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ฉบับ
สำระส�ำคัญ



ป 2573 ลดกาซเรือนกระจกสุทธิ 20% (จากปฐาน 2563) 

ป 2593 กาวสู Net Zero

การดำเนินงานที่สำคัญ
เพื่อการเปลี่ยนผานสู Net Zero

การดูดซับคารบอนทางธรรมชาติ 
รวมมือกับชุมชนและภาครัฐ

ปลูกตนไม ฟนฟู และรักษาปา
เพ่ือเปนแหลงดูดซับคารบอน

การดักจับคารบอน 
ใชเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บ

คารบอน โดยรวมมือกับผูเช่ียวชาญ
ในระดับประเทศและระดับสากล
เพ่ือเรงพัฒนาและขยายผล

สินคาคารบอนต่ำ 
ผลิตสินคาที่ปลอยคารบอนต่ำ

ดวยนวตักรรมทีใ่ชหลกัเศรษฐกจิหมนุเวียน
ตลอดหวงโซคุณคา

การใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยเพ่ิมสัดสวนการใชเช้ือเพลิง
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด

2558 2563 2573 2593
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
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INTEGRATING ESG
TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH

เอสซีจีมุ่งสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสินค้ำ บริกำร และโซลูชัน 

เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำ  

พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ตำมแนวทำง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

เปลี่ยนผ่ำนสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ 

พร้อมรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ก�ำลังเกิดขึ้น 

ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร 

เพื่อมอบ “สิ่งที่ดีกว่ำ” แก่สังคม 

ภำยใต้ค�ำมั่นสัญญำ “Passion for Better”
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การด�าเนินงาน

รู้จักเอสซีจี
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
มุ่งยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและท่ีอยู่	
อาศัยแบบครบวงจร	โดยพัฒนาสินค้า	บริการ		
โซลูชัน	ช่องทางจัดจำาหน่ายท่ีตอบสนอง	
ความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

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

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
มุ่งสร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ	
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	
และมุ่งสู่การเป็นผู้นำาด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรในภูมิภาค

เอสซีจีก่อต้ังข้ึนเมื่อปี	2456	เพ่ือดำาเนินการผลิตปูนซีเมนต	์
ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในขณะน้ัน	โดยได้พัฒนาการดำาเนินงานและขยายกิจการ	
เรื่อยมาอย่างต่อเน่ือง	จนปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาของ
ภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจีสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังด้านสินค้า	บริการ	โซลูชัน	
กระบวนการทำางาน	และรูปแบบธุรกิจ	เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมท้ัง
มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกชุมชนท่ีเข้าไป
ดำาเนินงาน

ที่ตั้งการด�าเนินงาน

ไทย
(ส�านักงานใหญ่)

32,191
คน

เวียดนาม

14,917
คน

สปป. ลาว

238
คน

ฟิลิปปินส์

1,208
คน

อินโดนีเซีย

8,082
คน

ประเทศอื่นๆ

499
คน

เมียนมา

421
คน

กัมพูชา

727
คน

หมายเหตุ พนักงานอ่ืนๆ 1,745 คน

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

จ�านวนพนักงาน (คน)          

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

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

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

• กระดาษบรรจุภัณฑ์    8 โรงงาน
• เย่ือและกระดาษ      6 โรงงาน 
    1 สำานักงานขาย
• บรรจุภัณฑ์จาก
  เย่ือและกระดาษ 
• บรรจุภัณฑ์ PPP     11 โรงงาน
• วัสดุอุปกรณ์     2 โรงงาน
  ทางการแพทย์     4 สำานักงานขาย

การให้บริการและอื่น ๆ • ร้านผู้แทนจำาหน่ายกว่า 500 ราย
• CPAC Solution Center 23 แห่ง
• แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องบ้าน 
  เช่น SCG Home คิวช่าง
  Design Connext

• i2P Center 
  ศูนย์นวัตกรรม Ideas to Products
• ศูนย์ R&D 4 ประเทศ (อิตาลี 
  สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ 
  สวิตเซอร์แลนด์)

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

29 โรงงาน
14 โรงงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

27,029

182,529

224,226

6,168

238,390

377,174

23,341

124,223

206,824
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

23.39
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

115.53
เพตะจูล

การใช้เช้ือเพลิงทดแทน

17.38%

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.198
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

*เฉพาะประเทศไทย

ธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

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

สร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างเพื่อความย่ังยืน 

E สิ่งแวดล้อม

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

การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามแนวทาง ESG

OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCE
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S สังคม

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

G บรรษัทภิบาล

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

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.73
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

77.24
เพตะจูล

ปริมาณการขายสินค้า 

SCG GREEN POLYMERTM

20,100
ตันต่อปี

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.057
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

* เฉพาะประเทศไทย

มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

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

E สิ่งแวดล้อม

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

การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามแนวทาง ESG

OUR BUSINESS FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCEOUR PASSION
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S สังคม

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

G บรรษัทภิบาล

•		ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือให้เป็น	
	 ส่วนหน่ึงของนโยบายการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ		
	 โปร่งใส	และเป็นธรรม
•		นำาระบบการจัดการด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	
	 (Compliance	Management	System,	CMS)	มาใช้
	 เพ่ือกำากับการดำาเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ
	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศน้ันๆ	
	 รวมถึงดำาเนินการจัดทำาเป็นคู่มือด้าน	CMS	เพ่ือสื่อสารและ
	 ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลการ
	 ปฏิบัติงานต่อไป
•		มีคณะกรรมการกำากับดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัย	
	 คุกคามทางสารสนเทศและไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง	รวมท้ัง
	 จัดการซ้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ	Security	
	 Operation	Center	(SOC)	จัดทำาโครงการพัฒนาความรู้	
	 พร้อมทดสอบความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
	 แก่พนักงาน	(Employee	Phishing	Simulation	Test)
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OUR PASSIONOUR BUSINESS FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCE

