่ียวข้อง) โดยใช้ระบบ 3 Line of Defense โดยมี 
 
 1st Line คือผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการคุ้มครอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี  
 
 2nd Line คือ DPO และ Compliance รวมถึงจัดต้ัง  
 SCG DPO และ DPO Office เพื่อดูแลภาพรวม 
 ของการปฏิบัติตามกฎหมายของเอสซีจี และ  
 
 3rd Line คือสำานักงานตรวจสอบ คอยกำากับดูแล  
 
• พนักงานของเอสซีจีทุกคนมีความรู้เบื้องต้น 
 เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 
 ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด โดยจัดการอบรมและ 
 ทดสอบพนักงานด้วย Ethics e-Testing ในเรื่อง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลทุกปี

ความปลอดภัย
ในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
และการขนส่ง 
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงข้ันหยุดงาน
และเสียชีวิต

พนักงาน
ของเอสซีจี 
และบริษัทย่อย  
(265 บริษัท)

• สื่อสาร ให้ความรู้ สร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรม
 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบการจัดการอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย หรือ SCG Safety Framework
 ทั้งในและต่างประเทศ
• สื่อสาร ให้ความรู้ และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
 มาตรฐานงานที่มีความเสี่ยงสูงและการฝ่าฝืน
 กฎพิทักษ์ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการผลิต 
 สำานักงาน การเดินทาง และการขนส่ง 
• ส่งเสริมการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ เพื่อ
 ทราบถึงสาเหตุหลัก และกำาหนดมาตรการแก้ไข 
 ป้องกันมิให้เกิดซ้ำา 

100%  ของโรงงาน/บริษัทย่อยในประเทศ 
   ผ่านการประเมิน SPAP

59%  ของโรงงาน/บริษัทย่อยในประเทศ
   อยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป 
   
2   บริษัทย่อยบาดเจ็บจากการทำางาน
   ถึงขั้นเสียชีวิต 
 
20  บริษัทย่อยบาดเจ็บจากการทำางาน
   ถึงขั้นสูญเสียวันทำางาน

สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

พนักงาน
ของเอสซีจี 
และบริษัทย่อย  
(265 บริษัท)
และชุมชน

• กำาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานและ 
 คู่ธุรกิจ กรณีการระบาดของโควิด 19 เพื่อลดความ 
 เสี่ยงการติดเชื้อและผลกระทบด้านสุขภาพจากการ 
 ทำางาน เช่น การจัด Virtual Classroom การปฏิบัติ 
 งานในโรงงาน สำานักงาน การขนส่ง การติดต่อ 
 ของบุคคลภายนอก การเดินทาง การปฏิบัติงาน 
 จากที่บ้าน การจัดประชุม/สัมมนา ฯลฯ 
•  สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของพนักงานอย่างทั่วถึง  
• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของชุมชนร่วมกับ 
 กรุงเทพมหานคร สำานักงานประกันสังคม โดยการ 
 จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพฯ และระยอง 
• สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อรับมือโควิด เช่น ห้องตรวจเชื้อ 
 ความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ แคปซูลเคลื่อนย้าย 
 ผู้ป่วยความดันลบ ห้องคัดกรองผู้มีความเสี่ยง 
 เตียงสนามกระดาษ SCGP ฯลฯ 
• สำารวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และหา  
 แนวทางดำาเนินการด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม

พนักงานและชุมชนในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีดำาเนินงาน

การด�าเนินงานในประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญของเอสซีจี 2564
ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
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ขอบเขต
ประเด็นเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนท่ีส�ำคัญ

กลุ่มบุคคลที ่

ได้รับผลกระทบ 

และจ�ำนวนบริษัท

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข กำรตรวจสอบติดตำมผล

การคุ้มครอง
ข้อมูล
ส่วนบุคคล 
ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่าง
ครบถ้วน
ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจี
(6,976 บริษัท)

• ดำาเนินการตามกระบวนการและการควบคุม เพื่อบริหารจัดการข้อมูล
 ส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการ
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี  

คู่ธุรกิจของเอสซีจีได้รับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน

ความปลอดภัย
ในสถานที่
ปฏิบัติงานและ
การขนส่ง  
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน 
และเสียชีวิต

คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจี
(1,152 บริษัท)

• พัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (Contractor Safety  
 Management) และมีการตรวจประเมินเป็นระยะ 
 • ชี้แจงให้เจ้าของบริษัทคู่ธุรกิจเข้าใจในกฎความปลอดภัยต่างๆ ที่เอสซีจี
  บังคับใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎพิทักษ์
  ชีวิต ตั้งแต่ก่อนเริ่มประมูลงาน และระบุลงในสัญญาการจ้างงานอย่าง
  ชัดเจน (ทั้งสัญญาประจำาและสัญญาจ้างทำาของ)  
 • ตรวจสอบและควบคุมคู่ธุรกิจ ตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน ก่อนเริ่ม
  ทำางาน และระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมช้ีแจงและทบทวนความเส่ียงให้
  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำางานได้อย่างปลอดภัย 
• กำาหนดมาตรฐานการขนส่งอย่างปลอดภัย และควบคุม ตรวจประเมิน
 คู่ธุรกิจขนส่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำางาน 
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตาม ตรวจสอบการ 
 ทำางานของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ GPS และ In-Cab  
 Camera 
• ทบทวนแนวทางการตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง เพื่อยกระดับความ 
 ปลอดภัยและส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการขนส่ง  
• ส่งเสริมคู่ธุรกิจให้พัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมงาน Services and 
 Solutions ที่มีความเสี่ยงสูง  
• ส่งเสริมการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ เพื่อทราบถึงสาเหตุหลัก  
 และกำาหนดมาตรการแก้ไข ป้องกันมิให้เกิดซ้ำา

