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ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมาโลกได้ เ ผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรุนแรงกว่าในอดีต ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยส�ำคัญคือ
ราคาพลังงานทั่วโลกที่ลดต�่ำลงตามราคาน�้ำมันดิบโลก
และยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้พลังงาน
ทางเลื อ กถู ก ลดความส� ำ คั ญ ลง เกิ ด การชะลอความ
พยายามลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรง
ขึ้น อย่างไรก็ตามสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้ง
195 ประเทศได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อท� ำให้โลกมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปฎิญญา “เปลี่ยนโลกของเรา :
วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals)” และข้ อ ตกลงปารี ส (Paris
Agreement) ในการประชุ ม COP21 ที่ จ ะควบคุ ม
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเริ่มต้นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งก�ำลัง
จะเป็นฐานการผลิตและตลาดร่วมของภูมิภาคอาเซียน
และเกิดการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป
ความคืบหน้าในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของปีที่ผ่านมา
มีโรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีทั้ง 5 แห่ง และโรงงาน
มาบตาพุดโอเลฟินส์ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ระดับสูงสุด คือระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว
(Green Network) และโรงงานทุกแห่งของเอสซีจี เคมิคอลส์
ยังผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ Green Manufacturing
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ท�ำให้ผลส�ำรวจความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ของชุ ม ชนรอบโรงงานในปี 2558
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 89 อีกทัง้ โรงงานกระดาษ Vina Kraft
ในประเทศเวี ย ดนาม ได้ ผ ่ า นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EPAP ระดับ 4 :
Business Integration โดยเป็นโรงงานแรกในต่างประเทศ
ที่ได้รับการตรวจประเมินในระดับดังกล่าว
ในด้านห่วงโซ่อุปทานต้นน�้ำและปลายน�้ำ โครงการ
พัฒนาคู่ธุรกิจน�ำร่องที่แล้วเสร็จจ�ำนวน 15 ราย ได้ส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อคู่ธุรกิจโดยตรง เช่น การแก้ปัญหา
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การลดการใช้ทรัพยากรทั้งจาก
พลังงานและน�้ำ การลดของเสีย และการพัฒนาระบบ
Inventory รวมถึงการขนส่ง อีกทั้งยอดขายสินค้าและ
บริการ SCG eco value ที่ได้มีการปรับฐานการคิดยอด
รายได้และการทวนสอบการคงสถานะความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป ท�ำให้มียอดรายได้ในปีนี้
ร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม ในการมุ่งตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เอสซีจี แพคเกจจิ้งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เฟสท์”
ทางเลือกใหม่ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด
ปลอดภัย เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
จากการพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งปูนซีเมนต์
ทีจ่ งั หวัดสระบุรอี ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ได้รบั การรับรองระบบ
ISO 39001 Road Traffic Safety Management System
และจะเป็นต้นแบบของการขยายระบบมาตรฐานการ
ขนส่งนี้ไปยังเส้นทางอื่น ๆ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ที่จัดตั้ง
ขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งให้
เป็นมืออาชีพที่ขับขี่อย่างปลอดภัย ได้ขยายความร่วมมือ
กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและส�ำนักงานเขต
สุขภาพ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลใน
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และส่งต่อหลักสูตร “การขับรถ
ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” กับสถานีวิทยุจราจรเพื่อ
สังคม จัดเป็นโครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” อีกทั้ง
ยังได้จัดงาน “Safety We Care ใส่ใจ...ใคร ๆ ก็ท�ำได้”
เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยในงาน
ขนส่ ง และเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ธุ ร กิ จ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โครงการเอสซี จี
รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต ที่ด�ำเนินการมากว่า 10 ปี ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดไปสู่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียง “สถานีปลูกคิดปันสุข” สอง
แห่งที่จังหวัดล�ำปาง เพื่อถ่ายทอดแนวทางให้ชุมชนอื่น
น�ำไปปรับใช้ สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้
เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ใน
ปีที่แล้ว เอสซีจีจึงได้จัดโครงการ “SCG รวมใจสู้ภัยแล้ง”
โดยได้ ม อบถั ง เก็ บ น�้ำ แก่ ชุ ม ชนรอบโรงงานและชุ ม ชน
อื่น ๆ เพื่อใช้ส�ำหรับการอุปโภคบริโภค
ส�ำหรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
ที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ
เอสซีจีได้ท�ำโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาตั้งแต่
ปี 2556 เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพขึ้นในอนาคต
เอสซีจยี งั ได้รว่ มกับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดท�ำ
โครงการ “ผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (Sharing
a Brighter Vision)” โดยได้ด�ำเนินการ ณ โรงพยาบาล
เจอเนอรัล รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
จากประสบการณ์และความส�ำเร็จด้านการบริหาร
จัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบและหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ เอสซีจีจึงได้น� ำทักษะและองค์ความรู้ที่สั่งสม
มาขยายผลและแบ่งปัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของประเทศ ช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยความมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอสซีจีได้รับการ
ยอมรับด้วยรางวัลหลากหลาย อันเป็นความภาคภูมิใจ
ทั้งต่อเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้การสนับสนุนให้เกิด
ความส�ำเร็จนี้ร่วมกัน โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1
ของ Dow Jones Sustainability Indices ในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับ
เลือกให้เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้าน Environmental Social and Governance : ESG
รวมถึงในปีที่ผ่านมา เอสซีจีได้จัดงาน Innovation
for Sustainability 2015 “Power of Collaboration” เพือ่
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียเล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการประสานความร่วมมือ แบ่งปัน เรียนรู้ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มั่นคง
และน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยรวมต่อไป

รุ่งโรจน์   รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
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ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ปี 2558
สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

(สัดส่วนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อรายได้จากการขาย)

2557

2558

2557

2558

2557

2558

ร้อยละ
35

ร้อยละ
37

ร้อยละ
31

ร้อยละ
26

2,542
ล้านบาท

3,016
ล้านบาท

ของรายได้จากการขาย

การลงทุนวิจัยและพัฒนา

(สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ต่อรายได้จากการขาย)

ของรายได้จากการขาย

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2557

2558

2557

2558

2,710
ล้านบาท

3,510
ล้านบาท

8,172
ล้านบาท

9,838
ล้านบาท

ร้อยละ 0.56

ร้อยละ 0.80

ร้อยละ 0.69

ร้อยละ 0.52

การใช้พลังงานทดแทน
2557

2558

ร้อยละ
12.5

ร้อยละ
10.9

CO2
ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่นำ�ไปฝังกลบ

การรับรองฉลากคาร์บอน

(ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

2557

2558

2557

2558

ร้อยละ
0.00/4.6

ร้อยละ
0.0/0.2

166

132

ผลิตภัณฑ์

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/คู่ธุรกิจ)

2557

2558

0.07/0.06

0.05/0.06

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

รู้จักเอสซีจี
การแบ่งปันสู่สังคม
2557

2558

555
ล้านบาท

591
ล้านบาท

โครงการปันโอกาส
วาดอนาคต
2557

2558

132
โครงการ

130
โครงการ

14.4 ล้านบาท

6

15.9 ล้านบาท

พนักงานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียน
ทักษะพิพัฒน์
2557

12,919

2558

คน

จำ�นวนฝายชะลอน้ำ�
2557

2558

65,440

12,564

ฝาย

68,445

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) /
Robeco Sustainable Asset Management
2557

2558

ที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
(Industry Leader)
และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุดเป็นปีที่ 7
(Gold Class)

ที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
(Industry Leader)
และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุดเป็นปีที่ 8
(Gold Class)

ธุรกิจหลักของเอสซีจี
• เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า
100 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห
่ ว
ั ปัจจุบน
ั เอสซีจข
ี ยายธุรกิจไปทัว
่ ภูมภ
ิ าค
อาเซี ย น มี บ ริ ษั ท ย่ อ ยมากกว่ า 200 บริ ษั ท
พนักงานมากกว่ า 53,000 คน นั บ เป็ น หนึ่ ง ใน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ชั้ น น�ำของภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ เ ติ บ โต
อย่างยั่งยืน
• ธุ ร กิ จ หลั ก 3 ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ป ระกอบด้ ว ย
เอสซี จี ซิ เ มนต์ - ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง ด�ำเนิ น
ธุรกิจด้านซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
เคมิคอลส์ ด�ำเนินธุรกิจด้านเคมีภณ
ั ฑ์ และเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์
• เอสซี จี มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ทั้ ง ด้ า น
สินค้า บริการ กระบวนการท�ำงาน และรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่าย รวมถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน และ
การพัฒนาคู่ธุรกิจให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนด้าน
การอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม ด้ า นอาชี ว อนามัยและ
ความปลอดภัย และได้เข้าร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับสากล คือ World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD) ตัง
้ แต่
ปี 2543 โดยเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้ เ ป็ น สมาชิ ก ของ Cement Sustainability
Initiative (CSI) ภายใต้ WBCSD ถือเป็นรายแรก
ของประเทศไทย และเอสซี จี แพคเกจจิ้ ง เป็ น
สมาชิกของ The Sustainable Forest Products
Industry (SFP) ภายใต้ WBCSD เช่นกัน

ั WBCSD อยูร
่ ะหว่างการจัดท�ำแนวปฏิบต
ั ิ
• ปัจจุบน
Action 2020 เพื่อเป็นเส้นทางสู่การด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคตตาม Vision 2050 ซึง
ิ ตาม
่ เอสซีจไี ด้ตด
และร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับสมาชิกของ WBCSD
เพื่ อ สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ แ ก่ โ ลกของเรา
ในปี 2593

เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
การขนถ่าย ขนส่ง การกองเก็บถ่านหิน และผลิตภัณฑ์
ปูนเม็ด

• เอสซี จี เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ข้ อ ตกลงโลกแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อ United Nations Global
Compact (UNGC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักสากลของการด�ำเนินกิจกรรมทาง
ธุ ร กิ จ โดยตั้ ง แต่ ป ี 2555 เอสซี จี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ซึ่งมี 24 ข้อ
ครอบคลุ ม การด�ำเนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการต่อต้าน
คอร์รป
ั ชัน ด้านห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และด้านความโปร่งใส
และการรับรอง
• การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เอสซีจีปฏิบัติตาม
แนวทางการรายงานของ Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G4 ซึง
่ อมรับในระดับ
่ เป็นทีย
สากล

ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน เช่น การแปรสภาพกากคอนกรีตเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนในงานโยธา การคัดแยกหินทรายกลับมาใช้ใหม่
การน�ำหินฝุน่ ทีไ่ ด้จากการท�ำเหมืองหินปูนในอุตสาหกรรม
ผลิตปูนซีเมนต์มาใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายธรรมชาติ

ธุรกิจแรกของเอสซีจีก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2456 ด�ำเนิน
การผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีตรูปแบบต่าง ๆ
ต่อมาในปี 2481 เอสซีจีเริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น
กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าและผนัง กระเบือ้ งเซรามิก ฯลฯ และ
ในปี 2505 ก็ได้ยกแผนกจัดจ�ำหน่ายขึ้นเป็นบริษัทเอสซีจี
ดิสทริบวิ ชัน่ ด�ำเนินธุรกิจการค้า การบริการขนส่งกระจาย
สินค้า และคลังสินค้า
ปัจจุบันธุรกิจทั้ง 3 ได้รวมกันอยู่ภายใต้โครงสร้าง
บริหารงานของ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม
สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
ความหลากหลาย และขยายธุรกิจสูภ่ มู ภิ าคอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�ำเนินงานด้วย
ความตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุดภายใต้แนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญ เช่น
การก�ำหนดมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เช่น มาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยของท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและ
ปูนเม็ด (SCG Green Port Standard) ตัง้ แต่กระบวนการ

8

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจก หรื อ GHGs เช่ น การเปลี่ ย นวิธีการ
ผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก (Wet Process)
มาเป็นแบบแห้ง หรือ Dry Grinding
การวางแนวทางรองรับภัยแล้งของโรงงานต่าง ๆ โดย
การติดตามระดับน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ดิบและแหล่งน�ำ้ สาธารณะ
เป็นประจ�ำทุกวัน และพัฒนาแหล่งน�้ ำส�ำรองเพิ่มเติม
เช่น การพัฒนาพื้นที่บ่อเหมืองดินดานมาใช้เก็บกักน�้ำฝน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมฝุน่ ละอองทีร่ ะบาย
ออกจากปล่ อ ง (Main Stack) เช่ น การเปลี่ ย นระบบ
การดักฝุน่ จากระบบดักฝุน่ ด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic
Precipitator) เป็นระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter)
หรือเป็นแบบไฮบริด
การพัฒนาสินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน SCG eco
value ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีการน�ำ
วัสดุกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
โรงงานปูนซีเมนต์เทาทุกแห่งในประเทศไทยของเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 5 ซึง่ เป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งค�ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่ส�ำคัญ เช่น

การน�ำหลักการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาปรับ
ใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมท�ำให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้า SCG
eco value เป็นร้อยละ 36 ของยอดขายสินค้าทัง้ หมดของ
เอสซีจี เคมิคอลส์
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ครบวงจร ซึง่ ริเริม่ ขึน้ ในปี 2526
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่
สไตรีนโมโนเมอร์ พีทีเอ เอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่
เม็ดพลาสติกหลัก 4 ประเภท คือ โพลิเอทีลนี โพลิโพรไพลีน
โพลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ และโพลิ ส ไตรี น ปั จ จุ บั น เอสซี จี
เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของ
ประเทศไทย และเป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และการ
พัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึงการเติบโต
ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ส�ำคัญ เช่น
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การสนับสนุนการจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน 12 แห่งในพืน้ ที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้สามารถสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมชุมชนสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ (Eco
Community) และช่วยขับเคลือ่ นจังหวัดระยองให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
จากการด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้ในปี 2558 เอสซีจี
เคมิคอลส์ เป็นบริษทั แรกในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ในประเทศไทย
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทุกโรงงาน และได้
ร่วมมือกับสมาคมเพื่อนชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อน
โรงงานอุตสาหกรรมให้ด�ำเนินการตามหลักการโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย
นอกจากนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์
แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับ 5 ซึง่ เป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม

เอสซีจีได้ปรับแบรนด์จาก เอสซีจี เปเปอร์ เป็น เอสซีจี
แพคเกจจิง้ เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 เพือ่ สะท้อนถึงกลยุทธ์
ของธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากอุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า น
บรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและยั่งยืนด้วยการ
พัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพสูง ครอบคลุมถึงสินค้า
ประเภท Flexible Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ผลิตจากกระดาษ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส
ในการปรับปรุงด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรและ
น�ำมาใช้ประกอบการก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่

การเลือกสรรเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และ
ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการควบคุม หรือลดมลภาวะที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
การพัฒนาสินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน SCG eco
value ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละกระดาษ
เพื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคจะได้ รั บ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม
การดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
สร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแก้ไขทุกปัญหาอย่างจริงจัง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า น
โครงการเพื่อสังคมต่างๆ
การจัดกิจกรรมเพือ่ รณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกในการร่วม
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้แก่เยาวชนรุน่ ใหม่ และเยาวชนรอบ
โรงงาน
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อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• เอสซีจม
ี ี “อุดมการณ์” ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีคณ
ุ ธรรม โดยคณะกรรมการบริษท
ั ฝ่ายจัดการ
ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติตาม
อุดมการณ์นี้มาอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้เอสซีจี
ได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าที่
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
และปฏิบต
ั ต
ิ ่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

• เอสซีจีก�ำหนด “วิสัยทัศน์” เพื่อเป็นเป้าหมาย
หลักในการด�ำเนินงานของพนักงานทุกคน

อุดมการณ์เอสซีจี
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ท�ำงานโดยเสมอภาค
ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
มีจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน
เคารพความคิดเห็นของกันและกัน
Open & Challenge
Open - เปิดใจเรียนรู้ เปิดรับความต่าง

เปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ไม่ยึดติด
กับความคิดความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
ใฝ่เรียนรู้ ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
และพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า
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Challenge - ท้าทายตนเอง
เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
		

ไม่ยึดติดกับความส�ำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน
กล้าคิดนอกกรอบ ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
พร้อมยอมรับข้อสรุป
กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลา
โดยมีการประเมินและบริหารความเสี่ยง
กล้าน�ำสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล
โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

วิสัยทัศน์เอสซีจี
เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำตลาดในภูมิภาคที่ด�ำเนินธุรกิจ
ควบคูก่ บั การเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนให้
แก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่า
ให้แก่พนักงาน คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับ
หลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง อีก
ทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน
ด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากกระบวนการด�ำเนิน
งาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่มีความเป็นเลิศ
เอสซีจีจะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่าง

ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้
เอสซีจียังเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่ง
จะท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการท�ำงาน
ที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้น
โดยพนักงานของเอสซีจีทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติตาม
อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณของเอสซีจี
เอสซีจีจะพัฒนาพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์ ให้มีความมุ่งมั่น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีโลกทัศน์ทกี่ ว้าง
ไกลเป็นทั้งคนเก่งและดี
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การกำ�กับดูแลกิจการ
• เอสซีจด
ี ำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
และเป็ น ธรรม โดยยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ซึ่ ง ถื อ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซี จี บนพื้ น ฐานแห่ ง ประโยชน์ สุ ข ที่ มี
ความสมดุลและยั่งยืน
• หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางการ
บริ ห ารองค์ ก รซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของ
เอสซีจี เป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความ
เป็ น ธรรม โปร่ ง ใส สามารถสร้ า งผลตอบแทน
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ระยะยาวให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของเอสซีจีให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• เอสซีจป
ี ระมวลนโยบายและแนวปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก
บรรษัทภิบาลของเอสซีจีไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี และทบทวนเนือ
้ หาของคูม
่ อ
ื นีใ้ ห้สอดคล้อง
กับการเปลีย
่ นแปลงมาอย่างต่อเนือ
่ ง โดยยึดแนว
ทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ต
ี ามหลักเกณฑ์ของ
OECD Principles of Corporate Governance,
DJSI Sustainability Assessment, ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN
CG Scorecard), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูข้ บั เคลือ่ นองค์กร มีบทบาทและ
หน้าทีใ่ นการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
มีบทบาทและหน้าที่ก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะจัดการเอสซีจีและกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน
การบริหารกิจการเอสซีจใี ห้ส�ำเร็จตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะจัดการเอสซีจใี ห้เป็นไปตามนโยบายบรรษัท
ภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิ
ให้มคี วามเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
สากล นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
บริษทั ทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งวาระหรือในกรณีอนื่ ๆ
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทน
และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

แต่งตั้ง ถอดถอน และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

แต่งตั้ง ถอดถอน
และก�ำกับดูแล

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะจัดการ เอสซีจี

หน่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายใน โดย
มีส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และ
ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน
สนับสนุน (Second Line) ซึ่งเป็นการบริหารองค์กรแบบ
บูรณาการตามแนวทาง Governance Risk Compliance
and Control (GRC) และเพื่อเป็นการมองไปข้างหน้า
(Looking Forward) เอสซีจีมีคณะจัดการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เป็น
กระบวนการในการบริหารความเสีย่ งทัง้ ระดับเอสซีจี กลุม่
ธุรกิจ และบริษัท โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้น�ำนโยบาย
ไปสื่ อ สารก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ และติ ด ตามผล ส่ ง ให้
ส�ำนักงานตรวจสอบประเมิน ตรวจสอบ และติดตามความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส�ำนักงานตรวจสอบ

รายงานผล
การด�ำเนินงาน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารกลาง

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ส�ำ คัญ
1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

เอสซีจี เคมิคอลส์

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

จรรยาบรรณเอสซีจี

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

“จรรยาบรรณเอสซีจ”ี จัดท�ำขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2530
และได้ปรับปรุงมาตลอด โดยฉบับปัจจุบนั ปี 2558
ถือเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งแบ่งหมวดหมู่และ
ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาชั ด เจนขึ้ น ครอบคลุ ม กฎเกณฑ์
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกว้าง
ขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องยิ่งขึ้นกับสภาพปัจจุบัน
เช่น สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิง่ แวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ การต่อต้านคอร์รปั ชัน การรับของก�ำนัลและ
การเลีย้ งรับรอง การเปิดเผยข้อมูล การประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศ และการแข่งขันทางการค้า

เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรตาม
อุดมการณ์ 4 ท�ำให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รบั การรับรองเป็น Certified Company
จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption :
CAC) เมือ่ ปี 2556 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยา
บรรณเอสซีจี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขอต่ออายุการรับรอง
(Recertification) ในปี 2559
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โครงสร้างการดำ�เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเอสซีจี
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. คุณชลณัฐ

ญาณารณพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

ประธานกรรมการ

President SCG Cement-Building Materials 	

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 	

กรรมการ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์

กรรมการ

Vice President-Regional Business 	
SCG Cement-Building Materials 	

กรรมการ

Vice President-Domestic Market 	
SCG Cement-Building Materials

กรรมการ

Vice President-Operations 	
SCG Cement-Building Materials

กรรมการ
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คณะกรรมการ
พลังงาน เอสซีจี
คณะกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

		
2. คุณพิชิต 	

ไม้พุ่ม 	

		
3. คุณธนวงษ์ 	

อารีรัชชกุล

		
4. คุณสมชาย 	

หวังวัฒนาพาณิช

		
5. คุณอารีย์ 	
ชวลิตชีวินกุล
		
		
6. คุณนิธิ 	
ภัทรโชค
		
		
7. คุณชนะ 	
ภูมี
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8. คุณเชาวลิต 	

เอกบุตร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี 	

กรรมการ		

9. คุณยุทธนา 	

เจียมตระการ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี

กรรมการ		

10. คุณวีนัส 	

อัศวสิทธิถาวร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี 	

กรรมการ

11. คุณพิมพ์ใจ 	

หวังเกียรติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาองค์กร เอสซีจี

กรรมการ

12. คุณกิตตินันท์ 	 โปรา
		

ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ
และความยั่งยืน

กรรมการและเลขานุการ

13. คุณน�ำพล 	

ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลิ้มประเสริฐ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะท�ำงานวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ
• ผลิต
• พลังงาน
• พัฒนาอย่างยั่งยืน
• ซ่อมบ�ำรุง
• ควบคุมคุณภาพ
• วิศวกรรม
• เหมือง
• บริหารคุณภาพ
• บุคคล
• ฯลฯ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี เคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
คณะกรรมการ
พัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

คณะท�ำงาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
SCG eco value

คณะท�ำงาน
ด้านการจัดการน�้ำ

คณะกรรมการ
Green Building

คณะท�ำงาน
ด้านการจัดการ
สารที่เป็นอันตราย

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานใหญ่
เอสซีจี บางซื่อ
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คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

- ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน และก�ำหนด
งบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการด้านกิจการสังคมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ให้สร้างคุณค่าเพือ่ ตอบแทนสังคม ด้วย
เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม คือจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการต่อยอดไปใน
มิติต่าง ๆ และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศชาติ
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

- ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร และ
แผนการจัดการความเสี่ยง
- ก�ำหนดโครงสร้างและผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความ
เสีย่ ง รวมถึงการดูแลให้การสนับสนุนและติดตามงานด้าน
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน และ
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

- ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน
และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การจัดท�ำประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ
Materiality เพื่ อ ให้ เ กิ ด การดู แ ลผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า ง
เหมาะสม
- ปัจจุบนั มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่จากทุกกลุม่ ธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี

- ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการด�ำเนินการด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ให้มีพลังงานใช้อย่างเพียง
พอและเหมาะสม มีการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตส�ำนึกการ
ประหยัดพลังงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใช้
พลังงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

- จัดท�ำนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี
- ติดตามความเคลือ่ นไหวด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เอสซีจี
- สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานเอสซีจี

คณะทำ�งานจัดการของเสียอุตสาหกรรม

- ติดตามและอ�ำนวยการการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่ก�ำจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) และนโยบาย 3Rs
- ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ จั ด การของเสี ย โดย
เอสซีจีเองให้ได้มากที่สุด
- ส่ ง เสริ ม และประสานงานเพื่ อ น� ำ ของเสี ย ไปใช้
ประโยชน์ โดยการ Reuse/Recycle ด้วยการวิจยั และพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะกรรมการ SCG eco value

- ก�ำกับดูแลการสร้างคุณค่าเพิม่ สูผ่ ผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ปลายน�้ำ (Downstream Supply Chain) เพื่อให้มีสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกแก่
ผู้บริโภค
คณะกรรมการ Green Building

- พิจารณาและด�ำเนินการปรับปรุงอาคารในส�ำนักงาน
ใหญ่บางซื่อ ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงาน
- ก�ำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และด�ำเนินการ เพือ่ เสริม
สร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี
ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะทำ�งานด้านการจัดการน้ำ�

- ก�ำหนดนโยบาย ติดตาม อ�ำนวยการ และก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการน�้ ำของเอสซีจี สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อน�ำน�้ำอุตสาหกรรม
ไปใช้ประโยชน์ Reuse/Recycle ด้วยการวิจยั และพัฒนา
ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี
คณะทำ�งานด้านการจัดการสารทีเ่ ป็นอันตราย

- ก�ำหนดนโยบาย ผลักดันให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
ของสารอันตรายทีใ่ ช้งานและมีแนวทางการบริหารจัดการ
สารอันตรายของเอสซีจี สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีเป้าหมายและ
ดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อลดการใช้ หรือจัดหา
สารทดแทนสารอันตรายด้วยการวิจยั และพัฒนาทัง้ ภายใน
และภายนอกเอสซีจี
คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

- ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานใน
การพัฒนาคู่ธุรกิจต้นน�้ำ (Upstream Supply Chain) ให้
ด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยาย
ขอบข่ายจากการจัดหาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การรับรอง
ระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
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แนวทางการดำ�เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
• เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ร ่ ว มกั น อย่ า ง
ยั่ ง ยื น จึ ง ได้ ก�ำหนดกรอบการพั ฒ นาสู ่ ค วาม
ยั่ ง ยื น ของเอสซี จี โดยอ้ า งอิ ง กั บ แนวทางการ
ด�ำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ห ลั ก
บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การด�ำเนิ น งานที่
สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ

• เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้
แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการด�ำเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อม
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ส�ำเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุก
ภาคส่วน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจี ตั้งแต่
ต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ 
้ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ
รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่
ที่ เ อสซี จี ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมให้
เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

ก�ำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามอุดมการณ์
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม”
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการและบริหารความเสี่ยง
การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

เศรษฐกิจ

บรรษัทภิบาล

สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียง
แค่การท�ำก�ำไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศผ่านมูลค่าจากผลประกอบการ
การกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
การบริหารจัดการน�้ำ
การจัดการของเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Logistics Management
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สังคม

สังคม

ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง
ที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
การลงทุนเพื่อชุมชนและการบริจาค
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี
เอสซีจียึดแนวทางการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า หรือ SCG Sustainable Supply Chain
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการด�ำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน
ระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Manufacturing)
3. การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคปลายน้ำ� 
(Downstream Supply Chain)

2. การยกระดับการจัดการ
ของธุรกิจต้นน้ำ� 
(Upstream Supply Chain)

4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Manufacturing)

- ปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลที่ดี มุ่งสู่ Operational Excellence ตาม
อุดมการณ์ “มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ” โดยก�ำหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแต่ละประเด็นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบและมาตรฐานการจัดการ
เช่น การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality
Management) การบ�ำรุงรักษาทวีผล (Total Productive
Maintenance) ระบบ Integrated Business Excellence
(IBE) รวมทั้งมีโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการ
ด�ำเนินงานทั้งด้านความปลอดภัย (SPAP) และด้านสิ่ง
แวดล้อม (EPAP) เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียในผลการด�ำเนินงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม
- มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและคู่ธุรกิจตามอุดมการณ์
“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ด้วยถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่
มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการด�ำเนินการ โดยในปี 2558
เอสซีจีได้ตั้งหน่วยงาน SCG Learning Council เพื่อ
สร้างระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใน
การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน เอสซีจีจึงน�ำระบบและ
มาตรฐานเหล่านี้ไปใช้ด�ำเนินการในต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

2. การยกระดับการจัดการของธุรกิจต้นน้ำ�
(Upstream Supply Chain)

- ขยายขอบข่ายจากการด�ำเนินการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คู่ธุรกิจมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
3. การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ปลายน�้ำ (Downstream Supply Chain)

- ผลิตสินค้าและบริการทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

- จากอุดมการณ์ “ถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม”
เอสซีจีจึงมีแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมเข้ม
แข็ง แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง
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เอสซีจีกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยัง
่ ยืนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความเร่งด่วน รวมทั้งความพร้อมของปัจจัย
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เอสซีจีจึงรวบรวม
และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงกระบวนการตามแนว
ทางของ Global Reporting Initiative (GRI)

ฉบับ G4 และเกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow Jones Sustainability
Assessment Criteria) และได้ใช้กระบวนการมีสว
่ น
ร่วมเข้ามาด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ
บริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

8

บรรษัทภิบาล

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

6

1

รวบรวมประเด็นด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(การจัดหาวัตถุดิบ/
การผลิต/การขนส่ง
และจัดจำ�หน่าย/การใช้
สินค้าและบริการ)

2

ประเมินความสำ�คัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3

ประเมินความสำ�คัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อเอสซีจี

4
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จัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของประเด็นในภาพรวม

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
แนวปฏิบัติสากล (GRI, DJSI, WBCSD, อื่น ๆ)
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ
ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความส�ำคัญ
ที่วิเคราะห์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเอสซีจีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญในมุมมองของเอสซีจี
และผลกระทบหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
จัดท�ำตารางระดับความส�ำคัญของประเด็นจากมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้เสียและจากของเอสซีจี
(ดูตารางระดับความส�ำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
จัดประชุมชี้แจงทุกหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น และทวนสอบ
ผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
น�ำเสนอผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญต่อคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย�

การจัดการน้ำ
5

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

4

การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย

การบริหาร การบริหาร
คู�ธุรกิจ
ความสัมพันธ�
กับลูกค�า

3

ความรับผิดชอบต�อสังคม

การใช� ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
วัตถุดิบ

2

0

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการของ การบริหารแรงงาน
เสียอุตสาหกรรม และสิทธิมนุษยชน

นโยบายและระบบ
การบริหารสิ่งแวดล�อม

มาตรฐาน
กระบวนการผลิต
ในต�างประเทศ

1

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

7

สำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ประเด็นด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี

1
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3
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Water
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Areas

5

6

7

8

สำ�คัญต่อเอสซีจี
เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล�อม

สังคม

การดำ�เนินงานปี 2558

จากการน� ำ ประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ มี
นัยส�ำคัญในปี 2557 มาบริหารจัดการ พบว่าบางประเด็น
ยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอในด้านความเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในเอสซีจี กลุ่ม
ธุรกิจหลัก และเนื้อหาที่ยังไม่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
ตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า ง
เหมาะสม เอสซีจีจึงด�ำเนินการทบทวนความชัดเจนของ
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2557
อีกครั้งตามกระบวนการต่อไปนี้
1. ทบทวนความหมายของประเด็น ควบคูก่ บั ผลกระทบ
ทีม่ ตี อ่ ธุรกิจทัง้ ในประเทศและในอาเซียนทีอ่ าจแตกต่างกัน
โดยเฉพาะประเด็นทีม่ ลี กั ษณะของกระบวนการ (Process
Base) เช่น การจัดการความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย และมาตรฐานในกระบวนการผลิต จะพิจารณา
ถึงประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้เป้าหมายมีความ
ชัดเจนขึ้น
2. น�ำประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงมาร่วม
พิจารณา ทัง้ ความเสีย่ งในปัจจุบนั และความเสีย่ งทีค่ าดว่า
มีโอกาสเกิดและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจี
ในอนาคต เช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสินค้าและบริการ เป็นต้น เพื่อให้

สามารถวางแผนรองรับ จัดท�ำแผนฉุกเฉิน และก�ำหนด
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไป
3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะ
กลุม่ เพือ่ ให้ได้รบั รูม้ มุ มองทีช่ ดั เจนขึน้ เช่น ในประเด็นการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้เชิญตัวแทนผู้บริโภคและ
ผู้ใช้สินค้าของเอสซีจี นักวิชาการด้านการตลาด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง
อย่างไม่เป็นทางการ
4. น�ำผลการทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในปี 2558 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น เอสซี จี เพื่ อ ให้ ค วามคิ ด เห็ น และชี้ แ จง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อ
ตารางต่อไปนี้แสดงล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเรียงตามผลรวมของคะแนน
ทีไ่ ด้จากการประเมินจากมากไปหาน้อย พร้อมทัง้ ได้แสดง
หัวข้อและเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับแต่ละประเด็นซึง่ น�ำเสนอ
อยู่ในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้การน�ำเสนอหัวข้อในรายงาน
ไม่ได้เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ แต่จัดเรียงตามความ
ต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันของเนื้อหาในหัวข้อ

25

ประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวข้อที่นำ�เสนอ
ในรายงาน

เนื้อหาที่ครอบคลุม

หน้า

สุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน/
Safety Process/Safety Design/Personal
Safety/ความปลอดภัยจากการขนส่ง

44-51

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงและโอกาส

การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

27-30

บรรษัทภิบาล

การก�ำกับดูแลกิจการ และการ
ด�ำเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

การต่อต้านการคอร์รัปชัน/จรรยาบรรณ/
การปฏิบัติตามกฎหมาย/การเปิดเผยโปร่งใส

14-15,
40-43

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/พลังงานทดแทน/
การลดผลกระทบสภาพภูมิอากาศ

59-65

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน/การสร้างโอกาส
ในการเติบโต/กระบวนการเรียนรู้

55-58

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย/
มาตรการการมีส่วนร่วม/บทบาทหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง/การวัดผล

31-35

การบริหารแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน

การดูแลพนักงาน

การดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน

52-54

การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ช่องทางการขายและจัดจ�ำหน่าย/การสื่อสาร
ข้อมูลสินค้าและบริการ/การรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ/การใช้สื่อโซเชียล/
การรักษาลูกค้า

89-94

การจัดการน�ำ้

การจัดการน�้ำ

การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ/
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66-73

การจัดการของเสีย
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การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม/
การหมุนเวียนกลับมาใช้ซำ�้ /การสร้างมูลค่า
จากของเสีย

79-82

การบริหารคู่ธุรกิจ

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/
การพัฒนาคู่ธุรกิจ

95-101

การดูแลสังคมและชุมชน

การดูแลและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

108-115

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

83-88

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ

การฟื้นฟูเหมืองและการปลูกป่าแบบยั่งยืน

102-107

การใช้วัตถุดิบ

การจัดการวัตถุดิบและการรีไซเคิล
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สิ่งแวดล้อม
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ไม่น�ำเสนอในรายงาน

-

มาตรฐานกระบวนการผลิต
ในต่างประเทศ

ไม่น�ำเสนอในรายงาน

-

ประเด็นส�ำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาส
• การบริหารความเสีย
่ งทัว
่ ทัง
้ องค์กร (Enterprise
Risk Management) เป็นกระบวนการส�ำคัญที่
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ อสซี จี บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง
่ ยืน รวมทัง
้
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี
ส่วนได้เสียต่างๆ
• เอสซี จี ไ ด้ ร ะบุ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น
8 ประเภท และก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยเอสซีจีให้ความส�ำคัญสูงสุดกับการป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสีย
่ งด้านชือ
่ เสียง
เพราะจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีนัยส�ำคัญและกว้างขวาง ทั้ ง นี้ เ อสซี จี ย อมรั บ
ความเสี่ยงบางประเภท โดยการพิจารณาเทียบ
ผลกระทบของความเสี่ ย งกั บ ผลตอบแทนทาง
ธุรกิจ (Risk-Return Trade Off) ซึ่งได้ก�ำหนด
จ�ำนวนเงินเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ไว้อย่างชัดเจน

ความเสี่ยง 8 ประเภทของเอสซีจี
ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัย
สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง
และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ความเสี่ยง
ด้านเหตุการณ์
รุนแรง

ความเสี่ยง
ด้านต้นทุน
การผลิต

ความเสี่ยง
ด้านการดำ�เนินงาน

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

ความเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ

ประเด็นอื่น ๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมุ่งเน้นการมอง
ทั้ ง ผลกระทบและโอกาสจากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งใน
อนาคตควบคู่กนั และมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเกิด
เป็นวัฒนธรรมหนึ่งในกระบวนการท�ำงานขององค์กร โดย
เอสซีจีก�ำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิด

ผลในทางปฏิบตั เิ ป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว การบริหารความเสีย่ ง
ของโครงการลงทุน และการบริหารความเสีย่ งในการด�ำเนิน
งาน ทั้งนี้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวบรวมอยู่ใน
“คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ของเอสซีจี มีหลักดังนี้
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
1. การระบุ
ความเสี่ยง/
โอกาสในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

2. การประเมิน
ความเสี่ยง/
โอกาส

1. การระบุความเสี่ยง/โอกาสในการดำ�เนินธุรกิจ

โดยการประเมินสถานการณ์ในอนาคตจากตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
2. การประเมินความเสี่ยง/โอกาส

โดยก�ำหนดวิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทัว่ ทัง้ องค์กร (Common Risk Metrics) : ซึง่ เจ้าของความ
เสี่ยง (Risk Owners) ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง
เช่น การท�ำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การวิเคราะห์
สถานการณ์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation Analysis) และการเปรียบเทียบวัด (Bench
marking) รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตโดยระบุ
กระบวนการที่ส�ำคัญ (Critical Process) เพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญเพือ่ พิจารณาวิธกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งว่าต้อง
ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนหรืออยู่ในขั้นติดตามเฝ้าระวัง
3. การกำ�หนดมาตรการจัดการและการแก้ไข

ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) มี
ระดับเกินเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) จะต้อง
ก�ำหนดมาตรการจัดการและแก้ไข ส่วนในกรณีความเสีย่ ง
จากภาวะวิกฤต ต้องจัดท�ำแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน
(Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ส�ำหรับกรณีที่
เป็นโอกาส ต้องก�ำหนดการจัดท�ำแผนเพื่อท�ำให้โอกาส
นั้นเกิดขึ้นจริง
4. การรายงานและเฝ้าติดตาม

การรายงานต่อคณะจัดการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ระดับ
กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี ตามล�ำดับ
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

3. การกำ�หนด
มาตรการ
จัดการ
และการแก้ไข

4. การรายงาน
และเฝ้าติดตาม

มาตรการจัดการความเสี่ยง
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน
หลักที่ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามนโยบายทีร่ ะบุในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ประกอบ
ด้วย ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ความเสีย่ ง
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (ส�ำหรับ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงประเภท
อื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2558)
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

เอสซี จี น� ำ ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) มาใช้เป็น
แนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน และเสริมด้วยระบบมาตรฐานการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
ควบคูก่ บั การตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program, SPAP) การรวบรวมและวิเคราะห์สถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
เพื่อหาจุดเสี่ยง และก�ำหนดเป็นมาตรฐานการท�ำงานที่
ปลอดภัยในงานแต่ละส่วน (SCG’s Safe Work Practices
Standard) รวมทัง้ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น การสร้างจิตส�ำนึกตาม
หลักการความปลอดภัยเอสซีจี (SCG Safety Principles)
การสร้างจิตส�ำนึกต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

ในปี 2558 จากการด�ำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง
สามารถลดอุบตั เิ หตุในกระบวนการผลิต (Process Safety
Accident) ลงกว่าร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น นอกจากนี้
ยังน�ำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไปสร้าง
เป็นมาตรฐานของบริษัทในประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงขยายมาตรการไปสู่คู่ธุรกิจภายใต้โครงการ
รั บ รองระบบความปลอดภั ย คู ่ ธุ ร กิ จ เอสซี จี (SCG
Contractor Safety Certification System, SCS) เพื่อ
เผยแพร่หลักการและแนวทางการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลขยายวงกว้างในสังคม

เอสซีจีจัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานที่ควบคุมดูแลและส่งเสริม
ให้การด�ำเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรของโลก รวมทัง้ ตรวจประเมินประสิทธิผล
การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Performance Assessment Program, EPAP) เพื่อยก
ระดับการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับ
สากล นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์การ
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยตระหนักดีวา่ การใช้พลังงานซึง่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน เอสซีจีจึงด�ำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ในปี 2558 สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านการใช้พลังงาน
ลงประมาณ 1,176 ล้านบาท และเพิม่ สัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิง
ทดแทนขึน้ เป็นร้อยละ 10.9 รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและบริการ
ทีช่ ว่ ยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในส่วนกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การท�ำเหมือง เอสซีจี
ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การ เช่ น ก� ำ หนดกรอบการ
ด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เหมือง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรูปแบบการ
อนุรักษ์ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะจ�ำเพาะ
แตกต่างกัน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้านการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) เอสซี จี ด� ำ เนิ น งานมาอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยคัดเลือกโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของคนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ก ารปกป้ อ ง
สิง่ แวดล้อมเกิดความอย่างยัง่ ยืน เช่น โครงการรักษ์นำ�้ เพือ่
อนาคต การสร้างฝายชะลอน�้ำ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

เอสซีจีก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความคาดหวังของสังคม ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Corporate Compliance Unit) หน่วยงาน/คณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มธุรกิจ (BU Compliance