ความท้าทายและเป้าหมาย
ปี	2564	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ	
การอุปโภคบริโภคในภูมิภาค	ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึน	
จากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก	อย่างไรก็ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์	
ในกลุ่มท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันยังคงเติบโตได้ดี		SCGP	(ธุรกิจ	
แพคเกจจิ้ง)	จึงยังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	และเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำาด้านโซลูชัน	
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค	พัฒนาโซลูชัน	สินค้า	และบริการ	ภายใต้หลัก	
เศรษฐกิจหมุนเวียน	มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการต้นทุน	
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน	สร้างความยั่งยืนตามแนวทาง	ESG	และต้ังเป้าหมายการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	(Net	Zero)	ภายในปี	2593

E สิ่งแวดล้อม

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

S สังคม

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

การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามแนวทาง ESG

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.87
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

การใช้พลังงาน

64.67
เพตะจูล

ลดการใช้น�้าจากภายนอก

26.3%

เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

อัตราการบาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

ของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0.263
ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน

*เฉพาะประเทศไทย

มุ่งสู่การเป็นผู้น�าด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค 

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

G บรรษัทภิบาล

•	คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายบริษัทและแนวทาง
	 สำาหรับแผนการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสม
	 กับสถานการณ์	ได้แก่	การกำากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	
	 การสื่อสารอย่างท่ัวถึงกับพนักงาน	และคู่ธุรกิจ	รวมถึงการ
	 ส่งเสริมโครงการต่าง	ๆ	เพ่ือช่วยเหลือสังคม	
•	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ได้รับการคัดเลือกจากตลาด
	 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	THSI	
	 ประจำาปี	2564	และได้รับรางวัล	Sustainability	Excellence	
	 ประเภท	Rising	Star	Sustainability	Awards	สะท้อนการ
	 ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
•	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	ตาม	SCGP	
	 Learning	Framework	ท้ังในส่วนของความรู้ความสามารถ
	 ตามหน้าท่ี	(Functional	Competency)	และความรู้ความ
	 สามารถด้านการเป็นผู้นำา	(Leadership	Competency)	
	 พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานออกแบบความก้าวหน้าใน
	 เส้นทางอาชีพของตนเอง	รวมท้ังจัดโปรแกรมการเรียนรู้
	 ท่ีเสริมศักยภาพและ	Workshop	ท้ังรูปแบบ	Online	และ	
	 Offline		มีระบบพ่ีเล้ียงให้คำาปรึกษา	(Mentoring	System)	
	 การมอบหมายโครงการ	(Project	Assignment)	การประเมิน
	 ศกัยภาพพนักงาน	และการทำาแผนสบืทอดธุรกิจ	(Succession
	 Plan)	ในอนาคต
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCE

CEO Forward Looking
การด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร

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

คิดว่า Highlight ที่ส�าคัญส�าหรับปี 2564  

มีอะไรบ้าง

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

การประกาศหมุดหมายเร่ือง ESG จะช่วยเสริม

ความแข็งแกร่งให้ SCG ได้อย่างไร

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

เป้าหมายท่ีจะไป Net Zero ในปี 2593 หรือ

ประมาณ 30 ปีข้างหน้า มีความท้าทายอย่างไร

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม	สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ	
ได้อย่างต่อเน่ือง	และท่ีสำาคัญมากคือความร่วมมือร่วมใจจาก	
พนักงานทุกคนท่ีต้องผนวกแนวทาง	Net	Zero	ท้ังในการทำางาน	
และการใช้ชีวิตประจำาวัน

อะไรคือเร่ืองส�าคัญของเอสซีจีในปี 2565 

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

การเติบโตต่อไปในระยะกลางจะเป็นอย่างไร

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

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 

เอสซีจีต่อไปจะเป็นอย่างไรเม่ือแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

เร่ิมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ปรับธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า และเปล่ียนผ่านเข้าสู ่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593”

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

Passion 
for Better Solutions

มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ

ที่ใส่ใจต่อกระบวนการผลิต สินค้า บริการ

และโซลูชัน “ที่ดีกว่า”

Passion 
for Integrity

มุ่งมั่นในการสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามครรลอง
แห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

Passion
for All

มุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ของการด�าเนินธุรกิจ
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บรรษัทภิบาล 
เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์	4	ประการในการดำาเนินธุรกิจ	ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองมายาวนาน	โดยเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กรด้วย	
ความรับผิดชอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล	เป็นพื้นฐานสำาคัญท่ีสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว		
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยมีคณะกรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำาการกำากับดูแลกิจการ	

โครงสร้างการก�ากับดูแล 

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

โครงสร้างคณะกรรมการ  

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

ความหลากหลาย
ของกรรมการ

ระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่ง

ชาย

4-6 ปี

1-3 ปี

หญิง 

7-9 ปี

>10 ปี

4 คน2 คน

2 คน

4 คน

2 คน (17%)

10 คน (83%)

ประธาน
คณะกรรมการ

ชุดย่อย

ชาย

หญิง 

1 คณะ

3 คณะ

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ส�านักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

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

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

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

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

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

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

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

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สื่อมวลชน

ชุมชน พนักงาน

ลูกค้า
ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
ลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

คู่ค้า
คู่ธุรกิจ
ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ให้บริการ
ผู้ขนส่ง
ผู้จัดจำหน่าย

