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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี



1

เอสซีจียังคงจัดท�ำโครงกำรขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 
ทุกภำคส่วน พร้อมทั้งจัดงำน SD Symposium 2020 ภำยใต้ 
แนวคิด Circular Economy : Actions for Sustainable  
Future เพื่อผลักดันกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรน�ำหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียนมำแก้ไขปัญหำพื้นฐำนเกี่ยวกับชีวิตควำม 
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศและของโลก และยังได้ขยำย 
สู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยกำรจัดงำน SD Symposium 2020  
Indonesia “Circular Economy : Collaboration for  
Action” เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและแบ่งปันควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเพื่อขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ให้แพร่หลำยต่อไป

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำเอสซีจีมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ 
องค์กำรสหประชำชำติ หรือ Sustainable Development  
Goals (SDGs) โดยในปี 2563 เอสซีจีได้รับกำรประเมินและ 
จัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำง 
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสำขำอุตสำหกรรม 
วัสดุก่อสร้ำง (Industry Leader - Construction Materials)  
และอยู่ในระดับ Gold Class  ทั้งนี้เอสซีจีนับเป็นองค์กรแรก 
ในอำเซียนที่ได้รับกำรประเมินให้เป็นสมำชิกตั้งแต่ปี 2547  
ต่อเนื่องยำวนำนเป็นปีที่ 17

รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ฉบับสำระ 
ส�ำคัญนี้ ได้แสดงตัวอย่ำงส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำร 
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี จำกควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจผ่ำนวิกฤตและควำมท้ำทำยต่ำงๆ มำตลอดเวลำกว่ำ  
107 ปี และยังคงตั้งใจพัฒนำองค์กรให้เดินหน้ำเติบโตอย่ำง 
มั่นคง สร้ำงควำมยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนในสังคม

สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

2563 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย 
ครั้งใหญ่จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19  เอสซีจี 
ได้ปรับตัวให้มีควำมยืดหยุ่น (Resilience) รับมือ 
ด้วยควำมคล่องตัว (Agility) และควำมรวดเร็ว  

(Speed) พร้อมคุมเข้มมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มและทุกภำคส่วนของสังคมในกำรเผชิญกับสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ประกอบกับที่ผ่ำนมำเอสซีจีได้ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)  
และเตรียมพร้อมมองไปข้ำงหน้ำ (Proactive) มำแล้วอย่ำง 
ต่อเนื่อง จึงสำมำรถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส สำมำรถก้ำวผ่ำน 
ควำมท้ำทำยในปี 2563 มำได้อย่ำงน่ำพึงพอใจ ด้วยกำรปรับ 
กลยุทธ์นวัตกรรมสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง (HVA)  
ปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต และกำรน�ำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมำใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน ท�ำให้สำมำรถสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ส่งมอบคุณภำพชีวิตที่ดี 
แก่สังคมได้อย่ำงทันท่วงที และดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมให้เกิด 
ควำมยั่งยืนโดยไม่เกิดกำรหยุดชะงัก 

ทั้งนี้เอสซีจีได้ใช้ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมมำพัฒนำ 
และออกแบบนวัตกรรมป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด 19  
เพื่อสนับสนุนงำนทำงกำรแพทย์ รวมกว่ำ 31 นวัตกรรม  
ส่งมอบผ่ำน 230 เครือข่ำยเพื่อกระจำยควำมช่วยเหลือ 
ไปยังโรงพยำบำล หน่วยงำน และชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
กว่ำ 979 แห่ง โดยเอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุน 
งบประมำณรวมเป็นมูลค่ำกว่ำ 164 ล้ำนบำท

แม้กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 จะเป็นควำมท้ำทำยใหญ่ 
แต่ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและกำรสูญเสีย 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก็ทวีควำมรุนแรงขึ้นตลอดปี 2563  
เช่นกัน เอสซีจีจึงตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเดินหน้ำสู่องค์กรที่ปล่อยคำร์บอนสุทธิ 
เป็นศนูย์ (Net Zero) ภำยในปี 2593 เพือ่สนบัสนนุกำรควบคมุ 
อณุหภมูเิฉลีย่ของโลกไม่ให้สงูขึน้เกนิ 1.5 องศำเซลเซยีส 
ตำมควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement)  
โดยอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนเป้ำหมำยระยะ 
ปำนกลำง รวมถึงกำรด�ำเนินกำรด้ำน  
Natural Climate Solution (NCS)  
และกำรลดก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม 
นอกกระบวนกำรผลิต (Scope 3) 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
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ธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ความท้าทายและเป้าหมาย

ปี 2563 ภำคธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกไวรัส
โควิด 19 ผนวกกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่ ปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโลกที่ทวีควำมรุนแรง รวมถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง  
รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน ควำมต้องกำรและพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ปี 2563 เป็นปีที่เรำต้อง 
ปรับตัวเพื่อให้เติบโตได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยมีเป้ำหมำย 
ยกระดับมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยแบบครบวงจร  
ทั้งสินค้ำ บริกำร โซลูชัน และช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย รวมทั้งยังคง 
มุ่งด�ำเนินธุรกิจตำมวิสัยทัศน์ คือกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ 
ตลำดในภูมิภำคอำเซียน ควบคู่กับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
ร่วมกับทุกสังคมและชุมชนที่ธุรกิจเข้ำไปด�ำเนินงำน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• จัดเตรียมแผนส�ำรองและเตรียมพร้อมด้ำนกำรผลิตและ 
ห่วงโซ่อุปทำนเพื่อลดผลกระทบจำกกำร lockdown รวมถึงปรับ 
ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคระบำดใน 
พื้นที่ปฏิบัติงำน เพื่อให้งำนเดินหน้ำต่อได้ไม่หยุดชะงัก พร้อมกับ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน เช่น กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย 
ต้นทุน และเงินลงทุน ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และควบรวมกลุ่มธุรกิจค้ำปลีก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของธุรกิจ
• พัฒนำสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำย สินค้ำที่มีมูลค่ำเพิ่ม และ
โซลูชันครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งน�ำเสนอ
สินค้ำที่เน้นกำรประหยัดพลังงำน และกลุ่มสินค้ำที่เน้นด้ำน 
สุขอนำมัย พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์ในรูปแบบ 
Active OMNI-Channel และแพลตฟอร์มเพิ่มควำมสำมำรถ 
ในกำรตอบสนองลูกค้ำ เช่น nocnoc.com  scghome.com 
Q-Chang  และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยในธุรกิจโลจิสติกส์
ส�ำหรับ B2B เพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มกำรขำยให้ครบ
วงจร
• พัฒนำพนักงำนผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องใน
ระบบกำรเรียนออนไลน์ และเน้นกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็น 
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) ที่เน้นควำม
คล่องตัว (Agility) และควำมยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อรับมือ
กับควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น 

ความส�าเร็จและก้าวหน้า 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ขึ้นทะเบียนสินค้ำที่ผ่ำนมำตรฐำน SCG Green Choice เพิ่ม
มำกขึ้น จำก 45 รำยกำรเป็น 49 รำยกำร หรือเพิ่มขึ้น 20% 
ในปี 2563 สร้ำงยอดขำยประมำณ 44,471 ล้ำนบำท  
หรือเพิ่มขึ้น 58%
• พัฒนำปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแบรนด์  
SCG Hybrid ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ได้  
มีคุณสมบัติเทเข้ำแบบง่ำย แห้งตัวเร็ว ช่วยลดระยะเวลำ 
กำรท�ำงำนและลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนกำรผลิต  ปี 2563 ลูกค้ำใช้งำนแล้ว 2 ล้ำนตัน  
ลดกำรปล่อยคำร์บอนได้ 100,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์
• เปลี่ยนของเหลือทิ้งจำกกำรผลิตให้เป็นวัตถุดิบทดแทน 
(Waste to Value) อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรรวบรวมวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตรมำแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Energy 
Pellet) น�ำมำใช้เป็นพลังงำนทดแทนในหม้อเผำปูนซีเมนต์  
เพื่อลดกำรเผำในพื้นที่เพำะปลูกและสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรด้วย 
• บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด จัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจ 
ว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเหมืองหินปูนสู่ควำมยั่งยืน  
ภำยใต้สักขีพยำนโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสำหกรรม ตำมเจตนำรมณ์ 
ของพระรำชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น 
เหมืองหินปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเป็นเหมือง 
หินปูนตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
• ผลักดันเครือข่ำยควำมร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงไทยด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy 
in Construction Industry (CECI) ร่วมกันยกระดับ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยน�ำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมำประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำง 
คุณภำพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทำงสังคม
• ปลูกป่ำบกในพื้นที่ของโรงงำนและพื้นที่
นอกโรงงำน 101,270 ต้น ป่ำโกงกำง 
44,800 ต้น หญ้ำทะเล 30,000 ต้น รวม
ปริมำณกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในระยะเวลำ 10 ปี 14,132 ตัน

ลดก๊าซเรือนกระจก 
10.3%  กิจการซีเมนต์

2.8%  กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

2.8%  กิจการซีเมนต์

15.4%  กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

อัตราการบาดเจ็บจาก 
การท�างานถึงขั้นสูญเสีย 
วันท�างานของพนักงาน

0.219  กิจการซีเมนต์

0.139  กิจการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง
และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร



4  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระส�าคัญ 2563

ธุรกิจเคมิคอลส์

ความท้าทายและเป้าหมาย

ปี 2563 สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวรุนแรงทั่วโลก โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
สินค้ำคงทนที่ควำมต้องกำรลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 
ของธุรกิจ เรำจึงปรับตัวเพื่อให้มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
โรคโควิด 19 และในระยะยำวที่มุ่งสร้ำงนวัตกรรมสินค้ำมูลค่ำ 
เพิ่มสูงชนิดใหม่ๆ และโซลูชันที่ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่  
โดยก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำและโซลูชัน 
เพื่อควำมยั่งยืนรวม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสุขอนำมัยและควำม 
ปลอดภัย ด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้ำนภำวะฉุกเฉินทำง 
ภูมิอำกำศ ด้ำนพลังงำนสะอำด และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ  
โดยพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำบริหำรจัดกำรตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทำน เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น�ำในภูมิภำคอำเซียน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• ปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนอย่ำงทันท่วงทีเพื่อลดควำมเสี่ยง 
กำรติดเชื้อทั้งในพื้นที่ส�ำนักงำนและโรงงำน โดยสนับสนุน 
ด้ำนเทคโนโลยีและเครื่องมือกำรท�ำงำน และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
และกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภำพ
• ปรับเพิ่มกลุ่มสินค้ำที่จ�ำเป็นต่อกำรอุปโภคบริโภค ซึ่งยังคง 
มีควำมต้องกำรสูง เช่น บรรจุภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม  
บรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขนส่งอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น เพิ่มกำรขำยใน
ตลำดประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อย ปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
งำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ใช้ Digital Commerce 
Platform (DCP) ลดเวลำกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ถึง 70% ท�ำให้คงยอดขำยได้ในระดับสูง
• เพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขัน เช่น ร่วมมือกับคู่ธุรกิจระดับโลก
เพื่อขยำยผลกำรพัฒนำ Artificial Intelligence และ Machine 
Learning ส�ำหรับระบบ Predictive Maintenance เครื่องจักร
ในทุกโรงงำนหลัก และน�ำระบบเสนอขำยเชิงพำณิชย์แก่ลูกค้ำ
ภำยนอก ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำระดับโลกเพื่อสร้ำงอุปกรณ์ 
IoT ตรวจวัดกำรท�ำงำนของอุปกรณ์เครื่องจักรและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อสร้ำงเป็นโซลูชัน 

ความส�าเร็จและก้าวหน้า 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• พัฒนำระบบจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management 
Process, IMP) อย่ำงต่อเนื่อง  ปี 2563 คิดค้นสินค้ำนวัตกรรม
กว่ำ 400 รำยกำรซึ่งน�ำสู่กำรพัฒนำกว่ำ 100 รำยกำร และออก
สู่ตลำดเฉลี่ย 15 รำยกำร คำดว่ำจะสำมำรถเพิ่ม EBITDA ได้
มำกกว่ำ 400 ล้ำนบำทต่อปี 
• ต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจโซลำร์ฟำร์มลอยน�้ำให้ติดตั้งได้หลำย 
รูปแบบ รองรับแผงโซลำร์เซลล์หลำยประเภท  ปี 2563 ธุรกิจ 
โซลำร์ฟำร์มลอยน�้ำเติบโตถึง 260% และได้ส่งมอบทุ่นลอยน�้ำ
เพื่อประกอบติดตั้ง รวมก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 25.8 เมกะวัตต์ 
• ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพธนำคำร
ขยะและส่งเสริมให้ชุมชนแยกขยะมำกขึ้นผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน 
KoomKah (คุ้มค่ำ) ขยำยฐำนสมำชิกแล้วกว่ำ 8,000 รำย  
คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 1,493 ตัน
• ร่วมมือกับบริษัทต่ำงๆ ด�ำเนินกำรท�ำถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
ต้นแบบที่มีพลำสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม รวมควำมยำวทั้งสิ้น 
7.7 กิโลเมตร น�ำพลำสติกเหลือใช้หมุนเวียนกลับมำสร้ำงคุณค่ำ
ได้รวม 23 ตัน และลงนำมควำมร่วมมือกับกรมทำงหลวง 
กรมทำงหลวงชนบท กลุ่มบริษัทดำว ประเทศไทย และ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมมือศึกษำและพัฒนำกำรน�ำพลำสติก
เหลือใช้มำผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตส�ำหรับงำนก่อสร้ำงทำง 
สอดคล้องตำมนโยบำย BCG Economy (Bio–Circular–  
Green Economy) ของรัฐบำล
• ร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนำนวัตกรรม 
ZyclonicTM ระบบบ�ำบัดน�้ำสิ่งปฏิกูลจำกมนุษย์และน�้ำที่ผ่ำน
กำรใช้งำนแล้วให้ปรำศจำกเชื้อโรค สำมำรถหมุนเวียนกลับมำ
ใช้ใหม่หรือปล่อยสู่ธรรมชำติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ท�ำให้ได้รับรำงวัลองค์กรขับเคลื่อนงำนส้วม
สำธำรณะไทยในงำนวันส้วมโลก (World 
Toilet Day) ประจ�ำปี 2563 
• นิคมอุตสำหกรรมอำร์ไอแอลได้รับ 
กำรรับรองเป็นนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
ระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วย 
คะแนนสูงสุด จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลนี้ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน 
• ปลูกป่ำบกในพื้นที่ของโรงงำนและพื้นที่นอก
โรงงำน 750 ต้น ป่ำโกงกำง 30,800 ต้น รวมปริมำณกำรดูดซับ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลำ 10 ปี 5,576 ตัน

ลดก๊าซเรือนกระจก 
13.0% 
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

อัตราการบาดเจ็บจาก 
การท�างานถึงขั้นสูญเสีย 
วันท�างานของพนักงาน
0.000 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

สร้างสรรค์สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง
และโซลูชันเพื่อความยั่งยืน



รู้จักเอสซีจี  5

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ความท้าทายและเป้าหมาย

ปี 2563 วิกฤตโรคระบำดโควิด 19 ส่งผลให้ปริมำณควำม 
ต้องกำรซื้อสินค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ยำนยนต์ 
และกระดำษพิมพ์เขียน ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก แต่ควำม 
ต้องกำรซื้อสินค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภค  
อำหำรและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ รวมถึงธุรกิจ 
อีคอมเมิร์ซ ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เรำจึงท�ำงำนร่วมกับ 
ลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด สร้ำงสรรค์โซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  
บริหำรห่วงโซ่อุปทำนให้ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ดูแลสุขภำพ 
ลูกค้ำ คู่ธุรกิจ และพนักงำนอย่ำงทั่วถึง ท�ำให้ยังคงเติบโตอย่ำง 
มีเสถียรภำพ สำมำรถขยำยก�ำลังกำรผลิตและควบรวมกิจกำร 
ผ่ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Merger & Partnership)  
และเดินหน้ำสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
ในภูมิภำค 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• ควบรวมกิจกำรผ่ำนควำมร่วมมือกับ Bien Hoa Packaging 
Joint Stock Company (SOVI) บริษัทชั้นน�ำด้ำนบรรจุภัณฑ์ 
จำกเยื่อและกระดำษในประเทศเวียดนำม  เข้ำร่วมพันธมิตรทำง 
ธุรกิจกับ Rengo Co., Ltd. (Rengo) ใน United Pulp and  
Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศฟิลิปปินส์  รวมถึงขยำยก�ำลัง 
กำรผลิตบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ของ  
Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO)  
ที่ประเทศเวียดนำม
• พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรม
โซลูชันบรรจุภัณฑ์ โดยเปิดตัว SCGP Inspired Solutions Studio 
เพื่อเพิ่มโอกำสให้ลูกค้ำและผู้สนใจได้สัมผัสกับโซลูชัน รวมถึง 
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมด้ำนบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ  
ที่เรำสำมำรถสร้ำงสรรค์เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
ในหลำกหลำยมิติ ทั้งกำรใช้งำน กำรดูแลสิ่งแวดล้อม และกำรตลำด 
ซึ่งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำ 
• สนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำตนเองอย่ำง 
ต่อเนื่อง และสร้ำงให้เกิดภำวะผู้น�ำในทุกระดับ  
โดยมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงพฤติกรรมและวิธีคิด 
วิธีกำรท�ำงำนของผู้น�ำที่จะมีบทบำทส�ำคัญใน 
กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร พัฒนำทีมงำนให้ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อสนับสนุนทิศทำง 
ขององค์กรและพร้อมรับมือกับสภำพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