Unit/Committee) และคณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งานเอสซีจี (SCG Compliance Committee) ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดกลยุทธ์และประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง กระจายนโยบายการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (SCG Compliance Policy) ไป
ทั่วทั้งองค์กร
เอสซีจีพัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Management System) ตาม
มาตรฐาน ISO 19600 เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับ
ดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

เอสซีจกี ำ� หนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลการสร้างแบรนด์
ของเอสซีจีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
คณะกรรมการแบรนด์ เอสซีจี ท�ำหน้าที่ก�ำหนด Brand
Policy ทัง้ ในระดับประเทศและระดับอาเซียน และ Brand
Committee ประจ� ำ ประเทศยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ
(Strategic Country) เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการบริหารแบรนด์
ในประเทศนั้น
เอสซีจีใช้กลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand
Protection) ซึ่งประกอบด้วย การจัดท�ำระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะ
วิกฤต เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
เอสซีจยี งั คงมุง่ เน้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พนักงาน
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
องค์กร และพัฒนาความสามารถในการประเมินความเสีย่ ง
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ (Brand Building) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
แบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยเน้นการเชือ่ มโยงแบรนด์สนิ ค้ากับแบรนด์เอสซีจอี ย่าง
เป็นรูปธรรม รวมถึงการรวมตราสินค้าที่มีหลากหลายให้
อยู ่ ภ ายใต้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ เ ดี ย ว (Single Brand) คื อ
“เอสซีจี” เหมือนกันทั่วทั้งอาเซียน เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความชัดเจนในการจดจ�ำแบรนด์ของผูบ้ ริโภค นอกจาก
นีย้ งั จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ ส�ำรวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กรน�ำ
มาประเมินความคาดหวังและโอกาสของความเสี่ยงเพื่อ
ใช้ก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำหรับด�ำเนินงานต่อไป
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แนวโน้มความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ในปี 2558 เกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งทีส่ �ำคัญหลายประการ
ซึง่ เกิดจากปัจจัยภายนอกและคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ภาวะ
เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศที่ขยายตัวต�่ำกว่าคาด
การณ์ ราคาน�้ำมันดิบโลกที่ลดต�่ำ สถานการณ์ภัยแล้งที่
อาจท�ำให้ธรุ กิจหยุดชะงักหรือส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของ
บริษัทจากปัญหาการจัดสรรน�้ำที่ไม่เพียงพอระหว่างภาค
อุ ต สาหกรรม ภาคเกษตร และชุ ม ชน โดยเอสซี จี มี
หน่วยงาน Business Continuity Management (BCM)
ท�ำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง และซ้อมการปฏิบัติงานตาม
แผนงานบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจเป็นประจ�ำ รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดกิจกรรมเพือ่
สังคม ซึง่ คาดว่าในปี 2559 ความเสีย่ งด้านภัยแล้งจะยังคง
เป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญของเอสซีจี
จากการประเมินความเสี่ยงในระยะยาวของเอสซีจี พบ
ว่าความเสีย่ งของเศรษฐกิจไทยทีม่ แี นวโน้มการเติบโตด้วย
อัตราต�ำ่ กว่าในอดีตถือเป็นความเสีย่ งเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging
Risk) ที่ส�ำคัญ ซึ่งเอสซีจีมีศักยภาพในการแข่งขันมาก
เพียงพอที่จะส่งออกสินค้า จึงเพิ่มปริมาณการส่งออกและ
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องจากยังมีหลายประเทศในอาเซียนที่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และโอกาสทางธุรกิจ
จากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยง
จากการคาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานในประเทศไทยจะลด
ลงในระยะยาว ท�ำให้ต้องพึ่งพาพลังงานน�ำเข้ามากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ตน้ ทุนพลังงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตที่
เพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ อสซีจมี แี นวโน้มการมีธรุ กรรมการค้าบน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในยุค Digital Economy
เอสซีจีมีความเห็นว่าแนวโน้มที่ส�ำคัญดังกล่าวก่อให้
เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้
ประเมินผลกระทบของแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งแนวโน้มใหญ่
(Megatrends) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
(Regulatory Trends) และแนวโน้มทางการตลาด (Market
Trends) มาอย่างต่อเนื่อง และน�ำผลการประเมินมาปรับ
กลยุทธ์/ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดท�ำแผนการลด
ผลกระทบจากความเสีย่ ง หรือใช้ประโยชน์จากความเสีย่ ง
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างเหมาะสม
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ในปี 2559 เอสซีจีจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยพั ฒ นาขี ด ความสามารถของพนั ก งานและสร้ า ง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
แลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงข้อมูลการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
ให้เป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

คู่แข่ง

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/ผู้นำ�ความคิด

คู่ธุรกิจ

ชุมชน

หน่วยงาน
ราชการ

เจ้าหนี้

สื่อมวลชน

ผู้ร่วมลงทุน

• ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ กลไก
และเงื่อนไขทางการตลาดและการค้า ท�ำให้การ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นขึ้ น โดย
เฉพาะความคาดหวังของผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทีต
่ อ
้ งการ
เห็นองค์กรธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อการ
ด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไม่เฉพาะแต่ในส่วนผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
โดยตรง แต่ยังต้องขยายบทบาทสนับสนุนเพื่อ
สร้างความมั่นคงแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนด้วย

วัตถุประสงค์

• การมีสว
่ นร่วมของผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียจึงเป็นประเด็น
ทีเ่ อสซีจใี ห้ความส�ำคัญ ทัง
้ กลุม
่ ทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
จากเอสซีจี และกลุ่มที่อาจมีผลกระทบต่อเอสซีจี
ในยุคโลกาภิวต
ั น์ ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียยังขยายวงกว้าง
ถึ ง กลุ ่ ม บุ ค คล ซึ่ ง ให้ ค วามสนใจกั บ การด�ำเนิ น
ธุรกิจของเอสซีจีด้วย ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียของ
เอสซีจีจึงมีหลากหลายกลุ่ม เช่น สังคม ชุมชน
ภาครัฐ ลูกค้า คูธ
่ ร
ุ กิจ พนักงาน ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ผูร
้ ว
่ ม
ลงทุน เป็นต้น

เพื่อรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อเอสซีจี
รวมถึงประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสให้เอสซีจไี ด้พฒ
ั นา
การด�ำเนินงานหรือสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของเอสซีจี
ว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม แต่จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเจริญพัฒนาในทุกด้าน
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การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

เรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจ

การสื่อสาร/ช่องทาง

ผลลัพธ์

• การพัฒนาสินค้า
และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการ

• น�ำความต้องการของลูกค้า
มาพัฒนาสินค้าและบริการ

• พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น เช่น การเตรียมที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ (Elder Care Solution), ระบบบ้านเย็น
(Cool House System), บริการงานหลังคาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Top Hat Solution)

ลูกค้า

• ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ
• ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของเอสซีจี

• จัดท�ำช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เช่น
- การปรับปรุงเว็บไซต์
- SCG Contact Center
	  ตลอด 24 ชั่วโมง
- การบริการให้ค�ำแนะน�ำ
	  โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก

• ช่องทางสะท้อนกลับ
(Feedback) เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ
ถึงเอสซีจี

• จัดท�ำ SCG Contact Center
ตลอด 24 ชั่วโมง

• ไอเดียและแรงบันดาลใจ
ในการสร้าง/ตกแต่งบ้าน

• น�ำเสนอไอเดียในนิตยสารเกี่ยวกับ
บ้านโดยใช้ตัวอย่างจากสถานที่จริง
• จัดแสดงสินค้าในงานบ้านและสวน
แฟร์ งานสถาปนิกสยาม

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ชุมชน

• ลูกค้ากว่า 1.5 ล้านคน เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
http://www.scgbuildingmaterials.com
http://www.scghomesolution.com

พนักงาน

• สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบ
อย่างสม�ำ่ เสมอผ่านวารสารเผยแพร่
ขององค์กร (SCG Connect,
What’s up Magazine,
Life & Living) และอินทราเน็ต

• การพัฒนาความรู้
ทั้งในงานและนอกงาน

• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ทุกไตรมาส

• ความมั่นคง
และความก้าวหน้า
ในหน้าที่

• ส�ำรวจความคิดเห็นอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
• ส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ทุกปี

คู่ธุรกิจ
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• การพัฒนาความรู้ความ
สามารถและศักยภาพ
ในการด�ำเนินงาน
ให้สอดรับการทิศทาง
ของเอสซีจี

• เยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
• ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจ
เพื่อด�ำเนินโครงการที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของคู่ธุรกิจ

ผลลัพธ์

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

• ส�ำรวจความต้องการ
หรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ทุกปี

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน แนวทางการ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
แก่ชุมชน

• ส�ำรวจความพึงพอใจ
ของชุมชนทุกปีและทุก 3 ปี

• เกิดกิจกรรม One Manager One Community
และ One Cell One Village ที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมดูแลชุมชนโดยรอบและชุมชน
ข้างเคียง

• ผลการด�ำเนินงาน
และการเติบโตทางธุรกิจ
• ลูกค้าพึงพอใจในบริการของ SCG Contact Center
ในระดับร้อยละ 99

ผู้ถือหุ้น

• ลูกค้ามีไอเดียเกี่ยวกับการใช้สินค้าของเอสซีจี
• ลูกค้ากลุ่มที่เป็น Influencer เช่นสถาปนิก
เข้าใจคุณลักษณะของสินค้า และสามารถให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ลูกค้ารายย่อยได้

ผู้ร่วมลงทุน

• พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
• ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากพนักงานท�ำให้เกิดการปรับปรุง
ระบบ eHR เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการ เช่น บัตรรักษาพยาบาล
เพื่อให้พนักงานเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล
ที่บริษัทก�ำหนดโดยไม่ต้องจ่ายเงินของตนเองก่อน
• ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน
(Learning & Talent Transformation Strategy
- LTTP)

• ทบทวนเรื่องการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
ให้ตอบสนองการเติบโตขององค์กร
• การดูแลความปลอดภัย
และสุขภาพในการ
ท�ำงาน

การสื่อสาร/ช่องทาง

• ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

• การดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยรอบชุมชน

• Blog สถาปนิกแนะน�ำการใช้สินค้า
• ทิศทางธุรกิจ
และการปรับตัว

เรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจ

หน่วยงานราชการ

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/
ผู้นำ�ความคิด

• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ระยะสั้นและระยะยาว
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยง
และความท้าทายต่าง ๆ
• การบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ค�ำนึงถึง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• จัดแถลงผลประกอบการ
ทุกไตรมาส และการเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษัท
• จัดงานพบปะนักวิเคราะห์
ทุกไตรมาส
(Analysts Conference)

• เอสซีจีได้รับรู้ความสนใจ ข้อกังวล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
และกิจกรรม CSR ทุกปี

• การเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนและโปร่งใส

• จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกปี

• การเป็นต้นแบบที่ดี
แก่องค์กรอื่นในด้าน
การบริหารจัดการ
ที่โปร่งใสและเป็นเลิศ

• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกปี

• การใช้ศักยภาพ
และความพร้อมของ
เอสซีจีในการสนับสนุน
หรือเสนอแนะนโยบาย
ที่ดีแก่ภาครัฐ

• ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับรู้ความคืบหน้า
และผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ

• ให้ข้อมูลเรื่องการด�ำเนินงาน
ขององค์กรผ่านบทความ
และสื่อต่าง ๆ
• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

• ความคิดเห็นจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
น�ำไปสู่การปรับปรุงและริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น
- สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งผู้ประกอบการ
	  ในพื้นที่มาบตาพุดร่วมมือกันพัฒนามาตรฐาน
	  การด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับความเป็นอยู่
	  ของคนในชุมชน
- การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี
	  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

• จัดกิจกรรม CSR หรือโครงการ
เพื่อสร้างความร่วมมือต่าง ๆ

• การด�ำเนินธุรกิจ
โดยสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
น้อยที่สุด
• การดูแลและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• เกิดโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โดยเอสซีจีเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ
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กรอบในการดำ�เนินงาน
เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
โดยเฉพาะในชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ด้วยการ
เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทัง้ สร้างความเข้าใจ
กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กบั
ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอสซีจี
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจดี ำ� เนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคู่มือบรรษัทภิบาลเป็นกรอบ
การด�ำเนินงานขององค์กร และมีคู่มือจรรยาบรรณเป็น
ข้อพึงปฏิบตั สิ ำ� หรับพนักงานทุกคน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
หรือผลกระทบจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีหลายกลุ่มอาจได้รับผล

สร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น
กระทบจากการด�ำเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจีในระดับที่ต่างกัน เอสซีจีจึงประกาศ
นโยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholder
Engagement Policy) เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ทุกหน่วยงาน
เข้าใจกระบวนการก�ำหนด จ�ำแนก และวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้เสีย ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์ในการสือ่ สาร การเปิดเผย
ข้อมูล และการมีส่วนร่วม ต่อมาในปี 2554 เอสซีจีได้
จัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
(Stakeholder Engagement Guideline) ขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและแนวทางการสร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่มีความชัดเจนมากขึ้นส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นอกจาก
จะมีหน้าที่ผลักดันให้ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจแล้ว ยังต้องให้ความ
สนใจต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานทีส่ ร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
ได้อย่างยั่งยืน
การจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Opinion Panel)
เป็นอีกช่องทางที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี

ประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

มุมมองจากผู้มีส่วนได้เสีย

การดำ�เนินการของเอสซีจี

2554

ทั่วไป

ควรน�ำมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ดีไปใช้กับโครงการลงทุน
ในต่างประเทศด้วย

น�ำคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี คู่มือจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เป็นแนวทางส�ำหรับการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
โดยคู่มือเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาท้องถิ่นบ้างแล้ว เช่น ภาษาเวียดนาม

2555

ทั่วไป

ควรชักชวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ให้ด�ำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
โดยถ่ายทอดการด�ำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ผ่าน
เวทีเสวนา หรือการให้เข้ามาศึกษางานที่เอสซีจี

2556

ด้านสังคม
(การศึกษาและ CSR)

ควรเข้าใจสถานการณ์และความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งจะช่วย
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของ
เอสซีจีเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และตรงกับ
ความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์การสนับสนุนด้านการศึกษาในปัจจุบัน
และริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม เช่น โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ
ที่เน้นพัฒนาเยาวชนในสายวิชาชีพสาขาช่าง
อุตสาหกรรมและสาขาบริการ และยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย

2557

ด้านสังคม
(สุขภาพและความปลอดภัย)

ควรเป็นผู้น�ำในการพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ
(Eldercare)

2558

ด้านจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

ควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย รวมทั้งปรับปรุง
คู่มือและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อสถานการณ์

- ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
- ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ

ด้านเศรษฐกิจ
(การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

ควรเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ที่ต้องการช่องทางเพื่อค้นหาข้อมูล
หรือไอเดียต่าง ๆ ในการเลือกซื้อสินค้า
ของเอสซีจี

- จัดท�ำระบบ Single Window ที่เพิ่มความสะดวก
ให้ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าและบริการจาก
หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผ่านช่องทางเดียว
- พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า (Co-Creation)
เช่น การพัฒนาระบบ Active Airflow™
- จัดท�ำช่องทางให้ค�ำแนะน�ำสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำ�หนด
จำ�แนก และวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย

จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ตามความเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้อย่างครบถ้วน

2. การสื่อสาร

ก�ำหนดวิธีการ รูปแบบ
และล�ำดับขั้นตอนในการ
สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง

3. การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส
และทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอ สม�่ำเสมอ
และทันเหตุการณ์

4. การมีส่วนร่วม

จัดให้มีช่องทางรับข้อ
เสนอแนะและข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพิจารณา
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
เอสซีจีจ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า
พนั ก งาน คู ่ ค ้ า คู ่ ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ ร ่ ว มลงทุ น
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/ผู้น�ำความคิด และคู่แข่ง โดยทุกปีเอสซีจี
จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินบทบาทและความส�ำคัญของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมถึงก�ำหนดวิธีการและระดับในการสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
แต่ ล ะกลุ ่ ม เช่น การรับข้อร้องเรียน การส�ำรวจความ
พึ ง พอใจ การประชุ ม ร่ ว มกั น การเปิ ด เวที รั บ ฟั ง ความ
คิดเห็น (Stakeholder Dialogue) หรือการริเริ่มจัดท�ำ
โครงการร่วมกัน ทั้งนี้เอสซีจีได้น�ำผลตอบรับและความ
คาดหวังที่ได้จากกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย มาพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานให้ มี
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เอสซีจี ใช้รับรู้ข้อมูล แนวคิด ค�ำแนะน�ำและติชมของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ
สื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยตลอด
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ไม่เพียงช่วยเชื่อมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เอสซีจีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่ยังเปิดวิสัยทัศน์
ให้เอสซีจีได้พัฒนาในทุกด้านอีกด้วย

ประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์
และเพิ่มคุณค่าและศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การด�ำเนินงานขององค์กรในอนาคต
จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558 พบว่า
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อการด�ำเนิน
งานของเอสซีจียังคงเหมือนกับในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ลูกค้า
พนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน หน่วยงาน
ราชการ และภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้น�ำความคิด
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความสนใจและความคาดหวังที่ต่างกัน
เอสซีจีจึงได้ออกแบบช่องทางสื่อสารข้อมูลที่อยู่ในความ
สนใจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
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ประเด็นที่มี
นัยสำ�คัญ

การดำ�เนินงานที่ยั่งยืน
และความท้าทาย
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ก�ำหนดให้หน่วยงาน คณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญ (Materiality) รับผิดชอบจัดท�ำแผนงาน
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ลดความเสี่ยง สร้างโอกาส
และติดตามความคืบหน้า ซึ่งการด�ำเนินงานในปี 2558 สรุปผลได้ดังนี้
ประเด็นที่มี
นัยสำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงาน

ความท้าทาย

27-30
• การประเมินความเสี่ยงในระยะยาวที่คาดว่าจะเกิดและน�ำไปสู่
การสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี จนสามารถสร้าง		
เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงาน

• ประกาศนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม
ทั้ง 12 กลุ่ม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งน�ำไปสู่การจัดท�ำ
โครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น
- ลูกค้า : การพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น Eldercare Solution,
		 ระบบบ้านเย็น เป็นต้น
- พนักงาน : การปรับปรุงระบบ eHR และการพัฒนาพนักงานให้
		 สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน
		 (Learning & Talent Transformation Strategy - LTTP)
- คู่ธุรกิจ : การท�ำโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
- ชุมชนรอบโรงงาน : การสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน
		 และชุมชนข้างเคียง
- ผู้ถือหุ้น : การรับทราบผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอผ่านทาง
		 ช่องทางที่หลากหลาย

• การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก เงื่อนไขทางการตลาด
และการค้า โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
มุมมองแตกต่างกันไปต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

การด�ำเนินงาน
ตามแนวทาง
บรรษัทภิบาล

• บริหารองค์กร และผลักดันนโยบายการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี พัฒนาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยที่ปรึกษาอิสระ พบว่ามีความครบถ้วน
มีมาตรฐานที่ดี มีคุณสมบัติโครงสร้าง และการปฏิบัติงานที่ดีมาก

• การขยายผล การสร้างเสริมความรู้ความสามารถตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลให้พนักงานทุกระดับอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นระบบที่ทุกคนยอมรับ มีความเข้าใจและปฏิบัติได้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

40-43

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

• สนับสนุนให้ทุกบริษัทด�ำเนินงานตาม SCG Safety Framework
อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้
พนักงานทุกระดับ ท�ำให้ไม่เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการ
ท�ำงานและขยายผลสู่คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วย
โครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ ท�ำให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานและคู่ธุรกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง

• การขยายผลโครงการด้านความปลอดภัยสู่คู่ธุรกิจขนส่ง
ซึ่งยังมีจ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
• การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทในต่างประเทศ
ให้ใกล้เคียงกับบริษัทในประเทศไทย
• เร่งด�ำเนินการวางระบบการดูแลสุขภาพ
(Occupational Health & Illness) ตามมาตรฐานของ
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

44-51

การดูแล
พนักงาน

• ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและจัดท�ำแผนระยะกลาง
(Medium Term Plan) ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานส�ำหรับ
ธุรกิจในต่างประเทศ และพนักงานท้องถิ่นในประเทศที่เอสซีจี
ลงทุน ให้สามารถสืบต่อต�ำแหน่งและเป็นผู้บริหารระดับสูง
ได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพพนักงาน
นอกเหนือจากสิทธิสวัสดิการทั่วไป

• การปฏิบัติ การดูแล และการขยายผลการด�ำเนินงานด้าน
แรงงานและสิทธิมนุษยชนสู่คู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้คู่ธุรกิจ
มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด

52-54

การพัฒนา
พนักงาน

• พัฒนาพนักงานด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยยึดหลักการ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ด้วยแนวคิด
การเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ
การบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจี
อย่างยั่งยืน

• การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการสร้างศักยภาพให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการโค้ช
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องพัฒนาตนเองไปพร้อมกันด้วย อันเป็น
ส่วนหนึ่งในอุดมการณ์ Open & Challenge ทั้งนี้ต้องก�ำหนด
ผลการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์และทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ

55-58

การดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย

36

ความท้าทาย

หน้า

พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• รักษาเสถียรภาพด้วยการบริหารสัดส่วนการใช้พลังงาน เพิ่มการ
ใช้พลังงานทดแทน และสร้างความร่วมมือในการจัดการ
ถ่านหินที่ดีในโครงการจัดเก็บถ่านหินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านพลังงานและการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมกระบวนการ ผลิตที่ยั่งยืน
สนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้สินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

59-65

การจัดการน�้ำ

• บูรณาการการบริหารจัดการน�้ำ สร้างการมีส่วนร่วมและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านภัยแล้งร่วมกับชุมชนรอบโรงงานได้
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังด�ำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำ ลดการใช้น�้ำ และเพิ่มการใช้น�้ำซ�้ำในกระบวนการผลิต

• การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ตาม
66-73
มาตรฐานของเอสซีจีได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับการ		
ขยายก�ำลังการผลิตและการควบรวมกิจการใหม่ ๆ รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�ำ้ ถ่ายทอด
และขยายการปฏิบัติที่ดีไปทั่วทั้งองค์กร

การจัดการ
วัตถุดิบและ
การรีไซเคิล

• สร้างนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการ
เหมืองและการฟื้นฟู การปลูกไม้เศรษฐกิจและจัดการสวนป่า
อย่างยั่งยืน พร้อมกับวิจัยและพัฒนาการใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางสินค้าและบริการ SCG eco value

• การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับลูกค้าหรือผู้บริโภค
74-78
ในการ Reduce/Reuse/Recycle ที่น�ำของเสียหรือสินค้า
ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซำ�้ หรือรีไซเคิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 		
ประกอบกับการวิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบและวัสดุ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น โดยไม่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ

การจัดการ
ของเสีย
อุตสาหกรรม

• จัดท�ำโครงการเปลี่ยนของเสียเป็นมูลค่า Waste to Value และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการของเสีย Waste Cluster
Program เช่น การน�ำของเสียหินฝุ่นจากเหมืองหินปูนมาใช้ทดแทน
ทรายธรรมชาติในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตและปูนส�ำเร็จรูป
มอร์ตาร์

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ของเสีย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของเอสซีจี
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป้าหมายการจัดการของเสียทั้งหมด
โดยไม่มีการฝังกลบ

79-82

สินค้า
และบริการ
ที่ยั่งยืน

• พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถสร้างรายได้
ร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และพัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value สามารถ
สร้างรายได้ร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

• การรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และน�ำไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
พร้อมกับการส�ำรวจและพิจารณาประเด็นส�ำคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

83-88

การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

• สร้าง Single Window ให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจมีความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าและบริการจากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อผ่าน
ช่องทางเดียว และร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังดูแลลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ทั้งก่อนและหลังการขาย
ท�ำให้ผลการวัดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99

• การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า และท�ำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าที่
กว้างใหญ่ขึ้นของการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีส่วนสร้างความเติบโตให้แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

89-94

การสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

• ก�ำหนดให้คู่ธุรกิจทุกรายต้องแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มมูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 9.8 พันล้านบาท และมีคู่ธุรกิจใน
กระบวนการผลิตผ่านการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
ได้ทั้งหมด

• การสร้างแนวคิดการจัดหาเพื่อความยั่งยืน โดยก�ำหนดให้
การส่งเสริมและการยกระดับคู่ธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัด
พร้อมกับการส่งเสริมและยกระดับคู่ธุรกิจให้นำ� แนวคิดการ
พัฒนาอย่างยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

95-101

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

• ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศตามแผนงาน
ของทุกพื้นที่ พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างรูปแบบการอนุรักษ์
ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่แต่ละแห่ง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่
WBCSD-CSI และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC

• การศึกษาและประเมินมูลค่าเชิงนิเวศเพื่อให้มั่นใจว่า
การด�ำเนินงานสร้างและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ จะให้คุณค่าเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

102-107

การดูแลสังคม
และชุมชน

• จัดท�ำโครงการต้นแบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องด้วย Partnership Model
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสังคม เช่น โครงการ
พลังปัญญา

• การสร้างโครงการต้นแบบในการดูแลสังคมและชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สัมฤทธิ์ผลด้านการสร้างสังคมเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
พนักงานเอสซีจี สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับประเทศ
และอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และแสดงถึง
ความเป็นผู้นำ� ของเอสซีจี

108-115

หน้า

• จัดกลุ่มของความเสี่ยงและแบ่งระดับของความเสี่ยง เพื่อก�ำหนด
ทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยให้ความส�ำคัญสูงสุด กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านผลกระทบต่อชื่อเสียงและการด�ำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยง
และโอกาส

ผลการดำ�เนินงาน

31-35
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การดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำ�เนินงาน
ตามแนวทางบรรษัทภิบาล
• เอสซีจด
ี ำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยยึดมัน
่ ในอุดมการณ์ และปฏิบต
ั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
(SCG Code of Conduct) ตามหลักเกณฑ์การ
ก� ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ห ลั ก
เกณฑ์ ใ นระดั บ สากลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
คณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

• พนั ก งานทุ ก คนในทุ ก ระดั บ ของเอสซี จี ต้ อ ง
ปฏิบัติตนสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของเอสซี จี ได้ แ ก่ คู ่ มื อ บรรษั ท ภิ บ าล คู ่ มื อ
จรรยาบรรณ นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น
แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารแข่งขันทางการค้าและการต่อต้าน
การผูกขาด (Antitrust Guidelines) นโยบายการ
เสี ย ภาษี (Tax Policy) รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ตกลง หรื อ ภาระผู ก พั น กั บ บุ ค คลภายนอก
(Public Commitment)

1. บริหารองค์กรโดยยึดมั่น

ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เอสซีจีบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีใน 5 ด้านที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย

1

การเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

2

3

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การคำ�นึงถึงบทบาท
อย่างเท่าเทียมกัน
ของผู้มส
ี ่วนได้เสีย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ผลักดัน
นโยบาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความ
สามารถของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ทัง้ เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ และเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่

4

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

5

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของเอสซีจี รวมถึงก�ำกับดูแล
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั เป็นประจ�ำ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษทั ทุกคนปฏิบตั ติ นเป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี ห้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน ทัง้ ด้านการก�ำกับดูแล
กิจการและการยึดมั่นในจรรยาบรรณของเอสซีจี

การดำ�เนินงานปี 2558

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

เป็นต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลว่ามีมาตรฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พนักงานเอสซีจที กุ คนต้องมีความตระหนักในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยยึดถือการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจีเป็น
ส�ำคัญ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี และปราศจากการ
คอร์รัปชัน

1
3

40

บริหารองค์กร
โดยยึดมั่นในหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

2

ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
และกฎระเบียบให้แก่
พนักงานอย่างสม่�ำ เสมอ

กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติของเอสซีจี

▸ ในการสร้างเสริมความรู้ได้จัดให้มีงานเสวนาหัวข้อ ▸จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2558 ของ
“การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” โดยมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นวิทยากร และงานเสวนา
หัวข้อ “บทบาทกรรมการในการป้องกันการทุจริต/คอร์รปั ชัน”
โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นวิทยากร ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับความคืบหน้าของการ
ด�ำเนินการตามแผนแม่บทในการเชื่อมโยงกับประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ในการปลูกฝังและขยายผลค่านิยมการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษทั โดยให้ทปี่ รึกษาอิสระเข้ามาประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยก�ำหนดแนวทาง เสนอแนะ
ประเด็น และการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการบริษทั โดยการรวบรวมข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม การส�ำรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้แทน
กรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินระดับ
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึง่ สรุปผลการประเมินว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนบทบาท ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ดี ม าก สอดคล้ อ งกั บ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคุณสมบัติของกรรมการ การแบ่งแยก
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ การก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่
ส�ำคัญของธุรกิจ การติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบงาน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตลอดจน
การมีระบบและมาตรฐานการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ปรึกษาฯ
อย่างกว้างขวาง และได้รับข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาบทบาทและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั เช่น การเพิม่ ความหลากหลายในการจัดสัมมนาเพือ่
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
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3. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงาน

2. ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎหมาย

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกฎระเบียบให้แก่พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ

1

แบบทดสอบ
“Ethics e-testing”

จัดท�ำแบบทดสอบเรื่องคุณธรรม
อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน มีเนื้อหาให้พนักงาน
เรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยพนักงานต้องลงนามรับทราบ และ
ต้องท�ำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน โดยพัฒนาเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า “Preventive
Pack Three”

2

3

แนวทางป้องกัน 3 ระดับ

กรณีศึกษา

ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหน้าที่
และความรับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงและ
การควบคุม การน�ำไปปฏิบตั ิ ประยุกต์ใช้
รวมถึงก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ปลูกฝังความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานผ่านกรณีศึกษาเรื่องการ
ทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิด
ปัญหาหรือความเสียหายซ�ำ้

ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(SCG - Three Lines of Defense)

มีระบบให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ซึ่งพนักงาน
ที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบ
ถามได้โดยตรงจากผู้บริหาร ตลอดจนมีการสร้างความ
รู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านสื่อร่วมสมัย เช่น ละครสั้น
ส่งเสริมจรรยาบรรณ เผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เป็นต้น

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ พบการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ รวม 39 เรื่อง สอบสวนแล้วเสร็จ 28 เรื่อง อยู่
ความรับผิดชอบ
หน่วยงานระดับที่ 3
3rd Line of Defense

หน่วยปฏิบัติงาน

หน่วยงานสนับสนุน
และกำ�กับการปฏิบัติงาน
• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
• หน่วยงานก�ำกับดูแลการ
	  ปฏิบัติงาน
• หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
• หน่วยงานความปลอดภัย
• หน่วยงานบัญชี บุคคล ฯลฯ

สำ�นักงาน
ตรวจสอบ

องค์กรกำ�กับดูแลภายนอก

ความรับผิดชอบ
หน่วยงานระดับที่ 2
2nd Line of Defense

ผู้สอบบัญชีอิสระ

ความรับผิดชอบ
หน่วยงานระดับที่ 1
1st Line of Defense

การดำ�เนินงานปี 2558

▸พนักงานคนไทยทั้งหมด 34,000 คนท�ำแบบทดสอบ ▸คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้

“Ethics e-testing” เรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยพนักงานทัง้ หมด
ผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วทุกคน
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จัดท�ำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti Corruption
Compliance เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า น
คอร์รัปชันใช้เป็นแนวทาง (Checklist) ในการประเมิน
ตนเอง และผู้บังคับบัญชาต้องสอบทานพร้อมลงนาม
รั บ รอง โดยมี ส� ำ นั ก งานตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบ
สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ให้ค�ำปรึกษาการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ

หรือผิด SCG Antitrust Guidelines

ฝ่ายจัดการ

• ผู้ปฏิบัติงาน
• หัวหน้า

มีระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblower System)
กรณี ส งสั ย หรื อ พบการปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ จรรยาบรรณ กฎหมาย การคอร์รปั ชันหรือการ
ทุจริต ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก ผ่านเว็บไซต์ จดหมาย โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ

▸ ไม่พบข้อร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ

		
		

จัดท�ำระบบการจัดการด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
(SCG Compliance Management System) เพื่อให้
มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อตกลง
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

ฝ่ายจัดการด�ำเนินการสื่อสารหลักการ Three Lines of
Defense และกรณีศกึ ษา และเน้นย�้ำให้พนักงานรับทราบ
เข้าใจ และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และให้
ส�ำนักงานตรวจสอบจัดท�ำแนวทางการสือ่ สาร จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ และให้คำ� ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ระหว่างสอบสวน 11 เรือ่ ง โดยพบว่ามีการผิดจรรยาบรรณ
5 เรือ่ ง ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ 12 เรือ่ ง และไม่เป็นไปตาม
ข้อร้องเรียนซึ่งมิใช่การกลั่นแกล้งหรือท�ำให้ผู้อื่นเสียหาย
11 เรื่อง โดยได้พิจารณาลงโทษสูงสุดตามระเบียบบริษัท
ไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ

“

กานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีนั้น
คือความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มก�ำลัง เต็มใจ พร้อมใจกัน
ทุกฝ่าย ทั้งกรรมการ พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ รวมไปถึงลูกค้าด้วย
จึงจะส�ำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีพลังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิด
คอร์รัปชันขึ้นได้ ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและสิ่งเร้าใจทั้งหลาย
ทัง้ ปวง ต้องตัง้ มัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการ
และผู้บริหารต้องท�ำเป็นต้นแบบให้เห็น ต้องสื่อสารให้เข้าใจ
ต้องมีมาตรการป้องปราม เข้มงวดจริงจัง รวมทั้งต้องร่วมกันปลูกฝัง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติตลอดสายโซ่ธุรกิจ

“

สือ่ สารเรือ่ งจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ
ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรม
ในการท�ำงาน และลดความเสีย่ งจากการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ กฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี
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หลักการความปลอดภัย เอสซีจี

สุขภาพและความปลอดภัย

หลักการความปลอดภัยช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยมีความเข้มแข็ง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความส�ำคัญและน�ำไปปฏิบัติ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจ
ความปลอดภัยเป็นคุณค่าที่ส�ำคัญยิ่งของการท�ำงาน
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญ
มาตรฐานความปลอดภัยไม่มีการประนีประนอม

• เอสซี จี ก� ำ หนดนโยบายและโครงสร้ า งการ
บริหารความปลอดภัยในทุกระดับอย่างชัดเจน
สอดคล้องตามกฎหมาย โดยน�ำระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG
Safety Framework) มาใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ขั้ น
พื้นฐาน นอกจากนี้ยังเสริมด้วยระบบมาตรฐาน
การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(OHSAS 18001) เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาให้ พ นั ก งาน
คู่ธุรกิจ และคู่ค้า มีมาตรฐานความปลอดภัยใน
การท�ำงานสูงขึ้น

• ปั จ จุ บั น เอสซี จี ยั ง มี อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งาน
เกิดขึ้น จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องเร่งด�ำเนินการ
ควบคุม และถือเป็นพันธกิจส�ำคัญทีผ
่ บ
ู้ ริหารระดับ
สู ง ทุ ก คนจะต้ อ งช่ ว ยกั น ลดและป้ อ งกั น ความ
สูญเสียดังกล่าว

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงานทั้งหมด
สามารถป้องกันได้
ความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามสายการ
บริหารงาน และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง
ส�ำหรับการด�ำเนินงานเรื่องความปลอดภัย

4

สร้างความมีส่วนร่วม
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำ�งาน
ให้เกิดความปลอดภัย
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1

ดำ�เนินงานตาม SCG Safety
Framework อย่างเป็นรูปธรรม
ควบคู่กับการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย

3

2

“

เราจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ให้ SCG เป็น Injury Free
Operations

เราเคร่งครัดในเรื่องของความ
ปลอดภัย ด้วยการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและดูแลให้พนักงาน
ทุกคนมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน

พิชิต ไม้พุ่ม

ชลณัฐ ญาณารณพ

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

“

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

เราจะมุ่งสู่ความปลอดภัย
อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
และการไม่ประนีประนอมเรื่องความ
ปลอดภัย ด้วยใจที่ห่วงใยกัน

“

“

เป้าหมาย

“

“

 	 การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury &
Illness Free Operation)
 	ในปี 2559 จะลดจ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลงให้ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
ปี 2558 และไม่มีการเสียชีวิตจากการท�ำงาน
ลดอุบตั เิ หตุจากการขนส่งสินค้า และก�ำกับดูแลการขนส่งสินค้าให้มคี วามปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สร้างมาตรฐานและวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงานทุกระดับ
โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ� 

เพิ่มศักยภาพและความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี เคมิคอลส์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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1. ดำ�เนินงานตาม SCG Safety Framework

2. สร้างมาตรฐานและวัฒนธรรม

อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการตรวจประเมินประสิทธิผล
การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ
โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ�

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิผล
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ตามข้ อ ก� ำ หนด
ของเอสซี จี ไ ด้ (Safety Performance Assessment
Program, SPAP)

SCG Safety Framework ครอบคลุมการบริหารจัดการ
ด้ า นความปลอดภัย และการสร้างจิตส�ำ นึกเพื่ อ ความ
ปลอดภัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ให้เกิดขึน้ ในองค์กร โดยมุง่ หวังให้แต่ละหน่วยงานมีระบบ
การจัดการและพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งและ

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ ในปี 2558 มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจสูง

การปลอดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ และลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุ
ถึงขัน้ หยุดงานลง ให้ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 โดยเน้นรณรงค์จาก
สาเหตุหลักก่อน ได้แก่ จากการขนส่งและการท�ำงานบน
ทีส่ งู โดยก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงาน และเข้มงวดกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ถึง 12 ราย โดยมีสาเหตุจากการขนส่งและจราจร 8 ราย
และในกระบวนการผลิต 4 ราย และมีอบุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุด
งานของพนักงานและคู่ธุรกิจรวม 52 ราย
10 คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่ง
0.8

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทั้งหมด

พนักงาน
คู่ธุรกิจ

ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน*
0.6

0.4

0.41

0.37

0.36

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

พนักงาน
คู่ธุรกิจ

2554

0.32

0.23

0.22

2555

2556

0.2
0

0.36

0.20

2557

0.23 0.24

2558

ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน*
0.12

0.12 0.12

การสั ง เกตความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน (Safety
Observation) โดยผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการ
ท�ำงานของพนักงานหรือคูธ่ รุ กิจ ว่าปฏิบตั สิ อดคล้องเหมาะสม
หรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถท�ำงานได้อย่าง
ปลอดภัยดีแล้ว ผูบ้ ริหารจะกล่าวชมเชยเพือ่ สร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน หากพบประเด็นทีอ่ าจเป็นความ
เสี่ยงหรืออันตราย ผู้บริหารจะขอให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดการ
ท�ำงานและสร้างความเข้าใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปรับเปลีย่ นวิธี

การท�ำงานที่มีความปลอดภัย การด�ำเนินการนี้จึงอยู่บน
พื้นฐานของการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารเชิงบวก
น�ำมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและระดับ
สากล หรือระบบการท�ำงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท�ำงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้เข้มแข็งขึ้นมาด�ำเนินการ

การดำ�เนินงานปี 2558

▸เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้รถบริการรับส่งพนักงาน
ในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และ
สนับสนุนนโยบายการขับขีร่ ถยนต์อย่างปลอดภัย (Driving
Safety Policy) ของเอสซี จี คณะท� ำ งานตรวจความ
ปลอดภัยรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานของ
แต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ตั ว แทนคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ส�ำนักงานใหญ่เอสซีจีจึงได้จัดท�ำ “โครงการ
ตรวจความปลอดภัยรถยนต์สว่ นกลาง (Car Pool) ส�ำนัก
งานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ” ตั้งแต่ปี 2556 โดยก�ำหนดหลัก
เกณฑ์และจัดท�ำแบบตรวจความปลอดภัยรถยนต์สว่ นกลาง
ตรวจประเมินความปลอดภัยรถยนต์สว่ นกลางทีใ่ ห้บริการ
ในเอสซีจี และจัดอบรมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยให้แก่
ผู้ขับรถยนต์บริการอีกกว่า 90 คน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

และสวัสดิภาพจากการเดินทางและการโดยสารรถยนต์
บริการของบริษัท

▸บริษทั ซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วสิ จ�ำกัด ได้พฒั นาเครือ่ งมือ

และอุ ป กรณ์ Truss Sky Walker ส� ำ หรั บ งานติ ด ตั้ ง
หลังคา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและความ
ปลอดภัย ซึง่ เป็นชุดอุปกรณ์แผ่นทางเดินส�ำหรับงานติดตัง้
โครงหลังคาส�ำเร็จรูป ที่ผสมผสานแนวคิดจากอุปกรณ์
นั่งร้านญี่ปุ่นและตะขอเกี่ยว โดยพัฒนาจนมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างดี สามารถรือ้ ถอน ขนย้าย
และใช้เป็นจุดยึดอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวของผู้
ปฏิบตั งิ าน ท�ำให้ในปี 2558 บริษทั ซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วสิ
จ�ำกัด ไม่มีอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเลย
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* อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนรายคนที่เกิดอุบัติเหตุ
เทียบอัตราส่วนตามมาตรฐานคนงาน 100 คน ท�ำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จ�ำนวน 250 วันท�ำงานต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
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3. เพิ่มศักยภาพและความตระหนัก