ภาครัฐ
ภาคเอกชน

กา
รพั

ฒ
นา

ชุม
ชนแล

ะสั
งคม

เค
รือ

ข่
าย

ค
วา

ม
ร่ว

ม
มื

อ

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

สิทธมินษุยชน

การสร้างคุณ
คา่ท

ีย่ัง่ยืนสูคู่่ธุร
กิจ

ก
ารส

ร้างป
ระส

บ
ก

ารณ์
ขอ

งลู
ก

ค้
า

การดูแลและพั
ฒ

นาพ
นักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ภาค
วิชาการ

   อุดมการณ์ 4 เอสซีจี
บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ

การพัฒนา
นวัตกรรม
และโซลูชัน

การนำ
กลับเข้า

กระบวนการ
ผลิตใหม่

การจัดการ
กระบวนการผลิต

การใช้สินค้า 
บริการ และโซลูชัน

ความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

ลดการใช้/
ใช้ซ้ำ

อนุรักษ์
และฟื้นฟู

ใช้ทรัพยากร
ทดแทน

ใช้อย่างคุ้มค่า

ลดปริมาณนำกลับมา
ใช้ใหม่

ลดผลกระทบ
รวบรวม

และคัดแยก

PASSION FOR ALL
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

น้ำ

วัตถุดิบ

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

พลังงาน
ทดแทน

ก๊าซ
เรือนกระจก

มลพิษ
ทางอากาศ

ของเสีย 
วัสดุเหลือทิ้ง

น้ำเสีย

ของเสีย
จากครัวเรือน 

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

E S G

ESG

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PASSION FOR 
INTEGRITY

PASSION FOR 
BETTER SOLUTIONS

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

14  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระสำาคัญ 2564



OUR PASSION  15

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

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

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

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

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

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

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

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สื่อมวลชน

ชุมชน พนักงาน

ลูกค้า
ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
ลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

คู่ค้า
คู่ธุรกิจ
ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ให้บริการ
ผู้ขนส่ง
ผู้จัดจำหน่าย

ภาครัฐ
ภาคเอกชน

กา
รพั

ฒ
นา

ชุม
ชนแล

ะสั
งคม

เค
รือ

ข่
าย

ค
วา

ม
ร่ว

ม
มื

อ

ความรับผิดชอบต่อสินคา้และบริการ

สิทธมินษุยชน

การสร้างคุณ
คา่ท

ีย่ัง่ยืนสูคู่่
ธุร

กิจ

ก
ารส

ร้างป
ระส

บ
ก

ารณ์
ขอ

งลู
ก

ค้
า

การดูแลและพั
ฒ

นาพ
นักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ภาค
วิชาการ

   อุดมการณ์ 4 เอสซีจี
บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรและวัตถุดิบ

การพัฒนา
นวัตกรรม
และโซลูชัน

การนำ
กลับเข้า

กระบวนการ
ผลิตใหม่

การจัดการ
กระบวนการผลิต

การใช้สินค้า 
บริการ และโซลูชัน

ความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

ลดการใช้/
ใช้ซ้ำ

อนุรักษ์
และฟื้นฟู

ใช้ทรัพยากร
ทดแทน

ใช้อย่างคุ้มค่า

ลดปริมาณนำกลับมา
ใช้ใหม่

ลดผลกระทบ
รวบรวม

และคัดแยก

PASSION FOR ALL
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

น้ำ

วัตถุดิบ

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

พลังงาน
ทดแทน

ก๊าซ
เรือนกระจก

มลพิษ
ทางอากาศ

ของเสีย 
วัสดุเหลือทิ้ง

น้ำเสีย

ของเสีย
จากครัวเรือน 

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

E S G

ESG

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PASSION FOR 
INTEGRITY

PASSION FOR 
BETTER SOLUTIONS

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

    PASSION FOR ALL
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCE

เครือข่ายความร่วมมือ
มุ่งม่ันสร้างพลังสู่ความยั่งยืน

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

Circular Economy 

in Construction Industry 

(CECI) 

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

Alliances to End 

Plastic Wastes (AEPW) 

พันธมิตรแก้ปัญหา

ขยะพลาสติก

ระดับภูมิภาคและโลก

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

SCG ESG Pathway 

เร่ิมด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก

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

สร้างฐานข้อมูลขยะพลาสติก 

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

ส่งเสริมเครือข่าย

การท่องเท่ียวคาร์บอนต�่า

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

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

Circular Economy 

Standard 

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

ขยายเครือข่ายสกัดขยะ

ก่อนออกทะเล 

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

    PASSION FOR ALL
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OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY TARGET & PERFORMANCE

SDGs 7 9 12 13 15

เป้าหมายและผลงาน

ปี 2593
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ 

ปี 2573 
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง 

20% เทียบกับปีฐาน 2563

ปี 2564
2.66%

ปี 2568 
ลดการใช้พลังงานลง 

13% เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

ปี 2564
7.13%

กลยุทธ์

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

การบริหารจัดการ

1.  ต้ังเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงปารีสและสอดคล้อง
  กับการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ีย
  ของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการ
  ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 
  (Net Zero 2050)
2.  จัดทำามาตรการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
  พลังงานอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ
3. จัดทำาและเปิดเผยการจัดการประเด็นที่เก่ียวข้อง
  กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ตามแนวทางสากล (TCFD, SBTi)
4. กำากับและดูแลการดำาเนินการในประเด็นการ
  รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส
5. ผลักดันและดำาเนินงานโดยคณะกรรมการ
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
  ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส

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

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ธุรกิจเคมิคอลส์	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตรวจวัดและควบคุมค่าต่างๆ	ในระบบแบบ
อัตโนมัติ	ทำาให้กระบวนการผลิตของโรงงาน
ระยองโอเลฟินส์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน	