85%  คู่ธุรกิจในกระบวนการ
   ผลิตผ่านการรับรอง
   ความปลอดภัย
 
100% คู่ธุรกิจขนส่งประจำา
    ผ่านการรับรอง
 
5   บริษัทคู่ธุรกิจบาดเจ็บ 
   จากการทำางานถึงขั้น
   เสียชีวิต
 
25   บริษัทคู่ธุรกิจบาดเจ็บ
   จากการทำางานถึงขั้น
   สูญเสียวันทำางาน

สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด 19

คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจี
(1,152 บริษัท)

• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง  
• สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของชุมชนร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำานักงาน 
 ประกันสังคม โดยการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพฯ และระยอง 
• มีส่วนร่วมสนับสนุนการนำานวัตกรรมรับมือโควิดสู่สังคม

คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิต
และขนส่งของเอสซีจี

การคุ้มครอง 
ข้อมูล
ส่วนบุคคล 
ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย
อย่างครบถ้วน
ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

บริษัทร่วมทุน
ของเอสซีจี
(77 บริษัท)

• ดำาเนินการตามกระบวนการและการควบคุม เพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วน 
 บุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี

บริษัทร่วมทุนของเอสซีจีที่อยู่
ภายใต้งบการเงินรวมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วน
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ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

14,000

86%

ขอบเขต
ประเด็นเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนอื่น ๆ

กลุ่มบุคคลที ่

ได้รับผลกระทบ 

และจ�ำนวนบริษัท

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข กำรตรวจสอบติดตำมผล

สิทธิแรงงาน พนักงาน
ของเอสซีจี 
และบริษัทย่อย  
(265 บริษัท)

• ส่งเสริมอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่ม 
• กำาหนดมาตรฐานการพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับ 
 พนักงานอย่างเท่าเทียม 
• ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในประเทศตามกฎหมาย

   สัดส่วนการมีส่วนร่วมใน     
   สหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน 
 
100%  การจ้างงานคนพิการในประเทศ 
   ตามกฎหมาย

สิทธิชุมชน
การได้รับผลกระทบ 
จากปัญหาด้านนำ้า 
มลพิษ การใช้
ทรพัยากรอ่ืนๆ 
และความปลอดภัย

ชุมชน • สำารวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และหา 
 แนวทางดำาเนินการด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม 
• ระมัดระวังและป้องกันผลกระทบของธุรกิจที่อาจ 
 ส่งผลกระทบต่อชุมชน

            ครัวเรือนในทุกชุมชนที่เข้าร่วม  
            โครงการบริหารจัดการน้ำา 
 

สิทธิแรงงาน คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจี
(6,976 บริษัท)

• กำากับดูแลให้คู่ธุรกิจรายใหม่และคู่ธุรกิจหลักแสดง 
 ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจอย่าง 
 ต่อเนื่อง  
• ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ 
 คู่ธุรกิจ (ESG Risk)

93%   คู่ธุรกิจตามมูลค่าการจัดหาแสดง 
    ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
    คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

100%   คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่า  
    1 ล้านบาทผ่านการประเมินด้าน
    ความยั่งยืน (ESG Risk)

สิทธิแรงงาน บริษัทร่วมทุน
ของเอสซีจี
(77 บริษัท)

• แสดงเจตจำานงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจกับองค์กร 
 ที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย 
• ร่วมกำาหนดนโยบายด้านการจ้างงานและสิทธิแรงงาน  
 รวมถึงกำากับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายในฐานะกรรมการ 
 ที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจ ี
• สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

บริษัทร่วมทุนของเอสซีจีที่อยู่ภายใต้ 
งบการเงินรวมดำาเนินการตามกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 (ประเทศไทย) ปี 2564

เอสซีจีขยายขอบเขตการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (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

สินค้าและบริการของหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งองค์กรซื้อมาใช้

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

การใช้สินค้าท่ีขายไป

แฟรนไชส์

สินค้าทุน

กิจกรรมท่ีใช้เชื้อเพลิง
และพลังงาน

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

ของเสียท่ีเกิดขึ้น
ในองค์กร

กระบวนการ
ท่ีเกิดกับสินค้าท่ีขายไป

การจัดการผลิตภัณฑ์
หลังการใช้งาน

การลงทุน

พื้นท่ีเช่า

การเดินทาง
ด้านธุรกิจ

กิจกรรมในองค์กร

ยานพาหนะในองค์กร

พลังงานท่ีซื้อ

หน่วย : พันตันคาร์บอนไดออกไซด์

การเดินทาง
ของพนักงาน

พื้นท่ีเช่า

กิจกรรมต้นนำ้า

Indirect Emission
6,194 20,777 5,894

ขอบเขต 3 : 17.7%

กิจกรรมภายในองค์กร

Direct Emission
ขอบเขต 1 : 59.2%

กิจกรรมปลายนำ้า

Indirect Emission
ขอบเขต 3 : 16.8%

4,287 771

0 592

1,178 0.5

713

1 4,091

1 30

14 410

0.1 0

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

ขอบเขต 2 : 6.3%

Indirect Emission

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

แนวทางการรายงาน

2,209
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สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2564