ความส�าเร็จและก้าวหน้า 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• มุ่งมั่นรักษำควำมเป็นผู้น�ำด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและ
น�ำของเสียกลับเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลให้ได้มำกที่สุด  ปัจจุบัน
มีศูนย์จัดกำรวัสดุรีไซเคิลจ�ำนวนรวม 68 แห่ง ทั้งในประเทศไทย 
เวียดนำม และฟิลิปปินส์ 
• พัฒนำถุงข้ำวที่รีไซเคิลได้อย่ำงสมบูรณ์ครั้งแรกของประเทศ  
โดยเป็นถุงฟิล์มหลำยชั้นที่ผลิตจำกพลำสติกพอลิเอทิลีน 
ชนิดเดียว สำมำรถลดควำมหนำของถุงลง 18%   
ลดกำรใช้เม็ดพลำสติกและพลังงำนในกำรผลิต แต่ยังคง 
คุณภำพมำตรฐำนของถุงข้ำว  คำดว่ำช่วยลดกำรใช้พลำสติก 
กว่ำ 300 ตันต่อปี ลดกำรปล่อยคำร์บอนได้กว่ำ 600 ตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
• พัฒนำโครงกำร Internal Startup DezpaX สู่กำรเป็น 
แพคเกจจิ้งโซลูชันเพื่อผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม 
เดลิเวอรีอย่ำงครบวงจร สำมำรถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และ 
บริกำรด้ำนบรรจุภัณฑ์ที่หลำกหลำยได้ในรำคำยุติธรรม   
ปัจจุบัน DezpaX ร่วมกับบริษัทสยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)  
ขยำยบริกำรครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
• ร่วมกับสภำหอกำรค้ำไทยรับซื้อใบอ้อยจำกชำวไร่อ้อย เพื่อน�ำ 
มำใช้เป็นพลังงำนทดแทน ช่วยลดปัญหำมลภำวะจำกกำรเผำไร่  
และลดกำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรใช้ถ่ำนหิน อีกทั้งสร้ำง 
รำยได้ให้เกษตรกรไทย  คำดว่ำช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอน 
รำว 3,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• ก�ำหนดให้ไม้ยูคำลิปตัสที่ส่งเข้ำโรงงำนต้องเป็นไม้ที่ผ่ำนกำร

จัดกำรภำยใต้ระบบ FSCTM (License Code FSCTM-C135609) 
ทั้งหมด ซึ่งเป็นกำรควบคุมแหล่งที่มำของไม้ตำมข้อก�ำหนด 5 ข้อ  
ได้แก่ ไม่ท�ำไม้ผิดกฎหมำย ไม่ท�ำไม้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ท�ำไม้จำกป่ำที่มีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูง 
ซึ่งถูกคุกคำม ไม่ท�ำไม้จำกป่ำธรรมชำติซึ่งถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ 
ที่ไม่เกี่ยวกับป่ำไม้ และไม่ท�ำไม้จำกป่ำที่ปลูกต้นไม้ดัดแปลง
พันธุกรรม

• ปลูกป่ำบกในพื้นที่ของโรงงำนและพื้นที่
นอกโรงงำนรวม 48,170 ต้น รวมปริมำณ
กำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในระยะ
เวลำ 10 ปี 4,209 ตัน

ลดก๊าซเรือนกระจก 
12.8% 
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
63%  

อัตราการบาดเจ็บจาก 
การท�างานถึงขั้นสูญเสีย 
วันท�างานของพนักงาน
0.087 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

พัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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เครือข่ายความร่วมมือ
รวมพลังสู่ความยั่งยืน

เอสซีจีมุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการสร้างสมดุล
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ท�าให้เอสซีจีตระหนักดีว่าปัญหาที่ก�าลัง 
ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก ทั้งปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  ของเสียและขยะ  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การขาดแคลนทรัพยากร  สุขภาพและคุณภาพชีวิต  ไม่อาจแก้ไขได้โดยล�าพัง 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  แต่กุญแจส�าคัญคือ  การสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

ในปี 2563 
เอสซีจีมีโครงการ 

ความร่วมมือ
ที่โดดเด่นหลายโครงการ 

เพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง

ที่ก�าลังคุกคามโลกของเรา

SD Symposium 2020

เวทีควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ 
และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนที่เอสซีจีเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำกว่ำ 10 ปี ล่ำสุดใน
ปี 2563 คืองำน SD Symposium 2020 
“Circular Economy : Actions for  
Sustainable Future” ซึ่งชักชวนทุกภำคส่วน
มำหำทำงออกเพื่ออนำคตที่ยั่งยืนด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกำรระดมควำมคิด
จำกผู้เชี่ยวชำญและผู้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจำกหลำยภำคส่วนใน 4 ประเด็น
ควำมยั่งยืนที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญ คือ 
1) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำของชุมชนเพื่อแก้
ปัญหำภัยแล้ง  2) กำรยกระดบักำรจดักำรขยะ
ของประเทศไทย เพือ่ผลกัดนัให้เกิดควำมร่วม
มือของทุกภำคส่วนและเกิดนโยบำยในระดับ
ประเทศ  3) ส่งเสริมเกษตรปลอดกำรเผำ 
แปรรูปเป็นพลังงำนชีวมวล อำหำรสัตว์  
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และ 4) ทศิทำงควำม
ร่วมมอืของเครอืข่ำย CECI เพื่อผลักดันกำรใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภำคอุตสำหกรรม 
ก่อสร้ำง ตั้งแต่กำรออกแบบ กำรจัดหำและ
เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรก่อสร้ำง กำรขนส่ง และกำรบริหำรจัดกำร
ของเหลือจำกกระบวนกำรก่อสร้ำง ในขณะที่
ธุรกิจของเอสซีจีเองได้ปรับใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
รวมถึงเกิดเป็นควำมร่วมมือกับพันธมิตร
ภำยนอกเพิ่มขึ้นเป็นกว่ำ 180 พันธมิตร

SD Symposium 2020 ในครั้งนี้เป็นกำรจัด 
แบบออนไลน์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิด 19 มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 4,372 คน จำก
องค์กรภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำค
ประชำสังคม

กลุ่มควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง (CECI) เป็นกลุ่มองค์กร 
ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงของไทยที่ต้องกำรน�ำ 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำประยุกต์ใช้ในกำร 
ด�ำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด เนื่องจำกอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงต้องใช้ทรพัยำกรใหม่ (Virgin Materials) 
เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนมำก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหำด้ำนทรัพยำกรและ 
สิ่งแวดล้อม 

ในอนำคต CECI มีแนวทำงสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และขยำยผลกำรใช้หลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนสู่วงกว้ำง โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำร 
ให้เกิดเศษวัสดุก่อสร้ำงน้อยที่สุด กำรลดกำรใช้
วัสดุก่อสร้ำงที่เป็นทรัพยำกรใหม่โดยหันมำใช้ 
วัสดุทดแทน (Recycled Materials) และหำ 
แนวทำงจดักำรเศษวสัดทุีเ่หลอืทิง้ในงำนก่อสร้ำง 
ให้น�ำกลับมำใช้ใหม่ หรือท�ำให้เกิดมูลค่ำ

ปี 2563 สมำชิก CECI ได้เพิ่มจำก 14 องค์กร
เป็น 21 องค์กร และพยำยำมขยำยควำม
ร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ มำกขึ้น โดยอยู่
ระหว่ำงกำรสร้ำงแนวทำงกำรขับเคลื่อน 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่ำงเป็นรูปธรรม  
โดยมีกำรจัดประชุมหำรือร่วมกันเป็นประจ�ำ

Circular Economy
in Construction 
Industry (CECI)
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โครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม เพื่อจัดกำรพลำสติกและขยะ
อย่ำงยั่งยืน หรือ PPP Plastics ก่อตั้งเมื่อ 
ปี 2561 โดยกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
(TBCSD) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำค 
ประชำสังคม และหน่วยงำนภำคเอกชนชั้นน�ำ 
มำกมำย ที่เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของปัญหำ 
และมีเจตนำรมณ์ในกำรแก้ปัญหำ โดยมี 
เป้ำหมำยเพื่อลดปริมำณขยะพลำสติกในทะเล
ไทยลงไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 50 ภำยในปี 2570 
บนพื้นฐำนของกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนและ
เป็นระบบตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
หลักกำร 3Rs ทั้งนี้เอสซีจีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อ
ตั้งและผู้ร่วมด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของ PPP 
Plastics  คณะท�ำงำนได้น�ำเสนอ 4 มำตรกำร
กำรจัดกำรขยะพลำสติกประเทศไทย ปี 2561- 
2573 ซึ่งเป็นแผนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก  
ประกอบด้วยมำตรกำรพัฒนำโครงสร้ำงและ 
ระบบกำรจัดเก็บและคัดแยกขยะแบบบูรณำกำร  
มำตรกำรส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลและอัปไซเคิล 
เพื่อเพิ่มมูลค่ำขยะพลำสติก มำตรกำรส่งเสริม 
บทบำทอุตสำหกรรมพลำสติกเจ้ำของแบรนด์ 
และผู้ค้ำปลีกให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ 
พลำสติกตั้งแต่ต้นทำง และมำตรกำรด้ำน 
กำรศึกษำและกำรสื่อสำรเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม 
สังคมและผู้บริโภคให้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรคัดแยกขยะ

ปัจจุบันมีโครงกำรที่ด�ำเนินกำร ได้แก่ 
โครงกำรต้นแบบกำรจัดกำรขยะ 2 แห่ง คือ 
กำรสร้ำงโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเมืองเขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร และกำรสร้ำง
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนจังหวัดระยอง โครงกำรมือวิเศษ 
x วน จุดรับบริจำคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์ม
พลำสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
และปริมณฑล จังหวัดระยอง และสุพรรณบุรี 
รวมกว่ำ 350 จุด โครงกำรพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์จำกพลำสติกเหลือใช้ เช่น กำรใช้เป็น
ส่วนผสมในแอสฟัลต์ส�ำหรับงำนถนน โครงกำร
ศึกษำกำรไหลของวัสดุพลำสติก ฯลฯ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง โดย 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด ร่วมกับ 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม อบต. เมืองมำย และชุมชน 
เมืองมำย อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปำง และ 
เครือข่ำยรำชกำรส่วนท้องถิ่นกว่ำ 19 หน่วยงำน 
เช่น อ�ำเภอแจ้ห่ม ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 3 อุทยำนแห่งชำติถ�้ำผำไท ร่วมกัน 
จัดท�ำแผนและผังพัฒนำชุมชนเมืองมำย 
ให้เป็นชุมชนที่มีควำมยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำมแนวคิดกำรพัฒนำ 
เมืองและชุมชนเชิงนิเวศเพื่อกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco City) โดยสร้ำง 
กำรมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร

ปี 2563 ชุมชนเมืองมำยมีผลกำรประเมิน 
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศทั้ง 19 ตัวชี้วัด
เพิ่มขึ้นเป็น 70% จำก 53% เทียบกับปี 2562 
จัดอยู่ในระดับ Eco City โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ 
คือ กำรจัดกำรต้นทุนทรัพยำกรธรรมชำติ 
เช่น กำรส่งเสริมกำรปลูกไผ่ ท�ำฝำยเพิ่มควำม
ชุ่มชื้นให้แก่ป่ำ และต่อยอดไปถึงกำรจัดกำร 
กักเก็บน�้ำ กำรลดมลพิษ เช่น กำรจัดกำรขยะ 
ครัวเรือน กำรรับซื้อซังข้ำวโพดและแกลบจำก 
ชุมชนน�ำมำเป็นพลังงำนทดแทนเพื่อลดกำรเผำ 
ทิ้งกว่ำ 4,316 ตัน กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
เช่น กำรช่วยแก้ไขปัญหำสิทธิที่ดินท�ำกินที่เป็น 
ปัญหำของชุมชนมำอย่ำงยำวนำน โดยทำง 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมได้ขอควำมอนุเครำะห์ 
สนับสนุนพื้นที่ป่ำงวน-ป่ำแม่มำย จังหวัด 
ล�ำปำง เข้ำสู่เป้ำหมำยกำรจัดกำรที่ดินท�ำกิน  
โดยส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 จะท�ำงำน 
ร่วมกับชุมชนเมืองมำยต่อไป

PPP Plastics 

ชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย 
จังหวัดล�าปาง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงร่วมกับ
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อยอดเทคโนโลยี SCG 3D 
Cement Printing โดยกำรน�ำมำพัฒนำวัสดุ
ฐำนลงเกำะตัวอ่อนปะกำรัง ในชื่อ 
“นวัตปะกำรัง” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนว
ปะกำรัง ซึ่งเป็นนวัตกรรมปะกำรังเทียมรูปแบบ
ใหม่ที่ออกแบบให้มีโครงสร้ำงกลมกลืนกับ 
แนวปะกำรังจริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อีกทั้งยังใช้วัสดุที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทำน 
ต่อสภำวะใต้ทะเล และน�้ำหนักเบำ สะดวกต่อ 
กำรขนย้ำยและติดตั้ง ถือเป็นกำรลดต้นทุน
ด้ำนค่ำใช้จ่ำยกำรขนส่งและแรงงำนในกำร 
ติดตั้ง น�ำไปสู่กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสิ่งมีชีวิต 
และควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์อย่ำงยั่งยืน 

หลังจำกทดลองวำงนวัตปะกำรังในพื้นที่ต่ำงๆ 
เช่น เกำะสีชัง เกำะเต่ำ พบว่ำมีสิ่งมีชีวิตเข้ำ
มำอำศัย ทั้งปลำนกแก้ว ปลำกำร์ตูน ดอกไม้
ทะเล ฯลฯ จึงคำดว่ำนวัตปะกำรังจะช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ในระยะเวลำที่เร็วขึ้น 
นอกจำกนั้นยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจำก 
กำรท่องเที่ยว เพิ่มรำยได้ให้ชุมชนอีกด้วย

นวัตปะกำรังได้รับรำงวัลชนะเลิศนวัตกรรม
แห่งชำติ ประจ�ำปี 2563 ด้ำนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร ประเภทกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

นวัตปะการัง
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

ชุมชน

พลังงาน
ทดแทน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

น�้า

วัตถุดิบ

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

CSR น�ากลับมาให้ชุมชนดูแลและ
ใช้ประโยชน์

การจ้างแรงงานท้องถิ่น
การดูแลสังคมและชุมชน

การจัดการของเสีย
เป็นพลังงาน

การจัดการ
ของเสียเป็น

ทรัพยากรทดแทน

ลด
กา
รใ
ช้ 
/ ใ
ช้อ
ย่า
งค
ุ้มค
่า

การอนุรักษ์และฟื้นฟู
การเก็บกักคาร์บอน

ทร
ัพ

ยา
กร

น�า
เข

้า

ต้นน�้า

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ผู้ผลิต
สินค้า   

ผู้ให้
บริการ ผู้ขนส่ง

ผู้จัด
จ�าหน่าย

คู่ธุรกิจ

การจัดการพลังงาน

วิจัยและพัฒนา

เพิ่มการใช้

การจัดการน�้า

การจัดการวัตถุดิบ

SCG

CBM CHEM

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงาน

SCG Marketing Way SCG Circular Way

SCGP

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย
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ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า
กลุ่ม

ผู้บริโภค

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง

น�้าเสีย

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษ
ทางอากาศ

ลดปริมาณ

ลดผลกระทบ

สร้างความ
ร่วมมือ

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

เผาก�าจัด
ฝังกลบ
เป็นศูนย์

การบ�าบัด
น�ากลับ
มาใช้ใหม่

รวบรวม
และคัดแยก

Co Creation
ร่วมกับลูกค้า

การสร้าง
ประสบการณ์

ของลูกค้า

ปลายน�้า

ภาครัฐ
ภาค

เอกชน
ภาค

วิชาการ
สื่อ

มวลชน

หน่วยงานภายนอก

การจัดการ
ของเสีย

ลดปริมาณ

สินค้า 
บริการ 

และ
โซลูชัน

เอสซีจีน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำใช้ในทุก
ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่ำ ตั้งแต่กำรออกแบบ 
กำรจัดหำ กำรผลิต กำรขำย กำรขนส่ง 
กำรใช้งำน และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ โดยใช้
พลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำง
จ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดกำรใช้ (Reduce)
ใช้ซ�้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ 
(Recycle) ใช้พลังงำนทดแทน และเหลือส่วน
ที่ไม่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�ำจัด
ให้น้อยที่สุด 
 
เอสซีจีผลิตสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน ที่ช่วย 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดกำรใช้พลังงำน 
ลดปริมำณของเสีย และเพิ่มอำยุสินค้ำให้
ยำวนำน รวมทั้งดูแลสุขภำพและควำม
ปลอดภัยของพนักงำนและคู่ธุรกิจ พร้อม
ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
เกิดขึ้นได้จริง

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

สินค้า บริการ
และโซลูชัน

CBM = ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
CHEM = ธุรกิจเคมิคอลส์
SCGP = ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ระบบนิเวศ

ทรัพยากร

ของเสีย

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
และผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจี

ด้านเศรษฐกิจ  ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง
ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม  สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การท�าก�าไร แต่เป็นการสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
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ลอดปี 2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 เป็นวิกฤตใหญ่ที่เปรียบดั่งปฏิกิริยำ
ลูกโซ่ที่ยังคงส่งผลกระทบรุนแรงต่อเนื่องถึงทุก
ภำคส่วน 

ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ New  
Normal สวมหน้ำกำกอนำมัยจนเป็นกิจวัตร และด้วยมำตรกำร 
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ท�ำให้พฤติกรรมกำรสั่งซื้ออำหำรและ 
สินค้ำออนไลน์ และกำรใช้งำนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพิ่มมำกขึ้น 
ส่งผลข้ำงเคียงต่อสิ่งแวดล้อม คือปริมำณขยะจำกผลิตภัณฑ์ 
ประเภทใช้ครั้งเดียวเพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกันควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ 
ภำคธุรกิจทั้งขนำดเล็กและใหญ่ต้องเผชิญกับบททดสอบใหม่ๆ  
ที่ทั้งยำกและท้ำทำย ซึ่งทุกองค์กรต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่ำวิกฤต 
เพื่อให้อยู่รอดและด�ำเนินงำนต่อไป 