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ
กำรใช้พลังงำนและลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก

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

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

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

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

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

ขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

และเช้ือเพลิงชีวมวล

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

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

ระบบบ�าบัดอากาศเสียส�าหรับธุรกิจอาคาร

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

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS

โครงการ	Energy	Pellet	เเละเชื้อเพลิงชีวมวลจากการเกษตรอ่ืนๆ	สามารถลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกรวมลงได้	3.25	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อป	ี

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

 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

SDGs 8 9 12 13

เป้าหมายและผลงาน
การใช้วัสดุนำากลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียน 

8 ล้านตันต่อปีในปี 2568*

ปี 2564
3.76 ล้านตัน

ปริมาณขยะของสำานักงานใหญ่ 
บางซื่อ ที่ต้องนำาไปฝังกลบเท่ากับ 

9.9 ตัน 
(Zero Waste to Landfill) 
ในปี 2564*

ปี 2564
0 ตัน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)  
มีสัดส่วนสินค้าที่สามารถนำากลับ 
มารีไซเคิลได้ ใช้ซำ้า หรือสลายตัวได้  
100% ในปี 2568

ปี 2564
99.5%

ธุรกิจเคมิคอลส์มีปริมาณ 
การขายสินค้ากรีนพอลิเมอร์ 

200,000 
ตันต่อปีในปี 2568

1,000,000 
ตันต่อปีในปี 2573

ปี 2564
20,100 
ตันต่อปี

กลยุทธ์

•  การพัฒนาสินค้าและบริการตาม
  หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้าง
  และรักษาคุณค่าของวัสดุหรือ
  ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
•  การรวบรวมและจัดการของเสีย
  เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่
•  การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบธุรกิจ 
  ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบริหารจัดการ

•  การตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อกำากับ
  ดูแลและสร้างปัจจัยความสำาเร็จของเศรษฐกิจ
  หมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก 
  การสร้างความร่วมมือ การกำาหนดข้อบังคับ 
  การสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบบริหาร
  จัดการและประเมินผล

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

แปรรูปหัวเสาเข็ม 

จากการก่อสร้างให้มีมูลค่า

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

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

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

ระบบเสาคานส�าเร็จรูป

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

SCG GREEN POLYMERTM

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

นวัตกรรมกระดาษเพื่อลดการใช้ทรัพยากร

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

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 

ต่อยอดแนวคิด SCG Circular Way

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

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

สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือควำมปลอดภัย

 สุขภาพและความปลอดภัย 

SDGs 3 8

เป้าหมายและผลงาน
จำานวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

ปี 2564
พนักงาน 2 ราย 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน 

8 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง 

0 ราย
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  

0 ราย

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจในปี 2564* 

เป็น 0.025 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

ปี 2564
พนักงาน 0.175  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

คู่ธุรกิจ 0.192 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการ
ทำางานของพนักงานเป็นศูนย์

ปี 2564
พนักงาน 0  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

คู่ธุรกิจ 0 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

ทุกบริษัทในเอสซีจีผ่านการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความ
ปลอดภัย (SPAP) ต้ังแต่ระดับ 
Standard ขึ้นไป

ปี 2564
59% 

กลยุทธ์

1.  ใช้มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
  ความปลอดภัยในการทำางานและการขนส่ง 
  ให้เกิดประสิทธิผลท้ังในและต่างประเทศ
2. สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการค้นหา 
  และจัดการความเส่ียงด้วยตนเอง ปรับใช้ระบบ  
  Safety Performance Management System  
  (PMS) เพ่ือสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันเป็น 
  วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพ  
  รองรับการปฏิบัติงานวิถีใหม่เพ่ือลดความ
  เส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
  การเจ็บป่วย และโรคจากการทำางาน

การบริหารจัดการ

•  คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน  
  และคณะกรรมการความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง 
  กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ 
  ระยะยาว เป้าหมายและตัวชีว้ดัประเมนิ ดแูลติดตามการดำาเนนิงาน 
  ตามเป้าหมายและแผนงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุง 
  พัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
•  จัดต้ังทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละ
  ธุรกิจมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ กำาหนดมาตรการแก้ไข
  และป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการขยายผล
•  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ และสร้าง 
  ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน

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

เทคโนโลยีเพื่อก�าจัดความเสี่ยงในโรงงาน 

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

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

ผลงานท่ีโดดเด่น

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

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนาและนำามาใช้แล้ว	เช่น

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

เทคโนโลยีช่วยรับมอืโควดิ 19 

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

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

เทคโนโลยีเพื่อขนส่งปลอดภัย

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

ADAS	(Advanced	Driving	Assisting	System)	และระบบ	DMS	(Driving	
Monitoring	System)	ภายใต้แพลตฟอร์มของ	G7	ซึง่ทำางานร่วมกับ	
GPS	ติดต้ังในรถขนส่งสินค้า	เพ่ือปรับพฤติกรรมพนักงานขับรถให้เกิด
ความปลอดภัย	ซึ่งมีเป้าหมายติดต้ังในรถขนส่งของ	เอสซีจี	โลจิสติกส์	
ครบราว	3,000	คันในปี	2565	รวมท้ังได้เริ่มดำาเนินการติดต้ังในรถ
ขนส่งพนักงานแล้ว	
•	Driver App และ Smart Delivery Application (SDA App) 
พัฒนาโดยเอสซีจี	โลจิสติกส์	และธุรกิจเคมิคอลส์	(ตามลำาดับ)	
เพ่ือช่วยดูแลการขนส่งสินค้า	ต้ังแต่นัดหมายงาน	สถานท่ีรับส่ง
สินค้า	การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ	สภาพรถ		
จนถึงการจัดส่งสินค้าท่ีบริษัทลูกค้าปลายทาง