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเส่ียงด้านความย่ังยืน ปี 2564

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2564

70%

30%

12%

สินค้าและ

บริการทั่วไป

เชื ้อเพลิง
และวัตถุดิบ

88%

คู่ธุรกิจ

ที่มีนัยส�าคัญ

คู่ ธุรกิจทั ่วไป

182 ราย

98%

High ESG Risk 

Suppliers 2%

Low ESG 
Risk Suppliers

67 ราย

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

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

แผนผังกลุมคูธุรกิจ 4 กลุม

แผนผังกลุ่มคู่ธุรกิจ 4 กลุ่ม

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ (Critical Suppliers) 
หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ
ท่ีมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจของเอสซีจี 
เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบสำาคัญของสินค้า 
หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขายรายอ่ืนมาทดแทนได้ ฯลฯ

คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความย่ังยืน 
[High Potential Sustainability (ESG) 
Risk Suppliers] หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้า
และบริการท่ีมีแนวโน้มสูงว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
จากการดำาเนินการท่ีไม่เหมาะสมในเชิงสังคม  
(เช่น สิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน ฯลฯ)  
สิ่งแวดล้อม (เช่นการจัดการของเสีย) และการกำากับดูแล  
(เช่นการปฏิบัติตามกฎหมาย)

ความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน

จ�านวน
คู่ธุรกิจ

ตัวอย่างการด�าเนินการแก้ไข 
(Corrective Action)

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการท�างาน

0 ราย •   ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือน 
    เม่ือพบการกระท�าที่ 
    ไม่ปลอดภัย
•  จัดท�าเป้าหมายด้าน
    ความปลอดภัยร่วมกัน
    และด�าเนินการตามแผน      
    ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และขนส่ง

67 ราย

Tier 1 Suppliers

High ESG
Risk

Critical

Critical 
Non-Tier 1
Suppliers

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนท่ีพบคือ 
ประเด็นด้านความปลอดภัย ซึ่งติดตาม 
การดำาเนินการแก้ไขผ่านคณะกรรมการ 
Sustainable Supplier และคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง

คู่ธุรกิจที่ดำาเนินการในปี 2564
ทั้งหมด 9,438 ราย

Supply

การก�ากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย

• คัดเลือกและ 
ตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน 

• ประเมินผู้ขายในด้าน 
คุณภาพ (Quality)  
ราคา (Cost) และกำาหนด
ส่งมอบ (Delivery) 
(QCD Supplier 
Evaluation) 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% คู่ธุรกิจ 
ท่ีข้ึนทะเบียน (AVL) 
ได้รับการประเมิน
ผู้ขาย (QCD 
Supplier  
Evaluation)   

• ประเมินความเสี่ยง
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ 
เพ่ือกำาหนดกลยุทธ ์
และวางแผนพัฒนา
คู่ธุรกิจให้สอดคล้อง 
กับความเสี่ยง

• จัดทำากระบวนการ 
ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจท่ีมีนัยสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ

• ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจท่ีมีนัยสำาคัญ 
(Critical Suppliers) 

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%  
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

 • ดำาเนินการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
ต้ังแต่ปี 2556

• ประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน  
(ESG Risk)

 98%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

100%
ของมลูค่า
การจัดหา

 คู่ธุรกิจ 100%
ของมูลค่าการจัดหา 
ผ่านประเมนิ ESG 
ทุกปี

• พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจ 
สู่ความยั่งยืน

• ส่งเสริมและตรวจ 
ประเมินคู่ธุรกิจ  
เพ่ือข้ึนทะเบียนคู่ธุรกิจ 
ในทะเบียนรายการ
จัดหาท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement List)
• จัดซื้อสินค้าและบริการ
ตามรายการจัดหา
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
100% 

 • มูลค่าการจัดหา 
และผลิตภัณฑ์ใน 
รายการจัดหา
ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

10,909 
ล้านบาท

9,698  
ล้านบาท

7,852
ล้านบาท

8,579**
ล้านบาท

9,548
ล้านบาท

-

80
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

92
ผลิตภัณฑ์

• ผลักดันและส่งเสริม 
ให้คู่ธุรกิจเข้าร่วม
ประเมินอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry)*

• คู่ธุรกิจได ้
อุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับ 2 ข้ึนไป 
(Green Industry  
Level 2) 

777
ราย

883
ราย

1,053
ราย

458
ราย

481
ราย

-

• พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจ 
สู่ความยั่งยืน 

• สร้างความตระหนัก 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การทำางานให้เกิดเป็น 
วัฒนธรรมความปลอดภัย
• ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ
• ให้คู่ธุรกิจรับทราบ 
และลงนามปฏิบัติตาม 
กฎพิทักษ์ชีวิต  
(Life Saving Rules) 
ทุกครั้งท่ีเข้าปฏิบัติงาน

 • คู่ธุรกิจใน
กระบวนการผลิต 
ผ่านการรับรอง 
ความปลอดภัย 

89% 91% 87% 90% 85% 100%
คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย  
ต้ังแต่ปี 2555  
ต่อเน่ืองไปทุกปี     

• คู่ธุรกิจ 
ขนส่งประจำา 
ผ่านการรับรอง

 100%  100% 100%  100% 100% 100% คู่ธุรกิจขนส่ง
ประจำาผ่านการรับรอง

     • อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำางาน 
ถึงข้ันสูญเสีย 
วันทำางาน