ต

เอสซีจี ปรับตัว เดินหน้า 
ฝ่าวิกฤตโควิด 19

น�ำเสนอนวัตกรรมสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ได้ทันท่วงที และท�ำให้เรำตระหนักว่ำ ควำมพยำยำมในกำรท�ำ
ดิจิทัลทรำนส์ฟอร์มเมชันของเอสซีจีมำถูกทำง และยิ่งต้องท�ำต่อให้
เร็วและเข้มข้นมำกขึ้น”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี  
กล่ำวถึงแนวคิดกำรบริหำรด้วยกำรปรับตัวให้สอดรับ 
ควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งท�ำให้เอสซีจีก้ำวข้ำมวิกฤต จนสำมำรถ 
ผลักดันให้ผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจเติบโตและผ่ำนวิกฤตได้
อย่ำงแข็งแกร่งในปี 2563  

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 
ปี 2563 เมื่อเกิดสถำนกำรณ์โควิด 19 เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อน 
ธุรกิจตำมมำตรกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business Continuity Management, BCM) โดยใช้ 
แนวทำง “กำรจัดวำงสมดุลระหว่ำงควำมเป็นอยู่ของคน 
กับภำคธุรกิจ” ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 
เนื่องจำกเหตุกำรณ์มีควำมไม่แน่นอนสูง เพื่อปรับตัวและ 
เตรียมแผนรองรับได้ทันท่วงที พร้อมปรับกลยุทธ์เชิงรุก  
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และแสวงหำโอกำสจำก 
ควำมต้องกำรใหม่ๆ ในตลำดที่เปลี่ยนไปตำมพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค

“เอสซีจีได้เตรียมพร้อมรับมือหำกสถำนกำรณ์เลวร้ำย
ที่สุด เช่น กำรเตรียมกำรขำยและกำรขนส่งล่วงหน้ำหำก
มีกำรปิดเมือง และวำงแผนหำโอกำสทำงธุรกิจที่เข้ำมำได้
ทุกเมื่อ เช่น กำรปรับก�ำลังกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับกำรน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ 
มำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง จึงท�ำให้เรำสำมำรถพัฒนำและ 

  Feature Story   



Feature Story  11

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่เอสซีจีใช้ขับเคลื่อนองค์กร 
ให้ปรับตัวอย่ำงว่องไวและทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
โดยได้วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง   

เมื่อเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 เอสซีจีเล็งเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพื่อก้ำวผ่ำนวิกฤตไป
ด้วยกัน จึงน�ำศักยภำพด้ำนนวัตกรรมขององค์กรมำพัฒนำและ
ออกแบบนวัตกรรมป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด 19 ในงำนทำงกำร
แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษำผู้ป่วย 
เช่น ห้องคัดกรองผู้ที่มีควำมเสี่ยง (Modular Screening) ห้อง
ตรวจหำเชื้อ (Swab Unit) ห้องตรวจเชื้อควำมดันลบหรือบวก 
แบบเคลือ่นที ่(Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) 
แคปซูลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยควำมดันลบ (Patient Isolation 
Capsule) แคปซูลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยควำมดันลบขนำดเล็กส�ำหรับ
เข้ำเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for 
CT scan) ฯลฯ  

นอกจำกนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยกำรปฏิบัติงำนทำงกำรแพทย์ 
อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำย 
ของเชื้อในงำนทันตกรรม กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจำย  
และมีนวัตกรรมที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำต้นแบบ คือชุดอุปกรณ์
ป้องกันควำมปลอดภัยส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (PPE)  
ซึ่งท�ำจำกวัสดุกระดำษที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

 นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยลดควำมเสี่ยงในกำร 
ปฏบิตังิำน เช่น ระบบด่ำนอตัโนมตั ิ(Patient Screen by Thermal 
Scan) อุปกรณ์ติดตำมสุขภำพทำงไกล (Tele-Monitoring)   
บริกำรทำงกำรแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร (Application  
Online Clinic) หุ่นยนต์ส่งยำและอำหำร [Nong Song Jai  
(AGV)] ฯลฯ

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้รวมพลังกันสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ออกมำมำกมำยอย่ำงรวดเร็ว รวมกว่ำ 31 นวัตกรรม ส่งมอบ
ผ่ำน 230 เครือข่ำยเพื่อกระจำยควำมช่วยเหลือไปยังโรงพยำบำล 
หน่วยงำน และชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศกว่ำ 979 แห่ง โดย 
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุนงบประมำณเป็นมูลค่ำกว่ำ  
164 ล้ำนบำท

จับกระแส Physical Distancing 
สุขอนามัย

ไม่เพียงโรงพยำบำลที่ต้องกำรอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่เชื้อและ
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม สถำนประกอบกำรหลำยแห่งก็มี
ควำมจ�ำเป็นและต้องกำรเช่นกัน ขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปก็ใส่ใจ 
กับกำรรักษำควำมสะอำดและสุขอนำมัยเพิ่มขึ้น 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พัฒนำนวัตกรรม 
สุขภัณฑ์คอตโต้ Touchless Series เพื่อสุขอนำมัยที่ดีขึ้นของ 
ผู้บริโภค ด้วยระบบช�ำระล้ำงไร้สัมผัส Waving Sensor System 
เป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อใช้มือโบกผ่ำนเซนเซอร์ สุขภัณฑ์จะท�ำกำร
ช�ำระล้ำงให้ทันที  ที่ส�ำคัญคือนวัตกรรมสำรเคลือบตัวใหม่ Ultra 
Clean ลิขสิทธิ์เฉพำะของคอตโต้ ที่พ่นเคลือบตั้งแต่ขั้นตอน 
ชั้นเนื้อดินบริเวณข้ำงในโถสุขภัณฑ์ ลดกำรสะสมแบคทีเรียได้เอง 
ถึง 99% ภำยใน 24 ชั่วโมง โดยผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนของ
สถำบัน BOKEN ประเทศญี่ปุ่น และ SGS (Thailand) 

นอกจำกนี้สุขภัณฑ์และก๊อกน�้ำคอตโต้อีกหลำยรุ่นก็ได้เพิ่ม
ฟังก์ชันรักษำสุขอนำมัย เช่น สุขภัณฑ์ฝำรองนั่งอัตโนมัติ ก้ำน
ฉีดช�ำระสเตนเลสผสมสำรป้องกันแบคทีเรียและระบบฆ่ำเชื้อด้วย
แสงอัลตรำไวโอเลต (UV Sterilization) ก๊อกน�้ำระบบเซนเซอร์
ตรวจจับสัญญำณแม่นย�ำติดตั้งง่ำย ฯลฯ 

แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ พนักงำนของเอสซีจีไม่มีผู้ใดมีรำยงำน
กำรเป็นผู้ติดเชื้อ จำกนโยบำยและกำรด�ำเนินมำตรกำรเว้นระยะ
ห่ำงทำงสังคม (Physical Distancing) กำรท�ำงำนอยู่ที่บ้ำน 
(Work from Home) และกำรก�ำกับดูแลสุขอนำมัยในสถำนที่
ปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง โดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้พูดคุย
กับพนักงำนผ่ำนสื่อออนไลน์เป็นประจ�ำ เพื่อให้ก�ำลังใจและค�ำ
แนะน�ำแก่พนักงำนในกำรใช้ชีวิตและปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด รวมทั้งกำรรวมพลังทุกคนในองค์กรเพื่อปรับตัว 
สู้วิกฤต
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 ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนำ “ฉำกกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ
ส�ำเร็จรูป” (Acrylic Aerosol Partition) ผลิตจำกแผ่น 
อะคริลิก “SHINKOLITE” (ชินโคไลท์) ส�ำหรับสถำนประกอบกำร 
ส�ำนักงำน และห้ำงร้ำนทุกประเภท รวมทั้งฉำกกั้นส�ำหรับรถแท็กซี่ 
และรถยนต์บริกำรสำธำรณะที่มีควำมสวยงำมและใสเทียบเท่ำ
กระจก ท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อได้ง่ำย 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง พัฒนำกระดำษอนำมัยใช้คลุมตัดผมให้แก่
ผู้ประกอบกำรร้ำนตัดผมและร้ำนเสริมสวยในพื้นที่รอบโรงงำน 
เพื่อแทนกำรใช้ผ้ำคลุมซ�้ำ ช่วยลดควำมเสี่ยงในสถำนกำรณ์ 
โรคระบำดโควิด 19 และเพิ่มควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร 
ร้ำนตัดผม

Work From Home 
คนแต่งบ้าน 

เมื่อคนในสังคมต้องอยู่กับบ้ำนมำกขึ้นตำมมำตรกำร Work 
from Home กำรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่สำธำรณะ และกำร
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม ท�ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ทั้งกำรสั่งอำหำรและซื้อสินค้ำผ่ำนออนไลน์ที่มำกขึ้น  
โดยเฉพำะควำมต้องกำรปรับปรุงดูแลอำคำรที่อยู่อำศัยให้สวยงำม
น่ำอยู ่ขณะเดยีวกนักต้็องกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำนทีเ่พิม่ขึน้ 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ต่อยอดธุรกิจจำกกลุ่ม 
เจ้ำของบ้ำนสู่กลุ่มผู้ประกอบกำรด้ำนอำคำร ด้วยบริกำรที่ครบ 
และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำยิ่งขึ้น เริ่มจำกโซลูชัน 
ระบบบริหำรอำคำรเต็มรูปแบบ SMART BUILDING Solution 
ที่อำศัย Internet of Things (IoT) เชื่อมต่อกำรท�ำงำนภำยใน
อำคำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ  เทคโนโลยี Air Scrubber System 
ช่วยดักจับก๊ำซเสียและสำรพิษมำกกว่ำ 30 ชนิด และหมุนเวียน 
อำกำศให้สะอำดกว่ำอำกำศภำยนอก ช่วยลดพลังงำนถึง  
20-30% เทียบกับระบบปรับอำกำศทั่วไป ถือเป็นนวัตกรรม  
HVAC Industrial Game Changer และได้รับรำงวัล ASHRAE  
Innovation Award Product of the Year 2019  เทคโนโลยี  
Ionized Air Disinfection System ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5  
ฆ่ำเชื้อโรค เชื้อไวรัสตระกูลโคโรนำ และแบคทีเรีย ลดกลิ่นสำร 
ระเหย สิ่งเจือปนในอำกำศและบนพื้นผิววัสดุต่ำงๆ ได้ถึง 99%  

SCG Building & Living Care Consulting ได้น�ำ 
มำตรฐำน fitwel ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนสุขภำวะของอำคำรโดย 
กรมควบคุมโรคจำกสหรัฐอเมริกำมำบุกเบิกเป็นรำยแรกในไทย  
ทั้งนี้ fitwel มีมำตรกำรกำรท�ำอำคำรที่สำมำรถป้องกันกำรแพร่ 
ระบำดของเชื้อไวรัส รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำและออกแบบสิ่งปลูก 
สร้ำงเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนทุกวัย  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
จำก 8th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2020  
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ประเทศสิงคโปร์ ด้วยผลงำนกำรออกแบบอำคำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ 
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในชีวิตประจ�ำวัน

นอกจำกนี้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงยังมีนวัตกรรม
ด้ำนหลังคำคอนกรีตเอสซีจี รุ่น CPAC Smooth Cool และ 
ไม้ฝำเอสซีจี รุ่น “คูลพลัส” ช่วยท�ำให้อุณหภูมิในอำคำรลดลง 
ช่วยประหยัดกำรใช้พลังงำนของเครื่องปรับอำกำศ  รวมทั้ง
บริกำรอื่นๆ ส�ำหรับคนรักบ้ำน เช่น บริกำร SCG Roof 
Renovation บริกำรแก้ปัญหำปิด/อุดโพรงใต้บ้ำน ฯลฯ  

ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนำ CPP Retort Pouch บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) สำมำรถปิดผนึกได้สนิท 
ทนต่อควำมร้อนและควำมดันสูง ใช้บรรจุอำหำรที่ต้องกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน (thermal processing) ระดับ sterilization 
สำมำรถเก็บรักษำไว้ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมรับประทำนได้ทันที 
โดยไม่ต้องปรุงสุกอีกครั้ง  บรรจุภัณฑ์ Freeze to Heat  
ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ไปถึง 130 องศำเซลเซียส สำมำรถ 
รักษำคุณค่ำทำงอำหำร เนื้อสัมผัส และรสชำติได้เป็นอย่ำงดี 
ใช้ได้กับไมโครเวฟโดยบรรจุภัณฑ์ยังคงสภำพเดิม ไม่ทิ้งสำร 
อันตรำยเจือปน ให้ผู้บริโภคมั่นใจในควำมปลอดภัย 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยม 
ใช้บริกำรกำรจัดส่งอำหำรจำกกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน์โดย 
พัฒนำบรรจุภัณฑ์เฟสท์ชิลล์ (Fest Chill) ที่มีควำมแข็งแรง 
สำมำรถเรียงซ้อนได้ บรรจุอำหำรร้อนได้ถึง 130 องศำเซลเซียส  
น�ำเข้ำตู้เย็นและน�ำออกมำอุ่นร้อนในเตำไมโครเวฟได้ เพิ่ม
ควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค เมื่อใช้งำนแล้วยังสำมำรถลอกฟิล์ม
เคลือบบรรจุภัณฑ์ออกเพื่อน�ำไปรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยได้
ภำยใน 60 วัน ทั้งนี้ยังรักษำมำตรฐำนในกระบวนกำรผลิต ทั้ง
มำตรฐำน BRC HACCP รวมถึงมำตรฐำน GMP เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำบรรจุภัณฑ์อำหำรภำยใต้แบรนด์เฟสท์มีควำมสะอำด ปลอดภัย 
สำมำรถสัมผัสอำหำรได้โดยตรง

ขยายตลาดอีคอมเมิร์ซ
และออนไลน์

พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอ 
สินค้ำและบริกำร พร้อมโซลูชันแก้ปัญหำเรื่องบ้ำน ภำยใต้ชื่อ 
SCG HOME ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม 
โซเชียลมีเดีย ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ำยร้ำนค้ำ SCG HOME 
ทั่วประเทศในรูปแบบ Active OMNI-Channel เพื่อตอบสนอง
ลูกค้ำให้สำมำรถค้นหำข้อมูล สอบถำม ขอรับค�ำปรึกษำ และ
เลือกซื้อสินค้ำและบริกำรได้สะดวกและรวดเร็วในทุกช่องทำง 
และยังเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกำรค้นหำนักออกแบบ Design 
Connext และค้นหำช่ำงบริกำร Q-Chang เพื่อตอบโจทย์ทุก
ควำมต้องกำรเกี่ยวกับบ้ำนอย่ำงครบวงจร

ธุรกิจเคมิคอลส์ พัฒนำ i2P Virtual Tour เพื่อเป็นช่องทำง 
ให้ลูกค้ำได้เยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมสินค้ำของธุรกิจเคมิคอลส์ 
ในรูปแบบเสมือนจริงผ่ำนทำงออนไลน์ แทนกำรเดินทำงมำด้วย 
ตนเอง  นอกจำกนี้ยังใช้ Digital Commerce Platform (DCP) 
เชื่อมต่อข้อมูลค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำกับข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร 
ห่วงโซ่อุปทำน ช่วยลดเวลำกำรตอบสนองลูกค้ำได้ถึง 70%  
โดยลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะค�ำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลำ ขณะ
ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ฐำนข้อมูลจำกระบบมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุง
กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เปิดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 
www.festforfood.com ซึง่จ�ำลองร้ำน Fest Shop ให้ลกูค้ำ 
เลอืกซือ้บรรจภุณัฑ์อำหำรปลอดภัยเฟสท์และเพิ่มควำมสะดวก 
ในกำรช�ำระค่ำสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรช�ำระเงินออนไลน์ (Online  

Payment Gateway) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว พร้อมส่งมอบ 
สินค้ำถึงมือลูกค้ำผ่ำนระบบกำรจัดส่งที่มีประสิทธิภำพ  
ด้วยแนวคิด “สะดวกซื้อ สะดวกสั่ง สะดวกจ่ำย สะดวกส่ง”  
ในเว็บไซต์ยังแนะน�ำร้ำนค้ำบรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้ำเฟสท์จ�ำหน่ำย 
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของลูกค้ำ และแนะน�ำร้ำนอำหำรที่ใช้ 
บรรจุภัณฑ์อำหำรปลอดภัยเฟสท์บนหน้ำเพจ “ครัวติดดำว by  

Fest” เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนทำงธุรกิจให้ก้ำวฝ่ำวิกฤตไปด้วยกัน
………….
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี ทั้งยังรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัยและ 
สุขอนำมัยขั้นสูงไว้ได้ ท�ำให้เอสซีจีได้รับควำมเชื่อถือจำกลูกค้ำ  
และสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้กว้ำงขึ้น

“สิ่งส�ำคัญคือต้องวิเครำะห์ว่ำธุรกิจของเรำมำถึงจุดไหน  
ผลกระทบที่เกิดกับเรำต่ำงจำกคนอื่นอย่ำงไร คู่แข่งเป็นอย่ำงไร  
ผลกระทบกับอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงไร ต้องหำโซลูชันของตัวเอง 
ต้องวำงแผนเรื่องเวลำและกำรลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อ 
สถำนกำรณ์” 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี กล่ำวถึง 
กุญแจส�ำคัญของกำรเอำชนะวิกฤตขององค์กรที่มีอำยุกว่ำร้อยปี  
ไม่ว่ำจะต้องเผชิญกับพำยุอันเลวร้ำยเพียงใด
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นค้ำมำกมำยและหลำกหลำยเรียงรำยบนชั้นสินค้ำ 
แต่ละกล่องหรือแพ็กบรรจุภัณฑ์แสดงชื่อแบรนด์  
ชื่อสินค้ำ และข้อมูลสรรพคุณอื่นๆ

คุณอำจเลือกหยิบสินค้ำของแบรนด์ที่คุ้นเคย
เพรำะใช้อยู่ประจ�ำ หรือเพรำะควำมสวยงำมแปลกใหม่

หรืออำจเลือกดูที่รำคำ เปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำด้ำนปริมำณ
และคุณภำพ 

แต่คุณเคยเลือกเพรำะสินค้ำนั้นมีส่วนช่วยดูแลโลกไหม 
ถ้ำบนฉลำกสินค้ำมีเครื่องหมำยรับรองว่ำ สินค้ำนี้มีส่วนช่วย

