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สารจีากกรรมการผู้้�จีัดการใหญ่่

จากอุุดมการณ์์ 4 คืือุ ตั้้�งม้�นในคืวามเป็็นธรรม มุ�งม้�นในคืวามเป็็นเลิศิ เช่ื่�อุม้�นในคืณุ์คื�าขอุงคืน ถือืุ
ม้�นในคืวามรบ้ผิดิชื่อุบตั้�อุสัง้คืม ซึ่่�งเป็น็ป็รช้ื่ญาพืื้�นฐานในการดำาเนินธรุกจิที่่�สัรา้งคืวามเขม้แขง็ 
สับืตั้�อุจากรุ�นสั่�รุ�นจนเป็น็วฒ้นธรรมอุงคืก์รขอุงเอุสัซึ่จี ีที่ำาให้ไ้ดร้บ้คืวามเชื่่�อุถือืุจากผิ่ม่้สั�วนไดเ้สัย่ 
เป็็นที่่�ป็ระจ้กษ์์ที่้�งในป็ระเที่ศแลิะตั้�างป็ระเที่ศ ตั้ามวิสัย้ที่ศ้น์การเป็็น ผู้้�นำำ�ในำองค์์กรท่ี่�ประกอบ

ธุุรกิจบนำพื้้�นำฐ�นำค์ว�มยั่่�งยั่น้ำ โดยให้้คืวามสัำาค้ืญก้บการสัร้างสัมดุลิใน 3 มิตั้อิุย�างบ่รณ์าการ 
ท้ี่�งด้านเศรษ์ฐกจิ สัง้คืม แลิะสัิ�งแวดล้ิอุม ภายใต้ั้ห้ลิก้บรรษ์ท้ี่ภบิาลิ พื้ร้อุมร�วมมือุกบ้ผิ่ม่้สั�วนได้เสัย่ 
ข้บเคืลิื�อุนการดำาเนินงานเพื้ื�อุบรรลุิเป็้าห้มายการพ้ื้ฒนาที่่�ย้�งยืนขอุงอุงคื์การสัห้ป็ระชื่าชื่าตั้ิ 

ที่�ามกลิางคืวามเป็ลิ่�ยนแป็ลิงขอุงโลิกในศตั้วรรษ์ท่ี่� 21 ที่้�งการเขา้สั่�สั้งคืมดิจิท้ี่ลิ คืวามกง้วลิด้าน
สัิ�งแวดล้ิอุม โดยเฉพื้าะผิลิกระที่บจากภาวะโลิกร้อุน รวมถึืงการเผิชิื่ญก้บโรคือุุบต้ั้ใิห้ม� ที่่�มแ่นวโน้ม 
จะเป็็นคืวามเส่ั�ยงสัำาค้ืญแลิะสั�งผิลิกระที่บในระด้บมห้ภาคื เอุสัซีึ่จีได้ป็รบ้ตั้ว้สัร้างอุงคื์กรให้้ม ่
คืวามยืดห้ยุ�น (Resilience) คืลิ�อุงตั้้ว (Agility) รวมถึืงเร�งพื้ฒ้นาคืนแลิะสัรา้งที่ม่งานขอุงอุงคืก์ร
อุย�างไม�ห้ยดุย้�งแลิะรวดเร็ว ให้ส้ัามารถืเผิชื่ญิกบ้คืวามที่า้ที่ายตั้�างๆ แลิะกา้วตั้�อุไป็อุย�างม้�นคืง 
ลิดการใชื่้ที่ร้พื้ยากรธรรมชื่าตั้ิ แลิะลิดผิลิกระที่บตั้�อุสัิ�งแวดลิ้อุมตั้ามห้ล้ิกเศรษ์ฐกิจห้มุนเวียน 
ยกระด้บสัุขภาพื้แลิะคืวามเป็็นอุย่�ท่ี่�ด่ มุ�งสั่�การบรรลิุเป็้าห้มายการป็ลิ�อุยก๊าซึ่เร่อุนกระจกสัุที่ธ ิ
เป็็นศน่ย์ภายในปี็ 2593 แลิะเป้็าห้มายการเป็็นอุงค์ืกรที่่�ป็ราศจากการบาดเจ็บแลิะเจบ็ป่็วยจาก
การที่ำางาน

ด้งน้�นเพืื้�อุให้้เอุสัซึ่ีจีม่แนวป็ฏิิบ้ติั้เด่ยวก้น แลิะสัร้างคืวามเข้าใจแก�พื้น้กงานทุี่กระด้บ ให้้การ
ดำาเนินธุรกิจบรรลุิตั้ามเป็้าห้มายคืวามย้�งยืน แลิะเกิดป็ระสัิที่ธิผิลิสัอุดร้บก้บบริบที่ที่างธุรกิจ
ที่่�เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงไป็ จ่งได้ที่บที่วน “แนวปฏิบิัติัิการพัฒันาสู่่�ความยัั่�งยืั่น เอสู่ซีีจีี” ซ่ึ่�งจด้ที่ำาไว้
ตั้้�งแตั้�ป็ี 2551 แลิะจ้ดที่ำาเป็็น “กรอบัการพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยืั่น เอสู่ซีีจีี” ฉบ้บน่�  ด้วยห้ว้ง
เป็็นอุย�างยิ�งว�า ห้น�วยงานทีุ่กระด้บขอุงเอุสัซึ่ีจีจะนำา “กรอบัการพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยืั่น เอสู่ซีีจีี” 
ไป็ใชื่้ป็ฏิิบ้ตั้ิ เพืื้�อุบรรลุิตั้ามว้ตั้ถืุป็ระสังคื์แลิะเป็้าห้มายที่่�กำาห้นดไว้ พื้ร้อุมก้บสัร้างคุืณ์คื�า
อุย�างย้�งยืนแก�ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยทุี่กกลุิ�ม

ร่�งโรจีน์ รังสู่ิโยั่ภาสู่
กรรมการผิ่้จ้ดการให้ญ� เอุสัซึ่ีจี

ธ้นวาคืม 2564
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สารบัญ่
กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน เอสซีีจีี

เอุสัซีึ่จียดึถือืุการดำาเนนิธรุกจิอุย�างม่คืวามรบ้ผิดิชื่อุบตั้�อุสัิ�งแวดล้ิอุมแลิะสัง้คืม ร�วมกบ้คืวามสัามารถืที่างธรุกิจ
เพืื้�อุพ้ื้ฒนาสั่�อุงคื์กรที่่�ย้�งยืนท้ี่�งในด้านเศรษ์ฐกิจ ส้ังคืม แลิะสัิ�งแวดลิ้อุม ภายใตั้้ห้ลิ้กบรรษ์้ที่ภิบาลิ รวมที่้�ง
ให้้ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย เชื่�น ลิ่กคื้า พื้น้กงาน คื่�คื้าคื่�ธุรกิจ ชืุ่มชื่น ผิ่้ถืือุหุ้้น ห้น�วยงานขอุงร้ฐ ฯลิฯ ตั้ระห้น้กถืึง
คืวามสัำาค้ืญตั้�อุแนวที่างการพ้ื้ฒนาอุย�างย้�งยนืมากข่�น เอุสัซีึ่จีให้้คืวามสัำาคืญ้แลิะตั้อุบสันอุงตั้�อุการสัร้างคุืณ์คื�า 
ในระยะยาวแก�ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย พื้ร้อุมก้บพ้ื้ฒนาคืวามสัามารถืเพืื้�อุเติั้บโตั้อุย�างย้�งยนืแลิะขบ้เคืลืิ�อุนธุรกจิเพืื้�อุ
บรรลุิเป็้าห้มายการพ้ื้ฒนาที่่�ย้�งยืนขอุงอุงคื์การสัห้ป็ระชื่าชื่าติั้ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ให้้ที่้นตั้�อุการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงแบบฉ้บพื้ล้ินแลิะวิกฤตั้ที่่�เกิดข่�นท้ี่�งในระด้บภ่มิภาคืแลิะระด้บโลิก

“กรอบัการพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยั่ืน เอสู่ซีีจีี” ฉบ้บน่�จ้ดที่ำาข่�นสัำาห้ร้บให้้บริษ์้ที่ตั้�างๆ ภายในการกำาก้บด่แลิ
ขอุงเอุสัซึ่ีจี สัร้างคืวามเข้าใจถืึงคืวามสัำาคื้ญแลิะคืวามจำาเป็็นในการดำาเนินงานด้านเศรษ์ฐกิจ สั้งคืม 
สัิ�งแวดลิ้อุม แลิะบรรษ์้ที่ภิบาลิ ตั้้�งแตั้�ระด้บแนวคืิด นโยบาย กลิยุที่ธ์ แผินการดำาเนินงาน การลิงมือุ
ป็ฏิิบ้ติั้ แลิะผิลิลิ้พื้ธ์โดยเป็รียบเที่่ยบก้บเป็้าห้มายที่่�วางไว้  อุ่กท้ี่�งการตั้ิดตั้ามตั้รวจสัอุบเพื้ื�อุบริห้ารจ้ดการ
คืวามเส่ั�ยง ซึ่่�งเชื่่�อุมโยงก้บกลิยุที่ธ์ที่างธุรกิจขอุงอุงคื์กร รวมที่้�งสั�งเสัริมแลิะสัน้บสันุนให้้บริษ์้ที่ร�วมทีุ่น 
คื่�คื้าคื่�ธุรกิจ นำาไป็ป็ระยุกตั้์ใชื่้ในการดำาเนินธุรกิจ เพื้ื�อุให้้ม้�นใจว�าทุี่กอุย�างเป็็นไป็ตั้ามกรอุบการพ้ื้ฒนา
อุย�างย้�งยืนขอุงเอุสัซึ่ีจี

การเตั้ิบโตั้อุย�างย้�งยืนแลิะการบรรลุิเป็้าห้มายการพ้ื้ฒนาอุย�างย้�งยืนขอุงเอุสัซึ่ีจี จะป็ระสับคืวามสัำาเร็จ
เมื�อุทีุ่กบริษ์้ที่ภายในกำาก้บด่แลิขอุงเอุสัซึ่ีจีม่คืวามตั้ระห้น้ก ม่คืวามเข้าใจ แลิะร�วมมือุก้นในการป็ฏิิบ้ตั้ิ
ตั้าม “กรอบัการพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยั่ืน เอสู่ซีีจีี” เพื้ื�อุอุนาคืตั้ที่่�ย้�งยืนขอุงอุงคื์กร ส้ังคืม แลิะโลิกขอุงเรา
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อุดมการณ์์เอสซีีจีี
ดูำเนินธุุรกิจีที่่�ดู่จีะต้องเป้็นไป้ตามค์รรลุองแห่ง
ค์วามถู่กต้องแลุะเป้็นธุรรม ดัูงนั�นค์ณะจีัดูการ
เอสู่ซี่จ่ีแลุะพันักงานทุี่กระดูับจีึงยึดูถืูอแลุะป้ฏิิบัติ
ตามอุดูมการณ์ในการดูำเนินธุุรกิจี ค์ือ

ตั้ั�งมั�นในความเป็นธรรม
ผิ่้ที่่�เก่�ยวข้อุงก้บเอุสัซึ่ีจี ไม�ว�าจะเป็็น 
ผ่ิ้ใชื่้สัินคื้า ผ่ิ้ถืือุหุ้้น หุ้้นสั�วนธุรกิจ 
ผ่ิ้ท่ี่�ดำาเนินธุรกิจด้วย ห้ร่อุพื้น้กงาน 
จะตั้้อุงได้ร้บการป็ฏิิบ้ตั้ิอุย�างเป็็นธรรม
ขณ์ะป็ระกอุบธุรกิจ ห้ร่อุที่ำางาน 
ร�วมก้บเคืร่อุฯ

มุ่งมั�นในความเป็นเลัิศ
มุ�งกระที่ำาการทีุ่กอุย�าง ด้วยคืวาม
ตั้้�งใจให้้เกิดผิลิในที่างที่่�ด่กว�าเสัมอุ 
โดยมุ�งม้�นท่ี่�จะป็ระกอุบธุรกิจ 
อุย�างด่เย่�ยม เตั้็มคืวามสัามารถื 
ขณ์ะเด่ยวก้นก็พื้ยายามห้าแนวที่าง
การพ้ื้ฒนาสั่�คืวามเป็็นเลิิศอุย่�ตั้ลิอุด
เวลิา แลิะอุย�างตั้�อุเนื�อุง

ถืือมั�นในความรับผู้ิดชอบ
ตั้่อสังคม
ตั้้�งเจตั้นารมณ์์ไว้ว�า จะดำาเนินธุรกิจโดย
คืำานึงถึืงห้น้าที่่�แลิะคืวามร้บผิิดชื่อุบที่่�พื้ึง
ม่ตั้�อุป็ระเที่ศชื่าตั้ิแลิะสั้งคืมสั�วนรวมเป็็น
สัำาค้ืญ จะป็ระพื้ฤตั้ิตั้นเป็็นพื้ลิเมือุงด่ 
ที่ำาป็ระโยชื่น์ให้้แก�สั้งคืมแลิะทุี่กชุื่มชื่นท่ี่�
เอุสัซึ่ีจีดำาเนินธุรกิจอุย่�

เชื�อมั�นในคุณ์ค่าของคน
ให้้คืวามสัำาค้ืญตั้�อุคุืณ์คื�าขอุงพื้น้กงาน 
แลิะถืือุว�าเขาเห้ลิ�าน้�นคืือุสัมบ้ตั้ิท่ี่�ม่
คื�าท่ี่�สัุด พื้ยายามค้ืดสัรรบุคืลิากรท่ี่�ม่
คืวามร่้คืวามสัามารถื แลิะม่คุืณ์ธรรม 
เข้ามาร�วมงาน ให้้การฝึึกฝึน พื้้ฒนา 
แลิะด่แลิอุย�างด่ ด้วยสัว้สัดิการแลิะ
ผิลิตั้อุบแที่นตั้ามสัมคืวร

การพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยั่ืน
ห้มายถืึง การดำาเนินธุรกิจที่่�สัร้างสัมดุลิ 
ที่้�งด้านเศรษ์ฐกิจ สั้งคืม แลิะสัิ�งแวดลิ้อุม
ภายใตั้้ห้ลิ้กบรรษ์้ที่ภิบาลิ

เอสู่ซีีจีี (SCG)
ห้มายถืึง 
• บริษ์้ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย จำาก้ด (มห้าชื่น) แลิะ
• บริษ์้ที่ย�อุยขอุงบริษ้์ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย จำาก้ด  
 (มห้าชื่น)

บัริษััท
ห้มายถืึง บริษ์้ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย จำาก้ด (มห้าชื่น)

กรรมการบัริษััท
ห้มายถืึง กรรมการขอุงบริษ์้ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย 
จำาก้ด (มห้าชื่น)

ผู่้�บัริหาร
ห้มายถืึง ผิ่้ม่ตั้ำาแห้น�งเป็็นห้้วห้น้างาน
ร้บผิิดชื่อุบการบริห้ารจ้ดการงานให้้บรรลุิ
ตั้ามว้ตั้ถุืป็ระสังคื์

บัริษััทยั่�อยั่
ห้มายถืึง
1. บริษ์้ที่ห้ร่อุนิตั้ิบุคืคืลิที่่�บริษ้์ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย   
 จำาก้ด (มห้าชื่น) เป็็นเจ้าขอุงห้ร่อุถืือุหุ้้น
 ที่่�ม่สัิที่ธิอุอุกเสั่ยงในบริษ้์ที่ห้ร่อุนิตั้ิบุคืคืลิน้�น  
 เกินกว�าร้อุยลิะ 50 ไม�ว�าจะถืือุหุ้้นเอุงโดยตั้รง  
 ห้ร่อุถืือุหุ้้นโดยอุ้อุม ห้ร่อุ
2. บริษ์้ที่ห้ร่อุนิติั้บุคืคืลิที่่�บริษ้์ที่ป่็นซึ่ิเมนตั้์ไที่ย   
 จำาก้ด (มห้าชื่น) ม่อุำานาจคืวบคุืมในเร่�อุงการ  
 กำาห้นดนโยบายที่างการเงินแลิะการดำาเนินงาน  
 เพื้ื�อุให้้ได้มาซึ่่�งป็ระโยชื่น์จากกิจกรรมตั้�างๆ   
 ขอุงบริษ์้ที่ห้ร่อุนิตั้ิบุคืคืลิน้�น

ค่�ค�าค่�ธุ่รกิจี
ห้มายถืึง ผิ่้จำาห้น�าย ผิ่้ร้บจ้าง ผิ่้ให้้บริการ 
ผิ่้ให้้เชื่�า ห้ร่อุผิ่้ให้้เชื่�าซึ่่�อุ ที่่�สั�งมอุบสัินคื้า
ห้ร่อุบริการให้้เอุสัซึ่ีจี 

พันักงาน
ห้มายถืึง พื้น้กงานป็ระจำาภายใตั้้สั้ญญาจ้าง 
แรงงาน พื้น้กงานที่ดลิอุงงาน แลิะ
พื้น้กงานที่่�ม่สั้ญญาจ้างงานเป็็นพิื้เศษ์ 
ซึ่่�งสั้งก้ดบริษ์้ที่ในเอุสัซึ่ีจีในทีุ่กป็ระเที่ศ 
ที่่�เอุสัซึ่ีจีป็ระกอุบธุรกิจ

ลู่กค�า
ห้มายถืึง ผิ่้ซึ่่�อุสัินคื้า ผิ่้ใชื่้งานสิันคื้า แลิะ
ผิ่้ร้บบริการ

ผู้่�มีสู่�วนได้�เสู่ียั่
ห้มายถืึงบุคืคืลิห้ร่อุกลุิ�มบุคืคืลิที่่�ได้ร้บ
ผิลิกระที่บจากการดำาเนินธุรกิจขอุงเอุสัซึ่ีจี
โดยที่างตั้รงห้ร่อุที่างอุ้อุม ห้ร่อุม่ผิลิป็ระโยชื่น์
ใดๆ ก้บการดำาเนินธุรกิจขอุงเอุสัซึ่ีจี ห้ร่อุ 
ม่อิุที่ธิพื้ลิเห้นือุบุคืคืลิใดที่่�อุาจที่ำาให้้เกิด
ผิลิกระที่บก้บการดำาเนินธุรกิจขอุงเอุสัซึ่ีจี 
เชื่�น ล่ิกคื้า พื้น้กงาน ชืุ่มชื่น ผิ่้ถืือุหุ้้น 
ห้น�วยงานขอุงรฐ้ ผิ่้นำาที่างคืวามคืิด ฯลิฯ

นิย่าม
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กรอบการพััฒนาส้่ความย่ั�งย่ืน เอสซีีจีี 
เอสู่ซ่ีจ่ีกำหนดูกรอบการพััฒนาอย่างยั�งยืน โดูยป้ระยุกต์หลัุกการแลุะแนวที่างการดูำเนินงาน 
ตามแนวป้ฏิบัิตสิู่ากลุ เชืื่�อมโยงกับอุดูมการณ์เอสู่ซ่ีจีแ่ลุะกลุยุที่ธ์ุขององค์์กร เพัื�อให้เกิดูเป็้นแนวป้ฏิบัิติ
ที่่�สู่อดูค์ลุ้องกนัในทุี่กธุุรกิจีของเอสู่ซีจ่ี ่โดูยกรอบการพัฒันาอย่างยั�งยนื เอสู่ซีจ่่ี ป้ระกอบดู้วย 
“ป้ระเดู็นการพััฒนาอย่างยั�งยืน” (Sustainability Issues) ซีึ�งค์รอบค์ลุุมที่ั�งดู้านบรรษััที่ภิบาลุ 
เศรษัฐกิจี สัู่งค์ม แลุะสู่ิ�งแวดูลุ้อม มุง่สู่ร้างสู่รรค์์ค์วามเจีริญอย่างยั�งยืนในทุี่กภ่มิภาค์แลุะทุี่กชืุ่มชื่น
ที่่�เข้าไป้ดูำเนินงาน

เอสู่ซ่ีจี่พัิจีารณาป้ระเดู็นการพััฒนาอย่างยั�งยืนจีากแนวโน้มการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงที่่�สู่ำคั์ญที่ั�งในระดูับ
ป้ระเที่ศ ภ่มิภาค์แลุะระดัูบโลุก ค์วามคิ์ดูเห็นจีากผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่ย่ที่่�สู่ำค์ัญ ป้ระเดู็นการพััฒนาอย่าง
ยั�งยืนในอุตสู่าหกรรมเดู่ยวกัน  รวมที่ั�งค์วามเสู่่�ยงแลุะโอกาสู่ที่่�อาจีเกิดูขึ�นตลุอดูห่วงโซี่คุ์ณค่์า
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บรรษััทภิิบาลั
ดูำเนินธุุรกิจีอย่างเป้็นธุรรมแลุะโป้ร่งใสู่ตามหลุักการกำกับดู่แลุกิจีการที่่�ดู่ ที่ั�งในระดูับป้ระเที่ศแลุะ
ระดัูบสู่ากลุ บริหารค์วามเสู่่�ยงแลุะค์วบค์ุมภายในอย่างเป้็นระบบ 

แนวปฏิิบัติั้
สากลั
ที�เอสซีีจีี
ใช�เป็นแนวทาง
การวางกรอบ
การพััฒนา
อย่่างย่ั�งย่ืน

ข�อตั้กลัง/แนวปฏิิบัตั้ิขององค์กรระหว่างประเทศ

กรอบการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลัด�านความย่ั�งย่ืน 

Global
Reporting
Initiatives

(GRI)

Sustainability
Accounting

Standards Board 
(SASB)

Task Force
on Climate-related 

Financial 
Disclosures

(TCFD)

Science Based
Targets initiative

(SBTi)

Sustainable
Development

Goals
(SDGs)

UN
Global Compact

Principles 
(UNGC)

United Nations
Framework

Convention on 
Climate Change 

(UNFCCC)

Guidance
on Social

Responsibility
(ISO 26000)

Global Cement
and Concrete
Association

(GCCA)