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

Safety Observation (Unsafe Actions, 

Unsafe Conditions, Near Miss Safe  

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

    PASSION FOR BETTER SOLUTIONS

	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการเว้นระยะห่าง	และควบคุมการเข้าพ้ืนท่ีตามความจำาเป็น
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วาระสำาคัญในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
สมัยท่ี	26	(COP	26)	ท่ีเมืองกลาสโกว์	สหราชอาณาจักร		
ระหว่างวันท่ี	31	ตุลาคมถึง	12	พฤศจิกายน	2564	คือ	
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	
ของโลก

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

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

เอสซีจีพร้อมร่วมมือกับทุกๆ	ฝ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อันเป็นวาระสำาคัญของชาติ
และของโลก		

Greenhouse Gas 
Scope 1+2

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

มุ่งม่ันเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ 
Net Zero

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

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

การลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และกระบวนการผลิต	เป็นอีกมาตรการสำาคัญท่ี	
เอสซีจีดำาเนินการอย่างแข็งขัน	รวมถึงสนับสนุนพนักงานให้
มีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาโครงการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ	
Energy	Award	

สัดส่วน
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
Scope 1+2

Calcination 43%

Scope 2 10%

เช้ือเพลิงฟอสซิล 47%

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจเอสซีจี

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่องค์กร

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

2558

ไทย

ไทย

กา
รป
ลอ
ยก
าซ

เร�อ
นก
ระ
จก
สุท
ธิ

ไทยและตางประเทศ

2563

23.34

33.9 MT CO2

27.1 MT CO2
24.98

ปฐาน

(Scope 1+2)

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

Solar 
	

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

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

ของเทคโนโลยีโซลาร์ฟาร์ม	ในนาม	“โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า”	
ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมการติดต้ังท่ีแตกต่างจากบนพ้ืนดิน
หรือหลังคาอาคาร		

แนวคิดจุดประกายจากการสังเกตเห็นผิวนำ้าของ
แหล่งนำ้าท่ีว่างเปล่า	ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญด้านวัสดุพลาสติกของธุรกิจเคมิคอลส์	จึงพัฒนา
ทุ่นพลาสติกลอยนำ้าสำาหรับเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล	์
โดยทุ่นต้องแข็งแรง	ทนทานต่อการใช้งานกลางแดดจัด	
ลอยตัวดีพร้อมรองรับนำ้าหนักของแผงโซลาร์เซลล์	

สิ่งสำาคัญคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มีอายุใช้งาน
นานถึง	25	ปี	และรีไซเคิลได้		ในการติดต้ังยังกำาหนดให้มี
พ้ืนท่ีเปิดระหว่างทุ่นมากกว่าร้อยละ	30	เพ่ือให้สิ่งมีชีวิต	
ใต้นำ้าได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอ

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

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

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

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี	2593	เป็น
เรื่องยาก	แต่ใช่ว่าจะทำาไม่ได้	ปัจจัยสำาคัญคือความมุ่งมั่น	
ต้ังใจ	โดยเฉพาะการมีนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน
ท่ีเหมาะสม

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

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

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

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

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

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

ท่ีเมืองกลาสโกว์	สหราชอาณาจักร	ภายในงาน	COP	26	
รุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เอสซีจ	ี	
แสดงความมุ่งมั่นต้ังใจของเอสซีจีไว้ว่า

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

การเปล่ียนผ่านน้ีอาจไม่ง่าย	แต่เป็นสิ่งท่ีไม่อาจ	
หลีกเล่ียงได้	เอสซีจีพร้อมเดินทางเผชิญกับความท้าทายน้ี	
ร่วมกับทุกคน



OUR BUSINESS OUR PASSION FEATURE STORY

28  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระสำาคัญ 2564

TARGET & PERFORMANCE

“อุตสาหกรรมก่อสร้าง”	มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ	ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม	ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงได้คิดค้นนวัตกรรม	Green		
Construction	Solution	ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ทำาให้	
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	เพ่ิมความแม่นยำาในการใช้วัสดุ		
ลดระยะเวลาการก่อสร้าง	ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ	
ลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ท่ีต้องนำาไปกำาจัด		รวมท้ังลด	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ	ฝุ่น	PM2.5	
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จำากัด	หรือ	
“CPAC”	ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ได้นำา
เสนอนวัตกรรม	Green	Construction	Solution	ภายใต้
ชื่อ	CPAC	Green	Solution	เพ่ือช่วยยกระดับการก่อสร้าง
ของลูกค้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	สนามบิน	
ศูนย์การค้า	อาคารท่ีพักอาศัย	ฯลฯ	มาอย่างต่อเน่ือง	และ
ได้ขยายผลไปยังอุตสาหกรรมการเกษตร	โดยเฉพาะกลุ่ม
ปศุสัตว์ท่ีมีการก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่	เช่น	
ฟาร์มเล้ียงหมู	ช่วยตอบโจทย์การก่อสร้างโรงเรือนท่ีได้
มาตรฐาน	มีระบบสุขาภิบาลท่ีดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

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

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

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

ความสุขตั้งแต่
ก่อนก่อสร้าง
ดังคำากล่าวท่ีว่า	“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”	การก่อสร้าง
ฟาร์มหมูก็เช่นกัน

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

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

ท่ีสำาคัญสามารถประเมินปริมาณวัสดุก่อสร้าง	และงบ
ประมาณท่ีต้องใช้ได้อย่างแม่นยำา	ช่วยเกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มประหยัดค่าใช้จ่าย	และลดเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ท่ี
หน้างานเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมท่ีต้องสั่งซื้อวัสดุ
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดไว้ล่วงหน้า		สร้างความสุขให้แก่เกษตรกร
ต้ังแต่ก่อนก่อสร้าง