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ช่วยลดของเสีย ช่วยใช้น�้ำน้อยลง 
ฯลฯ

คุณจะชั่งใจเลือกใช้สินค้ำนี้มำกขึ้นหรือไม่
ถ้ำคุณเลือกเพื่อโลกได้…คุณจะเลือกไหม

เข้าใจฉลากสิ่งแวดล้อม
จุดเริ่มต้นของฉลำกสิ่งแวดล้อม (Eco-label) ย้อนกลับไปได้ 
ไกลถึงกว่ำ 40 ปี จำกกระแสควำมห่วงใยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม 
ประเทศยุโรป  ฉลำกสิ่งแวดล้อมฉลำกแรก Blue Angel  
เกิดขึ้นในปี 2521 เป็นฉลำกของประเทศเยอรมนีที่มีจุดประสงค์ 
เพื่อช่วยแนะน�ำสินค้ำที่ส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมให้ 
ผู้บริโภครู้จัก กระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำสินค้ำที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องมือส่งเสริมตลำดสินค้ำสีเขียว  
หลังจำกนั้นก็มีฉลำกสิ่งแวดล้อมออกตำมมำอีกมำก  
เช่น EU-Flower, Nordic White Swan ฯลฯ
 ทุกวันนี้กำรออกฉลำกสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีอยู่แต่ในประเทศ
กลุ่มสหภำพยุโรป แต่ยังแพร่หลำยไปทั่วโลก ทั้งประเทศผู้น�ำด้ำน
เศรษฐกิจอย่ำงสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลี จีน อินเดีย แคนำดำ 
และหลำยประเทศในอำเซียน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
ไทย ฯลฯ
 ฉลำกสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของควำม “สมัครใจ” และ  
“ใส่ใจ” ของผู้ประกอบกำร เพรำะไม่ได้มีกฎหมำยบังคับ  
แต่สินค้ำต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติว่ำเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ และอย่ำงไร   
 ปัจจุบันฉลำกสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  
Type I ฉลำกสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยหน่วยงำนอิสระ มีระบบ 
กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของ 
ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน ISO 14024  ตัวอย่ำงในประเทศไทย 
คือฉลำกเขียวของสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย  Type II ประเมินและ
รับรองโดยเจ้ำของสินค้ำเอง (Self-Declared) ตำมมำตรฐำน 
ISO 14021  ตัวอย่ำงในประเทศไทยคือ SCG eco value 
ของเอสซีจี  และ Type III เป็นฉลำกที่แสดงข้อมูลหรือตัวเลข 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ประเมินจำกวัฏจักรชีวิตของ 
ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน ISO 14025  ตัวอย่ำงในประเทศไทย 
เช่น ฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลำกลดคำร์บอน ฉลำกลดคำร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ ฯลฯ

สิ
SCG Green Choice 
คุณเลือก เพื่อโลกได้

 ประโยชน์แท้จริงของฉลำกสิ่งแวดล้อมก็คือ กำรอนุรักษ์ 
คุณค่ำของสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปยำวนำน โดยกำรให้ข้อมูล 
สื่อสำรแก่ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้มำแทนสินค้ำที่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
 

จาก SCG eco value 
สู่ SCG Green Choice
SCG eco value เป็นฉลำกสิ่งแวดล้อมประเภท Type II ของ 
เอสซีจี ที่ได้พัฒนำขึ้นมำใช้งำนตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งถือเป็นฉลำก 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทกำรรับรองตนเอง “รำยแรก”  
ในประเทศไทย
 ตลอดเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ เอสซีจีพัฒนำทั้งสินค้ำและ 
บริกำรให้ได้รับฉลำก SCG eco value แล้วกว่ำ 90 รำยกำร 
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พร้อมส่งเสริมให้เกิดรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่ได้ 
รับฉลำก SCG eco value ให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำใน 
ปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้ำงหน้ำ สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
และบริกำรที่ได้รับฉลำก SCG eco value จะต้องเป็น 2 ใน 3  
หรือ 66.7% ของรำยได้กำรขำยรวม ซึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ 
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ประมำณ 30-40% 
 ปี 2563 เอสซีจีได้ประกำศเปลี่ยนชื่อฉลำกจำก SCG eco  
value เป็น SCG Green Choice โดยยังคงอ้ำงอิงมำตรฐำน 
ISO 14021 เพื่อเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในกำรเลือกสินค้ำ บริกำร 
และโซลูชันที่ตอบโจทย์ควำมใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ง่ำยยิ่งขึ้น พร้อม 
กับมั่นใจได้ว่ำจะเป็นสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่รักษ์โลกและ 
ดีต่อคุณภำพชีวิตอย่ำงแท้จริง  
 Green หมำยถึง ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
รวมทั้งค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ด้วย

 Choice หมำยถึง ทำงเลือก  เรำสำมำรถเลือกเพื่อโลกได้ 
รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัว 
 ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับฉลำก SCG Green Choice จะต้อง
เป็นสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่มีคุณสมบัติควำมเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ำสินค้ำทั่วไป และเข้ำข่ำยเกณฑ์ของ SCG  
Green Choice ที่มีอยู่ 15 ข้อ อย่ำงน้อย 1 ข้อ เช่น กำรใช้ 
วัตถุดิบหรือทรัพยำกรธรรมชำติลดลง (Reduce Resource  
Use) กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) กำรใช้ 
น�้ำลดลง (Reduce Water Consumption) มีควำมเป็นมิตรต่อ 
สุขภำพอนำมัย (Health or Hygiene) มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น  
(Extended Life Product) กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
(Greenhouse Gas Reduction) ควำมสำมำรถในกำรใช้ซ�้ำ 
หรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable) ควำมสำมำรถ 
ในกำรสลำยเป็นอินทรียวัตถุ (Compostable) ฯลฯ
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 SCG Green Choice มีกระบวนกำรรับรองและกำรสื่อสำร
ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมีมำตรกำรควบคุมหรือเฝ้ำ
ระวังคุณสมบัติตำมที่ขอรับรอง เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและ
ควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค 
 “เรำตั้งใจให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้ำ คุณสมบัติ และ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนของกลุ่มสินค้ำที่มีฉลำก SCG 
Green Choice พร้อมเดินหน้ำสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อทั้งออฟไลน์ 
หน้ำร้ำน จุดขำยสินค้ำ และทำงสื่อออนไลน์ทุกช่องทำงของ 
เอสซีจี” นิธิ ภัทรโชค กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง กล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนฉลำก SCG Green  
Choice ให้เป็นทำงเลือกอันดับต้นๆ ในใจของผู้บริโภค
 

นวัตกรรม ฉลาก 
และกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 

เบื้องหลังของสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่จะได้รับกำรรับรอง 
ฉลำก SCG Green Choice คือกำรพัฒนำนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีมำตอบโจทย์ที่ท้ำทำยในกระบวนกำรผลิตและ 
คุณสมบัติ ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนในกระบวนกำร 
ผลิตให้น้อยลง เกิดของเสียน้อยลง แต่สินค้ำต้องมีคุณสมบัติ 
หรือประสิทธิภำพดีกว่ำหรือเท่ำเดิม มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนขึ้น  
น�ำกลับมำใช้ซ�้ำหรือรีไซเคิลได้ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี 3 เรื่อง คือ 
 หนึ่ง กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและลดโลกร้อน 
 สอง เศรษฐกิจหมุนเวียน เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลดของเสีย  
กำรใช้ซ�้ำ กำรยืดอำยุกำรใช้งำน ฯลฯ
 สาม สุขภำพและควำมปลอดภัย เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ด้ำน
คุณสมบัติตำมหลักกำรยศำสตร์และสุขภำพอนำมัย 

  ตัวอย่ำงสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ได้รับฉลำก SCG Green 
Choice ที่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น ปูนซีเมนต์งำน
โครงสร้ำง เอสซีจี สูตรไฮบริด ซึ่งจะสื่อสำรข้อมูลชัดเจนว่ำ  
“ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำรผลิตได้อย่ำงน้อย 
50 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์”
 สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ช่วยลดกำรใช้พลังงำน  
เช่น สำรเคลือบเตำเผำอุตสำหกรรม emisspro® R Series  
“ช่วยลดกำรใช้เชื้อเพลิงอย่ำงน้อย 2%”
 สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดกำรใช้
น�้ำ หรือมีวัสดุที่เวียนกลับมำใช้ใหม่ เช่น ฉนวนกันควำมร้อน SCG 
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“ผลิตจำกวัสดุรีไซเคิลอย่ำงน้อย 80% (ทดแทนกำรใช้ทรำย
ธรรมชำติ 100%)” นวัตกรรมกระดำษ Idea Green  
“ผลิตจำกเยื่อ Eco-fiber 50% ช่วยลดกำรใช้ไม้ใหม่” 
 สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ใช้พลังงำนหมุนเวียน เช่น  
ระบบหลังคำโซลำร์เซลล์ เอสซีจี “ประหยัดค่ำไฟรำยเดือน  
ตั้งแต่ 140 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป” (รุ่น Basic) และ “ประหยัด 
ค่ำไฟรำยเดือนได้มำกกว่ำ 1,370 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป”  
(รุ่น Platinum)
 สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนขึ้น  
เช่น โซลูชัน Top Up Roof “ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของหลังคำ 
เดิมได้อย่ำงน้อย 10 ปี เมื่อเทียบกับวิธีกำรแก้ไขแบบทั่วไป” 
 สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ดีต่อสุขภำพอนำมัย เช่น  
บรรจุภัณฑ์ FEST Choice “ผลิตจำกกระดำษส�ำหรับสัมผัส 
อำหำร ทนร้อน ไม่ละลำย ปลอดภัยจำกสำรเคมีอันตรำย”  
กระเบื้องเซรำมิกคอตโต้ รุ่น COTTO Hygienic Tile “ยับยั้ง 
แบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้องได้มำกถึง 90%” กระเบื้องและ 
ครอบหลังคำไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ทุกรุ่นทุกชนิด “ปลอดภัย 
ต่อสุขภำพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพรำะใช้วัตถุดิบจำก 
ใยธรรมชำติ ปรำศจำกแร่ใยหิน” ท่อและข้อต่อพีวีซี เอสซีจี  
“ปลอดภัยจำกสำรตะกั่ว เป็นมิตรต่อสุขภำพและอนำมัยของผู้ใช้ 
และสิ่งแวดล้อม”
 ตัวอย่ำงเหล่ำนี้ล้วนเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจีวิจัยและพัฒนำ 
ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมกับกำรดูแล 
ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 “เอสซีจียังคว้ำรำงวัลแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดใน 
ฐำนะองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Top Green Brand Love จำก 
วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งตอกย�้ำ 
จุดยืนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจีที่มุ่งมั่นมำตลอด  
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนำ 
นวัตกรรมสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน ซึ่งเอสซีจีเชื่อมั่นว่ำฉลำก  
SCG Green Choice จะช่วยเพิ่มควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่ำ 
ทุกสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ได้รับกำรรับรอง เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน” นิธิ ภัทรโชค  
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง  
ยืนยันควำมมุ่งมั่นบนเส้นทำงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
ของเอสซีจี
  ............
 หัวใจส�ำคัญของฉลำกสิ่งแวดล้อม SCG Green Choice 
คือกำรสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้บริโภคหันมำใช้สินค้ำ บริกำร 
และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อจะเลือกซื้อสินค้ำครั้งต่อไป มองหำฉลำกสิ่งแวดล้อมบน
บรรจุภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ
 เพรำะ “คุณเลือกได้” เพื่อโลกของเรำ
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ดือนมีนำคมถึงเมษำยนของทุกปีเป็นช่วงเวลำสิ้นสุดกำร
เก็บเกี่ยวข้ำวรอบแรกในพื้นที่ต�ำบลรำงจรเข้ อ�ำเภอเสนำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ชำวบ้ำน “รำงจรเข้” เล่ำว่ำ ท้องทุ่งในต�ำบลของเขำ 
เป็นนำข้ำวนับพันไร่ ในช่วงเวลำนี้ ในอดีตที่ผ่ำนมำชำวนำจ�ำเป็น 
ต้องใช้วิธีเผำฟำงข้ำวที่เหลืออยู่ในแปลงนำ เพื่อเตรียมพื้นที่ 
ให้พร้อมส�ำหรับกำรท�ำนำรอบ 2 ในเดือนพฤษภำคม เนื่องจำก 
ช่วงรอยต่อที่กระชั้นท�ำให้ไม่อำจก�ำจัดฟำงด้วยวิธีอื่น เช่นกำร 
หมักฟำงโดยกำรปล่อยน�้ำเข้ำมำขังในนำ ซึ่งต้องใช้เวลำถึง 
ครึ่งเดือนกว่ำฟำงจะย่อยสลำยไปเอง

สถำนกำรณ์ของต�ำบลรำงจรเข้คงไม่แตกต่ำงจำกพื้นที่
กำรเกษตรอีกหลำยแห่งทั่วประเทศไทย ที่เกษตรกรใช้วิธีเผำไร่
เพื่อก�ำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็นใบอ้อย  
ซังข้ำวโพด หรือฟำงข้ำวในนำ จนก่อให้เกิดมลภำวะทั้งหมอก
ควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 และภำวะโลกร้อน ซึ่งกระทบต่อปัญหำ
สุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้คนที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน

จะมีหนทำงอื่นใดที่สำมำรถช่วยเกษตรกร พร้อมกับใช้
ประโยชน์จำกฟำงข้ำวและเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร แทน
กำรเผำทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

รางจรเข้ 
มุ่งสู่ Zero Burn

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงริเริ่มด�ำเนินโครงกำรเกษตร
ปลอดกำรเผำ (Zero Burn) โดยเปิดรับซื้อผลผลิตกำรเกษตร
เหลือทิ้งตั้งแต่ปลำยปี 2562 ในพื้นที่รอบโรงงำนปูนซีเมนต์ทั้ง  
5 แห่งของเอสซีจี ที่จังหวัดสระบุรี ล�ำปำง และนครศรีธรรมรำช  
พร้อมขยำยจุดรับซื้อไปยังเครือข่ำยโรงงำนคอนกรีตผสมเสร็จ
ซีแพคที่กระจำยตัวครอบคลุมในทุกภำคของประเทศ

โรงงำนรับซื้อฟำงข้ำว ใบอ้อย และซังข้ำวโพดเป็นหลัก  
เพื่อน�ำมำอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet)
ส�ำหรับใช้ในหม้อเผำของโรงงำนปูนซีเมนต์ ทดแทนกำรใช้ 
เชื้อเพลิงจำกถ่ำนหิน

ในกรณีของฟำงข้ำว หำกจุดรับซื้ออยู่ไกลมำกจำกโรงงำน
ปูนซีเมนต์ กำรใช้เครื่องอัดก้อนแบบธรรมดำจะไม่คุ้มต่อ
กำรขนส่ง จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องจักรย่อยและบีบอัดฟำงให้เป็น 
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีขนำดเล็กแต่หนำแน่นสูง ท�ำให้สำมำรถ
บรรทุกได้รำว 20 ตันต่อคันรถบรรทุกพ่วง

ส�ำหรับต�ำบลรำงจรเข้ อ�ำเภอเสนำ แม้ที่ผ่ำนมำจะมีกำรเผำ
ฟำงในนำหลังกำรเก็บเกี่ยวมำโดยตลอด ทว่ำด้วยกำรตระหนัก
ถึงปัญหำของคนในพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลรำงจรเข้ 
(อบต.) จึงร่วมมือกับเอสซีจีด�ำเนินโครงกำรเกษตรปลอดกำร
เผำ รวมทั้งจับมือเป็นพันธมิตรกับสยำมคูโบต้ำส่งมอบรถอัดฟำง
จ�ำนวน 2 คันมำให้ใช้ในโครงกำรนี้อีกด้วย

เ

Zero Burn
สร้างพลังงานทางเลือก 
ลดมลพิษจากการเผาฟางข้าว
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นอกจำกนี้เอสซีจียังติดตั้งเครื่องจักรส�ำหรับอัดเม็ดเชื้อเพลิง 
ชีวมวลขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่ต�ำบลลำดงำ ซึ่งอยู่ใกล้กับ 
ต�ำบลรำงจรเข้  นับเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนโครงกำร 
เกษตรปลอดกำรเผำในท้องที่อ�ำเภอเสนำ เพรำะเกษตรกร 
สำมำรถขนส่งฟำงอัดก้อนมำแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด  
และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด โรงงำนเขำวง  
จังหวัดสระบุรี ที่อยู่ห่ำงออกไปกว่ำ 100 กิโลเมตร 
ได้อย่ำงคุ้มค่ำตำมหลักเศรษฐศำสตร์ 

“ที่ต�ำบลรำงจรเข้ท�ำนำปีละ 2 รอบ เพรำะใช้น�้ำชลประทำน 
กำรท�ำนำสมัยก่อนจะใช้วิธีเผำฟำงอย่ำงเดียวเลยค่ะ เพรำะมันไว  
ในช่วงที่เรำท�ำนำรอบแรกเสร็จ จะขึ้นรอบที่ 2 เรำไม่มีเวลำมำ
หมักฟำง เรำต้องท�ำนำรอบ 2 ให้เสร็จก่อนที่น�้ำจะหลำกมำท่วม 
พื้นที่ช่วงปลำยปี”

วราภรณ์ เฉลิมศิลป์ ชำวนำตัวจริงแห่งท้องทุ่งรำงจรเข้ 
เล่ำให้ฟัง พร้อมกล่ำวถึงโครงกำรเกษตรปลอดกำรเผำในพื้นที่ว่ำ 

“ข้อดีของโครงกำรนี้คือ ชำวบ้ำนจะได้ไม่ต้องเผำฟำงกัน 
ช่วยลดฝุ่นลดมลพิษไปได้ แล้วท่ำนนำยก อบต. ก็ช่วยเกษตรกร
ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยฟำงด้วย แต่ที่น่ำเป็นห่วงก็คือ ใน
ทุ่งรำงจรเข้มีนำเป็นพันไร่ หำกนำแต่ละแปลงเก็บเกี่ยวเสร็จไล่ๆ 
กัน กลัวว่ำรถอัดฟำงที่มีอยู่จะเข้ำไปท�ำงำนไม่ทัน”