International
Labour

Organization
(ILO)

World Business
Council for
Sustainable

Development
(WBCSD)

World
Resources
Institute

(WRI)

ESG rating agency 

Morgan
Stanley Capital
International

(MSCI)

Carbon
Disclosure

Project
(CDP)

Dow Jones
Sustainability
indices (DJSI)
or S&P Global

Corporate
Sustainability
Assessment

(CSA)

Sustainalytics สิ�งแวดลั�อม
มุ่่�งมุ่่�นดููแลรั่กษาสิ่่�งแวดูล้อมุ่
และการัอน่ร่ักษ์
ทรั่พยากรัธรัรัมุ่ชาต่ิ
การัใช้ทรั่พยากรัอย�าง
รัู้คุ่ณคุ�า และรั่กษาสิ่มุ่ดู่ล
รัะบบน่เวศอย�างย่�งยืน

เศรษัฐกิจี
ดูำาเน่นธ่รัก่จโดูยมีุ่
เป้้าหมุ่ายสิู่งสิ่่ดูในการั
สิ่รั้างป้รัะโยชน์รั�วมุ่ก่น 
ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า
ติอบสิ่นองคุวามุ่ติ้องการั
ของลูกคุ้า ยกรัะดู่บ
คุ่ณภาพชีวิติและ
คุวามุ่เป้็นอยู�ของคุน
ในสิ่่งคุมุ่ดู้วยนว่ติกรัรัมุ่

สังคม
สิ่รั้างโอกาสิ่ให้ก่บคุน
ท่กกล่�มุ่อย�างเท�าเทียมุ่
เพื�อพ่ฒนาศ่กยภาพและ
ดููแลสิ่่งคุมุ่ให้มีุ่คุ่ณภาพ

บรรษััทภิิบาลั

เศรษัฐกิจี

สิ�งแวดลั�อม สังคม
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แนวทางการบริหารจีัดการ
ประเด็นการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน 
แลัะ Materiality 
เอสู่ซ่ีจี่ให้ค์วามสู่ำคั์ญกับการขับเค์ลุื�อนธุุรกิจีสู่่่ค์วามยั�งยืน  
โดูยกำหนดูแนวที่างการบริหารจัีดูการป้ระเด็ูนการพััฒนาอย่าง
ยั�งยืนอย่างเป้็นร่ป้ธุรรมแลุะม่กระบวนการอย่างเป้็นระบบ 
ซีึ�งอ้างอิงจีากกรอบการดูำเนินงานที่่�ไดู้รับการยอมรับใน
วงกว้างที่่�หลุากหลุาย ไดู้แก่ GRI, SASB แลุะ TCFD แบ่งเป้็น 
5 กระบวนการหลุัก

แนวทาง
การบริหารจีัดการ
ประเด็นการพััฒนา

อย่่างย่ั�งยื่นแลัะ Materiality

อ�างอิง : คื่�มือุการพ้ื้ฒนาธุรกิจเพืื้�อุคืวามย้�งยืน
สัำาห้ร้บบริษ้์ที่จดที่ะเบ่ยน

โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์แห้�งป็ระเที่ศไที่ย
พื้.ศ. 2563

1. กำาหนด้ประเด้็นการพััฒนาอยั่�างยั่ั�งยั่ืน
 ที�สู่ำาคัญของธุ่รกิจี (Materiality)
 • วิเคืราะห้์แลิะป็ระเมินบริบที่คืวาม  
  สั้มพื้้นธ์ระห้ว�างธุรกิจก้บผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย  
  ในป็ระเด็นตั้�างๆ  
 • จ้ดลิำาด้บคืวามสัำาค้ืญขอุงป็ระเด็นคืวามย้�งยืน  
  ที่่�เก่�ยวข้อุงตั้ลิอุดห้�วงโซึ่�คืุณ์คื�าขอุงธุรกิจ โดย 
  พื้ิจารณ์าจากแนวโน้มการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงที่่�สัำาค้ืญ 
  ที่้�งในระด้บโลิกแลิะระด้บภ่มิภาคื คืวามคืดิเห็้น  
  จากผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยที่่�สัำาค้ืญ ป็ระเด็นการพ้ื้ฒนา 
  อุย�างย้�งยนืในอุุตั้สัาห้กรรมเดย่วกน้ ป็ระกอุบกบ้ 

2. กำาหนด้นโยั่บัายั่แลูะเป้าหมายั่ด้�าน  
 ความยัั่�งยั่ืนของธุ่รกิจี
 • แสัดงเจตั้นารมณ์์แลิะคืวามมุ�งม้�น
  โดยการป็ระกาศนโยบายแลิะเป็้าห้มาย  
  ให้้ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยร้บที่ราบ 
 • กำาห้นดผิ่้ร้บผิิดชื่อุบแลิะบที่บาที่ห้น้าที่่�  
  ที่่�ชื่ด้เจนในการขบ้เคืลิื�อุนป็ระเดน็การพ้ื้ฒนา  
  อุย�างย้�งยืนที่่�สัำาค้ืญทีุ่กป็ระเด็น

3. กำาหนด้กลูยั่่ทธุ์ด้�านความยั่ั�งยั่ืนของธุ่รกิจี
 • กำาห้นดกลิยุที่ธ์ให้้สัอุดคืลิ้อุงก้บนโยบาย  
  แลิะการบรรลุิเป็้าห้มาย 
 • กำาห้นดแผินป็ฏิิบ้ตั้ิการท้ี่�งในระยะส้ั�น   
  ระยะกลิาง แลิะระยะยาว เพื้ื�อุลิดคืวามเสั่�ยง  
  ที่่�สัำาค้ืญ สัร้างคืวามยืดห้ยุ�นแลิะโอุกาสั  
  การเตั้บิโตั้ที่างธุรกิจอุย�างย้�งยนื พื้ร้อุมกบ้  

4. ขับัเคลูื�อนการปฏิิบััติิสู่่�ความยัั่�งยั่ืน
 • สั�งเสัริมให้้พื้น้กงานตั้ระห้น้กถึืงคืวาม  
  สัำาค้ืญขอุงการป็ฏิิบ้ตั้ิงานตั้ามแนวที่าง  
  การบริห้ารจ้ดการป็ระเด็นการพ้ื้ฒนา  
  อุย�างย้�งยืน
 • ใช้ื่เคืร่�อุงมือุบริห้ารงาน เที่คืโนโลิยแ่ลิะนวต้ั้กรรม
  ที่่�เห้มาะสัม เพื้ื�อุให้้ห้น�วยงานป็ฏิบิต้ั้งิาน  
  ตั้ามแผินงานแลิะป็รบ้ป็รุงงานอุย�างตั้�อุเนื�อุง
 • ม่ระบบรวบรวมแลิะติั้ดตั้ามข้อุม่ลิขอุง  

5. ติรวจีสู่อบัแลูะเปิด้เผู้ยั่ผู้ลูการด้ำาเนินงาน
 • ตั้รวจสัอุบคืวามถื่กตั้้อุงขอุงแนวที่าง
  วิธีการว้ด แลิะวิธีการเก็บรวบรวมข้อุม่ลิ  
  อุย�างสัมำ�าเสัมอุ เพื้ื�อุให้้ม้�นใจว�าข้อุม่ลิ
  ม่คุืณ์ภาพื้ตั้ามมาตั้รฐานแลิะน�าเชื่่�อุถืือุ 
 • ตั้รวจสัอุบผิลิการดำาเนินงาน วิเคืราะห้์  
  จุดอุ�อุนแลิะจุดแข็ง แลิะสัรุป็บที่เรียน   
  เพื้ื�อุให้้เกิดการเรียนร่้ร่ป็แบบแลิะแนวที่าง 
  ที่่�เห้มาะสัม

  การพิื้จารณ์าคืวามเสั่�ยงแลิะโอุกาสัที่่�อุาจ
  เกิดข่�นตั้ลิอุดห้�วงโซึ่�คืุณ์คื�า
 • กำาห้นดแนวที่างการดำาเนินกลิยุที่ธ์ขอุงธุรกิจ  
  แลิะป็ัจจ้ยคืวามเสั่�ยงขอุงธุรกิจใน  
  ป็ัจจุบ้นแลิะอุนาคืตั้ 
 • ตั้รวจสัอุบคืวามถื่กตั้้อุงแลิะพ้ื้ฒนา
  อุย�างตั้�อุเนื�อุง
 • ที่บที่วนกระบวนการจ้ดที่ำาแลิะการ
  เป็ิดเผิยข้อุม่ลิ
 • เป็ิดโอุกาสัให้้ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยแสัดง
  คืวามคืิดเห็้นผิ�านชื่�อุงที่างที่่�ห้ลิากห้ลิาย

 • สัร้างคืวามเข้าใจแลิะการม่สั�วนร�วมก้บ  
  ผิ่้บริห้าร พื้น้กงาน แลิะผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย   
  เพื้ื�อุให้้ม่แนวคิืด การดำาเนินงาน แลิะ  
  บที่บาที่ร้บผิิดชื่อุบที่่�สัอุดคืลิ้อุงก้บ 
  นโยบายแลิะเป็้าห้มาย เชื่่�อุมโยง
  ก้นอุย�างบ่รณ์าการ 

  สัร้างคุืณ์คื�าแก�ผิ่ม่้สั�วนได้เสัย่ที่่�สัำาค้ืญ
 • กำาห้นดตั้้วชื่ี�ว้ดซึ่่�งแสัดงผิลิการดำาเนินงาน  
  เป็็นคุืณ์คื�าห้ร่อุม่ลิคื�า
 • กำาห้นดข้อุม่ลิที่่�คืวรติั้ดตั้ามแลิะรายงาน   
  เพื้ื�อุวิเคืราะห้์ผิลิการดำาเนินงานให้้เกิด  
  การป็ร้บป็รุงอุย�างตั้�อุเนื�อุงแลิะสั�งเสัริม
  ให้้เกิดการบริห้ารงานอุย�างม่คุืณ์ภาพื้ 

  ผิลิการดำาเนินงาน แลิะผิ่้ร้บผิิดชื่อุบด่แลิ  
  ที่่�ชื่้ดเจน เพื้ื�อุให้้ม่ข้อุม่ลิสัมำ�าเสัมอุ   
  ถื่กตั้้อุง น�าเชื่่�อุถืือุ แลิะโป็ร�งใสั
 • สัื�อุสัารให้้พื้น้กงานทุี่กระด้บร้บที่ราบ  
  ข้อุม่ลิที่่�สัำาค้ืญแลิะผิลิการดำาเนินงาน
 • จ้ดอุบรมเสัริมสัร้างคืวามร่้ให้้พื้น้กงาน  
  ม่คืวามร่ค้ืวามสัามารถืที่่�ที่น้ตั้�อุสัถืานการณ์์  
  ปั็จจุบน้แลิะบริห้ารจ้ดการคืวามเส่ั�ยงที่่�อุาจสั�งผิลิ  
  ตั้�อุธุรกิจในอุนาคืตั้ได้อุย�างเห้มาะสัม

 • จด้การสัอุบที่านข้อุม่ลิห้ร่อุรบ้รอุงคุืณ์ภาพื้  
  ขอุงข้อุม่ลิโดยห้น�วยงานภายนอุก
 • ป็ร้บป็รุงแนวที่างการดำาเนินงานเพื้ื�อุเพื้ิ�ม  
  ป็ระสัิที่ธิภาพื้แลิะยกระด้บคุืณ์ภาพื้
  อุย�างตั้�อุเนื�อุง 
 • เป็ิดเผิยแลิะสัื�อุสัารผิลิการดำาเนินงานด้าน  
  คืวามย้�งยนืตั้�อุผิ่ม่้สั�วนได้เสัย่เป็็นป็ระจำาทุี่กป็ี 
  ตั้ามกรอุบการรายงานซึ่่�งเป็็นที่่�ยอุมร้บใน  
  ระด้บสัากลิ ด้วยคืวามโป็ร�งใสัแลิะน�าเชื่่�อุถืือุ  
  สัะที่้อุนที่้�งคืวามสัำาเร็จแลิะสัิ�งที่่�คืวรป็ร้บป็รุง  
  ให้้ด่ยิ�งข่�น
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12 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

การด้แลัผู้้�มีส่วนได�เสีย่ 
ผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่่ย (Stakeholder) คื์อบุค์ค์ลุหรือ

หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องกับการดูำเนินธุุรกิจี 

ในที่างตรงแลุะที่างอ้อม  ซีึ�งผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่ย่

แต่ลุะกลุุ่มม่ค์วามสัู่มพัันธุ์ บที่บาที่  

แลุะสู่่งผู้ลุกระที่บต่อการดูำเนินธุรุกิจี 

แตกต่างกัน เอสู่ซี่จี่จีึงมุง่มั�นพััฒนาแลุะ 

ยกระดูับค์วามสู่ามารถูในการตอบสู่นอง

ค์วามต้องการหรือค์วามค์าดูหวังของ 

ผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่่ยอย่างเหมาะสู่มตลุอดูห่วงโซี่

ค์ุณค์่า เพัื�อค์วามยั�งยืนของการดูำเนินธุุรกิจี

แลุะการเติบโตขององค์์กรอย่างต่อเนื�อง

อ�างอิง : ค่ื�มือุการพ้ื้ฒนาธุรกิจเพื้ื�อุคืวามย้�งยืน 
สัำาห้ร้บบริษ์้ที่จดที่ะเบ่ยน โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์
แห้�งป็ระเที่ศไที่ย พื้.ศ. 2563

กิจีกรรมหลัักในห่วงโซี่คุณ์ค่า 
ป็ระกอุบด้วยกิจกรรมห้ล้ิก 5 กิจกรรมที่่�ม่
คืวามตั้�อุเนื�อุงแลิะสั้มพื้้นธ์กน้ตั้้�งแตั้�ต้ั้นนำ�า
จนถืงึป็ลิายนำ�า ซ่ึ่�งต้ั้อุงด่แลิผิ่ม่้สั�วนได้เสัย่
แลิะบริห้ารจ้ดการตั้ามแนวที่างการพ้ื้ฒนา
อุย�างย้�งยืนที่้�งมิตั้ิขอุงเศรษ์ฐกิจ สั้งคืม 
แลิะสัิ�งแวดลิ้อุม ภายใตั้้บรรษ์้ที่ภิบาลิ

1. โลูจีิสู่ติิกสู่์ขาเข�า
 (Inbound Logistics) 
 กิจกรรมกบ้ค่ื�คืา้ค่ื�ธุรกจิห้รอุ่ผิ่ส้ั�งมอุบ 
 วต้ั้ถุืดิบห้ร่อุที่รพ้ื้ยากรในการผิลิิตั้สันิค้ืา 
 ห้ร่อุพ้ื้ฒนาบริการ  
2. การปฏิิบััติิการ
 (Operations) 
 กิจกรรมที่่�ก�อุให้้เกิดคืุณ์คื�าโดยแป็ลิง 
 สัภาพื้ว้ตั้ถุืดิบห้ร่อุที่ร้พื้ยากรที่่�ใชื่้ใน 
 การผิลิิตั้มาเป็็นสัินคื้าแลิะบริการ 
 ที่่�พื้ร้อุมจำาห้น�าย  
3. โลูจิีสู่ติกิส์ู่ขาออก
 (Outbound Logistics) 
 กิจกรรมที่่�สั�งมอุบสัินคื้า บริการ แลิะ 
 โซึ่ลิ่ชื่้นไป็ย้งลิ่กคื้า  
4. การติลูาด้แลูะการขายั่
 (Marketing & Sales) 
 กิจกรรมเก่�ยวก้บการที่ำาให้้ลิ่กคื้า 
 ตั้้ดสัินใจซึ่่�อุสัินคื้าแลิะบริการ  
5. การด้่แลูหลูังการขายั่
 (After Services) 
 กิจกรรมสั�งเสัริมป็ระสับการณ์์ที่่�ด่ให้้ 
 แก�ล่ิกค้ืาห้ล้ิงการใช้ื่สิันค้ืาแลิะบริการน้�น  
 โดยคืำานึงถึืงการใชื่้สัินคื้าแลิะบริการ 
 ตั้ามแนวที่างการพื้้ฒนาอุย�างย้�งยืน 
 อุย�างคืรบวงจรตั้ลิอุดว้ฏิจ้กรชื่ีวิตั้ 
 ขอุงผิลิิตั้ภ้ณ์ฑ์ ์(Life Cycle Analysis)  
 ห้ร่อุสัิ�นสุัดการใชื่้งาน (End of Life)

การสร�าง
ความเข�าใจี
ในบทบาท
ของผู้้�มีส่วน
ได�เสีย่

• ป็ระเมินบที่บาที่แลิะ 
 คืวามสัำาค้ืญขอุงกลุิ�ม 
 ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยตั้ลิอุด 
 ห้�วงโซึ่�คืุณ์คื�า 
 เป็็นป็ระจำาทุี่กป็ี 
• จ้ดลิำาด้บคืวามสัำาค้ืญ 
 ขอุงกลุิ�มผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย 
 ที่่�อุาจสั�งผิลิตั้�อุการ 
 ดำาเนินงาน   
• สัำารวจคืวามสันใจแลิะ 
 เข้าถืึงคืวามคืาดห้ว้ง 
 ขอุงผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย 

การด้แลั
ผู้้�มีส่วน
ได�เสีย่

• สั�งเสัริมคืวามสั้มพื้้นธ์ท่ี่�ด่ก้บ 
 ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยโดยการจ้ดการ 
 สัื�อุสัาร ป็ระชื่าส้ัมพื้้นธ์ แลิะ 
 กิจกรรมตั้�างๆ   
• วิเคืราะห์้คืวามส้ัมพื้น้ธ์ระห้ว�าง 
 ธรุกิจกบ้ผิ่ม่้สั�วนได้เสัย่ในแตั้�ลิะ 
 กิจกรรมท่ี่�ดำาเนินงาน 
• กำาห้นดกลิยุที่ธ์แลิะวิธีการ  
 ท่ี่�เห้มาะสัมเพื้ื�อุชื่�วยลิด 
 ผิลิกระที่บตั้�อุการดำาเนินงาน  
 แลิะสัร้างคืณุ์คื�าร�วมกน้ระห้ว�าง 
 ธุรกิจก้บผ่ิ้ม่สั�วนได้เสั่ย
• รวบรวมป็ระเด็นด้าน 
 การพ้ื้ฒนาอุย�างย้�งยืนท่ี่� 
 ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยให้้คืวามสันใจ 
 ตั้ลิอุดห้�วงโซึ่�คืณุ์คื�า แลิะจ้ดให้้ 
 ม่แนวที่างการบริห้ารจ้ดการ 
 ผิลิกระที่บอุย�างเห้มาะสัม  
• ดำาเนนิการติั้ดตั้าม ตั้รวจสัอุบ  
 รายงาน แลิะป็ร้บป็รุงผิลิการ 
 ดำาเนินงานในแตั้�ลิะป็ระเด็น 
 อุย�างตั้�อุเนื�อุง

ลููกค้้า
กลู่�มธุ่รกิจ

ลููกค้้า
กลู่�ม

ผูู้้บริโภค้

ชุ่มชุน

พลัูงงาน
ทดแทน

เชุ้�อเพลิูง
ฟอสซิิลู

น�ำ

วััตถุ่ดิบ

ขยะของเสีย
จากผูู้้บริโภค้

ของเสีย
วััสด่เหลู้อทิ�ง

น�ำเสีย

ก๊าซิเร้อนกระจก
แลูะมลูพิษ
ทางอากาศ

ลูดปริมาณ

ลูดผู้ลูกระทบ

สร้างค้วัาม
ร�วัมม้อ

ค้วัามรับผู้ิดชุอบ
ต�อสินค้้าแลูะบริการ

จรรยาบรรณคู้�ธุ่รกิจ
การดูแลูส่ขภาพแลูะค้วัามปลูอดภัย

สิทธิุมนษ่ยชุน
การสร้างค้ณ่ค้�าที�ยั�งยน้สู�คู้�ธุ่รกิจ

การจัดหาที�เป็นมิตรต�อสิ�งแวัดลู้อม

CSR นำกลัูบมาให้ชุ่มชุนดูแลูแลูะ
ใชุ้ประโยชุน์

การจ้างแรงงานท้องถุิ�น
การดูแลูสังค้มแลูะชุ่มชุน

เผู้ากำจัด
ฝัังกลูบ
เป็นศูนย์

การบำบัด
นำกลัูบ
มาใชุ้ใหม�

รวับรวัม
แลูะค้ัดแยก

Co Creation
ร�วัมกับลููกค้้า

การสร้าง
ประสบการณ์

ของลููกค้้า

การจัดการของเสีย
เป็นพลูังงาน

การจัดการ
ของเสียเป็น

ทรัพยากรทดแทน

ลด
กา

รใ
ช้้ 

/ ใ
ช้้อ

ย่่า
งคุ้

้้มคุ้
่า

การอน่รักษ์แลูะฟ้�นฟู
การเก็บกักค้าร์บอน

ทร
ัพ

ยา
กร

นำ
เข

้า

ต้นน�ำ

ปลูายน�ำ

ค้วัามหลูากหลูาย
ทางชีุวัภาพ

แลูะระบบนิเวัศ

เศรษฐกิจหม่นเวีัยน

ผูู้้ผู้ลิูต
สินค้้า   

ผูู้้ให้
บริการ ผูู้้ขนส�ง

ผูู้้จัด
จำหน�าย

คู้�ค้้าคู้�ธุ่รกิจ

ภาค้รัฐ
ภาค้

เอกชุน
ภาค้

วิัชุาการ
ส้�อ

มวัลูชุน

หน�วัยงานภายนอก

การจัดการพลัูงงาน

วิัจัยแลูะพัฒนา

เพิ�มการใชุ้

การจัดการน�ำ

การจัดการวััตถุ่ดิบ

การจัดการ
ของเสีย

ลูดปริมาณ

SCG

CBM CHEM

นวััตกรรมแลูะเทค้โนโลูยี

พนักงาน

SCG Marketing Way SCG Circular Way

SCGP

การดูแลูแลูะพัฒนา สิทธิุมน่ษยชุน

ส่ขภาพแลูะค้วัามปลูอดภัย

สินค้้า 
บริการ 

แลูะ
โซิลููชุัน

ห
ลั

ัก
ก
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บ

ริห
าร
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หลัักการกำกับดแ้ลักิจีการที�ดี
ยึดูมั�นป้ฏิบิัติตามหลุักการกำกับดู่แลุกิจีการที่่�ดู่ของค์ณะกรรมการกำกับหลัุกที่รัพัย์

