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การสนับสนุนต่อภาคส่วนต่างๆ ในปี 2564 

รวมเงินสมทบและการใช้จ่ายทัง้หมดของเอสซีจีส าหรบักลุ่มวิชาชีพ สมาคม และการสนับสนุนทาง 
การเมือง  

เงินสบทบและการใช้จ่ายส าหรบั 
จ านวนเงินท่ีสนับสนุน (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
การวิง่เตน้ การเป็นตวัแทนผลบระโยชน์ หรอื
อื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

0 0 0 0 0 

การสนบัสนุนทางการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ ระดบั 
ภูมภิาคหรอืระดบัประเทศ ทัง้ในรบูแบบกจิกรรม 
องคก์รและผูส้มคัร 

0 0 0 0 0 

สมาคมการคา้ หรอืกลุ่มทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ี
(เช่น กลุ่มวชิาชพีและสมาคม) 

5,190,675  9,779,396 22,195,998 13,787,553 11,313,151 

อื่นๆ (เช่น การใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงคะแนนเสยีงหรอืการลงประชามต)ิ 

0 0 0 0 0 

เงินสมทบทัง้หมดและการใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,190,675 9,779,396 22,195,998 13,787,553 11,313,151 
Coverage (% ของรายไดจ้ากการขาย) 100 100 100 100 100 

เอสซจีวีางตวัเป็นกลางทางการเมอืง โดยมนีโยบายไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือรปูแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนว
ร่วมทางการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ หรอืบุคคลผู้มี
อทิธพิลทางการเมอืง หรอืนักวิง่เตน้ทางการเมอืง หรอืผูไ้ดร้บัประโยชน์ทางการเมอืง และอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั (การ
รณรงคห์าเสยีง การซือ้เสยีง กจิกรรมเพื่อการลงคะแนนเสยีง การลงประชามติ ฯลฯ) รวมทัง้มนีโยบายไม่จ่ายค่าอ านวยความ
สะดวกใหก้บัพนักงานรฐัซึง่หมายถงึการกระท าใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลหรอืแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใดและ
ท าใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการตดัสนิใจทีไ่ม่เป็นธรรม 
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ในปี 2564 เอสซจีมีุ่งเน้นในการแกไ้ขปัญหามลพษิจากขยะพลาสตกิพรอ้มกบัการสรา้งธุรกจิทีย่ ัง่ยนืตามรายละเอยีดสถานะการเขา้ร่วมโครงการทีแ่สดง ต่อไปนี ้

ประเดน็ส าคญัหรอืหวัข้อ สถานะการเขา้รว่ม รายละเอียดการมีส่วนรว่ม (การสนับสนุน) 
มูลค่าการสนับสนุนทัง้หมดในปี 

2564 (บาท) 
ความร่วมมอืในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน 

สนบัสนุน เอสซจีมีุ่งสู่การด าเนินธุรกจิตามแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวยีน โดยสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในองค์กร และองค์กร
ภายนอก ทีม่คีวามมุ่งมัน่ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหามลพษิขยะพลาสตกิใน
สิง่แวดลอ้มและมสี่วนสนับสนุนธุรกจิทีย่ ัง่ยนืในระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
ทัง้การเพิม่การใชว้สัดุรไีซเคลิเป็นแหล่งพลงังานทดแทน หรอืเป็นวตัถุดบิ
ของการแปรรูปสรา้งผลติภณัฑ ์การพฒันาออกแบบสนิคา้และบรกิารที่มี
คุณสมบตัิที่ดีขึ้น มีอายุใช้งานยาวนาน และลดปริมาณของเสยี หลาย
โครงการของเอสซจียีงัน าวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไปรีไซเคลิ
ช่วยพฒันาอาชพีและเศรษฐกจิของชุมชน เอสซจีจีะยงัคงจดัท าโครงการ
ขบัเคลื่อนหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีนทัง้ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน
อย่างต่อเนื่อง โดยขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัทุกภาคสว่น เพื่อใหเ้กดิ
การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ตัง้แต่กระบวนการผลติจนถงึ
การบรโิภค 

8,083,400 

การท างานร่วมกนัเพื่อธุรกจิทีย่ ัง่ยนื สนบัสนุน เอสซีจีมุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ยืนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้าง
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท าให้เอสซีจีตระหนักดวี่า
ปัญหาทีก่ าลงัส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก ทัง้ปัญหาภาวะโลกรอ้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสียและขยะ การสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพ การขาดแคลนทรพัยากร สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต ไม่อาจแก้ไขได้โดยล าพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่กุญแจ
ส าคญัคอื การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาค
ธุรกจิ และภาคประชาสงัคม 

