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ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สินค้ำ บริกำร และโซลูชัน

ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำ

พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำง ESG

สร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในทุกสังคมและชุมชนที่เข้ำไปด�ำเนินงำน

ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร

เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่ำ” แก่สังคม

ภำยใต้ค�ำมั่นสัญญำ “Passion for Better”
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และคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี

ปี	2565	แม้สถานการณ์โควดิ	19	ในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน	
จะค่อยๆ	ผ่อนคลายความรนุแรง	แต่กเ็ป็นปีแห่งวกิฤตซ้อนวกิฤต		
ทัง้ความตงึเครยีดด้านภมูริฐัศาสตร์โลกจากวกิฤตความขดัแย้ง	
รสัเซยี-ยเูครน	ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิในภาพรวมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้		
ก่อให้เกดิวกิฤตต้นทนุพลงังานพุง่สงูและผนัผวน		ขณะทีเ่ศรษฐกจิจนียงั
คงชะลอตวัจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ	19	อย่าง	
เข้มงวด		ขณะทีเ่ศรษฐกจิทัว่โลกและประเทศไทยเกดิภาวะเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้		
ประกอบกบัวฏัจกัรปิโตรเคมอียูใ่นช่วงขาลงเป็นจดุตำ่าสดุในรอบ	20	ปี	
	 นอกจากนีโ้ลกยงัได้รบัผลกระทบจากวกิฤตระยะยาว	จากภาวะ
โลกร้อนทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ทัง้ภยัธรรมชาติ
ทีท่วคีวามรนุแรง	เช่น	พาย	ุไฟป่า	นำา้ท่วม	นำา้แล้ง	รวมทัง้ปัญหา
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูจ่ำากดัเสือ่มโทรมและลดปรมิาณลงอย่างมาก	
การเสยีสมดลุของระบบนเิวศ	และการสญูเสยีความหลากหลายทาง
ชวีภาพ	ส่งผลต่อการเพิม่ความเสีย่งด้านความมัน่คงทางอาหารและการ
เกดิโรคอบุตัใิหม่		ทำาให้ทัว่โลกเร่งให้ความสำาคญักบัเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์	และการเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิคาร์บอนตำ่า
ผ่านมาตรการต่างๆ	เช่น	การกำาหนดภาษสีิง่แวดล้อม	การตัง้กลไกปรบั
คาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน	(CBAM)	ฯลฯ		
	 จากวกิฤตทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	
รวมถงึขยายปัญหาความเหลือ่มลำา้ในสงัคมให้กว้างขึน้	โดยเฉพาะกลุม่	
ผูเ้ปราะบาง	มโีอกาสเกดิความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนง่ายขึน้และมี	
แนวโน้มรนุแรงขึน้	หากไม่ได้รบัการบรหิารจดัการและแก้ไขเรือ่งเหล่านี้	
ให้อย่างเหมาะสมและดเีพยีงพอ

การปรับตัวทางธุรกิจ
เพื่อรับมือกับความท้าทาย

เอสซจีไีด้ตดิตามสถานการณ์จากวกิฤตทีเ่กดิขึน้อย่างใกล้ชดิ	มกีารปรบั
ตวัเพือ่บรรเทาผลกระทบทีม่ต่ีอธรุกจิโดยรวม	โดยการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งด้านต้นทนุพลงังานและตลอดห่วงโซ่การผลติ	มุง่เน้นรกัษา
เสถยีรภาพทางการเงนิให้มัน่คง	พจิารณาการลงทนุตามกลยทุธ์อย่าง
รอบคอบ	ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงนิมคีวามแขง็แกร่งอยูท่ี่	95,000	
ล้านบาท
	 เอสซจีตีระหนกัดว่ีาวกิฤตทีท้่าทายมาพร้อมกบัโอกาสใหม่ๆ	ทาง	
ธรุกจิ	จงึเร่งดำาเนนิงานเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและการ
เป็นผูน้ำาตลาดในภมูภิาคอาเซยีนในทกุกลุม่ธรุกจิ		ผ่านการสร้างสรรค์
นวตักรรม	สนิค้า	บรกิาร	และโซลชูนั	ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	
พลงังานสะอาด	พลาสตกิรกัษ์โลก	โซลชูนัประหยดัพลงังาน	บรรจภุณัฑ์ที่
ลดการใช้ทรพัยากร	ฯลฯ	ซึง่ตอบโจทย์ทัง้ทศิทางความต้องการของกระแส
โลกทีมุ่ง่สูส่งัคมคาร์บอนตำ่า	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีห่ลากหลาย
ของผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัเข้าสูว่ถิชีวีติใหม่หลงัสถานการณ์โควดิ	19		โดย	
เอสซจียีดึมัน่ในแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื	คำานงึถงึสิง่แวดล้อม		
สงัคม	และการกำากบัดแูล	(ESG)	ตลอดห่วงโซ่คณุค่า	เร่งดำาเนนิการ
ประยกุต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั	(Digital	Transformation)		
เข้ามาเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานและลดต้นทนุการผลติ	เพิม่สดัส่วนการ	
ใช้พลงังานทางเลอืก	สร้างเสถยีรภาพและการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	
ตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน

ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อโลกยั่งยืนด้วย ESG 4 Plus

เอสซจีตีัง้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ภายใน	
ปี	2593	(Net	Zero	2050)	และเร่งปรบัธรุกจิสูเ่ศรษฐกจิคาร์บอนตำ่า	เพือ่	
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมโลกในการรบัมอืกบัวกิฤตซ้อนวกิฤต	โดยมี	
การกำากบัดแูลกจิการอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	เน้นการ	
ปลกูฝังอดุมการณ์	4	ของเอสซจีจีากรุน่สูรุ่น่	คอื	ตัง้มัน่ในความเป็นธรรม		
มุง่มัน่ในความเป็นเลศิ	เชือ่มัน่ในคณุค่าของคน	และถอืมัน่ในความ	
รบัผดิชอบต่อสงัคม	สอดคล้องกบักรอบการดำาเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื	ESG	
ซึง่เป็นเครือ่งมอืสำาคญัทีส่ร้างการเตบิโตในระยะยาวให้กบัธรุกจิ	ผ่านการ	
ดำาเนนิงานตามแนวทาง	ESG	4	Plus	ได้แก่	มุง่	Net	Zero	-	Go	Green	-
Lean	เหลือ่มลำา้	–	ยำา้ร่วมมอื	ยดึหลกั	เชือ่มัน่และโปร่งใส	เพือ่สร้างความ
ร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนในการดำาเนนิการแก้ไขวกิฤตให้ปรากฏผลเป็น	
รปูธรรม	พร้อมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนและสงัคมในทกุๆ		
การดำาเนนิงานของเอสซจีี	

 มุ่ง Net Zero
	 เอสซจีมีุง่สูเ่ป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ภายในปี		
2593	และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงอย่างน้อย	20%	ภายในปี	2573			
เทยีบกบัปีฐาน	2563	โดยในปี	2565	เอสซจีสีามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืน	
กระจกได้	4.13	ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	คดิเป็น	12.05%		
เทยีบกบัปีฐาน	2563	โดยมมีาตรการสำาคญั	ได้แก่	การเพิม่สดัส่วนการใช้	
พลงังานคาร์บอนตำ่า	เช่น	พลงังานชวีมวล	(Biomass)	จากวสัดเุหลอืใช้	
ทางการเกษตร	เชือ้เพลงิจากขยะ	(RDF)	ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต์	ฯลฯ			
การใช้พลงังานแสงอาทติย์	ตลอดจนวจิยัและลงทนุในเทคโนโลยขีัน้สงู		
เช่น	การใช้ปัญญาประดษิฐ์	(AI	Supervisory	for	Energy	Analytics)	และ	
เทคโนโลยดีกัจบัใช้ประโยชน์	และกกัเกบ็คาร์บอน	(CCUS)	เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	
เพือ่ดดูซบัคาร์บอน	ตามโครงการ	Natural	Climate	Solutions	(NCS)
	 ขณะเดยีวกนัในฐานะสมาชกิของสมาคมอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ไทย		
(TCMA)	เอสซจีไีด้ร่วมผลกัดนัการประกาศ	“MISSION	2023”	กบัภาคภีาค	
เอกชนและภาครฐัเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมสูก่ารปล่อยคาร์บอนสทุธเิป็นศนูย์	
สาขากระบวนการทางอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์	ด้วยมาตรการ	
ทดแทนปนูเมด็	และการมุง่ผลติปนูซเีมนต์ไฮดรอลกิ	เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก	
ให้ได้	1,000,000	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ภายในปี	2566

 Go Green
	 เอสซจีตีัง้เป้าเพิม่สดัส่วนสนิค้า	บรกิาร	และโซลชูนัทีไ่ด้ฉลาก	SCG	
Green	Choice	เป็น	67%	ภายในปี	2573		และ	100%	ของบรรจภุณัฑ์	
ของ	SCGP	(ธรุกจิแพคเกจจิง้)	สามารถรไีซเคลิ	ใช้ซำา้	หรอืย่อยสลายได้	
ภายในปี	2593		โดยมุง่พฒันานวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่าง	
หลากหลาย	รวมทัง้ขยายการลงทนุในธรุกจิพลงังานสะอาด	ด้วยการ	
จดัตัง้บรษิทั	SCG	Cleanergy	ให้บรกิารโซลชูนัผลติไฟฟ้าจากพลงังาน	
หมนุเวยีนจากแสงอาทติย์และลม	ทัง้ในไทยและต่างประเทศ	และขบั	
เคลือ่นธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	CPAC	Green	Solution	เพือ่	
ส่งมอบโซลชูนัการก่อสร้างทีล่ดการใช้พลงังาน	ลดของเสยีและหมนุเวยีน	
ของเสยีกลบัมาใช้ใหม่		SCG	GREEN	POLYMERTM	โซลชูนัด้าน	
เคมภีณัฑ์	และบรรจภุณัฑ์ทีร่ไีซเคลิ	ใช้ซำา้	หรอืย่อยสลายได้และลดการ
ใช้ทรพัยากรตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน		โซลชูนับรรจภุณัฑ์จากวสัดุ
สมรรถนะสงูซึง่ใช้พลาสตกิรไีซเคลิจากเศษวสัดใุนกระบวนการผลติ		
(Post	Industrial	Recycle,	PIR)	เพือ่ทดแทนเมด็พลาสตกิประเภท	
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บรสิทุธิ	์(Virgin	Plastic	Resin)	ฯลฯ		ทัง้นีใ้นปี	2565	ยอดขาย	SCG	
Green	Choice	เตบิโตอย่างต่อเนือ่งเป็น	51%	สงูกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้		
เพือ่มุง่สูเ่ศรษฐกจิคาร์บอนตำ่า		ทกุกลุม่ธรุกจิของเอสซจีพีร้อมเร่งเดนิหน้า	
เตม็ที	่เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งและการเตบิโตของธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง

 Lean เหลื่อมล�้ำ
	 เอสซจีตีัง้เป้าหมายลดความเหลือ่มลำ้าในสงัคม	50,000	คน	ในปี		
2573	ด้วยการพฒันาทกัษะอาชพีทีต่ลาดต้องการให้แก่ชมุชนและ	SMEs	
เช่น	อาชพีพนกังานขบัรถบรรทกุ	โดยโรงเรยีนทกัษะพพิฒัน์	อาชพี	
ช่างปรบัปรงุบ้าน	โดย	Q-Chang	(ควิช่าง)		อาชพีผูช่้วยพยาบาล	ผูช่้วย	
ทนัตแพทย์	นกับรบิาลผูส้งูอายุ	ผ่านทนุการศกึษาจากโครงการ	Learn		
to	Earn	โดยมลูนธิเิอสซจีี		อาชพีผูแ้ปรรปูผลติภณัฑ์และจำาหน่ายสนิค้า	
ออนไลน์และออฟไลน์	ผ่านโครงการพลงัชมุชน		ตลอดจนให้สนิเชือ่	
ร้านค้าช่วงและผูร้บัเหมารายใหญ่ผ่านแพลตฟอร์ม	Siam	Saison			
และช่วยเหลอื	SMEs	ในช่วงสถานการณ์โควดิ	19	ให้ขายสนิค้าบน	
แพลตฟอร์ม	NocNoc.com	และ	Prompt	Plus	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	
	 สำาหรบัโครงการ	“รกัษ์ภผูามหานท”ี	ซึง่ดำาเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง		
สามารถช่วยเหลอืชมุชนเรือ่งการบรหิารจดัการให้มนีำ้าใช้ตลอดปี	โดยการ	
สร้างฝายในพืน้ทีเ่ครอืข่ายชมุชน	ทำาให้ในปี	2565	มจีำานวนฝายสะสม
ทัง้หมด	115,000	ฝาย		เอสซจียีงัฟ้ืนฟทูรพัยากรนำ้าบนพืน้ทีแ่ห้งแล้ง	
บนเขายายดา	จงัหวดัระยอง	มาต่อเนือ่งกว่า	10	ปีจนเกดิเป็นระบบ	
จดัการนำา้อย่างยัง่ยนื	ชมุชนมนีำา้ใช้เพยีงพอและมรีายได้จากผลผลติ	
ทางการเกษตร		พร้อมกบัส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนระยอง	โดยพฒันาทกัษะ	
และนวตักรรมในการพฒันาสนิค้า	ขยายช่องทางการจดัจำาหน่าย	และส่ง	
เสรมิแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ให้ชมุชนพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื

 ย�้ำร่วมมือ
	 มุง่สร้างความร่วมมอืขบัเคลือ่น	ESG	กบัหน่วยงานระดบัประเทศ	
ภมูภิาคอาเซยีน	และระดบัโลก	เพือ่ขยายผลครอบคลมุตลอดห่วงโซ่
คณุค่า	และสงัคมในวงกว้าง	เช่น	ร่วมกบั	PPP	Plastic	จดัการขยะ
พลาสตกิเพือ่นำากลบัมาสูก่ระบวนการรไีซเคลิ		ร่วมกบัไปรษณย์ีไทย
และองค์การเภสชักรรมในโครงการ	“ไปรษณย์ี	reBOX”		รไีซเคลิกล่อง
กระดาษเหลอืใช้		ร่วมกบั	Unilever	เปลีย่นขยะพลาสตกิใช้แล้วจากครวั
เรอืน	เป็นพลาสตกิรไีซเคลิคณุภาพสงูสำาหรบัผลติขวดบรรจภุณัฑ์รไีซเคลิ		
ร่วมกบับรษิทั	ควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จำากดั	(มหาชน)	หรอื	ควิคอน	
ในการนำาอฐิมวลเบาทีเ่หลอืใช้จากการก่อสร้างในโครงการวนั	แบงคอ็ก	
(One	Bangkok)	มาผลติเป็นแผ่นผนงักนัเสยีง			
ร่วมกบัศภุาลยัและ	SC	Asset	นำานวตักรรมวสัดกุ่อสร้าง
ฉลาก	SCG	Green	Choice	ใช้ในโครงการบ้านและ
คอนโดมเินยีมกว่า	100	โครงการ		