แลุะตลุาดูหลุักที่รัพัย์ (ก.ลุ.ต.) แลุะของตลุาดูหลัุกที่รัพัย์แห่งป้ระเที่ศไที่ย ดูังน่�

1 5

2

3

4

ตั้ระห้น้กถืึงบที่บาที่
แลิะคืวามร้บผิิดชื่อุบ
ขอุงคืณ์ะกรรมการ
ในฐานะผิ่้นำาอุงคื์กร
ที่่�สัร้างคืุณ์คื�าให้้แก�
กิจการอุย�างย้�งยืน

สั�งเสัริมนว้ตั้กรรม
แลิะการป็ระกอุบ
ธุรกิจอุย�างม่คืวาม
ร้บผิิดชื่อุบ

กำาห้นดว้ตั้ถุืป็ระสังคื์แลิะ
เป็้าห้มายห้ล้ิกขอุงอุงคื์กร
ที่่�เป็็นไป็เพื้ื�อุคืวามย้�งยืน 
สัอุดคืลิ้อุงก้บการสัร้าง
คืุณ์คื�าให้้ท้ี่�งบริษ์้ที่ ลิ่กคื้า 
ผ่ิ้ม่สั�วนได้เสั่ย แลิะสั้งคืม
โดยรวม

6 ด่แลิให้้ม่ระบบการ
บริห้ารคืวามเส่ั�ยง
แลิะการคืวบคุืม
ภายในที่่�เห้มาะสัม

เสัริมสัร้าง
คืณ์ะกรรมการ
ที่่�ม่ป็ระสิัที่ธิผิลิ

7
ร้กษ์าคืวาม
น�าเชื่่�อุถืือุ
ที่างการเงิน
แลิะการเป็ิดเผิย
ข้อุม่ลิ

สัรรห้าแลิะพ้ื้ฒนา
ผ่ิ้บริห้ารระด้บสั่ง
แลิะการบริห้าร
บุคืลิากร 8

สัน้บสันุนการม่
สั�วนร�วมแลิะ
การสัื�อุสัารก้บ
ผ่ิ้ถืือุหุ้้น

อ�างอิง : 
คื่�มือุการพ้ื้ฒนาธุรกิจ
เพื้ื�อุคืวามย้�งยืน สัำาห้ร้บ
บริษ์้ที่จดที่ะเบ่ยน
โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์
แห้�งป็ระเที่ศไที่ย
พื้.ศ. 2563

หลัักการกำกับดแ้ลั

การัจ่ดูโคุรังสิ่รั้าง
องคุ์กรัเพื�อให้การั
บรัิหารัจ่ดูการั
มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพ 
โป้รั�งใสิ่ และ
ติรัวจสิ่อบไดู้ 

การัสิ่รั้างคุวามุ่
เช่�อมุ่่�นให้ผูู้้มีุ่สิ่�วน
ไดู้เสิ่ียท่กฝ่่ายว�า
องคุ์กรัจะเต่ิบโติ
อย�างติ�อเนื�อง
และสิ่รั้างคุ่ณคุ�า
ในรัะยะยาว

เอสู่ซ่ีจี่มุ่งมั�นในการดูำเนินธุุรกิจีตามหลัุกการกำกับดู่แลุ

กิจีการที่่�ดู่ที่ั�งในระดูับป้ระเที่ศแลุะระดูับสู่ากลุ ยึดูมั�นใน

การดูำเนินธุุรกิจีอย่างเป้็นธุรรม โป้ร่งใสู่ บริหาร 

ค์วามเสู่่�ยงแลุะค์วบคุ์มภายในอย่างเป้็นระบบ ม่ค์วาม 

รบัผู้ดิูชื่อบต่อผู้่ม้สู่่่วนไดู้เสู่ย่แลุะสัู่งค์ม รวมที่ั�งป้ฏิบิตัติาม

กฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้องในการดูำเนินธุุรกิจีที่ั�งในแลุะ 

ต่างป้ระเที่ศ โดูยมก่รรมการบริษัทัี่เป็้นแบบอย่างที่่�ดู่ 

ในการป้ฏิบิัติตามอุดูมการณ์เอสู่ซี่จี่ หลัุกบรรษััที่ภิบาลุ 

แลุะจีรรยาบรรณเอสู่ซี่จี่ 

เอสู่ซ่ีจี่มุ่งหวังที่่�จีะพััฒนาองค์์กรให้เป้็นแบบอย่างดู้าน

บรรษัทัี่ภิบาลุ สู่ร้างค์วามเชืื่�อมั�นให้ผู้่้ถูือหุน้แลุะผู้่้ม่สู่่วน

ไดู้เสู่ย่ทุี่กฝ่่าย สู่ร้างผู้ลุตอบแที่นแลุะค์วามสู่ามารถูใน

การแข่งขันขององค์์กรให้เติบโตอย่างยั�งยืน

การขับเคลัื�อน
การกำกับดแ้ลั
กิจีการที�สำคัญ่

การบริห้าร
คืวามเสั่�ยง

การตั้รวจสัอุบ
แลิะที่บที่วน

การกำาก้บด่แลิ

การคืวบคุืม
ภายใน

การสัื�อุสัารข้อุม่ลิ
ด้านการกำาก้บ

ด่แลิ
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การบริหารความเสี�ย่ง
การบริหารค์วามเสู่่�ยงที่ั�วที่ั�งองค์์กร (Enterprise Risk Management) เป้็นกระบวนการสู่ำคั์ญที่่�

ชื่่วยสู่่งเสู่ริมให้องค์์กรบรรลุวุัตถุูป้ระสู่งค์์แลุะเป้้าหมายในการดูำเนินธุุรกิจีอย่างยั�งยืน แลุะเป้็นไป้ 

ตามหลุักการกำกับดู่แลุกิจีการที่่�ดู่ (Good Corporate Governance) รวมที่ั�งสู่ร้างม่ลุค์่าเพัิ�มให้แก่

องค์์กร ผู้่้ถูือหุน้ แลุะผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่่ยต่าง ๆ  ค์ณะกรรมการ ผู้่้บริหาร แลุะบุค์ลุากรทุี่กค์นในองค์์กร

ต้องเข้าใจีแลุะให้ค์วามสู่ำคั์ญกับการบริหารค์วามเสู่่�ยง เพัราะทุี่กค์นมบ่ที่บาที่แลุะหน้าที่่�ในการ

บริหารจัีดูการค์วามเสู่่�ยงในสู่่วนงานที่่�รับผู้ิดูชื่อบ

Integrated GRC
เอุสัซึ่ีจีบริห้ารจ้ดการอุงคื์กรตั้ามแนวที่าง
Integrated GRC เพื้ื�อุสั�งเสัริมให้้พื้น้กงานทุี่กระด้บ
ม่คืวามเข้าใจแลิะป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามแนวที่างการบริห้าร
คืวามเสั่�ยงได้ถื่กตั้้อุงอุย�างเป็็นระบบ โดยได้จ้ดที่ำา
ค่ื�มือุ SCG GRC e-Rulebook รวบรวมข้อุม่ลิด้าน 
Integrated GRC รวมถึืงการกำาห้นดพื้ฤตั้ิกรรม
ตั้ามแนวที่าง GRC ที่่�คืาดห้ว้ง (GRC Expected 
Behaviors) เพื้ื�อุสัื�อุสัารแนวที่างแลิะวิธีการนำา
Integrated GRC ไป็ใชื่้อุย�างเป็็นร่ป็ธรรม

• ตั้้นทุี่นการผิลิิตั้ 
• สัภาพื้แวดลิ้อุม
 ที่างธุรกิจ 
• การป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามกฎ  
 ระเบ่ยบ ข้อุบ้งค้ืบ 
• สัิ�งแวดลิ้อุม สั้งคืม  
 แลิะบรรษ์้ที่ภิบาลิ  
 (ESG Risk) 
• เห้ตัุ้การณ์์รุนแรง 
• คืวามเสั่�ยงให้ม�ๆ  
 ที่่�เกิดข่�นตั้าม
 สัภาพื้แวดลิ้อุม
 ที่่�เป็ลิ่�ยนแป็ลิงไป็  
 (Emerging Risk)
• ฯลิฯ  

ประเภิท
ความเสี�ย่งที�สำคัญ่ 

• พิื้จารณ์าที่้�งผิลิกระที่บ 
 แลิะโอุกาสัจาก  
 เห้ตัุ้การณ์์คืวามเสั่�ยง 
 ในอุนาคืตั้ 
• สัร้างว้ฒนธรรม
 การบริห้ารคืวามเสั่�ยง 
 ที่้�วที่้�งอุงคื์กร 
• บริห้ารจ้ดการ
 คืวามเสั่�ยงให้้เกิดผิลิ 
 ในที่างป็ฏิิบ้ตั้ิ
 โดยแบ�งเป็็น 3 ด้าน 
 • กลิยุที่ธ์ในระยะ
  ป็านกลิาง-ยาว 
 • โคืรงการลิงทีุ่น 
 • การดำาเนินงาน
• บริห้ารจ้ดการตั้าม 
 แนวที่างขอุง
 Integrated GRC

แนวทางการบริหาร
ความเสี�ย่ง

• กำาห้นดให้้ผิ่้บริห้ารเป็็น  
 ผิ่้สัื�อุสัารถืึงคืวามสัำาค้ืญ 
 แลิะเป็็นตั้้นแบบในการ  
 บริห้ารคืวามเสั่�ยง 
 โดยกำาห้นดการใชื่้ภาษ์า  
 คืวามเสั่�ยงท่ี่�ตั้รงก้น 
 แลิะสัร้างวิธีการนำา
 การบริห้ารคืวามเสั่�ยงไป็ใชื่้ 
 ให้้เห้็นผิลิในที่างป็ฏิิบ้ตั้ิ 
• กำาห้นดระด้บคืวามเสั่�ยง  
 ท่ี่�ยอุมร้บได้ แลิะห้ล้ิกเกณ์ฑ์์ 
 การป็ระเมินคืวามเส่ั�ยง
 ท่ี่�เป็็นมาตั้รฐานเด่ยวก้น 
• กำาห้นดบที่บาที่ ห้น้าที่่�
 คืวามร้บผิิดชื่อุบขอุง
 ผิ่้ร้บผิิดชื่อุบคืวามเส่ั�ยง  
 แตั้�ลิะเร่�อุง 
• กำาห้นดวาระเร่�อุงคืวามเสั่�ยง 
 ในการป็ระชืุ่มห้ลิ้กขอุง  
 อุงคื์กร
• กำาห้นดห้ลิ้กสั่ตั้รการบริห้าร 
 คืวามเสั่�ยงสัำาห้ร้บฝึึกอุบรม 
 แลิะพ้ื้ฒนากรรมการ ผิ่บ้ริห้าร  
 แลิะพื้น้กงาน แลิะสัร้าง  
 คืวามตั้ระห้น้กร่้ให้้พื้น้กงาน 
 ตั้้�งแตั้�เริ�มป็ฏิบิต้ั้งิานกบ้อุงค์ืกร 
• สั�งเสัริมการแบ�งป็ัน  
 ป็ระสับการณ์์ระห้ว�าง
 ห้น�วยงานแลิะอุงคื์กร
 เพื้ื�อุสัื�อุสัารป็ระโยชื่น์ขอุง
 การบริห้ารคืวามเสั่�ยง
 อุย�างตั้�อุเนื�อุง

การสร�างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี�ย่ง

ทั�วทั�งองค์กร

1. การระบุคืวามเสั่�ยง/ 
 โอุกาสัในการดำาเนิน 
 ธุรกิจ 
2. การป็ระเมิน
 คืวามเสั่�ยง/โอุกาสั
3. การกำาห้นดมาตั้รการ 
 จ้ดการแลิะการแก้ไข 
4. การรายงานแลิะ
 เฝึ้าติั้ดตั้าม 

ขั�นตั้อนการบริหาร
ความเสี�ย่ง  

ด่รายลิะเอุ่ยดใน “ค่ื�มือุการบริห้าร
คืวามเสั่�ยง” ขอุงเอุสัซึ่ีจี
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การควบคุมภิาย่ใน
การค์วบค์ุมภายในเป้็นกลุไกการป้ระเมินป้ระสู่ิที่ธิุผู้ลุแลุะป้ระสิู่ที่ธุิภาพัการดูำเนินงานขององค์์กร 

สู่่งผู้ลุให้เกิดูค์วามโป้ร่งใสู่ในการป้ฏิบิัติงาน การดูำเนินงานอย่างถู่กต้องตามกฎหมายแลุะ

ระเบ่ยบข้อบังคั์บที่่�เก่�ยวข้อง  ชื่่วยบรรเที่าผู้ลุกระที่บแลุะลุดูโอกาสู่ที่่�จีะเกิดูค์วามเสู่่�ยงต่อการ

ดูำเนินงานของธุรุกจิี แลุะเกิดูการใช้ื่ที่รพััยากรขององค์์กรอย่างค์ุม้ค่์าจีากการตดิูตามป้ระเมินผู้ลุ

แลุะป้รับป้รุงระบบการที่ำงานให้ม่ป้ระสิู่ที่ธุิภาพัอย่่เสู่มอ

องค์ประกอบของการควบคุมภิาย่ใน
ตั้ามแนวที่างขอุง Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ป็ระกอุบด้วย 5 อุงคื์ป็ระกอุบ  

สู่ภาพัแวด้ลู�อมการควบัค่ม (Control Environment) 
กำาห้นดมาตั้รการแลิะวิธีการคืวบคุืมในอุงคื์กร จ้ดโคืรงสัร้างแลิะผิ้งการ
บริห้ารงาน ขอุบเขตั้อุำานาจ ห้น้าที่่�แลิะคืวามร้บผิิดชื่อุบ แลิะระเบ่ยบวิธีป็ฏิิบ้ตั้ิงาน 
เพื้ื�อุให้้ป็ฏิิบ้ตั้ิงานเป็็นมาตั้รฐานเด่ยวก้น

ข�อม่ลูสู่ารสู่นเทศแลูะการสืู่�อสู่าร (Information and Communication)
4.1 ข�อม่ลูสู่ารสู่นเทศ (Information) จ้ดให้้ม่การบริห้ารงานระบบเอุกสัาร ระบบ 
 บ้ญชื่ี แลิะระบบการป็ระมวลิข้อุม่ลิสัารสันเที่ศ ที่่�ม่ป็ระสัิที่ธิภาพื้แลิะป็ลิอุดภ้ย  
 ให้้ผ่ิ้บริห้ารแลิะพื้น้กงานได้ร้บข้อุม่ลิที่่�ถื่กตั้้อุงแลิะสัมบ่รณ์์  
4.2 การสู่ื�อสู่าร (Communication) จ้ดให้้ม่ระบบการสัื�อุสัารที่่�ม่ป็ระสัิที่ธิภาพื้แบบ 
 สัอุงที่าง จากผิ่้บริห้ารถึืงพื้น้กงาน แลิะจากพื้น้กงานถึืงผิ่้บริห้าร รวมที่้�ง
 ม่การสัื�อุสัารก้บผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยภายนอุก 

กิจีกรรมการติิด้ติามแลูะประเมินผู้ลู (Monitoring Activities)
ตั้ิดตั้ามแลิะป็ระเมินผิลิกระบวนการบริห้าร มาตั้รการแลิะระบบการคืวบคุืมภายใน 
โดยม่ระบบรายงานผิลิการป็ฏิิบ้ตั้ิงานตั้�อุฝึ่ายจ้ดการอุย�างเป็็นระบบแลิะตั้�อุเนื�อุง 
รวมที่้�งใชื่้แนวที่างป็ระเมินผิลิการคืวบคืุมด้วยตั้นเอุง (Control Self Assessment : 
CSA) เพืื้�อุนำาผิลิมาวิเคืราะห้์แลิะแก้ป็ัญห้าอุย�างที่้นสัถืานการณ์์

การประเมินความเสู่ี�ยั่ง (Risk Assessment) 
กำาห้นดให้้การบริห้ารคืวามเสั่�ยงเป็็นสั�วนห้นึ�งขอุงการบริห้ารจ้ดการ ตั้ิดตั้ามผิลิ
การบริห้ารคืวามเสั่�ยงอุย�างสัมำ�าเสัมอุ สัอุบที่านเป็็นรายไตั้รมาสั แลิะที่บที่วนการ
ป็ระเมินคืวามเสั่�ยงอุย�างน้อุยป็ีลิะคืร้�ง  

กิจีกรรมการควบัค่ม (Control Activities) 
กำาห้นดการคืวบคุืมเพื้ื�อุป็้อุงก้นคืวามเสั่�ยงท่ี่�สัำาคื้ญในทีุ่กห้น้าที่่�แลิะทีุ่กระด้บขอุง
การป็ฏิิบ้ตั้ิงานอุย�างเห้มาะสัมแลิะเพื้่ยงพื้อุ  

1

2

3

4

5

โครงสร�างการควบคุม
ภิาย่ในองค์กร 
ตั้ามแนวป้องกัน 3 ด่าน
การคืวบคุืมภายในตั้้อุงจ้ดให้้ม่โคืรงสัร้าง
แลิะกระบวนการท่ี่�เห้มาะสัม ม่การจ้ด
ระด้บบที่บาที่ อุำานาจ ห้น้าที่่� แลิะ
คืวามร้บผิิดชื่อุบ (Responsibility & 
Accountability) ตั้ามแนวป็้อุงก้น 3 ด�าน 
(Three Lines Model)

อ�างอิง : คื่�มือุการพ้ื้ฒนาธุรกิจเพื้ื�อุคืวามย้�งยืน สัำาห้ร้บบริษ์้ที่จดที่ะเบ่ยน โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์แห้�งป็ระเที่ศไที่ย พื้.ศ. 2563

เชื่�น คืณ์ะกรรมการบริษ์้ที่ 
คืณ์ะกรรมการตั้รวจสัอุบ 
ที่ำาห้น้าท่ี่�กำาก้บด่แลิฝึ่าย
บริห้ารแลิะห้น�วยงาน
ตั้รวจสัอุบภายในให้้ม่
ป็ระสัิที่ธิผิลิแลิะเป็็นไป็
ตั้ามเป็้าห้มาย เกิดการ
ที่ำางานที่่�สัอุดคืลิ้อุงก้นแลิะ
ป็กป็้อุงคืุณ์คื�าขอุงอุงคื์กร

องค์คณะผู่้�มีหน�าที�
กำากับัด้่แลู

(Governing Body) 

บริห้ารจ้ดการแนวป็้อุงก้น 
2 ด�าน คืือุ
แนวป้องกันด้�านที� 1 
(1st Line) :  
ห้น�วยป็ฏิิบ้ตั้ิงาน เชื่�น 
พื้น้กงานห้น้างาน
แนวป้องกันด้�านที� 2 
(2nd Line) : 
ห้น�วยงานสัน้บสันุน ซึ่่�งที่ำา
ห้น้าที่่�ให้้คืวามชื่�วยเห้ลิือุ
ด้านการบริห้ารคืวามเสั่�ยง

ฝ่่ายั่บัริหาร 

เป็็นห้น�วยงานอิุสัระจาก
ฝึ่ายบริห้าร เพื้ื�อุคืวาม
เที่่�ยงธรรม อุำานาจ 
แลิะคืวามน�าเชื่่�อุถืือุ 
ในการป็ฏิิบ้ตั้ิงาน แลิะให้้
คืำาแนะนำาเก่�ยวก้บคืวาม
พื้อุเพื้่ยงแลิะป็ระสัิที่ธิผิลิ
ขอุงการกำาก้บด่แลิแลิะ
การบริห้ารคืวามเสั่�ยง  
เพื้ื�อุสั�งเสัริมให้้เกิดการ
ป็ร้บป็รุงอุย�างตั้�อุเนื�อุง

หน�วยั่งาน
ติรวจีสู่อบัภายั่ใน

(3rd Line)

1 2 3
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การตั้รวจีสอบแลัะทบทวนการกำกับดแ้ลั
จีัดูให้มก่ารตรวจีสู่อบ ป้ระเมิน แลุะที่บที่วนการกำกับดู่แลุกิจีการอย่างต่อเนื�อง เพัื�อวิเค์ราะห์ 

ป้ระเมิน แลุะป้รับป้รุงการดูำเนินงานขององค์์กรให้มก่ารถู่วงดุูลุแลุะตรวจีสู่อบการที่ำงาน 

ซีึ�งกันแลุะกัน (Check and Balance) เพัื�อค์วบคุ์มแลุะป้้องกันค์วามเสู่่�ยงจีากการทุี่จีริต  

การไม่ป้ฏิบิัติตามกฎระเบ่ยบ หรือการดูำเนินงานที่่�ผู้ิดูพัลุาดู  ลุดูขั�นตอนการที่ำงานที่่�ซี�ำซี้อน

เพัื�อเพัิ�มป้ระสิู่ที่ธุิภาพัแลุะลุดูต้นทุี่นการที่ำงาน  ยกระดูับการบริหารจัีดูการองค์์กรอย่างม่

ป้ระสิู่ที่ธุิภาพัแลุะม่ป้ระสิู่ที่ธุิผู้ลุ สู่ร้างม่ลุค์่าเพัิ�มขององค์์กรแลุะบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั�งไว้อย่างยั�งยืน

อ�างอิง : คื่�มือุการพ้ื้ฒนา
ธุรกิจเพื้ื�อุคืวามย้�งยืน 
สัำาห้ร้บบริษ์้ที่จดที่ะเบ่ยน 
โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์แห้�ง
ป็ระเที่ศไที่ย พื้.ศ. 2563