0.110 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง
การทำางาน

0.279 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง
การทำางาน

0.279 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง
การทำางาน

0.216 
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง
การทำางาน

0.192
ราย/
1,000,000 
ชัว่โมง
การทำางาน

 ลดอัตราการบาดเจ็บ
จากการทำางาน 
ถึงข้ันสูญเสีย 
วันทำางานของคู่ธุรกิจ 
เป็นศูนย์ภายใน
ปี 2565

• คัดเลือกและ 
ตรวจประเมินคู่ธุรกิจ 
ท่ีมีศักยภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน

• จัดทำา “จรรยาบรรณ 
คู่ธุรกิจ เอสซีจี” ในปี 2556
• กำากับดูแลให้คู่ธุรกิจ 
รายใหม่และคู่ธุรกิจหลัก 
แสดงความมุ่งม่ัน 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
อย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี 2557

 • คู่ธุรกิจลงนาม 
ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ

  48% 
ของมูลค่า
การจัดหา

 83%
ของมูลค่า
การจัดหา

93% 
ของมูลค่า
การจัดหา

 91% 
ของมูลค่า
การจัดหา

93%
ของมูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจ 95% 
ของมูลค่าจัดหา 
ลงนามตาม 
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจีภายใน 
ปี 2566

กา
รก

�ากั
บด

ูแล
เศ

รษ
ฐกิ

จ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
สัง

คม

*อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ เกณฑ์การรับรองที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยพิจารณาอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
** ปรับตัวเลขเนื่องจากความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2564* (ประเทศไทย)

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต 

 สิ่งแวดล้อม 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

กา
รเ

จ็บ
ป่ว

ยแ
ละ

โร
คจ

าก
กา

รท
�าง

าน

 พลังงาน  อากาศ  น�้า

ขอ
งเ

สีย
 

อุต
สา

หก
รร

ม 

 ความ
ร้อน ไฟฟ้า ฝุ่น SOx NOx GHG 

น�้า 
ภายนอก 

น�้ากลับ 
มาใช้ BOD COD TSS วัต

ถุด
ิบท

ั้งห
มด

วัตถุดิบ

วัส
ดุน

�าก
ลับ

มา
ใช

้ให
ม่

  เอสซีจี

1  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 

  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

     บริษัทย่อย 

1  บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด  
2  บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด   
3  บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด     NR  NR NR NR   NR NR NR NR   
4  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด           NR NR NR NR   
5  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด (ท่าหลวง/เขาวง)           NR NR NR NR   
6  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด           NR NR NR NR   
7  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด           NR NR NR NR   
8  บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด           NR NR NR NR   
9  บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  
10  บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำากัด   NR NR NR  NR NR NR   NR NR NR NR   
11  บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด  
12  บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำากัด   
13  บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำากัด  
14  บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำากัด 
15  บริษัทศิลาสานนท์ จำากัด  
16  บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด   
17  บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด

18
 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำากัด  
 (สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค/ลำาปาง)       NR          

19
 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด (ขอนแก่น/ทุ่งสง/ 
 ลาดกระบัง/ลำาพูน/ศรีราชา/หนองแค/รั้วสำาเร็จรูป)  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   

20  บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด           NR      
21  บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำากัด   

22  บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด 

23  บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด 
24  บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำากัด

25  บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำากัด  
26  บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด   
27  บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำากัด

28  บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำากัด   

29  บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด   
30  บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  
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31
 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำากัด 
 (สระบุรี/สระบุรี นิวสไตล์/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
 ลำาพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช/หนองแค)

      NR NR         

32  บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จำากัด  

33  บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด (ปทุมธานี/นครราชสีมา)           NR      
34  บริษัทสระบุรีรัชต์ จำากัด       NR NR NR   NR NR NR NR   
35  บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด   
36  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด       NR     NR NR NR   
37  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำากัด        NR     NR NR NR   

38
 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)   
 (บางปะอิน/หนองแค)           NR NR NR NR   

39  บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำากัด       NR    NR NR NR NR   
40  บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำากัด  

41  บริษัทพาเนล เวิลด์ จำากัด  
42  บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด             NR NR NR   
43  บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด  

44  บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำากัด  
45  บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  NR 

46
 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) 
 (หินกอง, หนองแค1, นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)                 

47  บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำากัด 

48  บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำากัด 

49  บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำากัด 

50  บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จำากัด 

51  บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จำากัด

52  บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำากัด

53  บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  NR 

54  บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

55  บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำากัด

56  บริษัทเอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำากัด

     การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

1  บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำากัด     NR  NR NR NR   NR NR NR NR   
2  บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำากัด        NR    NR      
3  บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

4  บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำากัด

5  บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น จำากัด

6  บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จำากัด

7  บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

8  บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำากัด

9  บริษัทสยาม เซย์ซอน จำากัด

10  บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำากัด

11  บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำากัด

12  บริษัทสยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำากัด
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  ธุรกิจเคมิคอลส์ 

     บริษัทย่อย 

1  บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด  
2  บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด      NR NR NR         
3  บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำากัด   

4  บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำากัด   

5  บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำารุง จำากัด   

6  บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำากัด   
7  บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำากัด  NR NR NR NR  NR NR NR  NR NR      
8  บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำากัด   
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9  บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด 

