สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามปฏิญญา “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development
Goals) โดยการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินงานซึง่ ให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างสมดุล
เพื่อให้ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปี 2562 เรามีประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การด�ำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
สร้างจิตส�ำนึกและความร่วมมือตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนกับทุกภาคส่วน ตัง้ แต่การผลิต การใช้งาน และการน�ำกลับมาใช้ซำ�้
โดยมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มความตระหนักและเข้มงวดต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดกับพนักงานและคูธ่ รุ กิจ เพราะ “คน” คือปัจจัยความส�ำเร็จขององค์กร โดยการออกกฎพิทกั ษ์ชวี ติ และน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ให้เกิดความปลอดภัยทัง้ ต่อพนักงานขับรถและรวมถึงสังคมด้วย ช่วยให้จำ� นวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ในแต่ละปีลดลงตามล�ำดับ
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารจัดการน�ำ้ ประเมินความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ จัดท�ำแผนป้องกันและมาตรการลดผลกระทบด้านการบริหาร
จัดการน�้ำในแต่ละพื้นที่ ลดการใช้น�้ำตามหลักการ 3R และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำด้วยการหมุนเวียนน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
ตลอดจนน�ำน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ซ�้ำ และจัดสรรน�้ำทิ้งที่บ�ำบัดแล้วบางส่วนให้พื้นที่เพาะปลูกโดยรอบบริษัท
เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
เราให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานส�ำคัญให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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อุดมการณ์เอสซีจี
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยึดมั่นใน “อุดมการณ์” ของเอสซีจีที่สืบต่อกันมาในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามอุดมการณ์นมี้ าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ส่งผลให้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
อุดมการณ์เอสซีจี

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
• ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ท�ำงานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
• มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
• ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
• พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
• ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• มีจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
• ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

Open & Challenge

Open - เปิดใจเรียนรู้ เปิดรับความต่าง
•
•
•
•

เปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ไม่ยึดติดกับความคิดความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
ใฝ่เรียนรู้ ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า

Challenge – ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม

•
•
•
•
•

ไม่ยึดติดกับความส�ำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน
กล้าคิดนอกกรอบ ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมยอมรับข้อสรุป
กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลาโดยมีการประเมินและบริหารความเสี่ยง
กล้าน�ำสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
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วิสัยทัศน์

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เป็นผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรในภูมิภาค
ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ก�ำหนดนโยบายด�ำเนินธุรกิจเพื่อตอบ
สนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals, SDGs) ด้วยค�ำมั่น
สัญญาของบริษัทคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า”
(Passion for Better) โดยสร้ า งความสมดุ ล ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการก�ำหนดกลยุทธ์
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถเติ บ โตได้ ใ นสถานการณ์ ที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ค�ำนึงถึงความต้องการและความ

คาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก กลุ ่ ม พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ใช้
พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดการปล่ อ ยของเสี ย
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า โดยสอดคล้ อ งกั บ หลั ก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
การด�ำเนินธุรกิจของ เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุง่ มัน่ ต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด 9 เป้าหมาย

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and
Well-being) รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry,
Innovation and Infrastructure)  พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง สนับสนุนนวัตกรรม

ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) บรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible
Consumption and Production) รับรองแผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล (Clean Water
and Sanitation) รับรองการมีน�้ำใช้ การจัดการน�้ำ
และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
ด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and
Clean Energy) รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้
เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life On Land)
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบกที่ยั่งยืน

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Decent Work and Economic Growth)
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม
และยั่งยืน รวมถึงการจ้างงานที่มีคุณค่า

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
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ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCGP
เป็นผู้น�ำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค
โดยธุรกิจแบ่งเป็น 2 สายธุรกิจหลัก
คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
(Integrated Packaging Chain)
และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ( Fibrous Chain)
นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบ การพิมพ์
และโซลูชันที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ

สายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
(Integrated Packaging Chain)
SCGP มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
กว่า 120,000 รายการ (SKUs)
ประกอบด้วย

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
(Corrugated Containers)
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บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
(Flexible Packaging)
เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาสินค้า (Shelf Life)
และมีนํ้าหนักเบาในการขนส่ง
บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สี
เพื่อการแสดงสินค้า
(Retail Display Packaging)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
(Fibrous Chain)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหาร
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest)
ที่มีรูปแบบดีไซน์สวยงาม
และฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานของผู้บริโภค
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเยื่อประเภทต่างๆ
และกระดาษพิมพ์เขียน

บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
(Rigid Packaging)
เพื่อน�ำเสนอและปกป้องสินค้า

กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper)
กระดาษส�ำหรับท�ำกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก
ถุงกระดาษรีไซเคิลส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
และถุงอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผู้บริโภค
ที่มีความต้องการที่หลากหลายและเติบโตเร็ว
เช่น ธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียน
อย่างรวดเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods,
FMCG) ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
(E-Commerce)

Dissolving Pulp
เยื่อเคมีละลายได้จากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก
เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนส�ำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
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IN
NO

นวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน

Fiber Technology
เทคโนโลยีเส้นใย
และสารเติมแต่งขั้นสูง

เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง มุ ่ ง วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อส่งมอบโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย
ช่วยยืดอายุสนิ ค้า สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้
และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเราใช้นวัตกรรม
ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ “ต้นน�้ำ” คือการพัฒนา
วัตถุดิบ เส้นใยและสารเติมแต่ง “กลางน�้ำ” คือการ
พัฒนาวัสดุกระดาษและพลาสติก และ “ปลายน�้ำ”
คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า

ใช้สารเติมแต่งสมรรถนะสูงเพิ่มความ
แข็งแรงให้กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
แป้งดัดแปรนาโนเซลลูโลส (Fortina)
และสารเสริม Powerseries ร่วมกับ
เทคโนโลยีการดัดแปลงและวิศวกรรมเส้นใย
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต้านการฉีกขาด
และแรงดันทะลุ

VA
TION

Integrated
Packaging
Chain

• Fortina
เพิ่มความแข็งแรงกระดาษ
ได้มากกว่า 30-50%
• ทดแทนเยื่อใยยาว
แป้งดัดแปรนาโนเซลลูโลสสามารถใช้เป็นเยื่อ
ทดแทนเยื่อใยยาว ซึ่งไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ
ลดการน�ำเข้าเส้นใยจากต่างประเทศ

บรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูก

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร

บรรจุภัณฑ์
กล่องพิมพ์สีเพื่อ
การแสดงสินค้า

Technology For Lightweight
เทคโนโลยีผลิตกล่องน�้ำหนักเบา

Advanced Material Technology
เทคโนโลยีวัสดุ

ใช้เทคโนโลยีการจัดเรียงเส้นใยและจัดโครงสร้าง
เยื่อกระดาษแบบใหม่ ร่วมกับเทคโนโลยีการเคลือบผิว
กระดาษที่ท�ำให้มีความแข็งแรงและผิวเรียบเนียน
เป็นพิเศษ ท�ำให้งานพิมพ์คมชัดและสวยงาม

พัฒนาบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัวที่ผลิตจาก
ฟิล์มชนิดเดียวกันทุกชั้น (Multi-layer mono material)
ที่น�ำกลับมารีไซเคิลได้ง่าย แต่ยังคงคุณสมบัติ
การปกป้องและทนแรงกระแทกสูง  และพัฒนาวัสดุพิเศษ
Modified Atmosphere Packaging (MAP)
เพื่อยืดอายุสินค้าประเภทอาหารสด มีคุณสมบัติ
ควบคุมการซึมผ่านของน�้ำและออกซิเจน

• Green Carton
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกเพื่อสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้วัตถุดิบกระดาษ
โดยยังคงคุณภาพและความแข็งแรง
เทียบเท่าเดิม ช่วยลดพลังงาน
ในการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่ง
ด้วยน�้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่เบาลง
• ประหยัดพลังงานในการผลิต • ลดการใช้กระดาษได้
มากกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
42.38 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตัน ในแต่ละรุ่นของสินค้า
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บรรจุภัณฑ์
แบบอ่อนตัว

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• Odorlock
บรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่นอาหารไม่ให้
แพร่กระจายรบกวนสินค้าอื่น
เช่น ทุเรียน ปลาร้า ช่วยให้ขนส่ง
และวางจ�ำหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นได้

• Plasterboard Liner
กระดาษส�ำหรับท�ำ
แผ่นยิปซัม มีความเหนียว
แข็งแรง ยึดเกาะกับ
เนื้อยิปซัมได้ดี

• Sack Kraft Paper and Bag
กระดาษส�ำหรับผลิตถุงอุตสาหกรรม
เหนียว ยืดหยุ่น ต้านทานต่อแรงดึงสูง
ทนต่อการฉีกขาด เหมาะส�ำหรับงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ

กระดาษ
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
แบบคงรูป

Fibrous
Chain

Coating Technology
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Bravo Tech

สร้างคุณสมบัติพิเศษให้บรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ เช่น ป้องกันการซึมผ่าน
ของไขมัน ทนทานต่อจุดเยือกแข็ง ความเป็นฉนวน และปกป้องสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผลิต และน�ำไปรีไซเคิลได้ง่าย

• Fest
บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ
เคลือบสารเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน
ใช้งานทั้งการอุ่นร้อนและแช่เย็น
โดยไม่เสียสภาพ รีไซเคิล
และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ

• FybroZeal
ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษท�ำจาก
เยื่อธรรมชาติ แข็งแรง
ปิดผนึกด้วยความร้อน
โดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก
รีไซเคิลและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์อาหาร

เยื่อเคมีละลายได้
ผลิตภัณฑ์
เยื่อและกระดาษ

• OptiBreath®
ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของผักและผลไม้
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับถุงทั่วไป

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
(Product and Technology Development Center, PTDC)
• OptiSorb
ซองดูดซับก๊าซเอทิลีนที่ผลไม้ปล่อยออกมาตามกลไก
ธรรมชาติ ช่วยยืดระยะเวลาผลไม้แก่สุกงอม

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีห้องปฏิบัติการ วิจัย ทดลอง
ทดสอบส�ำหรับการประเมินคุณภาพและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตต่างๆ
มีบุคลากรที่ท�ำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามทิศทางของธุรกิจ และสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
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โซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้าทุกกลุม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ทคี่ รอบคลุม ทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์จากเยือ่ และกระดาษ บรรจุภณ
ั ฑ์
จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งบริการออกแบบ การพิมพ์และการตลาด สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยสร้าง
ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์

Circular Economy Solutions
โซลูชันเศรษฐกิจหมุนเวียน

ออกแบบการใช้ทรัพยากรน้อยลง
และยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น
• Microflute บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก
พัฒนาให้มีน�้ำหนักเบาแต่ยังคงคุณสมบัติคงทน แข็งแรง
ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต พื้นผิวกระดาษเรียบเนียน
รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง

บรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับ
บรรจุสินค้า
Smart & Functional Solutions
โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

ใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบวัสดุโครงสร้าง
การพิมพ์ จนถึงการผลิต เพื่อสร้างคุณสมบัติ
และฟังก์ชันพิเศษให้บรรจุภัณฑ์
• Digital Watermark การฝังรหัสข้อมูลดิจิทัล
บนภาพพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์สินค้า
ติดตามสถานะสินค้าและแทนการใช้ Barcode
หรือ QR Code ส�ำหรับการช�ำระเงิน สร้างความสะดวก
ปลอดภัย และประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

Convenience Solutions
โซลูชันอ�ำนวยความสะดวก

พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริการให้ง่ายต่อการใช้งาน
สะดวกและรวดเร็ว เน้นการน�ำไปใช้งานได้ทันที
• Shelf Ready Packaging ออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งเป็น
กล่องบรรจุสินค้าและชั้นวางสินค้าได้พร้อมกันในตัวเอง
เพื่อความสะดวกในการเรียงสินค้าบนชั้น ส่งเสริมสินค้าให้โดดเด่น
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สร้
“โซลูชัน
เพื่อล

บรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับ
แสดงสินค้า

ยกระดับโซลูชันด้วยบุคลากรคุณภาพ

ดีไซเนอร์

พนักงาน
บริการลูกค้า

บุคลากร
วิจัย

วิศวกรที่มีความ
เชี่ยวชาญ

+40
+500
+90
+120
คน
คน
คน
คน

E-Commerce Solutions
โซลูชันธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบส�ำหรับธุรกิจออนไลน์
พร้อมบริการวางแผนการตลาด
แก่ผู้ประกอบการ ทั้งขนาดกลาง
และขนาดย่อม
• จ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
และอุปกรณ์การบรรจุสินค้า
ให้กับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
และธุรกิจจัดส่งสินค้า ทั้งในประเทศ
และระดับภูมิภาค

บรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับ
การขนส่ง

รางสรรค์
บรรจุภัณฑ์”
ลูกค้าทุกกลุ่ม

บรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับ
จัดแสดงสินค้า

Small Lot Solutions
โซลูชันส�ำหรับงานย่อย

ตอบสนองผู้ประกอบการรายย่อย
ลดข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนการผลิตขั้นต�่ำ 
และลดระยะเวลาการผลิต
• Digital Printing ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนผลิตขั้นต�่ำ ลดระยะเวลาการผลิต
บรรจุภัณฑ์ สามารถพิมพ์บนวัสดุหลากหลาย
คมชัด สีสันสวยงาม

Marketing Event Solutions
โซลูชันกิจกรรมการตลาด

บรรจุภัณฑ์
เพื่อส่งเสริม
การตลาด

ออกแบบบูทนิทรรศการหรือจุดแสดงสินค้า
แบบครบวงจร ในรูปแบบเฉพาะที่มีความโดดเด่น
และตรงกับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบ การพิมพ์ ผลิต ติดตั้ง รวมถึง
เก็บรวบรวมวัสดุใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล
• Paper Furniture Design Service ผลิตจาก
กระดาษลูกฟูกคุณภาพสูง พิมพ์ลายสวยงามด้วยหมึกพิมพ์
ที่มีน�้ำเป็นตัวท�ำละลาย (Water-Based Ink)
สามารถรีไซเคิลได้ 100% จัดเก็บและขนย้ายสะดวก

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
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การก�ำกับดูแลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อน�ำ
ข้อมูลมาใช้ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ยั่งยืน การสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการท�ำงาน และร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกแห่ง
ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
• ปรับธุรกิจให้ตอบรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้เป็นผู้น�ำ
ด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร (Packaging Solutions Provider)
โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
• น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ออกแบบและน�ำจักรกลอัตโนมัติ
มาใช้ในการผลิต ช่วยลดระยะเวลาการผลิตชิ้นงาน ลดข้อจ�ำกัด
จ�ำนวนการผลิตขั้นต�่ำ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น

• รักษาความเป็นผู้น�ำตลาดด้วยโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้าน
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
• ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและพัฒนาพนักงานให้มี
ความสามารถ ความช�ำนาญ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีทักษะการเป็นผู้น�ำที่ดี และความสามารถใหม่ๆ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าที่ตรงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และฉับไว

การก�ำกับดูแลกิจการ
• เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่น
ในอุดมการณ์ของเอสซีจี 4 ประการ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ถือปฏิบตั สิ บื เนือ่ งมาภายใต้กรอบ

ของจรรยาบรรณเอสซีจี บนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์สุข
ที่มีความสมดุลและยั่งยืน
• เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ที งั้ ในประเทศและทุกประเทศ
ที่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

• นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Policy)
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเป็น
พลเมืองดีของทุกประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

• นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Insider Policy)
เพื่อให้การใช้ข้อมูลภายในของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
มีการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล
ถูกใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเอาเปรียบ
บุคคลอื่น

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
เพื่อให้มั่นใจว่า เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีการก�ำหนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท
• นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy)
เพื่อให้พนักงาน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีความเข้าใจ
และถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการด�ำเนินการทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการค้า
ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็นธรรม
ในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจอื่น ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
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• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Engagement Policy)
เพื่อให้พนักงาน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยการเพิ่มมูลค่าให้
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับการค�ำนึงผลประโยชน์
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย

โครงสร้างการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ส�ำนักงานตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง

Business
Management Team
(BMT)

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย

คณะท�ำงานพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมการ
การวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

คณะท�ำงาน
การบริหาร
จัดการกลิ่น

คณะกรรมการ
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ

คณะท�ำงาน
การบริหาร
จัดการน�้ำ

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการขนส่ง

คณะท�ำงาน
การบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ส�ำนักงาน
(Office Safety)

คณะกรรมการ
eco product

คณะกรรมการพัฒนา
Intelligent Safety
Management
Platform

Community
Relations Committee

คณะกรรมการ
พัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยึดแนวทางการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ SCG Packaging Sustainable Supply Chain
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการด�ำเนินธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้

กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing)

การยกระดับการจัดการของธุรกิจต้นน�้ำ

• ปรับปรุงการด�ำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี มุ่งสู่ Operational Excellence
ตามอุดมการณ์ “มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ” โดยก�ำหนดตัวชีว้ ดั
และเป้าหมายของแต่ละประเด็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบและมาตรฐานการจัดการ เช่น
การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Management)
การบ�ำรุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance)
ระบบ Integrated Business Excellence (IBE) รวมทั้ง
มีโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านความปลอดภัย (SPAP) และด้านสิ่งแวดล้อม (EPAP)
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในผลการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
• มุง่ มัน่ พัฒนาพนักงานและคูธ่ รุ กิจตามอุดมการณ์
“เชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคน” ด้วยถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการด�ำเนินการ  โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบสร้างระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และน�ำไปใช้ในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

• ด�ำเนินการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้คู่ธุรกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Upstream Supply Chain Improvement)

การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคปลายน�้ำ

(Downstream Supply Chain Value Creation)
• ผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ยั่งยืน

การส่งเสริมเผยแพร่แนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Promotion)

• จากอุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงมีแนวทาง
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สงั คมเข้มแข็ง
แม้ไม่มคี วามเกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง
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ประเด็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้รวบรวมและจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยอ้ า งอิ ง ตามแนวทางของ
Global Reporting Initiative (GRI) Standards และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
เข้ามาด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
แนวปฏิบัติสากล (GRI, DJSI, WBCSD และอื่นๆ)
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

01

รวบรวมประเด็น
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(การจัดหาวัตถุดิบ/การผลิต/
การขนส่งและจัดจ�ำหน่าย/
การใช้สินค้าและบริการ)

•
•
•
•
•
•
•
•

02

ประเมินความส�ำคัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ
• ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความส�ำคัญ
ที่วิเคราะห์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

03

ประเมินความส�ำคัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อบริษัท

• ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อวิเคราะห์และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในมุมมองของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และผลกระทบ
หรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นในภาพรวม

• จัดท�ำตารางระดับความส�ำคัญของประเด็นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย
• จัดประชุมชี้แจงทุกหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น และทวนสอบ
ผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
• น�ำเสนอผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญต่อคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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ความปลอดภัย

8

การจัดการด้านพลังงาน

ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

7
6
5
4

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การบริหารแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ

1

0

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้า
และบริการ

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

การปล่อยมลพิษ

การมีส่วนร่วม
กับลูกค้า

การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

กลยุทธ์
การกลับมาใช้ซํ้า

3
2

การจัดการน�้ำ

จริยธรรม
และความซื่อสัตย์

การบริหารคู่ธุรกิจ

การจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ได้จากการประเมินมีทงั้ หมด 6 ด้าน
คือ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ การจัดการด้านพลังงาน
การจัดการน�ำ 
้ การมีสว่ นร่วมกับลูกค้า
และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
มาจากการพิจารณา ณ ปี 2560
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประเมินประเด็นส�ำคัญ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนใหม่อีกครั้ง
ในปี 2563

เศรษฐกิจ
ความเป็นธรรม
ทางภาษี

1

8

สิ่งแวดล้อม
สังคม

2

3

4

5

6

7

ส�ำคัญต่อ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง
ด้านเศรษฐกิจ

แนวทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทาง
ด้านสังคม

สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การท�ำก�ำไร
แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรให้ทันสมัย
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศ
ที่ยั่งยืน

ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และถือมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง
ที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

แนวทาง หัวข้อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ความเสี่ยงของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

โอกาสของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• ผู้บริโภคตระหนักถึงแนวคิดเรื่อง
ความยั่งยืนมากขึ้น และมีแนวโน้มใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์และ
วิธีการผลิตที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

• พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย ใช้งานง่าย คงทนแข็งแรง
น�ำมาใช้ซ�้ำและรีไซเคิลได้ง่าย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นผู้น�ำ
ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วม
กับลูกค้า

• ความนิยม ความชอบ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
และความก้าวหน้าของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้ความต้องการ
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มีความหลากหลาย และมีรูปแบบเฉพาะตัว
มากยิ่งขึ้น

• มุ่งเป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที รวมถึงร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อน�ำเสนอการบริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้าแต่ละราย

การสร้างคุณค่ายั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

• การด�ำเนินงานของคูธ่ รุ กิจหลายฝ่าย
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ
ผู้ขนส่ง และผู้จัดจ�ำหน่าย มีความเสี่ยง
ที่จะท�ำให้เกิดความชะงักงันในการด�ำเนิน
ธุรกิจของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ
คู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

เศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ
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แนวทาง หัวข้อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

โอกาสของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• แหล่งพลังงานทีม่ จี ำ� กัด รวมทัง้
ผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่มีต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทีม่ คี วามรุนแรงมากขึ้น

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป็นกลยุทธ์หลัก รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
และไม่ตกในพื้นที่ต้นน�้ำ ท�ำให้ปริมาณ
น�้ำเก็บกักในเขื่อนลดลง มีความเสี่ยง
ที่ปริมาณน�้ำจะไม่พอใช้ภายในโรงงาน

• ยกระดับความสามารถในการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการ โดยร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
น�ำเครื่องมือสากลมาใช้ประเมินสถานการณ์น�้ำ 
พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้ำในพื้นที่โรงงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ และบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
เพื่อน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการของเสีย

• ภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
และมลภาวะจากการจัดการของเสีย
อย่างไม่เหมาะสมส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ำวัตถุดิบ
และของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย ร่วมกับการบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมตามหลัก 3R และหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมถึงลดการน�ำของเสียไป
เผาก�ำจัดโดยไม่ก่อประโยชน์

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

• การด�ำเนินธุรกิจในพื้นที่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งความคาดหวัง
ที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
ต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ห่วงใยต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาชุมชนต้นแบบทีม่ คี วามยัง่ ยืน
พึง่ พาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
และใช้ความรู้ความเชีย่ วชาญของทัง้
เอสซีจี แพคเกจจิง้ และภาคส่วนอื่นๆ
เข้ามาสนับสนุน

ความปลอดภัย

• แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
และคูธ่ รุ กิจยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย
การเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ของคูธ่ รุ กิจ
ยังมีตวั เลขสูงกว่าเป้าหมาย รวมทัง้ การดูแล
ความปลอดภัยของธุรกิจในต่างประเทศ
ให้ได้มาตรฐานของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• สร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดเป็น
การปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนื่อง
และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือ
ก�ำกับดูแล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน

• การละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ ในกิจกรรม
ทางธุรกิจของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยตรง
และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
และกิจการร่วมทุนที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ไม่ได้บริหารจัดการ ล้วนส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• ก�ำหนดนโยบายให้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

การดูแล
และพัฒนาพนักงาน

• ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ
รวมถึงความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปของลูกค้า
ท�ำให้ความรู้และทักษะของพนักงาน
ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

• เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรูปแบบ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
และทักษะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างว่องไว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการน�้ำ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การด�ำเนินงานในหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562

เศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

97%

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่
ในการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์

การมีส่วนร่วม
กับลูกค้า

84%

ผลส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า

การสร้างคุณค่ายั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

100%

คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาท
ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล
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• การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์จากเศษกระดาษ (Recovered
Paper, RCP) จัดเก็บกล่องลูกฟูกใช้งานแล้วและเศษกระดาษรีไซเคิล
กลับมาใช้ใหม่ โดยอัดเป็นก้อนส่งโรงงานกระดาษ สามารถรีไซเคิล
RCP ได้ 97% ของเยื่อที่ต้องใช้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
• Green Carton บรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษลูกฟูก ใช้ทรัพยากร
ในการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร โดยยังคง
ความแข็งแรงและคุณภาพเท่าเดิม ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งจาก
น�้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่เบาลง
• บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัวที่ผลิตจากฟิล์มชนิดเดียวกัน
ทุกชั้น (Mono Materials) สามารถน�ำกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้
เนื่องจากผลิตด้วยการประกบวัสดุชนิดเดียวกันหลายชั้น (Multi-layer
mono material)
• การผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital
Printing) ลดขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ ลดระยะเวลากระบวนการ
ผลิตให้สั้นลง และลดข้อจ�ำกัดจ�ำนวนการผลิตขั้นต�่ำ ช่วยลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตและการสั่งซื้อเกินความจ�ำเป็นใช้งาน
• กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกลอนเล็ก (Microflute) พื้นผิวของกระดาษ
มีความเรียบเนียน รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง มีความแข็งแรง
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
• ร่วมกับ Modern Trade สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์
(Closed Loop System) โดยให้บริการน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษใช้แล้ว
จาก Modern Trade ไปรีไซเคิลและผลิตเป็นถุงกระดาษเพื่อน�ำกลับ
ไปใช้ใหม่
• โซลูชนั ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และสือ่ แสดงสินค้าเพือ่ ส่งเสริมการขาย
ร่วมกับ บิ๊กซี สาขาราชประสงค์ ออกแบบและพัฒนากล่องสินค้า
ขนาดมาตรฐานพร้อมโลโก้ห้าง เพื่อเป็นจุดขายส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ การสร้างมุมแสดงสินค้า Made in Thailand จากตัวละคร
ในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล
• ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกับ S&P ออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีส่วนผสม
ของกระดาษรีไซเคิล มีความสวยงามและแข็งแรง สามารถใช้ซำ�้
และน�ำเข้ากระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• Financing Program - Blockchain น�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อ วางบิล และช�ำระเงิน โดยคู่ค้า
มีทางเลือกในการลดต้นทุนและบริหารการจัดการด้านการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• CEO Exclusive Forum 2019 งานสัมมนาเพือ่ ส่งเสริมการท�ำธุรกิจ
ของลูกค้า น�ำเสนอข้อมูลและแนวโน้มที่น่าสนใจของอุตสาหกรรม
เพื่อให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสการเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
• The Challenge 2019 กิจกรรมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยให้ลูกค้าเป็นผู้มอบโจทย์และเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อสร้าง
เวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่น�ำไปสู่
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้งานได้จริง

สิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน
เป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

28%

ภายในปี 2573
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550
ลดการใช้พลัังงาน

13%

ภายในปี 2568
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

การบริหารจัดการนํ้า
เป้าหมาย
ลดการใช้นํ้าจากภายนอก

35%

ภายในปี 2568
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557

การจัดการของเสีย
เป้าหมาย
ลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก�ำจัดต่อตันการผลิต

92%

ภายในปี 2568
เทียบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557

• รางวัล Thailand Energy Awards 2019 บริษัทเอสซีจี
เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด จัดท�ำโครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งในโรงงานวังศาลา
น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผากากปูนขาวของบริษัทผลิตภัณฑ์
กระดาษไทย จ�ำกัด ทดแทนน�้ำมันเตาปริมาณ 3.3 ล้านลิตรต่อปี
และเป็นเชือ้ เพลิงของบริษทั สยามคราฟท์ฯ ทดแทนถ่านหิน
ปริมาณ 4,500 ตันต่อปี
• คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ได้รับการรับรองคาร์บอน
เครดิตจ�ำนวน 7,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นมูลค่า
7 แสนบาทต่อปี ระยะเวลา 7 ปี จากโครงการ Thailand Voluntary
Emission Reduction Program (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• Internal Carbon Pricing (ICP) ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร มีมูลค่า 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
และน�ำมาใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• WRI AQUEDUCT น�ำเครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งด้านน�ำ้
ของสถาบัน Water Resources Institute ซึ่งได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ โดยบูรณาการกับ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริหารจัดการน�้ำร่วมกับทุกภาคส่วน
• น�ำน�้ำทิ้งผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้งาน ปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
ให้มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มคุณภาพน�้ำและน�ำกลับมาใช้เพิ่มขึ้น ช่วยลด
การใช้น�้ำได้มากขึ้น 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
• พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้ำ เน้นการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงตามแนวคิดเพิม่ ประสิทธิภาพไคเซ็น (Kaizen)
และจัดเวิร์กช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนตัวอย่างโครงการลดน�้ำที่ดีและจัดท�ำ
เครื่องมือชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
• Thermal Recycling Plant โรงงานผลิตไฟฟ้าจากของเสีย
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด น�ำเศษวัสดุของเสีย
จากการผลิตกระดาษมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้
73 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ก�ำจัดปริมาณขยะของเสีย 100,000 ตันต่อปี
• การก�ำจัดกากปูนขาวและพัฒนาสารฆ่าเชือ้ จากฝุน่ ตะกอนปูนขาว
จัดสร้างเตาเผากากปูนขาวเพื่อเปลี่ยนกากปูนขาวซึ่งเป็นของเสียจาก
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ให้เป็นปูนขาว (CaO) เพื่อน�ำกลับมาใช้
เป็นสารเคมีในหม้อต้มเยื่อได้อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณกากปูนขาว
ที่ต้องส่งก�ำจัดและลดการใช้แคลเซียมออกไซด์ (Quick Lime)
จากเหมืองธรรมชาติ รวมทั้งน�ำฝุ่นตะกอนปูนขาวจากเตาเผา
มาพัฒนาเป็นสารฆ่าเชื้อส�ำหรับฟาร์มปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการฆ่าเชื้อก่อโรค

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สังคม
การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

86%

ความพึงพอใจของชุมชน

• โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมจักสานด้วยเส้นเทปกระดาษ
(Paper Band) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระดาษ
เพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
• โครงการจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร (Water Management for
Agriculture) แบ่งปันน�้ำที่ได้รับการบ�ำบัดให้ชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุน
การเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสนับสนุน
เมือ่ ขาดแคลนน�ำ 
้ โดยได้สง่ มอบน�ำ้ ทีบ่ ำ� บัดแล้วกว่า 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และปราจีนบุรี
• โครงการชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอ�ำเภอ
บ้านโป่ง (Banpong Circular Economy Community Project)
ส่งเสริมความรู้และอุปกรณ์ในการจัดการขยะของชุมชนต้นแบบ
บ้านรางพลับตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศในปี 2562 จากโครงการชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายองค์
ความรู้การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพให้ชุมชนอื่นๆ ในอ�ำเภอบ้านโป่ง

ความปลอดภัย

2

ราย
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ ปี 2562

0.605

ราย

1,000,000

ต่อ
ชั่วโมง-คน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ ปี 2562

75%

• SAFEsave เอสซีจี แพคเกจจิง้ พัฒนานวัตกรรมระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้านตัวบุคคลและทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และ AI เช่น การตรวจสอบบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เข้า-ออก
โรงงานด้วย QR Code การแจ้งเตือนการเข้าพื้นที่หวงห้ามด้วย
กล้องวงจรปิด เป็นต้น
• Goods Transportation Safety ยกระดับมาตรฐานการขนส่งปลอดภัย
โดยจัดท�ำมาตรฐานทีใ่ ช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านของทัง้ องค์กร
รวมทัง้ น�ำมาตรฐานนี้ไปปรับใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง
• Care for Self ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
โดยเริ่มต้นที่การรักและดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการท�ำงาน
มีผู้บริหารเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัยที่ดี