การตั้รวจีสอบการกำกับดแ้ลั
• ตั้รวจสัอุบการป็ฏิิบ้ตั้ิห้น้าที่่�แลิะการดำาเนินงานให้้ 
 สัอุดคืลิ้อุงก้บนโยบาย แนวป็ฏิิบ้ตั้ิ ค่ื�มือุอุำานาจ
 ดำาเนินการ ค่ื�มือุการป็ฏิิบ้ตั้ิงาน กฎระเบ่ยบแลิะ
 ข้อุบ้งค้ืบที่่�เก่�ยวข้อุง 
• ตั้รวจสัอุบกิจกรรมท่ี่�ม่คืวามเสั่�ยงสั่งตั้�อุการบรรลุิ 
 ว้ตั้ถุืป็ระสังคื์ขอุงอุงคื์กร
• ป็ระเมินป็ระสัิที่ธิภาพื้แลิะป็ระสัิที่ธิผิลิขอุงระบบการ 
 บริห้ารคืวามเสั่�ยง ระบบการคืวบคุืม แลิะระบบ
 การกำาก้บด่แลิกิจการที่่�ด่

การทบทวนการกำกับด้แลั
• นำาผิลิขอุงการตั้รวจสัอุบภายในมาวิเคืราะห้์ถึืงแนวโน้ม
 แลิะสัาเห้ตัุ้ขอุงป็ัญห้าในเชื่ิงโคืรงสัร้างห้ร่อุระบบ 
• ป็ร้บป็รุงแก้ไขในเชื่ิงโคืรงสัร้างห้ร่อุระบบขอุงการคืวบคุืม 
 ภายในให้้ม่คืวามคืรบถื้วนเพื้่ยงพื้อุ มิให้้เกิดชื่�อุงว�างที่่�จะ
 ที่ำาให้้ขาดป็ระสัิที่ธิภาพื้ 
• นำาข้อุเสันอุแนะจากฝึ่ายตั้รวจสัอุบภายใน คืณ์ะกรรมการ 
 ตั้รวจสัอุบ แลิะคืณ์ะกรรมการบริห้ารคืวามเสั่�ยง 
 ให้้คืณ์ะกรรมการบริษ์้ที่พื้ิจารณ์าที่บที่วนการกำาก้บ
 ด่แลิกิจการอุย�างน้อุยป็ีลิะ 1 คืร้�ง
• ที่บที่วนนโยบายแลิะแนวป็ฏิิบ้ตั้ิที่่�สัำาค้ืญเป็็นป็ระจำาอุย�าง  
 สัมำ�าเสัมอุ เพื้ื�อุให้้ระบบการคืวบคุืมภายในม่คืวาม
 คืรบถื้วนเพื้่ยงพื้อุ แลิะเห้มาะสัมก้บสัภาพื้แวดลิ้อุม
 ในการดำาเนินงาน   

บ
รร

ษั
ัท

ภิ
ิบ

าลั



23

22 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

การสื�อสารข�อม้ลัด�านการกํากับดแ้ลั
สู่ื�อสู่ารให้ผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่ย่ที่ั�งภายในแลุะภายนอกรับที่ราบนโยบาย ทิี่ศที่าง แลุะผู้ลุการดูําเนินงาน

ดู้านการกํากับดู่แลุกิจีการขององค์์กรอย่างสู่ม�ำเสู่มอ เพัื�อสู่ร้างค์วามเชื่ื�อมั�นแลุะค์วามเข้าใจี 

ที่่�ถู่กต้อง โดูยกําหนดูกลุยุที่ธุ์การสู่ื�อสู่าร วิธุก่าร ร่ป้แบบ แลุะลํุาดูับขั�นตอนให้เหมาะสู่มกับ 

กลุุม่ผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่ย่ สู่ถูานการณ์ ระยะเวลุา แลุะวัฒนธุรรมในแต่ลุะท้ี่องถูิ�น 

การสื�อสารข�อม้ลักับผู้้�มีส่วนได�เสยี่ภิาย่ในองค์กร 
มุ�งเน้นสัื�อุสัารเพืื้�อุสัร้างคืวามตั้ระห้น้กร่้ สัร้างเสัริมคืวามเข้าใจที่่�ตั้รงก้นแลิะ 
คืวามร�วมมือุก้นในการที่ำางานอุย�างโป็ร�งใสั นำาไป็สั่�การสัร้างว้ฒนธรรมอุงคื์กร 
ในด้านบรรษ์้ที่ภิบาลิ โดยใชื่้ร่ป็แบบการสัื�อุสัารสัอุงที่าง 

การสื�อสารข�อม้ลักับผู้้�มีส่วนได�เสีย่ภิาย่นอกองค์กร 
สัื�อุสัารสัร้างคืวามเข้าใจก้บผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ยภายนอุกอุงคื์กร โดยเป็ิดเผิยที่้�งข้อุม่ลิ
พื้ื�นฐานด้านการกำาก้บด่แลิกิจการ แลิะข้อุม่ลิการรายงานผิลิการกำาก้บด่แลิกิจการ  
แลิะการร้บฟัังคืวามคืิดเห้็นจากผ่ิ้ม่สั�วนได้เสั่ยภายนอุก

อ�างอิง : คื่�มือุการพ้ื้ฒนาธุรกิจเพื้ื�อุคืวามย้�งยืนสัำาห้ร้บบริษ์้ที่จดที่ะเบ่ยน โดยตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์แห้�งป็ระเที่ศไที่ย พื้.ศ. 2563

ข�อมล้ัพัื�นฐานด�านการ 
กํากับด้แลั
• นโยบายบรรษ์้ที่ภิบาลิ
 แลิะการกำาก้บด่แลิ 
 การป็ฏิิบ้ตั้ิงานให้้เป็็นไป็  
 ตั้ามนโยบาย 
• การกำาก้บด่แลิให้้ม่ระบบ  
 การคืวบคุืมภายในแลิะ  
 การตั้รวจสัอุบภายใน
 ท่ี่�เห้มาะสัม  
• การป็ระเมินผิลิการป็ฏิิบ้ตั้ิ  
 ตั้ามนโยบายบรรษ์้ที่ภิบาลิ 
• คืวามสัอุดคืลิ้อุงก้บแนว  
 ป็ฏิบิต้ั้ทิี่างด้านบรรษ์ท้ี่ภิบาลิ 
 ที่้�งในระด้บป็ระเที่ศ  
 แลิะระด้บสัากลิ 

1
การรับฟัังความคิดเห็น 
จีากผู้้�มีส่วนได�เสีย่
ภิาย่นอก
• จ้ดให้้ม่กระบวนการร้บฟััง 
 คืวามคืิดเห้็นจากผิ่้ม่
 สั�วนได้เสั่ยภายนอุก  
 อุย�างน้อุยป็ีลิะ 1 คืร้�ง
• เป็ิดให้้ม่ชื่�อุงที่างการ
 ร้อุงเรียนเก่�ยวก้บการ
 กระที่ำาผิิดขอุงพื้น้กงาน 
 ห้ร่อุผิ่้บริห้ารท่ี่�เข้าถืึงง�าย 
 แลิะป็ลิอุดภ้ย

3
ข�อม้ลัการราย่งาน 
ผู้ลัการกํากับด้แลั 
• รายงานผิลิการป็ฏิิบ้ตั้ิ 
 ห้น้าที่่�ขอุงคืณ์ะกรรมการ  
 คืณ์ะกรรมการตั้รวจสัอุบ  
 แลิะคืณ์ะกรรมการชุื่ดย�อุย
• ข้อุม่ลิการสัรรห้า 
 การพ้ื้ฒนา การเข้าร�วม 
 ป็ระชื่มุ การจ�ายคื�าตั้อุบแที่น 
 แลิะการป็ระเมินผิลิ 
 การป็ฏิิบ้ตั้ิห้น้าที่่� 
• ชื่�อุงที่างการเป็ิดเผิย 
 ข้อุม่ลิท่ี่�ห้ลิากห้ลิาย เชื่�น  
 ข้อุม่ลิสัารสันเที่ศผิ�าน 
 ระบบ SET Portal ขอุง 
 ตั้ลิาดห้ลิ้กที่ร้พื้ย์ฯ  
 เว็บไซึ่ตั้์อุงคื์กร สัิ�งพื้ิมพื้์ 
 แลิะสัื�อุอืุ�นๆ เชื่�น รายงาน 
 ป็ระจำาป็ี รายงาน
 การพ้ื้ฒนาอุย�างย้�งยืน 

2
1 การสื�อสารจีากบนลังลั่าง

(Downward Communication) 
เป็็นการสัื�อุสัารจากคืณ์ะกรรมการ
แลิะผิ่้บริห้ารไป็ย้งพื้น้กงานห้ร่อุผิ่้ป็ฏิิบ้ตั้ิงาน  
• นโยบาย เป็้าห้มาย ว้ตั้ถุืป็ระสังคื์
 แผินงาน แลิะที่ิศที่างการดำาเนินงาน
 ขอุงอุงคื์กร  
• การป็ระเมินผิลิการป็ฏิิบ้ตั้ิงาน 
 การจ�ายคื�าตั้อุบแที่น แลิะการด่แลิ  
 สัว้สัดิการ 
• การพ้ื้ฒนาศ้กยภาพื้ขอุงพื้น้กงาน
 อุย�างตั้�อุเนื�อุง

2 การสื�อสารจีากลั่างขึ�นบน
(Upward Communication) 
เป็็นการสัื�อุสัารจากพื้น้กงานห้ร่อุผิ่้ป็ฏิิบ้ตั้ิงาน 
ไป็ย้งผิ่้บริห้ารแลิะคืณ์ะกรรมการ
• การรายงานผิลิการป็ฏิบิต้ั้งิาน ปั็ญห้า
 แลิะอุุป็สัรรคืตั้�างๆ การขอุคืำาป็รกึษ์า
 แลิะการนำาเสันอุข้อุคิืดเห้น็
• การแจ้งเบาะแสัห้รือุข้อุสังสั้ย
 เก่�ยวก้บการกระที่ำาผิิดขอุง  
 พื้น้กงานห้ร่อุผิ่้บริห้าร 

ประโย่ชน์ของ
การสื�อสารจีาก
ล่ัางขึ�นบน

• ได้ร้บข้อุม่ลิเพืื้�อุ  
 ป็ร้บป็รุงแลิะแก้ไข
 ป็ัญห้าห้ร่อุอุุป็สัรรคื 
 ในการดำาเนินงาน
 ให้้ม่ป็ระสิัที่ธิภาพื้ 
• ได้ร้บข้อุม่ลิเพืื้�อุ  
 ป็ระกอุบการกำาห้นด 
 เป็้าห้มาย นโยบาย  
 แลิะที่ิศที่างขอุงอุงคื์กร  
• สัร้างการม่สั�วนร�วม 
 ในการพ้ื้ฒนาอุงคื์กร 
 แลิะเสัริมสัร้าง
 คืวามผิ่กพ้ื้นตั้�อุอุงคื์กร 
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24 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

จีรรยาบรรณธุุรกิจีเป็้นหลัุกการ

สู่ำค์ัญเพัื�อให้การดูำเนินงานของ

องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายค์วบค่่์กับ 

การม่วัฒนธุรรมองค์์กรดู้าน 

บรรษัทัี่ภิบาลุ  มโ่ค์รงสู่ร้าง 

แลุะกระบวนการติดูตามให้เกิดูการ

ป้ฏิิบัติตาม โดูยจีัดูฝ่ึกอบรมแลุะจีัดู

กิจีกรรมสู่ร้างค์วามตระหนักร่้ 

ให้บุค์ลุากรเกิดูค์วามร่ ้ค์วามเข้าใจี แลุะ

ป้ฏิบัิติตามจีรรยาบรรณธุรุกิจีไดู้อย่าง

ถูก่ต้องแลุะมป่้ระสู่ทิี่ธิุภาพั

กรอบการดำเนินงาน
1. จีัด้ทำาแนวปฏิิบััติิที�ชััด้เจีน 
 • จ้ดที่ำาคื่�มือุบรรษ์้ที่ภิบาลิเอุสัซึ่ีจี (SCG 
   Governance Principle) แลิะ   
   จรรยาบรรณ์เอุสัซึ่ีจี (SCG Code of
   Conduct) 
 • จ้ดที่ำาระบบแลิะข้�นตั้อุนการที่ำางานเพื้ื�อุให้้
   การป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามจรรยาบรรณ์ธุรกิจถื่กตั้้อุง
   เห้มาะสัมแลิะท้ี่�วถืึง

3. จีัด้ทำาระบับัข�อร�องเรียั่น
 • สัื�อุสัารให้้ผ่ิ้ม่สั�วนได้เสั่ยที่ราบถึืงชื่�อุงที่าง  
  เข้าถืึงระบบข้อุร้อุงเรียน  
 • ตั้ิดตั้ามการจ้ดการข้อุร้อุงเรียนแลิะ  
  การจ้ดการกรณ์่ฝึ่าฝึืนจรรยาบรรณ์ธุรกิจ
  ท่ี่�ม่ป็ระสัิที่ธิภาพื้
 • รวบรวม บ้นที่ึก แลิะเป็ิดเผิยข้อุม่ลิเก่�ยวก้บ 
  ข้อุร้อุงเรียนแลิะการฝึ่าฝึืนจรรยาบรรณ์   
  เพื้ื�อุสัร้างคืวามเชื่่�อุม้�นแก�ผิ่้ม่สั�วนได้เสั่ย
 • รายงานผิลิการตั้ิดตั้ามการป็ฏิิบ้ตั้ิตั้าม
  จรรยาบรรณ์ธุรกิจตั้�อุคืณ์ะกรรมการ
  ท่ี่�ร้บผิิดชื่อุบ 

2. ฝ่ึกอบัรม บัริหาร แลูะติิด้ติามการปฏิิบััติิงาน
 • สัื�อุสัารแนวป็ฏิิบ้ตั้ิแลิะจ้ดฝึึกอุบรมด้าน
  จรรยาบรรณ์ธุรกิจแก�ผิ่้เก่�ยวข้อุงทุี่กกลุิ�ม
  เป็็นป็ระจำา
 • จ้ด Ethics e-Testing สัำาห้ร้บพื้น้กงาน
  เพื้ื�อุสั�งเสัริมการป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามห้ลิ้กการ
  กำาก้บด่แลิกิจการที่่�ด่ 
 • สัร้างว้ฒนธรรมอุงคื์กรแลิะบริห้ารจ้ดการ 
  ให้้ป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามแนวที่างจรรยาบรรณ์ธุรกิจ  
  อุย�างถื่กตั้้อุง
 • ม่กระบวนการคืวบคุืมแลิะตั้ดิตั้ามการป็ฏิบิต้ั้งิาน  
  (Compliance) ตั้ามกฎห้มายว�าด้วย 
  ห้ล้ิกที่รพ้ื้ย์แลิะตั้ลิาดห้ลิก้ที่รพ้ื้ย์ ระเบย่บ
  ข้อุบง้คืบ้แลิะกฎห้มายอืุ�น ๆ  ที่่�เก่�ยวข้อุงกบ้
  ธรุกิจขอุงอุงค์ืกร

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง
• จรรยาบรรณ์เอุสัซึ่ีจี  
• ค่ื�มือุบรรษ์้ที่ภิบาลิเอุสัซึ่ีจี   

ประเด็นด�าน 
จีรรย่าบรรณ์ธรุกจิี
ที�สำคัญ่

• การตั้�อุตั้้านทุี่จริตั้แลิะคือุร์ร้ป็ชื่้น  
 (Anti-corruption) 
• การป็้อุงก้นคืวามข้ดแย้งที่าง
 ผิลิป็ระโยชื่น์ (Conflict of  
 Interest) 
• การแจ้งเบาะแสั
 (Whistleblowing)
• การร้กษ์าคืวามลิ้บ
 (Confidentiality of
 Information) 
• การตั้�อุตั้้านการแข�งข้น 
 ท่ี่�ไม�เป็็นธรรม 
 (Antitrust/Anticompetitive  
 Practices) 
• การใชื่้ข้อุม่ลิภายในเพื้ื�อุแสัวงห้า 
 ผิลิป็ระโยชื่น์ (Use of inside  
 information for personal  
 benefits)  
• การคืำานึงถืึงคืวามป็ลิอุดภ้ย  
 อุาชีื่วอุนามย้ แลิะสัภาพื้แวดล้ิอุม 
 ในการที่ำางาน (Safety, Health  
 and Environment)  
• การไม�เลิือุกป็ฏิิบ้ตั้ิ 
 (Discrimination)  
• การเคืารพื้สัิที่ธิมนุษ์ยชื่น  
• การยอุมร้บคืวามห้ลิากห้ลิาย 
 แลิะคืวามแตั้กตั้�างขอุงบุคืคืลิ  
 (Diversity and Inclusion) 
• การคุื้มคืรอุงข้อุม่ลิสั�วนบุคืคืลิ  
 (Data Privacy) 
• ฯลิฯ

จีรรย่าบรรณ์ธุรกิจี

การัเสิ่รัิมุ่สิ่รั้าง
ทรั่พยากรับ่คุคุล 
ท่กรัะดู่บให้มุ่ี
จิติสิ่ำานึกเรั่�อง
จรัิยธรัรัมุ่ มุ่ีคุวามุ่ 
ร่ับผู้่ดูชอบติ�อองคุ์กรั 
และผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย

การัสิ่รั้าง
ว่ฒนธรัรัมุ่องคุ์กรั
ดู้านบรัรัษ่ทภ่บาล
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26 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

ค์วามร่วมมือระหว่างเอสู่ซี่จี่กับค์่่ค์้าค์่่ธุุรกิจีที่ั�งผู้่้ผู้ลุิต ผู้่้ให้บริการ

แลุะผู้่้จัีดูจีำหน่าย ตามแนวที่างการพััฒนาอย่างยั�งยืน ม่สู่่วน

สู่ำค์ัญต่อค์วามยั�งยืนในห่วงโซี่ค์ุณค์่า โดูยเอสู่ซี่จี่ม่ระบบค์ัดูเลุือก

แลุะป้ระเมินค์่่ค์้าค์่่ธุุรกิจีอย่างรอบค์อบ ค์รอบค์ลุุมตั�งแต่ดู้าน

จีริยธุรรม กฎหมาย สู่ิที่ธุิมนุษัยชื่น การใชื่้แรงงาน การดู่แลุ 

สู่ิ�งแวดูลุ้อม สูุ่ขภาพั แลุะค์วามป้ลุอดูภัย ฯลุฯ เพัื�อลุดูแลุะป้้องกัน

ค์วามเสู่่�ยงที่่�อาจีสู่่งผู้ลุต่อการดูำเนนิธุรุกจิี รวมทัี่�งสู่ร้างค์วามร่วมมอื

แลุะโอกาสู่ที่างธุุรกิจีให้เติบโตอย่างยั�งยืนร่วมกัน

กรอบการดำเนินงาน 

วิเคราะห์ค่�ค�าค่�ธุ่รกิจี
  • ค้ืดเลืิอุกค่ื�คื้าค่ื�ธุรกิจที่่�ม่แนวที่างร�วมก้นแลิะม่ศ้กยภาพื้
   ในการดำาเนินธุรกิจให้้เตั้ิบโตั้ได้อุย�างย้�งยืน
  • วิเคืราะห้์คื�าใชื่้จ�ายแลิะป็ระเมินคืวามเสั่�ยงคืวบค่ื�ก้บ 
   แนวที่าง ESG โดยจ้ดลิำาด้บคืวามสัำาค้ืญขอุงคืวามเสั่�ยง 

วางแผู้นพััฒนาค่�ค�าค่�ธุ่รกิจี
  • ยกระด้บป็ระสัิที่ธิภาพื้การดำาเนินงานให้้สัอุดคืลิ้อุงก้บ 
   คืวามเสั่�ยง 
  • ตั้�อุยอุดขีดคืวามสัามารถืในการแข�งข้นให้้พื้ร้อุมเตั้ิบโตั้ 
   ไป็ก้บเอุสัซึ่ีจี

พััฒนาค่�ค�าค่�ธุ่รกิจีแลูะพันักงาน
  • สั�งเสัริมการดำาเนินงานตั้ามแนวที่าง ESG แลิะสัร้าง 
   ภาค่ืเคืร่อุข�ายเพื้ื�อุขยายผิลิคืวามย้�งยืนไป็ในวงกว้าง
  • พ้ื้ฒนาคืวามร่้คืวามสัามารถืขอุงพื้น้กงานจ้ดซึ่่�อุ แลิะ
   แลิกเป็ลิ่�ยนคืวามร่้ร�วมก้บอุงคื์กรจ้ดซึ่่�อุท้ี่�งภาคืร้ฐ
   แลิะภาคืเอุกชื่น 
  • ให้้คืวามร่แ้ก�ค่ื�ค้ืาค่ื�ธรุกิจเพื้ื�อุสัร้างคืวามเข้าใจในการป็ฏิบิต้ั้ ิ
   ตั้ามจรรยาบรรณ์ค่ื�คื้าค่ื�ธุรกิจอุย�างถื่กตั้้อุง 

ติรวจีประเมินค่�ค�าค่�ธุ่รกิจีเพัื�อลูด้ความเสู่ี�ยั่งในห�วงโซี�อ่ปทาน
  • ตั้รวจสัอุบการป็ฏิิบ้ตั้ิตั้ามจรรยาบรรณ์ขอุงค่ื�คื้าค่ื�ธุรกิจ 
  • ตั้รวจป็ระเมินแลิะให้้การร้บรอุงค่ื�คื้าค่ื�ธุรกิจทุี่กราย
   เป็็นป็ระจำาอุย�างตั้�อุเนื�อุงทีุ่กป็ี

 • นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพ
  ภูมุ่่อากาศ เอสิ่ซ่ีจี 
 • จรัรัยาบรัรัณคุู�ธ่รัก่จเอสิ่ซ่ีจี
 • กรัอบการัดูำาเน่นงานดู้านการัจ่ดูหา
  อย�างย่�งยืน