▸ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น ▸ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด ได้จัดท�ำ
บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของเอสซีจี น�ำมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (ISO
39001) มาปรับใช้ และขอการรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส�ำหรับการขนส่งปูนซีเมนต์ผง
ในภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
พนักงานขับรถ รถบรรทุก เส้นทางขนส่ง และการตอบโต้
เหตุฉกุ เฉิน โดยจะขยายผลการปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุมถึงกลุม่
รถขนส่งในภูมิภาคอื่น

โครงการความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ การขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จขึ้น เช่น “โครงการ 4 ดี” (พนักงานจัด
ส่งดี สภาพรถดี การขับรถดี และการบริการดี) เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานจัดส่งเห็นความส�ำคัญเรือ่ งการบริการและการ
ขนส่งอย่างปลอดภัย รวมถึงได้ก� ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยส�ำหรับการขนส่งคอนกรีตและควบคุมการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 ไม่มีอุบัติเหตุถึง
ขั้นเสียชีวิตเลย

เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน

  กลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การ
ท�ำงานขึน้    เพือ่ ให้พนักงานและคูธ่ รุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องมีโอกาส
เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาศักยภาพและทักษะ
การท�ำงาน โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของการท�ำงานจริงผ่านเครื่องมือและเครื่องจักรที่จ�ำลอง
ขึ้น ด้วยแนวคิดว่าหากผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทดลอง

หรื อ สั ม ผั ส กั บ อั น ตรายหรื อ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
การท� ำ งานก็ จ ะเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งของความ
ปลอดภัยอย่างจริงจัง และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถ
ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากความผิดพลาดต่าง ๆ
อย่างได้ผล

การดำ�เนินงานปี 2558

Process Safety Management

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง และสอดคล้องกับเป้าหมาย “Injury Free Operation”
เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้น�ำระบบ Process Safety Management (PSM) ที่เน้นความส�ำคัญของการจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการผลิต โดยได้ตั้งคณะกรรมการ
PSM Corporate Governance และมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาให้ค�ำแนะน�ำ โดยได้เริ่มโครงการน�ำร่องในสองบริษัท ได้แก่ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด และบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลจากการน�ำ PSM ไปพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี 2558 บริษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด
ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้น และในงานซ่อมบ�ำรุงใหญ่ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) สามารถ
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานลงจาก 2.5 ราย เหลือเพียง 0.13 รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปีเท่านั้น
ในระยะต่อไปจะขยายระบบ PSM ไปสู่บริษัทต่าง ๆ และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน
ของ เอสซีจี เคมิคอลส์
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▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

- จั ด สร้ า งศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมทางเทคนิ ค (Technical
Training Center) ในโรงงานปูนซีเมนต์ทุกแห่ง เพื่อให้
พนักงานและคู่ธุรกิจได้เรียนรู้การควบคุมการผลิต การ
ควบคุมเครือ่ งจักรทัง้ ทางด้านเทคนิค การบ�ำรุงรักษา การ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความรูท้ างด้าน TPM
โดยก�ำหนดหลักสูตรการเรียนทีห่ ลากหลายและครอบคลุม
ตลอดทัง้ กระบวนการท�ำงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่ ผ ่ า นการเรี ย นรู ้ จะน� ำ ประสบการณ์ ไ ปใช้ ท� ำ งานได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ปัจจุบันมีการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้แล้วกว่า 100 หลักสูตร และมีพนักงานและคู่
ธุรกิจของโรงงานปูนซีเมนต์เข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์ฯ
ไปแล้วกว่า 5,000 คน

- บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด จัดตัง้
โรงเรี ย นทั ก ษะพิ พั ฒ น์ (SCG Skills Development
School) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ พัฒนาพนักงานและคูธ่ รุ กิจ
ขนส่งให้มีทักษะและความตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่บนท้องถนน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้บริการ อันจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและการเดินทางอย่างได้ผล โดยก�ำหนดหลักสูตร
ในการฝึกอบรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หลักสูตรส�ำหรับผูข้ บั ขี่
ทัว่ ไป (General Driver) ซึง่ เป็นหลักสูตรเบือ้ งต้น หลักสูตร
ส�ำหรับผูข้ บั ขีม่ อื อาชีพ (Professional Driver) และหลักสูตร
พัฒนาความสามารถของผู้ขับขี่เฉพาะด้าน เช่น การขับขี่
รถงา การขับรถขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย และการ
ขนส่งและจัดเก็บสินค้า
ในปี 2558 มีพนักงานเอสซีจีและคู่ธุรกิจขนส่ง ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัยไปแล้วทัง้ สิน้
3,517 คน และ 12,564 คน ตามล�ำดับ และอบรมคูธ่ รุ กิจ
ขนถ่ายและคู่ธุรกิจขับรถงาอีก 4,806 คน
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▸เอสซีจี เคมิคอลส์

- จัดสร้างศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ
(Operation Excellence Training Center; OETC) ขึ้น
ในปลายปี 2557 เพือ่ ให้บริการการฝึกอบรมงานด้านเทคนิค
การผลิตและสาขาที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในเอสซีจี เคมิคอลส์ และองค์กร
หรือหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่ม
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มสร้ า งจิ ต ส�ำ นึ ก ด้ า นความ

ปลอดภัยในการท�ำงาน ภายใต้รปู แบบการเรียนรูท้ เี่ น้นการ
ฝึกปฏิบตั จิ ริงกับสถานีฝกึ จ�ำลอง และถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในปี 2558 มีพนักงานและคู่ธุรกิจทั้งในและนอก
เอสซีจี เคมิคอลส์ เข้ารับการเรียนรูจ้ ากศูนย์ฯ ไปแล้วกว่า
9,000 คน โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านความปลอดภัย
มากกว่า 1,700 คน

4. สร้างความมีส่วนร่วม

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขการทำ�งานให้เกิดความปลอดภัย
การสร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงานและคูธ่ รุ กิจ ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแนวทางส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการท�ำงานร่วมกัน
ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความส�ำเร็จ
ในงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุ
ในการท�ำงานลดลงด้วย
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันพูดคุยถึง
นโยบาย เป้าหมายความปลอดภัย แนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของ
เอสซีจี และหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
และสวัสดิการในการท�ำงาน ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและ
ระดับผู้บริหารของคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีพัฒนาโครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่
ธุรกิจเอสซีจี (SCG Contractor Safety Certification
System, SCS) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2549 เพือ่ ยกระดับประสิทธิผล
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย การป้องกันและลด
อุบัติเหตุของคู่ธุรกิจ โดยเอสซีจีท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ทางวิ ช าการ ให้ ค� ำ แนะน� ำ และตรวจประเมิ น ให้ ก าร
รับรอง ซึ่งเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของคู่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย

ลักษณะของกิจกรรมที่เอสซีจีรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงาน
วังศาลา ได้จดั สร้างศูนย์เรียนรูค้ วามปลอดภัย หรือ Safety
Training Center (STC) & Safety Dojo ขึ้นตั้งแต่ปี
2557 โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมกึ่งสถานีจำ� ลองเหตุการณ์
เพือ่ ฝึกอบรมพนักงานและคูธ่ รุ กิจให้เกิดการเรียนรูจ้ ากผล
ของอุบตั เิ หตุโดยตรง จนเกิดความเข้าใจจากการได้เห็นและ
ได้สมั ผัสอันตรายทีจ่ �ำลองขึน้ เสมือนกับการปฏิบตั งิ านจริง
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ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะในการท�ำงานอย่าง
ปลอดภัยและปราศจากการบาดเจ็บ
ปัจจุบันมีพนักงานและคู่ธุรกิจเข้ารับการเรียนรู้จาก
ศูนย์ฯ ไปแล้วกว่า 500 คน และยังเปิดให้บริษทั ต่าง ๆ ใน
เอสซีจีสามารถมาศึกษาดูงานเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์อบรมด้านความปลอดภัยต่อไป

การสื่อสารความ
ปลอดภัย

การสังเกตการท�ำงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย

การท�ำ 5 ส

เพื่อสื่อสารและสร้าง
ความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทั้งในและนอก
การท�ำงาน

เพื่อสังเกตและช่วยดูแล
ความปลอดภัยในระหว่าง
การท�ำงาน

เพื่อช่วยกันวิเคราะห์
หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
และเตรียมการป้องกัน
แก้ไข

เพื่อดูแลสภาพพื้นที่
การท�ำงานให้สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ช่วยสร้างวินัยและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน

การค้นหาอันตราย

การหยั่งรู้ ระวังภัย

การก�ำหนดและทบทวน
วิธกี ารท�ำงานทีป่ ลอดภัย

การตรวจความปลอดภัย

เพื่อค้นหาอันตราย
ในพื้นที่ปฏิบัติงานและ
แก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัย
ได้ด้วยตนเอง

เพื่อช่วยกันวิเคราะห์
และค้นหาอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ช่วยกันย�้ำเตือน
ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

เพื่อร่วมกันก�ำหนดวิธีการ
ท�ำงาน การเตรียมงาน
และการป้องกันอันตราย
ในแต่ละขั้นตอน

เพื่อช่วยกันค้นหา
และลดสภาพการท�ำงาน
ที่ไม่ปลอดภัย

กิจกรรมที่หลากหลายนี้ แต่ละโรงงานสามารถเลือกน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจากการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
นั้น ท�ำให้คะแนนการส�ำรวจภาพรวมความพึงพอใจของคู่ธุรกิจต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยของแต่ละโรงงาน
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 75
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1. ปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การดูแลพนักงาน
• เอสซีจีให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงาน มี
การปฏิ บั ติ ด ้ า นแรงงานและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร และ
เป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้
ความเคารพต่ อ ความแตกต่ า งหลากหลาย
(Diversity) ของแรงงานในองค์กร ไม่มก
ี ารปฏิบต
ั ิ
ที่แตกต่างกันต่อเพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย
รวมทัง
้ เคารพต่อสิทธิในการรวมตัวของแรงงาน
ในองค์กร

เป้าหมาย

• เอสซี จี ข ยายธุ ร กิ จ ไปในต่ า งประเทศอย่ า ง
รวดเร็ วตามวิ สั ยทั ศน์ที่ จะเป็ นผู ้ น�ำ ธุร กิจอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ใ น อ า เ ซี ย น ป ั จ จุ บั น เ อ ส ซี จี มี จ� ำ น ว น
พนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 53,000 คน โดย
เป็นชาวต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจประมาณ 16,000 คน

เป็นองค์กรต้นแบบในการปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการดูแลพนักงาน และเป็นองค์กรที่ทุกคนอยากร่วม
ท�ำงานด้วย
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เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
และหลักเกณฑ์ขององค์กร เช่น จรรยาบรรณของธุรกิจ
การปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ประกาศเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนต่อประกาศนานาชาติ
เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ United
Nations Global Compact (UNGC) ตั้งแต่ปี 2555
นอกจากนี้เอสซีจียังให้การส่งเสริมและร่วมมือกับคู่ธุรกิจ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี
ต่อลูกจ้างของคู่ธุรกิจด้วย
การประเมินผลส�ำเร็จในการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชน เอสซีจีพิจารณาจากการได้รับรางวัลและการ
ยอมรับในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ
เอสซีจี โดยองค์กรทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ซึ่ง
เอสซีจไี ด้รบั รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคลของประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence
Awards) มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 14 ปีถงึ ปัจจุบนั การ
ประเมินผลส�ำเร็จดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการสร้างโอกาสในการปฏิบัติด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
เอสซี จี ว างแผนพั ฒ นาและสื บ ต่ อ ต� ำ แหน่ ง ส� ำ หรั บ
พนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ ภายใต้การเสริมสร้าง
ความเป็นหนึง่ เดียวผ่านวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ตาม
อุดมการณ์เรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” และยังเป็น

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

2

ตามหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ขององค์กร
และหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน

1

การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย
(Diversity) ของเอสซีจี กระบวนการดังกล่าวเริม่ จากการ
ทบทวนและวางแผนการจัดการด้านบุคลากรส�ำหรับธุรกิจ
ในต่างประเทศ (Workforce Planning) แบบเบ็ดเสร็จ
วางแผนความต้องการด้านบุคลากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
(Business Supply Chain) ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการก�ำหนดต�ำแหน่ง
งานหลั ก (Key Positions) และวิ ธี ก ารได้ บุ ค ลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาและสืบต่อต�ำแหน่งส�ำหรับ
พนักงานท้องถิน่ (Succession Plan) โดยมีคณะกรรมการ
(Career Committee) หรือผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน
ทั้งนี้การเตรียมและสร้างความพร้อมแก่พนักงานท้องถิ่น
ของเอสซีจี (Building workforce readiness) มุ่งเน้น
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ (Leadership) ความรู้
ความสามารถ (Competencies) และวัฒนธรรมองค์กร
ของเอสซีจี (SCG Culture) โดยการพัฒนาพนักงานชาว
ต่างชาติของเอสซีจี (SCG Staff Development Plan)
จะใช้รูปแบบที่มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ เช่น การ
จัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Develop
ment Plan) ระบบและวิธกี ารพัฒนาพนักงานทีห่ ลากหลาย
(Development Methods) รวมถึงการปรับปรุงระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (Compensation Package) เพื่อ
สนับสนุนในส่วนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติด้านแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนตามหลัก
กฎหมาย หลักเกณฑ์ของ
องค์กร และหลักสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน

ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำ�งานที่ดี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน และสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร
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การดำ�เนินงานปี 2558

▸จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นแนวคิดและวิธปี ฏิบตั กิ บั กระทรวง

แรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของเอสซีจีเป็นที่ยอมรับและสามารถน�ำไปใช้
เป็นต้นแบบแก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ และเพื่อร่วมมือในการ
พัฒนาด้านแรงงานในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ

และสามารถสืบต่อต�ำแหน่งงานของพนักงานชาวไทยที่
ปฏิบตั งิ านในต่างประเทศรวม 25 ต�ำแหน่ง หรือประมาณ
ร้อยละ 10 ซึง่ เป็นไปตามแผนทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละธุรกิจ

▸ จัดท�ำแผนระยะกลาง (Medium Term Plan) หรือ
แผน 5 ปีในการจัดการด้านบุคลากรส�ำหรับธุรกิจในต่าง
ประเทศ และแผนการสืบต่อต�ำแหน่งส�ำหรับพนักงาน
ท้องถิ่นในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง โดยพิจารณาจากศักยภาพและความพร้อม
ของทัง้ พนักงานท้องถิน่ และพนักงานทีเ่ ป็นคนไทย เพือ่ ให้
มีความสอดคล้องกัน มีพนักงานท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
2. ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร
การดูแลสุขภาพพนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิสวัสดิการด้ า นการรั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพ สถาน
พยาบาลของบริ ษั ท สถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กาย ที่ จ อดรถ
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่สตรีมีครรภ์ การดูแลด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน
เอสซีจีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการส�ำรวจรับฟังความคิดเห็นจาก
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

สร้างจิตส�ำนึกด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การ
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ ฯลฯ เพื่ อ
ให้พนักงานสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
จัดโปรแกรมหรือกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพอย่าง
สม�่ำเสมอ ด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับความนิยมตาม
ยุคสมัย วิทยาการด้านสุขภาพอนามัย และความสนใจ
ของพนั ก งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
พนักงาน และการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน
• จากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ใ น
อาเซี ย น ท� ำ ให้ มี พ นั ก งานหลากหลายเชื้ อ ชาติ
และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจุบันที่มี
พนักงานกว่า 53,000 คนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการ
แข่งขันและรองรับกับความท้าทายของธุรกิจใน
อนาคต เอสซีจจ
ี ง
ึ ต้องพัฒนาพนักงานทุกคนให้
มีความรูค
้ วามสามารถ เพือ
่ ตอบโจทย์การแข่งขัน
และการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดความยัง
่ ยืนในภูมภ
ิ าค
• เอสซี จี ก� ำ ลั ง ปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ งการเรี ย นรู ้ ข อง
พนั ก งานในหลายด้ า น ตั้ ง แต่ โ ครงสร้ า งการ
เรี ย นรู ้ และระบบการบริ ห ารจั ด การที่ จ ะช่ ว ย
ให้ ก ารเรี ย นรู ้ ข องเอสซี จี ต อบโจทย์ ธุ ร กิ จ มาก

เป้าหมาย

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ เอสซีจีส�ำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ

เพิ่มเติมแก่พนักงานเพื่อให้เกิดการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
การดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเรียกว่า Fit
for Fun & Firm หรือ Club F4 มีการด�ำเนินกิจกรรม
ประจ�ำเดือนทั้งการออกก�ำลังกายที่ผสมผสานระหว่าง

การเต้นและการออกท่ามวยไทย (Aero Boxing) การเต้น
โยกย้ายตามจังหวะเพลงสนุก (Aerobic Dancing) หรือ
การออกก�ำลังกายแบบคาร์ดโิ อ (Zumba Dance) กิจกรรม
ส่งเสริมการลดพุง ลดน�ำ้ หนักส่วนเกินแก่พนักงาน เป็นต้น

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

สร้างการเรียนรู้ให้พนักงานทุกคนมีสมรรถนะ (Competency) ในการร่วมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
พัฒนาพนักงานซึง่ มีความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นและสามารถควบคุม
การลงทุนในการพัฒนาพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

5

1

วางระบบการเรียนรู้
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งภูมิภาค

สร้างปัจจัย
สนับสนุน
การเรียนรู้

4

พัฒนาความสามารถ
ของพนักงานและผู้นำ�
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ยิง
่ ขึน
้ มีประสิทธิภาพมากยิง
่ ขึน
้ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทัง
้ ภูมภ
ิ าค การปรับเปลีย
่ นการเรียนรูใ้ น
เอสซีจี (SCG Learning Transformation) ถือเป็น
เรื่ อ งส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ องค์ ก ร ต้ อ งอาศั ย ความ
ร่วมมือของผูบ
้ ริหารระดับสูง ผูจ
้ ด
ั การระดับส่วน
หรือแผนก และพนักงานทั้งองค์กรในทุกระดับ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง
่ ทีพ
่ นักงานต้องมีความ
เข้าใจตรงกัน โดยหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จอยู่
ทีก
่ ารมีสว
่ นร่วมผลักดันของพนักงาน นอกจากนี้
ยังเป็นการด�ำเนินกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การน�ำไปปฏิบต
ั แิ ละติดตามผล โดยมีการวางแผน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ทบทวนและแก้ ไ ขอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(PDCA, Plan Do Check Action) ตลอดระยะเวลา

3

2

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
และการโค้ช
เชื่อมโยงการเรียนรู้
ของพนักงานเข้ากับ
ระบบบริหารจัดการ
Talent และกลยุทธ์
ขององค์กร
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1. วางระบบการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค
จากจ�ำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เอสซีจีจึงต้องสร้างการเรียนรู้
ที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ เพื่อพัฒนาพนักงาน
ให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย
และการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจได้อย่างพร้อมเพรียง
กัน

วางระบบการเรียนรู้และการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ทั้ ง ภู มิ ภ าค ยึ ด หลั ก การพั ฒ นาสมรรถนะตาม
บทบาทหน้ า ที่ (Role-based Competency) เพื่ อ ให้
พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าทีก่ ารท�ำงานและมาตรฐานที่
บริษทั คาดหวัง รวมทัง้ สามารถเห็นเส้นทางการเรียนรูข้ อง
ตนเองได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งสมรรถนะหลักเป็น 3 ด้าน
คือ ด้านเทคนิคในการปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ ด้านวิชาชีพ
และด้านภาวะผู้นำ�

2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช
การเรียนรู้ของพนักงานจะยั่งยืนและสมบูรณ์ พนักงาน
ต้ อ งมี วั ฒ นธรรมการเรี ยนรู ้ ที่มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
เรียนรู้และการพัฒนาด้วยตนเอง โดยเฉพาะการเรียนรู้
จากประสบการณ์และการลงมือท�ำจริง เช่น OJT (On
the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็น “โค้ช” ซึ่ง
มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้
พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างเรือ่ งการ

70

การเรียนรู้จากประสบการณ์
และการลงมือทำ�จริง

การจั ด การเรี ย นรู ้ รู ป แบบใหม่ จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
70 : 20 : 10

20

การเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น
ผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้มีประสบการณ์

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถของผู ้ บั ง คั บ
บัญชาให้สามารถ “โค้ช” ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละกลุม่ ธุรกิจได้จดั หลักสูตร
พัฒนาเสริมศักยภาพการเป็นโค้ชที่มีคุณภาพให้ผู้บังคับ
บัญชา นอกจากนี้เอสซีจีก�ำลังพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน
Leader as Coach เพื่อน�ำไปใช้ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างทักษะให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถพัฒนาพนักงานให้ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม

56

เรียนรู้ที่ดี (Role Model) ขณะที่การเรียนรู้จากห้องเรียน
หรือการอ่านใช้สร้างความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดและ
น�ำไปใช้งานต่อ

10

การเข้าอบรม
หรือการค้นคว้า
ด้วยตัวเอง

3. เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงาน

เข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent และกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ตรงตามกลยุทธ์และ
ทิศทางของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่ ง ยื น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเชื่ อ มโยงการเรี ย นรู ้ เ ข้ า กั บ
กระบวนการและระบบการบริหารจัดการ Talent โดย

เริ่มตั้งแต่การก�ำหนดคุณสมบัติ ความสามารถที่จ�ำเป็น
การคัดเลือก พัฒนา และรักษากลุ่มพนักงาน Talent เพื่อ
สร้าง Commitment และ Engagement กับองค์กรต่อไป

4. พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้นำ�
เอสซีจีจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการเรียนรู้ของพนักงานขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาผู้น�ำซึ่งมีทัศนคติ ความรู้
และความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็น
ผู้น�ำที่สามารถพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของเอสซีจี

เอสซีจีจัดตั้ง SCG Learning Council ขึ้นมาก�ำกับ
ดูแลทิศทาง ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค โดยเชือ่ มประสานกับตัวแทนจากทุก
ธุรกิจและทุกวิชาชีพ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน

5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
น�ำระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning
Management System, LMS) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้การ
เรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ภูมิภาค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพนักงานทุกคน
สามารถจัดการการเรียนรู้ของตนเองผ่านระบบ LMS ได้
อย่างสะดวก ตั้งแต่การดูสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง การประเมินสมรรถนะ การจัดท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชา การลงทะเบียนเรียนใน
โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน
ความส� ำ เร็ จ ที่ ผ ่ า นมาของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
พนักงานด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง แม้จะมีการย้ายหน่วย
งานหรือเปลี่ยนหัวหน้างาน
ใช้ห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ Gamification
ซึ่งสามารถรองรับจ�ำนวนผู้เรียนได้เป็นจ�ำนวนมาก และ
สามารถเข้าเรียนทีไ่ หนหรือเมือ่ ใดก็ได้ ท�ำให้พนักงานของ
เอสซีจีที่มีจ�ำนวนมากขึ้นและอยู่ในทุกประเทศทั่วภูมิภาค
มีโอกาสเรียนรู้ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอเข้าห้องเรียนใน
รูปแบบเดิม

Learning Governance
Learning Strategy
Leadership
Academy

Learning Policy

Professional
Academy

BU Technical
Academy

Chemicals

Packaging

CBM

Learning Support Function
Learning
Admin

Vendor
Management

Reporting &
Analytics

Technology
Management
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▸จัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องการเรียนรู้

ภายในเอสซี จี ทั้ ง ระดั บ เอสซี จี คื อ SCG Learning
Council ระดับกลุม่ ธุรกิจ คือ BU Academy และส�ำหรับ
แต่ละกลุ่มวิชาชีพ คือ Professional Academy ต่าง ๆ
โดยมีหน่วยงานด้าน Learning ที่ดูแลเรื่องการเรียนรู้
ทัง้ ส่วนกลางและระดับธุรกิจเป็นผูน้ �ำนโยบายมาปฏิบตั ใิ ห้
เกิดเป็นรูปธรรม

(HR & OD) ให้สามารถสนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้าน
การเรียนรู้แก่พนักงานได้

▸เริ่มสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ (Learning

Transformation) แก่พนักงานทัว่ ไป โดยเริม่ จากกลุม่ ผูน้ ำ�
ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยจัดงานเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการในงาน SCG Learning Forum 2015

▸จัดท�ำนโยบายด้านการเรียนรู้ (SCG Learning Policy) ▸ในปี 2558 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน
เพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการเรียนรู้ของเอสซีจี
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ

▸เริ่มจัดท�ำสมรรถนะ (Competency) และรูปแบบการ

เรียนรู้ใหม่ (Learning Solution 70 : 20 : 10) ทั้งด้าน
ภาวะผูน้ ำ� ด้านวิชาชีพ และด้านเทคนิคการปฏิบตั กิ ารของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจโดยได้เริ่มทดลองด�ำเนินการที่โรงงาน
โอเลฟินส์ก่อน

▸จัดหาและจัดท�ำปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น

LMS คู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะพนักงาน
ในส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานพัฒนาองค์กร

11 วัน เอสซีจีได้ลงทุนไป 1,977 ล้านบาทส�ำหรับการ
ฝึกอบรมพนักงานทัง้ ภายในและภายนอก และการพัฒนา
พนั ก งานด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ตามหลั ก การ
Integrated Business Excellence (IBE) ด้วย
ค่าใช้จา่ ยฝึกอบรมพนักงาน
ล้านบาท
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จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะก้าวไปเป็นผู้น�ำตลาดอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น
ในประเทศที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจ และพนักงานคนไทยที่ต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
เอสซีจีจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เช่น หลักสูตร SCG Go
Regional Program มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนที่ส่งเสริมและสอดคล้องกัน ประกอบด้วย Business Understanding,
Organizational Impact, Interpersonal Understanding, Global Outlook และภาษาของประเทศที่เอสซีจีไปด�ำเนิน
ธุรกิจ และจัดหลักสูตรส�ำหรับพนักงานท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept
(ABC), หลักสูตร Business Concept Development (BCD) และหลักสูตร Leadership Development Program
(LDP) รวมถึงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค และความรู้ทั่วไปอื่น ๆ เพื่อพัฒนาพนักงานทุกคนในต่างประเทศ
ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกัน เอสซีจียังได้ก�ำหนดเกณฑ์คัดเลือกพนักงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง
เพื่อน�ำเข้าสู่แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่ท้าทายและเหมาะสม

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• ธุรกิจของเอสซีจต
ี อ
้ งพึง
่ พิงการใช้พลังงานสูง
จึงต้องเผชิญความเสี่ยงสูงจากความผันผวน
ของพลังงานทั้งด้านราคาและปริมาณเชื้อเพลิง
ที่ ส ามารถจั ด หา รวมทั้ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ยั ง ให้
ความส�ำคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด การด้ า น
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่ อ ใช้ ล ดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง แหล่ ง
พลั ง งานหลั ก ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี
ต้องหยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นก็สร้างโอกาสในการ
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นพลั ง งาน ด้ ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกระบวนการ
ผลิต และสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

• เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานดั ง กล่ า วเกิ ด ผลอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรม เอสซี จี ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
ดูแลและบริหารจัดการพลังงาน 2 คณะหลักคือ
คณะกรรมการพลังงาน และคณะท�ำงานส่งเสริม
และพั ฒ นาระบบความรู ้ พ นั ก งานกลุ ่ ม วิ ช าชี พ
พลังงาน ซึง
่ ท�ำหน้าทีก
่ ำ� กับดูแลคณะท�ำงานต่างๆ
ดั ง นี้ คณะท� ำ งานรวมซื้ อ ถ่า นหิ น คณะท� ำ งาน
ร่วมมือด้านแหล่งเชือ
้ เพลิงชีวมวล คณะกรรมการ
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ คณะ
ท� ำ งานด้ า นนวั ต กรรมพลั ง งาน คณะท� ำ งาน
ด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
พลั ง งาน และคณะท� ำ งานสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า น
พลังงานและเชื่อมความสัมพันธ์

ธุรกิจต้องไม่หยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนของพลังงาน และสามารถรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านต้นทุนการผลิต
ภายในปี 2563 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปี 2550

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1
3
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สร้างความมั่นคง
และประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

2

ผลิตสินค้าและบริการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปลูกฝังจิตสำ�นึก
ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน
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1. สร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
รักษาเสถียรภาพและบริหารสัดส่วนการใช้พลังงานจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น น�้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า
ชีวมวล วัสดุไม่ใช้แล้ว เป็นต้น เพื่อให้มีความเหมาะสม
ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และราคา

เพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่
ของชนิดเชื้อเพลิงและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การดำ�เนินงานปี 2558
20

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน

ร้อยละ
15
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โครงการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของเอสซีจี
ไทย
• โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat Power
Generation, WHG) ที่หม้อผลิตปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ
ทดแทนการซื้อไฟฟ้า 560 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 326,000 ตันต่อปี*
• โครงการ Vertical Cement Mill ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จ�ำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดการใช้ไฟฟ้าบดปูนซีเมนต์ 13 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7,600 ตันต่อปี
• โครงการผลิตเชือ้ เพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชน (Refused Derived
Fuel, RDF) โดยบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด น�ำขยะ
มูลฝอยชุมชนแปรรูปเป็น RDF มาใช้ทดแทนถ่านหินในเตาผลิต
ปูนซีเมนต์ 986,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 95,000 ตันต่อปี
• โครงการ Anaerobic Digestion ที่บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด
ท�ำให้ได้ก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน�ำ้ ทดแทนก๊าซ
ธรรมชาติ 202,000 ล้านบีทียูต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 12,000 ตันต่อปี
• เทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานส�ำหรับเตาเผาที่บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
และบริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ
1,415,000 ล้านบีทียูต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 83,000 ตันต่อปี
• โครงการปรับปรุงห้องเผาไหม้ชุดก�ำเนิดไอน�้ำทั้ง 4 โรงงานของ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ชีวมวลและสิ่งเจือปนที่ติดมากับกระดาษ
รีไซเคิล (Waste Reject) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนช่วยลดการใช้ถ่านหิน
1,424,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
164,000 ตันต่อปี
• โครงการระบบเผาก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่หม้อไอน�ำ้ PB#16
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน ช่วยลดการใช้ถ่านหิน 65,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,200 ตันต่อปี
• โครงการทดแทนชุดก�ำเนิดไอน�้ำและไฟฟ้าที่หม้อไอน�้ำ PB#2
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
ใช้ชีวมวลและสิ่งเจือปนที่ติดมากับกระดาษรีไซเคิล (Waste Reject)
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหิน 324,000 กิกะจูลต่อปี
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 37,000 ตันต่อปี
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เวียดนาม

▸ สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจ ▸โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน

กระดาษ ซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายหลักของเอสซีจี ในการ
ร่วมกันจัดหาถ่านหินและศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิง
ชนิดใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาทดแทนถ่านหินได้มากขึ้น

▸ สร้างระบบจัดการถ่านหินที่ดีใน “โครงการวัดบันได”

หรือ “โครงการจัดเก็บถ่านหินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ที่อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเงิน
ลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
จัดการขนถ่ายถ่านหินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้เป็น
ระบบปิดอย่างสมบูรณ์ ป้องกันการฟุง้ กระจายของฝุน่ สูส่ งิ่
แวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

• Prime Group ปรับปรุงระบบผลิต Coal Gas
และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ในโรงงานกระเบื้อง
เซรามิก ทดแทนถ่านหิน 1,291,400 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่า
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 127,000 ตันต่อปี
• Vina Kraft Paper ใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพจากระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบ Anaerobic ในหม้อไอน�ำ้ ทดแทนถ่านหิน
512,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 49,000 ตันต่อปี

เหลือทิ้ง (Maximize Capacity of Waste Heat Power
Gerneration) ที่โรงงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)
จ�ำกัด สามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์
โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลสนับสนุนด้วย ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ราว 34,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
จากการลดการซื้อไฟฟ้าของรัฐ

34,000

ฟิลิปปินส์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

• Mariwasa Siam Ceramics ติดตั้ง Gasifier ผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเตา
เซรามิก 791,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 50,000 ตันต่อปี
• United Pulp and Paper ปรับปรุงระบบล�ำเลียงเชือ้ เพลิง
เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่หม้อไอน�ำ้
55,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 5,300 ตันต่อปี

▸ ติดตั้ง Vertical Cement Mill ที่โรงงานของบริษัท ▸ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Turbo Air Vaccuum

ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และลดการใช้ไฟฟ้าส�ำหรับบดปูนซีเมนต์ได้ 13 กิกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
7,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

Pump ที่โรงงานราชบุรีของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
และลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 114,600 ตัน เทียบเท่าการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี

7,800

11,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

กัมพูชา
• Kampot Cement ติดตัง้ เครือ่ งผลิตไฟฟ้า
จากลมร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat Power
Generation, WHG) ทดแทนการซื้อไฟฟ้า
61 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่าการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40,000 ตันต่อปี
• Kampot Cement ติดตั้ง Gasifier
ที่ Line 1 ท�ำให้สามารถใช้ชีวมวล (แกลบ)
ทดแทนถ่านหิน 246,000 กิกะจูลต่อปี
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
24,200 ตันต่อปี

อินโดนีเซีย
• ขยายผลเทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานส�ำหรับเตาเผาที่ Chandra Asri Petrochemicals (CAP)
ลดการใช้กา๊ ซธรรมชาติ 160,200 ล้านบีทยี ตู อ่ ปี เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 9,400 ตันต่อปี
• ขยายผลเทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานส�ำหรับเตาเผาที่ PT Keramika Indonesia Associasi (KIA)
ลดการใช้กา๊ ซธรรมชาติ 267,000 ล้านบีทยี ตู อ่ ปี เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 16,000 ตันต่อปี

* การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยตันต่อปีในที่นี้ หมายถึง ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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2. ผลิตสินค้าและบริการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

RDF พลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน

ลงทุนด้านการวิจัยเทคโนโลยีสะอาด เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีส�ำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ให้
สามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์

การดำ�เนินงานปี 2558

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 25 ล้านตันต่อปี ท�ำให้เกิดขยะสะสมในบ่อขยะเปิด (Open Dump)
ทั่วประเทศมากกว่า 26 ล้านตัน  การแปรรูปขยะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยก�ำจัดขยะของประเทศ บริษัทเอสซีไอ
อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด จึงได้ด�ำเนินการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชน (Refuse Derived Fuel, RDF)
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในเตาผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงด้วย
การด�ำเนินงานเริ่มต้นจากการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะที่บ่อขยะชุมชนเพื่อคัดแยก และจัดการปรับปรุงขยะ
แยกส่วนที่เผาไหม้ได้มาจัดการแปรรูปเป็น RDF-2 (ตามหลักสากลของการแบ่ง RDF)  เพื่อลดปัญหามลพิษ
ระหว่างการขนส่ง ไม่ให้เกิดปัญหาน�้ำขยะหกบนถนน ลดปัญหากลิ่น โดยเครื่องจักรของโรงคัดแยกใช้เทคโนโลยี
จากยุโรปและญี่ปุ่น เพื่อลดการใช้แรงงานคนให้สัมผัสขยะน้อยที่สุด  สุดท้าย RDF-2 จะถูกอัดเป็นก้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งจากบ่อขยะไปโรงงานปูนซีเมนต์  เมื่อก้อน RDF-2 ถูกส่งถึงโรงงานปูนซีเมนต์จะได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพสุดท้ายและย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตร เป็น RDF-3 ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ
เตาผลิตปูนซีเมนต์ได้
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ได้ด�ำเนินงานผลิต RDF แล้วสามแห่ง คือที่อ�ำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์
ที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี 2558 เอสซีจีได้นำ� RDF
มาใช้งานรวมจ�ำนวน 61,000 ตัน ทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 57,000 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
110,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยให้พื้นที่บ่อฝังกลบขยะของชุมชนได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว
ในปี 2559 จะขยายการด�ำเนินการเพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนให้ตั้งโรงคัดแยกบ้านหมอ (แห่งที่ 2) จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เอสซีจีได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ปี 2563 จะใช้ RDF ประมาณ 290,000 ตัน
ทดแทนการใช้ถ่านหิน 275,000 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 524,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
และช่วยประเทศไทยจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้กว่า 1 ล้านตันต่อปี

“
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คุณชมพูนุช ปัญญากาวิน

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองขีดขิน

แต่เดิมการจัดการขยะของอ�ำเภอบ้านหมอค่อนข้างมีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากพื้นที่บ่อขยะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดโครงการความร่วมมือระหว่าง
อบจ. สระบุรี อบต. ขีดขิน และบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ตั้งโรงคัดแยกขยะอ�ำเภอบ้านหมอ (แห่งที่ 1) เพื่อจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทเอสซีไอ
อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ได้สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องจักรต่าง ๆ ท�ำให้
เกิดการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรม
จากการด�ำเนินงานนั้นส่งผลให้ อบต. เมืองขีดขิน ได้รับการยอมรับ
ในฐานะต้นแบบและศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะส�ำหรับหน่วยงานอื่น

▸เทคโนโลยี Emisspro นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ เช่น โรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น โรงงานผลิต
เหล็กกล้า โรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก สามารถเพิ่ม
ยอดขายได้ถึงร้อยละ 260 เมื่อเทียบกับปี 2557 ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 24,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และยังเผยแพร่เทคโนโลยีไปต่างประเทศ
เช่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี
▸ บริ ษั ท เอสซี จี โลจิ ส ติ ก ส์ แมเนจเม้ น ท์ จ� ำ กั ด ได้

พัฒนาระบบการจัดการและขนส่งแบบบูรณาการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
เป็นระบบ Multimodal ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับการขนส่ง
รูปแบบปกติ นอกจากนีย้ งั ได้จดั ตัง้ ระบบ Backhaul เพือ่
ลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมือ่ เทียบกับการขนส่งแบบ
ปกติ แ ละติ ด ตั้ ง ระบบ Global Positioning เพื่ อ ลด
ระยะทางและจ�ำนวนเที่ยวในการขนส่ง ท�ำให้สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้อย่างน้อย 13,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

24,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

▸SolarECO System นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ซึ่งได้พัฒนาระบบการติดตั้ง
แผงโซลาร์ เซลล์ม าพร้ อ มกับ กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา และ
สามารถออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ให้สอดคล้องกับรูปทรง
หลังคา จึงง่ายต่อการติดตั้ง มีความสวยงามและแข็งแรง
คงทน โดยระบบผลิตไฟฟ้ามีสองแบบให้เลือก คือ ระบบ
ส�ำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านแบบติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติม
และระบบต่อตรงเพื่อขายไฟฟ้าให้หน่วยงานรัฐ

13,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

▸ ปูนช้าง ไฮบริด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สูตรใหม่ซึ่ง

พัฒนาขึ้นให้ลดการใช้พลังงานในการผลิต ได้รับความ
สนใจจากผู้บริโภคจนต้องผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1.9 ล้านตัน
ในปี 2558 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 139,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

139,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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3. ปลูกฝังจิตสำ�นึก

ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน

Rooftop Energy
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน

ทรัพยากรบุคคลในองค์กร คือปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย
ผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น งานด้ า นพลั ง งานให้ ป ระสบความ
ส�ำเร็จ คณะท�ำงานสร้างจิตส�ำนึกด้านพลังงานและเชื่อม

ความสัมพันธ์จึงมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน
เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านพลังงานให้แก่
พนักงาน

การดำ�เนินงานปี 2558

3 หัวข้อหลักคือ ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
โรงไฟฟ้า (Power Plant) และการน�ำความร้อนเหลือใช้กลับ
มาใช้ประโยชน์ (Waste Heat Recovery) ทัง้ นีม้ พี นักงาน
เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 15 คน ใช้ระยะเวลา 5 เดือน

▸ จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานที่จบการศึกษาด้าน

ในปี 2556 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโดยการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประเทศในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถใช้หลังคาโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ส�ำรวจพื้นที่หลังคาโรงงาน
ในกลุ่มบริษัทเอสซีจี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000,000 ตารางเมตร พบว่ามีหลังคาหลายแห่งที่เหมาะสม จึงได้เริ่มต้น
โครงการแรกที่หลังคาคลังสินค้าของบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ซึ่งมีพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร เนื่องจากมีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สูงถึง 19.2 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
โครงการได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จ�ำนวน 3,033 แผ่น มีขนาดก�ำลังไฟฟ้ารวม 743 กิโลวัตต์ โดยออกแบบ
การใช้พื้นที่และทรัพยากรในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้พื้นที่ผนังอาคารด้านนอกติดตั้งเครื่องแปลงกระแส
ไฟฟ้า การน�ำระบบสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของโรงงานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงเป็นส่วนเชื่อมต่อของระบบใหม่
เป็นต้น การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การศึกษามุมเอียงของหลังคาที่เหมาะสม การเลือก
ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ในส่วนการซ่อมบ�ำรุงได้ออกแบบให้ง่าย
ต่อการด�ำเนินการ เช่น ใช้ระบบติดตามประมวลผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ไม่ต้องมีบุคลากรหน้างาน
แผงเซลล์มีระบบท�ำความสะอาดตัวเองหลังฝนตก เป็นต้น รวมทั้งยังค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เช่น การป้องกัน
ไม่ให้เกิดรูรั่วของหลังคา การติดตั้งระบบสายดินและสายล่อฟ้าเพิ่มเติม
หลังจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,017,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนสะสมในอาคาร
ซึ่งท�ำให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง และช่วยลดเสียงดังรบกวนจากฝนที่ตกกระทบหลังคาเมทัลชีต
โครงการนี้ใช้งบประมาณลงทุน 41 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี คาดว่าจะมีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.25 ล้านบาทต่อปี และมีแผนด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
25 ปี ถือเป็นโครงการแรกที่สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานจากภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษา นับเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถขยายผล
สู่โรงงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป

▸ จัดกิจกรรม SCG Energy Day ทั่วทั้งเอสซีจีขึ้นเป็น

ครัง้ แรก เพือ่ รณรงค์การใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และสร้าง
จิตส�ำนึกเรือ่ งพลังงานภายใต้โครงการ “ปิด ปรับ เปลีย่ น”
หรือ 3C (Close Control Change) คือ ปิดเมือ่ ไม่ใช้ ปรับ
ให้พอดี และเปลีย่ นเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า โดยพนักงานเอสซีจจี าก
ทุกธุรกิจได้ร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปสัญลักษณ์ “ปิด ปรับ
เปลีย่ น” เพือ่ ประกาศค�ำมัน่ สัญญาในการประหยัดพลังงาน
นอกจากนีย้ งั จัดเสวนาหัวข้อทิศทางพลังงานในอนาคตโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้มีพนักงาน
เอสซีจีจากทุกธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรรมจ�ำนวน 1,178 คน

▸ จั ด กิ จ กรรม Energy Awareness Promotion
ภายใต้แนวคิด “ปิด ปรับ เปลี่ยน” ต่อเนื่องตลอดปีเพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านพลังงานให้พนักงานเริม่ น�ำไปปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองก่อนแล้วขยายสู่เพื่อนร่วมงานและครอบครัว
โดยใช้ Social Media เป็นสื่อกระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วม
และจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นพลั ง งานออกไปในวงกว้ า ง ทั้ ง นี้ มี
พนักงานเอสซีจีน�ำเสนอวิธีการประหยัดพลังงานทั้งสิ้น
2,440 วิธี

พลังงานทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ�ำนวน 26
คน เพือ่ ให้ได้รบั ทราบแผนงานด้านพลังงานของเอสซีจี และ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ร่วมกันวางแผนการด�ำเนินงาน
ในอนาคต พร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอด
โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ คยเป็นผูบ้ ริหารด้านพลังงานจากหน่วย
งานภาครัฐและเอสซีจี เพื่อน�ำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การท�ำงานต่อไป

▸ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และดูงานการจัดการ
พลังงาน ณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด ใน
ธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรด้านพลังงานและเรียนรูป้ ระสบการณ์จากโครงการ
พลังงานต่างๆ เพื่อน�ำแนวคิดมาต่อยอดในการวางแผน
งานประจ�ำปี และพัฒนาโครงการพลังงานในอนาคต มีผู้
เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมดจ�ำนวน 65 คน นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วม
กิจกรรมยังได้รว่ มกันท�ำความสะอาดและเปลีย่ นหลอดไฟ
LED ให้แก่วัดใหม่สีหมื่น จังหวัดราชบุรี

▸ พัฒนาหลักสูตร Project Based Training Course:

Energy Science and Technology โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกอบรมพนักงานในสายงานวิชาชีพ
พลังงาน ด้วยการเรียนรูผ้ า่ นการทดลองท�ำโครงการพลังงาน
ต่างๆ จ�ำนวน 12 โครงการ โดยเนือ้ หาในรุน่ ที่ 1 ประกอบด้วย
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1. การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

การจัดการน้ำ�
• การบริหารจัดการน�้ำได้รับการก�ำหนดให้เป็น
ดัชนีชว
ี้ ด
ั ทีส
่ ำ� คัญประการหนึง
่ ของประสิทธิผลใน
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพราะทรัพยากรน�้ำ
เป็นทั้งต้นทุนและทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการผลิต
โดยผลการด� ำ เนิ น งานจะได้ รั บ การทบทวนและ
ติดตามทุกไตรมาสจากผูบ
้ ริหารระดับสูง

• เอสซีจีมีความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน�้ำ
ซึ่งต้องจัดหาให้มีเพียงพอต่อการใช้งานและมี
คุณภาพของน�้ำที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้อง
ค�ำนึงถึงคุณภาพของน�้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
เพือ
่ ไม่ให้สง
่ ผลกระทบต่อการใช้นำ�้ ของชุมชนรอบ
โรงงาน

• เอสซีจีน�ำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาปรับใช้กบ
ั การบริหารจัดการน�ำ้ ทัง
้ ในภาพรวม
ของธุรกิจและรายบริษัท เริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความเสี่ ย ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี
ความเสี่ยงเรื่องน�้ำ ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้น�้ำ
กระบวนการผลิต ข้อก�ำหนดกฎหมาย ประเด็น
ด้านธุรกิจและภาพลักษณ์ และภัยธรรมชาติ

• เอสซี จี จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานด้ า นการจั ด การน�้ ำ
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทาง กลยุ ท ธ์ นโยบายรวมถึ ง
เป้าหมายในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ทัว
่ ทัง
้ องค์กร
โดยคณะท�ำงานมาจากทุกส่วนธุรกิจของเอสซีจี
และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างบูรณาการ มีทิศทาง
ที่ชัดเจน และมีการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่าง
ธุ ร กิ จ สามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

บริหารความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยการก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวังติดตาม
และควบคุมความเสีย่ งเรือ่ งน�้ำ หากไม่สามารถป้องกันได้ ต้องมีมาตรการรองรับ
เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและเข้าสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น
สร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ จากการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถลดการใช้ทรัพยากรน�ำ้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

5

4

การนำ�น้ำ�เสีย
ผ่านการบำ�บัด
กลับมาใช้งาน
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1

การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน
ด้านน้ำ�

3

การอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างยั่งยืน

2

การลดความเสี่ยง
เรื่องภัยธรรมชาติ

ความขัดแย้งกับชุมชนอาจเกิดจากปัญหาการน�ำน�ำ้ จาก
แหล่งน�ำ้ มาใช้งาน รวมถึงผลกระทบจากกระบวนการบ�ำบัด
หรื อ การระบายน�้ ำ ทิ้ ง สู ่ แ หล่ ง รองรั บ น�้ ำ ตามธรรมชาติ
เอสซีจจี งึ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน และรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยผ่านกระบวนการการ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Engagement)
เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหา ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือ
ระงับข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้มี
การร้องเรียนเรื่องการใช้น�้ำจากชุมชนรอบโรงงาน
หากอุตสาหกรรมของเอสซีจีมีการใช้นำ�้ ส�ำหรับกระบวน
การผลิตมากกว่าร้อยละ 5 ของแหล่งน�้ำทีม่ กี ารใช้รว่ มกัน
ในหลายภาคส่วน จะถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ความ
เสี่ยงสูง อาจจะน�ำไปสู่ความขัดแย้งในประเด็นแย่งน�้ำใช้
ส�ำหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่ได้

ควบคุ ม การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตลอดกระบวนการผลิ ต
ให้สอดคล้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม โดยติดตามข้อมูลการใช้น�้ำ การระบายน�้ำทิ้ง
รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบต่อแหล่งน�้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น
ปริมาณการสูบน�ำ้ เข้ามาใช้ในโรงงาน คุณภาพน�ำ้ ทิ้งผ่าน
การบ�ำบัดทีร่ ะบายออกนอกโรงงาน ปริมาณและคุณภาพน�ำ้
ในแหล่งน�้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ระดับน�้ำ
บาดาล ระดับน�ำ้ แม่นำ 
�้ นอกจากนีเ้ อสซีจยี งั ได้จดั ตัง้ หน่วย
งานรัฐกิจสัมพันธ์รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามความคืบหน้า
ของกฎหมาย รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการให้ความคิดเห็น
ก่อนการบังคับใช้กฎหมายใหม่

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและได้บริหาร

- กลุ่มโรงงานวังศาลา ร่วมกับชาวบ้านหมู่ 3 และ
หมู่ 6 ต�ำบลวังศาลา ด�ำเนินการขุดลอก ก�ำจัดวัชพืชและ
ตะกอนในคลองส่งน�้ำเพื่อการเกษตรความยาวประมาณ
300 เมตร ท�ำให้โรงงานสามารถส่งน�ำ้ ให้แก่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
ของชุมชนได้อย่างทั่วถึง

▸ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบ
โรงงาน ลดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคบริโภคทีส่ ำ� คัญ
เช่น

- บริษทั ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส่งน�้ำประปาซึ่งโดยปกติผลิตไว้ใช้เฉพาะในโรงงาน ให้แก่
ชุมชนรอบโรงงานเพือ่ ใช้อปุ โภคบริโภค พร้อมกับการเตรียม
ความพร้อมหากชุมชนขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค โดย
เตรียมขุดบ่อบาดาลระดับตื้น 75 บ่อ ใน 3 ต�ำบล ได้แก่
กุดน�้ำใส ม่วงหวาน และโคกสูง และนอกจากนี้ยังได้ร่วม
กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ปรับปรุงคลองแหล่งน�้ ำธรรมชาติ
ประตูกนั้ น�ำ้ และคลองส่งน�ำ้ เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้
สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ

จัดการโดยการกักเก็บน�้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
เอสซีจแี ล้ว การบริหารจัดการยังครอบคลุมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนไม่ให้ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค

- กลุ่มโรงงานวังศาลา และบริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี ส่งน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด
ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่
เช่ น อ้ อ ย ข้ า วโพด รวมถึ ง นาข้ า ว พื้ น ที่ 2,800 ไร่
ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 200 หลังคาเรือน

- บริษทั กระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน) รับรูถ้ งึ ความ
ต้องการของชุมชนเรื่องความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้
จึงด�ำเนินการต่อท่อน�้ำดับเพลิงของโรงงานมาให้ที่ชุมชน
และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่ชุมชนใกล้เคียง เนื่องจาก
ชุมชนรอบโรงงานตั้งอยู่ในสภาพหนาแน่น รถดับเพลิงไม่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์
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2. การลดความเสี่ยง

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน

เรื่องภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติด้านน�้ำจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศของโลกก� ำ ลั ง เพิ่ ม ความรุ น แรงมาก
ขึ้น ทั้งภัยน�้ำท่วมและภัยแล้ง ท�ำให้การคาดการณ์และ
การวางแผนรองรับท�ำได้ยากขึ้น เอสซีจีติดตามข่าวสาร

สถานการณ์นำ�้ และภูมอิ ากาศของแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่ อ เตรี ย มการและจั ด ท� ำ แผนรองรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจ
เกิดขึ้น เช่น การหาแหล่งน�้ำส�ำรอง การสร้างบ่อกักเก็บ
น�้ำใช้ การสร้างบ่อหน่วงน�ำ้

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ เอสซีจีด�ำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำอย่างยั่งยืน
“เอสซีจี รักษ์นำ�้ เพือ่ อนาคต” โดยน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ สร้างฝาย
ชะลอน�ำ้ กว่า 68,445 ฝายในแหล่งต้นน�ำ้ สร้างความชุม่ ชืน้
ให้แก่ผนื ป่า เพือ่ ให้ชมุ ชนมีน�้ำใช้อดุ มสมบูรณ์ ป้องกันและ
ลดความรุนแรงของน�้ำแล้งและน�้ำท่วม
68,445 ฝาย

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ติดตามระดับ
น�้ำในแหล่งน�้ำดิบและแหล่งน�้ำสาธารณะ เช่น แม่น�้ำ
อ่างเก็บน�ำ้ เหนือเขือ่ น ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงานเป็นประจ�ำ
และจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรองเพิ่มเติม
- บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด พัฒนาพืน้ ที่
บ่อเหมืองดินดานใช้รวบรวมน�้ำฝนเป็นแหล่งน�้ำส�ำรอง มี
ความจุถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ในกรณีเกิด
วิกฤตได้นาน 4 เดือน ซึง่ คิดเป็นค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงได้มากกว่า
7 ล้านบาท
- บริษัทในกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกทุกบริษัท ได้
ด�ำเนินการหาแหล่งน�้ำส�ำรองเพิ่มเติม มีปริมาณใช้ได้
ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อแหล่งน�ำ้ สาธารณะ

“

รองเสนาธิการทหารบก
(กล่าวไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)
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“

พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ

ทางกองทัพบกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอสซีจี ในการด�ำเนิน
โครงการ ‘เอสซีจีรวมใจสู้ภัยแล้ง’ โดยพร้อมจะให้การสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ อาทิ การให้บริการรถบรรทุกขนส่งน�ำ้ และการหาข้อมูลพื้นที่
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า โครงการ ‘เอสซีจรี วมใจสูภ้ ยั แล้ง’ นี้
จะเป็นหนึง่ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้สังคมและชุมชนได้
และขอความร่วมมือคนไทยช่วยกันใช้นำ�้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอบคุณครับ

- ปัจจุบันบริษัทในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ ใช้น�้ำดิบ
จาก “ระบบอ่างพวง” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ่างเก็บน�้ำ
หลายแห่ง เชือ่ มต่อกับลุม่ น�ำ้ สายหลักและคลองชลประทาน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคตะวันออก ผ่านการจัดการของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่
ภาคตะวันออก และหน่วยงานราชการที่ก�ำกับดูแลการ
บริหารจัดการน�้ำ จัดตั้ง “Water War Room ภาคตะวัน
ออก” เพือ่ ติดตามสถานการณ์ระดับน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ หลัก
และแหล่งน�้ำต่าง ๆ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและ
ผลักดันโครงการบริหารจัดการน�้ำของภาครัฐ เพื่อการ
จัดสรรน�้ำอย่างยั่งยืน
ส� ำ หรั บ การป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว ม จั ง หวั ด ระยองได้ ว าง
มาตรการระยะยาวโดยการเร่งขุดลอกคูคลองที่รับน�้ำลง
สู่ทะเล โดยเฉพาะคลองทับมา และแม่น�้ ำระยอง และ
ในแผนส� ำหรับปี 2559 หน่วยงานชลประทานจังหวัด
ระยองจะตั้งสถานีสูบน�้ำพลังไฟฟ้าท�ำหน้าที่สูบน�้ำลงสู่
คลองในอ� ำ เภอแกลง เพื่ อ ระบายน�้ ำ กรณี ฝ นตกหนั ก
และต่อเนื่องเป็นเวลานานให้สามารถลดปริมาณน�้ำลงได้
อย่างรวดเร็ว

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงาน
กบิ น ทร์ บุ รี ได้ ด� ำ เนิ น การขุ ด บ่ อ เก็ บ น�้ ำ ส� ำ รอง 1 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร ท�ำให้มนี ำ�้ ส�ำรองใช้งานได้นานกว่า 6 เดือน
หากเกิดวิกฤตภัยแล้ง
- บริษทั ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินการรองรับกรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง โดยการก่อสร้าง
บ่อเก็บน�้ำส�ำรอง 200,000 ลูกบาศก์เมตร

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
(TQM) และการบ�ำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) เพื่อลด
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ

ก�ำหนดดัชนีชี้วัดปริมาณการน�ำน�้ำเข้ามาใช้ต่อหน่วย
การผลิต สัดส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ และคุณภาพน�้ำ
ทีร่ ะบายออก โดยตัง้ เป้าหมายให้สามารถเปรียบเทียบกับ
องค์กรชั้นน�ำในระดับสากล

การด�ำเนินการประกอบด้วยการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง
กระบวนการผลิตให้เหมาะสม (Process Optimization)
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovative Technology)
และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ซ�้ำ
ในระบบ (Water Filtration System)

ขยายแนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้ำไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งพันธมิตรในการด�ำเนินธุรกิจ และลูกค้า

การดำ�เนินงานปี 2558

สัดส่วนการใช้น้ำ�
จากแหล่งน้ำ�ภายนอก

2%

สัดส่วนการนำ�น้ำ�มาใช้
ต่อรายได้จากการขาย
ลิตร/บาท
0.40

น�้ำประปา 

0.30

61%

0.31

0.30

0.30*

0.26

0.25

2556

2557

0.20

น�้ำผิวดิน

37%
น�้ำใต้ดิน

0.10

0.00

2554

2555

2558

*มีการส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและมีการทบทวนขอบเขตการรายงานการใช้น�้ำ
ที่ Waste Heat Power Generation
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▸เอสซีจี ปรับปรุงอาคารส�ำนักงานใหญ่ให้เป็นอาคาร ▸เอสซีจี เคมิคอลส์

ประหยั ด น�้ ำ ต้นแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ อ าคาร
ส�ำนักงานทั่วไป สามารถลดการใช้น�้ำได้ไม่น้อยกว่า 6
ล้านลิตรต่อปี และน�ำน�้ำเสียทั้งหมดกลับมาใช้ซ�้ำในการ
รดน�ำ้ ต้นไม้ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และท�ำความสะอาดสุขภัณฑ์

- บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด จัดท�ำโครงการปรับปรุง
ระบบการล้างอุปกรณ์ ท�ำให้ลดระยะเวลาการล้างอุปกรณ์
จาก 30 นาที เหลือ 15 นาที ซึง่ เท่ากับลดการใช้น�้ำลงได้
ถึงร้อยละ 50

ลดการใช้น้ำ�ไม่น้อยกว่า

- บริษทั แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด จัดท�ำโครงการ
ลดการใช้น�้ำในกระบวนการผลิต ด้วยการติดตั้งระบบ
Silo Auto Cleaning System ซึ่งใช้หัวฉีดน�้ำแบบฝอย
ล้างถังไซโลแบบอัตโนมัติแทนการให้พนักงานเข้าไปฉีด
น�้ำล้างในถัง ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ซ�้ำในจุดต่าง ๆ เช่น น�้ำหล่อเย็น สามารถลดการใช้
น�้ำในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 1

6 ล้านลิตรต่อปี

▸ เอสซีจีด�ำเนินโครงการร่วมกับคู่ธุรกิจบริษัทเฉลิมชัย-

ชาญ จ�ำกัด ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
การผลิต ลดปัญหาคุณภาพ เพิ่มความแม่นย� ำ จนลด
การใช้น�้ำลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

- บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ข องเอสซี จี ทุ ก บริ ษั ท ได้
ด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ ำใช้ภายในโรงงานด้วยการ
ออกแบบการใช้นำ�้ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงระบบ
หม้อเผาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถหมุนเวียนน�้ำ
หล่อเย็นเครือ่ งจักรและน�ำ้ หล่อเย็นลดอุณหภูมขิ องลมร้อน
ในระบบ Waste Heat Power Generation ให้กลับมา
ใช้หล่อเย็นได้ซ�้ำ เป็นระบบปิด ไม่มีการปล่อยน�ำ้ ทิ้งออก
นอกโรงงาน (Zero Discharge) นอกจากนีย้ งั มีบอ่ เก็บกัก
น�้ำฝนในพื้นที่โรงงานส�ำหรับสูบมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในโรงงาน

“
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บริษัทโตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จ�ำกัด รณรงค์ให้พนักงานทุกคน
ใช้น�้ำอย่างประหยัด และเฝ้าระวังการใช้น�้ำปริมาณมากผิดปกติ
หากพบปัญหาดังกล่าวจะรีบวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขทันที
ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีถือเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้ประหยัดน�้ำได้มากขึ้น
เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลายและประหยัดน�้ำดีมาก
โดยเฉพาะสุขภัณฑ์รุ่นที่สามารถเลือกกดน�ำ้ แบบใช้น�้ำปริมาณมากหรือน้อยได้

“

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จ�ำกัด

ผลิตให้เหมาะสมและน�ำน�้ำมาใช้ซ�้ำหลายโครงการ

- โครงการปรับสมดุลของการใช้นำ�้ ระหว่างเครือ่ งจักร
ผลิ ต กระดาษและโรงงานผลิ ต เยื่ อ กระดาษหมุ น เวี ย น
ที่เครื่องจักรผลิตกระดาษเครื่องที่ 8 และ 9 ของบริษัท
สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา ลดการ
ใช้น�้ำได้กว่า 390,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการรวบรวมน�้ำจากเครื่องท�ำเยื่อแผ่น (Baling
Line) และปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) ของเครื่อง
จักรผลิตเยื่อเครื่องที่ 2 มาใช้งานที่เครื่องจักรผลิตเยื่อ
เครื่องที่ 1 ของบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ปริมาณน�ำ้ ใช้ซำ�้ 408,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการควบคุมและปรับปริมาณน�้ำใช้ฉีดล้างชุด
เดินแผ่นของเครือ่ งจักรผลิตกระดาษ (Wire Part Shower)
ให้เหมาะสมของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โรงงานกาญจนบุรี ลดการใช้น�้ำได้กว่า 60,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี

- โครงการรวบรวมน�้ำหล่อเย็นของชุดลูกกลิ้งรองรับ
เตาเผาหินปูน (Lime Kiln Support Roller) ชุดที่ 1 กลับ
มาใช้ซ�้ำในการหล่อปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)
และเครื่องกรองสารเคมีส�ำหรับต้มเยื่อ (White Liquor
Filter) ของบริ ษัทฟินิคซ พัล พ แอนด์ เพเพอร์ จ� ำ กัด
(มหาชน) ได้ปริมาณน�ำ้ ใช้ซำ�้ 316,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการลดการใช้น�้ำจากการหล่อเครื่องสูบน�้ำเยื่อ
(Fan Pump Sealing) ส�ำหรับเครือ่ งจักรผลิตกระดาษเครือ่ ง
ที่ 4 และ 5 ของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำ กัด
ลดการใช้น�้ำได้กว่า 46,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- บริ ษั ท สยามซานิ ท ารี แ วร์ อิ น ดั ส ทรี จ� ำ กั ด และ
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด ได้
ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมประหยั ด น�้ ำ เช่ น สุ ข ภั ณ ฑ์
ประหยัดน�ำ้ ทีล่ ดการใช้นำ�้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 12.5 เมือ่
เทียบกับสินค้าทั่วไป

ไกร นักพาณิชย์

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดท�ำโครงการปรับกระบวนการ

- โครงการรวบรวมน�ำ้ จากการหล่อชุดบดเยือ่ (Refiner
Sealing) กลับมาใช้ซำ�้ ในการผสมแป้งในโรงงานของบริษทั
สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด โรงงานบ้านโป่ง ได้ปริมาณ
น�ำ้ ใช้ซำ�้ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โครงการน� ำ น�้ ำ ที่ ห มุ น เวี ย นในกระบวนการผลิ ต
กระดาษ (Clear Water) กลับมาใช้ซ�้ำในการหล่อคอ
เพลาของใบกวน (Agitator Shaft Sealing) ของถังพักเยื่อ
เครือ่ งจักรผลิตกระดาษเครือ่ งที่ 6 ของบริษทั สยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา ได้ปริมาณน�้ำใช้ซ�้ำ 
95,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการขยายขนาดเครื่องสูบน�้ำส�ำหรับน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ซำ�้ (Back Water) ให้ครอบคลุมเครือ่ งจักรในส่วนผลิต
เยือ่ ของบริษทั ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ปริมาณน�้ำใช้ซ�้ำ 408,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ปริมาณน้ำ�ใช้ซำ�้ ทั้งปี
8.67 ล้านลูกบาศก์เมตร
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4. การนำ�น้ำ�เสียผ่านการบำ�บัด

5. การพัฒนาความสามารถ

กลับมาใช้งาน

ด�ำเนินการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียคุณภาพสูง และ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ขัน้ สูง (Advance Internal
Water Treatment Process) เพื่อให้น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด
สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิต แทนทีจ่ ะปล่อยทิง้ เป็นน�้ำเสียสูภ่ ายนอก

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ�

ด�ำเนินการเพิ่มจ�ำนวนจุดใช้งานในกระบวนการผลิต
ที่สามารถใช้นำ�้ ผ่านการบ�ำบัดแล้วให้ได้มากที่สุด
ตั้งเป้าหมายน�ำน�้ำเสียผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่
ให้ได้มากที่สุดในแต่ละธุรกิจ

การดำ�เนินงานปี 2558

การจัดบรรยายเชิงวิชาการเกีย่ วกับเทคโนโลยีการจัดการ
น�้ำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความ

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ด�ำเนินการติดตั้งระบบ Reverse

Osmosis (RO) แล้วเสร็จจ�ำนวน 5 หน่วย และในปี 2559
จะติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2 หน่วย เพื่อพัฒนาการน�ำน�้ำเสีย
มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558 สามารถน�ำน�ำ้ เสีย
ผ่านระบบ RO กลับมาใช้ได้ทงั้ หมด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ยังได้น�ำน�้ำทิ้งจาก
ระบบ RO กลับมาใช้ล้างตัวกรองของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบตัวกรองทราย

- โครงการปรับปรุงบ่อในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเป็นบ่อ
เพาะจุลินทรีย์ส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำของบริษัทกระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ช่วยเพิม่ เสถียรภาพของระบบ
บ�ำบัด เพิ่มคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด และสามารถน�ำ
น�ำ้ กลับมาใช้เพิ่มได้มากขึ้น
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ใช้ระบบการบริหารจัดการความรูใ้ นองค์กร (Knowledge
Management) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพนั ก งานให้ เ กิ ด
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกระบวนการ CoP
(Community of Practice) และประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดเก็บความรู้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับ
บั น ทึ ก การฝึ ก อบรมไว้ ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ยให้
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบ E-learning
ได้ตลอดเวลา

การจัดการน�ำ้ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำจะได้รับการฝึกอบรม
ทั้งในรูปแบบอบรมสัมมนา และการปฏิบัติหน้างานโดยเน้นที่การฝึกคิด หาเหตุผล และการปรับปรุง รวมทั้งการเรียนรู้
จากการติดตามผู้เชี่ยวชาญ เอสซีจีจึงได้จัดท�ำโครงการน�ำร่องด้านการบริหารจัดการน�้ำที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เข้ามาให้ความรู้กับพนักงาน และฝึกฝนท�ำความเข้าใจด้วยการด�ำเนินโครงการจริง โดยมีเป้าหมายใน 4 ด้าน คือ

1

1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร

- การน�ำเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ แบบไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Treatment ซึ่งประสบความส�ำเร็จจากการใช้
ที่ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ในประเทศเวียดนาม มา
ต่อยอดขยายผลกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทั่วอาเซียน และ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเปลี่ยนเทคโนโลยี
เป็นแบบ Internal Recirculation Reactor ซึ่งมีการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่งในประเทศไทย คือ ระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ส�ำหรับเครือ่ งผลิตกระดาษเครือ่ งที่ 16 บริษทั
สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด โรงงานบ้านโป่ง และอยู่
ระหว่างการด�ำเนินโครงการอีก 1 แห่งทีบ่ ริษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา

สามารถให้แก่บุคลากร และเตรียมความพร้อมของการ
ด�ำเนินงานในอนาคต

โครงการนำ�ร่องด้านการบริหารจัดการน้�
ำ

นำ�น้ำ�เสียผ่านระบบ RO กลับมาใช้

▸เอสซีจี แพคเกจจิง้ จัดท�ำโครงการหลายโครงการ เช่น

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน�้ำ
โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้จาก
หลักสูตรเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการท� ำงาน เช่น
หลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น�้ำ (Water Footprint)
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ ผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้น�ำด้านการ
บริหารจัดการน�้ำ เพื่อสร้างกระบวนการคิด การบริหาร
จัดการ และการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

- โครงการน�ำน�้ำผ่านการบ�ำบัดหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ เช่น
* บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงาน
วังศาลา น�ำน�ำ้ ผ่านการบ�ำบัดด้วยระบบการกรองกลับมาใช้
ใหม่ได้ 450,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ส�ำหรับใช้ในการฉีด
ล้างชุดเดินแผ่นของเครื่องจักรผลิตเครื่องที่ 5
* บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงาน
บ้านโป่ง น�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ได้ 240,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ส�ำหรับระบบฉีดล้างของเครื่องรีดตะกอน
* บริษทั ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ได้ 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ส�ำหรับ
ระบบฉีดล้างของเครื่องรีดตะกอน

2

3

4

Benchmarking

Water Audit

Water
Impact Index

True Cost
of Water

เปรียบเทียบปริมาณ
การใช้นำ�้ ต่อตันผลิตภัณฑ์
กับผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประเมินการบริหารจัดการ
น�้ำในปัจจุบัน และค้นหา
โอกาสการปรับปรุงทัง้ ด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการลดต้นทุน

ประเมินค่าดัชนี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในแง่ของการใช้ทรัพยากร
และมลพิษ

ประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องด้านน�ำ้ ทั้งหมด
แล้วตีค่าเป็นค่าใช้จ่าย
หากเกิดเหตุการณ์นั้น

เอสซีจี โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความช�ำนาญ ประสบการณ์
รวมถึงเครื่องมือที่จะน�ำมาใช้ โดยได้คัดเลือก Veolia Water Solutions & Technologies (Thailand) Ltd.
เข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินโครงการ Water Assessment ในการตรวจประเมิน และให้ค�ำปรึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการน�ำ้
ในอุตสาหกรรม และได้เลือกบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็นโรงงานต้นแบบ
เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีแผนการขยายก�ำลังการผลิต และมีนโยบายควบคุมการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติไม่ให้เพิ่มจาก
เดิม โดยให้คณะท�ำงานด้านการจัดการน�้ำ เอสซีจี และผู้แทนจากแต่ละบริษัท เข้าร่วมติดตามเพื่อเรียนรู้และน�ำกระบวนการ
มาปรับใช้ ขยายผลสู่ทุกธุรกิจทั่วทั้งเอสซีจี
ผลที่ได้รับ

• บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการศึกษาวัฏจักร กระบวนการผลิต การใช้น�้ำ การบ�ำบัด
แหล่งน�้ำ คุณภาพน�้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงผลกระทบโดยตรง ผลกระทบโดยอ้อม และความเสี่ยง
ทั้งในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีในอนาคต ก�ำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต น�ำเสนอทางเลือกให้บริษัทเลือกใช้ และประเมินการลงทุน
• บริษัทได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียซึ่งออกแบบความจุไว้มากกว่าความต้องการจริง
และมีค่าคุณภาพน�้ำเสียเข้าระบบ หรือ COD สูงกว่าที่ออกแบบไว้ ท�ำให้ขั้นตอนการบ�ำบัดแบบเติมอากาศถูกใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสามารถลดผลกระทบได้อย่างน้อยร้อยละ 80 และเพิ่มผลผลิต
ได้อย่างน้อย 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557
• นอกจากนี้คณะท�ำงานและผู้แทนธุรกิจยังสามารถเข้าใจถึงการประเมินความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
ของการใช้ทรัพยากรน�้ำ ซึ่งต้องน�ำไปขยายผลกับธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป
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การจัดการวัตถุดิบ
และการรีไซเคิล
• มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
ธุรกิจต้นน�้ำถึงผู้บริโภคปลายน�้ำ โดยใช้วัตถุดิบ
และวั ส ดุ ที่ มี อ ย่ า งจ� ำ กั ด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
การพั ฒ นาและสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ วั ส ดุ ที่ ใ ช้
ในขั้ น ตอนการผลิ ต ไปจนถึ ง สิ น ค้ า ที่ ส ่ ง มอบให้
ผู้บริโภค

เป้าหมาย

• เอสซีจีมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ จึ ง
ต้ อ งวางแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยน� ำ แนวคิ ด การประเมิ น
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ มาใช้วิเคราะห์การบริหาร
จัดการทรัพยากร พร้อมกับเพิม
่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น

1. การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุ

ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ความใส่ใจต่อการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยในกระบวนการจัดซือ้ มีคณะกรรมการ
พัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ช่วยสนับสนุนการคัดเลือก
ตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต วัสดุอะไหล่ และ
วั ส ดุ ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(ดูบทการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ หน้า 98)

การน� ำ มาตรฐานสากลด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติมาปรับใช้หรือการพัฒนามาตรฐานใหม่ ๆ เพื่อ
ให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและวัสดุในกระบวนการผลิตได้
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ใช้วัตถุดิบและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ
เพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials) และวัสดุที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Materials) ให้มากที่สุด

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ได้จดั ท�ำโครงการ ▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1

การจัดหาวัตถุดิบ
และวัสดุที่มีคุณภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3
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2
ใช้วัสดุหมุนเวียน
และวัสดุที่สามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่

วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อใช้วัตถุดิบและวัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารจัดการพัฒนารูปแบบและวิธกี ารท�ำเหมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง และหนึ่งในความภาคภูมิใจ คือ นวัตกรรมการ
ออกแบบการท� ำ เหมื อ งรู ป แบบใหม่ เรี ย กว่ า “Semi
Open Cut” ซึ่ ง ผสมผสานเทคนิ ค การท� ำ เหมื อ งแบบ
Open Cut (การตัดยอด) และ Open Pit (การขุดตัก)
โดยการท�ำเหมืองลึกลงไปในเขาบริเวณส่วนกลางของพืน้ ที่
ประทานบัตร และเว้นพื้นที่รอบแนวขอบเหมืองให้คงเป็น
พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติหรือแนวกันชน (Buffer Zone)
เป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด
เพื่อรักษาทัศนียภาพของภูมิประเทศแนวเขาและรักษา
ธรรมชาติป่าไม้ดั้งเดิมไว้
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ภายนอก เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ส ภาพเหมื อ งให้ ก ลั บ มามี ร ะบบ
นิ เ วศใกล้ เ คี ย งธรรมชาติ ดั้ ง เดิ ม มากที่ สุ ด (ดู บ ทความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ หน้า 105)

ทุกชนิดในกระบวนการผลิ ตตามมาตรฐานสากล เพื่ อ
ป้องกันและลดการรั่วซึมของสารไฮโดรคาร์บอนให้ออก
สู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงมีการจัดการดูแลวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต โดยจัดท�ำโครงการลดการสูญเสีย
ของวั ต ถุ ดิ บ การป้ อ งกั น การหกหรื อ รั่ ว ไหล การดู แ ล
สารเคมีทเี่ ข้าข่ายเป็นมลภาวะ รวมทัง้ ได้จดั ท�ำการประเมิน
ปริมาณสารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง
คู่มือการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
(Pollutant Release and Transfer Register)

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินการจัดการสวนป่าอย่าง

ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC (Forest Stewardship
Council) เพือ่ ให้ได้วตั ถุดบิ เยือ่ กระดาษทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์เยื่อตั้งแต่ต้นน�้ำไม่ให้เกิดความเสี่ยง
จากการสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั มีสวนป่า
ตามมาตรฐาน FSC กว่า 25,000 ไร่ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ราชบุรี และก�ำแพงเพชร นอกจากนีย้ งั สนับสนุน
ให้ ชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มปลู ก ไม้ เ ศรษฐกิ จ เช่ น ยู ค าลิ ป ตั ส
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดการท�ำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ ได้กว่า
2,000 ไร่ (ดูบทความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ หน้า 107)
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2. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต

▸ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใช้หลักการ

เพื่อใช้วัตถุดิบและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตในทุกกระบวน
การ ไม่ให้มกี ารสูญเสียวัตถุดบิ และวัสดุโดยเปล่าประโยชน์

ใช้วัตถุดิบและวัสดุให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์
สูงสุด
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▸เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดท�ำโครงการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

การใช้วัตถุดิบ เช่น
- น�ำระบบบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการ Integrated
Business Excellence (IBE) มาประยุกต์ใช้ส�ำหรับจัด
แผนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีน (Polyethylene)
และโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) เพื่อลดการเปลี่ยน
เกรด ท�ำให้ลดของเสียช่วงการเปลี่ยนเกรดผลิตภัณฑ์ลง
ได้ 10,000 ตันต่อปี
- พัฒนาแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ (Advance
Process Modelling) มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วย
บ�ำบัดสารแปลกปลอมของโรงงานโอเลฟินส์ทำ� ให้สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ได้มากขึ้นร้อยละ 18 หรือ 900
ตันต่อปี โดยใช้วัตถุดิบเท่าเดิม

- ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ์ Cracking
Furnace ด้วย High Performance Coil เพื่อลดการ
ใช้วตั ถุดบิ (Naphtha) และเพิม่ Yield ของผลิตภัณฑ์หลัก
(Ethylene) นอกจากนี้ยังจัดท�ำ Process Optimization
ที่ อุ ป กรณ์ C2 Hydrogenation Reactor ท�ำ ให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียเอทีลีน (Ethylene) ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์หลักได้ 5,000 ตันต่อปี

▸เอสซีจี แพคเกจจิง้ พัฒนานวัตกรรม G Technology
หรื อ เทคโนโลยี เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ Green Carton ก้าวหน้าไปอีกขั้น
โดยสามารถลดการใช้กระดาษในการผลิตได้ถงึ 125 กรัม
ต่อตารางเมตร และยังคงความแข็งแกร่งได้ดีเท่าเดิม

3. ใช้วัสดุหมุนเวียน

และวัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต และนวั ต กรรมให้ มี ก ารใช้
วั ส ดุ ห มุ น เวี ย น และวั ส ดุ ที่ ส ามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่
ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนให้ผู้บริโภค ได้รับทราบข้อมูล และเกิดความ
ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต และนวั ต กรรมที่ มี
การใช้ วั ส ดุ ห มุ น เวี ย น และวั ส ดุ ที่ ส ามารถน� ำ กลั บ มา
ใช้ใหม่ ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และการพัฒนาคิดค้น
เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียและทรัพยากร
จนสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทน เช่น
โรงงานปูนซีเมนต์น�ำของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและ
จากแหล่งภายนอกมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นวัสดุ
ทดแทน เช่น ยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า (Artificial
Gypsum) เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า (Fly Ash) กากตะกอน
จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Sludge) เป็นต้น
ใช้วัสดุทดแทนจากของเสีย

ร้อยละ 3  

- บริษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้าง จ�ำกัด ได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการใช้กากคอนกรีตจากบ่อคาย
คอนกรีตในแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษา
ลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสม
กั บ ความต้ อ งการ การพั ฒ นาเครื่ อ งแยกเศษคอนกรี ต
เพื่อน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการ
จั ด การคอนกรี ต ที่ ต กค้ า งในรถโม่ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นทิ้ ง ลง
บ่อคายกากคอนกรีต รวมถึงการแปรสภาพกากคอนกรีต
เป็นวัสดุทดแทนในงานโยธา เช่น วัสดุปรับท� ำคันทาง
วัสดุรองพืน้ ทาง (Recycled Aggregate, RA) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังคัดแยกหินทรายจากเศษคอนกรีตกลับมาใช้
เป็นวัสดุในการผลิตคอนกรีตใหม่ด้วย

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร

อย่างคุม้ ค่า เช่น การน�ำไฮโดรคาร์บอนเหลือทิง้ จากโรงงาน
ปลายน�้ำ ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี เคมิคอลส์ มา
ใช้ทดแทนวัตถุดบิ หลักในกระบวนการผลิต (Eco Symbiosis)
ช่วยลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนานวัตกรรมทีน่ ำ� วัสดุ
ธรรมชาติ ม าผสมกั บ เนื้ อ พลาสติ ก เพื่ อ ผลิ ต เก้ า อี้ Bio
Plastic Chair ช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก แต่ยัง
คงคุณสมบัตคิ วามแข็งแรงเช่นเดียวกับเก้าอีพ้ ลาสติกทัว่ ไป
การน�ำกากปาล์มมาผสมกับเมลามีน เพื่อผลิตชุดภาชนะ
อาหาร Palm Melamine Tableware การพั ฒ นา
นวั ต กรรมขวด PET ในชื่ อ Bio-PET Bottle (Bio
Polyethylene Terephthalate) โดยน�ำวัตถุดิบจากพืชมา
เป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 30 แต่ยงั คงคุณสมบัตเิ หมือน
เดิม รีไซเคิลขวดได้ร้อยละ 100 และยังผ่านการรับรอง
ความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา เป็นต้น

การดำ�เนินงานปี 2558

สัดส่วนการใช้วัสดุนำ�กลับมาใช้ใหม่
0.6%
0.6%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

5,200 ตัน

เคมิคอลส์

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนเหลือทิ้ง
ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
จากบริษัทภายใน เอสซีจี เคมิคอลส์
เทียบเท่ากับลดการใช้วัตถุดิบแนฟทา 79,000 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
51,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

วัสดุ
หมุนเวียน

ซิเมนต์

29.2%

41%

3,253

5,478

(พันตัน)

(พันตัน)

69.6%
แพคเกจจิ้ง
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สัดส่วนการใช้วัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,000 ตัน

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนเหลือทิ้ง
จากบริษัทภายนอก เอสซีจี เคมิคอลส์
ซึ่งนำ�กลับมาใช้ใหม่แทนวัตถุดิบหลัก

59%

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
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▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง น�ำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน

ใช้ใหม่ทดแทนวัตถุดิบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น
การจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ รวบรวมและรับซือ้ เศษกระดาษ (Baling
Station) เพือ่ น�ำกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตกระดาษคราฟท์
การจัดตั้ง EcoFiber Plant โดยน�ำเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่ง
ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดสรร จัดการ และควบคุมการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ได้เยือ่ กระดาษคุณภาพสูง และ