โรงงานในประเทศไทยที่ได้ SPAP ระดับ 4 ขึ้นไป

สิทธิมนุษยชน

0

จ�ำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ยึดมั่นในการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามพันธสัญญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดในการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและพนักงาน เช่น มาตรฐานการใช้แรงงาน
Disney Standard นโยบายด้านบรรษัทภิบาล ฯลฯ
• SEDEX เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เข้าร่วมกับ The Sedex Members
Ethical Trade Audit หรือ SEDEX และด�ำเนินการตามมาตรฐานของ
SEDEX ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและแรงงานทัง้ ภายในบริษทั และคูธ่ รุ กิจ
• ความเท่าเทียมทางเพศ ให้โอกาสในการจ้างงาน ท�ำงาน
และความเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันตามความรู้ความสามารถ
ในทุกระดับงาน โดยมิได้พิจารณาถึงเพศ

การดูแล
และพัฒนาพนักงาน

• เตรียมความพร้อมผู้บริหารในอนาคต วางระบบการบริหาร
และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เชื่อมโยงกับแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างที่ดี
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและการบริหารงานบุคคล

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

• Reskill & Upskill พัฒนาพนักงานให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร Digital Literacy, Business
Model Canvas, Design Thinking ฯลฯ และปรับการอบรม
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและจัดท�ำโครงการ

74%

เป้าหมาย

80%

ในปี 2565
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ความยั่งยืนของเรา
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการพลังงาน
• 	 การบริหารจัดการนํ้า
• การจัดการของเสีย
• 	 ความปลอดภัย

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

2563

50%

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
ที่น�ำกลับมารีไซเคิล
หรือใช้ซ�้ำได้ เทียบกับรายได้
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม

2568

1. ส่งเสริมการใช้วัสดุชีวภาพหรือวัสดุทดแทน
ที่รีไซเคิลได้
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยืดอายุสินค้า
และส่วนประกอบ
3. ใช้แพลตฟอร์มการแบ่งปัน (Sharing Platform)
เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
4. รวบรวมและจัดการวัสดุเหลือทิ้งเพื่อน�ำกลับมา
ใช้ใหม่
5. สร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิดท�ำสินค้าให้เป็นบริการ
(Product as a Service)

100%
วิกฤตของโลกก�ำลังสร้างปัญหามากมาย ทั้งมลพิษ
ทางสิง่ แวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คุณภาพชีวติ
ของผู้คนในสังคม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
โดยตรง เอสซีจี แพคเกจจิง้ จึงมุง่ มัน่ สร้างความยัง่ ยืน
ในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซึ่งมิได้หมายถึงแค่การรีไซเคิลวัตถุดิบเพื่อผลิตซ�้ำ แต่
เป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่ช่วยบริหารจัดการให้เกิด
การหมุนเวียนทรัพยากรและพลังงานในระบบอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผนและ
ออกแบบการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต
การบริโภค การจัดการของเสีย รวมถึงการน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ แทนการทิ้งเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระดับ
โลก A Circular Economy for Flexible Packaging
(CEFLEX) เพือ่ ร่วมสร้างความยัง่ ยืนด้วยการส่งมอบ
สินค้า บริการ และโซลูชนั ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
ที่น�ำกลับมารีไซเคิลหรือ
ใช้ซ�้ำได้ เทียบกับรายได้
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากวัสดุ
ที่รีไซเคิลได้ง่าย
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลาย
และรีไซเคิลได้ง่าย ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ที่ตอบโจทย์แนวคิด “ผลิตได้ ขายได้ ใช้งานได้จริง”
อีกทั้งใส่ใจผู้บริโภคด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
• บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติแบรนด์
“เฟสท์” (Fest) ผลิตด้วยเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูก
ที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
เพิ่มรายได้ โดยให้ความใส่ใจตั้งแต่การพัฒนา
สายพันธุ์ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การดูแล
และการซื้อคืนกลับมาผลิตเป็นเยื่อธรรมชาติส�ำหรับ
ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน
สะดวกต่อการใช้งาน และรีไซเคิลได้  เช่น เฟสท์ชิลล์
(Fest Chill) ผสานนวัตกรรมการเคลือบสารเพื่อเพิ่ม

FybroZeal
Fest
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ความแข็งแรง ใช้งานทั้งการอุ่นร้อนและแช่เย็น
โดยไม่เสียสภาพ  เฟสท์ไบโอ (Fest Bio) พิเศษด้วย
เนื้อผิวสีขาว เรียบเนียน มีความสะอาดปลอดภัย
ใส่อาหารร้อนโดยไม่รั่วซึม อุ่นร้อนและแช่เย็นได้
อีกทั้งย่อยสลายทางชีวภาพได้ใน 60 วัน
• FybroZeal บรรจุภัณฑ์กระดาษท�ำจาก
เยื่อธรรมชาติซึ่งใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating)
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้คุณภาพงานพิมพ์สูง
โดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก แต่บรรจุภัณฑ์ยังคง
คุณสมบัติความแข็งแรง ทนทาน ปกป้องคุณภาพ
สินค้า น�้ำหนักเบา  ที่ส�ำคัญคือรีไซเคิลได้ 100%
และย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
• Recyclable Polymer Packaging
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รีไซเคิลได้ เช่น บรรจุภัณฑ์
ขึ้นรูปถนอมอาหาร (Thermoformed Barrier Food
Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปส�ำหรับบรรจุอาหาร
ที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน (High-Barrier
Rigid Food Packaging) มีคุณสมบัติควบคุม
การซึมผ่านของน�้ำและออกซิเจน ช่วยถนอมอาหาร
ที่บรรจุไว้ได้ยาวนานเทียบเท่าบรรจุภัณฑ์โลหะหรือแก้ว
แต่มีน�้ำหนักเบา  บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว
ที่ผลิตจากฟิล์มประกบหลายชั้น แต่ละชั้นเป็น
พอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน (Multi-layer mono material)
สามารถปกป้องสินค้าและทนแรงกระแทกสูง น�ำกลับ
มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและวัสดุอื่นๆ ได้อย่าง
มีคุณภาพ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบทดแทน
กลับเข้าสู่ระบบ

บรรจุภัณฑ์ยืดอายุสินค้า
(Product Life-Extension)

ปี 2562
กิจการบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุสมรรถนะสูงและ
พอลิเมอร์ (Performance
and Polymer Packaging
Business :
PPP Business)
มีสัดส่วนรายได้บรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่รีไซเคิลได้

47%

ของยอดขาย
PPP Business

การขยายตัวของสังคมเมืองและการเติบโตของ
ประชากรโลกท�ำให้การบริโภคมีปริมาณสูงขึ้น
ซึ่งนอกจากจะเกิดขยะทั่วไปมากขึ้นแล้ว ยังมีขยะ
อาหารเน่าเสียปริมาณมหาศาลที่ถูกทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ร้านค้า และครัวเรือน โดยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เล็งเห็นถึงปัญหา
ดังกล่าวจึงน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
สร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วย
ยืดอายุสินค้าประเภทอาหารให้ยาวนานขึ้น ช่วยรักษา
คุณภาพความสดของผักผลไม้ระหว่างการขนส่ง
จากเกษตรกรมาถึงผู้บริโภคปลายทางทั้งในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ช่วยยืดอายุการจ�ำหน่าย
สนับสนุนแนวคิด “จากเกษตรกรถึงผู้บริโภค”
• OptiBreath® บรรจุภัณฑ์ช่วยยืดอายุ
ผักและผลไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว
(Flexible Packaging) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุและระบบพิเศษ Modified
Atmosphere Packaging (MAP) ตั้งแต่การเลือกใช้
วัสดุ และการผลิตฟิล์มที่เหมาะสมกับการบรรจุผัก
และผลไม้แต่ละประเภท เพื่อรักษาความสดของสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์
ที่ใช้แล้ว ยังน�ำพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ใหม่
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ OptiBreath® เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษา เช่นมะพร้าวน�้ำหอม
Video

Recyclable
Polymer
Packaging

OptiBreath®

ความยั่งยืนของเรา
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ใช้แพลตฟอร์มการแบ่งปัน
(Sharing Platform)
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
พัฒนาแพลตฟอร์มการแบ่งปันเพื่อสร้างโซลูชัน
การบริการที่ช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสินค้า บริการ
หรือโซลูชัน ที่สามารถใช้งานร่วมกัน หรือเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าสูงสุด
• PaperX Digital Platform เป็นระบบ
บริการรับซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ช่วยรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเพื่อบริหารการจัดเก็บ
กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์จากผู้ใช้สินค้าปลายทาง
ทั้งนี้การรวบรวมขยะของเสียให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นต้องสร้างความ
ร่วมมือกับหลายภาคส่วน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงสร้าง
ความร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น ร้าน Doozy Pack
ของบริษัทและผู้ประกอบการค้าปลีกเทสโก้ โลตัส
เพื่อส่งเสริมและขยายจ�ำนวนจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
จากลูกค้า โดยแอปพลิเคชั่น PaperX จะช่วย
การนัดหมายเข้าไปจัดเก็บ สร้างความร่วมมือกับ

ผู้ค้า Modern Trade หลายรายในการรวบรวมกล่อง
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจากศูนย์กระจายสินค้า
โดยตรงกลับเข้าสู่โรงงาน เพื่อผลิตเป็นกระดาษ
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่  นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บเศษกระดาษและพลาสติก
ที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เครือข่ายโรงงาน
อัดเศษกระดาษในการเก็บพลาสติกเหลือใช้
เพื่อน�ำมาผลิตซ�้ำด้วยแอปพลิเคชั่น PaperX

PaperX Digital Platform
ช่วยรีไซเคิลกระดาษจ�ำนวน

68,000
ตันต่อปี

น�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
(Resource Recovery)
“ผลิต-ใช้-วนกลับ” ถือเป็นแนวคิดส�ำคัญของ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงให้
ความส�ำคัญกับการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้งานใหม่ เกิดวงจร
การหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ถุงกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้วยการน�ำกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจาก
ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศกลับสู่โรงงานเพื่อผลิต
เป็นกระดาษรีไซเคิลและขึ้นรูปเป็นถุงกระดาษที่มี
คุณภาพแข็งแรง รับน�้ำหนักได้ดี เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์
ทางเลือกให้แก่ลูกค้า
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ท�ำสินค้าให้เป็นบริการ
(Product as a Service)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผล
ให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจ
จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค  การเสนอบริการแทน
การขายสินค้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถน�ำทรัพยากร
กลับสู่วงจรการผลิตได้สูงสุด จึงเป็นหนึ่งแนวคิดที่
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง น�ำมาใช้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
• Marketing Event Solutions บริการจัดท�ำ
สื่อประกอบนิทรรศการ อีเวนต์ บูทแสดงสินค้า
หรือประชาสัมพันธ์ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอน
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมถึงบริการเก็บกลับเมื่อ
เสร็จสิ้นงาน โดยใช้กระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุหลัก
ซึ่งสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ 100%