 • แนวป้ฏิ่บ่ติ่การัจ่ดูหาที�เป้็นมุ่่ติรั 
  ติ�อสิ่่�งแวดูล้อมุ่ 
 • คูุ�มุ่ือการัดูำาเน่นงานติามุ่แนวป้ฏิ่บ่ติ่การั 
  จ่ดูหาที�เป้็นมุ่่ติรัติ�อสิ่่�งแวดูล้อมุ่ 

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

การบริหารจีัดการ
ค้่ค�าค้่ธุรกิจีอย่่างย่ั�งย่ืน

• บริห�รจ่ดก�รค้์�ค์��ค์้�ธุุรกิจเพื้้�อป้องก่นำ

 ค์ว�มเสี่่�ยั่งและสี่ร��งโอก�สี่ที่�งธุุรกิจ

 ให�เติิบโติอยั่��งยั่่�งยั่้นำร�วมก่นำ

• วิเค์ร�ะห์ค้์�ค์��ค์้�ธุุรกิจและติรวจประเมินำ

 เพ้ื้�อให�ก�รร่บรองค์้�ค์��ค์้�ธุุรกิจทุี่กร�ยั่ทุี่กปี
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วิเคราะห์ประสู่บัการณ์ลู่กค�า
• เข้าใจป็ัญห้าแลิะคืวามตั้้อุงการ   
 พื้ฤตั้ิกรรมการเลิือุกซึ่่�อุ การใชื่้สัินคื้า  
 บริการ แลิะโซึ่ลิ่ชื่้น

สู่ำารวจีความพัึงพัอใจีของลู่กค�า 
• กำาห้นดเป็้าห้มายคืวามพื้ึงพื้อุใจขอุงลิ่กคื้า 
• กำาห้นดส้ัดสั�วนล่ิกคื้าท่ี่�สัำารวจตั้�อุจำานวน 
 ล่ิกคื้าที่้�งห้มดห้ร่อุกลุิ�มตั้้วแที่นฐานลิ่กคื้า
 ท่ี่�ม่น้ยสัำาค้ืญที่างสัถิืตั้ิสัำาห้ร้บการสัำารวจ 
• จ้ดสัำารวจคืวามพื้ึงพื้อุใจขอุงลิ่กคื้าที่่�ม่ตั้�อุ 
 สัินคื้า บริการ แลิะโซึ่ลิ่ชื่้น
• เก็บข้อุม่ลิสั้ดสั�วนล่ิกคื้าท่ี่�ได้ร้บคืวามพื้ึงพื้อุใจ 
 ตั้�อุจำานวนล่ิกคื้าท่ี่�ตั้อุบแบบสัอุบถืามท้ี่�งห้มด
• เป็ิดเผิยผิลิการสัำารวจคืวามพื้ึงพื้อุใจขอุง 
 ล่ิกคื้าในภาพื้รวมตั้�อุอุงคื์กรส่ั�สัาธารณ์ะ

พััฒนาประสู่บัการณ์ลู่กค�า
• ใชื่้เที่คืโนโลิย่ดิจิท้ี่ลิสัน้บสันุนการให้้บริการแก� 
 ค่ื�คื้า ค่ื�ธุรกิจ แลิะล่ิกคื้าทุี่กกลุิ�ม
• เช่ื่�อุมโยงป็ระสับการณ์์ขอุงลิก่ค้ืาในโลิกอุอุนไลิน์  
 แลิะจุดให้้บริการ เพื้ื�อุคืวามสัะดวกสับายแลิะ 
 พื้ึงพื้อุใจสั่งสุัด
• สั�งมอุบนวต้ั้กรรมขอุงสันิค้ืา บริการ แลิะโซึ่ลิช่ื่น้
 ท่ี่�ตั้อุบสันอุงลิ่กคื้าได้อุย�างย้�งยืน

เอสู่ซี่จี่มุ่งเน้นสู่่่องค์์กรที่่�ม่ลุ่กค์้าเป้็นศ่นย์กลุางอย่างแที่้จีริง โดูยสู่ร้าง 

ค์วามสู่ัมพัันธุ์อย่างใกลุ้ชื่ิดูแลุะต่อเนื�อง เพัื�อที่ำค์วามเข้าใจีค์วามต้องการ

ของลุ่กค์้าที่่�ม่ค์วามหลุากหลุาย แลุะพััฒนาค์วามสู่ามารถูในการตอบสู่นอง

อย่างค์รบถู้วนแลุะเหมาะสู่ม ที่ั�งกลุุ่มลุ่กค์้าองค์์กรหรือหน่วยธุุรกิจี แลุะกลุุ่ม

ผู้่้บริโภค์หรือผู่้้ใชื่้สู่ินค์้าโดูยตรง ดู้วยแนวค์ิดูการตลุาดูแบบ B2B2C ที่่�สู่ร้าง

ค์วามเชื่ื�อมั�นต่อสู่ินค์้า บริการ แลุะโซีลุ่ชื่ันของเอสู่ซี่จี่ โดูยการสู่ร้างสู่รรค์์

นวัตกรรมเพัื�อชื่่วิตที่่�ม่ค์ุณภาพัแลุะการพััฒนาอย่างยั�งยืน

• พื้่ฒนำ�ค์ว�มสี่�ม�รถในำก�รติอบสี่นำอง 

 ค์ว�มติ�องก�รของล้กค์��ท่ี่�ม่ค์ว�ม

 หล�กหล�ยั่

• สี่ร��งสี่รรค์์นำว่ติกรรมเพ้ื้�อค์ว�มยั่่�งยั่้นำ

 และสี่ร��งค์ว�มเชื่่�อม่�นำติ�อสี่ินำค์�� บริก�ร 

 และโซล้ช่ื่นำ

การสร�างประสบการณ์์
ของลั้กค�า

• วิเคืราะห้์ผิลิสัำารวจคืวามพื้ึงพื้อุใจ
 ขอุงลิ่กคื้าเพื้ื�อุนำามาแก้ไขแลิะพ้ื้ฒนา  
 อุย�างเป็็นระบบ

กรอบการ
ดำเนินงาน 
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30 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

1

2

3
45

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

 • รัะบบการัจ่ดูการัคุ่ณภาพ 
 • นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ  
  เอสิ่ซ่ีจี 
 • แนวป้ฏิ่บ่ติ่การัพ่จารัณาสิ่่นคุ้า บรัิการั   
  และโซ่ลูช่น SCG Green Choice

• ยั่กระด่บแนำวที่�งค์ว�มร่บผิู้ดชื่อบติ�อ 

 สี่ินำค์�� บริก�ร และโซล้ช่ื่นำ ค์รอบค์ลุม 

 ท่ี่�งสุี่ขภ�พื้ ค์ว�มปลอดภ่ยั่ และ

 สี่ิ�งแวดล�อม ในำทุี่กข่�นำติอนำติลอด

 ว่ฏจ่กรชื่ีวิติของผู้ลิติภ่ณฑ์์ (Life Cycle)

• ประเมินำอ่นำติร�ยั่และที่บที่วนำม�ติรก�ร 

 ในำทุี่กข่�นำติอนำอยั่��งสี่มำ��เสี่มอ

ความรับผิู้ดชอบต่ั้อ
สินค�าแลัะบริการ

• วิเคุรัาะห์คุวามุ่ติ้องการัของติลาดู
 แนวโน้มุ่คุวามุ่เป้ลี�ยนแป้ลงของสิ่่งคุมุ่  
 และคุวามุ่ติ้องการัของผูู้้บรัิโภคุที�หลากหลาย
• การัพ่ฒนารัะบบโซ่ลูช่นอย�างคุรับวงจรั  
 มุ่ากกว�าการัขายเฉพาะผู้ล่ติภ่ณฑ์์

วางแนวทางความรับัผิู้ด้ชัอบัติ�อสู่ินค�า บัริการ แลูะโซีลู่ชััน

วิจีัยั่แลูะพััฒนาสู่ินค�า บัริการ แลูะโซีลู่ชัันที�ยั่ั�งยั่ืน

พััฒนาพันักงานแลูะค่�ธุ่รกิจี
• จ่ดูให้มุ่ีการัให้คุวามุ่รัู้ คุวามุ่เข้าใจดู้าน 
 คุวามุ่รั่บผู่้ดูชอบติ�อสิ่่นคุ้าและบรัิการั
 แก�พน่กงานและคุู�ธ่รัก่จที�เกี�ยวข้อง
 อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ

ติรวจีประเมินเพัื�อยั่กระด้ับัค่ณภาพัสู่ินค�า 
บัริการ แลูะโซีลู่ชััน
• การัป้รัะเมุ่่นว่ฏิจ่กรัชีวิติของผู้ล่ติภ่ณฑ์์
 Life Cycle Assessment (LCA) 
• ติรัวจป้รัะเมุ่่นรัะบบบรัิหารังานดู้าน
 คุวามุ่รั่บผู่้ดูชอบติ�อสิ่่นคุ้า บรัิการั
 และโซ่ลูช่น ท่�งภายในและภายนอก
 อย�างติ�อเนื�อง 

ติอบัสู่นองติ�อเหต่ิฉุ่กเฉิุนจีากการ
ใชั�สิู่นค�า บัริการ แลูะโซีลู่ชััน
• กำาหนดูมุ่าติรัการัติอบสิ่นอง
 ข้อรั้องเรัียนและเหติ่ฉ่กเฉ่น  
 ต่ิ�งแติ�การัสิ่อบสิ่วน การัวิเคุรัาะห์  
 และการัจ่ดูการั 
• ซ่่กซ่้อมุ่เติรัียมุ่คุวามุ่พรั้อมุ่เพื�อ 
 รัองร่ับสิ่ถานการัณ์ฉ่กเฉ่น

เอสู่ซี่จี่พััฒนาสู่ินค์้า บริการ แลุะโซีลุ่ชื่ันที่่�ตอบสู่นองค์วามต้องการผู้่้บริโภค์ 

โดูยม่ค์วามเป้็นมิตรต่อสิู่�งแวดูลุ้อม แลุะม่ค์วามรับผู้ิดูชื่อบ โดูยค์ำนึงถูึง

สูุ่ขภาพั ค์วามป้ลุอดูภัย แลุะสิู่�งแวดูลุ้อม ตลุอดูวัฏิจัีกรช่ื่วิตแลุะห่วงโซี่ค์ุณค์่า 

เพัื�อป้้องกันหรือลุดูผู้ลุกระที่บที่างลุบ แลุะสู่ร้างค์ุณค์่าสู่่งสูุ่ดู เชื่่น สู่ินค์้า

ที่่�ชื่่วยลุดูการใชื่้พัลุังงานแลุะการป้ลุ่อยก๊าซีเรือนกระจีก ลุดูการใชื่้

ที่รพััยากรธุรรมชื่าต ิมอ่ายกุารใช้ื่งานยาวนานขึ�นตามหลุกัเศรษัฐกจิีหมนุเวย่น 

สู่่งเสู่ริมสูุ่ขภาพัแลุะสูุ่ขอนามัยท่ี่�ดู่ ฯลุฯ โดูยอาศัยนวัตกรรมแลุะเที่ค์โนโลุย่

สู่ารสู่นเที่ศเป้็นเค์รื�องมือในการพััฒนาร่ป้แบบสู่ินค์้าแลุะบริการ เพัื�อป้ระโยชื่น์

สู่่งสูุ่ดูของลุ่กค์้า รวมทัี่�งขยายชื่่องที่างจีำหน่ายสู่ินค์้า บริการ แลุะโซีลุ่ชื่ัน

กรอบการ
ดำเนินงาน 

• ใช้เทคุโนโลยีและนว่ติกรัรัมุ่พ่ฒนาสิ่่นคุ้า บรัิการั และโซ่ลูช่นที�มุ่ี  
 คุ่ณภาพดูีกว�าผู้ล่ติภ่ณฑ์์เดู่มุ่และคุ่้มุ่คุ�าเชิงพาณ่ชย์
• ป้รัะเมุ่่นอ่นติรัาย (Process Hazard Analysis, PHA) ในท่กข่�นติอน  
 ต่ิ�งแติ�การัผู้ล่ติ การัขนสิ่�ง การัจ่ดูเก็บ การัใช้งาน และการัจ่ดูการั
 เมุ่ื�อสิ่่�นสิ่่ดูการัใช้งาน
• พ่ฒนาและยกรัะดู่บมุ่าติรัฐานดู้านสิ่่ขภาพ คุวามุ่ป้ลอดูภ่ย 
 และคุวามุ่เป้็นมุ่่ติรัติ�อสิ่่�งแวดูล้อมุ่ 

• รัายงานผู้ลการัดูำาเน่นงานติามุ่มุ่าติรัฐาน 
 คุวามุ่รั่บผู่้ดูชอบติ�อสิ่่นคุ้า บรัิการั และ 
 โซ่ลูช่น เพื�อต่ิดูติามุ่ให้การัดูำาเน่นการั
 มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพ
• การัขอเอกสิ่ารัรั่บรัองคุวามุ่ย่�งยืนของ 
 ผู้ล่ติภ่ณฑ์์จากสิ่ถาบ่นที�ไดู้มุ่าติรัฐานสิ่ากล  
 และเป้ิดูเผู้ยข้อมุู่ลติ�อสิ่าธารัณะ

• การัพ่ฒนาผู้ล่ติภ่ณฑ์์มุู่ลคุ�าเพ่�มุ่สิู่งที�เป้็นมุ่่ติรั  
 ติ�อสิ่่ขภาพ คุวามุ่ป้ลอดูภ่ย และสิ่่�งแวดูล้อมุ่ 
• การัป้้องก่นสิ่ข่ภาพและคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย ติ่�งแติ� 
 การัออกแบบ การัผู้ล่ติ และการัจ่ดูทำาฉลาก
 คุำาเติือนติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล

• พ่ฒนาคุวามุ่หลากหลายของผู้ล่ติภ่ณฑ์์ให้ 
 ติอบสิ่นองอย�างเหมุ่าะสิ่มุ่ติ�อคุวามุ่ติ้องการั 
 ของผูู้้บรัิโภคุ 
• พ่ฒนาฉลากสิ่่�งแวดูล้อมุ่ ท่�งป้รัะเภท
 การัรั่บรัองตินเอง และการัรั่บรัองจาก 
 หน�วยงานภายนอกที�มุ่ีคุวามุ่น�าเช่�อถือ
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• ป้องก่นำค์ว�มเสี่่�ยั่งจ�กภ่ยั่ค์ุกค์�มที่�งไซเบอร์ 

 ด�วยั่ก�รปฏิบ่ติิติ�มนำโยั่บ�ยั่ก�รค์ุ�มค์รองข�อม้ล 

 สี่�วนำบุค์ค์ล เอสี่ซีจี อยั่��งเค์ร�งค์ร่ด

• ค์ุ�มค์รองข�อม้ลสี่�วนำบุค์ค์ลด�วยั่ก�รปฏิบ่ติิติ�ม 

 นำโยั่บ�ยั่และระเบ่ยั่บก�รใชื่�เที่ค์โนำโลยั่่ 

 สี่�รสี่นำเที่ศ เอสี่ซีจี อยั่��งเค์ร�งค์ร่ด

ความปลัอดภัิย่ทางไซีเบอร์
แลัะการคุ�มครองข�อม้ลั
ส่วนบุคคลั

เอสู่ซี่จี่ให้ค์วามสู่ำค์ัญกับการรักษัาค์วามป้ลุอดูภัยที่างไซีเบอร์ 

เพัื�อป้้องกันค์วามเสู่่�ยงที่่�เกิดูจีากการสู่่ญหายของข้อม่ลุที่่�สู่ำค์ัญ 

ซีึ�งจีะสู่่งผู้ลุกระที่บที่างลุบต่อค์วามน่าเชื่ื�อถูือแลุะการดูำเนินธุุรกิจี 

แลุะม่นโยบายการค์ุ้มค์รองข้อม่ลุสู่่วนบุค์ค์ลุ เอสู่ซี่จี่ เพัื�อเป้็นกรอบ 

การบริหารจีัดูการข้อม่ลุสู่่วนบุค์ค์ลุ ให้เกิดูค์วามมั�นใจีว่าลุ่กค์้า ผู้่้ถืูอหุ้น 

พันักงานแลุะผู้่้ม่สู่่วนไดู้เสู่่ยอื�นๆ จีะไดู้รับค์วามคุ์้มค์รองสู่ิที่ธุิอย่าง

ค์รบถู้วนตามกฎหมายค์ุ้มค์รองข้อม่ลุสู่่วนบุค์ค์ลุ 

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายการัคุ่้มุ่คุรัองข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล
 เอสิ่ซ่ีจี
• นโยบายและรัะเบียบการัใช้เทคุโนโลยี  
 สิ่ารัสิ่นเทศ เอสิ่ซ่ีจี

กรอบการดำเนินงาน 

การฝ่ึกอบัรมแลูะพััฒนาพันักงาน
• ฝ่ึกอบรัมุ่สิ่รั้างคุวามุ่ติรัะหน่กรัู ้
 แก�พน่กงานอย�างติ�อเนื�อง 
 ในการัใช้เทคุโนโลยีสิ่ารัสิ่นเทศ  
 คุวามุ่ป้ลอดูภ่ยจากการัคุ่กคุามุ่ 
 ทางไซ่เบอรั์ และหล่กการั 
 คุ่้มุ่คุรัองข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล
• จ่ดูให้พน่กงานทำาแบบทดูสิ่อบ  
 SCG e-Policy เป้็นป้รัะจำาท่กป้ี

3

การติรวจีสู่อบั 
• ติรัวจป้รัะเมุ่่นคุวามุ่เสิ่ี�ยง 
 ทางไซ่เบอรั์ก่บรัะบบ  
 คุอมุ่พ่วเติอรั์ที�ใช้คุวบคุ่มุ่  
 กรัะบวนการัผู้ล่ติ 
 โดูยหน�วยงานภายใน 
 และภายนอก
• ติรัวจป้รัะเมุ่่นคุวามุ่เสิ่ี�ยง  
 และติรัวจสิ่อบการั 
 ดูำาเน่นงานให้สิ่อดูคุล้อง 
 ก่บกฎหมุ่ายคุ่้มุ่คุรัอง
 ข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล และ  
 นโยบายการัคุ่้มุ่คุรัอง 
 ข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุลของ
 เอสิ่ซ่ีจีอยู�เสิ่มุ่อ

4
การป้องกันความเสู่ี�ยั่ง
ทางไซีเบัอร์
• จ่ดูทำาแผู้นการัรั่บมุ่ือและ 
 ติอบสิ่นองภ่ยคุ่กคุามุ่ทาง  
 ไซ่เบอรั์ (Cyber Incident  
 Response Plan) และ
 ฝ่ึกซ่้อมุ่อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ
• จ่ดูทำาแผู้นการักู้คืุนรัะบบ
 (Disaster Recovery Plan,  
 DRP) เพื�อรัองรั่บสิ่ถานการัณ์ 
 ฉ่กเฉ่น ให้สิ่ามุ่ารัถป้ฏิ่บ่ติ่งาน 
 ผู้�าน Backup Site
• ติ่ดูต่ิ�งเคุรั่�องมุ่ือเพ่�มุ่คุวามุ่ 
 ป้ลอดูภ่ยของข้อมุู่ลและ  
 ป้้องก่นการัถูกโจมุ่ตีิ
 ทางไซ่เบอรั์
• ป้ฏิ่บ่ติ่ติามุ่นโยบายและ  
 รัะเบียบการัใช้เทคุโนโลยี  
 สิ่ารัสิ่นเทศ (SCG e-Policy)  
 อย�างเคุรั�งคุรั่ดู

1

การค่�มครองข�อม่ลูสู่�วนบั่คคลู
• ป้ฏิ่บ่ติ่ติามุ่นโยบายการั  
 คุ่้มุ่คุรัองข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล  
 (SCG Privacy Policy)   
 อย�างเคุรั�งคุรั่ดู
• แจ้งเจ้าของข้อมุู่ล
 สิ่�วนบ่คุคุลเมุ่ื�อมุ่ีการั
 ป้รั่บเป้ลี�ยน แก้ไข 
 หรั่อเพ่�มุ่เติ่มุ่นโยบายการั  
 คุ่้มุ่คุรัองข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล  
 และนโยบายคุวามุ่เป้็น
 สิ่�วนติ่ว

2
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34 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

เอสู่ซี่จี่ให้ค์วามสู่ำค์ัญกับการดู่แลุเรื�องสู่ิที่ธุิมนุษัยชื่น ที่่�ไม่ใชื่่ 

แค์่เรื�องของ “สิทธิ” แต่ค์รอบค์ลุุมถูึงการป้ฏิิบัติต่อบุค์ค์ลุ

ดู้วยค์วามเค์ารพั ให้เก่ยรติ แลุะยอมรับในค์วามแตกต่าง 

โดูยกำหนดูนโยบายแลุะแนวที่างการดู่แลุสู่ิที่ธุิมนุษัยชื่น 

ตามมาตรฐาน แนวป้ฏิิบัติสู่ากลุแลุะกฎหมายที่ั�งในป้ระเที่ศ 

แลุะต่างป้ระเที่ศตลุอดูห่วงโซี่ค์ุณค์่า

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• จรัรัยาบรัรัณเอสิ่ซ่ีจี 
• จรัรัยาบรัรัณคุู�ธ่รัก่จเอสิ่ซ่ีจี
• นโยบายดู้านสิ่่ทธิมุ่น่ษยชน 
• นโยบายดู้านการับรัิหารัคุวามุ่หลากหลาย
 และยอมุ่รั่บคุวามุ่แติกติ�างของบ่คุคุล  
• นโยบายการัคุ่้มุ่คุรัองข้อมุู่ลสิ่�วนบ่คุคุล 
• หล่กป้ฏิ่บ่ติ่ดู้านธ่รัก่จและสิ่่ทธิมุ่น่ษยชนขององคุ์การั
 สิ่หป้รัะชาชาต่ิ องคุ์การัแรังงานรัะหว�างป้รัะเทศ