	 เอสซจียีงัสร้างความร่วมมอืกบัชมุชนอย่างต่อเนือ่งในโครงการ	
”ชมุชน	LIKE	(ไร้)	ขยะ”	ในจงัหวดัราชบรุ	ีและจงัหวดัระยอง		และขยายผล	
โครงการสูน่กัเรยีนในโรงเรยีนด้วยโครงการ	“ถงุนมกูโ้ลก”	รวบรวมถงุนม	
โรงเรยีนเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ	มโีรงเรยีนสนใจเข้าร่วมกว่า	1,700		
โรงเรยีน	และเกบ็ถงุนมได้กว่า	1	ล้านถงุ	นำา้หนกัรวม	4.2	ตนั	กลบัมา	
รไีซเคลิ
	 นอกจากนีย้งัได้จดักจิกรรมสำาคญัในการสร้างความตระหนกัและ
ส่งเสรมิทกุภาคส่วนให้ร่วมขบัเคลือ่น	ESG	ผ่านงาน	ESG	Symposium	
2022	ในประเทศไทย	เวยีดนาม	อนิโดนเีซยี	ซึง่การจดังานในประเทศไทย
มพีนัธมติร	ทัง้หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคมทัง้จาก
ในประเทศและต่างประเทศ	เข้าร่วมกว่า	315	กลุม่พนัธมติร	มผีูเ้ข้าร่วม
งาน	400	คน	ณ	เอสซจี	ีสำานกังานใหญ่	บางซือ่	และผ่านทางออนไลน์
อกีกว่า	320,000	คน	เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืและการระดมความคดิ
จากทกุภาคส่วนทีพ่ร้อมขยายผลและลงมอืปฏบิตัไิด้จรงิ	เพือ่ผลกัดนัให้
ประเทศไทยบรรลกุารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ภายในปี	2608		

 ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปร่งใส
	 เอสซจีขีบัเคลือ่นองค์กรภายใต้การกำากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง		
ดำาเนนิทกุกจิกรรมอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยนำาหลกัการ		
Integrated	GRC	(Governance,	Risk	Management	and		
Compliance)	มาปฏบิตั	ิเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสตามมาตรฐาน	
การรายงานข้อมลูด้าน	ESG	ในระดบัสากล	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้	
ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อการดำาเนนิงานของเอสซจี	ี	โดยได้พฒันาแพลตฟอร์ม
ระบบการเกบ็รวบรวมข้อมลูดจิทิลั	เพือ่ยกระดบัความถกูต้องและโปร่งใส
ของข้อมลู	ESG	จากทกุบรษิทั	สามารถทวนสอบความถกูต้องและทำาการ
อนมุตัใินแต่ละลำาดบัขัน้ผ่านแพลตฟอร์มดจิทิลั	รวมถงึการให้การรบัรอง
ข้อมลูดงักล่าวโดยหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกก่อนการเปิดเผยและ
รายงานผลดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืประจำาปีแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั
	 ทัง้นีเ้อสซจีเีน้นการปลกูฝังพนกังานในการสบืสานจรยิธรรมและ	
อดุมการณ์เอสซจี	ีถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่จนเป็นวฒันธรรมองค์กร	และใช้	
แบบทดสอบ	Ethics	e-Testing	และ	e-Policy	e-Testing	เป็นเครือ่งมอื	
ระบบเชงิป้องกนัในการประเมนิ	การตรวจสอบ	และสร้างความรูค้วาม
เข้าใจด้านจรยิธรรมแก่พนกังานทกุระดบัเป็นประจำาทกุปี	เพือ่ให้พนกังาน
สามารถนำาเรือ่งคณุธรรม	อดุมการณ์	4	จรรยาบรรณ	และนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชนั	และ	ESG	มาปฏบิตัแิละประยกุต์ใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมให้
เกดิผลได้จรงิ
	 สำาหรบัปี	2566	ภายหลงัจากสถานการณ์โควดิ	19	เริม่คลีค่ลาย	
เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มดขีึน้	ภาคการท่องเทีย่วและการบรโิภคเริม่ฟ้ืนตวั	
ขณะทีต่ลาดอาเซยีนเริม่ปรบัตวัขึน้ตามการเปิดประเทศของจนี	ราคา
ต้นทนุพลงังานมแีนวโน้มลดลง	และเงนิเฟ้อเริม่ส่งสญัญาณชะลอตวั	
เอสซจีเีชือ่มัน่ว่าจะสามารถผ่านวกิฤตทัง้ระยะสัน้	ระยะกลางและระยะ
ยาวในอนาคต		ด้วยศกัยภาพของพนกังานเอสซจีทีกุคน	ซึง่ได้เรยีนรู้		

พฒันา	ปรบัตวั	สัง่สมประสบการณ์มาตลอดจากความ
ท้าทายในอดตีจนถงึปัจจบุนั	ทำาให้พนกังานเอสซจีพีร้อม
รบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ	และใช้โอกาสของวกิฤต		
ขบัเคลือ่นองค์กรให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ตามแนวทาง	ESG		
4	Plus		และร่วมเป็นกำาลงัสำาคญัของประเทศไทยและ
ภมูภิาคอาเซยีนในการเปลีย่นผ่านสูส่งัคมคาร์บอนตำ่า		
เพือ่สร้างความยัง่ยนืสำาหรบัทกุภาคส่วนในสงัคม		
และพร้อมส่งต่อโลกทีย่ัง่ยนืใบเดยีวนีใ้ห้กบัคนรุน่
ต่อไป

รุ่งโรจน์ รังสิโยภำส
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี

ประธำนคณะกรรมกำร

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี 

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี

ประธำนร่วมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ไทย 
(สำนักงานใหญ)

32,256
 คน   

เว�ยดนาม 
14,453 

คน

อินโดนีเซีย
7,756
 คน   

มาเลเซีย
107
 คน  

ประเทศอื่นๆ
442
 คน   

กัมพ�ชา
715
  คน   

ฟ�ลิปปนส
1,573
  คน   

เมียนมา
295
  คน   

สปป.ลาว
217
  คน   

พนักงานเอสซีจี
• ไทย (สำนักงานใหญ)   
• เว�ยดนาม                    
• อินโดนีเซีย                    
• ฟ�ลิปปนส
• กัมพ�ชา                
• เมียนมา     
• สปป.ลาว      
• มาเลเซีย
• ประเทศอื่นๆ 

รวมพนักงาน
ทั้งหมด 
57,814 คน

32,256 คน   
14,453 คน
7,756 คน
1,573 คน

715 คน
295 คน
217 คน
107 คน
442 คน

ว�สัยทัศนเเละภารกิจ

เอสช�จ�ก�อตั้งข�้นเมื่อป� 2456 เพื่อผลิตปูนซ�เมนต� ซ�่งเป�นวัสดุก�อสร�างที่สำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ต�อมาได�ขยายกิจการและเติบโตอย�างต�อเนื่องมากว�า 110 ป�ี  
ด�วยความมุ�งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย�างต�อเนื่อง ตามแนวทาง
การพัฒนาอย�างยั่งยืน ภายใต�การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได�ขยายกิจการจนได�รับการยอมรับ
ในวงกว�างและเป�นต�นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซ�ยน 
และในระดับโลก ป�จจุบันเอสซ�จ�ประกอบด�วย 3 กลุ�มธุรกิจหลัก ได�แก� ธุรกิจซ�เมนต�
และผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ�้ง)

เอสซ�จ�จะเป�นผู�นำตลาดภูมิภาคอาเซ�ยน ด�วยการสร�างสรรค�นวัตกรรม 
สินค�า บร�การ และโซลูชันที่ตอบโจทย�ความต�องการที่หลากหลายของลูกค�า
พร�อมมุ�งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให�เติบโตอย�างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG
สร�างความเจร�ญก�าวหน�าในทุกสังคมและชุมชนที่เข�าไปดำเนินงานด�วย 
Passion ของทุกคนในองค�กร เพื่อส�งต�อ “สิ่งที่ดีกว�า” 
ให�ลูกค�าภายใต�คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)

คุณคาที่เราสรางและสงมอบแกสังคม

ยกระดับมาตรฐานการก�อสร�างและที่อยู�อาศัยอย�างครบวงจร 
ด�วยความใส�ใจรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม เร�งนวัตกรรม
สินค�า บร�การ โซลูชัน และช�องทางจัดจำหน�าย เพื่อตอบสนอง
ความต�องการด�านการก�อสร�างและการอยู�อาศัยของลูกค�าทุกกลุ�ม 
ท�ามกลางสถานการณ�ตลาดและพฤติกรรมของผู�บร�โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป

สร�างสรรค� “นวัตกรรมเคมีภัณฑ�” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร�อมทั้งยกระดับคุณภาพ
ช�ว�ตของผู�คนภายใต�แนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน (SDGs) 
และ ESG มุ�งสู�ธุรกิจเคมีภัณฑ�ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

เป�นผู�นำด�านโซลูชันบรรจุภัณฑ�แบบครบวงจรในภูมิภาค 
ด�วยนวัตกรรมสินค�าและบร�การที่หลากหลาย ควบคู�กับการดำเนินธุรกิจ
อย�างยั่งยืนตามแนวทาง ESG และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน 
เพื่อใช�ทรัพยากร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
และรักษาคุณค�าผ�านการนำกลับมาใช�ซ้ำ การลดการใช� และการร�ไซเคิล 
เพื่อแก�ไขป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย�างจำกัด และป�ญหาขยะ 
เสร�มสร�างความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท 
และก�อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง

SCGC
(ธุรกิจเคมิคอลส)

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)

หมายเหตุ พนักงานอื่นๆ 1,846 คน

การดำเนินงาน

6,516
คน

22,821
คน

26,631
คน

204,594
ลานบาท

228,277
ลานบาท

387,154
ลานบาท

197,280
ลานบาท

236,587
ลานบาท

146,068
ลานบาท

จำนวนพนักงาน 

รายไดจากการขาย 

สินทรัพยรวม 

การผลิต

การใหบร�การ
และอื่นๆ

ปูนซีเมนต 

10
โรงงาน

กระเบื้องเซรามิก

19 
โรงงาน

CPAC 
Solution Center

23 
แหง

ศูนย R&D

4 
ประเทศ

 (อิตาลี สหราชอาณาจักร นอรเวย  ไทย)

รานผูแทน
จำหนายกวา

509 
ราย

กระเบื้องหลังคา

13
โรงงาน

คอนกร�ตผสมเสร็จ

762
โรงงาน

โอเลฟ�นส

2
โรงงาน

พ�ว�ซีและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ

21
โรงงาน

เม็ดพลาสติก
ร�ไซเคิล

2
โรงงาน

บรรจ�ภัณฑจาก
วัสดุสมรรถนะสูง

14
โรงงาน

พอลิโอเลฟ�นส

9
โรงงาน

กระดาษบรรจ�ภัณฑ

8
โรงงาน

บรรจ�ภัณฑจากเยื่อ
และกระดาษ

29
โรงงาน

6
โรงงาน  

ธุรกิจร�ไซเคิล
วัสดุบรรจ�ภัณฑ

1
โรงงาน  

• แพลตฟอรมออนไลนเร�่องบาน
   เชน SCG Home คิวชาง Design Connect

• i2P Center ศูนยนวัตกรรม
   Ideas to Products
 

• SCGP Inspired Solutions Studio

• แพลตฟอรมซื้อขายออนไลน
   เชน  https://festforfood.com
          https://www.doozyonline.com/

เยื่อและกระดาษ/บรรจ�ภัณฑอาหาร

ผลกระทบจากว�กฤตระดับสากลตอธุรกิจ 

แนวทางการปรับตัวเพ�่อรับมือกับผลกระทบจากว�กฤต

ป� 2565 โลกยังคงเผช�ญว�กฤตซ�อนว�กฤต โดยเฉพาะอย�างยิ่งว�กฤต
ต�นทุนพลังงานทั่วโลกที่ผันผวนและพุ�งสูงข�้น จากความขัดแย�ง
รัสเซ�ย-ยูเครน รวมทั้งเศรษฐกิจจ�นชะลอตัวจากมาตรการควบคุมการแพร�ระบาด
ของโคว�ด 19 อย�างเข�มงวด สภาพการณ�นี้ส�งผลกระทบต�อทั้งสามกลุ�มธุรกิจ 
คือธุรกิจซ�เมนต�และผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) 
และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ�้ง) โดยเฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) 
ได�รับผลกระทบหนักจากราคาน้ำมันมากที่สุดเนื่องจากใช�น้ำมันแนฟตาเป�นวัตถุดิบ
หลัก ประกอบกับกำลังการผลิตใหม�เกินความต�องการที่หดตัวลงจากประเทศจ�น 
รวมทั้งวัฏจักรป�โตรเคมีอยู�ในช�วงขาลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ 20 ป�

     อย�างไรก็ตามเอสซ�จ�เช�่อมั่นว�าผลกระทบในว�กฤตดังกล�าวจะไม�รุนแรงเท�าว�กฤต
โคว�ดในช�วงแรกที่มีความไม�แน�นอนสูง และเอสซ�จ�ยังได�ผ�านบททดสอบ
และเร�ยนรู�ให�พร�อมรับมือกับว�กฤตครั้งใหม� ในภาพรวมเอสซ�จ�ยังมีสถานะการเง�น
แข็งแกร�ง จากการให�ความสำคัญกับการควบคุมสภาพคล�อง เน�นลงทุนอย�าง
รอบคอบ ในธุรกิจศักยภาพสูงและยั่งยืน

1. แผนระยะสั้น 
•  การบร�หารจัดการความเสี่ยงทั้งดานตนทุนพลังงานและตลอด
หวงโซการผลิต รวมทั้งดูแลดานตนทุนการเง�น การบร�หารจัดการหนี้
และดอกเบี้ย และกระแสเง�นสด 