จัดตั้งศูนย์เพื่อรวบรวมและรับซื้อ
เศษกระดาษเพื่อนำ�กลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต (Baling Station)
กระดาษคราฟท์ รวมจำ�นวน
ทั้งสิ้น 23 ศูนย์

เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม น�ำมาผลิตกระดาษพิมพ์เขียนภาย
ใต้แบรนด์ “Green Series” โดยไม่ต้องใช้ไม้ใหม่แม้แต่
ต้นเดียว การผลิตกระดาษส�ำหรับท�ำผิวกล่องบรรจุภัณฑ์
แบบรีไซเคิล (Containerboard) จากเยือ่ กระดาษรีไซเคิล
โดยได้รับการรับรองการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามระบบมาตรฐาน FSC เป็นต้น

มีสัดส่วนการใช้
เศษกระดาษรีไซเคิล
ร้อยละ 86
ของเยื่อกระดาษทั้งหมด

การอุ่นวัตถุดิบและการเผา

เหมืองหิน

การใช้วัสดุหมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตของ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

ลดปริมาณการใช้
เยื่อบริสุทธิ์ (Virgin Pulp)
ของ EcoFiber Plant
ได้ประมาณร้อยละ 10

การบดปูนซีเมนต์

วัสดุรีไซเคิล

การจำ�หน่ายแบบปูนถุง

การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม
• เอสซี จี ใ ห้ ค วามสําคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ของเสี ย อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี ค ณะท� ำ งาน
จั ด การของเสี ย อุ ต สาหกรรมซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู ้ แ ทนจากธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ และนั ก วิ จั ย ท� ำ หน้ า ที่
ก�ำกับดูแล กําหนดกลยุทธ์ และมาตรการต่าง ๆ
มาตั้งแต่ปี 2550
• การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่าง
ยัง
่ ยืน ก�ำหนดตามแนวทาง 3R (ลดปริมาณของ
เสีย น�ำกลับมาใช้ซำ�้ /ใช้ใหม่ และการสร้างทดแทน)
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการจั ด การที่ ไ ม่ ถู ก หลั ก

วิ ช าการอั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ และ
สร้ า งโอกาสจากการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ข องเสี ย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• การจั ด การของเสี ย อุ ต สาหกรรมได้ รั บ การ
ก�ำหนดให้เป็นดัชนีชว
ี้ ด
ั ทีส
่ ำ� คัญของประสิทธิภาพ
และต้นทุนการผลิตของเอสซีจี โดยคณะท�ำงานฯ
จะทบทวนเป้าหมายและการด�ำเนินงานผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกปี

ปูนซีเมนต์
ทราย
วัสดุรีไซเคิล

ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์

การขนส่งวัตถุดิบ
การจำ�หน่าย

ไฮโดรคาร์บอน

เป้าหมาย

ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�ำเนิดให้มากที่สุด (Reduce at Sources)
การน�ำของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
น�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่และท�ำให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Waste to Value)

การผลิต

การใช้วัสดุหมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตของ
เอสซีจี เคมิคอลส์

การทำ�ให้เกิดโพลิเมอร์

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1

การแตกสลายโมเลกุล
ด้วยความร้อน
การลดอุณหภูมิแบบ
เฉียบพลัน

การแยกชั้น

การจำ�หน่าย

การทำ�เยื่อกระดาษ
การทำ�สวนป่าปลูก

การใช้วัสดุหมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตของ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

การรับเศษกระดาษ
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3

ลดปริมาณของเสีย
จากแหล่งกำ�เนิด

2

การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมโดยไม่ฝังกลบ

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย

ผู้บริโภค

79

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำ�เนิด
ดําเนินงานด้วยระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM) และการบ�ำรุงรักษาทวีผล (TPM) รวมถึงการจัดการ
ทีเ่ ป็นเลิศ (Operational Excellence) เพือ่ ลดการเกิดของ

เสียจากแหล่งก�ำเนิด ตั้งแต่การวางแผน คัดเลือกวัตถุดิบ
จนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ที่ท�ำให้
เกิดของเสียน้อยที่สุด

การดำ�เนินงานปี 2558

▸บริษทั สยาม มิตซุย พีทเี อ จ�ำกัด จัดท�ำโครงการเปลีย่ น

การด�ำเนินการในปี 2558 สามารถก�ำจัดของเสีย CTA
Residue ได้ราว 900 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
ของเสียอันตรายทัง้ หมดของโรงงาน และผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน 14,300 ล้านบีทยี ู

ของเสีย CTA (Crude Terephthalic Acid) Residue
เป็นพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตผงพีทีเอ (Purified
Terephthalic Acid) จะเกิดของเสียหลักประเภท CTA
Residue ซึง่ โดยทัว่ ไปจะถูกส่งไปเผาก�ำจัดทีโ่ รงปูนซีเมนต์
ทางโรงงานจึงใช้หลักการ 3Rs เพื่อเปลี่ยนของเสียเป็น
พลังงาน โดยน�ำ CTA Residue ซึง่ มีองค์ประกอบของสาร
อินทรีย์ไปก�ำจัดในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ
เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้เป็นก๊าซชีวภาพซึ่ง
สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต จาก

▸ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่อง

อบแห้งตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Sludge Dryer)
เพือ่ ลดปริมาณกากตะกอนซึง่ เป็นของเสียทีม่ ปี ริมาณมาก
เป็นล�ำดับต้น ๆ จากกระบวนการผลิตกระดาษ ใช้เงินลงทุน
ทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

2. การจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ฝังกลบ
Development ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย ตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสีย เช่น
เทคโนโลยีการจัดการของเสียภายใต้สภาวะต่าง ๆ เทคโนโลยี
การแยกของเสีย เทคโนโลยีรีไซเคิล เป็นต้น

สนับสนุนให้เกิดการจัดการของเสียภายในเอสซีจีให้ได้
มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งของเสียไปก�ำจัด
ภายนอก โดยการส� ำ รวจและรวบรวมข้ อ มู ล ของทุ ก
บริษัท น�ำมาจัดประเภทและประเมินปริมาณของเสียที่ใช้
ประโยชน์เป็นวัตถุดบิ หรือเชือ้ เพลิงทดแทนของธุรกิจอืน่ ได้
และปริมาณของเสียที่ต้องรวบรวมเพื่อส่งก�ำจัดที่โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โดยบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ� ำกัด
ซึ่งใช้วิธีก�ำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ถูก
ต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

ของเสีย
อันตราย

25
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5
0

12.04
0.15

4.46

14.63
0.04
4.44

7.43

10.15

2554

2555

พันตัน

5.73
12.78

15.62
0.00
6.03

15.30
0.00
4.39

9.59

10.91

2557

2558
พันตัน

1500

1,153.76
1200 417.59 1,061.29 1,099.82
38.51
17.33
199.25
900
600

115.16

300

621.01

823.53

1,448.05 1,317.87
65.80
2.89
14.93
30.69

1,082.49

1,367.32 1,284.29
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▸Eco Brick ปัจจุบนั มีกำ� ลังการผลิต 400,000 ตารางเมตร
ต่ อ ปี สามารถแปรรู ป เถ้ า ลอยได้ ถึ ง 18,000 ตั น ต่ อ ปี
คาดว่ า จะขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ได้ ถึ ง 60,000 ตั น ต่ อ ปี
ช่ ว ยกระจายการจ้ า งงานและรายได้ สู ่ ชุ ม ชนทางภาค
ตะวันตกของประเทศไทย และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทคี่ าดว่า
จะมียอดขายถึงราวปีละ 100 ล้านบาท (ปี 2561)
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ร้อยละ
0.2
2.3

54

0

2554

เอสซี จี ซิ เ มนต์ - ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า งด� ำ เนิ น โครงการ
Waste Cluster Program เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่น การน�ำหินฝุ่นจากเหมืองหินปูน ซึ่งไม่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน�ำไป
ทดแทนทรายธรรมชาติในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตของ
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด และผลิตมอร์ตาร์
(ปูนส�ำเร็จรูป) ของบริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ำกัด

เอสซีจดี ำ� เนินการวิจยั น�ำเถ้าลอยมาผลิตเป็นอิฐก่อสร้าง
ในชื่อ Eco Brick ซึ่งเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์อฐิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่าอิฐมอญ
ทั่วไปในด้านความแข็งแรงทนทาน ก่อเร็ว ใช้งานง่าย ใช้
ปูนในการก่อ/ฉาบลดลง ช่วยประหยัดเวลาการท� ำงาน
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ เช่น เถ้าหนัก
เถ้าตะกรันจากการถลุงเหล็ก กากปูนขาว หรือเศษวัสดุ
จากงานก่อสร้างรื้อถอนอาคารมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติม
ได้อีกด้วย

0

2556

ปริมาณการจัดการ*

ของเสีย
ไม่อันตราย

สัดส่วนการจัดการ
100

18.51
0.001

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เพิ่มมูลค่าของเสีย และลดปริมาณการก�ำจัดของเสียด้วย
การฝังกลบให้เป็นศูนย์

เอสซีจีสามารถน�ำของเสียมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 98
และไม่มีการน�ำของเสียอันตรายไปฝังกลบ อย่างไรก็ตาม
ในปี 2558 เอสซีจีได้บริจาคเศษอิฐมวลเบาซึ่งเป็นของ
เสียไม่อันตรายไปฝังกลบร้อยละ 0.2 เพื่อปรับพื้นที่ของ
โรงเรียนและวัดซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ
ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ก่อ
ของเสีย และกลุ่มนักวิจัยใน Cross BU Technology
ปริมาณการจัดการ*

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย

2555

2556

2557

2558

2554

2555

ใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่
ก�ำจัด
ฝังกลบ

* ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ
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81

การจัดการกากตะกอนอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน
• จากสถานการณ์การตลาดที่แข่งขันรุนแรงขึ้น
ทั้งการพัฒนาของคู่แข่งที่มีศักยภาพการผลิต
สินค้าได้หลากหลาย ประกอบกับการแข่งขันด้าน
ราคา เอสซีจจ
ี ง
ึ มุง
่ เน้นในการสร้างความแตกต่าง
โดยการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้น

จุดเริ่มต้นของการจัดการกากตะกอนอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน มาจากความใส่ใจของเอสซีจีต่อปัญหาการก�ำจัด
กากตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบชีวภาพในโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด
โดยเฉลีย่ 3,000 บาทต่อตัน จึงได้ศกึ ษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ซึง่ มีมากกว่า 30 แบบ ทัง้ ในเชิงเทคนิค เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ได้ผลสรุปว่า การใช้ไส้เดือนดินมีประสิทธิภาพดีที่สุดในต้นทุนที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยธรรมชาติของไส้เดือนดินที่สามารถกินกากตะกอน ช่วยก�ำจัดกลิ่นเหม็น ในกระบวนการเลี้ยงไม่ต้องใช้สารเคมี
ใช้พลังงานต�่ำ และยังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าในรูปของมูลไส้เดือนดินและน�้ำหมักจากมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นที่
ต้องการในภาคเกษตรกรรม
จากการทดลองและวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากากตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไส้เดือนดินทุกสายพันธุ์สามารถกินได้ เอสซีจีจึงเลือกใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทยท้องถิ่นซึ่งมีความ
สามารถในการกินดีที่สุดและเหมาะสมต่อสภาพอากาศ หลังจากนั้นได้ท�ำการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม
และสภาพแวดล้อมที่ไส้เดือนกินกากตะกอนได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้องค์ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมกับเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไส้เดือนจนเชี่ยวชาญ
ในช่วงปี 2555-2557 ได้จัดสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนต้นแบบ โรงที่ 1 และ 2 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน”
สามารถก�ำจัดกากตะกอนอินทรีย์จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงานได้ 80 ตันต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้
ประมาณ 240,000 บาทต่อปี สร้างผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน�้ำหมักมูลไส้เดือนดินมูลค่าไม่ต�่ำกว่า 570,000 บาท
ต่อปี และมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แล้วประมาณ 300 ราย
ในปี 2558 ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินได้ขยายงานของศูนย์เรียนรู้จัดตั้งเป็น
“เครือข่าย” ของชุมชนซึ่งมีความสนใจการเลี้ยงไส้เดือนดิน และเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่เลี้ยง
รวมทั้งการจัดหาอาหารเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยตนเอง โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ให้การสนับสนุนแม่พันธุ์ไส้เดือนดิน
สร้างบ่อเลี้ยงไส้เดือน และองค์ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนดินตั้งแต่การดูแลเริ่มต้น การเก็บผลผลิต การแปรรูปผลผลิต
หรือการต่อยอดใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ปัจจุบันเครือข่ายฯ มีจำ� นวน 6 ชุมชน 12 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วยให้ชุมชน
มีองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและเกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง รวมทั้ง
มีรายได้เสริมจากการขายมูลและน�้ำหมักมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยปลูกพืชผัก และการขายผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยจากไส้เดือน
เอสซีจี เคมิคอลส์วางแผนสร้างโรงงานก�ำจัดกากตะกอนด้วยไส้เดือนดิน โรงที่ 3 ขนาด 700 ตันต่อปี
โดยเป็นโรงงานที่ผลิตมูลไส้เดือนดินเพื่อการค้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 และวางแผนขยายเครือข่ายฯ
ปีละ 3 ชุมชน รวมถึงมีแผนสร้างเครือข่ายกับพนักงานของเอสซีจีที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนอีกจ�ำนวน 30 คน เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทุกภาคส่วน
การด�ำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความยึดมั่นตามอุดมการณ์ของเอสซีจี คือ มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม
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เป้าหมาย

• เอสซีจม
ี ง
ุ่ มัน
่ พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ข อ ง โ ล ก แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• เอสซีจใี ช้เครือ
่ งมือทางการตลาดในการผลักดัน
ให้ เ กิ ด ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ อย่ า ง
ยั่งยืน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 50 ของรายได้
จากการขายในปี 2558
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value เพิ่มเป็น
1 ใน 3 ของรายได้จากการขายในปี 2558
ทุกบริษัทที่พัฒนาระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยของสินค้าผ่านการตรวจ
ประเมินครบถ้วนทั้งหมดในปี 2559

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1
3

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added
Products & Services : HVA)

2

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การยกระดับระบบบริหารงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ
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1. การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value Added Products & Services : HVA)
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น
เอสซีจจี งึ ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มสูง โดยมุ่งเน้นสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research and Development
to Commercialization) ซึ่งต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดของนักวิจัยและนักการตลาด เพื่อให้สินค้า
และบริการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

การวิจยั และพัฒนาเพือ่ รองรับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและความต้องการด้านอื่น ๆ เช่น สังคมผู้สูงวัย
ความต้ อ งการวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ ป ลอดภั ย
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสะดวกสบายและปลอดภัย
เป็นต้น
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำหนด เอสซีจใี ช้การสร้างเครือ
ข่ายกับนักวิจัยทั้งในภาคมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ต่าง ๆ

การดำ�เนินงานปี 2558

▸มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

รายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ตั้งไว้ ดังนั้นในปี 2559 เอสซีจีจะเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้มีรายได้
จากการขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำ� หนด

ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 3,510 ล้านบาท และมีนกั วิจยั 1,629
คน ส่งผลให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมูลค่า
สูงเพิม่ ขึน้ เป็น 161,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของ
เงินลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา

ล้านบาท
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รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
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SCG Eldercare Solution
โซลูชั่นการเตรียมที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
จากการศึกษาร่วมกับผู้ชำ� นาญการด้านผู้สูงอายุ
ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งบริการให้คำ� ปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้ง ด้วยบุคลากรที่มีความเข้าใจผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง

Active AIRflowTM System
ระบบช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจาก
ตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงาน
หลักจากโซลาร์เซลล์ ควบคุมและแสดงผลผ่าน Smart
Mobile Application ติดตั้งร่วมกับผนังอิฐมวลเบา
และฉนวนใยแก้ว ท�ำให้เกิดสภาวะสบายในการอยู่อาศัย
และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย เราห่วงใยคุณ
บรรจุภัณฑ์อาหาร Food Grade ซึ่งมีมาตรฐานด้าน
ความสะอาดและปลอดภัยสูง ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์
โดยไม่ใช้สารฟอกขาวและสารเรืองแสง ใช้กระบวนการ
ผลิตในระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก
และสามารถทนความร้อนได้ดีโดยไม่ละลายหรือรั่วซึม
มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น กล่องข้าว จาน ชาม
แก้วน�้ำ รวมทั้งยังได้รับการรับรอง GMP (Good
Manufacturing Practice) ด้วย

2,068

2,000

0

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของเอสซีจี
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เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ P348S
นวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย
ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทนความเย็นในกระบวนการแช่แข็ง
ได้ตำ�่ สุดถึง -40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดที่อาหาร
แข็งตัวอย่างฉับพลัน โดยคงรักษาคุณค่าและรสชาติ
ของอาหารได้อย่างดี รวมทั้งสามารถทนความร้อนได้ถึง
130 องศาเซลเซียส เหมาะส�ำหรับการอุ่นอาหาร
ที่มีส่วนประกอบของน�้ำมันที่มีจุดเดือดสูง
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน
ส�ำหรับผลิตท่อแรงดันสูง PE 112
ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่
เป็นเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสมาคมอุตสาหกรรมท่อพลาสติกแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย และได้รับการยอมรับในคุณภาพจาก
ผู้ผลิตท่อพลาสติกนานาประเทศ
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อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาสินค้าและบริการ

เพื่อเป็นต้นแบบและสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจีจึงน�ำสินค้าและบริการ
ดังกล่าวมาใช้กับอาคารของเอสซีจี ทั้งอาคารที่ใช้งานอยู่
และอาคารใหม่ (อาคารเอสซีจี 100 ปี) เพื่อให้เป็นอาคารที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
ในระดับแพลททินัม โดยให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ
การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
รวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับ
ฉลากสิ่งแวดล้อม และฉลาก SCG eco value ตลอดจนควบคุม
การก่อสร้าง การก�ำจัดเศษวัสดุไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
อาคารเอสซีจี 100 ปี ถือเป็นต้นแบบของอาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ดังนี้

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เอสซีจีก�ำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้ฉลาก SCG
eco value ตัง้ แต่ปี 2552 โดยก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 : Environmental Labels
and Declarations Self-Declared Environmental
Claims ควบคู่กับการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life
Cycle Assessment, LCA) โดยเอสซี จี แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
ท�ำงานพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Team) เป็นผู้
ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าและบริการที่ได้
ฉลาก SCG eco value เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ด�ำเนินการส�ำรวจและพิจารณาถึงความต้องการและ
ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า เพื่อน�ำมาใช้วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจัดการประเมิน
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาให้สินค้าและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
จัดตัง้ ธุรกิจให้คำ� ปรึกษาด้านวัสดุและการก่อสร้างทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) และ
มาตรฐานอาคารเขียวจากสถาบันอาคารเขียวไทย ภาย
ใต้หน่วยงาน Green Solution Business เพื่อสนับสนุน
การพัฒนางานสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
ระบบเศรษฐกิจ และสังคม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง
ประหยัดไฟฟ้า 

2,300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
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▸มีสินค้าและบริการที่ได้รับรองฉลาก SCG eco value ▸มีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวน 74 รายการ สร้างรายได้จากการขาย 114,084
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้การขายรวม ซึ่ง
ยังไม่บรรลุเป้าหมายโดยลดลงจากปี 2557 เนือ่ งจากมีการ
ปรับฐานการคิดยอดรายได้ และการทวนสอบการคงสถานะ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป

จากหน่ ว ยงานที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เช่น
ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลาก Environmental Choice ฉลาก EU Flower เป็นต้น

หมวดงานโครงสร้าง
งานก่อ
• อิฐมวลเบา Q-Con

เหล็กโครงสร้าง
• เหล็ก เอสซีจี

ฉลาก SCG eco value

74 ผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

88 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

▸ ตัวอย่างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น
- สุขภัณฑ์ ก๊อกน�ำ้ และอุปกรณ์ประหยัดน�ำ้ COTTO
ช่วยลดการใช้น�้ำอย่างน้อยร้อยละ 20
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ่ อ พี วี ซี แ ละข้ อ ต่ อ พี วี ซี ส� ำ หรั บ ระบบ
ประปาและระบายน�้ำ ถือเป็นรายแรกในประเทศไทยที่
เป็นมิตรต่อสุขภาพโดยไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
- กระดาษท�ำลอนลูกฟูกซึ่งใช้พลังงานในการผลิต
ลดลงร้อยละ 6

14 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน

30 ผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียว

197 ผลิตภัณฑ์

ร้อยละ
40

26

31

26*

20

13

14

2554

2555

10

0

2556

2557

พลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
100,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

หมวดสถาปัตยกรรม
งานกรอบอาคาร
หลังคา
• หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
• หลังคาเซรามิก เอสซีจี
• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
• แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี

ฝ้าและผนัง
• สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
• ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี
ฉนวนกันความร้อนและเสียง
• ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
• ฉนวนกันเสียง เอสซีจี

วัสดุปิดผิว
• ปูนซีเมนต์ ตราเสือ
• กระเบื้อง คอตโต้
• เสือ เดคอร์ ซีเมนต์ขาว
• เสือ กาวยาแนว
• กาวยาแนวสูตรทนกรด คอตโต้
พื้นที่ใช้งานพิเศษ
• สุขภัณฑ์ คอตโต้
• ก๊อก คอตโต้
• ฝักบัว คอตโต้
• โถปัสสาวะชายและวาล์ว คอตโต้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่ได้รับฉลาก SCG eco value

30

ประหยัดน้ำ�

6,000,000 ลิตรต่อปี

ปูนซีเมนต์
• ปูนซีเมนต์ เอสซีจี งานโครงสร้าง
• คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

วัสดุตกแต่งภายนอกอาคาร
• บล็อกปูพื้นและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น  
เอสซีจี
• บล็อกระบายน�้ำ เอสซีจี
• คอนกรีตพรุน ซีแพค
• ระบบสวนแนวตัง้ เอสซีจรี นุ่ โมดูลา่ กรีน ไฮฟ์
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* มีการปรับฐานการคิดยอดรายได้และทวนสอบสถานะสินค้า
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3. การยกระดับระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าในการใช้สนิ ค้าและบริการ
ภายใต้แบรนด์ของเอสซีจี โดยมีระบบประกันคุณภาพ
เพื่อให้สินค้าและบริการมีมาตรฐานการจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ซึ่งเอสซีจีได้ด�ำเนินการและ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2552 ส�ำหรับสินค้า
ปัจจุบันและสินค้าใหม่ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสินค้า
ให้มีความเข้มแข็ง โดยหน่วยงานส่วนกลางได้ยกระดับ
ระบบการตรวจประเมิ น ภายในระดั บ บริ ษั ท (Internal
Audit) ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การโดยเจ้ า ของพื้ น ที่ อั น เป็ น กลไก
ส�ำคัญของ 1st Line of Defence ทีท่ ำ� ให้การควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้
ได้ด�ำเนินการอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน เพื่อเพิ่มพูน

ความรูค้ วามสามารถให้เป็นทัง้ ทีป่ รึกษาและผูต้ รวจประเมิน
ภายในของบริษัท ตลอดจนผลักดันให้การตรวจประเมิน
ภายในเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ในระบบการท� ำ งานปกติ
ซึ่งเชื่อมโยงกับ ISO 9001 ของบริษัท
สร้ า งความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารงานด้ าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า ให้ แ ก่
พนักงาน โดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งที่เกิด
ขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อภายใน เช่น PL
Talk หรือผ่านการจัดเวทีเสวนา ทั้งนี้เพื่อให้การก� ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสินค้าเป็นไป
ตามมาตรฐาน และมัน่ ใจได้วา่ จะสามารถส่งมอบสินค้าที่
ปลอดภัยต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า พร้อมกับสร้างความ
เชื่อมั่นในสินค้าของเอสซีจี
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การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• เอสซีจีตระหนักดีว่าทุกภาคส่วนต่างเป็นส่วน
หนึ่ ง ของสั ง คมที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ใน
ท่ามกลางปัจจัยต่าง ๆ ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง ไม่
ว่าจะเป็นจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ ปัญหา
สิง
่ แวดล้อม รวมถึงทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยูอ
่ ย่างจ�ำกัด
โดยปั จ จั ย ส� ำ คั ญ คื อ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ห ดตั ว
หรื อ เติ บ โตในอั ต ราต�่ ำ ท� ำ ให้ ก ารแข่ ง ขั น ทาง
ธุ ร กิ จ รุ น แรงขึ้ น ดั ง นั้ น ภาคธุ ร กิ จ และผู ้ ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมจึงควรใส่ใจในการผลิตสินค้าและ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและเพิ่ม
มากขึ้นในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

• เอสซีจใี ช้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management - CRM) เป็ น
กลยุทธ์เพือ
่ สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
เรี ย นรู ้ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น
และตอบสนองด้วยสินค้าและบริการอันเหมาะสม
ที่สุดกับลูกค้าแต่ละคน
• เอสซีจีแบ่งประเภทของลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ
ลูกค้ากลุม
่ องค์กรหรือหน่วยธุรกิจ (Business to
Business) และลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้สน
ิ ค้า
และบริการโดยตรง (Business to Consumer)
เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าและตอบสนองได้ตรง
กับความต้องการ

▸ หน่วยงานส่วนกลางของเอสซีจีได้ด� ำเนินการตรวจ ▸ จากการขยายผลการตรวจประเมินไปยังระดับบริษัท

ประเมินระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภั ย ของสินค้าในบริษัทต่าง ๆ ของทุกกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมคิด
เป็นร้อยละ 79 ของจ�ำนวนบริษัทที่ได้วางระบบไปแล้ว

ร้อยละของบริษัท
ที่ตรวจประเมิน

เพื่อให้สามารถตรวจประเมินตนเองได้นั้น ในปี 2558
หน่วยงานส่วนกลางได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่ผตู้ รวจประเมิน
ของบริษัทต่าง ๆ ไปกว่าร้อยละ 93 ของจ�ำนวนบริษัท/
หน่วยงานที่ได้วางระบบไปแล้ว (66 บริษัท 4 หน่วยงาน)
ปัจจุบันเอสซีจีมีผู้ตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 976 คน โดย
หลายบริษทั สามารถด�ำเนินการตรวจประเมินภายในได้เอง
และคาดว่าบริษัทที่เหลือจะสามารถด�ำเนินการได้ทั้งหมด
ภายในปี 2559
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ในการ
พัฒนา

สร้างประสบการณ์ตรงกับสินค้าและบริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(Customer Satisfaction) ด้วยการสร้างกระบวนการท�ำงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารทางเทคนิ ค
เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จนเอสซีจี
ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า
เพิ่มรายได้จากการกลับมาซื้อซ�้ ำของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กัน และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาลูกค้าใหม่

1

2

สร้างการมีส่วนร่วม
กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

สร้างการมีส่วนร่วม
กับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
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1. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

การดำ�เนินงานปี 2558

▸Single Window เป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้

ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า โดยเน้นการเข้าไปสร้างความ
สัมพันธ์ในระยะยาว และแบ่งระดับการมีส่วนร่วมกับ
ลูกค้าตามประเภทของสินค้าและบริการเป็น 4 ส่วน

ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าและบริการจากหลายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โดยผ่านช่องทางเดียว ทั้งนี้เอสซีจีได้พัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน
ภายในและภายนอกเพือ่ ให้บริการในระบบ Single Window
โดยในปี 2558 ได้ให้บริการแก่กลุม่ ลูกค้ารายส�ำคัญจ�ำนวน
19 บริษัท

▸Business Review สนับสนุนลูกค้าด้วยการให้และแลก

เปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ค้ า ทั้ ง การด�ำ เนิ น
กลยุทธ์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ การรวม
คุณค่าของสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนิน
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้ค�ำปรึกษาและช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตั้งแต่การ
ลดต้นทุน การลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์
การลดการช�ำรุดเสียหายของเครื่องจักร
และการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจร่วมกัน และติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยผู้บริหารของเอสซีจี โดยในปี 2558 เอสซีจีได้เข้าไป
สนับสนุนและติดตามผลของลูกค้ากว่า 15 ราย ท�ำให้เกิด
การใช้สินค้าร่วมกันในหลายประเภท เช่น ระบบหลังคา
ระบบผนัง และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

▸ Co-Creation การมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้สุดท้าย (End User) โดยการน�ำ
สินค้าของเอสซีจีไปพัฒนาร่วมกับลูกค้า เช่น การพัฒนา
ระบบ Active Airflow™ ซึ่ ง ใช้ ใ นโครงการของบริ ษั ท
พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

2. แนะนำ�วิธีการซ่อมบำ�รุง

ในกรณีที่เกิดการช�ำรุดเสียหายของส่วนต่าง ๆ
ในกระบวนการผลิต เอสซีจีจะส่งทีมงานเข้าไปช่วย
ตรวจสอบ แนะน�ำและซ่อมแซมความเสียหาย
รวมถึงแนะน�ำวิธีการดูแลบ�ำรุงรักษา
เพื่อประสิทธิภาพของการผลิตในระยะยาว

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่เอสซีจีเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วม
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในสินค้าและบริการหมวดวัสดุกอ่ สร้าง
โดยเอสซีจีมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง เพื่อสร้าง
การรับรู้ในคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ (Customer
Experience Management) รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและ
ความรูด้ า้ นวิชาการ ตัง้ แต่การเริม่ ใช้งานไปจนถึงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

3. พัฒนา Process
ให้รองรับการรับรอง มอก.

เอสซีจีช่วยพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้สอดคล้อง
กับการขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้า
และเพิ่มโอกาสทางการขาย
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4. การสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ตราสินค้า

เอสซีจีให้การรับรองปูนซีเมนต์เอสซีจี
ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับในตลาด ให้แก่ลูกค้าที่มีกระบวนการ
ผลิตและสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อความ
น่าเชื่อถือจากเอสซีจีสู่กลุ่มลูกค้า ท�ำให้ลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
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เพื่อการสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากที่สุด จึงได้วางกลยุทธ์ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์
และรักษาลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเป็น 3 ระยะ ได้แก่

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ▸Digital Marketing การท�ำการตลาดในโลกออนไลน์
Smart Saver

“นักวางแผนที่ดี” ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง
และงบประมาณ เลือกสินค้าที่คุ้มค่ามากที่สุด

ระยะที่

1

การทำ�ความเข้าใจลูกค้า 
Understanding the Customer
(Pre-purchase Stage)

เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เหมาะสม จึงแบ่งลักษณะ
ของลู ก ค้ า กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น 4 กลุ ่ ม
ใหญ่ ได้แก่

“คนอบอุ่น ผู้ใส่ใจในมาตรฐานของสินค้า”
ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัย
เลือกสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
Explorer

“นักแสวงหา” ใส่ใจทุกรายละเอียดของการสร้างบ้าน
เชื่อในนวัตกรรมของสินค้าที่เพิ่มคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
“คนทันสมัย ทีม่ รี ปู แบบชีวติ ทีล่ งตัว” ให้ความส�ำคัญ
กับภาพลักษณ์ ไอเดีย และความสวยงาม
แต่ก็ไม่ได้มองข้ามคุณภาพ

ระยะที่
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2
3

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
นับเป็นเทคโนโลยีทางการตลาดแบบใหม่ทสี่ ร้างสรรค์และ
ทันสมัย โดยในปี 2558 มีจ�ำนวน Web Traffic ทั้งหมด
2,097,276 ราย เอสซี จี มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการท� ำ Digital
Marketing ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

Mainstreamer

Design Aspirer

ระยะที่

96 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 99 ในปี 2558 จากการวัดผล
แบบ Post-call Survey โดยการโทรศัพท์สอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ SCG Contact Center
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าได้ติดต่อเข้ามา

การส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีให้แก่ลูกค้า 
Delivering Good Customer
Experience (Purchase
Stage)

ให้ข้อมูลความรู้ รายละเอียดสินค้า ราคา
และให้ความคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึง
การบริการแนะน�ำช่างและสถาปนิกที่มี
ความเข้าใจลูกค้าจนสามารถแปลงความคิด
ความต้องการของลูกค้าเป็นรูปธรรมได้

บริการลูกค้าหลังการขาย
ด้วยการตอบสนองเชิงรุก
Supporting Services with
Proactive Response
(Post-purchase Stage)

พัฒนาการบริการลูกค้าตามกลุ่มอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ�ำ้ และสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) พร้อมเปิดช่องทาง
ให้ลูกค้าร้องเรียนปัญหาสินค้าและบริการ
ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ได้รับเรื่องและรับรู้
ความต้องการของลูกค้า และสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว

Content Marketing

E-mail Marketing

เน้นการน�ำเสนอ “เนื้อหาที่มี
ประโยชน์” แก่ผู้บริโภค เช่น
ความรู้ในการสร้างบ้าน ซ่อมแซม
หรือต่อเติมบ้าน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึก
ประทับใจจนเกิดความจงรักภักดี
ในแบรนด์สินค้าของเอสซีจี

การใช้อีเมล
เพื่อการประชาสัมพันธ์
โฆษณา หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

▸การบริการ Architect Consult ให้คำ� ปรึกษากับลูกค้า

เรื่องบ้านอย่างครบวงจรโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่
การหาไอเดีย ขั้นตอนการสร้างบ้าน ข้อควรระวังและ
การแก้ไขปัญหา รวมถึงบริการจัดหาสถาปนิกที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถจองคิวนัด
หมายผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเข้ามา
พบสถาปนิ ก ที่ ร ้ า น SCG Experience หรื อ ผ่ า นทาง

การพัฒนาระบบ
CMS (Content
Management System)

เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน ท�ำให้การแสดงผล
ในช่องทางต่าง ๆ ไม่เกิด
ความผิดพลาด

Online Face-to-Face Call และทางอี เ มลตามแต่
ความสะดวกของลูกค้า
นอกจากนีใ้ นเว็บไซต์ของเอสซีจยี งั มี “บล็อกสถาปนิก”
เขียนโดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญของ SCG Experience
ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้ามาแลกเปลีย่ นและสอบถามข้อมูลได้
โดยในปี 2558 มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริการ Architect Consult
ถึงกว่า 2,500 คน
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▸SCG HOME SOLUTION ศูนย์บริการและจ�ำหน่าย

สินค้าวัสดุกอ่ สร้างครบวงจรของเอสซีจี น�ำเสนอนวัตกรรม
สินค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นระบบ ตั้งแต่ โครงสร้าง หลังคา
ผนัง ห้องน�้ำ ห้องครัว ฝ้าเพดาน วัสดุปูพื้น และภูมิทัศน์
ภายนอก พร้อมบริการแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญที่
รู ้ ลึ ก รู ้ จ ริ ง จากเอสซี จี ตั้ ง แต่ การให้ ค�ำ ปรึ กษาเรื่ อ งการ
เลือกวัสดุและระบบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเรื่อง
บ้านได้อย่างตรงจุด การออกแบบห้องพร้อมแสดงภาพ
3 มิติ การประมาณราคาเพื่อช่วยควบคุมงบประมาณค่า
ก่อสร้างไม่ให้บานปลาย รวมถึงการติดตั้งด้วยทีมช่าง
มื อ อาชี พ พร้ อ มรั บ ประกั น งานติ ด ตั้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
SCG Eldercare Solution ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมและ
แนวคิดการเตรียมที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสุขภาวะที่ดีในการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ
ปัจจุบัน SCG HOME SOLUTION มีทั้งหมด 40
สาขาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ลูกค้ากับ SCG HOME SOLUTION ในระยะยาว จึงได้
จัดท�ำบัตรสมาชิกส�ำหรับเจ้าของบ้าน (Family Card)

ขึ้น ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เมื่อซื้อสินค้าและใช้บริการผ่าน
SCG HOME SOLUTION รวมถึงสิทธิพิเศษในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง SCG HOME SOLUTION จัดขึ้น
ปัจจุบันมีจ�ำนวนสมาชิกกว่า 13,000 ราย

▸ SCG Contact Center เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ

สอบถามรายละเอียดของสินค้าและร้านค้าในทุก ๆ ด้าน
ซึง่ มีทงั้ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไลน์ และไลฟ์แชต โดยในปี
2558 มีผใู้ ช้บริการผ่านช่องทางนีท้ งั้ หมดกว่า 67,312 ครัง้

การสร้างคุณค่า
ที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
• เอสซีจด
ี ำ� เนินการยกระดับให้คธ
ู่ ร
ุ กิจมีศก
ั ยภาพ
ในระดับมืออาชีพ แข่งขันได้ ใส่ใจสิง
่ แวดล้อม และ
พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจต
ี ามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง วั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ
หลั ก จากคู ่ ธุ ร กิ จ ที่ มี จ� ำ นวนจ� ำ กั ด และคู ่ ธุ ร กิ จ
ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
สิง
่ แวดล้อม ความปลอดภัย ซึง
่ อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละอาจท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี
ต้องหยุดชะงัก

• คูธ
่ ร
ุ กิจกว่า 8,000 รายส่วนใหญ่เป็นผูป
้ ระกอบ
การขนาดกลางและเล็ก มีความหลากหลายทาง
ธุรกิจ และข้อจ�ำกัดด้านการเงิน บุคลากร ความรู้
ความเข้ า ใจที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รให้ ส อด
คล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เอสซีจีจึงได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโดยการ
ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ การตรวจประเมิ น และการ
พัฒนายกระดับให้แก่คธ
ู่ ร
ุ กิจทีม
่ ค
ี วามหลากหลาย
อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินการธุรกิจ และหาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกัน เพื่อให้พร้อมแข่งขันได้อย่างสมดุลตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น

ในปี 2558 เอสซีจีได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) ภายใต้หัวข้อการดูแลลูกค้าและการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า ท�ำให้ได้รับทราบถึงความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแนวคิดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ซึ่งเอสซีจีจะได้นำ� ไปพัฒนาการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และทิศทางในอนาคต

“

การด�ำเนินงานด้าน CRM ทีย่ งั่ ยืนไม่ใช่แค่การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอสซีจีกับลูกค้าเท่านั้น
แต่ต้องท�ำให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่กว้างใหญ่กว่าคุณค่าที่ตนเอง
จะได้รับ คิดไปถึงคนอื่น ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

“

“

ค�ำว่า Value ต่อลูกค้า บางครั้งแตกต่าง
จาก Value ที่องค์กรให้ความส�ำคัญ
ซึ่งประเด็นนี้อาจส่งผลต่อการจัดการ
และวิธีการท�ำงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่า
ที่แท้จริงต่อ Need ของลูกค้า

เป้าหมาย

คู่ธุรกิจทุกรายต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
คู่ธุรกิจทีขายสินค้าในขอบข่ายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คูธ่ รุ กิจให้บริการในกระบวนการผลิตต้องผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบความ
ปลอดภัยคู่ธุรกิจ

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1

การจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจ

2

“

การยกระดับ
คู่ธุรกิจ

รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

94

รศ. ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

อาจารย์ประจ�ำสาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

การพัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

95

1. การจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

2. การยกระดับคู่ธุรกิจ

ใช้การวิเคราะห์การใช้จา่ ย (Spend Analysis) ประเมิน
การจัดหาสินค้าและบริการทีม่ ผี ลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหาร
กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
จัดล�ำดับความส�ำคัญของคู่ธุรกิจเพื่อก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาคู่ธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผล
กระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น มูลค่าการ

จัดหาหรืออ�ำนาจการต่อรอง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งด้านการจัดการธุรกิจ แรงงาน ความปลอดภัย สังคม
และสิ่งแวดล้อม
จัดคู่ธุรกิจเป็นสองกลุ่ม คือ General Supplier เป็น
กลุม่ คูธ่ รุ กิจทัว่ ไป ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และผูใ้ ห้บริการ
และ Critical Supplier เป็นกลุ่มคู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
โดยกลุ่มหลังนี้เอสซีจีมีแนวทางการพัฒนาระยะยาวร่วม
กันต่อไป

การประเมินความเสี่ยงของคู่ธุรกิจ

เพื่อให้สามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน เอสซีจีได้น�ำการวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis)
เข้ามาใช้เพื่อประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีในแง่มุมต่าง ๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าการจัดหา การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของแบรนด์สินค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน�ำ้ การจัดการของเสีย การบริหารการใช้ทรัพยากร และด้านสังคม
เช่น การจัดการด้านแรงงาน สุขภาพ และความปลอดภัย การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบกฎหมาย
และกฎระเบียบที่วางไว้ เพื่อน�ำมาแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจในการก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒนาคู่ธุรกิจต่อไป
ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ

7%

8%

▸คูธ่ รุ กิจลงนามปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจรวมทัง้ สิน้

จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เป็นแนวปฏิบัติ
เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้ดำ� เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
เสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�ำหนดต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยเอสซีจีจะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุนคู่ธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

5,292 ราย

▸ในปี 2558 เอสซีจีด�ำเนินการให้คู่ธุรกิจรายใหม่ลงนาม

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจได้ครบถ้วนทุกราย ซึ่งมี
ทั้งหมด 823 ราย

เอสซีจคี ดั เลือกคูธ่ รุ กิจใหม่โดยพิจารณาจากความมุง่ มัน่
ในการปฏิบัติตามนโยบายของเอสซีจีและพร้อมจะลง
นามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

การดำ�เนินงานปี 2558

ความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำ�เนินงานปี 2558

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี

ความเสี่ยง
ด้านสังคม

การรับรองการดำ�เนินการด้านความปลอดภัย

ครอบคลุ ม ทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย
การบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอด
จนการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
โดยมี ที ม งานความปลอดภั ย ของทุ ก ธุ ร กิ จ เป็ น ผู ้ ต รวจ
ประเมินและให้การรับรอง