มั่นใจระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของโครงการทุกคนต่างอยากเห็นงานก่อสร้างเดินหน้า
ตามแผนโดยไม่ประสบปัญหา	และต้องการความมั่นใจว่า
งานได้มาตรฐาน	เสร็จตามกำาหนดเวลา	งบประมาณไม่บาน
ปลาย	แต่หลายครั้งท่ีงานก่อสร้างมักไม่เป็นไปตามน้ัน	

CPAC Green Solution 
ยกระดับฟาร์มหมูสู่ความยั่งยืน
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ระบบสุขาภิบาล	(MEP)

หลังคา
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CPAC Green Solution

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

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

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

•  Steel	Prefabrication	นอกจากโครงสร้างคอนกรีต	
	 เรายังสามารถผลิตงานโครงสร้างเหล็กสำาเร็จรูปจาก
	 โรงงานก่อนนำามาประกอบต่อเข้าด้วยกันที่หน้างาน	
	 ลดเวลา	ลดของเสีย	และลดแรงงาน	ได้ชิ้นงาน
	 คุณภาพท่ีมีมาตรฐาน

•  Modular	Construction	การผลิตโมดูลของแต่ละ
	 พ้ืนท่ีอาคารสำาเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำามาประกอบ
	 ติดต้ังเข้าเป็นรูปทรงรวมของอาคารท่ีหน้างานก่อสร้าง

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

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

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

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

	 นอกจากน้ันเจ้าของฟาร์มยังสามารถเห็นการทำางาน
ของทีมงาน	และความคืบหน้าของงานก่อสร้างแบบราย
วันและรายสัปดาห์	ผ่านแอปพลิเคชันระบบติดตามผลและ
รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างท่ีใช้กล้อง	CCTV	เสมือน
น่ังคุมงานด้วยตนเอง

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

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

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

 ขวัญฉัตร์ เอมอุ่นจิตร์	เจ้าของกิจการฟาร์มหมูใน
จังหวัดชัยนาทซึ่งไม่เคยมีฟาร์มหมูมาก่อน	เมื่อได้ร่วมงาน
กับ	CPAC	มีความเห็นว่า

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

เกษตรกร
เจ้าของฟาร์ม

ประหยัดค่า
ปริมาณวัสดุ

ลดเวลาก่อสร้าง 
2 เท่า

สร้างรายได้
เร็วขึ้น 20%

ผู้รับเหมา
และช่างก่อสร้าง

รายได้
มากขึ้น 10%

ฝีมือดีขึ้น 
เก่งขึ้น

ทำางานเร็วขึ้น 
ลดเวลาก่อสร้าง

สังคม สร้างเครือข่าย
เพ่ือน Eco

ชุมชน
รายได้มากขึ้น

สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้
ทรัพยากร

ลดของเสีย 10-15% 
และลดฝุ่นจาก
งานก่อสร้าง

ลูกปลา แสงรัศมี 

Solution	ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการต่อรองราคากับช่าง	
ลดปัญหาช่างท้ิงงาน	ถ้ามีโอกาสขยายกิจการก็จะเลือกใช้
บริการอีกแน่นอน”

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

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

	 CPAC	Farm	Solution	ยังมีทีมงานคอยให้คำาปรึกษา
และบริการดูแลหลังการก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ	เพ่ือ
อำานวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการฟาร์มหมูอย่างครบวงจร

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

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

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

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

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

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

	 ช่วยผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง	มีรายได้มากข้ึน	10%	
พัฒนาฝีมือ	ลดการแก้ไขงาน	ทำางานเร็วข้ึน	ช่วยให้ภาระ
ดอกเบ้ียลดน้อยลง	และเริ่มรับงานใหม่เร็วข้ึนตามระยะ
เวลาทำางานท่ีสั้นลง

	 ช่วยสร้างเครอืข่ายเพ่ือน	Eco	ช่วยสร้างรายได้ให้ชมุชน	
	 ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ	ท้ังยังช่วยยืดอายุการใช้

งาน	ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรสำาหรับซ่อมแซมโรงเรือน	
ในอนาคต		

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

	 นับเป็นการส่งมอบฟาร์มสุขท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
เป็นมิตรต่อสังคม	และโลกของเราอย่างยั่งยืน
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ความเหล่ือมลำ้าและความยากจนเป็นปัญหาท่ีขยายตัว	
เพ่ิมข้ึนอย่างมากในสังคมไทย	ด้วยสถานการณ์การแพร่	
ระบาดของไวรัสโควิด	19	ท่ียังทวีความรุนแรงต่อเน่ือง		
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตของ	
ผู้คนจำานวนมาก	ประกอบกับการขาดความรู้	ขาดโอกาส		
กลุ่มเกษตรกร	ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ	
ยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติซำ้าเติม	ท้ังนำ้าแล้งนำ้าหลาก	
	 เอสซีจีถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรในการสร้าง	
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ขับเคล่ือนธุรกิจด้วย		
ESG	โดยพัฒนาแนวทาง	ESG	4	Plus	“มุ่ง	Net	Zero		
-Go	Green-Lean	เหล่ือมลำ้า-ยำ้าร่วมมือ”	ภายใต้	
ความเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ด้วยการมุ่งเน้น	
จัดการปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการดำารงชีพและคุณภาพ	
ชีวิตของผู้คน	ด้วยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเสริมทักษะ	
สร้างอาชีพ	อันจะนำามาสู่การสร้างรายได้	ช่วยลดความ	
เหล่ือมลำ้า	ปัญหาสำาคัญในสังคมให้ได้อย่างยั่งยืน