10  บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำากัด   
11  บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)      NR NR          
12  บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำากัด      NR NR          
13  บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด (ระยอง/สระบุรี)      NR NR NR   NR      
14  บริษัทนวอินเตอร์เทค จำากัด    NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR   
15  บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำากัด  

16  บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำากัด      NR NR NR   NR NR NR NR   
17  บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด NR NR NR   NR NR NR    NR NR NR   
18  บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำากัด              NR   
19  บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำากัด                  
20  บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด   
21  บริษัทเอส เอ็ม เอช จำากัด 

22  บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำากัด  
23  บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จำากัด

24  บริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จำากัด

25  บริษัทเคชั่น เพาเวอร์ จำากัด

     บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 

1  บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำากัด  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   
2  บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำากัด       NR    NR      
3  บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำากัด       NR NR   NR      
4  บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำากัด            NR NR NR   
5  บริษัทสยาม โทเซลโล จำากัด      NR NR NR   NR      
6  บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำากัด

7  บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
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  SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

     บริษัทย่อย

1  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)   
2  บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด            NR NR NR   
3  บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด (กาญจนบุรี/ราชบุรี)                 
4  บริษัทสยามฟอเรสทรี จำากัด 

     NR NR NR  NR NR NR NR NR NR 

 

5  บริษัทพนัสนิมิต จำากัด NR NR 

6  บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำากัด NR NR 

7  บริษัทไทยพนาดร จำากัด NR NR 

8  บริษัทไทยพนาราม จำากัด NR NR 

9  บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำากัด NR NR 

10  บริษัทสยามพนาเวศ จำากัด NR NR 

11  บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำากัด NR NR 

12  บริษัทไทยวนภูมิ จำากัด NR NR 

13  บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน)                 

14  บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
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15  บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

16
 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)  
 (กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี)                 

17
 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (นวนคร/ปทุมธานี/
 สมุทรปราการ/ราชบุรี/สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี/
 กำาแพงเพชร) 

                

18  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำากัด            NR NR NR NR   
19  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำากัด           NR      
20  บริษัทอินวีนิค จำากัด 

21  บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำากัด  

22
 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำากัด (อ้อมน้อย/ 
 สมุทรสาคร/นครปฐม)           NR      

23  บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำากัด           NR      

24
 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำากัด 
 (สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/ระยอง)           NR      

25  บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำากัด      NR NR NR   NR      
26  บริษัทคอนิเมก จำากัด      NR NR NR   NR NR NR NR   

27  บริษัทวีซี่ แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด

28  บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำากัด 

29  บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำากัด 

30  บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จำากัด

31  บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำากัด

     บริษัทร่วม 

1  บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำากัด      NR NR NR   NR NR NR NR   

2  บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำากัด
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  ส่วนงานอื่น

     บริษัทย่อย 

1  บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด  

2  บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำากัด (มหาชน)  

3  บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำากัด  

4  บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด  

5  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด 

6  บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำากัด  

7  บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำากัด  

8  บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด  

9  บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชั่นส์ จำากัด

10  บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำากัด 

11  บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำากัด  

12  บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

13  บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด  

14  บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำากัด

* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจำาปี 2564
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยสำาคัญต่อภาพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้)

 สำานักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรคจากการทำางาน
 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรค  

       จากการทำางานในปี 2564
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 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

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

7 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited 
Liability Company เวียดนาม

8 Vietnam Construction Materials Joint Stock 
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

10 Mien Trung Cement One Member Company 
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  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

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  NR NR NR NR NR  NR

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

17 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์  NR NR   NR NR NR NR  NR NR NR NR NR  NR

18 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia อินโดนีเซีย  NR NR   NR NR NR    NR NR NR NR  NR

19 SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย

20 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. จีน

21 SCG International Hong Kong Limited ฮ่องกง

22 SCG International (Philippines) Corporation 
Co., Ltd. ฟิลิปปินส์

23 SCG International USA Inc. 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 อินเดีย
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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

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

37 Prime International Import-Export and Service 
Trading Company Limited เวียดนาม

38 Prime-Ngoi Viet Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

39 Prime Pho Yen Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

40 Prime-Yen Binh Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR NR  NR

41 Prime-Tien Phong Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR NR  NR

42 Prime-Vinh Phuc Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR NR  NR

43 Prime-Truong Xuan Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

44 Buu Long Industry and Investment Joint Stock 
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 

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

48 Mawlamyine Cement Limited เมียนมา  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

49 Prime Dai An Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

50 PT KIA Serpih Mas อินโดนีเซีย

51 Kampot Cement Co., Ltd. กัมพูชา  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

52 PT KIA Keramik Mas อินโดนีเซีย  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   NR NR NR NR NR  NR

58 Prime Dai Loc Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR NR  NR

59 CPAC Cambodia Co., Ltd. กัมพูชา  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

60 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ฟิลิปปินส์  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

62 PT Surya Siam Keramik อินโดนีเซีย

63 SCG Builk One Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์

64 Prime Hao Phu Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

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

66 Prime Dai Quang Joint Stock Company เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR NR  NR

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

68 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชา
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69 Smart Build Bangladesh Co., Ltd. บังคลาเทศ