อย่ำงไรก็ตำมวรำภรณ์และเพื่อนชำวนำด้วยกันมีควำมเห็น
ตรงกันว่ำ หำกรถอัดฟำงที่มีอยู่จ�ำนวน 2 คันสำมำรถตระเวนไป
อัดฟำงในแปลงนำได้สัก 60-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ก็น่ำจะช่วย
ลดกำรเผำฟำงให้น้อยลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ขณะที่ พงศกร มงคลหมู่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
รำงจรเข้ ให้ควำมเห็นว่ำ 

“ปัจจุบันเรื่องฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหำระดับชำติ ตรงนี้เรำ
รณรงค์ขอควำมร่วมมือเกษตรกรไม่ให้เผำฟำงข้ำวในนำ แต่ถ้ำ
หำกไม่มีเครื่องมือมำช่วยเขำ ส่วนใหญ่ยังต้องเผำอยู่ เรำเลยขอ
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“ถ้ำหำกโครงกำรนี้มีก�ำไร เรำจะมีผลตอบแทนกลับคืนให้ 
เกษตรกรในรูปแบบต่ำงๆ”

นำยกฯ พงศกรอธิบำยเรื่องนี้ว่ำ “ฟำงในนำทำง อบต. จะ
ด�ำเนินกำรอัดเป็นฟำงก้อน ซึ่งหลังจำกที่เอสซีจีรับซื้อแล้ว เรำ
จะให้เกษตรกรเจ้ำของนำไร่ละ 50 บำท และแบ่งรำยได้ส่วนหนึ่ง
กระจำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรด�ำเนินกำรและจัดสรรเข้ำกองทุนเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ให้ชุมชน เช่น เป็นทุนกำรศึกษำให้เด็กที่เรียนดี
แต่ยำกจน หรือเป็นสวัสดิกำรให้เกษตรกร โดยกองทุนนี้กลุ่ม 
ชำวบ้ำนจัดตั้งกันเองในลักษณะกลุ่มวิสำหกิจชุมชน และ อบต. 
เป็นพี่เลี้ยงให้”

ขั้นตอนต่อจำกนี้ก็คือ บรรดำฟำงอัดก้อนจำกนำแปลงนี้จะถูก
ขนส่งไปยังโรงงำนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของเอสซีจี 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลลำดงำ ห่ำงจำกบริเวณนี้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร

อัดฟาง
โรงงำนแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดตั้งอยู่ในเขตที่ดินของ 
ซีแพค ต�ำบลลำดงำ ที่ชำวบ้ำนมักเรียกกันว่ำ “บ่อทรำย” 
นอกอำคำรโรงงำนด้ำนหนึ่งเป็นลำนกว้ำง มองเห็นก้อนฟำง 
สุมซ้อนเป็นกองพะเนินเรียงรำยทั่วบริเวณลำน

วราวุธ เสมอเหมือน เจ้ำหน้ำที่เอสซีจีประจ�ำโรงงำน เล่ำว่ำ 
“โรงงำนนี้เริ่มด�ำเนินกำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2563  

ส่วนฟำงที่เห็น ทำงโรงงำนรับมำรอบแรกประมำณช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งเรำได้เตรียมเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 
ส่งให้โรงงำนปูนซีเมนต์แก่งคอย จังหวัดสระบุรี”

วรำวุธอธิบำยกระบวนกำรท�ำงำนว่ำ เมื่อเกษตรกรน�ำรถ 
อีแต๊กหรืออีแต๋นบรรทุกฟำงอัดก้อนเข้ำมำที่นี่ ทำงโรงงำน 
จะท�ำกำรวัดควำมชื้นของฟำงให้มีค่ำไม่เกิน 25% จึงตกลง 
รับซื้อไว้ได้

“คนงำนเอำตะขอเหล็กไปเกี่ยวๆ เพื่อแยกเศษเชือกออกมำ 
แล้วท�ำให้ฟำงฟูขึ้น ถึงจะเอำเข้ำเครื่องย่อยได้”

ควำมอนุเครำะห์จำกเอสซีจีให้ลงมำช่วยกัน  เบื้องต้นเอสซีจีได้ 
น�ำเครื่องจักรอัดฟำงเป็นเชื้อเพลิงมำติดตั้งในพื้นที่  นอกจำกนี้
เรำยังได้รับกำรสนับสนุนจำกสยำมคูโบต้ำ มอบรถอัดฟำงมำให้
ใช้งำน คำดว่ำจะช่วยให้แก้ปัญหำกำรเผำฟำงข้ำวได้ถึง 100%”

  

ขนฟาง
ยำมสำยของวันนั้นอำกำศยังคงเยือกเย็น ท้องฟ้ำปลอดโปร่งและ
ลมพัดค่อนข้ำงแรง เนื่องจำกเป็นช่วงปลำยปี  มองลงไปจำก 
ไหล่ถนนเห็นท้องทุ่งโล่งกว้ำงไกล แต่ในแปลงนำที่ติดริมถนน 
มีรถคูโบต้ำสีแดง 2 คันลำกตู้เครื่องอัดฟำงวิ่งวนไปวนมำ 
ตำมแนวยำวของผืนนำ

พื้นนำที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเหลือตอซังเรียงรำยเป็นแถว และเศษ
ฟำงเหลือทิ้งเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณ เมื่อรถอัดฟำงวิ่งผ่ำน เส้นฟำง 
จะถูกดูดเข้ำไปบีบอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม แล้วปล่อยตำม 
สำยพำนออกมำจำกช่องท้ำยรถ คนงำนจะเดินไปใช้ขอเหล็กลำก 
ก้อนฟำงเหล่ำนั้นมำเก็บรวบรวมไว้ที่มุมหนึ่ง  ฟำงแต่ละก้อนหนัก 
รำว 18-20 กิโลกรัม

วิชา เกิดพันธ์ อำยุ 70 ปี เจ้ำของนำผืนนี้ เล่ำให้ฟังว่ำ เมื่อป ี
ที่แล้วเขำไม่อยำกเผำฟำงข้ำว ถึงขั้นยอมเสียเงินจ้ำงรถมำขนฟำง 
จำกนำตัวเองไปทิ้ง

“ผมท�ำนำทั้งหมด 100 ไร่ ที่ตรงนี้ 14 ไร่ ผมเป็นคนแรก 
ในอ�ำเภอเสนำที่จ้ำงรถมำขนฟำง ให้เขำไป 5,000 บำท  
แล้วเลี้ยงข้ำวคนขับอีกต่ำงหำก  อ้ำว ถ้ำผมเผำผิดกฎหมำย  
เสียเงินแล้วสบำยใจ” ลุงวิชำหัวเรำะชอบใจแล้วกล่ำวต่อ  
“อย่ำงโครงกำรที่เขำบอกว่ำหมักฟำงให้ย่อยสลำย มันไม่ใช่ 
เรื่องง่ำย ใช้เวลำเป็นเดือน คนพูดกับคนย�่ำนำคนละคนกัน  
เขำไม่รู้หรอก แต่ถ้ำมีโครงกำร Zero Burn มำ มันแน่นอน  
แก้ถูกจุด”

“ลุงประสำนมำได้เลยครับ เรำจะลงมำแบบนี้ อัดฟำงให้ 
แล้วรับซื้อฟำงไร่ละ 50 บำท” นำยกฯ พงศกรกล่ำวเสริม  
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ฟำงที่ผ่ำนเครื่องย่อยจะมีขนำดเล็กลงเหลือชิ้นละประมำณ 
24 มิลลิเมตร จำกนั้นใช้ระบบพัดลมดูดเพื่อป้อนเข้ำสู่เครื่องจักร
บีบอัดที่ติดตั้งในโรงงำนจ�ำนวน 4 เครื่อง 

ผลผลิตจำกกระบวนกำรดังกล่ำวก็คือฟำงอัดก้อนขนำดเล็ก
ที่มีควำมหนำแน่นสูง หรือเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงขนำด 24 มิลลิเมตร

วรำวุธเล่ำว่ำ โรงงำนแห่งนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังต้อง
ทดลองและปรับปรุงระบบกำรท�ำงำนเพื่อให้กระบวนกำรผลิตมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

ทุกวันนี้โรงงำนสำมำรถผลิตฟำงอัดเม็ดเป็นเม็ดเชื้อเพลิง 
ชีวมวลได้ประมำณ 10 กว่ำตันต่อวัน เพื่อขนส่งไปใช้เป็น 
เชื้อเพลิงทดแทนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด  
จังหวัดสระบุรี ทุกๆ 3 วัน ในปริมำณเที่ยวละประมำณ 20 ตัน 

เจ้ำหน้ำที่ของเอสซีจีอีกคนที่มีบทบำทเกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้
อย่ำงใกล้ชิด คือ ชวิน จัตตารีส์ วิศวกรผู้มีหน้ำที่ออกแบบระบบ
โรงงำน ติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนดูแลกระบวนกำรผลิตให้
ด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น

“วัตถุดิบอย่ำงฟำงข้ำวหรือใบอ้อยมีน�้ำหนักเบำ ท�ำให้กำร 
ขนส่งไม่คุ้มค่ำ จึงต้องหำวิธีแปรรูป คือกำรย่อยและอัดเป็นแท่ง 
ขนำดเล็ก เพื่อให้ขนส่งได้ในปริมำณมำก พวกผมจึงเริ่มศึกษำ 
เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องจักรและติดตั้ง ซึ่งโรงงำนตอนนี้อยู่ 
ในช่วงทดลองผลิต ทดลองกำรท�ำงำนของระบบต่ำงๆ”

เขำอธิบำยเพิ่มว่ำ “โครงกำรนี้เป็นควำมร่วมมือกำรท�ำงำน 
ของ 3 ทีม  ทีมแรกคือทีมจัดหำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 
ท�ำหน้ำที่หำวัตถุดิบ เช่น ฟำงข้ำว ใบอ้อย  ทีมที่ 2 คือ 
ทีม Customer Co-Development ที่ท�ำหน้ำที่ร่วมพัฒนำ 
กำรน�ำเชื้อเพลิงจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรไปใช้ให้ได้ 
ทั้งปริมำณและคุณภำพสูงที่สุดทั้งจำกโรงงำนปูนซีเมนต์ 

และลูกค้ำภำยนอก  และทีมที่ผมรับผิดชอบอยู่ คือ 
ทีมเทคนิค จะอยู่ตรงกลำง รับโจทย์มำจำกทั้งสองทีม แล้ว 
หำเทคโนโลยีมำใช้แปรรูปวัตถุดิบให้กลำยเป็นเม็ดเชื้อเพลิง 
ชีวมวลที่ลูกค้ำต้องกำร”

ชวินเผยว่ำ ในระยะใกล้โรงงำนมีแผนผลิตฟำงอัดเป็น 
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลให้ได้ 0.5 ตันต่อเดือน และแผนขั้นต่อไป 
ตั้งเป้ำผลิต 1.5 ตันต่อเดือน

ขยายผล
เพื่ออนาคตของทุกคน

เอสซีจีมีแผนขยำยจุดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ผ่ำน
เครือข่ำยโรงงำนคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคทั่วประเทศ และตั้งเป้ำ 
ว่ำจะสำมำรถผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำ 
ถ่ำนหินให้ได้ปริมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี 

วิธีกำรไปถึงเป้ำหมำยนี้มีหลำยแนวทำง เช่น กำรติดตั้ง 
เครื่องจักรอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง 
กำรแสวงหำควำมร่วมมือแบบ OEM กับโรงงำนเอกชนรำยอื่น 
ที่มีเครื่องจักรผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลอยู่แล้ว 

นอกจำกนั้นเอสซีจียังมีแนวคิดส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักร
ขนำดเล็กในชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย ให้เป็นกิจกำร 
ในลักษณะวิสำหกิจชุมชนอีกด้วย

“เชื่อว่ำโครงกำร Zero Burn จะมีประโยชน์อย่ำงแน่นอน 
ครับ” ชวินกล่ำวอย่ำงมั่นใจ 

“มองในแง่ธุรกิจ เรำเอำของต้นทุนต�่ำมำท�ำเชื้อเพลิง แต่
มองอีกมุม เรำเอำของไม่มีค่ำมำท�ำให้มีประโยชน์ ผมว่ำเป็นงำน
ที่เหนื่อย แต่ก็ท้ำทำย คือเป็นเรื่องค่อนข้ำงใหม่ เปลี่ยนมุมมอง
ทั้งเรื่องเครื่องจักร เรื่องคน หรือธุรกิจของโรงปูน  ทุกคนต้อง
เปลี่ยน ต้องปรับตัว แต่สุดท้ำยห่วงโซ่มันดีขึ้น ชำวนำมีรำยได้
เพิ่มขึ้น คนขับรถขนส่งมีงำนท�ำ โรงงำนปูนซีเมนต์ก็ใช้ถ่ำนหิน
น้อยลง เปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทนจำกเชื้อเพลิงชีวมวล

“ได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรรณรงค์ให้ทุกภำคส่วนเปลี่ยนเศษวัสดุ
เหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเป็นพลังงำนทดแทนให้เพิ่มมำกขึ้นใน
อนำคต…ผมภูมิใจที่ได้ท�ำงำนนี้”

ควำมรู้สึกของวิศวกรหนุ่มอย่ำงชวินคงไม่แตกต่ำงจำก
ชำวเอสซีจีคนอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงกำรเกษตรปลอดกำร
เผำ Zero Burn ที่ช่วยลดปัญหำสภำพแวดล้อมและสรรค์สร้ำง
ประโยชน์ให้กับหลำยภำคส่วนของสังคมไทย

ชวิน จัตตำรีส์
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กระบวนการประเมิน
และจัดล�าดับ
ความส�าคัญประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี ได้ก�ำหนดประเด็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality) โดยอ้ำงอิง
จำกประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่จัดท�ำขึ้นในปี 2560 ซึ่งมีกำรทบทวนและ
จัดท�ำใหม่ภำยใน 3 ปี โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญทั้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภำค ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ ประเด็นกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนในอุตสำหกรรมเดียวกัน ประกอบกับกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง
และโอกำสที่อำจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

อ้ำงอิงตำมกรอบกำรรำยงำนควำมยั่งยืนสำกล  
Global Reporting Initiatives (GRI)  
ฉบับ GRI Standards

•  มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง
•  มีผลกระทบต่อกำรประเมิน กำรตัดสินใจ หรือควำมเชื่อมั่น
 จำกผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง
•  เป็นประเด็นที่ถูกน�ำไปพิจำรณำในแผนธุรกิจ   
 ของเอสซีจีทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญทั้งในมิติของความส�าคัญ
ต่อเอสซีจี และความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและก�าหนดประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่
กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และจัดจ�าหน่าย 
การใช้สินค้าและบริการ ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การส�ารวจความคิดเห็น 
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ

1

2

3

ผลการประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ
ของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ความส�าคัญต่อเอสซีจี สูงต�่า

ต�่า
สูง

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

จริยธรรม 
ในการด�าเนินธุรกิจ

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

การบริหาร
แรงงาน

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานต้นน�้า

การใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิง
อย่างยั่งยืน

การจัดการของเสีย

  ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี   
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี 
(Enterprise Materiality)

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพ
และความปลอดภัย 

กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ทั้งทำงด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
สภำวกำรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป (ดูหน้ำ 24) 

ความเสี่ยง
วิกฤตกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่
เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลำย
พื้นที่ทั่วโลก ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องกำร
ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นควำมเสี่ยงในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอำจส่งผลถึงควำมต่อเนื่อง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และค่ำ
ชดเชยควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น  นอกจำกนี้
ยังส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เน้นกำรเลือกซื้อสินค้ำและ
บรกิำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้ รวมทัง้ 
ควำมคำดหวังถึงควำมร่วมมือกันในกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมควำมตกลง
ปำรีส เพื่อควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศำเซลเซียส 
    
โอกาส
น�ำมำตรฐำนสำกลมำสร้ำงควำมยั่งยืนใน
กำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำแผนเพื่อลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก พัฒนำสินค้ำและ
บริกำรคำร์บอนต�่ำที่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก สนับสนุนโครงกำรที่ลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรก�ำหนดรำคำ
คำร์บอนภำยในองค์กร (Internal Carbon 
Pricing) เพิ่มกำรใช้เชื้อเพลิงทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก จัดท�ำโครงกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและโครงกำรลดกำรใช้
พลังงำน ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งดูดซับ 
คำร์บอน สอดคล้องกับควำมตกลงปำรีส 
โดยมุ่งสู่กำรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net 
Zero) ในปี 2593 และอยู่ระหว่ำงกำรทบทวน
เป้ำหมำยระยะกลำงในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลง 28% ในปี 2573 เทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐำน 2550

กำรผลิตสินค้ำ พัฒนำบริกำรและโซลูชัน 
โดยใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อลดกำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และท�ำให้เกิดกำร
หมุนเวียนในระบบอย่ำงยั่งยืน (ดูหน้ำ 28)

ความเสี่ยง
วิกฤตขยะทั่วโลกทั้งในทะเลและบนบกที่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้ำง ส่งผลให้ผู้
มีส่วนได้เสีย นักลงทุน องค์กรที่ไม่แสวงหำ
ก�ำไร และผู้ถือหุ้น ต่อต้ำนกำรใช้พลำสติก
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและกำรบริหำร
จัดกำรของเสียที่ไร้ประสิทธิภำพ รัฐบำลใน
หลำยประเทศออกกฎหมำยยกเลิกกำรใช้
ถุงพลำสติก และในยุโรปมีมำตรกำรจัดเก็บ
ภำษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก ผู้บริโภค
มีแนวโน้มให้ควำมสนใจต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ
และบริกำรที่ใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด ลดกำรใช้ทรัพยำกรหรือน�ำของเสีย
กลับเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตอีกครั้งเป็นวัสดุ
รีไซเคิล 