•  ปรับองคกรใหมีความยืดหยุนและพรอมปรับตัวไดเร็ว ทั้งดานการผลิต
และราคาตามสภาวะตลาด โดยเฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)  
ตองมีความยืดหยุนในการปรับราคาตามกลไกตลาด 
รวมทั้งปรับกำลังการผลิตตามความตองการในตลาดโดยไมเกิดปญหา
ขาดแคลนซัพพลาย โดยพยายามลดผลกระทบกับธุรกิจตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน

2. แผนระยะยาว 
• มุงเดินหนาตามเปาหมายการปรับเปลี่ยนทุกธุรกิจเพ�่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของโลก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 ภูมิรัฐศาสตรโลก และการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลเทคโนโลยี  
โดยคำนึงถึงสิ�งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) 
ตลอดหวงโซคุณคา และมุงสูการเปลี่ยนผานสูสังคมคารบอนต่ำ

•  ขยายธุรกิจตามเปาหมายและรักษาความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
เรงดำเนินการ Digital Transformation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เขามาเพ�่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน เตร�ยมความพรอมดาน
พลังงานทางเลือกที่แข็งแรง สรางเสถียรภาพและการใชทรัพยากร
อยางคุมคา และพัฒนานวัตกรรมเพ�่อสุขภาพ

รู้จักเอสซีจี



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565  07

ไทย 
(สำนักงานใหญ)

32,256
 คน   

เว�ยดนาม 
14,453 

คน

อินโดนีเซีย
7,756
 คน   

มาเลเซีย
107
 คน  

ประเทศอื่นๆ
442
 คน   

กัมพ�ชา
715
  คน   

ฟ�ลิปปนส
1,573
  คน   

เมียนมา
295
  คน   

สปป.ลาว
217
  คน   

พนักงานเอสซีจี
• ไทย (สำนักงานใหญ)   
• เว�ยดนาม                    
• อินโดนีเซีย                    
• ฟ�ลิปปนส
• กัมพ�ชา                
• เมียนมา     
• สปป.ลาว      
• มาเลเซีย
• ประเทศอื่นๆ 

รวมพนักงาน
ทั้งหมด 
57,814 คน

32,256 คน   
14,453 คน
7,756 คน
1,573 คน

715 คน
295 คน
217 คน
107 คน
442 คน

ว�สัยทัศนเเละภารกิจ

เอสช�จ�ก�อตั้งข�้นเมื่อป� 2456 เพื่อผลิตปูนซ�เมนต� ซ�่งเป�นวัสดุก�อสร�างที่สำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ต�อมาได�ขยายกิจการและเติบโตอย�างต�อเนื่องมากว�า 110 ป�ี  
ด�วยความมุ�งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย�างต�อเนื่อง ตามแนวทาง
การพัฒนาอย�างยั่งยืน ภายใต�การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได�ขยายกิจการจนได�รับการยอมรับ
ในวงกว�างและเป�นต�นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซ�ยน 
และในระดับโลก ป�จจุบันเอสซ�จ�ประกอบด�วย 3 กลุ�มธุรกิจหลัก ได�แก� ธุรกิจซ�เมนต�
และผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ�้ง)

เอสซ�จ�จะเป�นผู�นำตลาดภูมิภาคอาเซ�ยน ด�วยการสร�างสรรค�นวัตกรรม 
สินค�า บร�การ และโซลูชันที่ตอบโจทย�ความต�องการที่หลากหลายของลูกค�า
พร�อมมุ�งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให�เติบโตอย�างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG
สร�างความเจร�ญก�าวหน�าในทุกสังคมและชุมชนที่เข�าไปดำเนินงานด�วย 
Passion ของทุกคนในองค�กร เพื่อส�งต�อ “สิ่งที่ดีกว�า” 
ให�ลูกค�าภายใต�คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)

คุณคาที่เราสรางและสงมอบแกสังคม

ยกระดับมาตรฐานการก�อสร�างและที่อยู�อาศัยอย�างครบวงจร 
ด�วยความใส�ใจรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม เร�งนวัตกรรม
สินค�า บร�การ โซลูชัน และช�องทางจัดจำหน�าย เพื่อตอบสนอง
ความต�องการด�านการก�อสร�างและการอยู�อาศัยของลูกค�าทุกกลุ�ม 
ท�ามกลางสถานการณ�ตลาดและพฤติกรรมของผู�บร�โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป

สร�างสรรค� “นวัตกรรมเคมีภัณฑ�” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร�อมทั้งยกระดับคุณภาพ
ช�ว�ตของผู�คนภายใต�แนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน (SDGs) 
และ ESG มุ�งสู�ธุรกิจเคมีภัณฑ�ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

เป�นผู�นำด�านโซลูชันบรรจุภัณฑ�แบบครบวงจรในภูมิภาค 
ด�วยนวัตกรรมสินค�าและบร�การที่หลากหลาย ควบคู�กับการดำเนินธุรกิจ
อย�างยั่งยืนตามแนวทาง ESG และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน 
เพื่อใช�ทรัพยากร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
และรักษาคุณค�าผ�านการนำกลับมาใช�ซ้ำ การลดการใช� และการร�ไซเคิล 
เพื่อแก�ไขป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย�างจำกัด และป�ญหาขยะ 
เสร�มสร�างความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท 
และก�อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
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13
โรงงาน

คอนกร�ตผสมเสร็จ

762
โรงงาน

โอเลฟ�นส

2
โรงงาน

พ�ว�ซีและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ

21
โรงงาน

เม็ดพลาสติก
ร�ไซเคิล

2
โรงงาน

บรรจ�ภัณฑจาก
วัสดุสมรรถนะสูง

14
โรงงาน

พอลิโอเลฟ�นส

9
โรงงาน

กระดาษบรรจ�ภัณฑ

8
โรงงาน

บรรจ�ภัณฑจากเยื่อ
และกระดาษ

29
โรงงาน

6
โรงงาน  

ธุรกิจร�ไซเคิล
วัสดุบรรจ�ภัณฑ

1
โรงงาน  

• แพลตฟอรมออนไลนเร�่องบาน
   เชน SCG Home คิวชาง Design Connect

• i2P Center ศูนยนวัตกรรม
   Ideas to Products
 

• SCGP Inspired Solutions Studio

• แพลตฟอรมซื้อขายออนไลน
   เชน  https://festforfood.com
          https://www.doozyonline.com/

เยื่อและกระดาษ/บรรจ�ภัณฑอาหาร

ผลกระทบจากว�กฤตระดับสากลตอธุรกิจ 

แนวทางการปรับตัวเพ�่อรับมือกับผลกระทบจากว�กฤต

ป� 2565 โลกยังคงเผช�ญว�กฤตซ�อนว�กฤต โดยเฉพาะอย�างยิ่งว�กฤต
ต�นทุนพลังงานทั่วโลกที่ผันผวนและพุ�งสูงข�้น จากความขัดแย�ง
รัสเซ�ย-ยูเครน รวมทั้งเศรษฐกิจจ�นชะลอตัวจากมาตรการควบคุมการแพร�ระบาด
ของโคว�ด 19 อย�างเข�มงวด สภาพการณ�นี้ส�งผลกระทบต�อทั้งสามกลุ�มธุรกิจ 
คือธุรกิจซ�เมนต�และผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) 
และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ�้ง) โดยเฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส�) 
ได�รับผลกระทบหนักจากราคาน้ำมันมากที่สุดเนื่องจากใช�น้ำมันแนฟตาเป�นวัตถุดิบ
หลัก ประกอบกับกำลังการผลิตใหม�เกินความต�องการที่หดตัวลงจากประเทศจ�น 
รวมทั้งวัฏจักรป�โตรเคมีอยู�ในช�วงขาลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ 20 ป�

     อย�างไรก็ตามเอสซ�จ�เช�่อมั่นว�าผลกระทบในว�กฤตดังกล�าวจะไม�รุนแรงเท�าว�กฤต
โคว�ดในช�วงแรกที่มีความไม�แน�นอนสูง และเอสซ�จ�ยังได�ผ�านบททดสอบ
และเร�ยนรู�ให�พร�อมรับมือกับว�กฤตครั้งใหม� ในภาพรวมเอสซ�จ�ยังมีสถานะการเง�น
แข็งแกร�ง จากการให�ความสำคัญกับการควบคุมสภาพคล�อง เน�นลงทุนอย�าง
รอบคอบ ในธุรกิจศักยภาพสูงและยั่งยืน

1. แผนระยะสั้น 
•  การบร�หารจัดการความเสี่ยงทั้งดานตนทุนพลังงานและตลอด
หวงโซการผลิต รวมทั้งดูแลดานตนทุนการเง�น การบร�หารจัดการหนี้
และดอกเบี้ย และกระแสเง�นสด 

•  ปรับองคกรใหมีความยืดหยุนและพรอมปรับตัวไดเร็ว ทั้งดานการผลิต
และราคาตามสภาวะตลาด โดยเฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)  
ตองมีความยืดหยุนในการปรับราคาตามกลไกตลาด 
รวมทั้งปรับกำลังการผลิตตามความตองการในตลาดโดยไมเกิดปญหา
ขาดแคลนซัพพลาย โดยพยายามลดผลกระทบกับธุรกิจตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน

2. แผนระยะยาว 
• มุงเดินหนาตามเปาหมายการปรับเปลี่ยนทุกธุรกิจเพ�่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของโลก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 ภูมิรัฐศาสตรโลก และการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลเทคโนโลยี  
โดยคำนึงถึงสิ�งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) 
ตลอดหวงโซคุณคา และมุงสูการเปลี่ยนผานสูสังคมคารบอนต่ำ

•  ขยายธุรกิจตามเปาหมายและรักษาความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
เรงดำเนินการ Digital Transformation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เขามาเพ�่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน เตร�ยมความพรอมดาน
พลังงานทางเลือกที่แข็งแรง สรางเสถียรภาพและการใชทรัพยากร
อยางคุมคา และพัฒนานวัตกรรมเพ�่อสุขภาพ
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ระดับ
สากล

ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำง ESG

บริษัทในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุ

ก่อสร้าง (Construction Materials)  
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจาก 119 บริษัทจาก

สถาบัน S&P Global (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565) 
ทั้งยังเป็นองค์กรแรกในอาเซียน

ที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547

การประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings 
ระดับ AA ในกลุ่ม Construction Materials 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากบริษัท Morgan Stanley 
Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นบริษัท

ผู้จัดท�าดัชนีราคาหุ้นชั้นน�าของโลก

รางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment 
Principles (WEPs) Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ  
โดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ

ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติ 
ที่ดี ตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women's Empowerment  

Principles: WEPs) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ 
และยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้น�าธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งช่วย 
ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินดัชนีชี้วัดด้านการบริหารจัดการน�้าระดับ A 
การบริหารจัดการป่าไม้ระดับ A- และการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ B 
ในกลุ่ม Chemicals จากสถาบันประเมินความยั่งยืน 

Carbon Disclosure Project (CDP)

การประเมินศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series 

โดย FTSE Russell

รางวัล ASEAN CG Scorecard 
ประจ�าปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Market 
Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 

ให้บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

A LIST

2022

WATER

THAILAND
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ระดับ
ประเทศ

บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแนวทางบริหารจัดการที่สามารถปรับตัว 
และรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับ 
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล SET Awards 2022 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นปีที่ 7 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ
บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards

รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน 2 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้น�า และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รางวลัความเป็นเลศิด้าน Thailand Digital Excellence Awards สาขา Company 
of the Future รางวัลดีเด่นในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารทางการเงิน นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ และสินค้า-การบริการ และรางวัล SMEs Excellence Awards ร่วมกับบริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริง
ซัพพลาย จ�ากัด จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลโดดเด่น (ระดับสูงสุด) องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต�่าและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable 
Business: LCSB) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ของเอสซีจีในการมุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากการด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกกลุ่ม สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า



10  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ธุรกิจซีเมนต์เเละผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)  

SCG GREEN CHOICE 

ควำมมุ่งมั่นของเอสซีจีสู่เป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน   

ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2565 

OUR 
BUSINESS



OUR BUSINESS  11
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ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

ความท้าทายและเป้าหมาย
แม้สถานการณ์โควิด	19	จะเริ่มคลี่คลายลง	แต่ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-
ยูเครน	กดดันให้ภาวะต้นทุนของปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง	ส่งผลให้ราคาสินค้า
ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตาม	ขณะที่ความต้องการและกำาลังซื้อภาคครัวเรือนยังไม่
ฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติก่อนโควิด	รวมถึงวิกฤตระยะยาวอย่างปัญหาโลกร้อน		ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ทั้งด้านสินค้า	บริการ	และ
ช่องทางการจัดจำาหน่าย	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	โดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาสินค้า	บริการและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	(High	Value	Added	Products	&	
Services)	ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า		รวมถึงการลดต้นทุนผ่านการใช้พลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงทางเลือก	พร้อม
กับปรับปรุงกระบวนการทำางาน	การผลิต	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก		ปี	2565	จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างปรับตัวเพื่อยกระดับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง	ESG	4	Plus	และ
รักษาความเป็นผู้นำาในตลาดอาเซียน
ด้วยมาตรฐานระดับสากล

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG 4 Plus

  มุ่ง Net Zero

•	เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงทางเลือก	เพื่อลดการนำาเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูง	เช่น	เชื้อเพลิงทดแทนจากพลังงานชีวมวล	(Biomass)	เชื้อเพลิง
ทดแทนจาก	RDF	หรือการแปลงขยะเป็นพลังงาน	อีกทั้งใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้
ไฟฟ้า	เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น		ปัจจุบันใช้พลังงานทดแทนจากทั้ง
แสงอาทิตย์และลมร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิตมาปั่นไฟฟ้า	(Waste	Heat	Generator,	
WHG)	โดยยังคงมีแผนจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

•	มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดรับกับ	Net	Zero	Roadmap	ของ
ประเทศไทย	เช่น	สินค้าปูนงานโครงสร้าง	เอสซีจี	สูตรไฮบริด	โดยเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์
รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว	จากการช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต	และได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน	ซึ่งช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาสินค้าคาร์บอนตำ่า	การใช้เชื้อเพลิงทดแทนใน
โรงงาน,	คอนกรีตรักษ์โลก	ซึ่งเป็น	Low	Carbon	Concrete	ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอย
ถ่านหินทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์	ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,	กระเบื้อง	
Eco	Terra	ที่นำาของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง	80%	ฯลฯ