3,069,652 
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การสนับสนุนหลกัให้กบักลุ่มวิชาชีพและสมาคม 

วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยเฉพาะประเดน็ทีต่อ้งเร่งมอืสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื เช่น การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เศรษฐกจิหมุนเวยีน 
สขุภาพและความปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมโดยมไิดใ้หก้ารสนบัสนุนเพื่อชี้น าองคก์รใดหรอืเป็นผูแ้ทนทีม่สีว่นไดเ้สยีต่อการด าเนินงานขององคก์รนัน้ 

รายช่ือองคก์ร ประเภทองคก์ร การสนับสนุน 
จ านวนเงินท่ีสนับสนุน (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องคก์รไม่แสวงผลก าไร ความร่วมมอืเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

โดยยตุขิยะพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มและผลกัดนัให้
เกดิธุรกจิทีย่ ัง่ยนื ตามแนวทางเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน โดยเชื่อมโยงกบักลยทุธธ์ุรกจิและ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ

NA NA 15,472,600
 
  

9,231,406 8,083,400 

World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) 

องคก์รไม่แสวงผลก าไร การท างานร่วมกนัระหว่างองคก์รธุรกจิเพื่อความ
ยัง่ยนื โดยมุง่เน้นผลกระทบเชงิบวกสงูสดุส าหรบั
ผูถ้อืหุน้ สิง่แวดลอ้มและสงัคม โดยเอสซจีเีขา้
ร่วมเป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้และเป็นสมาชกิหลกัของ 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้
มา SCG ไดถ้อืปฏบิตัแิละด าเนินธุรกจิตาม
แนวทางของ WBCSD รวมทัง้ปฏบิตัเิป็นตน้แบบ
และใหค้ าแนะน าแกบ่รษิทัอื่นๆ ในประเทศไทย 
เช่น  การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ เศรษฐกจิหมุนเวยีน สขุภาพและความ
ปลอดภยั กจิกรรมทางสงัคม ความโปรง่ใสและ
การเปิดเผยขอ้มลู และการตรวจสอบภายนอก 

3,692,366
 
 
 
  

3,692,366 3,053,664 2,755,998 1,759,650 
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รายช่ือองคก์ร ประเภทองคก์ร การสนับสนุน 
จ านวนเงินท่ีสนับสนุน (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(F.T.I.) 

สมาคมทางการคา้ การพฒันาสถาบนัธุรกจิภาคเอกชน ของไทยให้
แขง็แกร่งดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื อนัจะท าให้
กลไกการพฒันา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกบัการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศ และพทิกัษ์ผลประโยชน์
ของชาตใินวงการเศรษฐกจิโลก 

630,636 
 
 
  

1,970,340 1,415,353 1,213,988 1,012,596 

UN Global Compact (UNGC) / สมาคม
เครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศ
ไทย (GCNT)* 

องคก์รไม่แสวงผลก าไร ความร่วมมอืในการจดัท ากลยุทธแ์ละการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการความยัง่ยนื
สากล เช่น สทิธมินุษยชน แรงงาน สิง่แวดลอ้ม 
และการต่อตา้นการทจุรติ และด าเนินการตาม
เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายของสหประชาชาต ิ

519,216  471,095  16,500 
 

311,910  297,406 

หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย 

สมาคมทางการคา้ ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาธุรกจิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ การคา้ อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม หรอืการลงทุน 

312,750 441,054 262,364 236,256 160,099 

สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย 
(TMA) 

องคก์รไม่แสวงผลก าไร ความร่วมมอืเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัโดยการสง่เสรมิความเป็นเลศิในดา้น
ความเป็นผูน้ า สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละแบ่งปัน
ความรูด้า้นการบรหิารจดัการในทางปฏบิตั ิและ
การสนบัสนุนโอกาสในการสรา้งเครอืขา่ย 

74,914 
 
 
  

51,010 49,755 30,495 - 

* ในปี 2560 - 2561 เอสซจีสีนบัสนุน UN Global Compact โดยจา่ยเงนิสนบัสนุนใหม้ลูนิธ ิGlobal Compact  