เอสซีจีได้พัฒนาการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
ขึ้นในปี 2549 เพื่อยกระดับประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุของคู่ธุรกิจ
ในกระบวนการผลิต โดยเอสซีจีท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ทางวิชาการ ให้ค�ำแนะน�ำ และได้จัดท�ำระบบการรับรอง
ความปลอดภั ย คู ่ ธุ ร กิ จ ขึ้ น ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณา

6%

การดำ�เนินงานปี 2558

▸คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองความปลอดภัยครบถ้วนทั้งหมด 453 ราย

ครอบคลุมพนักงานคู่ธุรกิจกว่า
สัดส่วนของคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เทียบกับจำ�นวนคู่ธุรกิจทั้งหมด

7% Critical Supplier

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ของคู่ธุรกิจและสัดส่วน
ของคู่ธุรกิจที่ผ่านการ
รับรองระบบความ
ปลอดภัย

29,000 คน

ราย/200,000 ชั่วโมง-คน
0.40

0.37

0.30

0.23

0.22

0.20

0.12
0.10

0.06

0.05
0.00

General Supplier

96

0.24

0.20

93%

2554

2555
73%

0.06

2556
100%

0.06

2557
100%

2558
100%

100%

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
อุบัติเหตุทั้งหมด
สัดส่วนคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองระบบความปลอดภัย
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การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง

เอสซีจจี ะพิจารณาจัดหาสินค้าของคูธ่ รุ กิจซึง่ ได้ผา่ นการ
รับรองฉลากเขียว หรือผ่านเกณฑ์การจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน�้ำ การ
จัดการของเสีย และส่งเสริมการน�ำวัสดุหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ โดยเอสซีจีท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่คู่ธุรกิจ และ
ตรวจประเมินรับรองผลภายใต้โครงการ Greening the
Supply Chain เพื่อให้คู่ธุรกิจมีความพร้อมด้านความรู้
บุคลากร โดยเฉพาะคู่ธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
จัดท�ำทะเบียนคู่ธุรกิจและสินค้าในรายการจัดหาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจประเมินคู่ธุรกิจและสินค้า
ในทะเบียนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รักษาเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและเพิ่มเติมเกณฑ์การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ ต่ อ การ
ด�ำเนินธุรกิจ
จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรด้านการจัดซื้อ
เกิ ด ความเข้ า ใจแนวทางการจั ด ซื้ อ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม และสามารถให้คำ� ปรึกษาคูธ่ รุ กิจในเบือ้ งต้นได้
นอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่ได้ด� ำเนินการพัฒนาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น เอสซีจียังได้จัดให้มีระบบ
การตรวจประเมิ น โดยส� ำ นั ก งานตรวจสอบ เช่ น การ
ตรวจประเมินการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั กิ าร
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินการ
ลงนามจรรยาบรรณของคูธ่ รุ กิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการติดตาม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และให้มั่นใจว่ากลไกการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างยั่ ง ยืน
ได้รับการน�ำไปใช้อย่างทั่วถึง

เอสซีจี โลจิสติกส์ จัดตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่งเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยมีการตรวจประเมินผู้ขนส่งประจ�ำตาม
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยและการท�ำงานของเอสซีจี
เพื่อยกระดับประสิทธิผลการด�ำเนินงานการบริการจัดส่ง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การสร้างความพึงพอใจ

ให้ลูกค้าและสังคม และการตรวจประเมินเพื่อจัดระดับ
คูธ่ รุ กิจขนส่งให้เป็นผูข้ นส่งประจ�ำ  หัวข้อทีใ่ ช้ตรวจประเมิน
ได้แก่ Driver Management,Safety Management,
Vehicle Management, JourneyManagement,
Organization Management และ Customer Service

การดำ�เนินงานปี 2558

▸คูธ่ รุ กิจขนส่งประจ�ำทีม่ ที งั้ สิน้ 121 บริษทั ได้เข้ารับการ
ตรวจประเมินทั้งหมด

การดำ�เนินงานปี 2558

▸การจัดท�ำทะเบียนการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคู่ธุรกิจทั้งสิ้น 189 ราย
มีสินค้าทั้งสิ้น

75 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 9,838 ล้านบาท

ทะเบียนผลิตภัณฑ์
ในรายการจัดหา 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2558

อุปกรณ์ส�ำนักงาน
และวัสดุทั่วไป

วัตถุดิบ

วัสดุสนับสนุน
การผลิต

ผลิตภัณฑ์
คู่ธุรกิจ

56

74

48

11

รุ่น

532

127

94

13

จำ�นวนผลิตภัณฑ์
ตราสินค้า และรุ่น
ในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ระดับที่

766
ระดับที่
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ระดับที่

484
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ระดับที่

4

400

ผลิตภัณฑ์
คู่ธุรกิจ
รุ่น

เอสซีจีเข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์
ก�ำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวเป็น 5 ระดับ ได้แก่

วัสดุอะไหล่

29

800

23

อุตสาหกรรมสีเขียว

เครือข่ายสีเขียว
(Green Network)

วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture)

ระบบสีเขียว
(Green System)

ปฏิบัติการสีเขียว
(Green Activity)

ความมุ่งมั่นสีเขียว
(Green Commitment)

เอสซีจีซึ่งด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ด�ำเนินการขอการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวตามเกณฑ์ดังกล่าว ปรากฏผลว่าบริษัทปูนซีเมนต์ในประเทศไทยของเอสซีจีทุกบริษัท
และบริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ำกัด ได้รับการประเมินและพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว ซึ่งหมายถึงว่าเอสซีจีมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรที่สามารถขยายผลไปยังเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน ได้ส่งเสริมคู่ธุรกิจให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 2 ขึ้นไป ท�ำให้ปัจจุบันมีคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไปแล้วจ�ำนวน 149 ราย
99

3. การพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โครงการพัฒนาคูธ่ รุ กิจสูค่ วามยัง่ ยืนต้องอาศัยการสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างกันและความเห็นร่วมกันว่าจะเกิด
ประโยชน์ที่ดีในระยะยาว เนื่องจากมีความเสี่ยงจากเรื่อง
ความลับทางการค้า และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจ
ขัดแย้งกันในอนาคต

▸ โครงการลดความผิดพลาดในการบริหารสินค้าของ

บริ ษั ท เอ็ ม .เจ. บางกอกวาล์ ว และฟิ ต ติ้ ง จ� ำ กั ด พบ
ปัญหาความผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลังและ
การส่งสินค้า ได้ท� ำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความ

“

ในปี 2559 เอสซีจีมีแผนพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการด�ำเนินงานของโครงการ
พัฒนาคู่ธุรกิจต้นแบบไปยังคู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญรายอื่น ๆ
และสร้างกระบวนการให้คู่ธุรกิจสามารถขยายผลต่อได้
ด้วยตนเอง

การดำ�เนินงานปี 2558

▸มีคู่ธุรกิจร่วมโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 21 ราย

15

คุณชาคร อธิคมชาคร

6

การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการจัดการพลังงาน
ของบริษทั โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมิคอลส์ จ�ำกัด พบปัญหา
การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และไม่บรรลุ KPI โดยไม่
ทราบสาเหตุ จึงได้จัดท�ำระบบการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้พลังงานและปัจจัยการผลิต เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หา
เครื่องจักรหรือกระบวนการที่มีนัยส�ำคัญต่อการผลิต ท�ำ
ให้บริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ ส่งผล
ให้ลดการใช้พลังงานไอน�้ำได้ร้อยละ 6.5 ลดเวลาการ
ผลิตได้ร้อยละ 17.5 รวมถึงสามารถค�ำนวณต้นทุนการ
ผลิตของสินค้าแต่ละเกรดได้แม่นย�ำ

“

เราได้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความรู้มาช่วย
ชี้แนะ ท�ำให้ลดเวลาการแก้ไขปัญหา และช่วยชี้ให้
เห็นสิ่งที่เราท�ำไม่ถูก หรือยังไม่ได้ท�ำ นอกจากได้
เข้าใจการก�ำหนดมาตรฐานและการลดต้นทุนแล้ว
เรายังได้ความรู้ที่สามารถใช้กับสินค้าอื่น ๆ
และสามารถก�ำหนด KPI มาตรฐานต่าง ๆ
ให้หนักแน่นขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง ถ้าเอสซีจีมีแนวคิด
จะช่วยคู่ค้าทุกแห่งแบบนี้ ก็จะท�ำให้คู่ค้าเกิดการ
พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

“

▸ โครงการพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อการควบคุมกระบวน

ทางเรามีโจทย์ว่าอยากจะปรับปรุงในบางเรื่องอยู่แล้ว
พอดีทางเอสซีจีติดต่อมาให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีที่ปรึกษามาช่วย
เราจึงท�ำโครงการลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน ซึ่งตอนแรกคิดว่า
คงมีข้อผิดพลาดน้อย แต่เมื่อเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลตามค�ำแนะน�ำ จึงพบว่า
มีหลายเรื่องที่เราปรับปรุงได้ โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบ ช่วยให้เราน�ำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปด�ำเนินการกับเรื่องอื่นที่คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อ
ขอขอบคุณเอสซีจีที่ให้โอกาสเราได้เข้าร่วมโครงการนี้

Vice President Sales and Marketing
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จ�ำกัด

โดยเป็นคู่ธุรกิจที่ด�ำเนินโครงการจนส�ำเร็จ
ราย
และเป็นคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ราย

ผิดพลาด น�ำมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานทัง้ งานเอกสาร
ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงสถานที่
ท�ำให้ความผิดพลาดลดลงถึงร้อยละ 60

“

เอสซีจคี ดั สรรคูธ่ รุ กิจต้นแบบจ�ำนวนหนึง่ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการน�ำ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมส�ำหรับคู่ธุรกิจ โดยเอสซีจีสนับสนุนที่ปรึกษาใน
การพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยน�ำหลักการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (QC Story) มาใช้เป็นเครือ่ ง
มือพัฒนาคู่ธุรกิจ และคัดเลือกโครงการซึ่งมีนัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง เช่น การลดของเสีย การลดและ
การจัดการพลังงาน การแก้ปญ
ั หาคุณภาพ การเพิม่ ผลผลิต
และการพัฒนาระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นต้น

เอสซีจีช่วยคู่ธุรกิจแก้ไขปัญหาการผลิตปูนขาว

บริษทั สุธากัญจน์ จ�ำกัด (มหาชน) 61 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจผลิตปูนขาวที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษของเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2551 ได้พบปัญหาแนวโน้มการ
ใช้ถ่านหินสูงขึ้น แต่ผลผลิตเท่าเดิม จึงได้จัดท�ำโครงการลดการใช้พลังงานและควบคุมคุณภาพปูนขาว โดยมีทีมงาน
เอสซีจีเป็นที่ปรึกษา โครงการได้ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างแบบจ�ำลองทางสถิติ
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต พบว่าปัจจัยที่สำ� คัญคือ ความชื้นของเชื้อเพลิง
คุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมความดันและอุณหภูมิในการผลิต บริษัทจึงได้น�ำผลจากแบบจ�ำลองนี้ไปปรับ
และควบคุมปัจจัยในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ 20
และได้ปูนขาวที่มีคุณภาพสูงขึ้น
โครงการนี้ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 9 เดือน ท�ำให้คู่ธุรกิจได้เรียนรู้เรื่องระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขยายผลได้ด้วยตนเอง

คุณนาถรวี วงศ์ภวาภัค

Management Executive
บริษัทโฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมิคอลส์ จ�ำกัด
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1. การกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ
• ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีมีบางกิจกรรม
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ หรื อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น การท�ำเหมือง การ
จัดหาวัตถุดิบ การผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น จึง
ต้องก�ำหนดให้ทก
ุ ธุรกิจน�ำหลักการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วน
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ
่ สร้างความเชือ
่ มัน
่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• เอสซีจีมุ่งมั่นจะเป็นธุรกิจต้นแบบที่ดีของการ
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ และพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ
ได้เข้ามาศึกษาดูงานและน�ำองค์ความรู้ไปปรับใช้
เพือ
่ ให้สง
ั คมมีสว
่ นร่วมในการอนุรก
ั ษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ

ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแผนงานฟื้นฟูเหมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
การท�ำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุ
ของการท�ำเหมือง ต้องค�ำนึงถึงการอนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มออกแบบ วางแผน
การท�ำเหมือง การฟื้นฟูเหมือง และการปรับสภาพพื้นที่
สุดท้ายภายหลังการปิดเหมือง ซึง่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ หมือง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมือง
หินปูนมีการด�ำเนินการแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

1

การส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Baseline Data)
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่
เป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนด
กรอบงาน

ระยะที่

2

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำรายละเอียด
ของแผนการด�ำเนินงานเพื่อจัดเตรียม
กล้าไม้ท้องถิ่นส�ำหรับการฟื้นฟูเหมือง
พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดที่สำ� คัญ
ในการวัดผลส�ำเร็จของโครงการ

ระยะที่

3

การศึกษาความสัมพันธ์ของ
สังคมพืชและสัตว์ในแต่ละเหมือง
เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้กำ� หนดแผนงาน
ฟื้นฟูเหมืองให้คืนสู่ระบบนิเวศป่าไม้
อย่างครบวงจรห่วงโซ่อาหาร

ระยะที่

เป้าหมาย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

การท�ำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุของการท�ำเหมือง
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
การปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยงั่ ยืนและขอการรับรอง
พืน้ ทีป่ า่ ยูคาลิปตัสตามมาตรฐานของ FSC (The Forest Stewardship Council)
การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสากลของ WBCSD-CSI (World Business Council
for Sustainable Development-Cement Sustainability Initiative)

1
3
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การกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงาน
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนงานฟื้นฟู
เหมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อสร้างรูปแบบการอนุรักษ์
ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

การก�ำหนดกรอบแผนงานฟื้นฟูเหมือง ใช้หลักการฟื้นฟู
สภาพป่าไม้ด้วยหลักวนวัฒน์วิทยา การคัดเลือกพันธุ์ไม้
ท้องถิน่ หลักการพรรณไม้โครงสร้าง (Framework Species
Method) ผสานกับเทคโนโลยีวิศวกรรมเหมืองแร่

การด�ำเนินการหลังจากระยะที่ 3 คือการศึกษาและ
ประเมินมูลค่าเชิงนิเวศ (Ecosystem Services Review :
ESR) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการท�ำเหมืองทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
จะส่งผลในเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ทั้ง
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรูปแบบ
การอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
เนื่องจากสภาพความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละ
พื้นที่มีลักษณะจ�ำเพาะแตกต่างกัน เอสซีจีจึงสร้างความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละแขนงวิชา เพือ่ สร้างรูปแบบงานอนุรกั ษ์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ชมุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการดูแล
ทรัพยากรท้องถิ่น

การดำ�เนินงานปี 2558

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ด�ำเนินโครงการ

เช่น

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ด�ำเนินการฟื้นฟูเหมืองตามแผนที่วางไว้ในทุกพื้นที่ได้

เกือบร้อยละ 100 และทุกพืน้ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูใ่ นระยะ
ที่ 3 โดยเลือกปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นชนิดไม้โตเร็ว
และต้นไม้เสถียร มีอัตราการรอดของต้นไม้อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

▸ การติดตามและวิเคราะห์วัดผลความส�ำเร็จของการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ดัชนีความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity Index) ตาม
Shannon Index เปรียบเทียบกับสภาพป่าไม้ดงั้ เดิมทีไ่ ม่ได้
ท�ำเหมือง พบว่าที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
ในพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูเหมืองมีโครงสร้างใกล้เคียงกับ
สภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิมประมาณร้อยละ 55-60 ซึ่งนับ
จากจ�ำนวนชนิดพันธุ์ที่ส�ำรวจพบ ทั้งที่ปลูกเสริมและเกิด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติ

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในทุ ก ภู มิ ภ าคที่ มี เ หมื อ งตั้ ง อยู ่ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ในพื้นที่เหมืองหินปูน สระบุรี (ภาคกลาง)
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ในพื้ น ที่ เ หมื อ งหิ น ปู น ล� ำ ปาง
(ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพื้นที่
เหมืองหินปูน ทุ่งสง (ภาคใต้)
- ด�ำเนินโครงการ “ต้นกล้าน้อยคอยสร้างป่า” ร่วมกับ
โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเหมือง เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
และความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่
เยาวชน
- จัดตัง้ “ศูนย์เรียนรูค้ วามหลากหลายทางชีวภาพและ
งานฟื้นฟูเหมือง” ในทุกพื้นที่เหมืองหินปูน เพื่อให้ความรู้

▸ เอสซีจี เคมิคอลส์ ด�ำเนินโครงการหลายด้านใน

จังหวัดระยอง
- ด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเพือ่ ความยัง่ ยืน เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มกี ารบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น เกิดการบริหารจัดการที่โปร่งใส
- ด�ำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการใน
พื้นที่เขายายดาในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศด้าน
การศึกษาธรรมชาติที่สถานีวิจัยต้นน�้ำชายฝั่งทะเลตะวัน
ออก ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียนวัดยายดา ด้าน
สิ่งแวดล้อมและป่าสมุนไพรที่ชุมชนหมู่ 14 ต�ำบลตะพง
และด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนหมู่ 3 ต�ำบลตะพง
- ร่วมกับโรงเรียนวัดตะพงนอก และโรงเรียนวัดยายดา
ใกล้เขายายดา จัดท�ำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสอนในโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
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แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจ ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ฯ ครบ
ทุกพนื้ ทีเ่ หมืองในประเทศ 4 แห่ง และในปี 2558 ได้ขยาย
ผลการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายใน
ชีวภาพไปยังพื้นที่เหมืองในประเทศกัมพูชา เป็นแห่งแรก
ในอาเซียน

- จัดท�ำโครงการ “มัคคุเทศก์นอ้ ยเขายายดา” ร่วมกับ
โรงเรียนวัดยายดา เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนในพืน้ ทีม่ ที กั ษะ
การน�ำเยี่ยมชมท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่รอบเขายายดาท�ำโครงการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น
- ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ในเรือ่ งของสัตว์ปา่
นก แมลง และพืชพรรณในพื้นที่เขายายดา
- ด�ำเนินโครงการ “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” ร่วมกับ
กลุ่มประมงต่าง ๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรี และส�ำนัก
งานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 1 และ
2 เพื่อสร้างบ้านปลาด้วยท่อพีวีซีให้เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้ำ และเพิ่มแหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง
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▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินโครงการในพื้นที่ป่าชุมชน

ห้วยสะพานสามัคคี อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

- ร่วมกับกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้พนั ธุท์ อ้ งถิน่ เพือ่ อนุรกั ษ์
พันธุกรรม

- ร่ ว มกั บ สมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทย จัดอบรมเยาวชนในการดูนกเบื้องต้น

- ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
หนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ก�ำจัดพืชต่างถิ่นรุกราน

- ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำรวจป่าชุมชน และให้
ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการปลูกพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ เสริมเพือ่ เพิม่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่า

- จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้ำร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหิดล จังหวัดกาญจนบุรี

เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง วิ จั ย และพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ ต ้ น
ยูคาลิปตัส ให้มคี วามหลากหลายเหมาะสมกับพืน้ ที่ โตไว
และใช้นำ�้ น้อย เพือ่ ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเป็นอาชีพ
และรายได้ทมี่ นั่ คงให้แก่เกษตรกร และลดการท�ำลายพืน้ ที่
ป่าธรรมชาติ นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัส
เป็นป่าชุมชนตามพื้นที่ว่างเปล่า ริมรั้ว ริมคลอง คันนา
หรือบริเวณรอบพื้นที่การเกษตร โดยจัดท�ำเป็นโครงการ
ในรูปแบบ Contract Farming ตามภาคต่าง ๆ ได้แก่
ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิกจะได้รบั ค�ำ
ปรึกษาและติดตามดูแลการด�ำเนินงาน ตั้งแต่ปลูกจนถึง
เก็บเกี่ยว

เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการจั ด การ
ป่าไม้อย่างยัง่ ยืนของ Forest Stewardship Council หรือ
FSC โดยสร้างความร่วมมือกับกรมป่าไม้ นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรรมการ
ป่าชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง ได้ ข อการรั บ รองพื้ น ที่ ป ่ า
ยูคาลิปตัสของบริษัทตามมาตรฐาน FSC และสนับสนุน
ให้เกษตรกรขอการรับรองพืน้ ทีป่ า่ ยูคาลิปตัสของตนเอง เพือ่
ให้มั่นใจว่าต้นยูคาลิปตัสทุกต้นที่บริษัทน�ำมาใช้ได้ผ่าน
การปลูกและบริหารจัดการตามมาตรฐาน FSC
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▸ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้จัดท�ำแผน ▸ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
แม่บทการฟื้นฟูเหมืองและการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเหมือง
ตามแนวทางการฟื้นฟูเหมืองของ WBCSD-CSI ครบ
ทุกพื้นที่เหมื องหินปูน 4 แห่ง และเหมื องถ่านหินของ
บริ ษั ท และได้ ริ เ ริ่ ม ขยายขอบเขตงานฟื ้ น ฟู เ หมื อ งให้
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดท�ำ
แผนการจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพ (Biodiversity
Management Plan) เพื่อก�ำหนดแนวทางหรือแผนงาน
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพในแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ ส ามารถคง
สภาพป่าธรรมชาติหรือระบบนิเวศเดิมได้อย่างยัง่ ยืน โดยเริม่
โครงการน�ำร่องในพื้นที่เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่ง

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�ำเนินงานตามแนว
ทางการท�ำเหมืองอย่างยั่งยืน (Cement Sustainability
Initiative, CSI) ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (WBCSD) ในระดับเทียบเท่ากับผูผ้ ลิตซีเมนต์ชนั้ น�ำ
ในระดับสากล ประกอบด้วย

แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำ�เหมือง
(Guidance for Quarry
Rehabilitation)
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การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
(Biodiversity
Management Plan)

แหล่งทรัพยากรเพื่อทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยพื้ น ที่ ทั้ ง หมดไม่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่
ประกาศตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการส�ำรวจพื้นที่แปลง
ของสมาชิก พืน้ ทีส่ วนป่าของสมาชิก และพืน้ ทีส่ วนป่าของ
บริษัทอีกด้วย

▸เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้รบั การรับรองการปลูกและบริหาร

จัดการตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจาก
Forest Stewardship Council หรือ FSC จ�ำนวน 25,000
ไร่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และก�ำแพงเพชร
ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าเอสซีจี แพคเกจจิ้งได้ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder
Engagement)
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การดูแลสังคมและชุมชน
• เอสซี จี มุ ่ ง มั่ น สร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ด�ำเนินกิจการ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า ภายใต้
อุดมการณ์ “ถือมัน
่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม”
โดยหน่ ว ยทางสั ง คมที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ชุ ม ชน
การดู แ ลสั ง คมและชุ ม ชนจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ประการหนึง
่ ในการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนของเอสซีจี
• เอสซีจม
ี ี “คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน
เอสซี จี ” ดู แ ลโครงการซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
และชุมชนโดยรอบโรงงาน และ “คณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดูแล
นโยบาย ทิศทาง และบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ในความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง นอกจากนี้
ยังมี “มูลนิธิเอสซีจี” ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนา

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

4

การช่วยเหลือสังคม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
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3

โครงการต้นแบบ
เพื่อการสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งและดี เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
• เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง เอสซีจีจึงก�ำหนดทิศทาง
ของกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ก าร
ด� ำ เนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และสั ม ฤทธิ์
ผลตามเป้ า หมาย โดยจั ด กลุ ่ ม โครงการหรื อ
กิ จ กรรมเป็ น 4 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ โครงการต้ น แบบ
ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยัง
่ ยืน (Leadership)
โครงการสนั บ สนุ น ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
(Advance) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
(Engagement) และโครงการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
ทั่วไป (Commitment)

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสังคมและชุมชนให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยัง่ ยืน โดยใช้ศกั ยภาพของเอสซีจใี นด้านต่าง ๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลือและ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1

สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

การช่วยเหลือ
สังคม

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของพนักงาน

1. การจัดทำ�โครงการต้นแบบ

งานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
ริเริ่มและสร้างโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการหรือองค์กรภาคธุรกิจ โดยสร้างกลไก

ความร่วมมือขึ้นเป็นต้นแบบ (Partnership Model) เพื่อ
ช่วยกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่

โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำ�เพื่ออนาคต
การจัดทำ�โครงการต้นแบบ
งานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง

2

การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของสังคม
โดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ โดยเอสซีจี
สนับสนุนให้ชมุ ชนสร้างฝายชะลอน�ำ้ ตามแนวพระราชด�ำริ
เพือ่ สร้างความชุม่ ชืน้ ให้ผนื ป่าคืนความอุดมสมบูรณ์จนเป็น
แหล่งต้นน�ำ้ ทีม่ นี ำ้ ให้ชมุ ชนใช้ได้ตลอดทัง้ ปี และท�ำให้ชมุ ชน
มีความเป็นอยู่ดีขึ้นจนเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ
โครงการได้เกิดการต่อยอดขยายผลสูก่ จิ กรรมใหม่ ๆ เช่น
การป้องกันไฟป่า การจัดท�ำประปาภูเขา การจัดตัง้ วิสาหกิจ
ชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มสมุนไพรล้างสารพิษ เป็นต้น โดยบางชุมชนสามารถ

พัฒนาขึ้นเป็น “สถานีปลูกคิดปันสุข” ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียง
การวิจัยและพัฒนาโครงการเกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาควิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง ส�ำนักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในองค์กร
และขยายสู่ภาคส่วนต่าง ๆ
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โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน

การดำ�เนินงานปี 2558

ตั้งแต่ปี 2553 เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับชุมชนริมทะเล
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการบริเวณชายหาด
จังหวัดระยอง จัดท�ำโครงการรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้
ทุกฝ่ายร่วมมือกันเก็บขยะ รักษาชายหาดให้สะอาดสวยงาม
และปลอดภัย เพือ่ ลดปัญหาขยะในทะเล และอนุรกั ษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้น�ำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

▸ผลการด�ำเนินงานช่วงปี 2550-2558

สร้างฝายชะลอน้ำ�รวม
68,445 ฝาย
สร้างฝายใหม่ในปี 2558
จำ�นวน 3,005 ฝาย

มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ
80 ชุมชนในพื้นที่ 12 จังหวัด
ได้แก่ ลำ�ปาง เชียงใหม่ ลำ�พูน
แพร่ น่าน เชียงราย กาญจนบุรี
ราชบุรี สระบุรี ขอนแก่น ระยอง
และนครศรีธรรมราช

ดูแลรักษาป่าชุมชน
มีพื้นที่รวมกว่า
210,000 ไร่

การดำ�เนินงานปี 2558

▸ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาดมากกว่า 4,500 ▸ เกิดเครือข่ายร่วมอนุรักษ์ทะเลอย่างต่อเนื่องใน 23

คน เก็บขยะได้มากกว่า 24 ตัน

▸การวางบ้านปลาจ�ำลองได้เพิ่มพื้นที่แหล่งอนุบาลสัตว์

▸ การด�ำเนินงานโครงการในพื้นที่โดยรอบบริษัทปูน-

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือกับศูนย์อนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ที่ 1 และกลุม่ ประมงเรือเล็กจังหวัดระยอง
สร้าง “บ้านปลาจ�ำลอง” จากท่อ PE 100 น�ำไปวางใต้ทะเล
เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของท้องทะเล เป็นแหล่งประมง
เชิงอนุรักษ์ และสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้
ทะเลให้แก่ประชาชน

พื้นที่ในจังหวัดระยองและชลบุรี มีผู้เข้าร่วมมากกว่า
1,000 คน

เล็ก ทีอ่ ยูอ่ าศัยและหลบภัยของสิง่ มีชวี ติ ในทะเลได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1,600 ตารางเมตร ท�ำให้มีปลาเศรษฐกิจมาอาศัย
เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลากะพง ปลากระบอก
เป็นต้น ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน
มากกว่าร้อยละ 10 จากรายได้ก่อนด�ำเนินโครงการ

ซิ เ มนต์ ไ ทย (ล� ำปาง) จ� ำกัด ได้สร้างชุมชนแก้ ป ั ญ หา
“น�ำ้ แล้ง” และ “น�ำ้ ท่วม” อย่างยัง่ ยืน 7 ชุมชน เกิดวิสาหกิจ
ชุ ม ชนรวม 17 แห่ ง จั ด ตั้ ง สถานี ป ลู ก คิ ด ปั น สุ ข ขึ้ น 2
แห่งซึ่งมีรายได้จากค่าเยี่ยมชมและจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน
รวมกว่า 1 ล้านบาท

▸ ปี 2558 “โครงการเอสซีจี รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต” ได้รับ
รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

สมาคมเพื่อนชุมชน กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน และกลุ่มรักษ์ชุมชน

โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

เอสซีจรี ว่ มกับศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้
ปัญหาดินเค็มซึ่งส่งผลกระทบต่อการท� ำเกษตรในภาค
อีสาน โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชผักผลไม้
ทีท่ นต่อสภาพดินเค็ม รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจทนเค็ม
บนคันนา เพื่อลดการแพร่กระจายดินเค็ม

ปี 2551-2557 โครงการด�ำเนินงานในระยะที่ 1 และ 2
โดยสร้างชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูที่ดินเค็มปานกลาง จัด
ตัง้ เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร หรือศูนย์บม่ เพาะ รวมทัง้ หมด
70 ศูนย์ในพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคอีสาน และพัฒนาการท�ำ
เกษตรกรรมแบบมูลค่าสูง เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผัก
ผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ริเริ่ม
โดยเอสซีจี กลุ่ม ปตท. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัท โกลว์ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวระยอง ปัจจุบันมี
สมาชิกรวม 16 ราย ด�ำเนินงานครอบคลุม 68 ชุมชน ใน 6
ต�ำบลของจังหวัดระยอง

เอสซีจใี ช้โมเดลการสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบ
การ ขยายผลไปยังธุรกิจปูนซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โดยจัดตั้ง “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” เพื่อพัฒนาโรงงาน
ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชน มีสมาชิก 3 ราย และจัดตัง้ “กลุม่ รักษ์ชมุ ชน”
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ 9 รายในพื้นที่อ�ำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงระบบท่าเรือและ
การขนส่งถ่านหินให้ได้ตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อม และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนโดยรอบ
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▸ โครงการด�ำเนินงานอยู่ในระยะที่ 3 (2557-2560)

เน้นการสร้างชุมชนต้นแบบในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัด
ที่อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอ� ำเภอบ้านม่วง
จั ง หวั ด สกลนคร ท� ำ ให้ ดิ น ที่ มี ป ริ ม าณเกลื อ ร้ อ ยละ 4
ลดลงเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 2 และศึกษาปัจจัยการ
ปลูกข้าวหอมมะลิบนพืน้ ทีด่ นิ เค็มปานกลางให้มคี ณ
ุ ภาพดี
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▸สมาคมเพือ่ นชุมชนมีผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ยกระดับการด�ำเนินงานของสมาชิกจนได้รับการ
รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 33 โรงงาน

- ด้านสุขภาพ สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการ
ชุมชน 96 ชุมชน ทุนการศึกษาอาชีพพยาบาลหลักสูตร 4
ปี รวม 440 ทุน (2554-2558) ในปี 2558 มีนักเรียนทุน
รุ ่ น แรก 200 คน ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาและเข้ า ท� ำ งานใน
โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง 7 แห่ง

- ด้านการศึกษา ให้ทนุ การศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
รวม 97 ทุ น (2554-2558) จั ด โครงการเพื่ อ นชุ ม ชน
ติวเตอร์ให้แก่เยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
กว่า 2,500 คน และจัดโครงการ Education Expo เปิด
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
- ด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กล้วยมาบชลูด ให้เป็นชุมชนต้นแบบ โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้คำ�
ปรึกษา สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนเดือนละกว่า
100,000 บาท
111

2. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของสังคมโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เอสซีจีให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเป็นผู้ด�ำเนินงานโครงการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่คนในสังคม โดยเอสซีจชี ว่ ยเชือ่ มโยงการด�ำเนินงาน

กับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถขยายผลหรือต่อยอดต่อไป

โครงการพลังปัญญา

เอสซีจรี ว่ มมือกับมูลนิธมิ นั่ พัฒนา กองทัพบก ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย จัดอบรมหลักสูตร “ผูน้ ำ� พลังปัญญาต้นแบบ” เพือ่
สร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นผู้น�ำยุคใหม่ โดยใช้
กระบวนการสร้างกรอบความคิดทางปัญญา ทีน่ �ำไปสูก่ าร
พัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง และขยายเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนในสังคมไทย

ความรู ้ จ ากการอบรมน� ำ ไปสู ่ ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ ปรั บ
เปลี่ ย นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต การประกอบอาชี พ ส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจชุมชน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสินค้า 129
ชนิดจาก 69 ชุมชน เช่น การแปรรูปผักหวานเป็นชาผัก
หวาน การแปรรูปไข่เค็มเป็นไข่เค็มทองค�ำ การออกแบบ
ตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เกิดต้นแบบการบริหารท้องถิ่น
การจัดการสิง่ แวดล้อมแบบใหม่ และการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
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▸ เอสซีจีร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย (SCG Badminton
Asia Junior Championships 2015-U19) ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วม
แข่งขันจาก 22 ประเทศ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 450
คน

▸ นั ก แบดมิ น ตั น เยาวชนจาก “SCG Badminton

Academy” สร้างผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ เช่น
ชนะเลิศ ชายเดีย่ ว, หญิงเดีย่ ว, ชายคู,่ หญิงคู่ และคูผ่ สม
จากรายการแข่ ง ขั น Mexican International U19
ประเทศเม็ ก ซิ โ ก และรายการ Guatemala Junior
International ประเทศกัวเตมาลา และแชมป์ประเทศไทย
ในประเภทชายคู ่ นอกจากนี้ ส มาคมแบดมิ น ตั น แห่ ง
ประเทศไทยฯ ได้เรียกตัวนักกีฬาจาก SCG Badminton
Academy จ�ำนวน 20 คนเข้าเป็นนักแบดมินตันทีมชาติ
ไทย และเยาวชนทีมชาติไทย เพือ่ เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
นานาชาติ

▸ มีผู้จบหลักสูตรรุ่นแรก 230 คน สามารถน�ำความรู้

โครงการ Sharing a Brighter Vision

SCG Badminton Academy

เมาะล�ำไย เป็นเมืองส�ำคัญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมา และเป็นพื้นที่ซึ่งเอสซีจีกำ� ลังด�ำเนินงานก่อสร้าง
โรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศเมียนมา เอสซีจีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
เมืองเมาะล�ำไยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the
Dream มาตั้งแต่ปี 2555 รวมกว่า 700 ทุน การบูรณะพระนอน Win Sein Taw Ya การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เป็นต้น
ในปี 2558 เอสซีจีร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ซึ่งมีศูนย์รักษาตาชั้นน�ำของประเทศไทย จัดท�ำโครงการ Sharing a Brighter Vision ด�ำเนินการผ่าตัดต้อกระจกตา
ให้แก่ผู้ป่วยชาวเมียนมาที่ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้
จากการน�ำทีมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน และบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 25 คน
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจอเนอรัล เมืองเมาะล�ำไย โดยได้ผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
จ�ำนวน 206 คน และติดตามผลพบว่าการผ่าตัดประสบความส�ำเร็จช่วยให้ผปู้ ว่ ยกลับมามองเห็นและใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ป่วยที่จำ� เป็นต้องได้รับการผ่าตัดอีกจ�ำนวนมาก เอสซีจีจึงมอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สลายต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเจอเนอรัลใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกับเตรียมด�ำเนินการ
ให้จักษุแพทย์และพยาบาลเมียนมาได้เดินทางเข้ามาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์
กลับไปใช้ในเมียนมาต่อไป
นับว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-เมียนมาอีกด้วย

และประสบการณ์ไปขยายผลโดยการจัดอบรมต่อเนื่อง
รวม 257 ครั้ ง สามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยผู ้ น� ำ ได้ ถึ ง กว่ า
1,800 คน ซึ่งท�ำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และขยายผลสู่กลุ่มประชาชนได้ถึง 420,000 คน

เอสซีจใี ห้การสนับสนุนกีฬาแบดมินตันมากว่า 35 ปี ตัง้ แต่
ปี 2524 โดยร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาในปี 2550 ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ และเอสซี จี ไ ด้ จั ด ตั้ ง “SCG
Badminton Academy” เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แ ก่

นักแบดมินตันเยาวชนจากทัว่ ทุกภูมภิ าคตามแนวทางของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กับการฝึกซ้อมเทคนิคและ
ทักษะกีฬาแบดมินตันตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างนัก
แบดมินตันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่าง
แท้จริง

การดำ�เนินงานปี 2558

▸วันที่ 18 สิงหาคม 2558 มีพธิ เี ปิด “ศูนย์ฝกึ แบดมินตัน

และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์” ตั้งอยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่ ซอย 3 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถานที่เก็บ
ตัวฝึกซ้อมนักกีฬาแบดมินตันด้วยหลักวิทยาศาสตร์การ
กี ฬ าอย่ า งเต็ ม รู ป แบบแห่ ง แรกของประเทศไทย เช่ น
สนามฝึกซ้อมมาตรฐานสากล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา
การกีฬา
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3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
และขยายสู่ภาคส่วนต่าง ๆ

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในองค์กร และขยาย
ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการด�ำเนินงานร่วมกัน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวติ หรือเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ
เช่น การศึกษา อาชีพ สิ่งแวดล้อม

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

เป็ น โครงการเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน
เอสซีจีกับกิจกรรมของมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งได้ด�ำเนินการมา
9 ปีแล้ว (2549-2558) และประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
มีพนักงานมีส่วนร่วมในโครงการกว่า 20,000 คน หรือ
มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของพนั ก งานเอสซี จี ทั้ ง หมดใน

ประเทศไทย มีการจัดท�ำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนกว่า 1,400 โครงการ ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณกว่า 140 ล้านบาท และ
พนักงานได้สมทบเงินส่วนตัวอีกกว่า 6 ล้านบาทส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการด้วย

การดำ�เนินงานปี 2558

▸มีพนักงานเข้าร่วม 2,335 คน จัดท�ำโครงการมากถึง

130 โครงการ ใช้งบประมาณ 15.9 ล้านบาท พนักงาน
ร่วมสมทบเงินส่วนตัวอีก 5 แสนบาท

4. การช่วยเหลือสังคม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิต
เอสซีจีให้การสนับสนุนองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความสามารถด้านการบริหารจัดการกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือ

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในสังคม รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

โครงการ Safety We Care

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จ�ำกัด ในฐานะ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งของเอสซีจี ได้จัดท�ำโครงการ
Safety We Care เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางถนน เพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุทสี่ ร้างความเสียหายแก่
ผูข้ บั ขีแ่ ละผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ โดยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกับผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง 5 ราย (ISUZU,
3M, Shell, BSI และ HINO) และมูลนิธิเมาไม่ขับ เช่น
การบริหารเส้นทางขนส่ง สุภาพบุรุษนักขับ ระบบจัดการ
ความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety
Management) โครงการถนนสร้างสุข (Road Safety CSR

Project) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นตัวแทนภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 340 ราย

โครงการ SCG Sharing the Dream Scholarships
โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ

ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างบุคลากร
ในสายอาชี ว ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
ประเทศ มู ล นิ ธิ เ อสซี จี จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการสนั บ สนุ น
นักเรียนที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อในสาย
อาชีวะ โดยคัดเลือกผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต�่ำกว่า 2.7 และสามารถศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรมและสาขาบริการ เพือ่ รับทุนการศึกษาแบบให้
เปล่า และยังมอบทุนต่อเนือ่ งไปจนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันมีนักเรียน
ทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ สาขาช่างอุตสาหกรรม 928
คน และสาขาบริการ 50 คน จาก 155 วิทยาลัยใน 65
จังหวัดทั่วประเทศ

มูลนิธเิ อสซีจดี ำ� เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ทุนฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนทุน ทั้งการพัฒนา
ทักษะฝีมอื การส่งเสริมให้เป็นผูม้ จี ติ อาสา และการเตรียม
ความพร้อมสู่การท�ำงานอย่างมืออาชีพ
พยายามสื่ อ สารทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การเรี ย นสายอาชี ว ะ
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้สังคมเห็น
โอกาสของบุคลากรสายช่าง ซึ่งจะช่วยให้มีผู้สนใจเรียน
สายอาชีวะเพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
บุคลากรสายช่างของประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

การดำ�เนินงานปี 2558

▸มอบทุนการศึกษามาตัง้ แต่ปี 2556-2558 รวมแล้ว 1,050
ทุน เฉพาะปี 2558 จ�ำนวน 300 ทุน

▸ ร่วมมือกับเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง รับนักเรียนทุนฯ ระดับ ปวช. 3 เข้า
ฝึกงานระยะเวลา 21 วัน โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน
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เอสซีจีด�ำเนินการโครงการ SCG Sharing the Dream
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความ
ประพฤติดี มีความมุ่งมั่นด้านการศึกษา แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2524 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เป็นทุนการ
ศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อ