•	เข้าร่วมเป็นสมาชิก	The	Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	และ
นำาแนวทางของ	GCCA	มาดำาเนินการ	เช่น	การลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูน
เม็ด	โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก	การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในการ
ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต	

•	ในฐานะสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	(TCMA)	ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าร่วมประกาศ	“MISSION	2023”	เพื่อยกระดับสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน	สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์	มาตรการทดแทน
ปูนเม็ด	ด้วยการมุ่งผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้	1,000,000	
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี	2566

22.14
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

113.55
เพตะจูล

23.10%

42.0%

0.151
ราย/1,000,000 

ชั่วโมงการท�างาน

การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

การใช้พลังงาน

การใช้เชื้อเพลิง

ทดแทน

รายได้จากการ

ขายสินค้า บริการ 

และโซลูชันที่ได้

รับฉลาก SCG 

Green Choice

อัตราการ

บาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้น

สูญเสียวันท�างาน

ของพนักงาน

และคู่ธุรกิจ

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมโซลูชัน

งำนก่อสร้ำงเพื่อควำมยั่งยืน 
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  Go Green

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลาก	SCG	Green	Choice		
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค	ปัจจุบัน
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง	SCG	Green	Choice	เพิ่มขึ้น	เช่น	
สินค้าเสือปูนซีเมนต์	ฉาบสูตรพิเศษ,	ห้องตรวจเชื้อซีแพค	(CPAC	
Swab	Cabinet),	โซลูชันระบบโครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป		
ซีแพค	(CPAC	Precast	Concrete	System	Solution)	ฯลฯ

•	SCG	Smart	Building	Solution	ต่อยอดธุรกิจความเป็นผู้นำา
เทคโนโลยีการบริหารอาคารอัจฉริยะ	ลงทุนใน	enVerid	สตาร์ทอัป	
ชั้นนำาผู้ให้บริการโซลูชันดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคาร		
โดยทำาหน้าที่เป็น	System	Integrator	และ	Solution	Provider	
สำาหรับตลาดอาคารพาณิชย์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารด้วย
เทคโนโลยีลำ้าสมัยด้านการประหยัดพลังงานและเพิ่มสุขภาวะ
ที่ดีของผู้อยู่อาศัย	รวมทั้งมุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพอากาศภายใน
อาคารอย่างยั่งยืน	เช่น	SCG	Bi-ion	เทคโนโลยีซึ่งช่วยให้อากาศ
ภายในอาคารสะอาด	ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง	
สามารถกำาจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้ถึง	99%	รวมถึง
ลดอนุภาคขนาดเล็ก	PM	2.5

  Lean เหลื่อมล�้ำ

•	โครงการ	"รักษ์ภูผามหานที"	2565	เพื่อช่วยเหลือชุมชนเรื่องการ	
บริหารจัดการนำ้า	สร้างกระบวนการชุมชนสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน		
เพื่อให้ชุมชนมีนำ้าใช้ตลอดปี	โดยในปี	2565	ได้จัดทำาฝายเก็บนำ้า	
ในพื้นที่เครือข่ายชุมชนจังหวัดลำาปางและนครศรีธรรมราชไปแล้ว		
5,117	ฝาย	

•	ลงนามความร่วมมือ	(MOU)	ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อนำา	Digital	Construction	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน	พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและองค์ความรู้ใหม่	สามารถตอบ
สนองความต้องการตลาดแรงงานของวงการก่อสร้างในอนาคต	
ช่วยยกระดับวงการก่อสร้างของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล

  ย�้ำร่วมมือ

•	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท	ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น	
โปรดัคส์	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	คิวคอน	ในการนำาอิฐมวลเบา	
ที่เหลือใช้จากการก่อสร้างในโครงการ	“วัน	แบงค็อก”	(One	
Bangkok)	โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร	พร้อมมาตรฐาน
คุณภาพสูงสุด	และใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ	มารีไซเคิล	
และผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน	(Q-CON	Sound	Barrier)	
นำามาใช้บริเวณผนังทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการ	เพื่อลดของ
เสียจากการก่อสร้างให้เป็นศูนย์	(Zero	Waste)	โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า	ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนยกระดับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

•	ร่วมมือกับศุภาลัยและ	SC	Asset	นำานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉลาก	
SCG	Green	Choice	ใช้ในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมกว่า	
100	โครงการ	เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนตำ่ายั่งยืน	เช่น	คอนกรีต
คาร์บอนตำ่าซีแพค	สูตรรักษ์โลก,	อิฐมวลเบาคิวคอน,	ไม้เชิงชาย
เอสซีจี,	สุขภัณฑ์	ก๊อกนำ้าคอตโต้ที่ช่วยประหยัดนำ้า	ฯลฯ

•	ดำาเนินโครงการรักษ์ทะเล	เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	
โดยวางบ้านปะการังจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ	3	มิติของ	
CPAC	3D	Printing	Solution	ในพื้นที่แสมสาร	โดยเข้าสนอง
พระราชดำาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	
พระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

•	ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	จังหวัดลำาพูน	
ส่วนราชการและชุมชนในพื้นที่	ดำาเนินการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม
ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง	จังหวัดลำาพูน	พื้นที่	400	ไร่	เพื่อฟื้นฟูป่า
และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์	ตามโครงการ	Natural	Climate	
Solution	(NCS)
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SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

ความท้าทายและเป้าหมาย

ปี	2565	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	เผชิญกับความท้าทายจากวัฏจักรปิโตรเคมีขาลง	
ด้วยสาเหตุจากมีกำาลังการผลิตใหม่ปริมาณมากโดยเฉพาะจากประเทศจีน	อีกทั้ง
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน	ซึ่งส่งผลต่อราคาวัตถุดิบที่ผันผวน	รวมถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจถดถอยจากภาวะเงินเฟ้อ	และนโยบาย	Zero-COVID	ในจีน		SCGC	(ธุรกิจ
เคมิคอลส์)	จึงปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน	รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุน	เพื่อ
รักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง	โดยยังคงมุ่งสู่	“ผู้นำาธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจร
เพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”	ประกาศเป้าหมายด้าน	ESG	อย่างเป็นรูปธรรม	
เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	และมุ่ง
ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน	ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน	การใช้พลังงาน
หมุนเวียน	และพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนตำ่า	เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน		รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน	ส่งเสริมอาชีพ	และสร้างวิถี
สังคมคาร์บอนตำ่า	เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกและสังคมที่ยั่งยืน

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG 4 Plus

  มุ่ง Net Zero

•	มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน	(Carbon	Neutrality)		
ภายในปี	2593	โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้ได้ร้อยละ	20	ของปีฐาน	2564	ภายในปี	2573	ด้วย
แนวทาง	“Low	Carbon	Low	Waste”	ได้แก่	การปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	การใช้
พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล	การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ	การนำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	(Carbon	Offset)	

•	นับตั้งแต่ปี	2550–2565	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วถึง	577,130	
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี		นอกจากนี้ในปี	2565	ยังติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม	2,920	เมกะวัตต์ชั่วโมง	ทำาให้โดยรวมมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด	11,431	เมกะวัตต์ชั่วโมง	หรือ	0.7%	ของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

•	นำาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เช่น	การใช้ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)		
ช่วยบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและขาย		
ใช้เทคโนโลยีแบบจำาลอง	(Digital	Twin	&	Advanced	Process	Control)	เพื่อช่วย
คาดการณ์	วิเคราะห์	และแสดงข้อมูลการผลิต	ทำาให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิต		
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมีนัยสำาคัญ

3.62
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

63.48
เพตะจูล

56.4%

0.055
ราย/1,000,000 

ชั่วโมงการท�างาน

การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

การใช้พลังงาน

รายได้จากการ

ขายสินค้า บริการ 

และโซลูชันที่ได้

รับฉลาก SCG 

Green Choice

อัตราการ

บาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้น

สูญเสียวันท�างาน

ของพนักงาน

และคู่ธุรกิจ

มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์

เพื่อควำมยั่งยืน
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•	เร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
(SCGC	GREEN	POLYMERTM)	ตามหลักเศรษฐกิจ	
หมุนเวียน	โดยตั้งเป้ายอดขาย	1	ล้านตันต่อปี	ภายใน	
ปี	2573		เช่น	เม็ดพลาสติก	HDPE	จากเทคโนโลยี	SMXTM		
สำาหรับฟิล์มเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก	มีความแข็งแรง	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	20	และสามารถผสมเม็ดรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ		
30	ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ	16

•	ขยายตลาดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง	(High	Quality	
Post-Consumer	Recycled	Resin,	PCR)	ในประเทศไทย
และทวีปยุโรป	ผ่านการร่วมมือพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกับ
แบรนด์ชั้นนำาต่างๆ	รองรับความต้องการที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง		ร่วมกับ	Sirplaste	ผู้นำาด้านพลาสติกรีไซเคิลใน
โปรตุเกส	ลงทุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่	เพื่อเพิ่ม
กำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรวมกว่า	45,000	ตันต่อ
ปีภายในไตรมาสที่	2	ของปี	2566		และร่วมกับ	Recycling	
Holding	Volendam	B.V.	หรือ	Kras	ผู้นำาด้านการจัดการ
ขยะพลาสติกและกระดาษใช้แล้วในเนเธอร์แลนด์	ซึ่งมี
ความสามารถในการจัดหาขยะพลาสติกและกระดาษใช้แล้ว
คุณภาพสูง	เพื่อขยายการดำาเนินการในห่วงโซ่คุณค่าตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	

•	ยกระดับโซลูชันอื่นๆ	นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์		
เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	
เช่น	ทุ่นลอยนำ้าสำาหรับโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าครบวงจร		
ภายใต้แบรนด์	SCGC	Floating	Solar	Solutions		
ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และช่วยลดปริมาณการใช้
เม็ดพลาสติก	นวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อโควิด	19	แบบ
เคลื่อนที่	(Mobile	Isolation	Unit)	เพื่อสร้างความปลอดภัย
สูงสุดให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย		ระบบบำาบัดนำ้าเสีย	Zyclonic	
นวัตกรรมขจัดของเสีย	ฆ่าเชื้อโรคในนำ้าจากห้องนำ้าและครัว
เรือน	ด้วยกระบวนการชีวภาพและเคมีไฟฟ้า	ช่วยยกระดับ
ระบบสุขาภิบาลของไทยและทั่วโลก

  Lean เหลื่อมล�้ำ

•	ฟื้นฟูทรัพยากรนำ้าบนพื้นที่แห้งแล้งบนเขายายดา	จังหวัดระยอง	ให้กลับ
มาอุดมสมบูรณ์	ผ่านการทำางานอย่างต่อเนื่องนับ	10	ปี	โดยความ	
ร่วมมือกับชุมชน	ภาครัฐ	และนักวิชาการด้านนำ้า	จนเกิดเป็นระบบ	
จัดการนำ้าอย่างยั่งยืน	ทำาให้ชุมชนกลับมามีนำ้าเพียงพอ	สามารถเพิ่ม	
ผลผลิตทางการเกษตร	สร้างรายได้	และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น			
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระยองตามหลักเศรษฐกิจ	
พอเพียง	นำานวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า	ขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย		
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

•	ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านปลาซึ่งดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มา	10	ปี	จากนวัตกรรมบ้านปลาที่ผลิตด้วยวัสดุท่อ	PE100	ซึ่งเหลือ
จากกระบวนการทดสอบ	นำามาใช้ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ้าให้
เป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มประมงพื้นบ้านและส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเล	ช่วยเพิ่มรายได้กว่า	63	ล้านบาทต่อปีให้กลุ่มประมง
พื้นบ้านกว่า	930	ราย	และส่งเสริมรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนจากการ
ประกอบบ้านปลาราว	4	แสนบาทต่อปี

  ย�้ำร่วมมือ

•	มุ่งสู่วิถีสังคมคาร์บอนตำ่าผ่านโครงการ	“ปลูก	เพาะ	รัก”	โดยร่วมกับ
ภาครัฐ	ภาคท้องถิ่น	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	เยาวชน	ชุมชนใน
พื้นที่และจิตอาสาทั่วไป	ด้วยการปลูกป่าชายเลนและป่าบก	จัดกิจกรรม
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปนำาไปเพาะเป็นต้นกล้า
และส่งต่อให้ชุมชนนำาไปปลูก	รวมทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น
ในการดูแลพื้นที่ป่า		โครงการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า	230,000	ต้น	เพิ่ม
การดูดซับก๊าซเรือนกระจกกว่า	2,995	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

•	ขยายผลโครงการ	”ชุมชน	LIKE	(ไร้)	ขยะ”	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริม	
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ครอบคลุม	65	ชุมชน	10	วัด	11	โรงเรียน	
2	โรงพยาบาล	1	โรงแรม	และ	3	กลุ่มประมง	รวมทั้งขยายผลสู่	
นักเรียนด้วยโครงการ	“ถุงนมกู้โลก”	มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า	1,700		
โรงเรียน	ช่วยนำาขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วถึง	236	ตัน	และลด	
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	483	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

4.36
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

60.40
เพตะจูล

30.66%

48.4%

0.419
ราย/1,000,000 

ชั่วโมงการท�างาน 

การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

การใช้พลังงาน

การใช้เชื้อเพลิง

ทดแทน

รายได้จากการ

ขายสินค้า บริการ 

และโซลูชันที่ได้

รับฉลาก SCG 

Green Choice

อัตราการ

บาดเจ็บจากการ

ท�างานถึงขั้น

สูญเสียวันท�างาน

ของพนักงาน

และคู่ธุรกิจ

มุ่งสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนโซลูชัน 

บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรใน 

ภูมิภำค ด้วยนวัตกรรมสินค้ำและ 

บริกำรที่หลำกหลำย ควบคู่กับ 

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

ความท้าทายและเป้าหมาย

ในปี	2565	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ได้คลี่คลายลง	ทำาให้เศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	ในขณะที่ต้นทุนราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น	
และมีความผันผวน	รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศจีนที่มีมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด	19	อย่างเข้มงวด	ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวภาคการผลิต		
การค้าขายในภูมิภาค		อย่างไรก็ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่มีความจำาเป็น
ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	เช่น	อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค	การส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร	อาหารแช่แข็ง	อาหารแปรรูป	ยังคงขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
ความต้องการสินค้าที่ไม่ใช่สำาหรับการอุปโภคบริโภคประจำาวัน	(Non-essential)		
ปรับตัวลดลง	เช่น	กลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้า	สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งเป็น
ผลมาจากกำาลังซื้อของผู้บริโภคทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนที่ลดลงท่ามกลางสภาวะ
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง		บริษัทจึงเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้วยกลยุทธ์สร้าง
การเติบโตจากการ	M&P		การขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	และมอง	
โอกาสขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ	ที่มีศักยภาพสูงควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	ยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	(Supply	Chain		
Integration)	และวางแผนบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน		
พร้อมกับขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด	ESG	4	Plus	เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี	2593