ติอบัสู่นองติ�อการร�องเรียั่นแลูะการลูะเมิด้สู่ิทธุิมน่ษัยั่ชัน
• จ่ดูการัเรั่�องรั้องเรัียนอย�างมุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพในกรัอบเวลา  
 ที�เหมุ่าะสิ่มุ่และช่ดูเจน
• ป้ฏิ่บ่ติ่ติามุ่มุ่าติรัการัเยียวยาแก�ผูู้้ที�ไดู้รั่บผู้ลกรัะทบ  
 อย�างเหมุ่าะสิ่มุ่และมุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพ

กำาหนด้นโยั่บัายั่ แลูะการบัริหารจีัด้การความเสีู่�ยั่งด้�านสู่ิทธุิมน่ษัยั่ชัน
• นโยบายที�ช่ดูเจนและคุรับถ้วนติามุ่มุ่าติรัฐาน แนวป้ฏิ่บ่ติ่สิ่ากลและกฎหมุ่าย 
 ที�เกี�ยวข้อง
• แนวทางบรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยงและดูำาเน่นกรัะบวนการัจ่ดูการัดู้านสิ่่ทธิมุ่น่ษยชน 
 อย�างรัอบดู้าน (Due Diligence Process) ที�คุรัอบคุล่มุ่ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย  
 ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า
• มุ่าติรัการัเยียวยาผูู้้ไดู้รั่บผู้ลกรัะทบขององคุ์กรั (Remedy Actions) 
• รัะบบรั่บข้อรั้องเรัียนและแจ้งเบาะแสิ่ (Whistleblower System)

พััฒนาพันักงานแลูะค่�ธุ่รกิจี
• ป้ลูกฝ่ังคุวามุ่รั่บผู่้ดูชอบและสิ่รั้างคุวามุ่รัู้คุวามุ่เข้าใจดู้าน
 สิ่่ทธิมุ่น่ษยชนให้พน่กงานท่กรัะดู่บ
• เผู้ยแพรั�และอบรัมุ่แนวป้ฏิ่บ่ติ่ให้พน่กงานและหน�วยงาน
 ในห�วงโซ่�คุ่ณคุ�ายึดูถือป้ฏิ่บ่ติ่

กำากับัด้่แลูองค์กรให�เคารพัสิู่ทธุิมน่ษัยั่ชันด้�วยั่การมีสู่�วนร�วมของท่กระด้ับั
• ติรัวจสิ่อบการัจ่ดูการัดู้านสิ่่ทธิมุ่น่ษยชน (Human Rights Due Diligence)
 อย�างรัอบดู้านติามุ่แนวป้้องก่น 3 ดู�าน (Three Lines Model)
• ดููแลและจ่ดูให้มุ่ีรัะบบรั่บคุำาแนะนำา ข้อรั้องเรัียน ข้อก่งวล ที�ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียเข้าถึง
 ไดู้สิ่ะดูวกและป้ลอดูภ่ย
• เป้ิดูเผู้ยข้อมุู่ลและข�าวสิ่ารัดู้านการัดูำาเน่นการัติามุ่นโยบายดู้านสิ่่ทธิมุ่น่ษยชน
 ขององคุ์กรั

กรอบการดำเนินงาน
1

2

3

4

สิทธิมนุษัย่ชน

• ดำ�เนำินำธุุรกิจท่ี่�ม่ค์ว�มเค์�รพื้  

 สี่ิที่ธุิมนุำษยั่ชื่นำติลอดห�วงโซ�คุ์ณค์��   

• ปล้กฝัังค์ว�มร่บผิู้ดชื่อบและ  

 สี่ร��งค์ว�มร้�ค์ว�มเข��ใจด��นำ  

 สี่ิที่ธุิมนุำษยั่ชื่นำ 
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36 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

การปฏิิบัตั้ิ
ต่ั้อแรงงาน
อย่่างเป็นธรรม
• ก�รด้แลพื้นำ่กง�นำและค้์�ธุุรกิจ   

 อยั่��งท่ี่�วถึงและเป็นำธุรรม

• ก�รยั่อมร่บในำค์ว�มหล�กหล�ยั่ 

 และค์ว�มแติกติ��งของบุค์ค์ล 

• สี่ร��งโอก�สี่ท่ี่�เที่��เท่ี่ยั่ม

 แก�พื้นำ่กง�นำทุี่กค์นำ

 โดยั่ปร�ศจ�กก�รเล้อกปฏิบ่ติิ

กรอบนโย่บาย่
แลัะแนวทาง

• จรัรัยาบรัรัณเอสิ่ซ่ีจี
• จรัรัยาบรัรัณคูุ�ธ่รัก่จ
 เอสิ่ซ่ีจี
• นโยบายและแนว
 ป้ฏ่ิบ่ติ่ติ�อผูู้้มีุ่สิ่�วน
 ไดู้เสิ่ีย 
• นโยบายดู้านสิ่่ทธิ  
 มุ่น่ษยชน 
• นโยบายดู้าน
 การับรัิหารั
 คุวามุ่หลากหลาย
 และยอมุ่รั่บคุวามุ่
 แติกติ�างของบ่คุคุล 
• นโยบายการัคุ่้มุ่คุรัอง  
 ข้อมูุ่ลสิ่�วนบ่คุคุล

ป้ฏิิบัติต่อบุค์ค์ลุแลุะบริหารงานบุค์ค์ลุอย่าง 

เป้็นธุรรมในทีุ่กกระบวนการ ตั�งแต่การว่าจี้าง 

การเลุื�อนตำแหน่ง การจี่ายค์่าตอบแที่น 

การลุงโที่ษัที่างวินัย การรับข้อร้องเร่ยน 

การโยกย้ายหรือมอบหมายงานใหม่ 

การป้ระเมินผู้ลุการป้ฏิิบัติงาน การฝ่ึกอบรม

แลุะพััฒนา การวางแผู้นค์วามก้าวหน้า 

การดู่แลุค์วามป้ลุอดูภัยแลุะอาชื่่วอนามัย 

การกำหนดูสู่ภาพัการที่ำงาน (ชื่ั�วโมงที่ำงาน

แลุะค์่าตอบแที่น) แลุะการเลุิกจี้าง เพัื�อดูึงดู่ดู 

แลุะรักษัาพันักงานที่่�เป้็นค์นเก่งแลุะดู่ 

ขับเค์ลุื�อนองค์์กรให้เจีริญก้าวหน้า

การสู่�งเสู่ริมการปฏิิบััติิติ�อแรงงาน
อยั่�างเป็นธุรรม
• เผู้ยแพรั�นโยบายแก�พนก่งานและผูู้มีุ้่สิ่�วนไดู้เสิ่ยี 
 ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า
• เผู้ยแพรั�และอบรัมุ่พน่กงานเรั่�องแนวป้ฏิ่บ่ติ่  
 และรัะเบียบติ�างๆ ให้ยึดูถือป้ฏิ่บ่ติ่ท่�วท่�ง  
 องคุ์กรั
• จ่ดูทำาโคุรังการัสิ่�งเสิ่รัิมุ่การัทำางานบนพื�นฐาน  
 ของการัยอมุ่รั่บในคุวามุ่หลากหลายและ  
 คุวามุ่แติกติ�างของบ่คุคุล
• เป้ิดูเผู้ยและสิ่ื�อสิ่ารัข้อมุู่ลการัป้ฏิ่บ่ต่ิ
 ดู้านแรังงานเพื�อสิ่รั้างคุวามุ่เชื�อมุ่่�น
 แก�ผูู้้มุ่ีสิ่�วนไดู้เสิ่ีย

กำาหนด้นโยั่บัายั่แลูะแนวปฏิิบััติิติ�อแรงงาน
อยั่�างเป็นธุรรม

ติัวอยั่�างนโยั่บัายั่แลูะแนวปฏิิบััติิ
 • ไมุ่�เลือกป้ฏิ่บ่ติ่ติ�อพน่กงานและคุู�ธ่รัก่จ
  เพรัาะคุวามุ่แติกติ�างทางกาย จิติใจ เช่�อชาต่ิ  
  สิ่่ญชาต่ิ ศาสิ่นา เพศ อาย่ การัศึกษา หรั่อ 
  เรั่�องอื�นใดู
 • มุ่อีส่ิ่รัะในการัแสิ่ดูงคุวามุ่คุ่ดูเห็นและรัวมุ่กล่�มุ่  
  (Freedom of Association) เพื�อสิ่�งเสิ่รัิมุ่ 
  และป้กป้้องผู้ลป้รัะโยชน์ของพน่กงาน
  และคูุ�ธ่รัก่จที�เกี�ยวข้องก่บการัทำางาน

1

2

3

กรอบการ
ดำเนินงาน 

การกำากับัด้่แลู
• กำาหนดูต่ิวชี�ว่ดูติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล
 เพื�อใช้ว่ดูผู้ล บรัิหารัจ่ดูการั ลดูคุวามุ่เสิ่ี�ยง 
 และสิ่รั้างคุวามุ่ไดู้เป้รัียบทางการัแข�งข่น

 ตัิวอยั่�างติัวชัี�วัด้สู่ำาคัญ
 • สิ่่ดูสิ่�วนจำานวนพน่กงาน/อ่ติรัาสิ่�วนเงินเดูือน/
  คุ�าติอบแทน เป้รัียบเทียบพน่กงานหญ่ง
  ติ�อพน่กงานชาย
 • จำานวนช่�วโมุ่ง/คุ�าใช้จ�าย การัฝ่ึกอบรัมุ่และ 
  พ่ฒนาพน่กงานเฉลี�ยติ�อคุน
• รัะบบรั่บข้อรั้องเรัียนและแจ้งเบาะแสิ่
 (Whistleblower System)
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38 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

เอสู่ซี่จี่เชื่ื�อว่า “พันักงานเป็นทรัพัย่ากรอันมีค่าที�สุด”

จีึงให้ค์วามสู่ำค์ัญกับพันักงาน ตั�งแต่การสู่รรหา  

การพััฒนาศักยภาพัแลุะค์วามสู่ามารถูให้ม่ค์วามร่้ 

แลุะที่ักษัะสู่อดูค์ลุ้องกับการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงที่ั�งในป้ัจีจีุบัน 

แลุะอนาค์ต ดู้วยการสู่ร้างวัฒนธุรรมการเร่ยนร่้ที่่�เป้็น

ระบบอย่างต่อเนื�อง เพัื�อให้พันักงานป้ฏิิบัติงานอย่าง 

เต็มศักยภาพัแลุะร่วมขับเค์ลืุ�อนธุุรกิจีให้เติบโต 

ตามกลุยุที่ธุ์ขององค์์กร

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายและแนวป้ฏิ่บ่ติ่ติ�อผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย 
• หล่กการัพื�นฐานการับรัิหารังานบ่คุคุลเอสิ่ซ่ีจี 
• ข้อบ่งคุ่บและรัะเบียบและแนวป้ฏิ่บ่ติ่การับรัิหารับ่คุคุล

การพััฒนา
ทรัพัย่ากรบุคคลั

• บริห�รง�นำบุค์ค์ลและด้แลพื้น่ำกง�นำ 

 อยั่��งท่ี่�วถึงและเป็นำธุรรม

• พื้่ฒนำ�ศ่กยั่ภ�พื้ ท่ี่กษะ 

 และค์ว�มสี่�ม�รถของพื้นำ่กง�นำ  

 อยั่��งติ�อเน้ำ�อง

คัด้เลูือกทรัพัยั่ากรบ่ัคคลู
• จ่ดูรัะบบการัคุ่ดูเลือกที�มุ่ี  
 ป้รัะสิ่่ทธิภาพและเป้็นธรัรัมุ่  
 เพื�อให้ไดู้พน่กงานที�เป้็นท่�ง  
 “คนเก�งแลูะด้ี” 

1

2

3

4

บัริหารแลูะด้่แลู
• บรัิหารัทร่ัพยากรับ่คุคุล 
 ให้ไดู้ทำางานเหมุ่าะสิ่มุ่ก่บ
 ล่กษณะงาน หน้าที� 
 และคุวามุ่รั่บผู่้ดูชอบ
• บรัิหารัคุ�าจ้างและผู้ล  
 ติอบแทนโดูยยึดูหล่กคุวามุ่ 
 เป้็นธรัรัมุ่และเท�าเทียมุ่ 
 และโดูยเป้รัียบเทียบใน  
 อ่ติสิ่าหกรัรัมุ่เดูียวก่น
• จ่ดูสิ่ว่สิ่ดู่การัที�สิ่อดูคุล้องก่บ 
 ป้รัะโยชน์และคุวามุ่จำาเป้็น 
 ของพน่กงาน โดูยคุำานึงถึง 
 คุวามุ่สิ่ามุ่ารัถขององคุ์กรั
• ป้รั่บป้รั่งสิ่ว่สิ่ดู่การัให้  
 สิ่อดูคุล้องก่บการั 
 เป้ลี�ยนแป้ลงของสิ่ภาพ  
 สิ่่งคุมุ่ เศรัษฐก่จ 
 และท่ศทางของธ่รัก่จ

พััฒนาทรัพัยั่ากรบั่คคลู
• สิ่รั้างว่ฒนธรัรัมุ่ 
 การัเรัียนรัู้ที�เป้็นรัะบบ  
 พ่ฒนาและเพ่�มุ่ท่กษะ 
 ของพน่กงานให้ 
 สิ่อดูคุล้องก่บคุวามุ่ 
 รั่บผู่้ดูชอบและ 
 การัดูำาเน่นธ่รัก่จ
 อย�างติ�อเนื�อง 
• ให้โอกาสิ่พน่กงาน 
 พ่ฒนาตินเอง และจ่ดู 
 ทำาแผู้นโยกย้ายเพื�อ 
 คุวามุ่ก้าวหน้าในอาชีพ  
• จ่ดูป้รัะเมุ่่นผู้ลการั 
 ป้ฏิ่บ่ติ่งานอย�าง
 เป้็นรัะบบ และชี�แจงก่บ 
 พน่กงานอย�าง 
 ติรังไป้ติรังมุ่า เพื�อ 
 พ่ฒนาและป้รั่บป้รั่ง 
 อย�างติ�อเนื�อง

สู่ร�างความผู้่กพััน
ติ�อองค์กร 
• จ่ดูทำาแผู้นงานและ 
 ก่จกรัรัมุ่สิ่รั้างคุวามุ่ 
 ผูู้กพ่นติ�อองคุ์กรั
 เพื�อร่ักษาพน่กงาน
 ที�มุ่ีศ่กยภาพ
• จ่ดูทำาแบบสิ่อบถามุ่ 
 ป้รัะเมุ่่นคุวามุ่ผูู้กพ่น 
 ติ�อองคุ์กรั เพื�อนำาผู้ล 
 มุ่าวิเคุรัาะห์
 และป้รั่บป้รั่งการัดููแล 
 พน่กงานติ�อไป้

กรอบการ
ดำเนินงาน 
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3 4

5

1

2เอสู่ซี่จี่ม่เป้้าหมายที่่�ต้องการให้พันักงาน ค์่่ธุุรกิจี 

ตลุอดูจีนผู้่้เก่�ยวข้องทีุ่กค์นม่สูุ่ขภาพัที่่�ดู่แลุะ 

ค์วามป้ลุอดูภัยที่ั�งในสู่ถูานที่่�ป้ฏิิบัติงาน การเดูินที่าง 

แลุะการขนสู่่ง ป้ราศจีากการบาดูเจี็บแลุะเจี็บป้่วย 

จีากการที่ำงาน (Injury & Illness Free) โดูยม่ระบบ 

การจีัดูการอาชื่่วอนามัยแลุะค์วามป้ลุอดูภัยที่่�ดู่ มุ่งเน้น

การจีัดูการค์วามเสู่่�ยงเชื่ิงรุก แลุะสู่ร้างวัฒนธุรรม 

การที่ำงานที่่�ป้ลุอดูภัยที่ั�วที่ั�งองค์์กร เพัื�อให้เกิดู 

ค์วามร่วมมือในการป้ฏิิบัติดู้วยค์วามเข้าใจีของ 

ผู่้้ป้ฏิิบัติงานในทีุ่กระดูับ 

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• กรัอบการัจ่ดูการัอาชีวอนามุ่่ยและคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย  
 เอสิ่ซ่ีจี
• รัะบบการับรัิหารัจ่ดูการัคุวามุ่ป้ลอดูภ่ยในการั
 เดู่นทางและขนสิ่�ง 
• การัติรัวจป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลดู้านคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย
• การัจ่ดูการัคุวามุ่ป้ลอดูภ่ยในกรัะบวนการัผู้ล่ติ
• กฎพ่ท่กษ์ชีวิติ (Life Saving Rules)

สุขภิาพั
แลัะความปลัอดภิัย่

• เสี่ริมสี่ร��งค์ว�มปลอดภ่ยั่ อ�ชื่ีวอนำ�ม่ยั่ 

 ป้องก่นำก�รบ�ดเจบ็ เจบ็ป่วยั่จ�กก�รที่ำ�ง�นำ 

 ก�รเดินำที่�งและก�รขนำสี่�ง

• สี่ร��งว่ฒนำธุรรมเพ้ื้�อป้องก่นำก�รบ�ดเจ็บ  

 เจ็บป่วยั่ จ�กก�รที่ำ�ง�นำ ก�รเดินำที่�ง

 และก�รขนำสี่�ง

กรอบการดำเนินงาน 

กำาหนด้นโยั่บัายั่แลูะแนวปฏิิบััติิ
• กำาหนดูนโยบายอาชีวอนามุ่่ย 
 และคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย
 และโคุรังสิ่รั้างการับรัิหารังาน 
 เพื�อกำาก่บดููแลให้มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิผู้ล
• นำาผู้ลการัดูำาเน่นงานมุ่าวิเคุรัาะห์  
 เพื�อทบทวนนโยบาย แผู้นงาน  
 มุ่าติรัการั เพื�อการัป้รั่บป้รั่งอย�าง 
 ติ�อเนื�อง

จีัด้ทำาระบับัการจัีด้การ 
ด้�านอาชัีวอนามัยั่แลูะความปลูอด้ภัยั่ 
• รัะบบการัจ่ดูการัอาชีวอนามุ่่ยและ  
 คุวามุ่ป้ลอดูภย่ติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล 
• รัะบบการับริัหารัจดู่การัคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย 
 ในการัขนสิ่�งผู้ล่ติภ่ณฑ์์ (Good   
 Transportation Safety) และ  
 การัใช้ยานพาหนะทางถนนใน  
 ก่จการัของบรัิษ่ท (Road Safety) 
• รัะบบบรัิหารัจ่ดูการัคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย  
 ของคูุ�ธ่รัก่จ (Contractor Safety   
 Management)
• กำาหนดูต่ิวชี�ว่ดูติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล  
 เพื�อต่ิดูติามุ่ ว่ดูผู้ล บรัิหารัจ่ดูการั   
 และลดูคุวามุ่เสิ่ี�ยง 

พััฒนาพันักงานแลูะค่�ธุ่รกิจี
• พ่ฒนาคุวามุ่รัู้และคุวามุ่สิ่ามุ่ารัถ  
 ในการัป้ฏิ่บ่ติ่งานอย�างป้ลอดูภ่ย   
 ติามุ่คุวามุ่เสิ่ี�ยงและบทบาทหน้าที� 
• สิ่รั้างว่ฒนธรัรัมุ่คุวามุ่ป้ลอดูภ่ย   
 ดู้วยการัสิ่�งเสิ่รัิมุ่จิติสิ่ำานึกดู้าน  
 อาชีวอนามุ่่ยและคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย  
 อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ 

กำากับัด้่แลู
• ป้รัะเมุ่่นคุวามุ่เสิ่ี�ยง และกำาหนดูมุ่าติรัฐาน  
 แนวป้ฏิ่บ่ติ่ กฏิรัะเบียบที�สิ่อดูคุล้องก่บ 
 คุวามุ่เสิ่ี�ยง 
• เติรัียมุ่คุวามุ่พรั้อมุ่และฝ่ึกซ่้อมุ่พน่กงาน  
 เพื�อรัองร่ับสิ่ถานการัณ์ฉ่กเฉ่นที�เป้็น
 คุวามุ่เสิ่ี�ยงขององคุ์กรั
• จ่ดูทำารัะบบการัรัายงาน สิ่อบสิ่วน และ 
 วิเคุรัาะห์อ่บ่ติ่การัณ์ที�เก่ดูข้�น

ติรวจีติิด้ติามแลูะประเมินผู้ลู
• ติรัวจป้รัะเมุ่น่ป้รัะสิ่ท่ธิผู้ลดู้านคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย  
 (SPAP) อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ 
• ติรัวจต่ิดูติามุ่ผู้ลโดูยหน�วยงานภายใน
 และภายนอกติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล
• เป้ิดูเผู้ยและสิ่ื�อสิ่ารัข้อมุู่ลเพื�อสิ่รั้าง
 คุวามุ่เช่�อมุ่่�นแก�ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย
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ความรับผิู้ดชอบ
ตั้่อสังคม

• บริห�รจ่ดก�รก�รดำ�เนิำนำง�นำเพ้ื้�อลด 

 ผู้ลกระที่บท่ี่�อ�จเกิดข้�นำก่บชุื่มชื่นำรอบข��ง

• พื้่ฒนำ�คุ์ณภ�พื้ชื่ีวิติของค์นำในำชุื่มชื่นำและ 

 สี่่งค์มให�พื้ึ�งพื้�ตินำเองได�อยั่��งยั่่�งยั่้นำ

• สี่ร��งก�รม่สี่�วนำร�วมสี่ร��งสี่รรค์์สี่่งค์ม

 ท่ี่�นำ��อย้ั่� เพ้ื้�อให�เกิดคุ์ณค์��ร�วมก่นำ

 อยั่��งยั่่�งยั่้นำ
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เอสู่ซีจ่ีมุ่ง่สู่ร้างธุรุกจิีให้เตบิโตค์วบค์่ก่บั 