ให้นกั เรียนทุนส�ำเร็จการศึกษาตามความใฝ่ฝันของตนเอง
นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมอบทุนการศึกษาไป
แล้วกว่า 70,000 คน ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้าน
บาท ขณะนี้มีนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจน
ถึงระดับอุดมศึกษา จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,379 คน

การดำ�เนินงานปี 2558

▸พิจารณารับนักเรียนทุนจากทัว่ ประเทศ โดยเน้นจังหวัด

ที่ มี นั ก เรี ย นทุ น จ� ำ นวนน้ อ ย ได้ แ ก่ บึ ง กาฬ มุ ก ดาหาร
ยโสธร ระนอง พังงา กระบี่ และสตูล รวมทั้งขยายการ
ให้ทุนสู่กลุ่มผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกลุ่มใหม่ ได้แก่
บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

Ambassadors เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างนักเรียนทุน
ที่ดี และช่วยสื่อสารงานของมูลนิธิเอสซีจีให้สังคมรับรู้

▸ ปี 2558 ใช้งบประมาณด้านทุนการศึกษาราว 78.5
ล้านบาท

▸ ขยายการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนใน
ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา ลาว
และกัมพูชา รวม 1,586 ทุน เป็นเงิน 18.5 ล้านบาท

▸ เพิ่ ม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมู ล นิ ธิ

เอสซีจกี บั นักเรียนทุน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุน เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมสูก่ ารท�ำงาน และได้
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุนมาท�ำหน้าที่ SCG Foundation
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ภาคผนวก

ข้อมูลการดำ�เนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2554-2558

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

2554

2555

2556

2557

2558

G4

34,725

38,883

49,287

51,100

53,096

G4-10

3.8

3.8

3.4

3.4

3.5

ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงาน
สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน
• พนักงานจัดการ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
อื่นๆ

(พันล้านบาท)

2,500
2,000

5,430

3.7%

1,500

(ล้านบาท)

1,000

1.3%

38%

77%

เอสซีจี -ซิเมนต์
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

พนักงาน
จ้างใหม่

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

รายได้จากการขาย

พนักงาน
พ้นสภาพ

ชาย

ไทย

• พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ

31.0

30.3

27.4

28.3

28.1

• พนักงานปฏิบัติการ

65.3

65.9

69.2

68.3

68.4

• ชาย

78.0

78.5

77.8

77.5

76.9

• หญิง

22.0

21.5

22.2

22.5

23.1

• พนักงานจัดการ

0.86:1.00

0.83:1.00

0.83:1.00

0.83:1.00

0.83:1.00

• พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ

0.92:1.00

0.93:1.00

0.94:1.00

0.94:1.00

0.93:1.00

• พนักงานปฏิบัติการ

0.93:1.00

0.95:1.00

0.95:1.00

0.94:1.00

0.89:1.00

22.8

20.5

18.3

20.8

20.5

14.9

15.1

14.0

15.0

15.6

สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามเพศ

หญิง

สัดส่วนของผูบ
้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นพนักงานท้องถิน
่
ในต่างประเทศ*

0.8% เมียนมา
0.3% สิงคโปร์
0.2% อื่นๆ
0.1% ลาว
0.01% มาเลเซีย

0.9%
2%

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

13%

13.4%

13%

อินโดนีเซีย

คน

0.9% เมียนมา
0.3% สิงคโปร์
0.3% อื่นๆ
0.1% ลาว
0.01% มาเลเซีย

เวียดนาม

13.6%

53,096

อินโดนีเซีย

1%
2.1%

กัมพูชา
ฟิลิปปินส์

• ลาป่วย

มากกว่า 50 ปี

6.9%

ต�่ำกว่า 30 ปี

0.3

0.3

0.2

0.3

0.2

84.8

84.8

85.9

84.7

84.2

• จ�ำนวนพนักงานลาคลอดบุตร

NA

217

202

235

330

• จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังลาคลอดบุตร

NA

210

202

231

325

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

คน

2554

2555

2556

2557

2558

• พนักงาน

0.41

0.36

0.36

0.32

0.23

• คู่ธุรกิจ

0.37

0.23

0.22

0.20

0.24

• พนักงาน

0.12

0.07

0.07

0.05

0.07

• คู่ธุรกิจ

0.12

0.05

0.06

0.06

0.06

2.34

0.84

1.69

1.63

1.27

62.9%

ไทย

30-50 ปี

สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามช่วงอายุ

1.91

1.15

1.58

1.96

1.43

• พนักงาน (ชาย:หญิง)

0:1

0:0

1:0

0:0

0:0

• คูธ
่ ร
ุ กิจ (ชาย:หญิง)

5:3

11:0

11:0

7:0

12:0

• พนักงาน (ชาย:หญิง)

0:1

0:0

1:0

0:0

0:0

่ ร
ุ กิจ (ชาย:หญิง)
• คูธ

1:2

6:0

8:0

4:0

8:0

0

1

0

1

1

• ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง

1

2

2

1

1

• ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย

2

1

6

2

0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)

LA6

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)

LA6

อัตราความรุนแรงของอุบต
ั เิ หตุ (วัน ต่อ 200,000 ชัว
่ โมง-คน)
• พนักงาน

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขาย (พันล้านบาท)

2554

2555

2556

2557

2558

G4

368.6

407.6

434.3

487.5

439.6

EC1

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันล้านบาท)

27.3

23.6

36.5

33.6

45.4

EC1

EBITDA (พันล้านบาท)

46.3

45.7

61.3

66.5

82.7

EC1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ (ล้านบาท)

23,997

27,361

32,417

35,356

40,172

EC1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)	 (ล้านบาท)

15,000

13,200

18,600

15,000

19,200

EC1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ล้านบาท)

6,048

6,321

8,193

7,266

9,076

EC1

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

8,190

5,567

5,792

5,362

5,430

EC1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน
และการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท)

1,734

1,277

1,156

1,294

3,599

EC4

ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม
และชุมชน (ล้านบาท)

712

563

525

555

591

EC1

ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)

1,741

1,964

2,687

2,542

3,016

EN31

118

G4

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

68.7%
สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามประเทศ

LA3

* ค�ำนวณจากจ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�ำนวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด
** พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ตามกฎหมายไทย

53,096

คน

EC6
LA6

การกลับมาท�ำงานหลังลาคลอด**

53,096

ไทย

สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามเชื้อชาติ

• อื่น ๆ				

30.2%

69.3%

LA13

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน
• ลาหยุดจากการท�ำงาน

กัมพูชา

LA12

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

0.9%

670

500
0

3.0%
1,609

10%

46%

439.6

9%

จ�ำนวนพนักงานจ้างใหม่
และพนักงานพ้นสภาพ

480

เวียดนาม

เอสซีจี
เคมิคอลส์

4% อินโดนีเซีย

1,961

16%

G4-10

• คู่ธุรกิจ

LA6

จ�ำนวนผูเ้ สียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุ (ราย)

LA6

จ�ำนวนผูเ้ สียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุขนส่งและจราจร (ราย)

LA6

จ�ำนวนสารเคมีหกรัว
่ ไหล* (ครัง
้ )
• ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก

EN24

ระดับ 1 : ปริมาณสารเคมีมากกว่า 2,500 ก.ก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 ก.ก. หกรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์
หกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือท�ำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับ 2 : ปริมาณสารเคมีมากกว่า 500 – 2,500 ก.ก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 – 5,000 ก.ก. หกรั่วไหล แต่สามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับ 3 : ปริมาณสารเคมีมากกว่า 50 – 500 ก.ก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 – 2,500 ก.ก. หกรั่วไหล แต่สามารถเก็บกักป้องกันไม่ให้ออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
* สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึง ก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน อาทิ น�้ำดิบ น�้ำกรอง น�้ำกลั่น ก๊าซไนโตรเจน
Instrument Air, Service Air หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

119

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

2554

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

2555

2556

2557

2558

G4

ปริมาณการผลิต (พันตัน)

34,784

37,702

37,132

37,838

38,210

ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน)

41,078

45,822

44,007

46,268

47,901

EN1

1,612

1,567

1,814

2,932

3,253

EN2

ปริมาณวัตถุดิบน�ำกลับมาใช้ใหม่ (พันตัน)

8%

9%

ปริมาณ
การผลิต
38,210

20%

(พันตัน)

เคมิคอลส์

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

10%

60%

EN3

ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล)

153.65

159.70

161.50

167.22

171.07

EN3

9.10

9.86

10.26

9.50

6.65

ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล)

EN3

• เชื้อเพลิงชีวมวล
• เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้

5%

22%

ดิน

68%

ยิปซัม

3.8%
4%

37%

7%

Pottery
Stone

หินฟันม้า

(พันตัน)

6%

29.6%
ทราย

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
4,589

10%

พารา-ไซลีน

7

14%

1% แอลกอฮอล์
0.7% โพรเพน
0.3% วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่

12%

เคมิคอลส์

40%

พลังงานไฟฟ้า
4,281
(ล้านหน่วย)

39%
ซิเมนต์

แพคเกจจิ้ง

21%

ชิ้นไม้สับ

11

%

70

69
แนฟทา

%

63.07

60

37%

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
186.48

2.98

30

36%
ไม้

66.49

2.95

10

4

3.02

2.96

2

10

1

2556

2557

70
60

59.78

63.64

62.04

68.49

66.72

ปริมาณต่อหน่วยการผลิต

การใช้พลังงานทดแทน เอสซีจี*

8.39

8.53

8.89 10

8.67

ร้อยละ
35

14

30

30

12

25

25

10

18.64 20

8

15

6

10

4

5

5

2

0

0

0

เพตะจูล

2554

11.2

2555

2555

2556

2557

2558

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต
20

40
30

20.96

20.94

13.0

12.5

2556

2557

10.9

2558

12.5
7.24

15

12.5

12.6

13.2

12.8

34.31

34.65

36.76

37.06

12.5
38.57 10

5

20

5

10

2556

2557

8.45

2554

2558

2555

2556

2557

2558

แพคเกจจิ้ง
ร้อยละ 20

14.1

0

0

0

2555

ซิเมนต์

35

11.5

0

50

2554

16
เพตะจูล

15

1

60

15

0

40

10

10.32

70

10

40

18.21

10.64

เพตะจูล

50

ปริมาณ

20 17.88

10.72

2.25
9.91 2

แพคเกจจิ้ง

30

วัสดุนำ� กลับ
มาใช้ใหม่

10.52

2554

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต

20

50

2.44

80

3% เยื่อกระดาษ

%

2.35

0

2558

เคมิคอลส์
เพตะจูล

2.32

5

0

2555

3

2.45

3

20

2554

(เพตะจูล)

15

6

2.88

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต

69.51 7

68.17

0

37%

(พันตัน)

65.57

5

40

ซิเมนต์

เพตะจูล

กิกะจูล (109) /ตันปูนซีเมนต์

50

ปูนซีเมนต์

แพคเกจจิ้ง
4,491

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เพตะจูล

40 9.11

เคมิคอลส์
6,304
(พันตัน)

9%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

ถ่านหิน

37%

เคมิคอลส์

%

46%

ก๊าซธรรมชาติ

5%

ดินเหนียว

1,2 ไดคลอโรอีเทน

EN3

แพคเกจจิ้ง

(เพตะจูล)

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

20%

วัตถุดิบอื่นๆ

หินปูน

5%

3% ไอน�้ำ
2% น�้ำมัน
Bottom/
1% Cracker
Pet Coke

ซิเมนต์

(พันตัน)

10%

79%

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

11.99
4,281

แหล่งพลังงาน
ความร้อน
171.07

ซิเมนต์

(เพตะจูล)

0.4% วัสดุนำ� กลับมาใช้ใหม่
0.2% Frit

แคลเซียมคาร์บอเนต

6%
6%

ซิเมนต์
32,517

ก๊าซธรรมชาติเหลว

11.44
4,180

สัดส่วนการใช้พลังงาน

Aggregate

3%
4%

10.70
4,008

เคมิคอลส์

11%

วัตถุดิบอื่น ๆ

8.35
4,133

4%

วัสดุเหลือใช้

36%
1% ลูกรัง
0.01% วัตถุดิบอื่นๆ

4%

8.78
3,895

ชีวมวล

พลังงาน
ความร้อน
171.07

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

ทราย

G4

186.48

ซิเมนต์

2%
วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่ 3%

2558

182.27

(พันตัน)

ซิเมนต์

ยิปซัม

2557

175.93

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

ปริมาณ
วัตถุดิบ
47,901

13%

2556

174.58

แพคเกจจิ้ง

เคมิคอลส์

2555

167.68

ปริมาณการใช้พลังงาน

แพคเกจจิ้ง

แพคเกจจิ้ง

12%

2554

ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

15.6
9.50

15.7
9.80

13.2
8.38

15

10

40
ร้อยละ

20
เพตะจูล

15

10

31.2

10.38

28.2

9.50

31.3
11.19

30.1
10.80

35

26.6

30
25

9.92 20
15

5

5

10

0

0

0

5

2554

2555

2556

2557

2558

2554

2555

2556

2557

2558

* ธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง คือธุรกิจหลักในการใช้พลังงานทดแทน

120

121

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2)

2554

2555

2556

2557

2558

22.64

EN15

2.27

2.23

2.28

2.61

2.49

EN16

20.73

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2)

21.96

21.51

22.15

G4

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2
ซิเมนต์

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

13% 3%

แพคเกจจิ้ง

30

17%

เคมิคอลส์

720

713

729 750

713

707

682

675

667

671

686

15.25

16.22

15.94

16.40

16.77

ซิเมนต์

2554

2555

2556

2557

2558

10
8

Scope 1+2

Scope 1

8

700

596

572

102

102

0.75

2557

577 600

6

463

448

450

446

4.05

4.29

4.58

4.16

200

2

100

0

0

2554

2555

2556

2557

7.20

7.93

EN10

0.49

0.42

EN22

ปริมาณ COD (พันตัน)

7.34

8.20

6.75

6.73

6.53

EN22

ปริมาณ TSS (พันตัน)

0.87

1.35

0.96

1.02

0.90

EN22

ซิเมนต์*

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

11% 3%
ซิเมนต์

20

15

ปริมาณ
น�้ำจากภายนอก
117.70

2558

(ล้านลูกบากศ์
เมตร)

31%

10

1,049

1,042

1,023 1050

992

989

967

966 900

2.89

2.93

3.02

55%

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)

20.02

19.45

0

2554

2555

2556

2557

40

2556

23.95

2557

23.94

2558

25.45

EN15

ปริมาณฝุ่น (พันตัน)

2.36

2.13

2.03

1.84

1.91

EN21

9.90

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

10

10.00
9.99

6.98

7.20

6.98

8.13

7.93 8

2

1.51

8.67
4

5

9%

0.84 1.0

0.85

0.82

0.80

0.79

0.5

0

0

2554

2555

2556

2557

2558

แพคเกจจิ้ง
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ปริมาณต่อหน่วยการผลิต
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2.45
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2556
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2557
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ร้อยละ

ล้16านลูกบาศก์เมตร
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5
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4

8

2.87 3

6

2

4

1

2

2

0
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12.4
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7.16

7.61 8
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2554

2555

2556

2557

2558

ธุรกิจซิเมนต์มีการทบทวนขอบเขตการรายงานข้อมูลปริมาณน�ำ้ จากภายนอก
ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง คือธุรกิจหลักที่มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้
2554

2555

2556

2557

2558
15.66

EN23

1,305.30

1,215.07

1,130.67

1,209.46

1,373.36

EN23

12.21

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน)

2556

14 13.2

0

2558

2555

7

4.39
1.65

0

2554

แพคเกจจิ้ง

0.90

ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน)

14.65

19.60

15.29

G4

ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย***

43%

แพคเกจจิ้ง

ฝุ่นจากปล่อง
1.91
(พันตัน)

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

13%

48%
ซิเมนต์

91%

17%

แพคเกจจิ้ง

ซิเมนต์

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เคมิคอลส์

แพคเกจจิ้ง

8% 2%

4%

20%

ซิเมนต์

ของเสีย
อันตราย
15.66
(พันตัน)

66%
เคมิคอลส์

***
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35.05

1

0

2555

4.14

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

7% 2%

ซิเมนต์

2558

3

9.52

ปริมาณ

79%

2557

ลูกบาศก์เมตร
/ตันการผลิต
8

ล้4านลูกบาศก์เมตร

12

2554

(พันตัน)

2556

เคมิคอลส์

ร้อยละ16

15

ปริมาณสารมลพิษ

(พันตัน)

2555

1.5

1

0

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์
3.34

1

20

G4

EN16

ออกไซด์
ของไนโตรเจน
25.45

0.5

2.0

3.69

3.61

3

2558

3.34

12%

5.34

2554

3.25

8% 1%

0.58

0

5.26

แพคเกจจิ้ง

2

3.70

3.69

3.41

7
60

0

7.68

ซิเมนต์

1.0

150

7.52

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

0.49

ล้านลูกบาศก์เมตร

300

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)

เคมิคอลส์

0.36

80

20านลูกบาศก์เมตร
ล้

2555

3

450

2

2558

2554

1.5

เคมิคอลส์

แพคเกจจิ้ง

น้ำ�กลับมาใช้ เอสซีจี**
ข้อมูลการด�ำเนินงาน

4

0

2554

600

3.16

0.54

ลูกบาศก์เมตร
/ตันการผลิต

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.0

11.38
8.03

5 0.48

1200

1,052

10.16

13.39

12.19

0

กิโลกรัม/ตันการผลิต

999

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ลูกบาศก์เมตร
/ตันปูนซีเมนต์

ล้านลูกบาศก์เมตร

100

92

1,062

2.93

300

4.45

6.98
0.49

เคมิคอลส์

4

G4

EN8

9.52

750

449 400

117.70

0.59

0

2556

2558

111.71

0.46

50

2555

2557

104.52

9.90

150

500

6
4

105

ล้านตัน CO2

กิโลกรัม/ตันการผลิต

566

115

2554

800

617

0.76

171

แพคเกจจิ้ง

16

12

0.77

169
0.76

0

เคมิคอลส์

14

178

170
0.79

2556

110.80

ปริมาณ BOD (พันตัน)

200

0.25

0

ล้านตัน CO2

ปริมาณ

0.50

250

0

180

0.75

500

10

67%

1.00

2555

104.55

สัดส่วนน�ำ้ กลับมาใช้ (ร้อยละ)

กิโลกรัม/ตันการผลิต

ล้านตัน CO2

1000

20

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2
25.13
(ล้านตัน CO2)

กิโลกรัม/ตันปูนซีเมนต์

40

2554

ปริมาณน�้ำจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�้ำจากภายนอก

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ล้านตัน CO2

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

ธุรกิจซิเมนต์มีการทบทวนขอบเขตการรายงานข้อมูลปริมาณของเสีย
ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย แสดงรายละเอียดในหน้า 80

ของเสีย
ไม่อันตราย
1,373.36
(พันตัน)

70%

แพคเกจจิ้ง

123

การดำ�เนินงานตามแนวทางของ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ (WBCSD-CSI)
1. การปกป้องสภาพภูมิอากาศ
(Climate Protection)

ธุรกิจซีเมนต์ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รายงาน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases; GHGs)
ทีป่ ล่อยสูบ่ รรยากาศตามแนวทางการเก็บข้อมูลและการรายงาน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของ
โรงงานปูนซีเมนต์ (WBCSD, The Cement CO2 Protocol)
รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ Getting the Numbers Right
(GNR) ที่ต้องรวบรวมและรายงานข้อมูล โดยให้หน่วยงาน
ภายนอก (3rd Party) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลก่อนเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก
2. การลดการปล่อยสารมลพิษ
(Emission Monitoring)

สารมลพิษส�ำคัญที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ด�ำเนินการควบคุม
หรือลดการปล่อยให้นอ้ ยทีส่ ดุ ธุรกิจซีเมนต์ได้กำ� หนดเป้าหมาย
การปล่ อ ยสารมลพิ ษ จากปล่ อ งหม้ อ เผาตามข้ อ ตกลงของ
WBCSD-CSI   ได้ แ ก่ ฝุ ่ น ไม่ เ กิ น 150 กรั ม ต่ อ ตั น ปู น เม็ ด
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 1,700 กรัมต่อตันปูนเม็ด
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 120 กรัมต่อตันปูนเม็ด
ทั้งนี้ในปี 2558 ได้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองที่
ระบายจากปล่องหลัก (Main Stack) ด้วยการเปลีย่ นจากระบบ
ดักฝุน่ ด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) เป็นระบบดักฝุน่
แบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งมีประสิทธิภาพดักฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น
โดยเริ่มโครงการน�ำร่องที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษอื่น ๆ เช่น
สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd)
ตะกัว่ (Pb) พลวง (Sb) สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) โครเมียม
(Cr) โคบอลต์ (Co) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล
(Ni) วาเนเดียม (V) และสารประกอบอินทรียท์ งั้ หมดในรูปของ
คาร์บอน (Total Organic Carbon, TOC) โดยวิธกี ารสุม่ ตรวจ
จากปล่อง (Spot Check) ซึ่งผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด
3. ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impacts)

ธุรกิจซีเมนต์ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งผลกระทบจากการท�ำเหมือง
หินปูน จึงก�ำหนดนโยบายการท�ำเหมืองทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ ที่ ผ ่ า นการท� ำ เหมื อ งและการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพในทุกขั้นตอนและก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ที่ส�ำคัญ (Key Performance Indicator, KPI) ของงานฟื้นฟู
เหมืองควบคูก่ บั การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาใน
ทุกพืน้ ทีเ่ หมือง เพือ่ สร้างรากฐานการจัดการทรัพยากรชีวภาพที่
ส�ำคัญ โดยจัดท�ำโครงการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่ง เพื่อฟื้นฟูเหมืองและท�ำแผน
การปิดเหมืองเมือ่ สัมปทานสิน้ สุดลงตามหลักวิชาการป่าไม้และ
การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพให้ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะจ�ำเพาะของแต่ละภูมิภาค
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4. สุขภาพและความปลอดภัย
(Health & Safety)

ในปี 2558 ธุรกิจซีเมนต์ยงั มีอบุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ 8 ราย โดย
เป็นอุบตั เิ หตุจากการขนส่ง 5 ราย การตกจากทีส่ งู งานโครงการ
ก่อสร้าง 2 ราย และอุบตั เิ หตุจากไฟฟ้า 1 ราย และยังเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการเดินทางนอกงานถึงขั้นเสียชีวิต 1 ราย
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ธุรกิจซีเมนต์ด�ำเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีดังนี้
• การขอการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน
จราจรทางถนน ISO 39001 โดยได้รบั การรับรองในกลุม่ รถขนส่ง
ปูนซีเมนต์ผ งภาคกลางและจะขยายผลเพื่ อ ขอการรั บ รอง
ในกลุม่ รถขนส่งพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการจัดการความ
ปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากล
• การรณรงค์สวมหมวกกันน็อกร้อยละ 100 โดยสุม่ ตรวจ
พนักงานและคู่ธุรกิจที่ขับรถจักรยานยนต์มาท�ำงาน และการ
รณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยภายใต้สโลแกน “1 คน 1 ที่นั่ง
1 เข็มขัดนิรภัย” และสโลแกน “ไม่คาดไม่เคลื่อน” เพื่อเน้น
การใช้เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะรถ
โดยสารต้องติดป้ายเตือนให้ผโู้ ดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่
นัง่ และให้พนักงานขับรถกล่าวเตือนผูโ้ ดยสาร ทัง้ นีเ้ พือ่ เน้นย�้ำ
ความส�ำคัญของการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายให้พนักงานและ
คู่ธุรกิจทุกคนปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน
การยกระดับประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัยในแต่
ละโรงงาน ยังเป็นสิง่ ทีด่ ำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีเป้าหมาย
ให้ทกุ โรงงานต้องมีระบบการจัดการขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ะดับ 4 จาก 5 ระดับ
ของการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยเอสซีจี หรือที่เรียกว่า SPAP (Safety Performance
Assessment Program)
5. การสื่อสารและการรายงานผล
(Reporting and Communications)

ธุรกิจซีเมนต์สื่อสารและรายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
รายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเอสซีจี เว็บไซต์
จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ รวมทัง้ รายงานผลผ่าน
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Public
Consultation) กิ จ กรรมโรงปู น เปิ ด บ้ า น (Open House)
เพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ที่ มี ต ่ อ การด� ำ เนิ น งาน โดยน� ำ ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ มา
ปรับปรุงแผนงานในอนาคต และเพื่อให้ข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานมีความน่าเชือ่ ถือและโปร่งใส จึงจัดให้มกี ารให้ความเชือ่ มัน่
ต่อข้อมูลการปล่อยสารมลพิษโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
(3rd Party) อย่างต่อเนื่อง ดังที่แสดงในหน้า 144-145

ข้อมูลการดำ�เนินงานตาม WBCSD-CSI ของธุรกิจซีเมนต์
ข้อมูลการด�ำเนินงาน

หน่วย

2554

2555

2556

2557

2558

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ *, ***
การใช้ WBCSD CO2 Protocol
Absolute Gross CO2
Absolute Net CO2

จ�ำนวนโรงงาน

6

6

6

6

6

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านตัน CO2

14.50

15.46

15.21

15.62

16.04
15.79

ล้านตัน CO2

14.45

15.36

15.08

15.45

Specific Gross CO2

กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์

685

680

675

679

697

Specific Net CO2

กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์

682

675

669

671

686

เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด

3,283

3,219

3,326

3,292

3,317
5.0

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ***
การใช้พลังงานความร้อน
การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล

ร้อยละโดยค่าความร้อน

1.2

2.3

2.8

3.6

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

ร้อยละโดยค่าความร้อน

11.3

11.8

12.8

12.2

8.3

ร้อยละโดยน�้ำหนัก

0.50

0.70

1.15

2.93

2.93

ร้อยละ

79.5

79.4

79.8

80.8

82.0

ร้อยละ

-

-

-

99.23

99.23

การใช้วัตถุดิบทดแทน
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์
การลดการปล่อยสารมลพิษ**, ***
ร้อยละปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, VOC/THC และ
โลหะหนัก (KPI 1)
ปริมาณฝุ่น (KPI 3)
อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3)
ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
ร้อยละของปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 4)

ตัน

1,022

947

982

971

925

กรัมต่อตันปูมเม็ด

58

51

54

52

49

ตัน

14,887

15,274

18,845

18,872

20,222

กรัมต่อตันปูนเม็ด

844

820

1,033

1,005

1,064

ตัน

1,367

1,122

534

355

239

กรัมต่อตันปูนเม็ด

77

60

29

19

13

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ผลกระทบต่อท้องถิ่น***
จ�ำนวนเหมืองหินปูน

4

4

4

4

4

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

100

จ�ำนวนเหมืองหินปูน
(นับสะสม)

4

4

4

4

4

ล้านลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

13

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
- พนักงาน

ราย

0

0

0

0

0

- คู่ธุรกิจ

ราย

0

0

2

1*****

6*****

- บุคคลที่ 3

ราย

0

0

0

4*****

2*****

รายต่อพนักงาน 10,000 คน

0

0

0

0

0

ราย

0

0

2

1

0

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู
พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์
จ� ำ นวนเหมื อ งที่ มี ก ารศึ ก ษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ปริมาณน�้ำจากภายนอก***
ปริมาณน�้ำจากภายนอก
สุขภาพและความปลอดภัย****

อัตราอุบัติเหตุเสียชีวิต (พนักงาน)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- พนักงาน
- คู่ธุรกิจ
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน

ราย

5

5

4

2

5***

รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

0

0

0.38

0.18

0

หมายเหตุ  
* 	 การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นไปตามแนวทาง WBCSD, The Cement CO2 Protocol
บนหลักการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการด�ำเนินการได้
** 	 การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษ แต่ละดัชนีชี้วัด (KPI 1, KPI 3 และ KPI 4)  เป็นไปตามแนวทาง WBCSD,
The Guidelines for Emissions Monitoring and Reporting in the Cement Industry version 2.0  
*** 	 โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ
**** 	 โรงงานปูนซีเมนต์ทั้งในและต่างประเทศ
***** 	รวมข้อมูลอุบัติเหตุการขนส่งซีเมนต์
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เอสซีจีจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 โดยน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้
ประกอบด้วยผลการด� ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
การร่วมค้าและบริษัทอื่น ส�ำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพื่อให้
สอดคล้องกับรายงานประจ�ำปีเอสซีจี 2558 ส่วนข้อมูลด้าน
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศ
ไทยทั้งบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�ำนาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัทร่วม
และการร่วมค้าทีต่ อ้ งการเปิดเผยข้อมูล ดังแสดงในหน้าที่ 129-132
ยกเว้นข้อมูลด้านความปลอดภัยของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทาง
ของ WBCSD-CSI ที่ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศด้วย

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวทางการ
รายงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของ Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G4 ที่ระดับ Comprehensive และยังได้
น�ำเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ในหน้าที่ 139-141
และผลการด� ำ เนิ น งานของธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ ต ามแนวทางของ
WBCSD-CSI ดังแสดงในหน้าที่ 124-125

การรับรองรายงาน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ได้มา
จากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจ�ำปี
เอสซี จี 2558 โดยได้ รั บ การสอบบั ญ ชี จ ากผู ้ ส อบบั ญชี รั บ
อนุญาต และเพื่อให้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมในเล่มมีความน่าเชือ่ ถือและโปร่งใส เอสซีจจี งึ ได้จดั
ให้มกี ารตรวจรับรองความถูกต้องของข้อมูล   และความสอดคล้อง
ตามแนวทางการรายงานของ GRI-G4 โดยบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกตามเรื่องที่ก�ำหนดไว้ (รายละเอียดหน้า 144-145)

หลักการรายงานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่น�ำเสนอในรายงาน
ฉบับนี้เป็นข้อมูลรวมของบริษัททั้งหมดของเอสซีจี ยกเว้น
บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) บริษัท
ที่ได้ท�ำการควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) และบริษัทที่อยู่
นอกเหนืออ�ำนาจการบริหารของเอสซีจี โดยมีรายชื่อบริษัท
ดังแสดงในตาราง “บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ปี 2558” หน้า 129-132
ทั้งนี้ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานครอบคลุมกิจกรรมที่พิจารณา
แล้วเห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทในเอสซีจีที่มีกระบวนการผลิต
โดยไม่รวมข้อมูลจากบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ส�ำนักงานขาย ห้องทดลอง บริการ หรือธุรกิจการลงทุน
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
หลักฐานทางบัญชี การบันทึกค่าจากเครื่องวัด ข้อมูลจาก
กระบวนการผลิต และจากการประเมินค่าตัวเลขบนฐานข้อมูล
ที่มีหลักการ
พลังงาน

การใช้พลั ง งานรวม ประกอบด้ วยพลั ง งานความร้ อ นและ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน
พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ ของพลังงานความร้อนที่
ได้มาจากชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ เช่น ยางรถยนต์ น�้ำมัน
เครื่องใช้แล้ว เชื้อเพลิงจากของเสียชุมชน (RDF) และน�้ำด�ำ
จากการผลิตเยื่อ
ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน
= ปริมาณน�้ำหนักเชื้อเพลิง หรือปริมาตรไอน�้ำ* x ค่าความร้อน**
*จากการประมาณการตามปริมาณที่ซื้อหรือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ
**ที่ได้จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือจากผู้ขาย

ก๊าซเรือนกระจก

หมายถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท ที่ค�ำนวณตาม “แนวทางการรายงานและ
ค�ำนวณก๊าซเรือนกระจก” ของ WRI/WBCSD GHG Emissions
Protocol โดยมีหลักการดังนี้
1. ขอบเขตการรายงาน
1.1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) โดย
เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่งก�ำเนิด
อยู ่ ใ นความดู แ ล ควบคุ ม บริ ห ารจั ด การของเอสซี จี เช่ น
จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ หม้อต้มไอน�้ ำ
เตาเผา ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังรวมถึงที่เกิดจากปฏิกิริยา
ทางเคมีในกระบวนการผลิต เช่น การเผาไหม้ในเตาเผาปูน
ซีเมนต์ โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและ
เชื้อเพลิงทดแทน กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย และบ่อฝังกลบ
1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) เกิด
จากการซื้อพลังงานจากภายนอก เช่น พลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อนที่ซื้อจากแหล่งต่าง ๆ ในรูปของไอน�้ำ  และ
ลมร้อน
2. การรายงานปริมาณ
2.1 การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตโดยตรง (Scope 1)

		 • เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
			 - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตาม
น�้ำหนักหรือปริมาตร) เช่น ปริมาณน�้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ x
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) กรณีที่
นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental
Panel on Climate Change 2006” (IPCC)
			 - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามค่า
ความร้อน) เช่น ปริมาณถ่านหิน x ค่าความร้อน x ค่าการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีอ่ า้ งอิงจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) กรณีที่นอกเหนือ
จาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on
Climate Change 2006” (IPCC)
			 - รายงานการค�ำนวณสมดุลมวลของคาร์บอน
จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
		 • เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต เช่น
หินปูน จะได้จากการท�ำสมดุลมวล
		 •   สำ� หรับธุรกิจซีเมนต์อา้ งอิงจากแนวทาง   WBCSDCSI
2.2 การค� ำ นวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น
้
ทางอ้อม (Scope 2) จะรายงานจากปริมาณการซือ้ ไฟฟ้า ไอน�ำ 
หรือลมร้อน โดยจะอ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากผู้ผลิตหรือผู้ขาย
3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะ
ครอบคลุมถึงก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6
โดยค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าจากค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global
Warming Potential : GWP) ที่กำ� หนดโดย IPCC ส�ำหรับ NF3
จะพิจารณารายงานในโอกาสต่อไป
มลพิษอากาศ

หมายถึง ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ เช่น ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้
ต่าง ๆ และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งชนิด
ของสารมลพิษจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละหน่วย
ปฏิบัติการ โดยอ้างอิงผลและวิธีการตรวจวัดตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด อาทิ US EPA หรือมาตรฐานเทียบเท่า
การรายงานปริมาณสารมลพิษ โดยการค�ำนวณปริมาณ
ความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบายจาก
ปล่อง (Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวัด โดย
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองและขึน้ ทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบกับอัตราการไหลของลมร้อน และชัว่ โมง
การท�ำงาน ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง WBCSDCSI (รายละเอียดหน้า 124)

น้ำ�

การจัดการน�้ำ  (ประกอบด้วย ปริมาณน�้ำจากภายนอก น�้ำที่
ผ่านการบ�ำบัด น�้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก และน�้ำกลับมาใช้) เป็น
การพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการใช้น�้ำและความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบจากการน�ำน�้ำจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้
ปริมาณน�้ำจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการน�ำน�้ำ
จากแหล่งน�้ำต่าง ๆ มาใช้ภายในกิจการของเอสซีจี และได้
ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์
ซึ่งจะนับรวมน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส�ำนักงาน การซ่อม
บ�ำรุง สาธารณูปโภค แหล่งน�้ำแบ่งออกเป็น 3 แหล่ง คือ น�้ำ
ผิวดิน น�้ำใต้ดิน และน�้ำประปา
น�้ำกลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้หลัง
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วโดยไม่นับรวมน�้ำที่ไม่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ เช่น น�้ำหล่อเย็น
คุณภาพน�้ำทิ้ง หมายถึง คุณภาพของน�้ำที่ปล่อยออก
สู่ภายนอก เช่น BOD COD และสารแขวนลอยที่มีการตรวจ
วัดด้วยวิธีการมาตรฐาน
ของเสีย

การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของสินค้า และการลด
ต้นทุนของกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยเอสซีจีจัดท�ำ “แนวทาง
การรายงานข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรมเอสซีจี” ขึ้นตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2553 เพื่อใช้ในการรวบรวมและค�ำนวณข้อมูล
ของเสีย
ปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต แต่ไม่นบั รวมของเสียทีย่ งั อยูใ่ นกระบวนการ
ผลิตที่สามารถน�ำกลับเข้ากระบวนการเพื่อผลิตซ�้ำ  (Work in
Process, WIP) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียอันตราย
และไม่อันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
การรายงานปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ และทีม่ กี ารจัดการ
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้ใหม่ ก�ำจัด และฝังกลบ จะได้จากการชั่ง
หรือการประมาณค่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  

ดัชนีประสิทธิผล/ข้อมูลเฉพาะ

ค่าดัชนีประสิทธิผล (Efficiency Indexes) หรือข้อมูล
เฉพาะ (Specific Data) ค�ำนวณจากข้อมูลสิ่งแวดล้อมหาร
ด้วยจ�ำนวนตันการผลิต
ข้อมูลจ�ำนวนตันการผลิตทีใ่ ช้ค�ำนวณได้จากการวัดใน
ระบบการผลิต และใช้การประมาณในกรณีที่เหมาะสม
ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์ ดัชนีประสิทธิผลของการปล่อย
ของเสียทางอากาศและดัชนีประสิทธิผลของการใช้ค่าความ
ร้ อ นจะค� ำ นวณจากจ� ำ นวนตั น ของปู น เม็ ด (อ้ า งอิ ง จาก
WBCSD-CSI) ส�ำหรับดัชนีประสิทธิผลของพลังงานและค่าดัชนี
ประสิทธิภาพต่าง ๆ จะใช้จ�ำนวนตันการผลิตของซีเมนต์ใน
การค�ำนวณ
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รวบรวมมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ พนักงานของเอสซีจี
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และคู่ธุรกิจ โดยมีค�ำจ�ำกัดความ
ดังต่อไปนี้
1. พนักงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ
เอสซีจี ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ�ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และพนักงานระดับ
จัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ พนักงานที่ใช้ทักษะและ
เทคนิคในการท�ำงานประจ�ำ
พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ คือ พนักงานที่มี
หน้าที่บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
พนักงานระดับจัดการ คือ ผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่กระจายงานและ
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและงาน
ประจ�ำวัน
2. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้
สัญญาจ้างของเอสซีจีเป็นการชั่วคราวที่มีก�ำหนดระยะเวลา
จ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
ข้ อ มู ล ของพนั กงานและพนั กงานสั ญญาจ้ า งพิ เศษ
ทั้งหมดแสดงในรายงานฉบับนี้
3. คู่ธุรกิจ คือ บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของเอสซีจี
ซึ่งเอสซีจีมอบหมายให้ท�ำงานใด ๆ แทนเอสซีจี แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
		 • คู่ธุรกิจประจ�ำ  คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ท�ำงานประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอ ภายใต้ระเบียบวิธกี ารท�ำงาน
ของเอสซีจี
		 • คู่ธุรกิจไม่ประจ�ำ  คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท�ำงานเฉพาะ โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีการท�ำงานของเอสซีจี
		 • คู่ธุรกิจขนส่ง คือ คู่ธุรกิจที่ท�ำงานขนส่งวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี (จะมีตราสินค้าของ
เอสซีจีบนรถขนส่งหรือไม่ก็ได้) รวมถึงคู่ธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
การบริหารงานของเอสซีจี แต่มีเครื่องหมายการค้าของเอสซีจี
บนรถขนส่ง
ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกน�ำไปใช้วิเคราะห์และ
แสดงในรายงานฉบับนี้ เป็นหน่วยจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
ยกเว้นข้อมูลของคู่ธุรกิจไม่ประจ�ำซึ่งจะไม่ถูกแสดงในรายงาน
ฉบั บ นี้ ส� ำ หรั บ คู ่ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ในบริ ษั ท เอสซี จี โลจิ ส ติ ก ส์
เมเนจเมนท์ ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นหน่วยจ�ำนวนกิโลเมตร
นอกจากนี้ เอสซีจียังมีนิยามของบุคคลที่ 3 คือบุคคล
ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ข้อ ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูล
ที่แสดงในรายงานฉบับนี้
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1. เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและการ
เก็บบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานการบุคคล และหน่วยงานบัญชี
หรือหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึก
เวลา จะใช้วิธีการประมาณชั่วโมงการท�ำงาน โดยใช้สูตรการ
ค�ำนวณดังนี้
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน (ชั่วโมง-คน)
= จ�ำนวนคน x จ�ำนวนวันท�ำงาน x จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานปกติ (ต่อวัน)
+ จ�ำนวนชั่วโมงล่วงเวลารวม (เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบตั กิ ารหรือคูธ่ รุ กิจ)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย

เอสซีจบี นั ทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงาน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตที่มาจาก
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งาน ซึ่ ง รวมทั้ ง กรณี เ สี ย ชี วิ ต ทั น ที ใ นที่
เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ
2. อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุรวม หมายถึง จ�ำนวนอุบตั เิ หตุ
ทั้งหมด (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีสูญเสียวันท�ำงาน)
หมายถึง จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ
200,000 ชั่วโมง-คน
การบาดเจ็บที่ท�ำให้สูญเสียวันท�ำงาน หมายถึง การ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น จนท�ำให้ผู้บาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามปกติในวันท�ำงานถัดไป หรือในกะถัดไปได้ รวมถึงกรณี
ทีม่ กี ารบาดเจ็บจนไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านได้ในภายหลังจาก
ที่เกิดอุบัติเหตุ

รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของเอสซีจี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5071-2 โทรสาร : 0-2586-2836
อีเมล : info@scg.co.th
และเว็บไซต์  www.scg.co.th