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG 4 Plus

  มุ่ง Net Zero

•	ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	20%	
ภายในปี	2573	เทียบกับปีฐาน	2563	ทั้งธุรกิจใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	และตั้งเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	(Net	Zero)	ภายใน	
ปี	2593	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส	ตามความตกลงปารีส

•	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	(Carbon	Footprint	
Product,	CFP)	กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรือ	
TGO	โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	การขนส่งวัตถุดิบ	และการผลิต
สินค้า	เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากยิ่งขึ้นในอนาคต	โดยในปี	2556	สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ของ	SCGP	
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ได้ขึ้นทะเบียน	CFP	จำานวน	37	ผลิตภัณฑ์	และยังมุ่งมั่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	(Carbon	Reduction	Label)	ต่อไป

•	ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในโครงการ	“SCGP	ปลูก	ลด	ร้อน”	เพิ่มต้นไม้ให้พื้นที่ป่า
ชุมชนต้นนำ้าซึ่งอยู่ใจกลางพื้นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์	และเป็นแหล่งนำ้าใช้ในการเพาะ
ปลูกอย่างต่อเนื่องทั้งปีในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดราชบุรี	กาญจนบุรี	
ปราจีนบุรี	และขอนแก่น	รวมทั้งสิ้น	68,863	ต้น	พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การปลูก
ต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน
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•	ตั้งเป้าหมายลดการใช้นำ้าจากภายนอก	35%	
ภายในปี	2568	เทียบกับกรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	
2557		ผ่านการกำากับดูแลและดำาเนินการ
อย่างจริงจังต่อเนื่องตามแนวทางสากล		
พร้อมกับดำาเนินการลดปริมาณของเสียจาก
อุตสาหกรรม	เพิ่มสัดส่วนการนำากระดาษที่ใช้
งานแล้วจากผู้บริโภคเพื่อนำากลับมารีไซเคิล	
และเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถ
นำากลับมารีไซเคิลโดยมีเป้าหมายสัดส่วน
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้	ใช้
ซำ้าได้	หรือสลายตัวได้	เท่ากับ	100%	ของ
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี	2568

•	ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	ออกแบบ	
Green	Meeting	เนื่องในโอกาสทีประเทศไทย	
เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	หรือ	APEC	2022	
Thailand	โดยนำากระดาษรีไซเคิลมาออกแบบ
และผลิตเป็นซุ้มประตูทางเข้า	ฉากหลัง	จุด
ถ่ายภาพ	โพเดียมสื่อในการประชาสัมพันธ์
งาน	ฯลฯ	ซึ่งนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วยังแข็งแรงทนทาน	สามารถใช้จัดงาน
หรือจัดแต่งสถานที่จัดกิจกรรมได้ตลอดปี

•	ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	
THSI	(Thailand	Sustainability	Investment)	
ประจำาปี	2565	และดชัน	ีSET	THSI	เป็นปีที	่2	
ติดต่อกัน	และได้รับรางวัล	SET	Awards	2	
รางวัล	ในกลุ่มรางวัล	Business	Excellence	
ประเภท	Best	Innovative	Company		
Awards	และกลุ่มรางวัล	Sustainability		
Excellence	ประเภท	Best	Sustainability		
Awards	ที่มีการดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	จากตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	

  Lean เหลื่อมล�้ำ

•	ดำาเนินโครงการส่งเสริมงานหัตถกรรมจักสานเส้นเทปกระดาษ	Paper	Band	ซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ	โดยในปี	2565	SCGP	ได้ร่วมกับ	THINKK	Studio		
จัดกิจกรรม	“TRANSFORMATION”	Waste	to	Value	Workshop	ส่งเสริมการนำาแนวคิด		
Upcycling	มาใช้เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	พร้อมทั้งชักชวนวิสาหกิจชุมชนจาก
ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	ปราจีนบุรี	และขอนแก่น	รวมถึงกลุ่มอาจารย์
และนักศึกษาด้านการออกแบบและวัสดุศาสตร์	มาร่วมเวิร์กช็อปแบ่งปันไอเดียและทดลอง
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	จากวัสดุเหลือใช้	ต่อยอดสู่สินค้าหัตกรรม	ทำาให้ในปี	2565	ชุมชน
สามารถสร้างรายได้รวมกว่า	720,000	บาท

  ย�้ำร่วมมือ

•	ดำาเนินโครงการจัดเก็บกระดาษเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	โดย	SCGP	Recycle	
ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ	ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	เช่น	กระทรวง	
อุตสาหกรรม	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ยูนิโคล่	ประเทศไทย	ชีวาทัย		
และไปรษณีย์ไทย	ส่งเสริมความรู้และเป็นจุดรับกระดาษเหลือใช้เพื่อนำากลับมารีไซเคิลอย่าง	
ถูกต้อง	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

•	ดำาเนินโครงการชุมชน	LIKE	(ไร้)	ขยะ	ร่วมกับอำาเภอบ้านโป่งและ	17	องค์กรปกครองส่วน	
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	สร้างอำาเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผล	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	3	โดยปีนี้มีชุมชนเข้าร่วมจำานวน	20	ชุมชน	ทำาให้จนถึงปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบถึง	
61	ชุมชน	ตั้งเป้าขยายผลจนครบทั้งอำาเภอบ้านโป่ง	183	ชุมชน	ในปี	2573	และขยายผล
ต่อในจังหวัดที่มีโรงงาน	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ตั้งอยู่	ได้แก่	ปราจีนบุรี	กาญจนบุรี	และ
ขอนแก่น	อีกรวม	11	ชุมชน	จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในโครงการ	
“ชุมชนปลอดขยะ	(Zero	Waste)”	โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นพลังสำาคัญสู่การขยายผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนอื่นๆ

•	ดำาเนินโครงการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งในระดับอุดมศึกษา	SCGP	Packaging	Speak	
Out	2022	เป็นปีที่	7	ภายใต้แนวคิด	RETHINK	FOR	BETTER	NORMAL	เพื่อเปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่	Gen	Z	ได้นำาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์	และเป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม	และสื่อสารเรื่อง	EASY	to	
Recycle	หรือ	UPCYCLE	โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำานวนทั้งหมด	267	ผลงาน

•	จากความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย	จึงขยาย
ผลสู่การพัฒนาเยาวชนในระดับอาเซียน	โดยจัดโครงการ	SCGP	Packaging	Design	
Speak	Out	Vietnam	2022	ในระดับอุดมศึกษา	ประเทศเวียดนาม	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2		
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเวทีแสดงศักยภาพด้านการ	
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
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SCG GREEN CHOICE

โครงกำรศุภำลัย 

เลือกใช้วัสดุก่อสร้ำง

ที่ได้รับกำรรับรองฉลำก 

SCG Green Choice

•	 คอนกรีตผสมเสร็จ	CPAC	ขนาดกำาลังอัด	
240	KSC	อิฐมวลเบา	QCON	และ	
ไม้เชิงชาย	เอสซีจี		ช่วยลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้		
564	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•	 ฉนวนกันความร้อน	เอสซีจี	รุ่น	STAY	COOL	
ทดแทนการใช้ทรายธรรมชาติ	21	ตัน

•	 กระเบื้องหลังคาคอนกรีต	เอสซีจี	รุ่นซีแพค	
ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์	611	ตัน

•	 โครงหลังคาสำาเร็จรูป	เอสซีจี	ประหยัดการใช้
เหล็ก	2,148	ตัน

ประหยัดพลังงำน
และลดโลกร้อน

ประหยัดทรัพยำกร
ธรรมชำติ 

และช่วยยืดอำยุ
กำรใช้งำน

คอนกรีตคาร์บอนต�่าซีแพค  
สูตรรักษ์โลก	ลดการปล่อยก๊าซ	
เรือนกระจกจากกระบวนการผลิต	
ลงได้อย่างน้อย	17	กิโลกรัม	
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	
ต่อตารางเมตร

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY 
COOL 150 มม.	ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
อย่างน้อย	80%	โดยทดแทนการใช้
ทรายธรรมชาติ	100%

อีมิสโปร (emisspro) – R Series 
ผลิตภัณฑ์สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานสำาหรับเตาเผาอุตสาหกรรม	
ช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

กระดาษรังผึ้งกันกระแทก 
สำาหรับป้องกันการกระแทกของสินค้า	
ผลิตภัณฑ์	ลดการใช้กระดาษต่อปริมาตร
อย่างน้อย	30%

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว  
งานฉาบสูตรพิศษ (TiO3)	ลดการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระบวนการ
ผลิตอย่างน้อย	30	กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน
ปูนซีเมนต์	หรืออย่างน้อย	

1.2	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปูนซีเมนต์	1	ถุง

SCGC™ PP เกรด P639AT 
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน	สำาหรับ
ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์งาน
ชิ้นส่วนยานยนต์ภายนอก	ลดการใช้
พลังงานอย่างน้อย	80%	
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เอสซีจีพัฒนาฉลาก SCG Green Choice เพื่อเป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดี โดยแบ่งประเภทของสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice เป็น 3 กลุ่มย่อย 
ได้แก่ ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและช่วยยืดอายุการใช้งาน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

•	 กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง	เซรามิก	กระเบื้อง	
เกรซพอสเลน	กระเบื้องโมเสก	ทุกสี	ทุกขนาด	

•	 คอตโต้	ช่วยลดการใช้นำ้าจากการผลิต	7,650,132	ลิตร		
ได้แก่	ก๊อกนำ้าและสุขภัณฑ์	คอตโต้	ช่วยลดการใช้นำ้า	
ในครัวเรือนได้ถึง	516,787,053	ลิตรต่อปี	คิดเป็น	
ค่านำ้ามูลค่าราว	12	ล้านบาทต่อปี	เทียบเท่าการช่วยคน	
จำานวน	28,317	คนมีนำ้าใช้อย่างพอเพียงตลอดปี

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ

ในควำมร่วมมือกับลูกค้ำ ปี 2565

ส่งเสริม
สุขอนำมัยที่ดี

ระบบไอออนก�าจัดเชื้อโรคใน
อากาศ เอสซีจีช่วยลดเชื้อโรค
แบคทีเรียและไวรัสในอากาศภายใน
อาคาร	ได้อย่างน้อย	80%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับถนอมอาหาร 
แบบรีทอร์ท	ช่วยรักษาคุณภาพ	
อาหารที่อุณหภูมิห้องได้นาน	2	ปี		
และป้องกันการซึมผ่านของสารเคมี	
ภายนอกสู่อาหาร

เอลเิซอร์ (Elixir) วสัดพุอลเิมอร์ 
ชนิดพิเศษ	สำาหรับการผลิต	
ถังนำ้า	ปราศจากสารโลหะหนักที่	
เป็นอันตราย	ผ่านการรับรองจาก	
FDA	สามารถสัมผัสอาหารและนำ้า
ดื่มได้อย่างปลอดภัย

เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี	SMXTM	ลดการใช้
พลาสติกลงโดยความแข็งแรงคงเดิม	
เช่น	เกรด	SMX551BU	สำาหรับผลิตถัง	IBC	
ลดการใช้เม็ดพลาสติกลงอย่างน้อย	6%	
เกรด	S111F	สำาหรับขึ้นรูปฟิล์ม	ลดการ
ใช้เม็ดพลาสติกลงอย่างน้อย	20%	
เกรด	S411B	สำาหรับงานเป่า	ลดนำ้าหนัก
บรรจุภัณฑ์ได้ตั้งแต่	4-22%

บรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่ายปลีก  
ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการจัดเรียง	
สินค้าลงอย่างน้อย	50%	เมื่อเทียบ
กับกล่องลูกฟูกฝาชนทั่วไป	(RSC)	และ
ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์มีคม
เพื่อเปิดกล่อง

สื่อส่งเสริมการตลาดที่ผลิตจากกระดาษ
ลูกฟูกที่มีเยื่อรีไซเคิล	ให้ความแข็งแรงและ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะสำาหรับ
งานนิทรรศการ	หรือการทำาโปรโมชันในร้านค้า	
รีไซเคิลได้	100%
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สิ่งเเวดลอม สังคม บรรษัทภิบาล
เเละเศรษฐกิจ

ปลูกตนไม

3 ลานไร
ภายในป 2593 เพ�่อเปนเเหลงกักเก็บ
กาซเร�อนกระจกเเละฟ��นฟ�ระบบนิเวศ

ลดการใชน้ำ
จากภายนอก

23%
ภายในป 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2557

ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจกสุทธิ

20%
ภายในป 2573

เปนศูนย
ภายในป 2593
เทียบกับปฐาน 2563

จำนวนผูบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีว�ต
ของพนักงานเเละคูธุรกิจจาก
การเดินทางเเละการขนสง

เปนศูนย

รายไดจากสินคาเเละบร�การ
ที่เปนมิตรตอสิ�งเเวดลอม

66.7%
ภายในป 2573 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑ

1,000,000 ตันตอป
ภายในป 2573

จำนวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

เปนศูนย

27%
สัดสวนพนักงานหญิง
ในระดับจัดการ
ในป 2568

การนำวัสดุกลับมาใชใหม
เเละวัสดุหมุนเว�ยน

8 ลานตัน
 ภายในป 2568*

* เฉพาะประเทศไทย 

ลดปร�มาณฝุน
ที่่ปลอยออกสู
ภายนอก

8%
ภายในป 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2563*

ผลิตภัณฑของ SCGP สามารถนำ
กลับมาร�ไซเคิล ใชซ้ำ หร�อสลายตัวได

100%
ในป 2568

ลดเหลื่อมล้ำในสังคม

50,000 คน
ในป 2573

เปาหมายการดำเนินงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน
ของพนักงานเเละคูธุรกิจ

เปนศูนย

ของเสียอันตรายเเละไมอันตราย
จากกระบวนการผลิตไปฝงกลบ

เปนศูนยทุกป* จำนวนผูบาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีว�ตจากการทำงาน
ของพนักงานเเละคูธุรกิจ