การพัฒันาชื่มุชื่นแลุะสู่งัค์ม โดูยให้ค์วามสู่ำค์ญั

กบัการจีดัูการปั้ญหาการดูำรงชื่พ่ั 

แลุะค์ณุภาพัชื่ว่ติ การลุดูค์วามเหลุื�อมลุ�ำ 

ที่างสู่งัค์ม แลุะการรกัษัาสู่มดูลุุระบบนเิวศ 

โดูยสู่่งเสู่รมิให้ชื่มุชื่นแลุะสู่งัค์มเกดิูกระบวนการ

เรย่นร่ต้ระหนกัเข้าใจีปั้ญหา พัฒันาป้รบัตวั

สู่ร้างภม่คิ์ุม้กนัแลุะแก้ปั้ญหาดู้วยตนเอง รวมถูงึ

สู่่งเสู่รมิให้เกดิูการแลุกเป้ลุ่�ยนแลุะขยายผู้ลุ 

ค์วามสู่ำเรจ็ีของชื่มุชื่นสู่่ช่ื่มุชื่นอื�นๆ ในวงกว้าง

ต่อไป้

กรอบนโย่บาย่แลัะ
แนวทาง

• นโยบายดู้านสิ่่ทธ่มุ่น่ษยชน 
• นโยบายและแนวป้ฏิ่บ่ต่ิติ�อผูู้้มุ่ีสิ่�วนไดู้เสิ่ีย 
• คูุ�มืุ่อการัสิ่รั้างการัมีุ่สิ่�วนรั�วมุ่ก่บผูู้้มีุ่สิ่�วน
 ไดู้เสิ่ีย 

การสู่ร�างการมีสู่�วนร�วม
• เป้ิดูเผู้ยและสิ่ื�อสิ่ารัข้อมุู่ลเพื�อสิ่รั้าง  
 คุวามุ่เช่�อมุ่่�นแก�ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย
• ศึกษาคุวามุ่คุาดูหว่งและคุวามุ่ติ้องการั  
 รัวมุ่ท่�งจ่ดูลำาดู่บคุวามุ่สิ่ำาคุ่ญของผูู้้มุ่ีสิ่�วน 
 ไดู้เสิ่ีย เพื�อออกแบบแนวทางการัสิ่รั้าง 
 การัมุ่ีสิ่�วนรั�วมุ่
• จดู่ทำาแนวป้ฏิบ่่ติเ่พื�อให้การัดูำาเนน่โคุรังการั 
 หรั่อก่จกรัรัมุ่มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิผู้ลและเก่ดูคุ่ณคุ�า 
 รั�วมุ่ก่นก่บผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียในรัะยะยาว
• จ่ดูทำารัะบบรั่บข้อรั้องเรัียน/รั้องท่กข์
 ที�ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียเข้าถึงไดู้ เพื�อรัวบรัวมุ่ 
 คุวามุ่คุ่ดูเห็นมุ่าพ่ฒนาก่จกรัรัมุ่  
 ที�ติอบสิ่นองติ�อคุวามุ่คุาดูหว่ง
 และคุวามุ่ติ้องการัของผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย

ประเมินประสู่ิทธุิผู้ลูของกิจีกรรม
• ป้รัะเมุ่่นผู้ลป้รัะโยชน์ที�องคุ์กรัไดู้ร่ับในเชิงป้รัิมุ่าณ/ 
 มุู่ลคุ�า/ผู้ลติอบแทนทางเศรัษฐก่จ 
• วิเคุรัาะห์ผู้ลติอบแทนทางสิ่่งคุมุ่ (Social Return  
 on Investment, SROI) ดู้วยเคุรั่�องมุ่ือหรั่อแนวทาง 
 ติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล เช�น LBG Measurement  
 Framework, WBCSD Social & Human Capital  
 Protocol เป้็นติ้น

กำาหนด้นโยั่บัายั่แลูะแนวทาง
• กำาหนดูนโยบายหรั่อกลย่ทธ์   
 ป้รัะเดู็นที�สิ่ำาคุ่ญ โคุรังการั
 หรั่อก่จกรัรัมุ่เพื�อเป้็นแนวทาง
 การัดูำาเน่นก่จกรัรัมุ่ของท่�งองคุ์กรั
• กำาหนดูผูู้้รั่บผู้่ดูชอบท่�งในรัะดู่บ
 บรัิหารัและรัะดู่บผูู้้ป้ฏิ่บ่ติ่งาน

กรอบการ
ดำเนินงาน 
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การเปลัี�ย่นแปลัง
สภิาพัภิ้มิอากาศ 

• ปร่บติ่วติ�อก�รเปล่�ยั่นำแปลง  

 สี่ภ�พื้ภ้มิอ�ก�ศ โดยั่ก�รจ่ดก�ร  

 ค์ว�มเสี่่�ยั่งและโอก�สี่

• บรรเที่�ผู้ลกระที่บติ�อก�ร  

 เปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พื้ภ้มิอ�ก�ศ

 โดยั่ลดก�รปล�อยั่ก๊�ซเร่อนำกระจก  

 ในำทุี่กกิจกรรมติลอดห�วงโซ�ค์ุณค์��

เอสู่ซี่จี่ตั�งเป้้าหมายลุดูการป้ลุ่อยก๊าซีเรือนกระจีก 

ให้เป็้นไป้ตามค์วามตกลุงป้ารสู่่ ค์วบค์มุอณุหภม่เิฉลุ่�ย

ของโลุกไม่ให้สู่่งเกิน 1.5 องศาเซีลุเซี่ยสู่ แลุะการป้ลุ่อย

ก๊าซีเรอืนกระจีกสู่ทุี่ธุเิป็้นศน่ย์ในปี้ 2593  โดูยกำหนดูกลุยทุี่ธ์ุ 

กำกับดู่แลุ แลุะดูำเนินการอย่างจีริงจีังแลุะต่อเนื�อง 

ตามแนวที่างสู่ากลุ  รวมทัี่�งบ่รณาการแนวที่าง TCFD 

(Task Force on Climate-Related Financial  

Disclosures) เพัื�อลุดูค์วามเสู่่�ยงแลุะเพัิ�มโอกาสู่ 

ที่างธุุรกิจีจีากการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงสู่ภาพัภ่มิอากาศ

แลุะการเป้ลุ่�ยนผู้่านสู่่่สู่ังค์มค์าร์บอนต�ำ

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ เอสิ่ซ่ีจี  
• กรัอบการัดูำาเน่นงานการับรัิหารัจ่ดูการั
 ดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี  
• การัป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงาน  
 ดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี  
• กรัะบวนการับรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยง เอสิ่ซ่ีจี

2 • จ่ดูทำามุ่าติรัการัการัลดูการั 
 ป้ล�อยก๊าซ่เรั่อนกรัะจก  
 ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�าอย�าง  
 คุรับถ้วน

• ป้รัะย่กติ์ใช้เคุรั่�องมุ่ือ
 ดู้านเศรัษฐศาสิ่ติรั์เพื�อ
 สิ่�งเสิ่รัิมุ่การัลดูการัป้ล�อย  
 ก๊าซ่เรั่อนกรัะจก เช�น
 Internal Carbon Pricing  
 (ICP) 

1 กำาหนด้เป้าหมายั่ แนวทาง
แลูะกลูยั่่ทธุ์
• จ่ดูโคุรังสิ่รั้างการักำาก่บดููแล 
 ดู้านการัเป้ลี�ยนแป้ลง 
 สิ่ภาพภูมุ่่อากาศโดูยผูู้้บรัิหารั 
 รัะดู่บสิู่ง และผู้นวกเข้าเป้็น 
 สิ่�วนหนึ�งของรัะบบบรัิหารั
 ผู้ลการัป้ฏิ่บ่ต่ิงาน และการั 
 พ่จารัณาผู้ลติอบแทนป้รัะจำาป้ี
 • ดูำาเน่นการัติามุ่กรัะบวนการั 
 บรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยง เอสิ่ซ่ีจี  
 เพื�อวางแนวทาง กลย่ทธ์ และ 
 มุ่าติรัการัในการัจ่ดูการั
 คุวามุ่เสิ่ี�ยงและโอกาสิ่
 ท่�งคุวามุ่เสิ่ี�ยงทางกายภาพและ 
 คุวามุ่เสิ่ี�ยงในการัเป้ลี�ยนผู้�าน 
• กำาหนดูเป้้าหมุ่ายลดูการัป้ล�อย 
 ก๊าซ่เรั่อนกรัะจกและติ่วชี�ว่ดู  
 ท่�งรัะยะสิ่่�น รัะยะป้านกลาง  
 และรัะยะยาว

ด้ำาเนินกิจีกรรมด้�านการ
เปลูี�ยั่นแปลูงสู่ภาพัภ่มิอากาศ
• ป้ฏิ่บ่ติ่ติามุ่นโยบายดู้าน
 การัเป้ลี�ยนแป้ลงสิ่ภาพ
 ภูมุ่่อากาศเพื�อบรัรัล่
 เป้้าหมุ่ายที�วางไว้

ติิด้ติามแลูะติรวจีประเมินผู้ลู
• จ่ดูทำารัายงานผู้ลการัป้ล�อยก๊าซ่
 เรั่อนกรัะจกท่�งทางติรังและทางอ้อมุ่ 
 ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า 
• วิเคุรัาะห์แนวโน้มุ่ป้รัะสิ่ท่ธิผู้ลเทยีบกบ่  
 เป้้าหมุ่ายติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล
• จ่ดูทำาและเป้ิดูเผู้ยข้อมุู่ลการัจ่ดูการั  
 ป้รัะเดู็นดู้านการัเป้ลี�ยนแป้ลง
 สิ่ภาพภูมุ่่อากาศติามุ่แนวทางสิ่ากล  
 เช�น TCFD, CDP, SBTi

4

สู่ร�างความร�วมมือกับัผู้่�มีสู่�วนได้�เสู่ียั่
• สิ่ื�อสิ่ารันโยบายติ�อผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย
 ท่�งภายในและภายนอก เพื�อลดูผู้ลกรัะทบ 
 และสิ่รั้างโอกาสิ่ทางธ่รัก่จ
• เสิ่รัิมุ่สิ่รั้างคุวามุ่รัู้และคุวามุ่ติรัะหน่กเรั่�อง 
 การัเป้ลี�ยนแป้ลงสิ่ภาพภูมุ่่อากาศให้
 ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า
• สิ่รั้างคุวามุ่รั�วมุ่มืุ่อในการัแก้ไขป้ัญหาก่บ
 ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียท่กภาคุสิ่�วนท่�งในรัะดู่บ 
 ป้รัะเทศและสิ่ากล

3
• เพ่�มุ่สิ่่ดูสิ่�วนการัใช้
 เช่�อเพล่งชีวมุ่วลและ 
 พล่งงานหมุ่่นเวียน
• พ่ฒนาสิ่่นคุ้าและ 
 บรัิการัที�ลดูการั  
 ป้ล�อยก๊าซ่เรั่อนกรัะจก 
 ติลอดูห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า 
• ดูดููกลบ่ก๊าซ่เร่ัอนกรัะจก 
 ดู้วยเทคุโนโลยี  
 และกรัะบวนการัทาง 
 ธรัรัมุ่ชาต่ิ (Natural  
 Climate Solution)

ตัั้วอย่่างมาตั้รการ
ลัดการปลั่อย่

ก๊าซีเรือนกระจีก

กรอบการ
ดำเนินงาน 
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การจีัดการพัลัังงาน

• บริห�รจ่ดก�รพื้ล่งง�นำให�เกิด  

 ประสี่ิที่ธุิภ�พื้สี่้งสีุ่ด สี่ร��งค์ว�มค์ุ�มค์�� 

 ติ�มหล่กเศรษฐกิจหมุนำเวียั่นำ

• เล้อกใชื่�เชื่่�อเพื้ลิงที่ดแที่นำและ  

 พื้ล่งง�นำที่�งเล้อก ค์วบค์้�ก่บ

 ก�รร่กษ�เสี่ถ่ยั่รภ�พื้ของ

 แหล�งพื้ล่งง�นำ

รักษัาเสู่ถู่ยรภาพัแลุะบริหาร

สู่ัดูสู่่วนการใชื่้พัลุังงานจีาก 

แหลุ่งต่างๆ ให้ม่ค์วามเหมาะสู่ม 

ที่ั�งดู้านป้ริมาณ ค์ุณภาพั แลุะ

ราค์า เพัื�อรับมือกับค์วามผู้ันผู้วน

ของแหลุ่งพัลุังงาน เพัิ�มสู่ัดูสู่่วน

เชื่ื�อเพัลุิงที่ดูแที่นแลุะพัลุังงาน

ที่างเลุือก ลุดูการพัึ�งพัิงเชื่ื�อเพัลุิง

ฟอสู่ซีิลุเพัื�อลุดูการป้ลุ่อยก๊าซี

เรือนกระจีก รวมถูึงอนุรักษั์แลุะ

ใชื่้พัลุังงานให้เกิดูป้ระสู่ิที่ธุิภาพั

สู่่งสูุ่ดู แลุะสู่ร้างค์วามคุ์้มค์่าตาม

หลุักเศรษัฐกิจีหมุนเว่ยนโดูยนำ 

ของเสู่่ยกลุับมาใชื่้เป้็นพัลุังงาน

กรอบนโย่บาย่
แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่
 และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ
 เอสิ่ซ่ีจี  
• กรัอบการัดูำาเน่นงาน
 การับรัิหารัจ่ดูการัดู้าน
 สิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี 
 • การัป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ล  
 การัดูำาเน่นงาน
 ดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี
• กรัะบวนการับรัิหารั
 คุวามุ่เสิ่ี�ยง เอสิ่ซ่ีจี

กรอบการ
ดำเนินงาน 

การจีัด้การพัลัูงงาน 
• จ่ดูทำามุ่าติรัการัดู้านการัเพ่�มุ่ป้รัะสิ่่ทธิภาพ
 การัใช้พล่งงาน และการัเพ่�มุ่สิ่่ดูสิ่�วน
 เช่�อเพล่งทดูแทนและพล่งงานทางเลือก
• ติ่ดูติามุ่สิ่ถานการัณ์พล่งงานรั�วมุ่ก่บ
 ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียท่กภาคุสิ่�วน เพื�อบรัิหารั
 จ่ดูการัพล่งงานให้เก่ดูป้รัะสิ่่ทธิภาพสิู่งสิ่่ดู
• เสิ่รัิมุ่สิ่รั้างคุวามุ่รัู้และคุวามุ่ติรัะหน่ก
 ในการับรัิหารัจ่ดูการัพล่งงานแก�
 ผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียที�เกี�ยวข้อง

2

กำาหนด้เป้าหมายั่ แนวทาง แลูะกลูยั่่ทธุ์
• จ่ดูโคุรังสิ่รั้างการักำาก่บดููแลดู้านการับรัิหารั 
 จ่ดูการัพล่งงานโดูยผูู้้บรัิหารัรัะดู่บสิู่ง
• ดูำาเน่นการัติามุ่กรัะบวนการับรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยง  
 เอสิ่ซ่ีจี เพื�อวางนโยบาย แนวทาง กลย่ทธ์   
 และมุ่าติรัการัในการัจ่ดูการัคุวามุ่เสิ่ี�ยง
 และโอกาสิ่ในการัดูำาเน่นธ่รัก่จที�คุรับถ้วน
 และเหมุ่าะสิ่มุ่
• กำาหนดูเป้้าหมุ่ายการัจ่ดูการัพล่งงาน
 และติ่วชี�ว่ดู ท่�งรัะยะสิ่่�น รัะยะป้านกลาง
 และรัะยะยาว

1 3
ติิด้ติามแลูะติรวจีประเมินผู้ลู
• จ่ดูทำารัายงานผู้ลและวิเคุรัาะห์แนวโน้มุ่ 
 ป้รัะสิ่่ทธิผู้ลเทียบก่บเป้้าหมุ่าย
 ติามุ่มุ่าติรัฐานสิ่ากล 
• จ่ดูการัทวนสิ่อบผู้ลการัดูำาเน่นงาน
 โดูยหน�วยงานภายนอกอย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ
• ป้รัะเมุ่่นคุวามุ่เสิ่ี�ยง โอกาสิ่
 และผู้ลกรัะทบ เพื�อรัายงานติ�อ
 ผูู้้บรัิหารัรัะดู่บสิู่งอย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ
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การจีัดการน�ำ 

• บริห�รจ่ดก�รค์ว�มเสี่่�ยั่งด��นำนำำ��ในำทุี่ก 

 พื้้�นำท่ี่�ท่ี่�ดำ�เนิำนำธุุรกิจติ�มม�ติรฐ�นำสี่�กล

• เพื้ิ�มประสี่ทิี่ธิุภ�พื้ก�รใชื่�นำำ��ด�วยั่เที่ค์โนำโลยั่่  

 ท่ี่�เป็นำไปติ�มหล่กก�รสี่�กล

• จ่ดก�รบำ�บ่ดนำำ��ทิี่�งอยั่��งม่ประสี่ิที่ธุิภ�พื้  

 และนำำ�นำำ��ท่ี่�บำ�บ่ดกล่บม�ใชื่�ใหม�

สู่ถูานการณ์การเป้ลุ่�ยนแป้ลุงสู่ภาพัภ่มิอากาศ 

สู่่งผู้ลุกระที่บต่อป้ริมาณน�ำในแหลุ่งน�ำของ 

แต่ลุะพัื�นท่ี่� เอสู่ซี่จี่บ่รณาการเค์รื�องมือป้ระเมิน 

ค์วามเสู่่�ยงดู้านน�ำในระดูับสู่ากลุร่วมกับผู้่้ม่สู่่วน 

ไดู้เสู่่ย เพัื�อบริหารจีัดูการน�ำตั�งแต่กิจีกรรมต้นที่าง 

ถูึงป้ลุายที่าง ป้รับป้รุงป้ระสู่ิที่ธุิภาพัการใชื่้น�ำ 

ภายในกระบวนการผู้ลุิตเพัื�อให้ม่การนำน�ำจีาก 

ภายนอกมาใชื่้ให้เกิดูป้ระโยชื่น์สู่่งสูุ่ดู แลุะบำบัดูน�ำที่ิ�ง 

อย่างม่ป้ระสู่ิที่ธุิภาพั เพัื�อเพัิ�มการนำน�ำที่่�บำบัดู 

กลุับมาใชื่้ แลุะป้้องกันค์วามเสู่่ยหายต่อธุุรกิจีแลุะสู่ังค์ม

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ เอสิ่ซ่ีจี 
• กรัอบการัดูำาเน่นงานการับรัิหารัจ่ดูการัดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี
• การัป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงานดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี  
• กรัะบวนการับรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยง เอสิ่ซ่ีจี

กรอบการ
ดำเนินงาน 

กำาหนด้เป้าหมายั่ แนวทาง 
แลูะกลูยั่่ทธุ์
• จ่ดโค์รงสี่ร��งก�รกำ�ก่บ  

 ด้แลก�รบริห�รจ่ดก�รนำำ�� 

 โดยั่ผู้้�บริห�รระด่บสี่้ง

• กำ�หนำดกลยัุ่ที่ธุ์ในำก�ร  

 บริก�รจ่ดก�รนำำ�� ต่ิวชื่ี�ว่ด  

 และเป้�หม�ยั่ท่ี่�ชื่่ดเจนำ 

• ติิดติ�มแนำวโนำ�ม  

 สี่ถ�นำก�รณ์นำำ��และ

 ว�งแนำวที่�งก�รจ่ดก�ร  

 ที่ร่พื้ยั่�กรนำำ��ร�วมก่บ

 ผู้้�ม่สี่�วนำได�เสี่่ยั่ทุี่กภ�ค์สี่�วนำ

1

บัริหารความเสู่ี�ยั่งด้�านนำ�า
• ใชื่�เค์ร่�องม้อประเมินำค์ว�มเสี่่�ยั่งติ�มม�ติรฐ�นำ 

 สี่�กลในำทุี่กพื้้�นำท่ี่�ท่ี่�ดำ�เนำินำธุุรกิจ บ้รณ�ก�รร�วมก่บ 

 ข�อม้ลในำพื้้�นำท่ี่�

• วิเค์ร�ะห์สี่ถ�นำก�รณ์นำำ��และระบุพื้้�นำท่ี่�ท่ี่�ม่ 

 ค์ว�มเสี่่�ยั่งด��นำนำำ��

• ประเมินำค์ว�มเสี่่�ยั่งและโอก�สี่อยั่��งค์รบถ�วนำ ติ่�งแติ�  

 ปริม�ณและค์ุณภ�พื้นำำ�� กฎหม�ยั่และโค์รงสี่ร��ง 

 ร�ค์�นำำ�� และค์ว�มข่ดแยั่�งก่บผู้้�ม่สี่�วนำได�เส่ี่ยั่

• ร�ยั่ง�นำผู้ลก�รประเมินำค์ว�มเสี่่�ยั่งด��นำนำำ��

 ติ�อผู้้�บริห�รระด่บสี่้งอยั่��งสี่มำ��เสี่มอ

• สี่นำ่บสี่นำุนำนำำ��ให�ชุื่มชื่นำและเกษติรกรรม

 เพื้้�อบริห�รค์ว�มเสี่่�ยั่งจ�กค์ว�มข่ดแยั่�ง

 ก่บชุื่มชื่นำ

2

จีัด้การพัื�นที�ที�มีความเสู่ี�ยั่งด้�านนำ�า 
• จ่ดที่ำ�แผู้นำจำ�ลองสี่ถ�นำก�รณ์นำำ�� 

 เพื้้�อค์�ดก�รณ์ปริม�ณนำำ��

 ในำแหล�งนำำ��ภ�ยั่นำอก 

• ประเมินำก�รบริห�รจ่ดก�ร

 ค์ว�มติ�อเนำ้�องที่�งธุุรกิจ (BCM) 

• เติรียั่มแผู้นำสี่ำ�รองก�รใชื่�นำำ��  

 (BCP)

3

ติิด้ติามแลูะติรวจีประเมินผู้ลู
• จด่ที่ำ�ร�ยั่ง�นำประสี่ทิี่ธิุผู้ลก�รดำ�เนำนิำง�นำ