โอกาส
น�ำเสนอสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน ตำมหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดกำรใช้ทรัพยำกร
ในกระบวนกำรผลิตหรือกำรใช้งำน และ
ออกแบบให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน
ขึ้น สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้ พัฒนำ
กระบวนกำรผลิตให้เกิดของเสียหรือเหลือเศษ
วัสดุน้อยที่สุด รวบรวมและจัดกำรของเสีย
เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ของเสียโดยพัฒนำเป็นสินค้ำหรือวัสดุทดแทน 
พร้อมสร้ำงธุรกิจตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน สร้ำง
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และตั้งเป้ำหมำย
เป็นองค์กรผู้น�ำด้ำนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศและระดับภูมิภำค

กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
พนักงำน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่อำจได้
รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม (ดูหน้ำ 32)

ความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19  
ส่งผลกระทบอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงต่อ 
กำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอำจส่งผลให้ธุรกิจ 
เกิดกำรหยุดชะงัก รวมทั้งสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยของพนักงำนและคู่ธุรกิจ 
กำรดูแลควำมปลอดภัยของธุรกิจในต่ำง
ประเทศให้ได้มำตรฐำนของเอสซีจี รวมถึงกำร
ขยำยกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และธุรกิจ
ขนส่งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำก
กำรท�ำงำน ควำมปลอดภัยจำกกำรขนส่ง
และกำรเดินทำง ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำม
ปลอดภัยของพนักงำน คู่ธุรกิจ ชุมชน 
และสังคม

โอกาส
พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง ให้
เกิดเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
ยกระดับระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย และระบบกำรตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้ำนควำมปลอดภัย ส่งเสริม
ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำนให้เป็นผู้น�ำด้ำนควำม
ปลอดภัย และมุ่งสู่กำรด�ำเนินกำรที่เกิดจำก
ค�ำมั่นสัญญำและควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรใน
แต่ละบริษัท รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรดูแลควำมปลอดภัย เพื่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร 
พร้อมส่งเสริมและขยำยผลสู่คู่ธุรกิจ ชุมชน 
และสังคม

ประเด็นความยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี • •

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า •

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ • • •

การจัดการของเสีย • •

การจัดการน�้า • •

ความหลากหลายทางชีวภาพ •

สิทธิมนุษยชน • • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •
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กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ปี 2593
กำรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐำน 2550

ปี 2563
10.9%

กำรลดกำรใช้พลังงำน
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐำน 2550

ปี 2568
13%

ปี 2563
7.6%

การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แสวงหาโอกาสใหม่และนวัตกรรม
เพื่อเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น น�ามาซึ่งความร่วมมือของทั่วโลก
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้นวัตกรรมในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการให้เอสซีจีเปิดเผยและจัดการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยังมี
ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การแข่งขัน
ในตลาดสินค้าคาร์บอนต�่า ฯลฯ  เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามความ
ตกลงปารีส ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อยคาร์บอนสุทธิ 
เป็นศูนย์ในปี 2593 โดยก�ากับดูแลและด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามแนวทางสากล
ในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. เพิ่มสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
และแหล่งพลังงำนสะอำดทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล
2. ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนสูงขึ้น
3. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ใน
ปี 2593 (Net Zero in 2050)
4. พัฒนำสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน 
ที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้ำน
เศรษฐศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
6. ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่ำบนบก 
ป่ำชำยฝั่ง และหญ้ำทะเล ให้มีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและเป็นแหล่ง
ดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์
7. จัดกิจกรรมสร้ำงจิตส�ำนึกกำร
อนุรักษ์พลังงำนและกำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศให้แก่
พนักงำนและคู่ธุรกิจ 

1. ทบทวนเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกเพื่อให้เป็นไปตำมควำมตกลงปำรีส
และสอดคล้องกับกำรควบคุมกำรเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 
องศำเซลเซียส และกำรปล่อยคำร์บอนสุทธิ 
เป็นศูนย์ในปี 2593 (Net Zero in 2050)
2. จัดท�ำมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ในทุกหน่วยธุรกิจ
3. จัดท�ำและเปิดเผยกำรจัดกำรประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศตำมแนวทำงสำกล (TCFD, 
SBTi)
4. ก�ำกับและดูแลกำรด�ำเนินกำรในประเด็น
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศโดยคณะกรรมกำรบริษัทและ 
ผู้บริหำรสูงสุด ซึ่งมีกำรประชุมทุกไตรมำส
5. ผลักดันและด�ำเนินงำนโดยคณะ
กรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และพลังงำน ซึ่งมีกำรประชุมทุกไตรมำส

กลยุทธ์ การบริหารจัดการเป้าหมายและผลงาน

ปี 2573
28%

ปี 2568
20%

ปี 2563
10%
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เอสซีจีพัฒนำระบบพลังงำนแสงอำทิตย์และน�ำมำติดตั้งใช้งำน 
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งโซลำร์ฟำร์ม โซลำร์ฟำร์มลอยน�้ำ และโซลำร์ 
รูฟทอป เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงำนสะอำดและลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก โดยส่งเสริมธุรกิจด้ำนโซลูชันพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ให้บริกำรแก่บริษัทในเครือเอสซีจี หน่วยงำนภำยนอก และลูกค้ำ 
เจ้ำของบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่พลังงำนแสงอำทิตย์
 
• SUSUNN ธุรกิจให้บริกำรด้ำนพลังงำนทดแทนอย่ำง 
ครบวงจร บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน) เริ่มต้นจำก 
กำรจัดท�ำโครงกำรภำยในโรงงำนจนเกิดควำมช�ำนำญและต่อ 
ยอดเป็นกำรให้บริกำรแก่โรงงำนภำยนอก  นับจำกปี 2561  
ถึง 2563 ได้ติดตั้งโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์แก่บริษัทใน 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง รวมทั้งบริษัทภำยนอก รวม 18 โครงกำร ช่วยลด 
กำรใช้พลังงำนได้กว่ำ 11 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และช่วย 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้กว่ำ 6,700 ตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

• SCG Floating Solar Solutions นวัตกรรมโซลำร์
ฟำร์มลอยน�้ำของธุรกิจเคมิคอลส์ ให้บริกำรแบบโซลูชันครบ
วงจรเป็นรำยแรกของประเทศไทย ตั้งแต่กำรออกแบบ ผลิต
ทุ่นลอยน�้ำ ติดตั้ง และกำรดูแลรักษำ  ตั้งแต่ปี 2561-2563 
ได้ด�ำเนินกำรติดตั้งให้แก่บริษัทในเอสซีจีและลูกค้ำภำยนอก 
รวมมำกกว่ำ 19 โครงกำร มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมกว่ำ 25.8 
เมกะวัตต์ ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้กว่ำ 12,330 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

โซลูชัน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

• SCG Solar Roof Solutions นวัตกรรมเพื่อบ้ำน 
ประหยัดพลังงำนของเอสซีจีที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำเจ้ำของบ้ำน  
ช่วยลดค่ำไฟฟ้ำได้ถึง 60% ติดตั้งและดูแลครบทั้งกระบวนกำร  
พร้อมแอปพลิเคชันติดตำมและตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบ  
โดยเอสซีจีพัฒนำโซลูชันเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำเจ้ำของ 
บ้ำนในกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำรใช้พลังงำน 
สะอำดในภำคประชำชนให้สูงขึ้น โดยปี 2563 มยีอดขำยเตบิโต 
ประมำณ 3 เท่ำของปี 2562 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 
โควิด 19 ที่ลูกค้ำต้องใช้ชีวิตอยู่บ้ำนมำกขึ้น

• โครงการรถยนต์ไฟฟ้าบูรณาการร่วมกับการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจเคมิคอลส์ริเริ่ม
ทดลองน�ำรถยนต์ไฟฟ้ำบูรณำกำรร่วมกับกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์มำใช้งำนแทนรถยนต์เชื้อเพลิงดีเซลในบริษัท
อำร์ ไอ แอล 1996 จ�ำกัด พบว่ำช่วยทดแทนกำรใช้เชื้อเพลิง
ดีเซลได้กว่ำ 2,580 ลิตรต่อคันต่อปี ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกได้กว่ำ 7 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อปี และช่วย
ประหยัดค่ำเชื้อเพลิงดีเซลได้รำว 45,570 บำทต่อคันต่อปี ซึ่งนับ
ว่ำมีศักยภำพในกำรขยำยผลต่อไป ทั้งกำรปรับเปลี่ยนรถยนต์ใน
องค์กรเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ และกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ เช่นระบบ
สถำนีบริกำรพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำด ในพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมอำร์ไอแอล และนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
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นวัตกรรมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
เอสซีจีคิดค้นแนวทำงใหม่ๆ ในกำรลดกำรใช้พลังงำนมำ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและอุปกรณ์ให้มี 
ประสิทธิภำพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกำรพัฒนำ
สินค้ำ บริกำร และโซลูชัน ที่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

• การใช้ AI บริหารจัดการพลังงาน บริษัทมำบตำพุด  
โอเลฟินส์ จ�ำกัด มีเป้ำหมำยลดพลังงำนให้ได้ 1% ของพลังงำน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เทียบกับปีก่อนหน้ำ จึงน�ำเทคโนโลยีปัญญำ 
ประดิษฐ์ (AI) มำใช้บริหำรจัดกำรพลังงำนในหน่วยกำรผลิต  
ช่วยลดกำรใช้พลังงำนได้กว่ำ 40,000 กิกะจูลต่อปี ช่วยลดกำร 
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกกว่ำ 1,600 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ 
ต่อปี และช่วยให้ควบคุมกระบวนกำรผลิตได้ง่ำยและมี 
ประสิทธิภำพขึ้น  ในอนำคตมีแผนขยำยผลถึงทุกหน่วยกำรผลิต 
ในบริษัท และบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเคมิคอลส์

• การพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต�่า  
(Low Carbon Cement Product)  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงส่งเสริม 
กำรใช้งำนปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic  
cement) ที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ 
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เพื่อลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรผลิต   
ปี 2563 ได้ส่งมอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกให้ 
ลูกค้ำใช้งำนแล้ว 2 ล้ำนตัน ลดก๊ำซเรือน 

เอสซีจีน�ำ Internal Carbon Pricing (ICP)  
มำเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจลงทุน 
โครงกำรที่สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน 
กระจก โดยใช้อัตรำ 18 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์  ปี 2563 มีโครงกำรที่ได้รับ 
กำรประเมินด้วย ICP คือ 

• โครงกำรลดต้นทุนพลังงำนไฟฟ้ำโดยติดตั้ง 
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ โซลำร์รูฟทอป 0.5  
เมกะวัตต์ ของบริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จ�ำกัด  
ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ 326 ตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

ส่งเสริมโครงการ
ผ่าน ICP

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)
ปี 2563 เอสซีจีเริ่มจัดท�ำระบบกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scope 3) 
ตำมแนวทำง Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) เพื่อน�ำไปสู่ 
กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทำน จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ได้แก่
1. กำรขนส่งและกระจำยวัตถุดิบต้นน�้ำ (Upstream Transportation and Distribution)
2. กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำปลำยน�้ำ (Downstream Transportation and Distribution)
3. กระบวนกำรผลิตสินค้ำขั้นกลำง (Processing of Sold Products)
4. กำรใช้งำนสินค้ำ (Use of Sold Products)
5. กำรจัดกำรซำก (End of Life Treatment)
ตัวอย่ำงสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน ที่มีส่วนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น 

• emisspro® R Series
สำรเคลือบวัสดุทนไฟในเตำเผำอุตสำหกรรม เพิ่มประสิทธิภำพให้แก่เตำเผำ ลดกำรใช้พลังงำนและกำรสูญเสีย 
พลังงำนในกระบวนกำรผลิต ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้มำกกว่ำ 200,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

• Green Logistics
เอสซีจีพัฒนำ “Green Supply Chain” เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ทั้งต่อลูกค้ำ ชุมชน และคู่ธุรกิจขนส่ง  
โดยน�ำระบบ Total Quality Management มำใช้ในองค์กรอย่ำงทั่วถึง จนได้รับรำงวัล Deming Prize และสำมำรถลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกได้ถึง 8,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี จำกปริมำณกำรขนส่งรวม 38 ล้ำนตัน  ใช้หลักกำรบริหำรคือ  
Backhaul Logistics Operation บริหำรรอบรถบรรทุกสินค้ำไปและกลับ ลดกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำ  Multi-modal  
บริหำรกำรขนส่งสินค้ำล็อตใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่ง เป็นต้น

กระจกได้ 100,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1  นอกจำกนี้ได้ร่วมมือกับสมำคมผู้ผลิต 
ปูนซีเมนต์ไทยในกำรผลักดันกำรใช้งำนปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
ในงำนก่อสร้ำงอำคำร ถนน โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  
กับหน่วยงำนภำครัฐ
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ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก 
 
ปี 2563 เอสซีจีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ 
และชุมชน เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ 
เพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผ่ำนโครงกำรปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติลดโลกร้อน และโครงกำรอื่นๆ ทั้งภำยในและ 
ภำยนอกพื้นที่โรงงำน รวมทั้งสิ้น 660 ไร่ (176,070 ต้น) โดยแบ่ง 
เป็นกำรปลูกป่ำบก 576 ไร่ ป่ำโกงกำง 64 ไร่ และหญ้ำทะเล 20 ไร่  
คิดเป็นปริมำณกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์รำว 14,132 ตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์ใน 10 ปี  นอกจำกนี้ได้ปลูกต้นไม้อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูนรวมทั้งสิ้น 193,775 ต้น (680.5 ไร่) และ 
สร้ำงฝำยเพิ่มควำมชุ่มชื้นรวมทั้งสิ้น 100,466 ฝำย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด และ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด ร่วมมือ 
กับศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ด�ำเนินโครงกำร “กำรกันพื้นที่ 
เหมืองเพื่อรักษำพื้นที่ป่ำและปลูกป่ำในพื้นที่ 
ฟื้นฟูเหมือง เพื่อกักเก็บคำร์บอนและรักษำควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ” บริเวณเหมืองหินปูน 
และเหมืองดินดำน และได้รับใบประกำศนียบัตร 
ภำยใต้โครงกำร “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซเรือน 
กระจก” (Low Emission Support Scheme:  
LESS) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน 
กระจก (องค์กำรมหำชน) โดยนับจำกระยะเวลำ 
ในกำรท�ำเหมืองมำแล้วกว่ำ 20 ปี พื้นที่ป่ำกันชน  
(Buffer Zone) 7,514 ไร่ มีปริมำณกักเก็บ 
คำร์บอนไดออกไซด์รวม 389,625 ตัน

LESS
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เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้หลักการ “ผลิต-ใช้-วนกลับ” 
(Make-Use-Return) เป็นหลักคิดส�าคัญในการจัดการและรับมือกับปัญหาขยะ ขยะในทะเล 
การขาดแคลนทรัพยากรของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เอสซีจีให้ความส�าคัญ 
กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยจัดเป็นประเด็นส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี   
และตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อก�ากับดูแล ส่งเสริมแนวปฏิบัติ SCG Circular Way 
และสร้างปัจจัยความส�าเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
และนวัตกรรมเพื่อจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน
นวัตกรรมเพื่อสินค้า บริการ และโซลูชันเพื่อความยั่งยืน

1. กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร
ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
สร้ำงและรักษำคุณค่ำของวัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำรรวบรวมและจัดกำรของเสีย
เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่
3. กำรปรับเปลี่ยนสร้ำงรูปแบบ 
ธุรกิจใหม่ตำมหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

กลยุทธ์เป้าหมายและผลงาน

ปี 2564
ปริมำณขยะของส�ำนักงำนใหญ่ บำงซื่อ
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบเท่ำกับ 0 ตัน
(Zero Waste to Landfill)

ปี 2563 
41.5 ตัน

ปี 2563
ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนรำยได้
บรรจุภัณฑ์พลำสติกที่น�ำกลับมำรีไซเคิล 
ไม่น้อยกว่ำ 50%  
ของรำยได้บรรจุภัณฑ์พลำสติกทั้งหมด 

ปี 2563 
56%

ปี 2568  
ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนสินค้ำ 
ที่สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลหรือใช้ซ�้ำได้
เท่ำกับ 100%  

ปี 2563 
96.7%

ปี 2568 
200,000 ตันต่อปี
ธุรกิจเคมิคอลส์มีปริมำณ 
กำรขำยสินค้ำพอลิเมอร์ที่ผลิตจำก 
วัสดุรีไซเคิล/วัสดุหมุนเวียน

• กำรตั้งคณะกรรมกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อก�ำกับดูแลและสร้ำงปัจจัยควำมส�ำเร็จของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน 5 ด้ำน ได้แก่ กำรสร้ำง
ควำมตระหนัก กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรก�ำหนด
ข้อบังคับ กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรสร้ำงระบบ
บริหำรจัดกำรและประเมินผล

การบริหารจัดการ
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หำกสินค้ำมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน ปริมำณขยะจำกสินค้ำ 
ที่ใช้แล้วก็จะลดน้อยลงด้วย กำรน�ำทรัพยำกรใหม่มำใช้ก็จะ 
ลดลงตำม เอสซีจีจึงให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่กำรออกแบบสินค้ำ 
ให้ใช้วัสดุลดลง แข็งแรงทนทำนขึ้น อำยุกำรใช้ยำวนำนขึ้น  
และให้บริกำรซ่อมแซมสินค้ำที่เสื่อมสภำพให้มีคุณภำพที่ 
เหมำะสมแก่กำรใช้งำนต่อไป ช่วยยืดระยะเวลำก่อนที่สินค้ำนั้น 
จะกลำยเป็นขยะ รวมถึงกำรท�ำให้สินค้ำน�ำมำรีไซเคิลง่ำย

• X-Shield Technology นวัตกรรมเคลือบสี
สูตรพิเศษ ใช้ในกระเบื้องหลังคำและครอบคอนกรีต SCG 
รุ่น Prestige X-Shield ช่วยเพิ่มพลังกำรยึดเกำะของชั้นสี 
และชั้นเคลือบ โดยท�ำให้โมเลกุลเนื้อสีประสำนเป็นเนื้อเดียวกัน 
กับกระเบือ้ง จงึทนต่อสภำวะแวดล้อมดกีว่ำหลงัคำคอนกรตีทัว่ไป 
3 เท่ำ