เปนศูนย

คูธุรกิจผานกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม 
สังคม และการกำกับดูแล 
ESG 
100%
ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหามากกวาลานบาท

พนักงานเร�ยนรูและทดสอบ
ดานจร�ยธรรมผาน
Ethics e-Testing

100%

SUTAINABALE
DEVELOPMENT
GOALS

สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ใสใจกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งปลูกฝงพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความ
ปลอดภัยทั้งองคกร (Total Safety Culture) เพ�่อเปนหลักประกัน
การมีสุขภาพดี และสงเสร�มความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน 

3.5  3.6  3.9

พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อหาได
มุงสูเปาหมายการปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธิเปนศูนย
ภายในป 2593 โดยเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานดวยการ
ใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปจจ�บัน ลดการพ�่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
และเพ�่มการใชพลังงานทางเลือก 

7.2  7.3

งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืนโดย
ใหความสำคัญกับการจางงานที่มีคุณภาพ เทาเทียม เปนธรรม 
และมีคุณคาสำหรับทุกคน8.3  8.5  8.8

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพ�้นฐาน
ใหความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�่อยกระดับ
การดำเนินงาน และชวยเพ�่มข�ดความสามารถทางการแขงขัน
ทางธุรกิจในระยะยาว และชวยสงเสร�มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน

9.4  9.5

บร�โภคและผลิตอยางมีความรับผิดชอบ
นำหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนมาปรับใชในการดำเนินธุรกิจเพ�่อ
เพ�่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตและลดผลกระทบตอ
สิ�งแวดลอม

12.2  12.4  12.5

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุงมั่นในการเรงปรับตัวและดำเนินงานในมิติตางๆ เพ�่อลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก รวมถึงผนึกกำลังสรางความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการสรางข�ดความสามารถของสังคมและชุมชน
เพ�่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

13.1  13.3

สันติภาพ ยุติธรรม 
และสถาบันที่เขมแข็ง
ใหความสำคัญกับการสรางสังคมที่ยุติธรรม
และสงบสุข ซึ่งเปนพ�้นฐานสำคัญที่เอื้อตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

16.3  16.5 16.6

ความรวมมือเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุงสรางความรวมมือขับเคลื่อนการดำเนินการ
ในทุกมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

17.17

ระบบนิเวศบนบก
สงเสร�มการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน 
เพ�่อปกปอง ฟ��นฟ� และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 15.1  15.4

ลดความเหลี่อมล้ำ
ใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเร�่องความเหลื่อมล้ำ 
โดยใชศักยภาพที่มีอยู เพ�่มโอกาสดานการศึกษา 
การมีอาชีพและการเขาถึงบร�การทางสาธารณสุข
แกผูคนในสังคม

10.2  10.3

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
ใหความสำคัญกับการสรางเมืองและชุมชนที่นาอยู 
ปลอดภัย และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

11.5  11.6

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อโลกที่ดีขึ้น

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่สำคัญเชิงธุรกิจ

ความมุงมั่นของเอสซีจีสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค�การสหประชาชาติ เป�นพิมพ�เข�ยวสากลที่ทุกภาคส�วนต�องช�วยกัน

ขับเคลื่อนและเร�งดำเนินการ เพ่ือสันติภาพและความเจร�ญรุ�งเร�องแก�ผู�คนและโลกนี้ ทั้งในป�จจุบันและอนาคต 

เอสซ�จ�มุ�งมั่นสร�างการเติบโตด�านเศรษฐกิจ ควบคู�กับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล�อม 

รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผู�มีส�วนได�เสียเพ่ือความเป�นอยู�ที่ดีของคนในสังคม ด�วยความเช�่อมั่นว�าภาคธุรกิจมีบทบาท

สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู�การบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในการจัดลำดับความสำคัญของ SDGs เอสซ�จ�ว�เคราะห�การดำเนินงานตลอดห�วงโซ�คุณค�า โดยพิจารณาจาก

ผลกระทบเช�งบวกและเช�งลบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดข�้นต�อผู�คนและสิ่งแวดล�อม ควบคู�กับป�จจัยขับเคลื่อน

ทางธุรกิจ และประเด็นด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) โดยประเมินความสอดคล�องของ

เป�าหมายและเป�าประสงค�ของ SDGs กับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงศักยภาพของเอสซ�จ�ในการช�วยเร�งขับเคลื่อน

การบรรลุเป�าหมายและสร�างผลกระทบเช�งบวกแก�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมได�มากที่สุด
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สิ่งเเวดลอม สังคม บรรษัทภิบาล
เเละเศรษฐกิจ

ปลูกตนไม

3 ลานไร
ภายในป 2593 เพ�่อเปนเเหลงกักเก็บ
กาซเร�อนกระจกเเละฟ��นฟ�ระบบนิเวศ

ลดการใชน้ำ
จากภายนอก

23%
ภายในป 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2557

ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจกสุทธิ

20%
ภายในป 2573

เปนศูนย
ภายในป 2593
เทียบกับปฐาน 2563

จำนวนผูบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีว�ต
ของพนักงานเเละคูธุรกิจจาก
การเดินทางเเละการขนสง

เปนศูนย

รายไดจากสินคาเเละบร�การ
ที่เปนมิตรตอสิ�งเเวดลอม

66.7%
ภายในป 2573 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑ

1,000,000 ตันตอป
ภายในป 2573

จำนวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

เปนศูนย

27%
สัดสวนพนักงานหญิง
ในระดับจัดการ
ในป 2568

การนำวัสดุกลับมาใชใหม
เเละวัสดุหมุนเว�ยน

8 ลานตัน
 ภายในป 2568*

* เฉพาะประเทศไทย 

ลดปร�มาณฝุน
ที่่ปลอยออกสู
ภายนอก

8%
ภายในป 2568 เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2563*

ผลิตภัณฑของ SCGP สามารถนำ
กลับมาร�ไซเคิล ใชซ้ำ หร�อสลายตัวได

100%
ในป 2568

ลดเหลื่อมล้ำในสังคม

50,000 คน
ในป 2573

เปาหมายการดำเนินงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน
ของพนักงานเเละคูธุรกิจ

เปนศูนย

ของเสียอันตรายเเละไมอันตราย
จากกระบวนการผลิตไปฝงกลบ

เปนศูนยทุกป* จำนวนผูบาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีว�ตจากการทำงาน
ของพนักงานเเละคูธุรกิจ

เปนศูนย

คูธุรกิจผานกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม 
สังคม และการกำกับดูแล 
ESG 
100%
ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหามากกวาลานบาท

พนักงานเร�ยนรูและทดสอบ
ดานจร�ยธรรมผาน
Ethics e-Testing

100%

SUTAINABALE
DEVELOPMENT
GOALS

สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ใสใจกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งปลูกฝงพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความ
ปลอดภัยทั้งองคกร (Total Safety Culture) เพ�่อเปนหลักประกัน
การมีสุขภาพดี และสงเสร�มความเปนอยูที่ดีสำหรับทุกคน 

3.5  3.6  3.9

พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อหาได
มุงสูเปาหมายการปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธิเปนศูนย
ภายในป 2593 โดยเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานดวยการ
ใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปจจ�บัน ลดการพ�่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
และเพ�่มการใชพลังงานทางเลือก 

7.2  7.3

งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สงเสร�มการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืนโดย
ใหความสำคัญกับการจางงานที่มีคุณภาพ เทาเทียม เปนธรรม 
และมีคุณคาสำหรับทุกคน8.3  8.5  8.8

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพ�้นฐาน
ใหความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�่อยกระดับ
การดำเนินงาน และชวยเพ�่มข�ดความสามารถทางการแขงขัน
ทางธุรกิจในระยะยาว และชวยสงเสร�มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน

9.4  9.5

บร�โภคและผลิตอยางมีความรับผิดชอบ
นำหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนมาปรับใชในการดำเนินธุรกิจเพ�่อ
เพ�่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตและลดผลกระทบตอ
สิ�งแวดลอม

12.2  12.4  12.5

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุงมั่นในการเรงปรับตัวและดำเนินงานในมิติตางๆ เพ�่อลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก รวมถึงผนึกกำลังสรางความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการสรางข�ดความสามารถของสังคมและชุมชน
เพ�่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

13.1  13.3

สันติภาพ ยุติธรรม 
และสถาบันที่เขมแข็ง
ใหความสำคัญกับการสรางสังคมที่ยุติธรรม
และสงบสุข ซึ่งเปนพ�้นฐานสำคัญที่เอื้อตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

16.3  16.5 16.6

ความรวมมือเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุงสรางความรวมมือขับเคลื่อนการดำเนินการ
ในทุกมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

17.17

ระบบนิเวศบนบก
สงเสร�มการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน 
เพ�่อปกปอง ฟ��นฟ� และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 15.1  15.4

ลดความเหลี่อมล้ำ
ใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเร�่องความเหลื่อมล้ำ 
โดยใชศักยภาพที่มีอยู เพ�่มโอกาสดานการศึกษา 
การมีอาชีพและการเขาถึงบร�การทางสาธารณสุข
แกผูคนในสังคม

10.2  10.3

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
ใหความสำคัญกับการสรางเมืองและชุมชนที่นาอยู 
ปลอดภัย และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

11.5  11.6

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อโลกที่ดีขึ้น

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่สำคัญเชิงธุรกิจ

ความมุงมั่นของเอสซีจีสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค�การสหประชาชาติ เป�นพิมพ�เข�ยวสากลที่ทุกภาคส�วนต�องช�วยกัน

ขับเคลื่อนและเร�งดำเนินการ เพ่ือสันติภาพและความเจร�ญรุ�งเร�องแก�ผู�คนและโลกนี้ ทั้งในป�จจุบันและอนาคต 

เอสซ�จ�มุ�งมั่นสร�างการเติบโตด�านเศรษฐกิจ ควบคู�กับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล�อม 

รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผู�มีส�วนได�เสียเพ่ือความเป�นอยู�ที่ดีของคนในสังคม ด�วยความเช�่อมั่นว�าภาคธุรกิจมีบทบาท

สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู�การบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในการจัดลำดับความสำคัญของ SDGs เอสซ�จ�ว�เคราะห�การดำเนินงานตลอดห�วงโซ�คุณค�า โดยพิจารณาจาก

ผลกระทบเช�งบวกและเช�งลบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดข�้นต�อผู�คนและสิ่งแวดล�อม ควบคู�กับป�จจัยขับเคลื่อน

ทางธุรกิจ และประเด็นด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) โดยประเมินความสอดคล�องของ

เป�าหมายและเป�าประสงค�ของ SDGs กับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงศักยภาพของเอสซ�จ�ในการช�วยเร�งขับเคลื่อน

การบรรลุเป�าหมายและสร�างผลกระทบเช�งบวกแก�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมได�มากที่สุด
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2565

เง�นลงทุนดาน ESG

4,976 ลานบาท

สินคาเเละบร�การที่ไดรับ
ฉลาก SCG Green Choice
ในหมวด Circularity

28.9%
จากรายไดของการขาย

คูธุรกิจผานกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ�งเเวดลอม 
สังคม เเละการกำกับดูเเล
ESG

100%
ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวาลานบาท

สินคาเเละบร�การที่มีมูลคา
เพ�่มสูง HVA

34.3% 
จากรายไดของการขาย

การลงทุนเพ�่อการ
ว�จัยเเละนวัตกรรม

5,704 ลานบาท

1.0%
ของรายไดจากการขาย

เง�นสนับสนุนสมาคม
เเละองคกรตาง ๆ 

30.89 ลานบาท

มูลคาการจัดหา
ที่เปนมิตรตอสิ�งเเวดลอม

9,176 ลานบาท

การรับรอง
ฉลากคารบอน

213 ผลิตภัณฑ

บรรษัทภิบาล
เเละเศรษฐกิจ
Governance & 
Economic

สินคาเเละบร�การที่เปนมิตร
ตอสิ�งเเวดลอม
SCG Green Choice

50.9% 
จากรายไดของการขาย

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑ

137,125 ตัน

พนักงานเร�ยนรู
และทดสอบดาน
จร�ยธรรมผาน 
Ethics e-Testing

100%

จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงาน
ถึงขั้นเสียชีว�ตในพ�้นที่ทำงาน
การเดินทาง เเละการขนสง
พนักงาน/คูธุรกิจ

1/4  ราย

อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน
พนักงาน/คูธุรกิจ

0.137/0.276  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

อัตราการเจ็บปวย
เเละโรคจากการทำงาน
ที่ตองมีการบันทึกทั้งหมด
พนักงาน

0.000
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

พนักงานขับรถที่ผานการ
อบรมจากโรงเร�ยนทักษะพ�พัฒน

17,243 ราย

สัดสวนพนักงานหญิง
ในระดับจัดการ

30.5%

การละเมิดดาน
สิทธิมนุษยชน

1ราย

จำนวนฝายชะลอน้ำ

115,000 ฝาย

สงเสร�มการจัดการน้ำชุมชน

 57,777 ครัวเร�อน

สังคม
Social

ลดเหลื่อมล้ำในสังคม

8,746 คน

การแบงปนสูสังคม

  560 ลานบาท

สิ�งเเวดลอม
Environmental ของเสียอันตราย

ที่นำไปฝงกลบ*

0  ตัน

สัดสวนการใช

เชื้อเพลิงทดเเทน

18.96%
สัดสวนการนำน้ำกลับมาใช

13.4%

คาใชจายเเละเง�นลงทุน
ดานสิ�งเเวดลอม*

5,292  ลานบาท

0.93% 
ของรายไดจากการขาย

ปร�มาณการใชน้ำ
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปฐาน 2557)

38.04
ลานลูกบาศกเมตร

 24.07%

ปร�มาณการปลอย
กาซเร�อนกระจกที่ลดลง
(เทียบกับปฐาน 2563)

4.13 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

12.05%

ปลูกตนไม

4,700 ไร

การนำวัสดุกลับมาใชใหม
เเละวัตถุดิบหมุนเว�ยน*

8.06 ลานตัน
 

ลดปร�มาณฝุน
ที่่ปลอยออกสูภายนอก*

11.34%
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2563

ผลิตภัณฑของ SCGP 
สามารถนำกลับมาร�ไซเคิล 
ใชซ้ำ หร�อสลายตัวได

99.8%
ของเสียไมอันตราย
ที่นำไปฝงกลบ*

0  ตัน

* เฉพาะประเทศไทย

1.70

ลานตัน

เปาหมายป 2565

0

ราย

0

ตัน

เปาหมายป 2565

5,000

คน

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

48%

เปาหมายป 2565

100%

เปาหมายป 2565

0

ตัน

เปาหมายป 2565

ผลการดำเนินงานไดตามเปาหมาย
ประจำป หร�อดีกวา

ผลการดำเนินงานไมไดตาม
เปาหมายประจำป 
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เง�นลงทุนดาน ESG