70 Mingalar Motor Co., Ltd. เมียนมา

71 PT Siam-Indo Gypsum Industry อินโดนีเซีย  NR NR   NR NR NR    NR NR NR NR  NR

72 PT Siam-Indo Concrete Products อินโดนีเซีย  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 สวิตเซอร์แลนด์

15 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. เมียนมา

16 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR  

17 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR  

18 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชา  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

         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

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

10 Da Nang Plastics Joint Stock Company เวียดนาม

11 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate 
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   NR NR NR NR   NR

14 Vina Kraft Paper Co., Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR   NR

15 New Asia Industries Co., Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR
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16 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

17 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. เวียดนาม  NR NR   NR NR NR    NR NR NR   NR

18 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม

19 PT Indoris Printingdo อินโดนีเซีย  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

20 PT Indocorr Packaging Cikarang อินโดนีเซีย  NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

21 Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation 
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   NR NR NR NR NR  NR

28 PT Primacorr Mandiri อินโดนีเซีย  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    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

        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
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* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ตามที่ระบุในรายงานประจำาปี 2564 
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยสำาคัญต่อภาพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้)

สำานักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรคจากการทำางาน
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพ่ิงเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
การเจ็บป่วยและโรคจากการทำางานในปี 2564
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เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น 
เอสซีจี ก ำหนดเร่ืองท่ีตอ้งกำรให้ควำมเช่ือมัน่ดงัน้ี 

ก) ดชันีช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปรำกฏเป็นตวัเลข 
o ปริมำณกำรใชพ้ลงังำน (เพตะจูล) 
o ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) (ลำ้นตนั) 
o ปริมำณน ้ ำจำกภำยนอก (ลำ้นลูกบำศกเ์มตร) และน ้ำกลบัมำใช ้(ลำ้นลูกบำศกเ์มตร) 
o ปริมำณน ้ ำทิ้ง (ลำ้นลูกบำศกเ์มตร) 
o ปริมำณของเสียจ ำแนกตำมประเภทและวิธีกำรจดักำร (พนัตนั) 
o ปริมำณกำรปล่อยสำรมลพิษของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ฝุ่ น และกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศอ่ืนท่ีมี

นยัส ำคญั (ตนั) 
ข) ดชันีช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนดำ้นสังคม 

o จ ำนวนและอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถึงขั้นเสียชีวิต จ ำนวนและอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนท่ีส่งผลกระทบรุนแรง 
จ ำนวนและอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนท่ีตอ้งมีกำรบนัทึกทั้งหมด และชัว่โมงกำรท ำงำน 

o จ ำนวนผูเ้จ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท ำงำนถึงขั้นเสียชีวิต จ ำนวนผูเ้จ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท ำงำนท่ีตอ้งมีกำรบนัทึกทั้งหมด 
o สัดส่วนของค่ำจำ้งพ้ืนฐำนและผลตอบแทนพนกังำนหญิงต่อพนกังำนชำย 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
เกณฑ์ท่ีใชใ้นกำรประเมินเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ซ่ึงไดร้วมไวใ้นรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนขำ้งตน้ เป็นไปตำมขอบเขตกำรรำยงำนท่ีจดัท ำขึ้นโดยเอสซีจี
ใน “เก่ียวกับรำยงำนฉบบัน้ี” โดยสอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรรำยงำนด้ำนควำมยัง่ยืน ท่ีระดับ Comprehensive ท่ีออกโดย Global Reporting Initiative (GRI 
Standards) วิธีกำรและมำตรฐำนกำรก ำหนดค่ำและรำยงำนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรนักธุรกิจโลกเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน: 
มำตรฐำนกำรรำยงำนและบนัทึกขอ้มูลของบริษทั (WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard) และแนวทำง
กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนของสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตโลก (ฉบบัเดือนตุลำคม 2562) (GCCA Sustainability Framework Guidelines, October 
2019) รวมถึงไดรั้บอิทธิพลจำกมำตรฐำนกำรบญัชีเพ่ือควำมยัง่ยืน ท่ีออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบญัชีเพ่ือควำมยัง่ยืน (Sustainability Accounting 
Standards Board (“SASB”)) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงานและระดับความเช่ือมั่น  
ส ำนักงำนไดป้ฏิบติังำนให้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงจ ำกดั ตำมมำตรฐำนงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ระหว่ำงประเทศ รหัส 3000  เร่ืองงำนให้ควำมเช่ือมัน่นอกเหนือจำกกำร
ตรวจสอบหรือกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินในอดีต (International Standard on Assurance Engagements 3000 (“ISAE 3000”) “Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Information”) และมำตรฐำนงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ระหว่ำงประเทศ รหัส 3410 เร่ือง งำนให้ควำมเช่ือมัน่ต่อรำยงำน
ก๊ำซเรือนกระจก (International Standard on Assurance Engagements 3410 (“ISAE 3410”) “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”) 
เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงจ ำกดั ISAE 3000 และ ISAE 3410 ก ำหนดให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรสอบทำนกระบวนกำรและระบบท่ีใชเ้พ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีอยู่
ในขอบเขตของเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ กำรปฏิบติังำนดงักล่ำวไม่ครอบคลุมถึงกำรประเมินควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรและระบบกำรควบคุมภำยใน 
ดงันั้น ระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ีไดจึ้งต ่ำกว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล 
ส ำนักงำนปฏิบติังำนดว้ยควำมเป็นอิสระและจรรยำบรรณอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยจรรยำบรรณส ำหรับผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนจรรยำบรรณส ำหรับผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีระหว่ำงประเทศท่ีวำงหลกักำรพ้ืนฐำนของควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมเท่ียงธรรม 
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน กำรรักษำควำมลบั และกำรปฏิบติัตนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี 