ทรัพยากรหมุนเวียน

ใช้พลังงานทดแทน
วัสดุชีวภาพ หรือวัสดุ
ที่รีไซเคิลได้ ทดแทน
วัสดุที่ต้องใช้ได้ครั้งเดียว
หรือวัสดุที่มีสารพิษ

ยืดอายุสินค้า

กระบวนการผลิต
และการน�ำทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่

การขาย
และขายของเก่า
ที่ยังใช้งานได้

ฟื้นฟู
และปรับปรุง
ขั้นตอนให้ดีขึ้น

ใช้และ
แบ่งปัน

ท�ำสินค้า
ให้เป็นบริการ

เสนอบริการแทน
การขายสินค้า
เพื่อสามารถใช้ประโยชน์
และน�ำทรัพยากรกลับสู่
วงจรการผลิตได้สูงสุด

น�ำกลับมา
ใช้ใหม่

น�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ยืดอายุการใช้งานสินค้า
และส่วนประกอบด้วยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษา
คุณภาพความสดใหม่ให้สินค้า
มีอายุใช้งานยาวนานขึ้น

ซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยน
การใช้งาน

แพลตฟอร์มการแบ่งปัน

เพิ่มอัตราใช้ประโยชน์สินค้า
บริการ หรือโซลูชัน
โดยการใช้งานร่วมกัน
เข้าถึงได้ หรือเป็นเจ้าของ
ร่วมกันได้

น�ำวัตถุดิบ ทรัพยากร และพลังงาน จากสินค้าหรือผลพลอยได้
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

ความยั่งยืนของเรา
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ผลิตภัณฑ์

• Green Carton
บรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษลูกฟูก
ที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง
ไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร
โดยยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

ออกแบบให้น�ำมาใช้ซ�้ำได้โดย
Inspired Solution Studio

ผลิตภัณฑ์

การผลิตกล่องลูกฟูก

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ลดการใช้ทรัพยากร
• ลดขยะอาหาร (Food Waste)
• เพิ่มความสามารถในการน�ำกลับมาใช้ (Recyclability)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกและการรีไซเคิลของเสีย
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ
		 - ใช้ก๊าซชีวภาพจากการบ�ำบัดน�้ำทิ้งเป็นพลังงานทดแทน
		 - ใช้ชีวมวลหรือของเสียเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า
		  ส�ำหรับกระบวนการผลิตสินค้า

การผลิต
กล่องลูกฟูก
• พัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสีย
เช่น การน�ำขี้เถ้าลอยมาเป็น
วัตถุดิบท�ำ Eco Brick

ปรับปรุงระบบการจัดการน�้ำเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่

• ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งชีวภาพแบบประสิทธิภาพสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
• น�ำน�้ำจากกระบวนการบ�ำบัดน�้ำทิ้งกลับมาใช้ในระบบ

การผลิตกระดาษ

การผลิตกระดาษ

• จัดการสวนป่าตามมาตรฐานสากลการจัดการป่าไม้
ที่ยั่งยืนของ Forest Stewardship Council (FSC)
สร้างความร่วมมือกับกรมป่าไม้ นักวิชาการ องค์กรท้องถิ่น
และชุมชน ส่งเสริมอาชีพปลูกสวนป่าเป็นรายได้ให้แก่
เกษตรกร ช่วยลดการท�ำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ
โดยวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นยูคาลิปตัสที่มี
ความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก
เพื่อให้ได้วัตถุดิบเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

• บริหารการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มสัดส่วนการน�ำทรัพยากร
หมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ

97%

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิต
กระดาษบรรจุภัณฑ์
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• Fest
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รีไซเคิลได้และย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ

• Recyclable Bag
ถุงกระดาษจาก
กระดาษรีไซเคิลสามารถ
รีไซเคิลได้ เพิ่มทางเลือก
เพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์

• Microflute
กระดาษลูกฟูกลอนเล็ก
ลดทรัพยากรในการผลิต
เพิ่มสัดส่วนเยื่อกระดาษ
รีไซเคิล

• OptiBreath®
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว
ช่วยยืดอายุให้ผักผลไม้
คงความสดใหม่ได้นานขึ้น
ลดความสูญเสียระหว่างขนส่ง

• Multi-layer mono material
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว
ที่ผลิตจากฟิล์มประกบหลายชั้น
แต่ละชั้นเป็นพอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน
ปกป้องสินค้าได้ดีและทนแรง
กระแทกสูง น�ำกลับมารีไซเคิลได้

ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า

e

ร้านจ�ำหน่ายสินค้า

• พัฒนาแพลตฟอร์ม
การแบ่งปัน PaperX
สนับสนุนการน�ำกลับ
สินค้าบรรจุภัณฑ์จากลูกค้า
ที่สะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

Rec

ycl

ร้านจ�ำหน่ายสินค้า

• สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์
(Closed-Loop System)
สนับสนุนการเก็บและรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
จากศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้า ผู้บริโภค
เพื่อน�ำกลับโรงงานมารีไซเคิล  
ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เช่น
การร่วมมือกับร้าน Doozy Pack
และห้าง Modern Trade
น�ำบรรจุภัณฑ์กระดาษมาผลิตเป็น
ถุงกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

ลูกค้า

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

• จัดตั้งศูนย์รวบรวมวัสดุรีไซเคิล
รวบรวมและรับซื้อเศษกระดาษ
และเศษวัสดุ ซึ่งผ่านการใช้งานแล้ว
มาคัดสรรและจัดการให้มีสภาพ
เหมาะสมกับการน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ชุมชน

ลูกค้า

• ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
ตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้า
บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย
ปกป้องและยืดอายุสินค้า
ช่วยลดปริมาณขยะโดยลดการใช้
ทรัพยากร สามารถน�ำกลับมารีไซเคิล
หรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย

ชุมชน

• สร้างความร่วมมือกับชุมชนพัฒนา
โครงการต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส่งเสริมความรู้และเครื่องมือในการจัดการขยะ
ของชุมชน เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เพื่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศ
ความยั่งยืนของเรา
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การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และการจัดการ
พลังงาน

เป้าหมาย
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

10%
20%
28%

ภายในปี 2563

ภายในปี 2568

ภายในปี 2573
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรงมากขึ้น เป็นปัจจัยเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องให้
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
ความตกลงปารีส เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้แสดงความ
มุ่งมั่นในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้น
เกิน 2 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้ และสนับสนุน
การควบคุมให้ไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดย
ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 28%
ภายในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)
และยังได้ตั้งเป้าหมายระหว่างทาง ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 20% ให้ได้ภายในปี 2568 โดยการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานสู ง ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

เวลาแห่งความมุ่งมั่น
ด้านการจัดการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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การลดการใช้พลังงาน

13%

ภายในปี 2568
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

กลยุทธ์

1. ควบคุมการปล่อยมลพิษให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
2. ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสูงขึ้น
3. จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนให้แก่
พนักงานและคู่ธุรกิจ
4. น�ำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการประกอบการ
ตัดสินใจด�ำเนินโครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Internal Carbon Pricing)

นานาชาติลงนาม
ในข้อตกลงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในพิธีสารเกียวโต

เอสซีจีประกาศ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

2540

2534
2535

การประชุม Earth
Summit ก�ำหนดแนว
ปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา
ให้แก่ประชาคมโลก

2544
เอสซีจีจัดท�ำรายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลด�ำเนินงาน
ปี 2562
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

14.4%

เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550
การลดการใช้พลังงาน

8.4%

เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550

ปริมาณการใช้พลังงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

เพตะจูล

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

50
40
30
20
10
0

33.47
33.47

40.96

42.13

43.43

44.64

44.59

5

38.57

39.38

40.39

40.97

40.83

4
3
2

2550 2558

ทุกหน่วยธุรกิจจัดท�ำ
รายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเสร็จสมบูรณ์

2549

2559

2560 2561

2562

1
0

2.66
2.66

3.23

3.34

3.40

3.40

3.40

3.25

3.03

3.02

2.96

2.91

2550 2558

2559

2560 2561

2557

2553
จัดตั้งคณะกรรมการ
พลังงาน เอสซีจี
วางแนวทางการจัดการ
ด้านพลังงาน

BAU

บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
ได้รับรางวัล Thailand
Energy Awards 2014
ด้านพลังงานสร้างสรรค์
จากกระทรวงพลังงาน

ทุกธุรกิจปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2550

2562

2556
จัดตั้งคณะกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อลดการใช้
ถ่านหินและนํ้ามันเตา

ความยั่งยืนของเรา
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ส่งเสริมพลังงานทดแทน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้ความสนใจกับการน�ำพลังงาน
ทดแทนมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ
และโซลาร์รูฟทอป  รวมถึงการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
การบ�ำบัดน�้ำทิ้ง การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของเสีย
หรือวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว
ยังเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการน�ำ
ของเสียกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
• Thailand Energy Awards 2019  
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
โรงงานวังศาลา เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด  
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งของ
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็น

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

23,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ระบบเติมอากาศ โดยเพิ่มระบบบ�ำบัดแบบไร้อากาศ
เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยฯ
และบริษัทสยามคราฟท์ฯ เพื่อให้สามารถใช้พลังงาน
ก๊าซชีวภาพได้
ในปี 2561 ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเตาเผากากปูนขาวของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยฯ
ทดแทนการใช้น�้ำมันเตาได้ 3.3 ล้านลิตรต่อปี และเป็น
เชื้อเพลิงในหม้อไอน�้ำของบริษัทสยามคราฟท์ฯ
ทดแทนถ่านหิน 4,500 ตันต่อปี  ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวม 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
นอกจากนั้นระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งแบบไร้อากาศ
ยังช่วยลดภาระของระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งเดิม ช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณปีละ 5.6 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อปี และลดปริมาณกากของเสียที่ต้องส่งไปก�ำจัด
12,000 ตันต่อปีด้วย
จากผลส�ำเร็จหลายประการข้างต้น ส่งผลให้
โครงการนี้ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy
Awards 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการ
ที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)  
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีวัตถุดิบของเสียหรือน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
ทุกประเภท โดยเฉพาะของเสียหรือน�้ำทิ้งที่มี
สารอินทรีย์หรือค่า COD สูง ซึ่งสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมาก
• ขยายผลโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบ
บ�ำบัดน�้ำทิ้ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
โรงงานบ้านโป่ง น�ำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งของโรงงานวังศาลาซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จอย่างดีมาใช้ที่โรงงาน โดยการเพิ่มระบบ
บ�ำบัดแบบไร้อากาศเพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

เอสซีจีประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เอสซีจี  
เริ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทุกบริษัท
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2016
และ ASEAN Energy Award 2016 ด้านพลังงานทดแทน
ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า Off-Grid (Thermal)

2559
2558
นานาชาติมีมติตาม “ความตกลงปารีส”
ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้
เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ชีวมวลและ Waste Reject
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและลดการใช้ถ่านหิน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและลดการใช้ถ่านหิน
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2560
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพื่อลดการใช้ถ่านหิน
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล Energy Globe World Award 2017
ที่ประเทศอิหร่าน จากการน�ำวัสดุเหลือทิ้ง
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้น�้ำมันเตา

• โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ได้ด�ำเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
โรงงานวังศาลา ประเภทรูฟทอป 2.5 เมกะวัตต์  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โรงงานกาญจนบุรี ประเภทโซลาร์ฟาร์ม 2 เมกะวัตต์
และโรงงานปราจีนบุรี ประเภทโซลาร์ฟาร์ม
2 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ 3 เมกะวัตต์
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 7,700 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  โครงการนี้ได้ส่งเข้าร่วม
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program, T-VER)

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

7,700

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และผ่านเกณฑ์ของ T-VER  ได้รับ
การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจ�ำนวน 7,700 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7 แสนบาทต่อปี
ระยะเวลา 7 ปี

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

104,381

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

จัดตั้งบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากของเสียในการผลิตกระดาษ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัง้ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 28%
ภายในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

2561
2562
ตั้งเป้าหมายระหว่างทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลง 20% ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2019  
ประเภทพลังงานทดแทน จากโครงการ
“เชื้อเพลิงทดแทนอย่างบูรณาการจากก๊าซชีวภาพน�้ำทิ้ง”
ของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา

มุ่งมั่นอนุรักษ์พลังงาน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาตั้งแต่
ปี 2553 โดยการติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน
ของตนเองอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับคิดค้น วิจัย
และพัฒนาแนวทางใหม่ๆ น�ำมาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
ในทุกขั้นตอน
ปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น สามารถลดการใช้พลังงานได้
325,119 กิกะจูลต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 104,381 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ยกระดับการบริหารจัดการ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล
การใช้ Internal Carbon Pricing (ICP)
ปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เริ่มการก�ำหนดราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing)
โดยก�ำหนดมูลค่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็น 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
และน�ำมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน
ในโครงการต่างๆ  ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนให้กับโครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงจาก
กฎระเบียบข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความยั่งยืนของเรา
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การบริหาร
จัดการน�้ำ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ลดการใช้น�้ำจากภายนอก

35%

ภายในปี 2568
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557

1. การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
2. การลดความเสี่ยงด้านน�้ำ
3. การใช้หลัก 3R ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต
4. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านน�้ำ

เริ่มน�ำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำร่วมกับข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม
สถานการณ์น�้ำอย่างเป็นระบบตามสภาพลุ่มน�้ำ
จากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ซึ่งประกอบด้วยล�ำน�้ำสาขา
เชื่อมโยงพื้นที่หลายจังหวัด ท�ำให้การประเมิน
สถานการณ์ในพื้นที่ที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจ
มีความแม่นย�ำและครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างครบถ้วน

ความท้าทายหลักของการจัดการน�้ำมาจากปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ฝนไม่ตก
ตามฤดู ก าลและไม่ ต กในพื้ น ที่ ต ้ น น�้ ำ ปริ ม าณน�้ ำ
เก็บกักในเขื่อนลดลง ประกอบกับความต้องการใช้น�้ำ
ทีม่ ากขึน้ ในอนาคต ท�ำให้เกิดความเสีย่ งทีป่ ริมาณน�ำ้
ไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในโรงงาน เอสซีจี แพคเกจจิง้
จึงยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน�้ำ
อย่างบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้ ในพืน้ ทีโ่ รงงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำ และน�ำน�้ำทิ้งผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้งาน
ตามหลัก 3R

การลดความเสี่ยงด้วยการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ
ซึ่งมีกรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�ำนักทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ
และส�ำนักงานชลประทานที่ 1-17 ซึ่งครอบคลุม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์น�้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�ำ
ทุก 2 สัปดาห์  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานบริหาร
ความต่อเนื่องของการด�ำเนินงาน (Business
Continuity Management, BCM) ติดตาม
สถานการณ์น�้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่มีโรงงานตั้งอยู่
เพื่อร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกันการขาดแคลนน�้ำ
กับโรงงานอย่างต่อเนื่อง
ปี 2562 สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณ
ฝนสะสมในบางพื้นที่ต�่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะ
โรงงานที่มีความเสี่ยงคือพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่ง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้น�ำข้อมูลต่างๆ มาประเมิน
สถานการณ์ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล และวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
วิกฤต โดยประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการ
น�้ำอย่างเป็นระบบ
• WRI AQUEDUCT เป็นเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงด้านน�้ำของสถาบัน Water Resources
Institute (WRI) ซึ่งในปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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จัดเตรียมบ่อส�ำรองน�้ำใช้

200,000
ลูกบาศก์เมตร

• แผนรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน�้ำของ
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่
เสี่ยงต่อภัยแล้ง จึงจัดท�ำแผนรับมือกับสถานการณ์
ขาดแคลนน�้ำ ได้แก่ การรณรงค์สร้างความตระหนัก
ในการใช้น�้ำภายในโรงงานและชุมชนรอบโรงงาน
การลดการใช้น�้ำในกระบวนการผลิตตามหลัก 3R
การจัดเตรียมบ่อส�ำรองส�ำหรับน�้ำใช้ และการวาง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องลดการใช้น�้ำ
ในกระบวนการผลิตเป็นล�ำดับขั้นตามภาวะน�้ำแล้ง
ท�ำให้บริษัทรับมือวิกฤตภัยแล้งในปี 2562 มาได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และไม่มีปัญหา
การใช้น�้ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในพื้นที่

การลดการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต

ลดการใช้นํ้า
ในกระบวนการผลิต

5.2

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
49 โครงการ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกรองน�้ำ
เพื่อหมุนเวียนน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงระบบ
การฉีดพ่นน�้ำ (shower) ให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
ระบบน�้ำหล่อเย็น ฯลฯ  สามารถลดการใช้น�้ำได้
5.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยใช้เงินลงทุน
562 ล้านบาท ประหยัดค่าน�้ำได้เฉลี่ย 10.6 ล้านบาท
ต่อปี

ผลด�ำเนินงาน
ปี 2562
ลดการใช้น�้ำจากภายนอก

10.3%

เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557
สัดส่วนการน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ใหม่

12%

ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนํ้า
และสนับสนุนนํ้าให้ชุมชน/เกษตรกรรม

1,012
ฝาย

พื้นที่การเกษตร

การน�ำนํ้าทิ้งผ่านการบ�ำบัด
กลับมาใช้งาน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�ำเนินการน�ำน�้ำทิ้งที่ผ่าน
การบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
โดยการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มคุณภาพน�้ำที่ผ่าน
การบ�ำบัด และสามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้เพิ่มได้มากขึ้น
เช่น ฉีดล้าง ท�ำความสะอาดเครื่องจักร ล้างพื้น
รดน�้ำต้นไม้ ฯลฯ
ในปี 2562 มีโครงการน�ำน�้ำทิ้งผ่านการบ�ำบัด
กลับมาใช้งาน ท�ำให้ลดการใช้น�้ำได้เพิ่มอีก
50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน

3,338
ไร่

ปริมาณน�้ำ

5.3

ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากการลดการใช้น�้ำจากภายนอกเพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีน�้ำใช้อย่างเพียงพอร่วมกัน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังให้ความส�ำคัญกับการฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้ำ เพื่อให้มีน�้ำใช้อย่าง
ยัง่ ยืน และส่งน�ำ้ จากหน่วยงานของ เอสซีจี แพคเกจจิง้
สนับสนุนน�้ำใช้ให้แก่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
• จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยสร้าง
ฝายชะลอน�้ำร่วมกันระหว่างพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน
นักเรียน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น
กาญจนบุรี ราชบุรี รวม 1,012 ฝาย ส่งผลให้พื้นที่
สร้างฝายมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น
• จัดท�ำโครงการส่งน�้ำที่ผ่านระบบการบ�ำบัด
แล้ว และมีคุณภาพดีสามารถใช้ในการเกษตร
มีแร่ธาตุและสารอาหารเหมาะสมต่อพืช
ให้แก่พื้นที่การเกษตร 3,338 ไร่ ด้วยปริมาณน�้ำ 
5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพิ่มการลดการใช้น�้ำ

50,000
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

การพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนํ้า
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ โดยเน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การสนับสนุนให้พนักงาน
น�ำเสนอแนวคิดการลดการใช้น�้ำตามแนวคิดเพิ่ม
ประสิทธิภาพไคเซ็น (Kaizen) เพื่อน�ำไปขยายผล
กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร และจัดเวิร์กช็อป
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนตัวอย่างโครงการ
ลดน�้ำที่ดีและจัดท�ำเครื่องมือชี้วัดเพื่อติดตามความ
ก้าวหน้า เช่น กลุ่มผลิตกระดาษคราฟท์ กลุ่มผลิต
กระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มผลิตเยื่อ ฯลฯ พร้อมสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการน�ำโครงการไปขยายผล
กับโรงงานต่างๆ และติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น�้ำอย่าง
มีประสิทธิผล

ความยั่งยืนของเรา
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การจัดการของเสีย

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ทุกปี

0

การน�ำของเสียจาก
กระบวนการผลิต
ไปฝังกลบ

2568
ลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก�ำจัดต่อตันการผลิต

92%

1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�ำเนิด
2. บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3R
และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายในเอสซีจี
และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้มากที่สุด
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ำวัตถุดิบ
และของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย (R & D)
4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ฝังกลบ
5. ลดการก�ำจัดของเสียโดยการเผาทิ้งอย่าง
ไม่ก่อประโยชน์

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจ�ำนวน
วันละมากกว่า 300 ตัน ซึ่งไม่สามารถน�ำมาหมุนเวียน
ใช้ผลิตกระดาษได้อีก มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสูงจากยุโรป
โดยควบคุมการปล่อยมลภาวะภายใต้ข้อก�ำหนด
ตาม EIA การจัดการของเสียอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ของเสียจากโรงไฟฟ้า เช่นเถ้าลอย ก็สามารถน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และการผลิต
อิฐก่อสร้าง