4,976 ลานบาท

สินคาเเละบร�การที่ไดรับ
ฉลาก SCG Green Choice
ในหมวด Circularity

28.9%
จากรายไดของการขาย

คูธุรกิจผานกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ�งเเวดลอม 
สังคม เเละการกำกับดูเเล
ESG

100%
ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวาลานบาท

สินคาเเละบร�การที่มีมูลคา
เพ�่มสูง HVA

34.3% 
จากรายไดของการขาย

การลงทุนเพ�่อการ
ว�จัยเเละนวัตกรรม

5,704 ลานบาท

1.0%
ของรายไดจากการขาย

เง�นสนับสนุนสมาคม
เเละองคกรตาง ๆ 

30.89 ลานบาท

มูลคาการจัดหา
ที่เปนมิตรตอสิ�งเเวดลอม

9,176 ลานบาท

การรับรอง
ฉลากคารบอน

213 ผลิตภัณฑ

บรรษัทภิบาล
เเละเศรษฐกิจ
Governance & 
Economic

สินคาเเละบร�การที่เปนมิตร
ตอสิ�งเเวดลอม
SCG Green Choice

50.9% 
จากรายไดของการขาย

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑ

137,125 ตัน

พนักงานเร�ยนรู
และทดสอบดาน
จร�ยธรรมผาน 
Ethics e-Testing

100%

จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงาน
ถึงขั้นเสียชีว�ตในพ�้นที่ทำงาน
การเดินทาง เเละการขนสง
พนักงาน/คูธุรกิจ

1/4  ราย

อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน
พนักงาน/คูธุรกิจ

0.137/0.276  
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

อัตราการเจ็บปวย
เเละโรคจากการทำงาน
ที่ตองมีการบันทึกทั้งหมด
พนักงาน

0.000
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

พนักงานขับรถที่ผานการ
อบรมจากโรงเร�ยนทักษะพ�พัฒน

17,243 ราย

สัดสวนพนักงานหญิง
ในระดับจัดการ

30.5%

การละเมิดดาน
สิทธิมนุษยชน

1ราย

จำนวนฝายชะลอน้ำ

115,000 ฝาย

สงเสร�มการจัดการน้ำชุมชน

 57,777 ครัวเร�อน

สังคม
Social

ลดเหลื่อมล้ำในสังคม

8,746 คน

การแบงปนสูสังคม

  560 ลานบาท

สิ�งเเวดลอม
Environmental ของเสียอันตราย

ที่นำไปฝงกลบ*

0  ตัน

สัดสวนการใช

เชื้อเพลิงทดเเทน

18.96%
สัดสวนการนำน้ำกลับมาใช

13.4%

คาใชจายเเละเง�นลงทุน
ดานสิ�งเเวดลอม*

5,292  ลานบาท

0.93% 
ของรายไดจากการขาย

ปร�มาณการใชน้ำ
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปฐาน 2557)

38.04
ลานลูกบาศกเมตร

 24.07%

ปร�มาณการปลอย
กาซเร�อนกระจกที่ลดลง
(เทียบกับปฐาน 2563)

4.13 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

12.05%

ปลูกตนไม

4,700 ไร

การนำวัสดุกลับมาใชใหม
เเละวัตถุดิบหมุนเว�ยน*

8.06 ลานตัน
 

ลดปร�มาณฝุน
ที่่ปลอยออกสูภายนอก*

11.34%
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2563

ผลิตภัณฑของ SCGP 
สามารถนำกลับมาร�ไซเคิล 
ใชซ้ำ หร�อสลายตัวได

99.8%
ของเสียไมอันตราย
ที่นำไปฝงกลบ*

0  ตัน

* เฉพาะประเทศไทย

1.70

ลานตัน

เปาหมายป 2565

0

ราย

0

ตัน

เปาหมายป 2565

5,000

คน

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

0

ราย

เปาหมายป 2565

48%

เปาหมายป 2565

100%

เปาหมายป 2565

0

ตัน

เปาหมายป 2565

ผลการดำเนินงานไดตามเปาหมาย
ประจำป หร�อดีกวา

ผลการดำเนินงานไมไดตาม
เปาหมายประจำป 
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กลยุทธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน  

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ของเอสซีจี 

CEO Forward Looking   

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลเพื่อควำมยั่งยืน

บทบำทของคณะกรรมกำร

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน ปี 2565 

โครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน

เพื่อควำมยั่งยืน 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่สนับสนุนให้

เกิดควำมยั่งยืน ปี 2565  

เสียงจำกผู้บริหำรหญิงเเละผู้บริหำรรุ่นใหม่

ของเอสซีจี     

กำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  

เวทีรับฟังควำมคิดเห็นปี 2565  

เครือข่ำยควำมร่วมมือมุ่งสร้ำงพลัง

สู่ควำมยั่งยืน 

OUR 
STRATEGY
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มุง Net Zero
ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนยในป 2593

Go Green
เพิ่มนวัฒกรรม

ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ใหเรารักษโลก

ไปดวยกัน

Lean เหลื่อมลํ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ
ที่ตลาดตองการใหชุมชน
และ SMEs 50,000 คน 
ในป 2030

ยํ้ารวมมือ
ขับเคลื่อน ESG

รวมกับหนวยงาน
ระดับประเทศ
อาเซียน และ

ระดับโลก

ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปรงใส

ยึดหลักเช่ือม่ัน และโปรงใส

อุดมการณเอสซีจี

ตั้งมั่นในความเปนธรรม

ถือ
มั่น
ใน
คว
าม
รับ
ผิด

ชอ
บต
อสั
งค
ม

เชื่อมั่นในคุณคาของคน     มุง
มั่นใ

นค
วา

มเป
นเ
ลิศ

SC
G

P

(ธ ุรก ิจแพ
คเกจจิ้ง)

  S
CG

C

     
   (

ธุรก
ิจเ

คม
ิคอ

ลส
) 

   ธุ
รกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

(CBM)  

OUR   PURPOSE

OUR   PURPOSE

ทุนทางธรรมชาติ 
• ปริมาณวัตถุดิบ 85.89 ลานตัน 
     CBM 85%
     SCGC 9%
     SCGP 6%

ทุนทางการเงิน
• สินทรัพย 906,490 ลานบาท 
• สวนของผูถือหุน 452,424 ลานบาท 
• สวนของผูถือหุนของบริษัท 374,255 ลานบาท

ทุนทางการผลิต 
• ตนทุนและคาใชจาย 570,620 ลานบาท

ทุนทางปญญา 
• ยอดใชจายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
   5,704 ลานบาท

ทุนมนุษย 
• จํานวนพนักงาน 57,814 คน
• จํานวนพนักงานจางใหม 2,688 คน
• คาใชจายในการรับพนักงานใหมเฉลี่ยตอคน 
   95,720 บาท/คน 
• จํานวนชั่วโมงฝกอบรมพนักงานเฉลี่ย 
  155 ชั่วโมง/คน
• คาใชจายในการฝกอบรมเฉลี่ย 13,540 บาท/คน

ทุนทางสังคมและความสัมพันธ 
• การพัฒนาและสนับสนุนสังคม 560 ลานบาท
• การทํากิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน 54 ลานบาท 
• มูลคาสิ่งของและบริการที่มอบใหสังคม 15 ลานบาท 
• คาใชจายในการบริหารจัดการดาน CSR 
  161 ลานบาท

• ปริมาณนํ้าจากภายนอก 120.07 ลานลูกบาศกเมตร
    CBM 16%
    SCGC 21%
    SCGP 63%

• ปริมาณการใชพลังงาน 237.4 เพตะจูล
     CBM 48%
     SCGC 27%
     SCGP 25%

OUTCOME

ทุนทางธรรมชาติ 
• กาซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2563 
   12.05%
• สัดสวนการใชเชื้อเพลิงทดแทน 18.96%
• นํ้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
   ณ ปฐาน 2557 24.07%
• Zero waste to landfill
• วัตถุดิบหมุนเวียนและวัสดุนํากลับมาใชใหม 12.48%

• กําไรสําหรับป 2565 
     CBM 17%
     SCGC 23%
     SCGP 20%
     Others 40%

ทุนทางการเงิน
• รายไดจากการขาย 
   569,609 ลานบาท 
     CBM 32%
     SCGC 42%
     SCGP 26%

ทุนทางการผลิต 
• ปริมาณการผลิต 80.26 ลานตัน
     CBM 84%
     SCGC 9%
     SCGP 7%

ทุนทางปญญา 
• รายไดจากการขายสินคา HVA, 
   New Product Development (NPD)
   และ Service Solutions 57.2%
• รายไดจากการขายสินคาและบริการที่ไดรับฉลาก 
   SCG Green Choice 50.9%
• จํานวนสิทธิบัตร 843 ฉบับ

ทุนมนุษย 
• จํานวนพนักงานพนสภาพทั้งหมดเทียบกับ
   จํานวนพนักงานทั้งหมด 6.2%  
• ระดับความผูกพันตอองคกร
   ของพนักงาน 69%

ทุนทางสังคม
และความสัมพันธ 
• จํานวนฝาย 115,000 ฝาย
• ลดเหลื่อมลํ้าในสังคม 8,746 คน
• จํานวนชุมชนในโครงการสงเสริมการจัดการนํ้า
   306 ชุมชน

INPUT
Working	

to	Transform	
We	Live	

กลยุทธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน
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มุง Net Zero
ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนยในป 2593

Go Green
เพิ่มนวัฒกรรม

ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ใหเรารักษโลก

ไปดวยกัน

Lean เหลื่อมลํ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ
ที่ตลาดตองการใหชุมชน
และ SMEs 50,000 คน 
ในป 2030

ยํ้ารวมมือ
ขับเคลื่อน ESG

รวมกับหนวยงาน
ระดับประเทศ
อาเซียน และ

ระดับโลก

ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปรงใส

ยึดหลักเช่ือม่ัน และโปรงใส

อุดมการณเอสซีจี

ตั้งมั่นในความเปนธรรม
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OUR   PURPOSE

OUR   PURPOSE

ทุนทางธรรมชาติ 
• ปริมาณวัตถุดิบ 85.89 ลานตัน 
     CBM 85%
     SCGC 9%
     SCGP 6%

ทุนทางการเงิน
• สินทรัพย 906,490 ลานบาท 
• สวนของผูถือหุน 452,424 ลานบาท 
• สวนของผูถือหุนของบริษัท 374,255 ลานบาท

ทุนทางการผลิต 
• ตนทุนและคาใชจาย 570,620 ลานบาท

ทุนทางปญญา 
• ยอดใชจายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
   5,704 ลานบาท

ทุนมนุษย 
• จํานวนพนักงาน 57,814 คน
• จํานวนพนักงานจางใหม 2,688 คน
• คาใชจายในการรับพนักงานใหมเฉลี่ยตอคน 
   95,720 บาท/คน 
• จํานวนชั่วโมงฝกอบรมพนักงานเฉลี่ย 
  155 ชั่วโมง/คน
• คาใชจายในการฝกอบรมเฉลี่ย 13,540 บาท/คน

ทุนทางสังคมและความสัมพันธ 
• การพัฒนาและสนับสนุนสังคม 560 ลานบาท
• การทํากิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน 54 ลานบาท 
• มูลคาสิ่งของและบริการที่มอบใหสังคม 15 ลานบาท 
• คาใชจายในการบริหารจัดการดาน CSR 
  161 ลานบาท

• ปริมาณนํ้าจากภายนอก 120.07 ลานลูกบาศกเมตร
    CBM 16%
    SCGC 21%
    SCGP 63%

• ปริมาณการใชพลังงาน 237.4 เพตะจูล
     CBM 48%
     SCGC 27%
     SCGP 25%

OUTCOME

ทุนทางธรรมชาติ 
• กาซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2563 
   12.05%
• สัดสวนการใชเชื้อเพลิงทดแทน 18.96%
• นํ้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
   ณ ปฐาน 2557 24.07%
• Zero waste to landfill
• วัตถุดิบหมุนเวียนและวัสดุนํากลับมาใชใหม 12.48%

• กําไรสําหรับป 2565 
     CBM 17%
     SCGC 23%
     SCGP 20%
     Others 40%

ทุนทางการเงิน
• รายไดจากการขาย 
   569,609 ลานบาท 
     CBM 32%
     SCGC 42%
     SCGP 26%

ทุนทางการผลิต 
• ปริมาณการผลิต 80.26 ลานตัน
     CBM 84%
     SCGC 9%
     SCGP 7%

ทุนทางปญญา 
• รายไดจากการขายสินคา HVA, 
   New Product Development (NPD)
   และ Service Solutions 57.2%
• รายไดจากการขายสินคาและบริการที่ไดรับฉลาก 
   SCG Green Choice 50.9%
• จํานวนสิทธิบัตร 843 ฉบับ

ทุนมนุษย 
• จํานวนพนักงานพนสภาพทั้งหมดเทียบกับ
   จํานวนพนักงานทั้งหมด 6.2%  
• ระดับความผูกพันตอองคกร
   ของพนักงาน 69%

ทุนทางสังคม
และความสัมพันธ 
• จํานวนฝาย 115,000 ฝาย
• ลดเหลื่อมลํ้าในสังคม 8,746 คน
• จํานวนชุมชนในโครงการสงเสริมการจัดการนํ้า
   306 ชุมชน

INPUT
Together	
the	Way	
Tomorrow
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำรเปลี่ยนขั้วอ�ำนำจ

ทำงเศรษฐกิจ

และกำรเมืองโลก

ความตึงเครียดทางสภาพภูมิรัฐศาสตร์ 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง 
ของประเทศ เช่น วิกฤตพลังงาน การหยุด 
ชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ความผันผวนของ 
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

ความเสี่ยงทางกายภาพและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น  
ทั้งภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น  
พายุ ไฟป่า น�้าท่วม น�้าแล้ง และการเพิ่มขึ้น 
ของระดับน�้าทะเล ส่งผลต่อพื้นที่ชายฝั่ง  
พื้นที่ลุ่มน�้า ป่าชายเลน และน�้าอุปโภคบริโภค