PERFORMANCE 153

 
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 

 

ส ำนกังำนปฏิบติังำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพระหว่ำงประเทศ ฉบบัท่ี 1 และจดัให้มีระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมถึงนโยบำยกำรจดัเก็บเอกสำร
และกระบวนกำรในกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ มำตรฐำนทำงวิชำชีพบญัชีและกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้อจ ากัดสืบเน่ือง 
งำนให้ควำมเช่ือมั่นทุกงำนมีข้อจ ำกัดสืบเน่ือง เน่ืองจำกกำรใช้วิธีเลือกตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ ดังนั้นกำรทุจริต ข้อผิดพลำด หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ จึงอำจมีอยู่และไม่ถูกตรวจพบ นอกจำกน้ี ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอำจมีขอ้จ ำกดัสืบเน่ืองมำกกว่ำขอ้มูลทำงกำรเงิน ทั้งน้ีเน่ืองจำก
ลกัษณะพ้ืนฐำน และวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนด กำรค ำนวณ และกำรประมำณกำรขอ้มูลเหล่ำนั้น กำรก ำหนดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขึ้นอยูก่บัควำมไม่แน่นอน
สืบเน่ืองจำกควำมไม่สมบูรณ์ของควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำปัจจยักำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรรวมกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของก๊ำซท่ีแตกต่ำงกนั 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่น 
เมื่อพิจำรณำถึงควำมเส่ียงของขอ้ผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญั ส ำนักงำนวำงแผนและปฏิบติังำนเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลและค ำอธิบำยทั้งหมดท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้
ไดรั้บหลกัฐำนท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอส ำหรับใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรสนบัสนุนขอ้สรุป 
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนให้ควำมเช่ือมัน่ประกอบดว้ย 

• กำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรของเอสซีจีรวมถึงทีมงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน และหน่วยงำนดำ้นกำรปฏิบติังำนท่ีรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำนท่ี
อยูใ่นขอบเขตท่ีส ำนกังำนให้ควำมเช่ือมัน่ 

• กำรปฏิบติังำนในภำคสนำมใน 3 ธุรกิจ (business units) จ ำนวน 9 แห่ง 
o เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสร้ำง 
▪ ธุรกิจซิเมนต ์ จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก ่บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ำกดั และ Kampot Cement Co. Ltd.  
▪ ธุรกิจผลิตภณัฑก์่อสร้ำง จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทัเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกดั (มหำชน) (โรงงำนหนองแค 1) และ Prime Vinh Phuc 

Joint Stock Company 
o เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำนวน 3 แห่ง ไดแ้ก ่บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั บริษทั บริษทัไทยพลำสติกและเคมีภณัฑ์ จ ำกดั (มหำชน) 

และ TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. 
o เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทัสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกดั (โรงงำนกำญจนบุรี) และ Vina Kraft Paper Co. Ltd. 

• กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล 
• สอบทำนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรสอบทำนของผูบ้ริหำร และขั้นตอนกำรเสนอรำยงำน 
• สอบทำนกระบวนกำรท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรประเมินประเด็นดำ้นกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน 
• กำรสอบทำนขอ้มูลกบัเอกสำรโดยวิธีกำรสุ่มเลือกตวัอย่ำง 
• กำรสอบทำนกระบวนกำรในกำรรวบรวมขอ้มูลในระดบัธุรกิจและระดบัเอสซีจี 

วิธีกำรปฏิบติังำนให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งจ ำกดั ประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรโดยเฉพำะผูบ้ริหำรและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล กำรสอบทำน
น้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล ดงันั้นระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ีได้จึงต ่ำกว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผล 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ที่ให้ความเช่ือมั่นที่เป็นอิสระ 
ผูบ้ริหำรของเอสซีจี เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนดำ้นควำมยัง่ยืนท่ีระดบั Comprehensive ท่ี
ออกโดย Global Reporting Initiative (GRI Standards) มำตรฐำนกำรบัญชีเพ่ือควำมยั่งยืน ท่ีออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีเพ่ือควำมยั่งยืน 
(Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”)) วิธีกำรและมำตรฐำนกำรก ำหนดค่ำและรำยงำนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกตำมแนวทำงของคณะกรรมกำร
นักธุรกิจโลกเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน: มำตรฐำนกำรรำยงำนและบันทึกขอ้มูลของบริษทั (WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting 
and Reporting Standard) และแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย ั่งยืนของสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตโลก (ฉบับเดือนตุลำคม 2562) (GCCA 
Sustainability Framework Guidelines, October 2019) ท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี และกำรก ำหนดควำมเพียงพอของเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินเพ่ือให้เหมำะสมกับ
วตัถุประสงค์กำรใช้รำยงำน ควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรยงัรวมถึงกำรออกแบบ กำรน ำไปปฏิบติั และกำรด ำรงไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยใน ท่ีเก่ียวขอ้งใน
กำรจดัท ำรำยงำนและกำรน ำเสนอรำยงำนอย่ำงเหมำะสมในเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรแสดงขอ้มูลปรำศจำกกำรขดัแยง้ต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
ส ำนกังำนมีควำมรับผิดชอบในกำรให้ควำมเห็นโดยอิสระต่อเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งจ ำกดั ตำม ISAE 3000 และ ISAE 3410  
ข้อจ ากัดในการใช้รายงาน 
รำยงำนฉบบัน้ี จดัท ำขึ้นตำมเง่ือนไขกำรว่ำจำ้งกับเอสซีจี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรำยงำนขอ้สรุปต่อเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ในรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนแก่
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืน เอสซีจี ส ำนักงำนไม่มีหน้ำท่ี หรือยอมรับในภำระหน้ำท่ี  หรือควำมรับผิดชอบใดๆ ต่อบุคคลภำยนอก ท่ีไม่ใช่
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน เอสซีจี เก่ียวกบังำนท่ีท ำหรือรำยงำนฉบบัน้ี หรือส ำหรับวตัถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจำกท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยงำนฉบบัน้ี 
ข้อสรุปการให้ความเช่ือมั่น 
จำกกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ส ำนักงำนไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำเร่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ท่ีน ำเสนอในรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนเอสซีจี 2564 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมินในสำระส ำคญั 
 