เทียบกับปริมาณ
ณ ปีฐาน 2557

Waste to Product
จากของเสียสู่ผลิตภัณฑ์

ภาคอุตสาหกรรมที่ก� ำลังเติบโตและจ� ำเป็นต้องน� ำ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ�ำกัดมาใช้ในการผลิต
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนทรัพยากรและเกิด
มลภาวะจากการจัดการของเสียอย่างไม่เหมาะสม
จนส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมและชุ ม ชน เอสซีจี
แพคเกจจิง้ จึงลดการผลิตของเสีย ตัง้ แต่การออกแบบ
สินค้า การเลือกใช้วัสดุ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต ลดการส่ ง ของเสี ย ไปจั ด การภายนอก
พร้อมกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�ำวัตถุดิบ
และของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
ร่ ว มกั บ การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อุ ต สาหกรรม
ตามหลัก 3R และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

Thermal Recycling Plant
พลังงานจากของเสีย
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มุ่งหาวิธีจัดการของเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการน�ำกลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ โรงงานผลิตไฟฟ้า
จากของเสีย บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
น�ำเศษวัสดุของเสียจากการผลิตกระดาษของ
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด และ
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ลดปริมาณกากปูนขาว
ที่ต้องส่งก�ำจัดเหลือเพียง

72,000
ตัน

ลดการใช้ปริมาณ
แคลเซียมออกไซด์
จากเหมืองธรรมชาติราว

50,000

ตัน  

ก�ำลังการผลิต

73

กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ก�ำจัดปริมาณขยะของเสีย

100,000
ตันต่อปี

นอกจากการน�ำของเสียมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
แล้ว เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา
แนวทางการสร้างคุณค่าให้กับของเสีย ผ่านการคิดค้น
นวัตกรรมแปรรูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งสามารถสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง
ภายในองค์กร ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ
• จากการก�ำจัดกากปูนขาวสู่ผลิตภัณฑ์
สารฆ่าเชื้อ ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ
อย่างหนึ่ง คือสารเคมีละลายลิกนินซึ่งจะน�ำเข้า
กระบวนการน�ำสารเคมีกลับคืน (Chemical Recovery)
เพื่อให้ได้สารเคมีกลับมาใช้ในหม้อต้มเยื่ออีก
แต่กรรมวิธีนี้ท�ำให้เกิดของเสียจ�ำนวนมาก คือปูนขาว
ที่เผาไม่สุก (Unbernt Lime) กากปูนขาว (Lime Mud
& Grit) และส่วนที่เผาไหม้ไม่หมด (Dreg)
ในปี 2554 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จ�ำกัด (มหาชน) จึงลงทุนสร้างเตาเผากากปูนขาว
(Lime Kiln) จ�ำนวน 2 เตา และปี 2557
สร้างเพิ่มเติมอีก 1 เตา รวม 3 เตา รวมทั้งในปี 2555
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด โรงงานวังศาลา
ก็ได้สร้างเตาเผากากปูนขาวจ�ำนวน 1 เตา
ทั้งนี้เตาเผากากปูนขาวท�ำหน้าที่เปลี่ยนกากปูนขาว
เป็นปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO)
เพื่อน�ำกลับมาใช้เป็นสารเคมีในหม้อต้มเยื่อได้อีก
ท�ำให้ลดปริมาณกากปูนขาวที่ต้องส่งก�ำจัด
และลดการใช้แคลเซียมออกไซด์จากเหมืองธรรมชาติ
โดยในปี 2562 เหลือปริมาณกากปูนขาวที่ต้อง
ส่งก�ำจัดเพียง 72,000 ตัน และลดปริมาณ
แคลเซียมออกไซด์จากเหมืองธรรมชาติได้
ราว 50,000 ตัน

ผลด�ำเนินงาน
ปี 2562
ลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก�ำจัดต่อตันการผลิต

96%

เทียบกับปริมาณ
ณ ปีฐาน 2557

นอกจากนี้บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
ยังได้น�ำกากปูนขาวที่ต้องส่งก�ำจัดราว 4,000 ตัน
ไปจ�ำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงปุ๋ยรอบโรงงาน
เนื่องจากกากปูนขาวมีคุณสมบัติเป็นด่าง ช่วยปรับ
สภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางได้
อย่างไรก็ตามในการเผากากปูนขาวจะท�ำให้
เกิดฝุ่นตะกอนปูนขาวที่ตัวดักจับฝุ่นของเตาเผา
กากปูนขาว ซึ่งปกติจะถูกส่งไปก�ำจัด  
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
จึงร่วมกับส�ำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี (Corporate
Technology Office) และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ศึกษาและวิจัยหาวิธีน�ำฝุ่นตะกอนปูนขาวมาใช้
ประโยชน์ พบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพเป็นสาร
ฆ่าเชื้อส�ำหรับฟาร์มปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ
ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและระบบ
ทางเดินหายใจได้ถึง 99.9%  และด้วยอนุภาคที่มี
น�้ำหนักเบาและเล็กจึงกระจายตัวอย่างทั่วถึงในพื้นที่ใช้
งาน ท�ำให้ใช้ปริมาณน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ปูนขาว
ฆ่าเชื้อในท้องตลาดถึง 20%  ในปี 2562 สามารถ
จัดการปริมาณฝุ่นตะกอนปูนขาวได้ถึง 200 ตัน
สร้างรายได้ 40,000 บาท และประหยัดค่าก�ำจัด
ฝุ่นตะกอนปูนขาว 270,000 บาท
• พัฒนาสารปรับปรุงดิน บริษัทสยามฟอเรสทรี
จ�ำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ได้วิจัยและพัฒนาสารปรับปรุงดินที่ได้จาก
การหมักกากปูนด�ำ กากปูนขาว กากตะกอนเยื่อและ
จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตเยื่อ

ก�ำจัดเถ้าลอยปริมาณ

5,400
ตัน

และผลิตกระดาษ โดยสารปรับปรุงดินที่พัฒนาขึ้น
มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารของพืชสูง รวมทั้งมี
จุลินทรีย์ที่ท�ำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศช่วย
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน อีกทั้งยังช่วยควบคุมโรค
และศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
• PROBLOCK - Eco Brick เป็นนวัตกรรมที่
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง และส�ำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี คิดค้นขึ้น
เพื่อจัดการเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงแข็งไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือชีวมวลใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนเถ้าลอยให้เป็น
วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ เช่น อิฐก่อสร้าง อิฐรับแรง
หรืออิฐตกแต่ง ช่วยลดปัญหามลพิษจากการก�ำจัด
ของเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย

ปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สามารถก�ำจัดเถ้าลอย
ปริมาณราว 5,400 ตัน เพื่อผลิตเป็น Eco Brick
ประมาณ 3,248,600 ก้อน และผลิตบริจาคเป็น
สาธารณประโยชน์จ�ำนวนราว 56,900 ก้อน
ให้แก่วัดและชุมชนรอบโรงงาน เช่น วัดท่าตะคร้อ
วัดหนองเสือ บ้านห้วยขวาง-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่ (สวนหลังบ้าน) โรงเรียนวัดหนองพลับ
อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
และโครงการค่ายอาสาสมัครหอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

ความยั่งยืนของเรา

35

เป้าหมาย

ความปลอดภัย

ทุกปี

0

ราย
จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ

เป็นสถานที่ฝึกอบรมกึ่งสถานีจ�ำลองเหตุการณ์
เพื่อฝึกอบรมพนักงานและคู่ธุรกิจ เรียนรู้จากผลของ
อุบัติเหตุโดยตรง จนเกิดความเข้าใจจากการได้เห็น
และได้สัมผัสอันตรายที่จ�ำลองขึ้นเสมือนกับการ
ปฏิบัติงานจริง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะ
การท�ำงานอย่างปลอดภัยและปราศจากการบาดเจ็บ
• SCG Safety Framework และ SPAP  
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety
Framework) ในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ประกอบกับเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้าน
ความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program, SPAP) มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าระดับ
ผลการประเมิน SPAP มีความสัมพันธ์กับอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ คือบริษัทที่มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย SPAP ระดับ 4 (Succeeding)
และระดับที่ 5 (Leading) มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

2565
การด�ำเนินงานของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เกี่ยวข้องกับ
การผลิ ต การให้ บ ริ ก าร การขนส่ ง รวมถึ ง ยั ง มี
พนักงานและคู่ธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ เราจึง
ให้ความใส่ใจและมุ่งความพยายามอย่างเต็มความ
สามารถในการลดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมายสูงสุด
ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานภายในปี 2565 และ
ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจ
ในทุกปี แม้ปจั จุบนั เราจะยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
แต่ความพยายามของเราก็มีแนวโน้มที่ใกล้เป้าหมาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ

0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ

ความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตระหนักดีว่ากิจกรรมของบริษัท
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มาจาก
การขาดความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการควบคุม
การปฏิบัติงานที่ไม่ทั่วถึง เราจึงให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท�ำงานของ
พนักงานและหัวหน้างานด้วยมาตรการต่างๆ ควบคู่
กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยซึ่งจะเป็น
หลักประกันของความปลอดภัยที่ยั่งยืน
• Safety Training Center (STC) & Safety
Dojo ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยที่จัดตั้งโดยบริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานวังศาลา

กลยุทธ์

1. สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำงาน
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�ำด้าน
ความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จำจ�นำวนวนโรงงานในประเทศไทย
นโรงงานในประเทศไทย ตามมตามมาตรฐานความปลอดภั
าตรฐานความปลอดภยั SPAPย SPAP
เปอรเซน็ต
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2560
Level 4 Succeeding

8.33
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0.00
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2562

Level 5 Leading

ย้อนหลัง 3 ปีต�่ำกว่าระดับที่ 3 (Qualifying)
ดังนั้นความพยายามและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ
จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นแนวทางที่ลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ปี 2562 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีโรงงาน
ผ่านการตรวจประเมิน SPAP ระดับ 3
จ�ำนวน 6 โรงงาน ระดับ 4 จ�ำนวน 16 โรงงาน
และระดับ 5 จ�ำนวน 2 โรงงาน

ผลด�ำเนินงาน
ปี 2562

0
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จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน

0

ราย
จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ
ในพื้นที่ท�ำงาน

0

ราย
จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ
ขนส่งโดยตรง
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ราย
จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิต
ของคู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ

• ส่งเสริมกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต 11 ข้อ
เพื่อเน้นย�้ำจิตส�ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ของทุกบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหาก

“

มีการละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการลงโทษอย่าง
เข้มงวดตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ โดยมีการตรวจตรา
และก�ำกับการปฏิบัติหน้างานอย่างเคร่งครัด
• ยกระดับผู้น�ำเพื่อความปลอดภัย  
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เชื่อว่ากุญแจส�ำคัญของ
การดูแลความปลอดภัยในที่ท�ำงานคือ ผู้บริหาร
และหัวหน้างาน ซึ่งต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น�ำ
และเป็นตัวอย่างที่มุ่งมั่นเอาจริงด้านความปลอดภัย
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยึดแนวปฏิบัติตามแนวทาง
ของเอสซีจี เช่น Leader Standard Work ที่
ครอบคลุมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำ (Coaching) การเดิน
ส�ำรวจงาน (Leadership Line Walk) การติดตามผล
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยด้วย Visual
Board (Visualization) การสังเกตการท�ำงานเพื่อ
ความปลอดภัย (Safety Observation Program)
เพื่อให้หัวหน้างานใช้เวลาสังเกตการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ได้แสดงความห่วงใย
และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน
เมื่อพบการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักและลดความเสี่ยงด้วยตนเองจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัย  นอกจากนี้ยังส่งเสริม
พนักงานแสดงออกด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น My Safety Commitment ที่ให้พนักงาน
คิดค�ำปฏิญาณด้านความปลอดภัยประจ�ำตัว

เราไม่สร้างองค์กรแบบหัวหน้ากับลูกน้อง แต่เราสร้างองค์กรแบบพี่น้อง”
นิวัฒน์ ภู่ศรีสลับ
Manufacturing Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด

“บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด โรงงานนวนคร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2514 เป็นโรงงานผลิตกล่องกระดาษโรงแรก
ของเอสซีจี เราตั้งเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งเราคิดว่าต้องสร้างความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องดูแลตัวเองและเพื่อนๆ ในทีม โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมาคอยบังคับ
“ผู้บริหารต้องสื่อสารเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ต้องตื่นตัว ต้องท�ำจริงจัง  พนักงานใหม่อายุงาน
ไม่ถึง 6 เดือนเป็นช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เราจะมีแถบสีเหลืองติดที่หมวกเพื่อเป็น
สัญลักษณ์และจุดสังเกตว่าเป็นพนักงานใหม่ เวลาผมเดินเข้าไปในโรงงาน ผมจะเข้าไปแตะไหล่เขา
ชวนคุยเรื่องความปลอดภัย ท�ำให้พนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย
“ช่วงเช้าเรามี Morning Talk เป็นกิจกรรมก่อนเข้าท�ำงานที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม โดยวาระแรก
จะให้พนักงานออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)  ตอนแรกๆ
พนักงานจะเขินอายไม่ค่อยกล้าแลกเปลี่ยน แต่พอท�ำเป็นปกตินิสัย พนักงานจะภูมิใจที่ได้มาเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยให้เพื่อนๆ พนักงานฟัง กิจกรรมเหล่านี้ท�ำให้พนักงานมีชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ผมคิดว่า Safety Mindset เป็นสิ่งส�ำคัญ และเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เรา
ประสบความส�ำเร็จ ได้ SPAP ระดับ 5 จากการตรวจประเมินเมื่อปีที่แล้ว
“ถ้าถามว่าอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เราจะเก็บเงียบไว้ได้ไหม ถ้าเกิดขึ้นถือว่าระบบยังไม่ดี เราจะไม่ใช้
วิธีท�ำโทษ แต่ต้องให้เขารู้สึกว่าสามารถเล่าเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องปิดบัง ซึ่งฝ่ายผู้บริหารต้องผ่านการอบรม
การให้ค�ำแนะน�ำ (Coaching)  เราไม่สร้างองค์กรแบบหัวหน้ากับลูกน้อง แต่เราสร้างองค์กรแบบพี่น้อง”

ความยั่งยืนของเรา
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• SAFEsave เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พัฒนานวัตกรรมระบบ
ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรียกว่า
“SAFEsave” ซึ่งมีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูง (Machine Learning) แจ้งเตือนอันตรายได้
ณ เหตุการณ์จริง (Real Time) และจัดเก็บฐานข้อมูล
ส่วนกลางแทนการบันทึกข้อมูลในกระดาษ เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์
SAFEsave พัฒนามาตั้งแต่ปี 2561 เริ่มทดลอง
ใช้น�ำร่องที่โรงงานวังศาลา บ้านโป่ง และที่ฝ่าย
วิศวกรรมของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  ปี 2562 การพัฒนา
ระบบส�ำเร็จไปแล้วรวม 14 โมดูลจากทั้งหมด 15 โมดูล
ตัวอย่างการท�ำงานที่น่าสนใจ เช่น People
Classification ตรวจสอบคู่ธุรกิจที่จะเข้าปฏิบัติงาน
ด้วย QR Code ว่าได้ผ่านการอบรมการท�ำงานที่มี
ลักษณะเสี่ยงตามกฎหมายก�ำหนด Restricted
Area for Security ตรวจสอบพื้นที่หวงห้ามผ่าน
กล้องวงจรปิด เมื่อพบความผิดปกติในพื้นที่ ระบบ
จะแจ้งเตือนและบันทึกภาพเก็บเป็นหลักฐาน เป็นต้น

ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
“อุบัติเหตุบนท้องถนนต้องเป็นศูนย์” เป็นความ
ท้าทายที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พยายามด�ำเนินการมา
โดยต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัทและ
คู่ธุรกิจขนส่ง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทาง
ร่วมกันเกิดความปลอดภัยสูงสุด
• Goods Transportation Safety ปี 2562
ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้ด�ำเนินการประชุม

แลกเปลี่ยนมาตรการดูแลความปลอดภัยด้าน
การขนส่งร่วมกัน เพื่อจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการขนส่ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ เรียกว่า Goods Transportation
Safety โดยเริ่มใช้ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ และน�ำไปปรับ
ใช้ที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากนั้น
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้น�ำมาปรับใช้กับบริษัทและ
คู่ธุรกิจขนส่ง โดยส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งสามารถ
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้วยตนเอง

• Driver Management System
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย ครอบคลุม
ตั้งแต่ก่อนการขนส่ง ระหว่างการขนส่ง และหลัง
การขนส่ง รวมทั้งได้พัฒนายกระดับมาตรฐานของ
พนักงานขับรถ ซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญของความปลอดภัย
โดยการฝึกอบรมตามมาตรฐานของเอสซีจีจาก
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (SCG Skills Develop School)
และควบคุมดูแลพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
ใต้ศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงานขับรถ (Logistics
Command Center) ของ เอสซีจี โลจิสติกส์ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง คอยติดตามรถบรรทุก
ซึ่งได้ติดตั้ง GPS แล้วทุกคัน และแจ้งเตือนพนักงาน
ขับรถเมื่อมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น
ใช้ความเร็วเกินก�ำหนด จอดไหล่ทาง ขับรถต่อเนื่อง
เกิน 4 ชั่วโมง เป็นต้น

S.E.R.T. ภารกิจจิตอาสา ร่วมลดความสูญเสีย และตอบโต้อุบัติภัย
S.E.R.T. (SCG Packaging Emergency Response Team) คือทีมปฏิบัติการตอบโต้และบรรเทา
สาธารณภัยที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานขององค์กร เพื่อปกป้องและลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ (ภายใต้กรอบของ United Nations
Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR)  และเป็นสมาชิกกลุ่มประสานงานตอบโต้ภัยพิบัติของ
ประเทศไทย ภายใต้กรอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยยึดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ภายใต้กรอบของ The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
S.E.R.T. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ทีม Search and Rescue ตาม
มาตรฐาน USAR (Urban Search & Rescue) จากกรม ปภ., ทีมการแพทย์ฉุกเฉินหรือ Emergency
Medical Team (EMT) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม
ให้เข้าฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัยทหาร-พลเรือนอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งฝึกทักษะการบัญชาการ
ในภาวะฉุกเฉิน หรือ Incident Command System (ICS) ตามมาตรฐานสากล The International
Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) เป็นต้น
ปีนี้ S.E.R.T. มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ชุมชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการต่างๆ
จากเหตุน�้ำท่วมใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ  มุ่งเน้นลดความเสี่ยงเก่า
และปิดความเสี่ยงใหม่ BUILD-BACK-BETTER (B-B-B)  จากนี้ไป S.E.R.T. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562
รางวัลระดับโลก
World Star Packaging Awards 2019 จาก World Packaging Organization (WPO) 3 รางวัล

ประเภทบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหาร
1 รางวัล

ประเภทบรรจุภัณฑ์สวยงาม
(Luxury Packaging) 1 รางวัล

ประเภทชั้นแสดงสินค้า
1 รางวัล

รางวัลระดับภูมิภาค
AsiaStar Packaging Awards 2019 จากสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย 5 รางวัล
• ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�ำหน่าย 2 รางวัล
• ประเภทสื่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย 2 รางวัล
• ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 รางวัล

รางวัลระดับประเทศ
ThaiStar Packaging Awards 2019
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 10 รางวัล
• ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�ำหน่าย 3 รางวัล
• ประเภทสื่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย 5 รางวัล
• ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 รางวัล

• บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
และโรงงานปราจีนบุรี
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
(The Prime Minister’s Industry
Award 2019) ประเภท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจ�ำปี 2562
จากกระทรวงแรงงาน

• บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
และโรงงานปราจีนบุรี ได้รับรางวัล
CSR-DIW Continuous
Award 2019
จากกระทรวงอุสาหกรรม

• บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
โรงงานวังศาลา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดระดับภูมิภาค
ASEAN Coal Awards 2019
ประเภทการด�ำเนินการด้านถ่านหิน
ที่เป็นเลิศจากกระทรวงพลังงาน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

5,114

100

ล้านบาท

(ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาท)

ร้อยละ

489,050 14.4 3.76
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เพตะจูล

ปริมาณการใช้น�้ำที่ลดลง

7.02
ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ

12

10.3

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

0/0

45

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

40

ทุนใน

56

ชุมชน

ร้อยละ

ร้อยละ

8.4

30.6

(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

ลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา

14

584

สินค้า

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ

1,080 1.2
ล้านบาท

ของรายได้จากการขาย

27

1,012

ศูนย์

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ชุมชน
จากงานหัตถกรรมจักสาน
บาท

1,183,000
ปลูกต้นไม้

สร้างฝายชะลอน�้ำ
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สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

โรงเรียน

5,157,418

ส่งเสริมการ
จัดการขยะชุมชน

รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้อาชีพในชุมชน

สนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการ

21

1,383

ปริมาณของเสีย
ที่ส่งไปเผาก�ำจัด
โดยไม่ก่อประโยชน์

0.10

ทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชน
โครงการ
ปันโอกาส
วาดอนาคต

0.522/0.678

สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
SCG eco value

ร้อยละ

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่น�ำไปฝังกลบ
ร้อยละ

(พนักงาน/คู่ธุรกิจ)

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

สัดส่วนการน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ซ�้ำ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ฝาย

24,618

ต้น

บาท

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 	+66 2586 1227-8
E-mail: 	 scgpackaging@scg.com
Website: www.scgpackaging.com