สิ่งแวดล้อม
ธุรกิจ/บริษัท

การ
ผลิต

พลังงาน
ความ
ร้อน

ไฟฟ้า

อากาศ
ฝุ่น SOX

น�้ำ

น�้ำ
น�้ำกลับ
NOX GHG
BOD COD TSS
ภายนอก มาใช้

ความปลอดภัย

ข้อมูลจำ�นวนพนักงานและคู่ธุรกิจ

การคำ�นวณชั่วโมงการทำ�งาน

ของเสีย
อุตสาหกรรม

ความปลอดภัย

เอสซีจี

1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1
2
3
4

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด

5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด
(ท่าหลวง/เขาวง)
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
7 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
8 บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ำกัด
9 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จ�ำกัด
10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด
11 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จ�ำกัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จ�ำกัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ�ำกัด
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด
(สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล�ำปาง) จ�ำกัด
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ำกัด
(ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลาดกระบัง/ล�ำพูน/ศรีราชา/หนองแค)
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด
บริษัทเจมาโก จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด




NR NR NR NR NR NR NR NR




    



NR NR NR NR 
NR NR NR NR 





    



NR NR NR NR 

NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
       
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
       
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
ข้อมูลรวมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด,
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 




    
























  NR  



NR NR NR NR 







  NR  



NR NR NR NR 







 NR NR NR 



NR NR NR NR 







    



NR NR NR NR 







    



NR NR NR NR 
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ำกัด
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด   
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด
(สระบุรี1/สระบุรี2/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
ล�ำพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ�ำกัด
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด
(ปทุมธานี/นครราชสีมา)
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด
บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ำกัด  
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด  
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด  
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ำกัด
บริษัทพาเนล เวิลด์ จ�ำกัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ำกัด





ฝุ่น SOX NOX GHG

น�้ำ
น�้ำกลับ
BOD COD TSS
ภายนอก มาใช้

    



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








 NR NR NR 







    



NR NR NR NR 
NR NR NR NR 




เอสซีจี เคมิคอลส์

1
2
3
4
5
6

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จ�ำกัด
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ธุรกิจ/บริษัท

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ�ำกัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ำกัด  
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ำกัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ำกัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด  
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

พลังงาน
ความ
ร้อน

ไฟฟ้า

อากาศ

น�้ำ

ฝุ่น SOX NOX GHG

น�้ำ
น�้ำกลับ
BOD COD TSS
ภายนอก มาใช้








 NR NR  









 NR NR  



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

NR 
NR 
NR 
NR NR

NR NR NR NR
   NR
   NR
   NR



  NR 





  NR 



 NR 



 NR 



 NR 



NR NR NR




NR
NR
NR
NR

NR NR NR
 



 



NR 



NR NR NR NR 
   NR 
   NR 
NR   NR 

 NR NR  









บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น

1
2
3
4
5
6
7

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด
บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ำกัด
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ�ำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด





NR NR NR NR
   NR
 NR  NR
   NR
   NR

NR
NR
NR
NR
NR

NR NR NR
 



NR 



 



 



NR NR NR NR
NR   NR
NR   NR
   NR
NR   NR





















เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น

1 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ�ำกัด
2 บริษทั นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จ�ำกัด
3 บริษทั เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ�ำกัด

สิ่งแวดล้อม
การ
ผลิต

ความปลอดภัย

ไฟฟ้า

น�ำ
้

ของเสีย
อุตสาหกรรม

ความ
ร้อน

อากาศ

ความปลอดภัย

ธุรกิจ/บริษัท

พลังงาน

ของเสีย
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม
การ
ผลิต






 NR NR NR 





  NR 







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
บริษัทกระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(กาญจนบุรี/ราชบุรี)
บริษัทสยามเซลลูโลส จ�ำกัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด
บริษัทพนัสนิมิต จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาดร จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาราม จ�ำกัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ำกัด
บริษัทสยามพนาเวศ จ�ำกัด






    



NR

  









    





  









    





  









    





  








NR NR NR NR NR 

NR

NR NR NR NR NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
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13
14
15
16
17

บริษัทไทยพนาบูรณ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยวนภูมิ จ�ำกัด
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

18 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
19 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี)
20 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
(ปทุมธานี 1/ ปทุมธานี 2/สมุทรปราการ/ราชบุรี/
สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี)
21 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด  
22 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด
23 บริษัทอินโฟเซฟ จ�ำกัด  
24 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
25 บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ำกัด
26 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด
27 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
28 บริษัทดี อิน แพค จ�ำกัด
29 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด  

การ
ผลิต

พลังงาน
ความ
ร้อน

ไฟฟ้า

อากาศ

น�ำ
้

ฝุ่น SOX NOX GHG

น�้ำ
น�้ำกลับ
BOD COD TSS
ภายนอก มาใช้



NR NR NR NR NR 

NR

NR NR NR NR NR

NR
NR
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NR NR NR NR NR NR NR NR

NR NR NR NR NR

NR
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NR NR NR NR 













  NR NR 

NR

NR NR NR NR 

ส่วนงานอื่น/บริษัทย่อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จ�ำกัด
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

*
**

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจ�ำปี 2558
มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในเดือนพฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ตามข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัทดังกล่าว
ยังคงรวมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
NR = Non Relavance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภาพรวมเอสซีจี)
ส�ำนักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลความปลอดภัย
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2558
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1

Statement from the most senior decision-maker of the organization

G4-2

Description of key impacts, risks, and opportunities

23

45

109-116

27-30

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3

Name of the organization

G4-4

Primary brands, products, and services

G4-5

Location of the organization’s headquarter

G4-6

Number of countries where the organization operates, and names of
countries where either the organization has significant operations or
that are specifically relevant to the sustainability topics covered in

back cover

128

6-19

8-11

back cover

128

8

8

back cover

-

the report
G4-7

Nature of ownership and legal form

G4-8

Markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers and beneficiaries)

G4-9

Scale of the organization

G4-10

Total number of employees by type

G4-11

Percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements

G4-12

Describe the organization’s supply chain

G4-13

Significant changes during the reporting period regarding the
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

G4-14

Explanation of whether and how the precautionary approach or
principle is addressed by the organization

G4-15

List externally developed economic, environmental, and social charters,
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or
which it endorses

G4-16

Membership in associations

6-19

8-11

20-37

129-132

68

8
17, 19, 21

17

11, 126-128

109-116

27-30
124-125, 139-141

1, 99

106-107, 124, 139

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น

1 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ำกัด
2 บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)**
3 บริษทั ไทยบริติช ดีโพสต์ จ�ำกัด**

GRI Content Index

ความปลอดภัย

ธุรกิจ/บริษัท

ของเสีย
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม



G4-17

List all entities included in the organization’s consolidated financial
statements or equivalent documents

20-37

129-132

G4-18

Process for defining report boundaries and content

20-37

129-132

G4-19

Material aspects included in the report

24-26

G4-20

Descriptions of material aspect boundaries within the organization

24-26

G4-21

Descriptions of material aspect boundaries outside the organization

24-26

G4-22

Explanation of the effect of any restatements

24-26

note: no restatement in 2015.

G4-23

Significant changes from previous reporting periods
in the Scope and Aspect Boundaries

24-26

note: no significant changes
from previous report.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24

List of stakeholder groups engaged by the organization

74-80

31-35

G4-25

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to
engage

74-80

31-35

G4-26

Approach to stakeholder engagement, including frequency of
engagement by type and by stakeholder group

74-80

31-35

G4-27

Key stakeholder topics and concerns and organization response

74-80

31-35

REPORT PROFILE
G4-28

Reporting period for information provided

126-128



G4-29

Date of most recent report

126-128



G4-30

Reporting cycle

126-128



G4-31

Contact point for questions regarding the report or its contents

G4-32

“In accordance” option, GRI Index and report assurance

G4-33

Policy regarding report assurance

263

126-128, 144-145

122-126

 *

126-128

GOVERNANCE
G4-34

Governance structure of the organization

41, 89-92

15

G4-35

Process for delegating authority for sustainability topics from the
board to senior executives and other employees

42-44

16-19

G4-36

High-level accountability for sustainability topics

42-44

16

G4-37

Processes for consultation between stakeholders and the board
on sustainability topics

81-82

35
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

G4-38

Composition of the board and its committees

41-42, 82-84, 85-86, 95

15, 17

G4-39

Indicate if Chair of highest governance body is also an executive
officer

84-86

14, 15

G4-40

Nomination and selection processes for the board and its committees

94-95

-

G4-41

Processes for the highest governance body to ensure conflicts
of interest are avoided and managed

74-75, 117

-

G4-42

Board and executives’ roles in the organization’s mission statements,
strategies, policies, and goals related to sustainability impacts

82-85

-

G4-43

Board knowledge of sustainability topics

87-89

-

G4-44

Board performance with respect to governance of sustainability topics

85-87

-

G4-45

Board role in the identification and management of sustainability
impacts, risks, and opportunities

109-116

14-15

G4-46

Board role in reviewing risk management processes for sustainability
topics

109-116

14-15

G4-47

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

109-116

28

G4-48

Highest committee or position that formally reviews and approves
the organization’s sustainability report

109-116

126

G4-49

Process for communicating critical concerns to the board

109-116

15, 28

G4-50

Nature and total number of critical concerns that were
communicated to the board

109-116

15, 28

G4-51

Remuneration policies for the board and senior executives

63-65

-

G4-52

Process for determining remuneration

63-65

-

G4-53

Stakeholders’ views on remuneration

63-65

-

G4-54

Ratio of the annual total compensation for the organization’s
highest-paid individual to the median annual total compensation
for all employees

63-65

-

G4-55

Ratio of percentage increase in annual total compensation for
the organization’s highest-paid individual to the median percentage
increase in annual total compensation for all employees

63-65

-

68-69, 78, 98-99

14-15, 40-43, 95-97

98-100

24-26, 32, 43

80-81, 100

43

Omission/
Note

External
Assurance

Code of conduct

G4-57

Helplines or advice lines for employees

G4-58

Mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful
behavior

-

G4-EC1

Direct economic value generated and distributed

4-7

118

G4-EC2

Financial implications and other risks and opportunities for the
organization’s activities due to climate change

112

29, 59-61

G4-EC3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations

40, 65

-

G4-EC4

Financial assistance received from government

200

118

Generic Disclosures on Management Approach

82-85

-

G4-EC5

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local
minimum wage at significant locations of operation

114-115

-

115

119

G4-EC6

Proportion of senior management hired from the local community
at significant locations of operation
Generic Disclosures on Management Approach

82-85

52-58

G4-EC7

Development and impact of infrastructure investments and services
supported

66-67

84-87, 100-111

G4-EC8

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

Reduction of energy consumption

60-62

G4-EN7

Reductions in energy requirements of products and services

63-64

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC9

Proportion of spending on local suppliers at significant locations
of operation

Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 66

G4-EN8

Total water withdrawal by source

68-69, 123

G4-EN9

Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10

Percentage and total volume of water recycled and reused

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN11

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

G4-EN12

Description of significant impacts of activities, products, and services
on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value
outside protected areas

G4-EN13

Habitats protected or restored

G4-EN14

Total number of IUCN Red List species and national conservation
list species with habitats in areas affected by operations,
by level of extinction risk

Generic Disclosures on Management Approach
Materials used by weight or volume

G4-EN2

Percentage of materials used that are recycled input materials
Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3

Energy consumption within the organization

G4-EN4

Energy consumption outside of the organization
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102-107, 124-125
102-107
102-107, 124-125
-

Note: no IUCN Red List species
and national conservation list
species with habitats in areas
affected by operations.

24-26, 36-37,
59, 65, 124-127

G4-EN15

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

60-62, 122, 125



G4-EN16

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

60-62, 122



G4-EN17

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

63-64

G4-EN18

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
NOX, SOX, and other significant air emissions

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN22

Total water discharge by quality and destination

G4-EN23

Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24

Total number and volume of significant spills

G4-EN25

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed
hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III,
and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

G4-EN26

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water
bodies and related habitats signifcantly affected by the organization’s
discharges of water and runoff

122, 125
59-64
122, 125

non-materiality
assurance for cement business



24-26, 36-37, 79, 127
123
80, 123



119
-

note: no waste under the terms
of the Basel Convention Annex I,
II, III, and VIII.

-

note: no plant located near by
identity, size, protected status,
and biodiversity value of water
bodies.

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 36-37, 83

G4-EN27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and
services

63, 67-69, 80-87

G4-EN28

Percentage of products sold and their packaging materials that
are reclaimed by category

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN29

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations

ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and
other goods and materials for the organization’s operations,
and transporting members of the workforce

83-87
24-30, 36-37
-

note: no fines for
non-compliance with
environmental laws and
regulations in 2015.

24-26, 36-37, 44-51, 63
46-49, 63

ASPECT: OVERALL

24-26, 36-37, 126

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

76-78

G4-EN31

Total environmental protection expenditures and investments by type

24-26, 36-37,
59, 65, 124, 126

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN32

Percentage of new suppliers that were screened using environmental
criteria

G4-EN33

Significant actual and potential negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

9-11, 120

24-26, 36-37
118

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

59-60, 121, 124-125
-

102

Generic Disclosures on Management Approach

21, 95-96

ASPECT: ENERGY
G4-DMA



G4-DMA

21, 26, 37

ASPECT: MATERIALS
G4-EN1

69, 123

ASPECT: COMPLIANCE

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
G4-DMA

66-69



Note: no water sources
significantly affected by
withdrawal of water.

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

108-115
68-69, 98-99

External
Assurance

59-60, 121, 125

G4-DMA

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA

Omission/
Note

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA

Energy intensity

G4-EN6

G4-EN21

ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA

SR

G4-EN5

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
82-85

Page

ASPECT: EMISSIONS

CATEGORY: ECONOMIC
Generic Disclosures on Management Approach

AR

ASPECT: BIODIVERSITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

G4-DMA

Description

ASPECT: WATER

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

G4
Indicator



Data are collected for logistics
but they are not publicly
reported.

24-26, 36-37,
98, 100-101
98
-

note: no significant
environmental impacts
in the supply chain in 2015.
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
14-15, 40-43, 95-97

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed,
and resolved through formal grievance mechanisms

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
note: no grievances about
environmental impacts filed
or addressed.

G4-HR3

G4-HR4

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees, by significant locations of
operation

G4-LA3

76-77

24-26, 36-37, 52

G4-LA4

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

G4-HR5

53-54
118-119

76-77

Minimum notice periods regarding operational changes, including
whether these are specified in collective agreements

G4-LA5
G4-LA6

76-78

G4-HR6

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

G4-LA8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade
unions

24-26, 36-37,
44-45, 124

G4-HR7
46, 97, 119, 125



G4-LA9

Average hours of training per year per employee by gender,
and by employee category

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning that support
the continued employability of employees and assist them in managing
career endings

G4-LA11

76-78

44-54, 124

G4-HR9

G4-LA15

76-78

G4-HR11

24-26, 36-37, 52, 55

76-78

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

78

24-26, 36-37, 40, 95
97
-

note: no significant actual
and potential impacts on labor
practices in the supply chain.

Total hours of employee training on human rights policies or
procedures concerning aspects of human rights that are relevant
to operations, including the percentage of employees trained
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G4-SO1

Percentage of operations with implemented local community
engagement, impact assessments, and development programs

G4-SO2

Operations with significant actual and potential negative impacts
on local communities

-

note: no violation involving
rights of indigenous peoples
in 2015.

76-78

24-26, 36-37, 52
-

note: 100% reviewed by Code of
Conduct.

78

24-26, 36-37, 40
-

76-78

note: no grievances
about labor practices filed
or addressed in 2015.

97
-

57-58

note: there was no negative
human rights impacts in supply
chain.

76-78

24-26, 36-37, 40
40-43

79

24-26, 36-37, 108
108-115
108-115

note: no operations with
significant actual or potential
negative impacts on local
communities in 2015.

97-99

14-15, 40

G4-SO3

Total number and percentage of operations assessed for risks related
to corruption and the significant risks identified

97-99

15

G4-SO4

Communication and training on anti-corruption policies and
procedures

112-113

42

G4-SO5

Confirmed incidents of corruption and actions taken

-

note: no incidents of corruption
in 2015.

-

Non Relevance

ASPECT: PUBLIC POLICY

24-26, 36-37, 52
-

24-26, 36-37, 95

ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

76-78

ASPECT: INVESTMENT

G4-HR2

24-26, 36-37, 52

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

118-119

Number of grievances about labor practices filed, addressed,
and resolved through formal grievance mechanisms

Total number and percentage of significant investment agreements
and contracts that include human rights clauses or that underwent
human rights screening

note: 100% were trained according to contract agreement.

SUB-CATEGORY: SOCIETY

24-26, 36-37, 40, 95

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

G4-HR1

76-78

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed,
and resolved through formal grievance mechanisms

Significant actual and potential negative impacts for labor practices
in the supply chain and actions taken

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 36-37, 52
-

Significant actual and potential negative human rights impacts in
the supply chain and actions taken

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-LA16

note: no operations and
suppliers identified as having
significant risk for incidents
of forced or compulsory labor
according to SCG Code of
Conduct.

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

118-119

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices
criteria

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

76-78

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights
criteria

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-LA14

24-26, 36-37, 40, 95

40-43, 52-54, 95-101

Total number and percentage of operations that have been subject
to human rights reviews or impact assessments

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

55-58
118-119

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee
category, by significant locations of operation

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

76-78

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
77-78

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-LA13

24-26, 36-37, 40
40-43

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous
peoples and actions taken

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 36-37, 55
58

Composition of governance bodies and breakdown of employees per
employee category according to gender, age group, minority group
membership, and other indicators of diversity

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 36-37, 52

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-HR8

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-LA12

note: no incidents of
discrimination in 2015.

ASPECT: ASSESSMENT

Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews, by gender and by employee category

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

76-78

Percentage of security personnel trained in the organization’s human
rights policies or procedures that are relevant to operations

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

44-51, 124
77-78

24-26, 36-37, 52

52-54

Operations and suppliers identified as having significant risk for
incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute
to the elimination of all forms of forced or compulsory labor

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

External
Assurance

ASPECT: SECURITY PRACTICES

44-45, 126

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region
and by gender

76-78

Operations and suppliers identified as having
significant risk for incidents of child labor,
and measures taken to contribute to the
effective abolition of child labor

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

24-26, 36-37, 52
53-54

Percentage of total workforce represented informal joint
management-worker health and safety committees that help
monitor and advise on occupational health and safety programs

G4-LA7

Omission/
Note

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

SR

-

Operations and suppliers identified in which the right to exercise
freedom of association and collective bargaining may be violated
or at significant risk, and measures taken to support these rights

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Page

ASPECT: CHILD LABOR

118-119
76-77

76-78

Total number of incidents of discrimination and corrective actions
taken

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

Total number and rates of new employee hires and employee
turnover by age group, gender and region

AR

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

CATEGORY: SOCIAL

G4-LA1

Description

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4
Indicator

note: all agreements are
in compliance with
SCG Code of Conduct.

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6

Total value of political contributions by country and
recipient/beneficiary

-

Non Relevance

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO7

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices and their outcomes

-

Non Relevance
Non Relevance
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNGC)

External
Assurance

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO8

69-109

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with laws and regulations

14-15
-

note: no significant fines in 2015.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO9

78

Percentage of new suppliers that were screened using criteria
for impacts on society

24-26, 36-37, 95
97

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts
on society in the supply chain and actions taken

-

note: no significant negative
impacts on society in the
supply chain found in 2015.

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO11

Number of grievances about impacts on society filed, addressed,
and resolved through formal grievance mechanisms

76-79

24-26, 36-37, 108
108-115

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ดำ�เนินการ

หน้า

1. กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับสูงที่ส�ำคัญที่เป็นไปตาม
หลักการของ UNGC

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

4-5
12-13
20-21

2. กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและระบบในการ
ก�ำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

• การก�ำกับดูแลกิจการ
• แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• การด�ำเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

14-15
20-21
40-43

3. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำ� คัญทั้งหมด

• ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

31-35

• แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• การด�ำเนินงานทีย่ ั่งยืนและความท้าทาย
• การด�ำเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

20-21
36-37
40-43

• การเคารพต่อความหลากหลายของแรงงาน ไม่มีการ
ปฏิบัติที่แตกต่างทั้งเพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย
โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน
• ระบบรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีสงสัย
หรือพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนโยบาย

52-58

6. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อบูรณาการหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชน

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน

44-51

7. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้าน
สิทธิมนุษยชน

• การส�ำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
• การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

32
44-51

• จ�ำนวนคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย
• ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

97
118-119

• วิเคราะห์ความเสี่ยงและก�ำหนดแนวปฏิบัติ
และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย
(แรงงานและความปลอดภัย)
• ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินการด้านความ
ปลอดภัย และมีเป้าหมายปราศจากการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

28

กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR1

Percentage of significant product and service categories for which
health and safety impacts are assessed for improvement

G4-PR2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning the health and safety impacts of products
and services during their life cycle, by type of outcomes

24-26, 36-37, 83, 88
-

note: 100% of significant
products.

-

note: incidents of
non-compliance with
regulations and voluntary codes
concerning the health and
safety impacts of products
in 2015.

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR3

Type of product and service information required by the organization’s
procedures for product and service information
and labeling, and percentage of significant product and service
categories subject to such information requirements

24-26, 36-37, 83, 89
-

G4-PR4

Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning product and service information and
labeling, by type of outcomes

88

G4-PR5

Results of surveys measuring customer satisfaction

99

note: all significant product and
service categories are assessed
regarding health and safety
impact.
note: no incidents of
non-compliance in 2015.

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6

Sale of banned or disputed products

G4-PR7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

88

4. การด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

24-26, 36-37, 83, 89
-

เป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติ

note: no banned or disputed
products in SCG in 2015.
note: no incidents of
non-compliance in 2015.

5. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้าน
สิทธิมนุษยชน

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR8

Total number of substantiated complaints regarding breaches of
customer privacy and losses of customer data

24-26, 36-37, 83, 89
91-94

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR9

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws
and regulations concerning the provision and use of products
and services

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

24-26, 36-37, 83, 88
88

note: no significant fines for
non-compliance concerning
the provision and use of
products and services in 2015.

8. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

52-58
40-43

52-58

51, 97

การด�ำเนินงานด้านแรงงาน
9. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสม
ในด้านแรงงาน

138

44-51

139

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ด�ำ เนินการ

หน้า

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

10. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการ
หลักการด้านแรงงาน

• ด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาตรฐาน
แรงงานไทย (SA8000) และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ
ด้วยการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน

44-51

18. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

• ก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการของผู้บริหารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน
• มีระบบการตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวดและระบบ
การรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี

14-15

19. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลการบูรณาการ
หลักการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

• มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบถึงคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
• ก�ำหนดความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

14-15

20. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

• ไม่พบข้อร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
และพบการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ

40-43

• ก�ำหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
ในด้านจรรยาบรรณคู่ธูรกิจเอสซีจี การจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

89-101

22. การน�ำเสนอข้อมูลของบริษัทและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ

• รู้จักเอสซีจี

8-11

23. มาตรฐานสูงสุดในด้านความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

• รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2558
• ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• GRI Content Index

149

24. การได้รับการรับรองอย่างอิสระโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
จากภายนอก

• การรับรองโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระต่อรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 จากองค์กรภายนอก

142-143

11. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านแรงงาน

12. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านแรงงาน

51, 97
52-58

• การส�ำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
• การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

32
44-51

• สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านสังคม
และตัวชี้วัดตาม WBCSD-CSI
• ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

46, 118-119,
125
118-119

51, 97

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
13. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบายที่เหมาะสมใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

14. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

15. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม

16. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม

• วิเคราะห์ความเสี่ยง ก�ำหนดแนวปฏิบัติและส่งเสริม
ให้แต่ละบริษัทมีการบริหารงานตามแนวทาง
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• ก�ำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตลงอย่างน้อยร้อยละ 10
ภายในปี 2563 จากปีฐาน (2550)

16-21

• ก�ำหนดโครงสร้างและแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ด�ำเนินโครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
คู่ธุรกิจ และการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉลาก SCG eco value
ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

16-21

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
• ความคืบหน้าการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

21, 142-143
59-88
95-101

• การด�ำเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย
• ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

36-37
120-123

• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ผ่านคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
• ประกาศจรรยาบรรณคู่ธูรกิจเอสซีจี
• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส ให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ

12-13
14-15

59-65

21
95-101
83-88

สิ่งที่ดำ�เนินการ

หน้า

40-43

40-43

การด�ำเนินงานด้านห่วงโซ่คุณค่า
21. การน�ำหลักเกณฑ์ของ UNGC ไปด�ำเนินการ
ในห่วงโซ่คุณค่า

ความโปร่งใสและการรับรอง

118-123
133-138

144-145

การด�ำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
17. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสม
ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

140

95-101
40-43

141

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
EnvironmentalAssurance
AssuranceStatement,
Statement,2558
2558
Environmental
Environmental Assurance Statement, 2558
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ผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งครอบคลุมกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 14 บริษัท สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำร
ในแต่ด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้นดำเนินกำร เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้
กำรกำกับดูแล
ผู้บริหำรสูงสุดของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมกับธุรกิจในกำรกำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน
ระดั บ ธุ ร กิ จ และระดั บ บริ ษั ท ตลอดจนมี ก ำรก ำหนดโครงสร้ ำงและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรติ ด ตำมและรำยงำนประสิ ท ธิ ผ ลกำร
ด ำเนิ น งำนเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดขึ้ น มี ก ระบวนกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งทั้ ง ในภำพธุ ร กิ จ และบริ ษั ท และก ำ หนด
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง และติดตำมกำรแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรประเด็นที่สำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจควรมั่นใจว่ำมีกำรผนวกประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม (Non-technical Risk) เข้ำไปในกระบวนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร เพิ่มเติม ควรทบทวนแผนกำรเตรียมและตอบสนองใน
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (เช่น กรณีเพลิงไหม้ที่รุนแรง และกำรรั่วไหลของคลอรีน)ให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ชุม ชนที่อำจได้รับผลกระทบ และกำรขยำยขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมไปสู่กิจกรรมของเอสซีจีซึ่ง
ดำเนินกำรโดยคู่ธุรกิจ (เช่น เหมืองภำยนอกบริษัท สถำนีอัดกระดำษ และพื้นที่คัดเลือก RDF) เป็นต้น
กำรจัดกำรห่วงโซ่อป
ุ ทำน
มีก ระบวนกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงและขยำยโอกำสกำรสร้ำงควำมร่ว มมือ กับ คู่ ค้ำและคู่ ธุร กิ จ เพื่ อยกระดั บ กำรดำเนิน งำนด้ำ น
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจที่สำคัญ ตำมโปรแกรม Greening the Supply Chain ซึ่งริเริ่มโดยเอสซีจี โดยกำรประยุกต์ใช้
กระบวนกำรดังกล่ำวไปปฏิบัติอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละธุรกิจ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทควรทบทวนโอกำสในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรให้ค รอบคลุมกำรพิจำรณำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มีป ระสิทธิภ ำพมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรปรับ ปรุง
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกและกำรบริหำรสัญญำว่ำจ้ำงให้ครอบคลุมถึง และเฉพำะเจำะจงกับ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสังคม และกำรพัฒนำและกำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรดำเนินงำนของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ (ที่ปฏิบัติงำนภำยในบริษัท)
ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ
กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต
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มีกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแผนงำนควบคุมประเด็นควำมเสี่ยงที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นกำร
ดำเนิน งำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำยเป็น มำตรฐำนขั้น ต่ำ และกำหนดแนวทำงกำรควบคุ ม ให้ป ระสิ ทธิ ผลดีก ว่ำมำตรฐำนตำม
กฎหมำย โดยมีกำรระบุเป้ำหมำยและแผนงำนรองรับ รวมถึงกำรพิจำรณำถึงกำรประยุกต์ใช้ Best Available Technology และ
กำรสร้ำงควำมรู้ค วำมสำมำรถให้แก่บุค ลำกร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด นอกจำกนี้ ยังมีก ำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน เพื่อหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงสม่ำเสมอ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทส่วนใหญ่สำมำรถดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหัวข้อที่มีนัยสำคัญและเป็นทิศทำงของธุรกิจ เช่น กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ คุณภำพน้ำเสีย และ
กำรใช้ น้ ำ เป็ น ต้ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม บำงบริ ษั ท ควรปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนบำงประเด็ น ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำร) อำทิ กำรลดกำรใช้พลังงำน กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก และ กำรจัดกำรประเด็นด้ำนสำรเคมี นอกจำกนี้ ควร
กำหนดมำตรกำรรองรับกรณีที่จำเป็นต้องมีกำรกองเก็บ และกำจัดของเสียโดยกำรฝังกลบ และกำหนดแผนงำนที่ชัดเจนในกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรไม่กำจัดของเสียโดยกำรฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ซึ่งเป็นนโยบำยหลักของเอสซีจี นอกจำกนี้
ทำงเอสซีจี ควรส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรแนวปฏิบัติที่ดีภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยผลให้กับบริษัทภำยในกลุ่ม
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร
โดยส่วนใหญ่ แนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รบ
ั
ฉลำกผลิตภัณฑ์ จำกทั้ง SCG eco value และฉลำกเขียว นอกจำกนี้ บำงธุรกิจมีกำรประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตลอด
วงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) สำหรับผลิตภัณฑ์หลักให้ครอบคลุมผลกระทบในด้ำนที่สำคัญ ซึ่งบริษัทควรนำผลทีไ
่ ด้
จำกกำรทำ LCA มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่สำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และสร้ำง
โอกำสทำงกำรค้ำสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น นอกจำกนี้ เอสซีจีควรพิจำรณำเพิ่มกำรส่งเสริมให้มก
ี ำรรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
กลับคืนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต เพื่อลดภำระในกำรจัดกำรของเสีย และลดผลกระทบในภำพรวมของกลุ่ม
ควำมสัมพันธ์และกำรสือ
่ สำรกับผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย
มีกระบวนกำรในกำรระบุและจัดลำดับควำมสำคัญผู้มีส่วนได้เสียที่ครบถ้วน และมีกำรกำหนดแผนงำนเพื่อตอบสนองข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอย่ำงเหมำะสม มีกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในประเด็นสำคัญ
ที่เป็นข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำนจำกกำรปฏิบต
ั ิงำนกับสำรเคมีอันตรำย
เป็นต้น รวมถึงมีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เพื่อนำข้อคิดเห็นมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

เพลิงเทพ จำมิกรณ์ (Partner)
Environmental Resources Management Thailand Business Unit, 26 February 2016
ERM is a global provider of environmental, social and corporate responsibility consulting and assurance services. We have worked with
over half of the world’s 500 largest companies, in addition to numerous governments, international organizations and NGOs.
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เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2456

2530

2534

2536

ก่อตั้งบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
จรรยาบรรณ
เครือซิเมนต์ไทย

2543

นโยบายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

2544

สมาชิกองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(TBCSD)

2545

2538

• คณะกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
เครือซิเมนต์ไทย
• แนวปฏิบัติการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2539

2540

ค่ามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
เอสซีจี

• จรรยาบรรณ
เครือซิเมนต์ไทย
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• มาตรฐานระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม
มอก./ISO14001

2546

2547

2541

2542
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
ตอบแทน

• คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ฉลากเขียว

2548
05

04

• สมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)
• มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มอก.18001

• จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย 	
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ 	
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(EPAP)
• แนวทางพัฒนาความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โลก (CSI)  
• รายงานสิ่งแวดล้อม

2549

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• แนวปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2550

• คณะกรรมการบริจาค
• คู่มือบรรษัทภิบาล
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย 	
(SPAP)
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• Sustainability Leader ในสาขา
Building Materials & Fixtures
จาก DJSI
• จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
• แนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2551

• คู่มือ 3R (Reduce, Reuse/Recycle, 	
Replenish)
• แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 	
ฉบับผู้ปฏิบัติงาน
• โครงการวิจัยทัศนคติและความ
พึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที่ 1
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2552

06

• คู่มือบรรษัทภิบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนฉบับทั่วไป
• นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
• โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของลูกค้า 	
(Greening Supply Chain)
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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• จรรยาบรรณเอสซีจี (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
• Silver Class ในสาขา Building Materials & Fixtures
		 จาก SAM/DJSI
• การด�ำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• วิสัยทัศน์เอสซีจี
• ระบบการให้การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (SCS)
• SCG Safety Framework
• คู่มือสร้างฝายชะลอนํ้า
• คู่มือ Recycle ธุรกิจจัดจ�ำหน่าย (เอสซีจี ดิสทริบิวชัน)
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures

จาก SAM/DJSI

• การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC)
• คู่มือจัดท�ำถังดักไขมัน และน�้ำหมักชีวภาพ
• คู่มือบริหารความเสี่ยง
• แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี
• แนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
• นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

(Whistleblower Policy)
• SCG Safety Framework (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที่ 2
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures

จาก SAM/DJSI

• อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับฉลากทอง
• แนวปฏิบัติและข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยของสินค้า
• ฉลาก SCG eco value
• ฉลากลดคาร์บอน
• ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
• คู่มือดูนกปูนล�ำปาง
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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2553

รางวัลและความภาคภูมิใจปี 2558

2554
ระดับเอสซีจี

• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures

จาก SAM/DJSI
• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• CSR ด้วยหัวใจ ใคร ๆ ก็ทำ� ได้
• Thailand Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2555

• ที่ 1 ของโลก (Sector Leader) 2 ปีติดต่อกัน และ Gold Class

ในสาขา Building Materials & Fixtures จาก RobecoSAM/DJSI
• LEED EB : OM Platinum อาคารประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุดรายแรกของ ASEAN
จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council)
• คู่มือ Green Building Products
• ASEAN Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2557

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 4 ปีติดต่อกัน

และ Gold Class ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
(Construction Materials) จาก RobecoSAM/DJSI
• โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5
• โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
• ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
• สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านเตย อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
• สถานีปลูกคิด ปันสุข ฮอมผะหญา สาสบหก จังหวัดล�ำปาง
• ความสุขยั่งยืนบนผืนดินเค็ม
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน
ครั้งที่ 4
• ASEAN Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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• คณะกรรมการบริจาค เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการ CSR for SD
• ที่ 1 ของโลก (Sector Leader) และ Gold Class

ในสาขา Building Materials จาก SAM/DJSI

• ความสุขสีเขียวบนผืนดินเค็ม
• คู่มือซ่อมบ้าน สร้างสุข และคู่มือซ่อมบ้าน...หลังน�้ำลด
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน มอก. /ISO 50001
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที่ 3
• Thailand Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2556

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 3 ปีติดต่อกัน และ Gold Class

ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
จาก RobecoSAM/DJSI
• LEED BD+C Platinum อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมประเภทอาคารสร้างใหม่ระดับสูงสุด จากสภาอาคารเขียว		
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council)
• หนังสือเอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
• คู่มือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
• ผ่านการรับรอง Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2558

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence
Awards 2015 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
		 • รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
		 • รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
		 • รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และอยู่ในระดับ Gold Class ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 8 จาก Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)
รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 3 ด้าน
		 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
		 • รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
		 • หุ้นอย่างยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากความร่วมมือของสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (CSR Club) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์ (ก.ล.ต.)
และสถาบันไทยพัฒน์
รางวัล “Asia IP Elite 2015” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำ�หรับบริษัทที่ให้ความสำ�คัญกับการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญา
มาเป็นกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างต่อเนื่อง จาก Intellectual Asset Management (IAM)
รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำ�ปี 2558” ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด และสื่อในเครือผู้จัดการ
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำ�ปี 2558
ในประเภทเครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบ จากกระทรวงพาณิชย์
รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ ประจำ�พุทธศักราช 2557 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากโครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต จากสำ�นักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 5 ปีติดต่อกัน

และ Gold Class ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
(Construction Materials) จาก RobecoSAM/DJSI
• คู่มือจรรยาบรรณฉบับใหม่
• คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับใหม่
• สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านแป้นใต้ จังหวัดล�ำปาง
• โครงการดีเด่นของชาติ ประจ�ำพุทธศักราช 2557
สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากโครงการ เอสซีจี รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต จากส�ำนักงาน
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
• Innovation for Sustianability 2015 :
 	 The Power of Collaboration
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2015

เอสซีจไี ด้รบั การประเมินและจัดอันดับในดัชนีวดั ประสิทธิผลการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลก (Industry Leader)
ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 และอยู่ในระดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
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ระดับธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ASEAN Best Practices Energy Management for Buildings and Industries Awards
for Large Industry Category จาก ASEAN Centre for Energy
		 • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำ�กัด
รางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Green Building Awards for Large Green Building Category from
ASEAN Centre for Energy จาก ASEAN Centre for Energy
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Coal Awards for Coal Distribution Category from ASEAN Centre
for Energy จาก ASEAN Centre for Energy
		 • บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
รางวัล Thailand Energy Award 2015 จากกระทรวงพลังงาน
		 ด้านอนุรักษ์พลังงาน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) อาคารเอสซีจี 100 ปี ประเภทอาคารสร้างสรรค์
			 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารใหม่ (New and Existing Building)
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) อาคารเอสซีจี 100 ปี ประเภทอาคารสร้างสรรค์
			 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารเขียว (Green Building)
		 • บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทขนส่ง
		 • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทโรงงานควบคุม
		 • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทโรงงานควบคุม
		 ด้านบุคลากร
		 • บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) ประเภททีมงานด้านพลังงาน :
			 โรงงานควบคุม
		 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) ประเภทภาคเอกชน
Special Award for TPM Achievement  โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด โรงงานราชบุรี โรงงานสงขลา และโรงงานปทุมธานี
Award for Excellence in Consistent TPM Commitment โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)
		 • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด โรงงานทุ่งสง
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด โรงงานนวนคร
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2558 กระทรวงแรงงาน
		 • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด (ปีที่ 15)
		 • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด (ปีที่ 13)
		 • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด (ปีที่ 13)
		 • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด (ปีที่ 11)
		 • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด (ปีที่ 11)
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด โรงงานปทุมธานี (ปีที่ 10) โรงงานราชบุรี (ปีที่ 10) โรงงานสระบุรี (ปีที่ 7)
			 โรงงานนวนคร (ปีที่ 6) โรงงานสงขลา (ปีที่ 6) โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 5) โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 3)
			 โรงงานชลบุรี (ปีที่ 1)

โล่แสดงความยินดีในโอกาสที่เอสซีจีเป็น 1 ใน 10 ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับในกลุ่ม
ดัชนีวดั ประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ประจ�ำปี 2557
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3 รางวัลด้านความยัง่ ยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย  

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานบ้านโป่ง (ปีที่ 10) โรงงานวังศาลา (ปีที่ 2)
• บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง (ปีที่ 9) โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 2)
• บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด โรงงานขอนแก่น (ปีที่ 5)
• บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (ปีที่ 5)
• บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด (ปีที่4)
• บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 4) โรงงานบางปู (ปีที่ 3)
• บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด (ปีที่ 3)
• บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด (ปีที่ 3)
• บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด (ปีที่ 3)
• บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด (ปีที่ 3)
• บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ�ำกัด (ปีที่ 3)
• บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด (ปีที่ 2)
• บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด (ปีที่ 1)
• บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (ปีที่ 1)

รางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ประจำ�ปี 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ำกัด
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด
		 • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด โรงงานขอนแก่น
		 • บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด
		 • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
		 • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด (ปีที่ 5)
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา
		 • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 • บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด
		 • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
		 • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
		 • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด โรงงานราชบุรี
		 • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด

รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม (Excellence)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจ�ำปี 2558”
หรือ Thailand’s Top Corporate Brands 2015 ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
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อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด โรงงานสระบุรี
		 • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด โรงงานท่าหลวง
		 • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด
		 • บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ำกัด
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล�ำปาง) จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด
		 • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเภทสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระทรวงพาณิชย์
		 • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย โดย เอออน ฮิววิท ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ (รองชนะเลิศอันดับที่สอง) ประจำ�ปี 2558 กระทรวงพาณิชย์
		 • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ำกัด
Green Building Council of Australia, PVC Best Practice Guidelines จากสถาบัน BSI (3rd from Australia)
		 • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
Red Dot Design Award 2015 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก Design Zentrum Nordrhein Westfalen
		 • บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด
WorldStar Awards ประจำ�ปี 2559 ประเภท Luxury จาก World Packaging Organisation
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
AsiaStar Award 2014, สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
รางวัล Hall of Fame for Outstanding Sustainable Development Practices 2015 สภาอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์
		 • United Pulp and Paper Co.,Inc (ฟิลิปปินส์)
MCI Best Plant Award จาก Mitsui Chemicals, Inc.
		 • บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด ด้าน General Manager of Headquarters Level
		 • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด ด้าน Center Executive level
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (มอก.๙๙๙๙) กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จ�ำกัด

รางวั ล พระราชทานรางวั ล
อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปสถาปั ต ยกรรม
ดีเด่น ประจ�ำปี 2556 ประเภท
อาคารสถาบั น และอาคาร
สาธารณะ ให้ กั บ อาคาร
เกลียวหมู สถาปัตยกรรมทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเอสซี จี ที่
มีอายุครบ 100 ปี
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รางวัลผูป้ ระกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจ�ำปี 2558 (IP Champion
2015)