 เปรียั่บเที่ย่ั่บก่บเป้�หม�ยั่ที่่�กำ�หนำดไว�ติ�ม

 ม�ติรฐ�นำสี่�กล

• ติิดติ�มและป้องก่นำอุบ่ติิก�รณ์ที่�งสี่ิ�งแวดล�อม

 (นำำ��ใชื่�และนำำ��เสี่่ยั่) อยั่��งมก่ระบวนำก�ร ที่่�งก�รสี่อบสี่วนำ

 และห�แนำวที่�งแก�ไขไม�ให�เกิดซำ�� และร�ยั่ง�นำติ�อ

 ผู้้�บริห�รระด่บสี่้งอยั่��งสี่มำ��เสี่มอ

• จ่ดก�รที่วนำสี่อบร�ยั่ง�นำผู้ลก�รดำ�เนำินำง�นำ

 โดยั่หนำ�วยั่ง�นำภ�ยั่นำอกอยั่��งสี่มำ��เสี่มอ

5

เพัิ�มประสู่ิทธุิภาพัการใชั�นำ�า
• ลดก�รใชื่�นำำ��ในำกระบวนำก�รผู้ลิติ

 และสี่ินำค์��

• บำ�บ่ดค์ุณภ�พื้ของนำำ��ที่ิ�งให�ได�ติ�ม  

 ม�ติรฐ�นำท่ี่�เก่�ยั่วข�อง

• นำำ�นำำ��ที่ิ�งท่ี่�ผู้��นำก�รบำ�บ่ดแล�วกล่บม� 

 ใชื่�ง�นำให�ได�ม�กท่ี่�สีุ่ด

• ฟื้้�นำฟื้้ระบบนิำเวศท่ี่�เก่�ยั่วข�องก่บแหล�งนำำ�� 

• พื้่ฒนำ�ศ่กยั่ภ�พื้ของบุค์ล�กรท่ี่�ปฏิบ่ติิง�นำ 

 และเสี่ริมสี่ร��งค์ว�มร้�แก�ผู้้�ม่สี่�วนำได�เส่ี่ยั่

4
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การจีัดการทรัพัย่ากร
แลัะของเสีย่ 

• บริห�รจ่ดก�รที่ร่พื้ยั่�กรและของเสี่่ยั่ 

 ติ�มหล่ก 3Rs (Reduce, Reuse/Recycle,  

 Replenish) และหล่กเศรษฐกิจหมุนำเวียั่นำ  

 ติลอดห�วงโซ�อุปที่�นำ

• ใชื่�เที่ค์โนำโลย่ั่และนำว่ติกรรมที่ำ�ให�เกิด  

 ก�รใชื่�ที่ร่พื้ยั่�กรอยั่��งค์ุ�มค์��และหมุนำเวียั่นำ  

 ของเสี่่ยั่กล่บม�ใชื่�ใหม�

ค์วามเสู่่�ยงจีากที่รัพัยากรธุรรมชื่าติที่่�ม่จีำกัดู 

แลุะเกิดูภาวะขาดูแค์ลุน ป้ระกอบกับผู้ลุกระที่บ 

จีากป้ริมาณของเสู่่ยต่อสู่ังค์มแลุะสู่ิ�งแวดูลุ้อม 

เอสู่ซี่จี่จีึงจีัดูการที่รัพัยากรแลุะของเสู่่ยตามหลุัก 3Rs 

แลุะหลุักเศรษัฐกิจีหมุนเว่ยนตลุอดูห่วงโซี่ค์ุณค์่า ตั�งแต่ 

การออกแบบ เลุือกใชื่้วัสู่ดูุ เพัิ�มป้ระสู่ิที่ธุิภาพัการผู้ลุิต 

จีัดูการของเสู่่ยอย่างเหมาะสู่ม แลุะหมุนเว่ยนกลุับมาใชื่้ใหม่ 

เพัื�อสู่ร้างแลุะรักษัาค์ุณค์่าของวัสู่ดูุหรือที่รัพัยากรให้เกิดู

ป้ระโยชื่น์สู่่งสูุ่ดู

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ เอสิ่ซ่ีจี 
• กรัอบการัดูำาเน่นงานการับรัิหารัจ่ดูการัดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี  
• การัป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงานดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี

1

2

3

4

5
ติิด้ติามแลูะติรวจีประเมินผู้ลู
• จ่ดูทำารัายงานป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงาน
 เป้รัียบเทียบก่บเป้้าหมุ่ายที�กำาหนดูไว้ติามุ่  
 มุ่าติรัฐานสิ่ากล
• จ่ดูการัทวนสิ่อบรัายงานผู้ลโดูยหน�วยงานภายนอก 
 อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ

กรอบการดำเนินงาน 

กำาหนด้เป้าหมายั่ แนวทาง แลูะกลูยั่่ทธุ์
• จ่ดูโคุรังสิ่รั้างการักำาก่บดููแลโดูยผูู้้บรัิหารัรัะดู่บสิู่ง
• กำาหนดูนโยบาย แนวทาง กลย่ทธ์ ติ่วชี�ว่ดู
 และเป้้าหมุ่ายเชิงป้รัิมุ่าณที�ช่ดูเจน

สู่�งเสู่ริมพัฤติิกรรมผู่้�บัริโภค
• สิ่�งเสิ่รัิมุ่ผูู้้บรัิโภคุให้มุ่ีสิ่�วนรั�วมุ่คุ่ดูแยกและจ่ดูการั 
 ของเสิ่ียต่ิ�งแติ�ติ้นทางอย�างถูกวิธี

บัริหารจัีด้การของเสีู่ยั่
• ลดูการัเก่ดูของเสิ่ียโดูยการัป้้องก่น ติ่�งแติ�  
 ออกแบบสิ่่นคุ้า เลือกใช้ว่สิ่ดู่ และเพ่�มุ่ป้รัะสิ่่ทธิภาพ 
 การัผู้ล่ติ
• จดู่การัของเสิ่ยีอย�างมุ่ปี้รัะสิ่ท่ธิภาพเพื�อบรัรัลเ่ป้้าหมุ่าย  
 การันำาของเสิ่ียไป้ฝ่ังกลบเป้็นศูนย์ (Zero Waste  
 to Landfill)
• กำาก่บดููแลการัสิ่�งของเสิ่ียไป้จ่ดูการัภายนอก
 ให้มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพ พรั้อมุ่ก่บลดูการัสิ่�งของเสิ่ียไป้ 
 จ่ดูการัภายนอก เพื�อลดูคุวามุ่เสิ่ี�ยงจากการัจ่ดูการั 
 ที�ไมุ่�เหมุ่าะสิ่มุ่หรั่อผู่้ดูข้อบ่งคุ่บ

บัริหารจัีด้การทรัพัยั่ากร
• นำาว่สิ่ดู่ที�ผู้�านการัผู้ล่ติและบรัิโภคุแล้ว
 และรัวบรัวมุ่จ่ดูการัของเสิ่ียกล่บมุ่าใช้เป้็น
 ว่ติถ่ดู่บใหมุ่�และว่ติถ่ดู่บทางเลือก เพื�อทดูแทน 
 ว่ติถ่ดู่บจากธรัรัมุ่ชาต่ิ
• พ่ฒนาสิ่่นคุ้า บรัิการั และโซ่ลูช่น รัวมุ่ท่�งโมุ่เดูล 
 ธ่รัก่จติามุ่หล่กเศรัษฐก่จหมุ่่นเวียน เพื�อใช้ว่สิ่ดู่หรั่อ 
 ทรั่พยากรัให้เก่ดูป้รัะโยชน์สิู่งสิ่่ดู

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

มารวมขับเคลื่อนสูอนาคตที่ยั่งยืน
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ความหลัากหลัาย่ทาง
ชีวภิาพัแลัะระบบนิเวศ

• อนุำร่กษ์ค์ว�มหล�กหล�ยั่ที่�งชื่ีวภ�พื้ 

 ในำพื้้�นำท่ี่�เหม้องหินำป้นำและพื้้�นำท่ี่�

 สี่วนำป่�ปลก้

• สี่ร��งสี่มดุลนิำเวศเชื่ิงบวกในำทุี่ก  

 กระบวนำก�รและสี่ร��งค์ว�มสี่มบ้รณ์ 

 ให�ระบบนิำเวศอยั่��งยั่่�งยั่้นำ

กรอบนโย่บาย่แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ เอสิ่ซ่ีจี 
• นโยบายการัฟื้้�นฟืู้เหมืุ่องและคุวามุ่หลากหลายทางชีวภาพ

เอสู่ซี่จี่มุ่งสู่่่องค์์กรต้นแบบดู้านการอนุรักษั์

ค์วามหลุากหลุายที่างชื่่วภาพั โดูยดู่แลุรักษัา

สู่ิ�งแวดูลุ้อมแลุะอนุรักษั์ค์วามหลุากหลุายที่าง

ชื่่วภาพัดู้วยการบริหารจีัดูการอย่างยั�งยืน 

เพัื�อสู่ร้างสู่มดูุลุนิเวศเชื่ิงบวกในทีุ่กกระบวนการ 

ที่่�เก่�ยวข้อง แลุะสู่ร้างเค์รือข่ายค์วามร่วมมือกับ 

ผู่้้ม่สู่่วนไดู้เสู่่ย เพัื�อร่วมกันดู่แลุรักษัาค์วาม 

หลุากหลุายที่างชื่่วภาพัแลุะสู่ร้างค์วามสู่มบ่รณ์ 

ในระบบนิเวศอย่างยั�งยืน

กรอบการ
ดำเนินงาน 

ติิดติ�มและติรวจประเมินำผู้ล

• จ่ดูทำารัายงานคุวามุ่คืุบหน้าการัป้ฏิ่บ่ติ่ 
 ติามุ่แผู้นงานฟื้้�นฟืู้สิ่ภาพพื�นที�ที�ไดู้รั่บ
 ผู้ลกรัะทบและสิ่รั้างคุวามุ่สิ่มุ่บูรัณ์
 ทางรัะบบน่เวศในพื�นที�ดูำาเน่นธ่รัก่จ
• ติรัวจสิ่อบ ป้รัะเมุ่่นผู้ล และรั่บรัอง  
 คุ่ณภาพการัดูำาเน่นงานโดูยผูู้้เชี�ยวชาญ 
 ภายนอก เพื�อพ่ฒนาและป้รั่บป้รั่ง
 อย�างติ�อเนื�อง

ส้ี่�อสี่�รและเสี่ริมสี่ร��งค์ว�มร้�

แก�ผู้้�ม่สี่�วนำได�เส่ี่ยั่

• เสิ่รัิมุ่สิ่รั้างคุวามุ่รัู้คุวามุ่เข้าใจ 
 การัอน่รั่กษ์รัะบบน่เวศและ 
 คุวามุ่หลากหลายทางชีวภาพ 
 เพื�อสิ่รั้างการัมีุ่สิ่�วนรั�วมุ่
 ก่บองคุ์กรั
• สิ่รั้างการัรั่บรัู้และคุวามุ่เข้าใจ 
 ในการัดูำาเน่นงานดู้านการั 
 อน่รั่กษ์คุวามุ่หลากหลายทาง 
 ชีวภาพและรัะบบน่เวศ
 ขององคุ์กรั

จ่ดที่ำ�โค์รงก�ร

• จ่ดูทำาโคุรังการัอน่รั่กษ์คุวามุ่หลากหลายทาง  
 ชีวภาพในท่กพื�นที�ที�ดูำาเน่นธ่รัก่จ เพื�อสิ่รั้างสิ่มุ่ดู่ล 
 น่เวศเชิงบวก
• รั�วมุ่มืุ่อก่บผูู้้เชี�ยวชาญภายนอกเพื�อจ่ดูทำาแผู้นงาน 
 และต่ิดูติามุ่ผู้ลการัดูำาเน่นงานอย�างติ�อเนื�อง
• สิ่รั้างการัมีุ่สิ่�วนรั�วมุ่ก่บช่มุ่ชนและผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย 
 ต่ิ�งแติ�การักำาหนดูแผู้นงานและการัป้ฏิ่บ่ติ่งาน
• ใช้ดู่ชนีชี�ว่ดูที�เป้็นสิ่ากลป้รัะเมุ่่นคุ่ณภาพ
 ของโคุรังการั

บริห�รจ่ดก�รค์ว�มเสี่่�ยั่ง 

• ใช้หล่กการับรัิหารัจ่ดูการั  
 คุวามุ่เสิ่ี�ยงติลอดู
 ห�วงโซ่�คุ่ณคุ�า เพื�อวาง  
 แนวทางการัป้้องก่น
 ผู้ลกรัะทบ การัฟื้้�นฟืู้
 และดููแลรั่กษา
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การจีัดการคุณ์ภิาพั
อากาศ 

• บริห�รจ่ดก�รค์ุณภ�พื้อ�ก�ศ

 เสี่่ยั่ง และค์ว�มสี่่�นำสี่ะเท้ี่อนำ

 ด�วยั่เที่ค์โนำโลย่ั่ท่ี่�ท่ี่นำสี่ม่ยั่และด่ท่ี่�สีุ่ด

• ด้แลและจ่ดก�รมลพื้ิษท่ี่�งในำพื้้�นำท่ี่�  

 บริษ่ที่และพื้้�นำท่ี่�โดยั่รอบท่ี่�อ�จ

 ได�ร่บผู้ลกระที่บ

เอสู่ซี่จี่ให้ค์วามสู่ำค์ัญกับ

การบริหารจีัดูการมลุพัิษัอย่าง

จีริงจีัง ที่ั�งในพัื�นที่่�บริษััที่แลุะ

พัื�นที่่�โดูยรอบที่่�อาจีไดู้รับ

ผู้ลุกระที่บ โดูยจีัดูที่ำแนวที่าง

บริหารจีัดูการค์วบค์ุมคุ์ณภาพั

อากาศ เสู่่ยง แลุะค์วาม

สู่ั�นสู่ะเที่ือน ให้อย่่ในเกณฑ์์

มาตรฐาน ดู้วยเที่ค์โนโลุย่ที่่�

ที่ันสู่มัยแลุะดู่ที่่�สูุ่ดู ค์วบค์่่กับ

การตั�งเป้้าหมาย ตรวจีวัดู แลุะ

ติดูตามค์ุณภาพัอากาศอย่าง

สู่ม�ำเสู่มอ เพัื�อป้้องกัน 

ผู้ลุกระที่บต่อชืุ่มชื่นแลุะ

สู่ิ�งแวดูลุ้อม รวมที่ั�งนำค์วามร่้ 

แลุะเที่ค์โนโลุย่ไป้ใชื่้ในการ 

ชื่่วยเหลุือป้ัญหาค์ุณภาพั

อากาศของสู่ังค์ม

บริห�รจ่ดก�รมลพื้ิษที่�งอ�ก�ศ

• ป้ฏิ่บ่ต่ิติามุ่นโยบายและมุ่าติรัการั
 ที�วางแผู้นไว้ เพื�อบรัรัล่ติามุ่เป้้าหมุ่าย
• นำาเทคุโนโลยีที�ท่นสิ่มุ่่ยและดูีที�สิ่่ดูมุ่าใช้คุวบคุ่มุ่   
 คุ่ณภาพอากาศ เสิ่ียง และคุวามุ่ส่ิ่�นสิ่ะเทือน
• บำารั่งรั่กษาเชิงป้้องก่นและบำารั่งรั่กษาเคุรั่�องจ่กรั อ่ป้กรัณ์ที�ใช้  
 จ่ดูการัมุ่ลพ่ษอย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ เพื�อป้รัะสิ่่ทธิผู้ลสิู่งสิ่่ดู
• ติรัวจวดู่คุณ่ภาพอากาศ เสิ่ยีง และคุวามุ่ส่ิ่�นสิ่ะเทอืน ดู้วยวิธีการั  
 และอ่ป้กรัณ์ที�มุ่ีป้รัะสิ่่ทธิภาพติามุ่มุ่าติรัฐานที�กำาหนดู
 อย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ ท่�งในพื�นที�บรัิษ่ทและพื�นที�โดูยรัอบ

กำ�หนำดเป้�หม�ยั่ แนำวที่�ง และกลยัุ่ที่ธุ์

• จ่ดูให้มีุ่โคุรังสิ่รั้างการักำาก่บดููแล  
 โดูยผูู้้บรัิหารัรัะดู่บสิู่ง
• กำาหนดูนโยบาย กลย่ทธ์  มุ่าติรัการั  
 บรัิหารัจ่ดูการั และเป้้าหมุ่าย
 ในการัลดูผู้ลกรัะทบจากมุ่ลพ่ษ 
 ทางอากาศ เสิ่ียงและคุวามุ่ 
 สิ่่�นสิ่ะเทือน ที�มุ่ีคุวามุ่สิ่อดูคุล้อง 
 ก่บกฎหมุ่ายและมุ่าติรัฐานสิ่ากล

กรอบการ
ดำเนินงาน กรอบนโย่บาย่

แลัะแนวทาง

• นโยบายสิ่่�งแวดูล้อมุ่
 และสิ่ภาพภูมุ่่อากาศ
 เอสิ่ซ่ีจี 
• กรัอบการัดูำาเน่นงาน
 การับรัิหารัจ่ดูการัดู้าน
 สิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี  
• การัป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ล
 การัดูำาเน่นงาน
 ดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ 
 เอสิ่ซ่ีจี  1

3

2

สี่ร��งก�รม่สี่�วนำร�วมก่บชุื่มชื่นำและผู้้�ม่สี่�วนำได�เส่ี่ยั่ 

• จ่ดูให้มุ่ีช�องทางการัสิ่ื�อสิ่ารัการับรัิหารัจ่ดูการัมุ่ลพ่ษ
 ทางอากาศ เสิ่ียง และคุวามุ่สิ่่�นสิ่ะเทือนรั�วมุ่ก่บช่มุ่ชน
 และผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ียอย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ
• รั่บฟื้ังคุวามุ่คุ่ดูเห็นจากช่มุ่ชนและผูู้้มีุ่สิ่�วนไดู้เสิ่ีย
 เพื�อรั�วมุ่ก่นพ่ฒนาการับรัิหารัจ่ดูการัมุ่ลพ่ษทางอากาศ   
 เสีิ่ยง และคุวามุ่ส่ิ่�นสิ่ะเทือนอย�างติ�อเนื�อง

ติิดติ�มและติรวจประเมินำผู้ล

• จ่ดูทำารัายงานคุวามุ่คืุบหน้าและป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงาน
 เทียบก่บเป้้าหมุ่ายติามุ่กฎหมุ่ายและมุ่าติรัฐานสิ่ากล
• ติ่ดูติามุ่ผู้ลการัดูำาเน่นงานติามุ่แผู้นการับำารั่งรั่กษาเชิงป้้องก่นและ 
 บำารั่งรั่กษาเคุรั่�องจ่กรัอ่ป้กรัณ์ที�ใช้ติรัวจว่ดู และจ่ดูการัมุ่ลพ่ษ  
 ทางอากาศ เสิ่ียง และคุวามุ่ส่ิ่�นสิ่ะเทือนให้อยู�ในสิ่ภาพดูี 
 เพื�อให้เก่ดูป้รัะสิ่่ทธิผู้ลการัดูำาเน่นงานสิู่งที�สิ่่ดู
• จ่ดูการัทวนสิ่อบผู้ลการัดูำาเน่นงานโดูยหน�วยงาน   
 ภายนอกอย�างสิ่มุ่ำ�าเสิ่มุ่อ
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56 กรอบการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่นื เอสซีจีีี

กรอบการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลัด�านความย่ั�งยื่น 
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Science Based Targets initiative (SBTi) 

ESG Rating Agency 
 • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
 • Sustainalytics
 • Morgan Stanley Capital International (MSCI)
 • Carbon Disclosure Project (CDP) 

เอกสารอ�างอิงของเอสซีีจีี 
 • คูุ�มุ่ือบรัรัษ่ทภ่บาลเอสิ่ซ่ีจี
 • จรัรัยาบรัรัณเอสิ่ซ่ีจี
 • จรัรัยาบรัรัณคูุ�ธ่รัก่จเอสิ่ซ่ีจี
 • คูุ�มุ่ือบรัิหารัคุวามุ่เสิ่ี�ยง เอสิ่ซ่ีจี
 • หล่กการัพื�นฐานการับรัิหารังานบ่คุคุลเอสิ่ซ่ีจี
 • ข้อบ่งคุ่บการับรัิหารังานบ่คุคุล
 • รัะเบียบและแนวป้ฏิ่บ่ติ่การับรัิหารังานบ่คุคุล
 • แนวป้ฏิ่บ่ต่ิเรั่�อง Whistleblower Policy
 • แนวป้ฏิ่บ่ต่ิการัจ่ดูหาที�เป้็นมุ่่ติรัติ�อสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี
 • กรัอบการัจ่ดูการัอาชีวอนามุ่่ยและคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย เอสิ่ซ่ีจี
 • การัติรัวจป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลดู้านคุวามุ่ป้ลอดูภ่ย
 • มุ่าติรัฐานรัะบบการัรั่บรัองคุวามุ่ป้ลอดูภ่ยคูุ�ธ่รัก่จ เอสิ่ซ่ีจี  
 • กรัอบการัดูำาเน่นงานการับรัิหารัจ่ดูการัดู้านสิ่่�งแวดูล้อมุ่ เอสิ่ซ่ีจี
 • การัติรัวจป้รัะเมุ่่นป้รัะสิ่่ทธิผู้ลดู้านการัจ่ดูการัสิ่่�งแวดูล้อมุ่

ภิาคผู้นวก

แนวปฏิบิัติั้ด�านความย่ั�งย่ืน
 • คูุ�มุ่ือการัพ่ฒนาธ่รัก่จเพื�อคุวามุ่ย่�งยืน สิ่ำาหรั่บบรัิษ่ทจดูทะเบียน ป้ี 2563  
  โดูยติลาดูหล่กทรั่พย์แห�งป้รัะเทศไทย
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