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

ลดเหล่ือมลํ้า
ด้วยพลังชุมชน

 เราพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของ

คนอื่นได้ ย่อมน�าความสุขมาสู ่

ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน  

สังคม และประเทศชาติได้”

ฟ้าเสรี ประพันธา
ไร่นาฟ้าเอ็นดู จังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์ : กระบกเคลือบคาราเมล ราชาธัญพืช

ท้องถิ่นท่ีเป็นเหมือนอัลมอนด์เมืองไทย  

ภูมิหลัง : จากชาวนาซึ่งประสบภัยน�้าท่วมเป็นหนี้สิน 

ก้อนโต เรียนรู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าเมล็ดกระบกพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ จากการเก็บ แกะ ค่ัว โดยความรู้และ

ความช�านาญของคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นท่ีสืบทอดกัน

มายาวนาน ปรุงรสเคลือบคาราเมล รสธรรมชาติ และ

รสเกลือหิมาลัย ได้รับความนิยม สร้างรายได้ปลดหน้ี 

และสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้อีก 7 หมู่บ้าน
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 เราประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง

ในการหาทางรอดในวิกฤตโควิด  

เราท�าได้ ทุกคนก็ท�าได้ค่ะ”

สุรัตน์ เทียมเมฆา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี 

จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรแปรรูป, เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

กระชายผง กระเจี๊ยบแดงผง ขิงผง พร้อมชงดื่ม,  

ผลิตผลการเกษตรแปรรูป 

ภูมิหลัง : เดิมเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรในพื้นท่ีอย่างมะนาวแช่อิ่ม มะม่วงกวน  

ต่อมาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สมุนไพรเป็นที ่

ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรและกระชาย 

จึงเพิ่มการแปรรูปสมุนไพรขายผ่านออนไลน์

 การขาดความรู้ ขาดโอกาส  
เป็นสาเหตุแห่งปัญหาความยากจน
และความเหล่ือมล�้า”

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

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

ผลิตและแปรรูปปลาครบวงจร 

เชิญพิสูจน์ความอร่อยครับ”

ยศวัจน์ ผาติพนมรักษ์
วิสาหกิจชุมชนปลาส้มวังธรรม จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์ : ปลาส้มวังธรรม สูตรโบราณ หมักด้วย

เกลือ 3 อย่าง ให้กล่ินหอม ก้างนิ่ม ไม่คาว เป็นปลาส้ม

ขวัญใจอุดรธานี ครองใจ 11 ต�าบล ในอ�าเภอน�้าโสม 

และนายูง

ภูมิหลัง : จากอดีตข้าราชการโดนโกงเป็นหน้ี

หลักล้าน กลับบ้านเปล่ียนพื้นที่ในอ�าเภอน�้าโสม 

ขุดบ่อปลา เล้ียงปลา ท�าปลาส้ม  ต่อมาเช่ือมโยง

วัตถุดิบครบวงจร ท�าปลาส้มหลากหลายรูปแบบ 

จากปลาจีน ปลานิล ปลาทู เป็นวิสาหกิจชุมชน

ท่ีโดดเด่นเรื่องการเช่ือมต่อชุมชนจากต้นน�้าถึง

ปลายน�้า ตั้งแต่ปลาในบ่อเล้ียงจนถึงขายผลิตภัณฑ์

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

สถานการณ์โควิด	19	ร้านค้าถูกปิด	การขายตามร้านได้รับ	
ผลกระทบ	แม่หนิงก็ปรับการขายผ่านช่องทางไลน์	อินบอกซ	์
และโทรหาลูกค้าตรง	พร้อมเพ่ิมชนิดของสินค้าใหม่	เช่น		
ขนมเปี๊ยะหัวเหม่งไส้ถ่ัวไข่เค็ม	ทำาให้มีรายได้กลับฟื้นคืนมา	
เท่าเดิม
	 “หากเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว	ต้องลงมือทำาทันที	ไม่ว่า	
จะเจอปัญหาอุปสรรคหนักแค่ไหน	เราจะหาวิธีและผ่านไปได้”	
	 จากท่ีชุมชนส่วนใหญ่มักจมอยู่กับความคิดว่าต้องขอ	
การสนับสนุนจากภายนอก	ขาดความมั่นใจว่าตัวเองสามารถ	
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง		ด้วยความเชื่อมั่นว่า	“มนุษย์สามารถ	
พัฒนาตนเอง”	เป้าหมายของโครงการ	“พลังชุมชน”	จึง	
เป็นการเข้ามาเปล่ียนวิธีคิด	ให้ชาวบ้านเกิดความคิดใหม่ว่า	
ตัวเองเป็นท่ีพ่ึงของตัวเอง	หากแม้เจอวิกฤตในอนาคตก็	
สามารถลุกข้ึนมาได้ด้วยตนเอง	
	 “พลังชุมชน”	อบรมให้ความรู้ชุมชนแล้วกว่า	400	ราย	
ใน	13	จังหวัด	คือ	ลำาปาง	กาญจนบุรี	สระบุรี	นครศรีธรรมราช	
เชียงราย	แพร่	อุบลราชธานี	อุดรธานี	บุรีรัมย์	อุตรดิตถ	์
พิษณุโลก	ลำาพูน	และตาก		ชุมชนหยัดยืนได้	สร้างรายได้	
แต่ละรายเดือนละเป็นหมื่นถึงหลักแสน	และจะยังขยายต่อ		
เพราะความเหล่ือมลำ้ายากจนยังคงมีอยู่ในอีกหลายพ้ืนท่ี
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36  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับสาระสำาคัญ 2564