 
กษิติ เกตุสุริยงค ์
หุ้นส่วน 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
 

กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

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

  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

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.

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

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 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 SR131-133 100% of employees are covered by  
collective bargaining agreements

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

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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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) 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 - Under company rules and regulations

201-4 Financial assistance received from government 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 Yes

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

302-3 Energy intensity 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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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) - Data not available

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

SR127 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 Yes

306-4 Waste diverted from disposal - Yes

306-5 Waste directed to disposal  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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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY OUR ACTION PERFORMANCE

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

GRI 402: Labor/Management Relations (2016)

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

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 Occupational health services AR74-75, AR88-89, SR46-47

403-4 Worker participation, consultation, and communication 
on occupational health and safety

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

SR142-151 100% of employees and contractors

403-9 Work-related injuries SR128-130 Yes

403-10 Work-related ill health SR128-130 Yes

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

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

- No case found

GRI 408: Child Labor (2016)

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents  
of child labor

- No case found

GRI 409: Forced or Compulsory Labor (2016)

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

- No case found

GRI 410: Security Practices (2016)

410-1 Security personnel trained in human rights policies  
or procedures

AR74, SR91 100% of security personnel were  
trained by contracted company  
in accordance with SCG Supplier  
Code of Conduct

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples (2016)

411-1 Incidents of violations involving rights of  
indigenous peoples

- No case found
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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

GRI 418: Customer Privacy (2016)

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

- No case found

GRI 419: Socioeconomic Compliance (2016)

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social 
and economic area

SR136 No case found
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Criteria of UNGC Advanced Level
Disclose

AR SR
Implementing the Ten Principles into 
Strategies & Operations

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

1 4-5

Criterion 2: The COP describes value chain implementation - 48-55, 92-97

- Robust Human Rights Management 
   Policies & Procedures

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

75 25-29, 106-107,
136-138

Criterion 4: The COP describes effective management  
systems to integrate the human rights principles

90-93, 150-151,
154, 155

106-107

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

75 106-107, 136-138

- Robust Labour Management Policies 
   & Procedures

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

75, 77,
150-153

25-29, 108-109

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

108-109, 131-133

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

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

- Robust Environmental Management 
   Policies & Procedures

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

84-89, 94-97

18-19, 20-21, 
28-29, 42-45, 
60-63, 68-71, 

92-105, 120-127

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

- Robust Anti-Corruption Management 
   Policies & Procedures

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

201-202 90-91
Criterion 13: The COP describes effective management  
systems to integrate the anti-corruption principle

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

Taking Action in Support of Broader 
UN Goals and Issues

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

-

18-19

Criterion 16: The COP describes strategic social investments 
and philanthropy

110-111, 132

Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy 
engagement

8-9, 56-57

Criterion 18: The COP describes partnerships and 
collective action

80-83, 84-87

Corporate Sustainability Governance 
and Leadership

Criterion 19: The COP describes CEO commitment and 
leadership

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

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

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
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Recommendations
Disclose

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

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

72-73 32-33, 
36-37, 39b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks  

    and opportunities.

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

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

74

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

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

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

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

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

72-83

26, 28-29, 
32-33, 

39, 42-43, 
98-99

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.

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

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and 
    opportunities and performance against targets. 72, 84

42, 92, 98, 
100, 121, 139

GOVERNANCE

STRATEGY

RISK MANAGEMENT

METRICS
and TARGETS

การด�าเนินงานตามแนวทาง 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
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TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

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 
quality permits, standards, and regulations

Quantitative 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

Waste  
Management

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

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%

Workforce Health  
& Safety

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

Quantitative Rate EM-CM-320a.1 (1) P.128 

 

Number of reported cases of silicosis Quantitative Number EM-CM-320a.2 P.129

Product Innovation 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

Pricing Integrity 
& Transparency

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

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

CONSTRUCTION MATERIALS Specific

Sustainability Accounting Standards Board Response (SASB)

*Represents group level only

*Represents group level only

Safety KPIs are 
disclosed in accordance 
with GRI and GCCA. 

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

(2) P.129



PERFORMANCE 163

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

Product Lifecycle 
Management

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

Product Safety 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

Supply Chain  
Management

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

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

 

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

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

CHEMICALS Specific

CONTAINERS & PACKAGING Specific

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

Safety KPIs are 
disclosed in  
accordance with GRI
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
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