• Lifetime Solution นวัตกรรม
ยืดอายุงานโครงสร้าง งำนบริกำรซ่อมแซมโครงสร้ำง 
และอำคำรทุกประเภท โดยเฉพำะงำนอำคำร โรงงำน โกดัง  
สะพำน ถนน และสนำมบิน ตั้งแต่กำรตรวจสอบ วิเครำะห์ 
หำสำเหตุ และกำรแก้ไขอำคำรที่โครงสร้ำงเสียหำยจำกกำร 
ใช้งำน รวมถึงงำนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเดิมเพื่อเพิ่ม 
หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์กำรใช้งำน งำนป้องกันกำรเกิดสนิม 
ในคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้ำงเหล็ก ทั้งนี้ Lifetime  
Solution เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทผลิตภัณฑ์ 
และวัตถุก่อสร้ำง จ�ำกัด (CPAC) กับ SHO-BOND & MIT 
Infrastructure Maintenance Corporation (SB&M) 
ประเทศญี่ปุ่น 

OptiSorb-X บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป้องกันออกซิเจน
และควำมชืน้ ร่วมกบัเทคนคิกำรดดูซบัออกซเิจนภำยในบรรจภุณัฑ์ 
ช่วยคงคุณภำพของสินค้ำและยืดอำยุกำรเก็บสินค้ำให้ยำวนำนขึ้น  
เหมำะส�ำหรับขนม เบเกอรี เนื้อสัตว์แปรรูป ฯลฯ

เม็ดพลาสติก HDPE จาก SMX TechnologyTM

มีควำมแข็งแรงเป็นพิเศษ ลดปริมำณกำรใช้เม็ดพลำสติกลง  
แต่ยังคงคุณสมบัติกำรใช้งำนได้เหมือนเดิม น�ำไปผลิตสินค้ำได้ 
หลำกหลำยประเภท เช่น ฟิล์มส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค  
ฟิล์มส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ทนแรงกระแทกพิเศษ  
ฝำน�้ำอัดลมรุ่นน�้ำหนักเบำพิเศษ ขวดบรรจุภัณฑ์รุ่นน�้ำหนักเบำ
พิเศษ ถังบรรจุสำรเคมีขนำดใหญ่ที่ทนทำนต่อสำรเคมี ฯลฯ

• Roof Repaint เอสซีจี รูฟฟิ่ง ให้บริกำรล้ำง-ทำสีหลังคำ 
ช่วยปรับสภำพหลังคำเก่ำให้สวยสดใสเหมือนใหม่ โดยให้บริกำร 
ตั้งแต่ล้ำงท�ำควำมสะอำดหลังคำเพื่อขจัดครำบฝุ่น ทำสีรองพื้น 
เพิ่มกำรยึดเกำะของสีจริง และทำสีหลังคำ 2 ชั้นเพื่อให้สีติดแน่น 
ทนนำน แทนกำรรื้อและกำรเปลี่ยนหลังคำใหม่ที่จะท�ำให้เกิด 

ของเสีย

พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
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• High Quality Post-Consumer Recycled 
Resin (PCR) สูตรกำรผลิตเม็ดพลำสติกที่พัฒนำมำเป็น
พิเศษ ส�ำหรับผลิตเม็ดพลำสติกรีไซเคิลคุณภำพสูงประเภท 
HDPE จำกพลำสติกใช้แล้วที่ได้จำกครัวเรือนในประเทศไทย 
ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำนระดับโลก Global
Recycled Standard (GRS) สำมำรถใช้ผสมสูงสุดได้ถึง 100% 
โดยยังคงคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เหมำะ
ส�ำหรับน�ำไปผลิตเป็นขวดพลำสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• บางซื่อโมเดล #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก 
โครงกำรต้นแบบในกำรจัดกำรขยะของส�ำนักงำนใหญ่ บำงซื่อ
จำกควำมร่วมมือของพนักงำน ซึ่งตั้งเป้ำหมำยให้กำรฝังกลบ
ขยะเท่ำกับศูนย์ โดยสำมำรถลดขยะลงอย่ำงต่อเนื่องจำก
ขยะในปี 2561 ที่มีปริมำณเฉลี่ย 41.5 ตันต่อเดือน น�ำไปรีไซเคิล 
14% ในปี 2563 มีปริมำณขยะเฉลี่ย 21.2 ตันต่อเดือน น�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ 100% (ท�ำสำรปรับปรุงดิน 41% RDF 45% 
และรีไซเคิล 14%)

• Post-Industrial Recycled Waste (PIR 
Waste) น�ำวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต เช่น เศษบด
ตัดขอบ แผ่นพลำสติกเหลือใช้จำกกำรขึ้นรูป ฯลฯ มำบดย่อย 
แปรรูป และน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบเสริมในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ 
พอลิเมอร์ใหม่ เช่น ขวดแชมพู แกลลอนน�้ำมันเครื่อง ถ้วยบรรจุ 
อำหำรส�ำหรับกระบวนกำรฆ่ำเชื้อแรงดันสูง ฯลฯ

การรวบรวมและการจัดการของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
แนวทำงส�ำคัญที่จะช่วยจัดกำรเรื่องปัญหำของเสีย คือกำรส่งเสริมควำมตระหนักและ
กำรน�ำของเสียกลับมำรีไซเคิลผลิตเป็นสินค้ำใหม่ ซึ่งยังได้ประโยชน์จำก 
กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรลงด้วย โดยต้องด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้สินค้ำ 
ที่ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมีคุณสมบัติที่ดีและได้มำตรฐำนกำรใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมยอมรับ
ของตลำด ลูกค้ำ และผู้บริโภค

• ฉนวนกันความร้อน SCG ฉนวนกันควำมร้อนส�ำหรับติดตั้งบริเวณเหนือฝ้ำ
เพดำนบ้ำนเพื่อป้องกันควำมร้อนจำกโถงหลังคำ ผลิตจำกแก้วรีไซเคิลทดแทนทรำย
ธรรมชำติ 100% มีสำร HydroProtecTM ที่ช่วยลดกำรอุ้มน�้ำถึง 10 เท่ำ  
เป็นวัสดุที่ไม่ลำมไฟตำมมำตรฐำน ASTM E84, BS476 และได้รับมำตรฐำน 
ฉลำกเขียว ฉลำกประหยัดพลังงำนประสิทธิภำพสูง เบอร์ 5 ฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ 
และฉลำก SCG Green Choice

• นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ควำมร่วมมือระหว่ำง
ธุรกิจเคมิคอลส์กับกลุ่มบริษัทดำว ประเทศไทย โดยน�ำเศษ
พลำสติกใช้แล้ว เช่น ถุงพลำสติกหูหิ้ว หลอด แก้วกำแฟชนิด  
PP PE PET ฯลฯ มำผสมท�ำถนนยำงมะตอย ท�ำให้ผิวถนน 
แข็งแรงกว่ำเดิมสูงสุด 30% ช่วยลดขยะพลำสติกในประเทศ 
รวมถึงลดกำรใช้วัสดุสร้ำงถนน  ปัจจุบันได้ท�ำถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตต้นแบบที่มีส่วนผสมพลำสติกเหลือใช้ รวมควำมยำว 
ทั้งสิ้น 7.7 กิโลเมตร และใช้พลำสติกเหลือใช้รวมทั้งสิ้น 23 ตัน

• Recycled Coarse Aggregate (RCA) 
CPAC Construction Solution พัฒนำโซลูชันน�ำวัสดุเหลือใช้ 
ในงำนก่อสร้ำง เช่นเศษคอนกรีต หมุนเวียนกลับมำเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนกำรผลิตอีกครั้ง โดยเริ่มต้นจำกกำรจัดกำรเศษ 
หัวเสำเข็ม (Pile Waste) เปลี่ยนเป็น Recycled Coarse 
Aggregate (RCA) ที่ลูกค้ำน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบทำงเลือก 
ปัจจุบันมีโครงกำรน�ำร่องแล้ว 5 โครงกำร บดหัวเสำเข็มเป็น 
RCA แล้วทั้งสิ้นประมำณ 5,420 ตัน



ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี  31

กำรปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ เช่น กำรแบ่งปันกำรใช้ทรัพยำกร 
(Sharing Platform) กำรเปลี่ยนจำกกำรขำยสินค้ำเป็นกำร 
ให้บริกำร (Product as a Service) ฯลฯ สอดคล้องกับ 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกร และลดของเสีย

• ANGEL ระบบจัดการคลังอัจฉริยะ พัฒนำขึ้นจำก
โครงกำรสนับสนุนสตำร์ทอัพภำยในองค์กรจนส�ำเร็จเป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มของธุรกิจแพคเกจจิ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร ลดกำรจัดเก็บที่ซ�้ำซ้อนและควำมยำกในกำร
ติดตำมพัสดุหรือสินค้ำ ท�ำให้วำงแผนกำรลดสินค้ำคงคลังได้
ถึง 10-15% ของมูลค่ำกำรจัดเก็บเดิมก่อนใช้ระบบ  
ปี 2563 ANGEL ได้รับกำรน�ำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของ
เอสซีจีรวม 20 โรงงำน  ธุรกิจแพคแกจจิ้งมีแผนพัฒนำ ANGEL 
ให้มีขอบเขตกำรใช้งำนที่กว้ำงและครบองค์ประกอบมำกขึ้น 
พร้อมขยำยไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดซื้อ จัดหำ และจัดเก็บ ให้ธุรกิจในหลำกหลำยอุตสำหกรรม  
เมื่อแพลตฟอร์มนี้ขยำยออกไป ผู้ใช้งำนที่มีสินค้ำและวัสดุ 
เหมือนกันสำมำรถแลกเปลี่ยนซื้อขำยวัสดุ ลดกำรเก็บส�ำรอง 
สต็อกสินค้ำหรือวัสดุไว้โดยไม่ได้ใช้ เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงคุ้มค่ำและเต็มประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี ได้พัฒนำตัวชี้วัด 
เพื่อประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ในเชิงคุณค่ำต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่ำตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีดัชนีชี้วัด 
ที่แสดงผลในแต่ละด้ำน  ในปี 2563 ได้เริ่มเก็บข้อมูลต้นแบบ 
จำกสินค้ำ บริกำร และโซลูชันตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ในแต่ละธุรกิจของเอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง  
เก็บข้อมูลจำกสินค้ำและโซลูชัน 3 ตัวอย่ำง คือ แผ่นซีเมนต์บอร์ด  
ฉนวนกันควำมร้อน และโซลูชัน Re-roof  ธุรกิจเคมิคอลส์เก็บข้อมูล 
สินค้ำ 39 ตัวอย่ำง ในกลุ่ม PE/PP ROTO และ PVC  และธุรกิจ 
แพคเกจจิ้งเก็บข้อมูลสินค้ำ 32 ตัวอย่ำง ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดำษ  
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลำสติก  โดยทั้ง 3 ธุรกิจมีเป้ำหมำยเก็บข้อมูล 
ทั้งหมดของสินค้ำ บริกำร และโซลูชันตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลปีฐำนในปี 2564

ดัชนี้ชี้วัดกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วย
1. ดัชนีชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจ แสดงจำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ  
บริกำร และโซลูชัน  ส�ำหรับตัวอย่ำงในปี 2563 สำมำรถสร้ำงรำยได้ 
กว่ำ 32,900 ล้ำนบำท
2. ดัชนีชี้วัดด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบด้วยควำมสำมำรถ 
ในกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ช่วยแก้ไขปัญหำขยะที่เพิ่มขึ้น  
และควำมสำมำรถในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ที่ช่วยแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ   

การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบ 
ธุรกิจใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

การประเมินและวัดผลการด�าเนิน
การด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Circulytics พัฒนำขึ้นโดย Ellen MacArthur 
Foundation เพื่อประเมินประสิทธิภำพด้ำนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในแบบองค์รวมของทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ 
องค์กรยกระดับกำรด�ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในทุกกระบวนกำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินด้วย 
ตัววัดใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวขับเคลื่อน และกลุ่ม 
ผลลัพธ์ ระดับคะแนนก�ำหนดเป็นระดับ A ถึง E  
ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยของตัววัดทั้ง 2 กลุ่ม

ธุรกิจเคมิคอลส์ซึ่งเป็นสมำชิกของเครือข่ำยของมูลนิธิ  
ได้เข้ำร่วมประเมิน Circulytics กับองค์กรอีกกว่ำ 30  
องค์กร โดยกำรประเมินข้อมูลของปี 2562  
ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ผลคะแนนเฉลี่ย “B”*  ผลของ 
กำรประเมินช่วยให้เอสซีจีเห็นสิ่งที่จะสำมำรถยกระดับ 
กำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป

Circulytics Score
ของธุรกิจเคมิคอลส์  

*The foundation does not validate the submitted data, nor 
does it endorse companies which have received a score card.

ทั้งนี้ควำมสำมำรถในกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ พิจำรณำ 
จำกร้อยละของกำรน�ำวัตถุดิบรีไซเคิลหรือวัตถุดิบที่เป็นทรัพยำกร 
หมุนเวียนเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต เรียกว่ำ Circular Inflow  
และร้อยละของควำมสำมำรถในกำรน�ำสินค้ำหลังกำรใช้งำน 
กลับเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลได้จริง เรียกว่ำ Circular Outflow  
ซึ่งในปี 2563 สินค้ำในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดำษมี % Circular  
Inflow และ % Circular Outflow สูงถึง 92% และ 67%  
ตำมล�ำดับ เนื่องจำกมีระบบที่พร้อม มีเครื่องมือและอุปกรณ ์
ที่ได้รับกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

ส�ำหรับตัวอย่ำงสินค้ำ บริกำร และโซลูชันในปี 2563 ยังช่วยลด 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมกันได้กว่ำ 61,700 ตัน 
คำร์บอนไดออกไซด์
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เอสซีจีประกาศใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety 
Framework) และก�ากับดูแลด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program, SPAP) มาตั้งแต่ปี 2550  ในปี 2563 เอสซีจีจึง
พัฒนาและยกระดับ SCG Safety Framework ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” และยังได้รับมือกับสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการออกมาตรการจัดการและป้องกัน 
การแพร่ระบาดโรคอย่างเข้มงวดในทุกธุรกิจของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ พร้อมกับปรับตัวให้ 
สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

สุขภาพ
และความปลอดภัย
ปรับตัวพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน
ในสถานการณ์โควิด 19

กลยุทธ์

1. ยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
และกำรขนส่ง และขยำยประสิทธิภำพกำร 
ด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งในและต่ำงประเทศ 
2. สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยที่ทุกคน 
มีส่วนร่วม ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ด้วยตนเองและเพื่อนร่วมงำน มุ่งสู่กำรเป็น 
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนให้สะดวกและรวดเร็ว  
ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ  
กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน

จ�ำนวนผู้บำดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตของ
พนักงำนและคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

ปี 2563
พนักงำน 

0 รำย 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงำน 

4 รำย
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง

1 รำย
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ

2 รำย

ปี 2565  
อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงำนของพนักงำน
และคู่ธุรกิจเป็นศูนย์์

ปี 2563
พนักงำน 

0.113
รำย/1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
คู่ธุรกิจ 

0.216
รำย/1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน

เป้าหมายและผลงาน

• ก�ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร
จัดกำร ก�ำกับดูแลด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย โดยคณะกรรมกำร
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำร
ท�ำงำน และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
ในกำรเดินทำงและขนส่ง เพื่อก�ำหนด
นโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนระยะสั้น ระยะ
กลำง และระยะยำว เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
ประเมิน ติดตำม ให้มีควำมเข้มงวดและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำร
จัดกำร โดยยกระดับและพัฒนำมำตรฐำน 
เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน

การบริหารจัดการ

อัตรำกำรเจ็บป่วย
และโรคจำกกำรท�ำงำน
ของพนักงำนเป็นศูนย์

ปี 2563
พนักงำน 

0 
รำย/1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
คู่ธุรกิจ 

0 
รำย/1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
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• การเข้าพื้นที่ของคู่ธุรกิจ ก�ำหนดให้ต้องตอบ
แบบสอบถำม Self declaration แสดงสถำนะควำมเสี่ยง 
สุขภำพ เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีควำมเสี่ยง รวมทั้งตรวจวัด 
อุณหภูมิและกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย โดยก�ำหนดทำงเข้ำออก 
ที่ชัดเจน ติดตั้งฉำกกั้นระหว่ำงผู้มำติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ ติดตั้ง
แอลกอฮอล์บริเวณทำงเข้ำออก  

• การจ�ากัดจ�านวนคนใช้พื้นที่และเว้นระยะห่าง โดย
จ�ำกัดตำมขนำดพื้นที่ 4 ตำรำงเมตรต่อคน ก�ำหนดจุดยืนภำยใน
ลิฟต์ กำรจัดที่ยืนรอต่อแถวหรือที่นั่งเว้นระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 
2 เมตร กำรจัดตำรำงเหลื่อมเวลำพักรับประทำนอำหำรเพื่อลด
ควำมแออัดในโรงอำหำร

• มาตรการช่วงหยุดซ่อมบ�ารุงและงานโครงการ 
(Turnaround and Project) ก่อนเข้ำพื้นที่ก�ำหนดให้
คู่ธุรกิจตอบแบบสอบถำมผ่ำน Screening Form ตรวจวัด
อุณหภูมิ อำกำร สอบถำมประวัติกำรเดินทำงและกำรใกล้ชิดผู้มี 
ควำมเสี่ยง  เมื่อเข้ำพื้นที่ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย เว้นระยะห่ำง 
ในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ จัดตำรำงเหลื่อมเวลำพักกลำงวัน 
และจัดท�ำรำยงำนสรุปและติดตำมผลทุกวัน  นอกจำกนี้ยังตรวจ
สอบสถำนที่ปฏิบัติงำน ที่พักของคู่ธุรกิจ และเตรียมกำรรับตรวจ
จำกหน่วยงำนรำชกำร

ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับตัวสู่วิถีใหม่
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 ส่งผลต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมใน
หลำยภำคส่วน เอสซีจีได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและจัด
ท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงำนและโรงงำนเสร็จสิ้นตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2563 โดยยึดหลักกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 
(Physical Distancing) กำรรักษำสุขอนำมัย เช่น สวมหน้ำกำก
อนำมัย ล้ำงมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดกำรสัมผัสให้น้อยที่สุด 
ลดกำรรวมกลุ่มแบบพบหน้ำและใช้เวลำให้น้อยที่สุด ฯลฯ เพื่อ 
ส่งเสริมให้พนักงำนมีพฤติกรรมป้องกันตัวส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

• มาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเภทพื้นที่ 
ก�ำหนดมำตรกำรส�ำหรับทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ปฏิบัติงำน เช่น 
ห้องท�ำงำน ศูนย์รับจ่ำยงำน ศูนย์ควบคุมกำรผลิต ฯลฯ  พื้นที่
สำธำรณูปโภค เช่น ทำงเข้ำและประตู ลิฟต์ ห้องน�้ำ โรงอำหำร 
ฯลฯ  พื้นที่ส่วนกลำง เช่น ห้องสมุด เรือนรับรอง ฟิตเนส ฯลฯ 
โดยประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้แก่พนักงำนและคู่ธุรกิจ 
เรื่องโควิด 19 อย่ำงต่อเนื่อง เช่น จัดท�ำป้ำยสัญลักษณ์กำรดูแล 
สุขอนำมัย ป้ำยส่งเสริมกำรรักษำระยะห่ำง ท�ำควำมสะอำดพื้นที่
และจุดสัมผัสร่วมอย่ำงสม�่ำเสมอ และสนับสนุนอุปกรณ์จ�ำเป็น
ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ฉำกกั้นแยกพื้นที่ อุปกรณ์ล้ำงมือ อุปกรณ์
ท�ำควำมสะอำด กล่องแยกเอกสำร ระบบระบำยอำกำศ ฯลฯ 

• การเข้าพื้นที่ของพนักงาน เอสซีจีจัดระบบ Work  
from Home โดยจัดสลับวันเข้ำท�ำงำน หรือกำรท�ำงำนเป็นรอบ   
ทุกวันพนักงำนทุกคนต้องตอบแบบสอบถำม รำยงำนสุขภำพ 
ประจ�ำวัน เช่น สถำนะด้ำนสุขภำพ ประวัติกำรเดินทำง  
กำรใกล้ชิดผู้มีควำมเสี่ยง แสดงสถำนะควำมเสี่ยงสุขภำพผ่ำน 
แอปพลิเคชัน เพื่อติดตำมสุขอนำมัยอย่ำงใกล้ชิด รับกำรตรวจวัด 
อุณหภูมิและสวมหน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำพื้นที่ปฏิบัติงำน  
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ธรุกจิแพคเกจจิง้มโีรงงำนตัง้อยูใ่นพืน้ทีอ่�ำเภอบ้ำนโป่ง จงัหวดั
รำชบรุ ีนอกจำกจะด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่
ระบำดโควดิ 19 โดยทัว่ไปแล้ว ยงัน�ำนวตักรรมต่ำงๆ มำใช้
ด้วย เช่น อโุมงค์คดักรองโควดิ 19 ด้วยกล้องตรวจจบัคลืน่ควำม
ร้อนของร่ำงกำย (Infrared Thermal Scan) ทีม่คีวำมแม่นย�ำ
ตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมฉดีพ่นยำฆ่ำเชือ้ในอโุมงค์ตลอดเวลำ 
อปุกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ด้วยเท้ำเหยยีบแทนกำรใช้มอื บตัร
บนัทกึเวลำท�ำงำนและกำรเข้ำออกผ่ำนประตโูรงงำนแทนกำร
กดนิว้ ฯลฯ  นอกจำกนีย้งัได้พฒันำนวตักรรมขึน้มำช่วยควบคมุ
ควำมเสีย่ง ได้แก่

• Face Recognition Touchless เทคโนโลยกีล้องตรวจ
จบัใบหน้ำ กำรสวมหน้ำกำกอนำมยั และวดัอณุหภมูไิปพร้อมกนั 
ซึง่เชือ่มโยงกบัข้อมลูของพนกังำนโดยอตัโนมตั ิตดิตัง้บรเิวณช่อง
ทำงเดนิเข้ำพืน้ทีช่ัน้ในของอำคำร  

กำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัคูธ่รุกจิขนส่งมคีวำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ 
โควดิ 19 เอสซจีจีงึประกำศนโยบำยและมำตรกำรในกำรปฏบิตัิ
งำนขนส่งให้สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงๆ ทีร่ำชกำรประกำศใน 
ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ประกอบด้วยมำตรกำรกำรเข้ำรบั 
สนิค้ำทีต้่นทำง มำตรกำรกำรจดัส่งสนิค้ำทีป่ลำยทำง มำตรกำร 
ขนส่งสนิค้ำทีด่่ำนพรมแดน และกำรปฏบิตัติำมประกำศของแต่ละ
จงัหวดัเมือ่มกีำรขนส่งข้ำมจงัหวดั ครอบคลมุทัง้เรือ่งกำรดแูล 
สขุอนำมยัของพนกังำนขบัรถ พนกังำนตดิรถ กำรดแูลควำม
สะอำดของรถบรรทกุและสถำนประกอบกำร และกำรจดัเตรยีม
เอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรขนส่งเพือ่ให้พร้อมต่อกำรตรวจ
สอบจำกเจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐัระหว่ำงกำรเดนิทำง   

นวัตกรรมที่บ้านโป่ง

• บ้านโป่งชโย แอปพลเิคชนัระบบลงทะเบยีนเกบ็ข้อมลู 
ผูเ้ข้ำออกพืน้ทีห้่องประชมุ ห้องควบคมุพเิศษ ส�ำนกังำน  
บ้ำนพกัพนกังำน และพืน้ทีส่่วนกลำงอืน่ๆ  ในกรณพีบผูป่้วยตดิเชือ้  
สำมำรถสอบทวนย้อนหลงัว่ำผูต้ดิเชือ้เดนิทำงไปพืน้ทีใ่ดบ้ำง  
รวมถงึระบวุนั-เวลำ และแจ้งเตอืนผูอ้ยูใ่นสถำนทีเ่ดยีวกนักบัผูต้ดิ 
เชือ้ผ่ำน SMS  

• กล่องฆ่าเชือ้โรคด้วยแสง UV ส�ำหรบัใช้ฆ่ำเชือ้โรคบน
เอกสำร และฉดีแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้บนกล่องพสัด ุและได้มอบให้ 
ผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำรในโรงงำนใช้ฆ่ำเชือ้โรคบนธนบตัร

มาตรการป้องกันโควิด 19 ของคู่ธุรกิจขนส่ง
 นอกจำกนีย้งัจดัให้พนกังำนขบัรถแสดงสถำนะควำมเสีย่ง

สขุภำพด้วยตนเองแบบออนไลน์ เพือ่ตดิตำมและเฝ้ำระวงัอย่ำง 
ต่อเนือ่ง รวมทัง้ปรบัเวลำกำรขนส่งสนิค้ำ เช่น เพิม่เวลำกำรตรวจ
คดักรอง วำงแผนกำรขนส่งนอกช่วงเวลำเคอร์ฟิว เพือ่ให้กำรจดัส่ง 
สนิค้ำถงึลกูค้ำปลำยทำงได้ตำมก�ำหนด 

 คณะท�ำงำนในทกุธรุกจิของเอสซจีไีด้ตดิตำมข้อมลูข่ำวสำร
และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กนัตลอดเวลำกบัคูธ่รุกจิขนส่ง ลกูค้ำ
เพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิไม่หยดุชะงกั มปีระสทิธภิำพ และพนกังำน 
คูธ่รุกจิทกุคนปลอดภยั

“สถำนกำรณ์ปัจจุบันมีควำมไม่แน่นอนและมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
สิ่งส�ำคัญคือกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรปรับตัวเพื่อพร้อมรองรับสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว  ควำมปลอดภัยของพนักงำนและคู่ธุรกิจยังถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่เอสซีจี
ยังคงยึดมั่นอยู่เสมอ  
 “ขอให้พวกเรำปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด แสดงควำมห่วงใยต่อตนเอง
และผู้อื่น ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำนและสังคม 
ขอให้มั่นใจว่ำบริษัทดูแลและให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัย สุขภำพ
อนำมัยของพวกเรำ ด้วยควำมห่วงใย”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี
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เอสซจีพีฒันำระบบบรหิำรจดักำรสขุภำพทีบ่รูณำกำรด้ำนอำชวีอนำมยัและ 
สขุศำสตร์อตุสำหกรรม มุง่สูเ่ป้ำหมำยกำรเจบ็ป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน
เป็นศนูย์ โดยกำรประเมนิควำมเสีย่งสขุภำพเพือ่น�ำมำก�ำหนดมำตรกำร
จดักำรควำมเสีย่ง แผนประเมนิกำรสมัผสัด้ำนสขุศำสตร์อตุสำหกรรม 
โปรแกรมกำรเฝ้ำระวงัสขุภำพทีส่อดคล้องกบัปัจจยัเสีย่งทีส่มัผสั และน�ำ
ข้อมลูดงักล่ำวมำวเิครำะห์ร่วมกบัแพทย์อำชวีเวชศำสตร์ เพือ่พจิำรณำ 
แนวโน้มควำมผดิปกตซิึง่เป็นสำเหตขุองควำมเจบ็ป่วยและโรคจำกกำร
ท�ำงำน รวมถงึใช้พจิำรณำควำมพร้อมของสขุภำพก่อนมอบหมำยงำน 
ทีเ่หมำะสม และก�ำหนดโปรแกรมกำรส่งเสรมิสขุภำพแบบองค์รวม 
เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิำน 

 ปี 2563 ธรุกจิเคมคิอลส์ได้รบัรำงวลัระดบัยอดเยีย่ม กำรส่งเสรมิสขุภำพ 
วยัท�ำงำนเพือ่คณุภำพชวีติทีด่ ีจำกกรมอนำมยั และได้รบักำรยอมรบัจำก
ภำครฐัให้เป็นต้นแบบแนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรดแูลสขุภำพให้กบัองค์กรอืน่ๆ  
ทัง้ในระดบัประเทศและภมูภิำค และเป็นต้นแบบกำรสร้ำงฐำนข้อมลูดจิทิลั 
ด้ำนสขุภำพของพนกังำน ซึง่น�ำไปสูค่วำมร่วมมอืกบัส�ำนกัโรคจำกกำร 
ประกอบอำชพีและสิง่แวดล้อม กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ  
เพือ่สร้ำงเครอืข่ำยยกระดบักำรจดักำรอำชวีอนำมยัในระดบัประเทศต่อไป

 นอกจำกนีเ้อสซจียีงัได้รบัรำงวลั Ergonomics Sustainable 5 year 
Awards ประเภทกำรบรหิำรจดักำรดเีด่นด้ำนกำรยศำสตร์ต่อเนือ่งเป็นเวลำ 
5 ปี จำกสมำคมกำรยศำสตร์ไทย จำกกำรส่งเสรมิและสร้ำงจติส�ำนกึเพือ่
ลดปัญหำกำรยศำสตร์ในงำนส�ำนกังำน โดยกำรจดัสถำนงีำนให้เหมำะสม 
ก�ำหนดเวลำพกั กำรยดืเหยยีด และกำรให้ควำมรู้

ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกระบวนกำร 
ผลิต (Process Safety Management, PSM) ในกำรบ่งชี ้
ประเมินและควบคุมอันตรำยมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุม 
ธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ

 ในปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ได้เริ่มกระบวนกำรทวนสอบ 
กำรวิเครำะห์อันตรำยกระบวนกำรผลิต (Process Hazard  
Analysis Revalidation) ซึ่งได้น�ำผลจำกกำรวิเครำะห์อันตรำย 
และมำตรกำรควบคุมอันตรำย มำทบทวนควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ 
เกิดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 

การจัดการสุขภาพ 
(Health Management)

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
(Process Safety Management) 

เอสซีจีประกำศใช้ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety  
Framework) และก�ำกับดูแลด้วยกำรตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้ำนควำมปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program, SPAP) 
มำตั้งแต่ปี 2550  ในปี 2563 เอสซีจีได้ยกระดับ  
SCG Safety Framework 2021 ให้ครอบคลุม 
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้น และจะน�ำมำใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนจริงกับทุกบริษัทในทุกธุรกิจในปี 2564

พัฒนา SCG Safety 
Framework 2021

ที่มีควำมเสี่ยงสูง ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำน 
ให้เข้ำใจควำมเสี่ยงและสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยงอย่ำงถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้รำยงำนควำมผิดปกติ 
ท�ำให้ตัวชี้วัดเชิงรุก (Leading Indicator) เช่น สัญญำณเตือน 
ควำมปลอดภัยกระบวนกำรผลิต (Process Safety Alarm)  
เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุด้ำนควำมปลอดภัยกระบวนกำรผลิต 
(Process Safety Near Miss) ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ธุรกิจเคมิคอลส์ไม่มีอุบัติเหตุจำก 
กระบวนกำรผลิตที่ส่งผลกระทบถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงำน
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เป้าหมายและผลงานที่ส�าคัญ ปี 2563
การด�าเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปี 2563 เอสซีจีได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ต้องตอบสนอง 
อย่างจริงจัง ผ่านการด�าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี 3 เรื่อง 
และประเด็นความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 5 เป้าหมายคือ

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good Health and Well-being)

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and Economic Growth)

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Industry, Innovation and
Infrastructure)

การบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน (Responsible 
Consumption and 
Production)

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action)

ด�ำเนินกำรผ่ำนเรื่องกำรดูแลสุขภำพ ควำมปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของพนักงำน 
คู่ธุรกิจ และชุมชน  พัฒนำนวัตกรรม สินค้ำและบริกำร เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ 
ลูกค้ำ ควบคู่กับกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้ำนควำมปลอดภัย

ด�ำเนินกำรผ่ำนเรื่องกำรดูแลสิทธิมนุษยชน กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของลูกค้ำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด�ำเนินกำรผ่ำนเรื่องกำรสร้ำงประสบกำรณ์ของลูกค้ำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำและ
บริกำร

ด�ำเนินกำรผ่ำนเรื่องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ควำมรับผิดชอบต่อ
สินค้ำและบริกำร 

ด�ำเนินกำรผ่ำนเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรจัดกำรพลังงำน 
และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำและบริกำร  
และกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้ำนกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ

0 0

0 0

28% 0

50%2% 66.7%

200,00013% 23% 100%

เป้ำหมำยจ�ำนวน
ผู้บำดเจ็บถึงขั้น 
เสียชีวิตจำกกำร 
เดินทำงและขนส่ง

เป้ำหมำยอัตรำ
กำรเจ็บป่วยและ
โรคจำกกำรท�ำงำน

เป้ำหมำยจ�ำนวน
ผู้บำดเจ็บถึงขั้น
เสียชีวิตจำก
กำรท�ำงำน

เป้ำหมำยจ�ำนวน
กำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน

เป้ำหมำยรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำ
และบริกำรที่มีมูลค่ำ
เพิ่มสูงเทียบกับรำยได้
จำกกำรขำยรวม

เป้ำหมำยกำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกในปี 2573  
เทียบกับกรณีปกติ  
ณ ปีฐำน 2550

เป้ำหมำยกำรลงทุน
ด้ำนวิจัยและพัฒนำ
เทียบกับรำยได้จำก
กำรขำย

เป้ำหมำยรำยได้จำก
กำรขำยสินค้ำและ
บริกำรที่ได้รับฉลำก 
SCG Green Choice 
ในปี 2573 เทียบกับ
รำยได้จำกกำรขำยรวม

เป้ำหมำยกำรลด
กำรใช้พลังงำนในปี
2568 เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐำน 2550

เป้ำหมำยกำรลด
กำรใช้น�้ำจำก
ภำยนอกในปี 
2568 เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐำน 2557

เป้ำหมำยผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ที่สำมำรถรีไซเคิลหรือ
น�ำกลับมำใช้ซ�้ำได้ใน
ปี 2568

เป้ำหมำยปริมำณ 
กำรขำยสินค้ำพอลิเมอร์ 
ที่ผลิตจำกวัสดุรีไซเคิล/ 
วัสดุหมุนเวียน 
ของธุรกิจเคมิคอลส์ 
ในปี 2568

กำรปล่อย 
คำร์บอนสุทธิ 
เป็นศูนย์ 
ในปี 2593

ตันต่อปี
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ห่วงโซ่คุณค่า 
ที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ของเสียอันตราย/
ไม่อันตรายที่น�าไปฝังกลบ

0.0043/
0.8915

ร้อยละ

คู่ธุรกิจที่ได้รับ 
การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล

ร้อยละ 100
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า
การจัดหามากกว่าล้านบาท

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 1.0
ของรายได้จากการขาย

3,896 ล้านบาท

โครงการปันโอกาส 
วาดอนาคต

64 โครงการ

3.02 ล้านบาท

สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SCG Green Choice

ร้อยละ 32.6
ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ 11.6

จ�านวนฝายชะลอน�้า

100,466 ฝาย

ปริมาณการใช้น�้า
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

ร้อยละ 15.0
16.61 ล้านลูกบาศก์เมตร

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

5,073 ล้านบาท

การแบ่งปันสู่สังคม

669 ล้านบาท

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

ร้อยละ 31.5
ของรายได้จากการขาย

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม

ร้อยละ 1.5
ของรายได้จากการขาย

6,005 ล้านบาท

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลง 
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

ร้อยละ 10.9

2.86
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณการใช้พลังงาน
ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

ร้อยละ 7.6
15.00 เพตะจูล

สัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงทดแทน

ร้อยละ 14.3

การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

524 ผลิตภัณฑ์

สุขภาพและ 
ความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างานถึงขั้น 
สูญเสียวันท�างาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

0.113/0.216
ราย/1,000,000  
ชั่วโมงการท�างาน

อัตราการเจ็บป่วย
และโรคจากการท�างาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

0/0
ราย/1,000,000  
ชั่วโมงการท�างาน

พนักงานขับรถที่ผ่าน 
การอบรมจาก 
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

8,989 คน

การดูแล
สังคม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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https://www.scg.com/pdf/th/SD2563.pdf
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