TARGET & PERFORMANCE

ความมุ่งม่ันของเอสซีจี 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน	
เพ่ือสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ	ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์	
ทรพัยากรธรรมชาติและดูแลสิง่แวดล้อมเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดี	
ของคนในสงัคม	รวมท้ังพัฒนาและยกระดับผู้มส่ีวนได้เสยีโดยไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง	ด้วยความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญ	
ในการขับเคล่ือนสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	
ขององค์การสหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals,	
SDGs)

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

เป้าหมายการด�าเนินงาน

0
เป้าหมายจำานวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
จากการทำางาน

0
ราย/1,000,000 
ชั่วโมงการทำางาน
เป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ
จากการทำางานถึงขั้นสูญเสีย
วันทำางานของพนักงานและคู่ธุรกิจ*

0
เป้าหมายจำานวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

2% 
เป้าหมายการลงทุนด้านวิจัย 
และนวัตกรรมเทียบกับรายได้ 
จากการขายรวม

50% 
เป้าหมายรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
เทียบกับรายได้จากการขายรวม

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

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

8 ล้านตันต่อปี
เป้าหมายการใช้วัสดุนำากลับมาใช้ใหม่
และวัสดุหมุนเวียนภายในปี 2568*

0
เป้าหมายการนำาของเสียอันตราย
และไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี

70% 
เป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่ต้อง 
กำาจัดต่อตันการผลิตภายในปี 2568 
เทยีบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557*

23% 
เป้าหมายการลดการใช้นำ้าจากภายนอก
ภายในปี 2568 เทยีบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557

8%
เป้าหมายการลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกภายในปี 2568  
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2563*

200,000 ตันต่อปี
ภายในปี 2568

1,000,000 ตันต่อปี
ภายในปี 2573
เป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ 
SCG GREEN POLYMERTM

100%
เป้าหมายผลิตภัณฑ์ของ SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง) ที่สามารถนำากลับมารีไซเคิล 
ใช้ซำ้า หรือสลายตัวได้ในปี 2568

0
เป้าหมายจำานวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ของพนักงานและคู่ธุรกิจจากการเดินทาง
และการขนส่ง

0 
เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2593

20% 
เป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใน
ปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563

13% 
เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
ภายในปี 2568 เทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

3 ล้านไร่
เป้าหมายปลูกต้นไม้
เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก และฟื้นฟู
ความสมดุลของระบบนิเวศ
ภายในปี 2593

*เฉพาะประเทศไทย



ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญในปี 2564

ปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
ท่ีลดลง
(เทียบกับปีฐาน 2563)

0.90 
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

ร้อยละ 

2.66

ปริมาณการใช้

พลังงานท่ีลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 

ณ ปีฐาน 2550) 

19.75 
เพตะจูล 

ร้อยละ 

7.1

สัดส่วนการใช้

เชื้อเพลิงทดแทน
ร้อยละ

14.8

ปริมาณการใช้

น�้าจากภายนอก
ท่ีลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 

ณ ปีฐาน 2557)

38.03
ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ 

22.6
สัดส่วนการน�า

น�้ากลับมาใช้
ร้อยละ 

11.9 ของเสียอันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ
ร้อยละ 

0.0000 

ของเสีย
ไม่อันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ
ร้อยละ 

0.0107

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน

ด้านส่ิงแวดล้อม

4,300
ล้านบาท 

ร้อยละ 

0.8  

ของรายได้

จากการขาย

อัตรา

การเจ็บป่วย
และโรค
จากการท�างาน

ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด
พนักงาน 

0.000
ราย/1,000,000 

ช่ัวโมงการท�างาน

พนักงานขับรถ
ที่ผ่านการอบรม

จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

8,969 
ราย

สัดส่วน

พนักงานหญิง
ในระดับจัดการ  
ร้อยละ 

24.8
การละเมิดด้าน

สิทธิมนุษยชน

0 
ราย

จ�านวนฝายชะลอน�้า

110,000  

ฝาย

ส่งเสริมการจัดการน�้าชุมชน

14,000 
ครัวเรือน

การส่งเสริมอาชีพ
ที่ตลาดต้องการ 

3,000 
คน

การแบ่งปันสู่สังคม

700 

ล้านบาท

สิ่งแวดล้อม 
(Environmental)

สังคม
(Social)

การลงทุนเพื่อการ

วิจัยและนวัตกรรม

7,215 
ล้านบาท

ร้อยละ 

1.4
ของรายได้

จากการขาย

สินค้าและบริการที่ได้รับ

ฉลาก SCG Green Choice 

ในหมวด Circularity
ร้อยละ 

19.6
ของรายได้จาก

การขาย

การรับรองฉลากคาร์บอน

542
ผลิตภัณฑ์

มูลค่า
การจัดหา
ที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

9,548
ล้านบาท

คู่ธุรกิจท่ีได้รับ

การประเมินความเส่ียง

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแล

ESG
ร้อยละ 

100 

ของคู่ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการจัดหา

มากกว่าล้านบาท

เงินสนับสนุนสมาคม
และองค์กรต่าง ๆ

11.31
ล้านบาท

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
(Governance & Economic)

GHG

จ�านวนผู้บาดเจ็บ

จากการท�างาน

ถึงขั้นเสียชีวิต
ในพื้นที่ท�างาน
การเดินทาง
และขนส่ง
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

2/8
ราย

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างาน

ถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

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

สินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

SCG Green 
Choice
ร้อยละ 

40.7
ของรายได้

จากการขาย

สินค้าและบริการ

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

HVA
ร้อยละ 

34.5
ของรายได้

จากการขาย



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 

 โทรศัพท์: 0-2586-3333, 0-2586-4444  โทรสำร: 0-2586-2974
www.scg.com

https://www.scg.com/landing/
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