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ท�าให้เกิดกฎระเบียบที่เข้มงวด
ขึ้น เช่น ภาษีคาร์บอน กลไกปรับคาร์บอน
ก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจหากไม่
สามารถปรับตัวได้ทัน

•  บริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณา
ทบทวนการลงทุน เพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน ดูแลต้นทุนและสินค้าหมุนเวียน 
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง เอสซีจี  

•  Business Continuity Management 
(BCM) ในระดับเอสซีจีและกลุ่มธุรกิจ
ติดตามสถานการณ์ ประเมิน สื่อสาร  
และแจ้งเตือนผู้อาจได้รับผลกระทบ 

•  จัดเตรียมและฝึกซ้อมการรับมือตามแผน 
Business Continuous Plan (BCP)  
เพื่อวางแผนการหาแหล่งพลังงานและ
วัตถุดิบทางเลือกอื่น 

•  บริหารต้นทุนพลังงาน เพิ่มพลังงาน
ทางเลือก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและลดของเสีย บริหารจัดการ
วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

•  ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด 
เพื่อพัฒนาและปรับพอร์ตลูกค้า รวมทั้ง
สินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมศึกษาตลาดใหม่ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

•  ประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามแนวทาง  
TCFD (Taskforce on Climate-related  
Financial Disclosure) 

•  ก�าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
เพื่อการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ 
ภายใต้การบริหารงานของคณะท�างาน 
ด้านการจัดการน�้า  

•  จัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�้า เพื่อคาด
การณ์ปริมาณน�้าในแหล่งน�้าภายนอก  
ร่วมกับการประเมินการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการ 
เตรียมแผนส�ารองการใช้น�้า (BCP) 

•  ร่วมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น�้าและวาง
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
กับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

•  ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณ
ป่าชายเลน แนวปะการัง พื้นที่กักเก็บน�้า 
ผ่านโครงการ “รักษ์ภูผามหานที”

•  คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เอสซีจี ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการปรับ
ตัวทางธุรกิจเชิงรุก ก�าหนดนโยบาย  
Net Zero และติดตามผลการด�าเนินงาน
เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

•  ก�าหนดแผนงานและงบประมาณเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่าง
น้อย 20% เทียบจากปีฐาน 2563 ภายใน
ปี 2573 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
สอดคล้องกับแนวทาง Science-based 
Targets 

•  เร่งใช้พลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล 
พลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งก�าหนดราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (ICP) ประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจตามกรอบ
แนวทางสากล TCFD  

•  ตั้งเป้าหมายและก�าหนดกลยุทธ์เพื่อ 
เพิ่มพื้นที่ป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน  
3 ล้านไร่ภายในปี 2593

กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่เศรษฐกิจ

คำร์บอนต�่ำ

กำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
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ในปี 2565 เอสซีจีประเมินควำมเสี่ยงที่มีควำมสอดคล้องกับประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนกำรก�ำกับดูแล (ESG) 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะโลกร้อน ส่งผล 
กระทบให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ�ากัด 
เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงอย่างมาก ระบบ 
นิเวศเสียสมดุลและสูญเสียความหลายหลาย 
ทางชีวภาพ ซึ่งท�าให้เพิ่มความเสี่ยงด้านความ 
มั่นคงทางอาหารและโรคระบาด

สภาพแวดล้อมการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากคุณภาพสิ่งแวดล้อม การขยายตัว
ทางธุรกิจ และรูปแบบการด�าเนินชีวิตประจ�า
วันที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูงอาจส่งผล
ต่อกลุ่มผู้เปราะบาง ท�าให้มีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนง่ายขึ้นและมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี
เพียงพอ 

•  ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุก
ไตรมาสและรายงานผลต่อ Environment  
Excellence Committee คณะกรรมการ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคณะ 
จัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี 

•  ก�าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มการใช้วัสดุ
น�ากลับมาใช้ใหม่และวัสดุหมุนเวียน การลด 
ปริมาณของเสีย การน�าของเสียอันตราย
และไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตไป 
ฝังกลบเป็นศูนย์ 

•  พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน ตาม 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ BCG  
(Bio-Circular-Green Economy) ภายใต้
ฉลาก SCG Green Choice 

•  ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า 
เช่น “เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” (CECI) เพื่อลดวัสดุเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

•  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน  
เป้าหมาย ติดตามการด�าเนินงานและ 
วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

•  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ส่งเสริมให้ 
เกิดการยกระดับความปลอดภัยตาม 
SCG Safety Framework 

•  บังคับใช้ “กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและ
คู่ธุรกิจ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเดิน
ทางขนส่ง รวมถึงมีบทลงโทษส�าหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตาม 

•  ใช้เทคโนโลยี GPS และระบบ Advanced  
Driving Assisting System: (ADAS) 
และระบบ Driving Monitoring System 
(DMS) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม
พนักงานขับรถ  

•  พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการ 
เป็นอยู่ที่ดีในอาคารส�านักงาน เช่น  
SCG Bi-ion ช่วยก�าจัดเชื้อโรคในอากาศ 
ลดฝุ่น PM 2.5 

กำรจัดกำรทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชนสุขภำพและควำมปลอดภัย

•  คณะท�างาน Human Rights and  
Stakeholder Engagement จัดท�า 
และทบทวน นโยบาย กลยุทธ์เป้าหมาย และ 
ตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  

•  ประกาศและทบทวนนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน นโยบายด้านการบริหารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

•  ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และด�าเนิน
กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due  
Diligence Process) โดยเน้นการป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิด  

•  ปรับปรุงระบบ Whistleblowing ให้รองรับ
การร้องเรียนและจัดเก็บข้อมูลการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
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ประเด็นควำมยั่งยืน
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพ
และควำมปลอดภัย

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า • •

การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน • •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน • •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ที่ส�ำคัญของเอสซีจี

กระบวนกำรประเมินและจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคัญประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ฉบับ GRI Standards (GRI 3: Material Topics 2021) 

และ Integrated Reporting Framework

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การขนส่ง และจัดจ�าหน่าย การใช้สินค้าและบริการ 
ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

ระบุผลกระทบของประเด็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจริง
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านคณะกรรมการต่างๆ 
ภายใต้การก�ากับดูแลของ SDC 

ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญ
ทั้งในมิติของความส�าคัญต่อเอสซีจีและความส�าคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และก�าหนดประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี

ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และอื่นๆ ตามแนวทางกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กร

1

2

3

4

กำรประเมินประเด็นกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนปี 2565

การวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความส�าคัญ
•	 ประเด็นสำาคัญด้าน	ESG	ของอุตสาหกรรมที่เอสซีจี	
เกี่ยวข้อง	โดยการวิเคราะห์จากผู้ประเมินชั้นนำา		
อาทิ	S&P	Global,	Sustainalytics,	CDP,	MSCI	และ	
FTSE4Good

•	 เวทีรับฟังความคิดเห็น	ปี	2565
•	 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสำาคัญ
•	 การสำารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำาเนิน
งานของเอสซีจี	เช่น	การสำารวจความคิดเห็นก่อนและหลัง	
การจัดงาน	ESG	Symposium	2022,	Supplier	Day	2022

การวิเคราะห์ประเด็นที่เอสซีจีให้ความส�าคัญ
•	 ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างมีนัยสำาคัญตามการ
ประเมินของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

•	 ประเด็นที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ให้ความ	
สำาคัญและเป็นวาระประจำาที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

•	 ประเด็นที่กำาหนดเป้าหมายระยะสั้น	กลาง	และยาว	สำาหรับ
การวางแผนธุรกิจ	และผลการดำาเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การประเมินผลตอบแทนของ	CEO	และผู้บริหารระดับสูง

ประเด็นกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ที่ส�ำคัญของเอสซีจี 
(Enterprise 
Materiality)

•  ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 
ในระดับสูง

•  ส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินการตัดสินใจ หรือ
ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้
เสียในระดับสูง

•  เป็นประเด็นที่ถูกน�าไป 
พิจารณาในแผนธุรกิจ 
ของเอสซีจีทั้งในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว
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กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพและ

ควำมปลอดภัย
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ประเด็นควำมยั่งยืน
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพ
และควำมปลอดภัย

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า • •

การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน • •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน • •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

การรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่องค์กรการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	และเพิ่ม	
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวต่อ	
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ	
อันเน่ืองจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	ส่งผลให้ทั่ว
โลกมีความวิตกกังวล	และตื่นตัวมากขึ้นต่อ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลในการผลิตค่อนข้างสูง	ซึ่งจะ
ต้องมีการปรับตัวเชิงรุกให้สามารถเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่ย่ังยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการลงทุน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต	สินค้า	บริการและโซลูชัน	
เพื่อเร่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

โอกาส

การเปลีย่นผ่านด้านพลงังานเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต
โลกร้อนเป็นโอกาสให้เอสซจีีพฒันาเทคโนโลยี
พลงังานสะอาด	เพิม่ความสามารถการแข่งขนัใน	
ธรุกจิพลงังานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทิตย์		
ด้วยการตัง้บรษิทั	SCG	Cleanergy	เพือ่ให้	
บรกิารพลงังานสะอาดแบบครบวงจร	ในรปูแบบ	
Smart	Grid	รวมทัง้เร่งให้เกดิการลดการพึง่พา
พลงังานฟอสซลิและลดผลกระทบด้านราคา
พลงังานทีผ่นัผวน	โดยการใช้พลงังานชีวมวล	
จากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและเช้ือเพลงิจาก
ขยะ	(Refused	Derived	Fuel:	RDF)	ทดแทน
พลงังานฟอสซลิในกระบวนการผลติ		นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสสำาหรบักลุม่สนิค้า	SCG	Green		
Choice	และสนิค้าคาร์บอนตำา่และเป็นมติรต่อ	
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	เช่น		
EU	Green	Deal	ฯลฯ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพัฒนาสินค้า	บริการ	และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า	พร้อมร่วมมือกับ
คู่ค้า	คู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง

แนวโน้มการเติบโตของสังคมเมืองภายใต้แรง
กดดันทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์	ทำาให้เผชิญความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	หรืออาจมีราคาสูง
กว่าสภาวการณ์ปกติ		ด้วยทรัพยากรที่มีขีดจำากัด
ทำาให้อาจเกิดกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีนัยสำาคัญ	อีกทั้งยังเกิดข้อจำากัดทางการค้า
เพื่อผลักดันสินค้าในกลุ่มรีไซเคิล	เพื่อเร่งให้เกิด
การลดวัสดุเหลือทิ้ง

โอกาส

อาศัยจุดแข็งของเอสซีจีด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์ความย่ังยืนและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น	CPAC	Green		
Solution	ที่ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง
ได้	20	-30%	โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมการก่อสร้าง	เช่น	Drone	Solution,		
BIM,	CPAC	3D	PRINTING	SOLUTION	ด้วย	
แนวคิดลำ้าเปลี่ยนโลก	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การก่อสร้างในไทยสู่ความยั่งยืน	การเดินหน้า
ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ
สูง	SCGC	GREEN	POLYMERTM	เพื่อผลิตบรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลก		โดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	การพัฒนาพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัว	
ได้ทางชีวภาพ	(compostable)	หรือสามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่	(reusable)	หรือหมุนเวียนมาใช้ใหม่
ได้	(recycle)	จากกระบวนการ	recyclability	&	
circularity		แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	หรือ	BCG	(Bio–	
Circular–Green	Economy)

สุขภาพ
และความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน		
คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ	
จากการดำาเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและ	
ทางอ้อม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด	19		
ยังคงมีต่อเนื่อง	ส่งผลต่อสุขภาพและความ	
ปลอดภัยของพนักงาน	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	และการใช้	
ชีวิตของผู้คนในสังคม		นอกจากนั้นการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ	การควบรวมกิจการ
ในธุรกิจใหม่ๆ	อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยจากการทำางาน	การ
ขนส่งและการเดินทาง	หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

โอกาส

ในสถานการณ์ที่พนักงานกลับมาทำางานปกติ
ในอาคารสำานักงานท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด	19	ที่กลายเป็นโรคประจำา
ถิ่น	เอสซีจีมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญ
สูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานและคู่
ธุรกิจ	แสดงให้เห็นผ่านพัฒนานวัตกรรม	Bi-ion	
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร	
กำาจัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัสสูง
ถึง	99%	พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง	PM	2.5	
และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย	ทั้ง
อาคารสำานักงาน	ศูนย์สุขภาพ	โรงพยาบาล	และ
สถานการศึกษา	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
สังคมไทย	ด้านความปลอดภัยจากการทำางานและ
การขนส่ง		เอสซีจีส่งต่อมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นสูงสู่ธุรกิจใหม่	เช่น	SCG	JWD	เพิ่มความ
ปลอดภัยด้วย	ระบบ	Telematics	และ	control	
room	เพื่อติดตามข้อมูลการขับขี่และแจ้งเตือน
คนขับ	รวมถึงมีโรงเรียนทักษะพิพัฒน์เพื่อฝึก
ทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่
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ประเด็นควำมยั่งยืน
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพ
และควำมปลอดภัย

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า • •

การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน • •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน • •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

การรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่องค์กรการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	และเพิ่ม	
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวต่อ	
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ	
อันเน่ืองจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	ส่งผลให้ทั่ว
โลกมีความวิตกกังวล	และตื่นตัวมากขึ้นต่อ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลในการผลิตค่อนข้างสูง	ซึ่งจะ
ต้องมีการปรับตัวเชิงรุกให้สามารถเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่ย่ังยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการลงทุน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต	สินค้า	บริการและโซลูชัน	
เพื่อเร่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

โอกาส

การเปลีย่นผ่านด้านพลงังานเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต
โลกร้อนเป็นโอกาสให้เอสซจีีพฒันาเทคโนโลยี
พลงังานสะอาด	เพิม่ความสามารถการแข่งขนัใน	
ธรุกจิพลงังานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทิตย์		
ด้วยการตัง้บรษิทั	SCG	Cleanergy	เพือ่ให้	
บรกิารพลงังานสะอาดแบบครบวงจร	ในรปูแบบ	
Smart	Grid	รวมทัง้เร่งให้เกดิการลดการพึง่พา
พลงังานฟอสซลิและลดผลกระทบด้านราคา
พลงังานทีผ่นัผวน	โดยการใช้พลงังานชีวมวล	
จากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและเช้ือเพลงิจาก
ขยะ	(Refused	Derived	Fuel:	RDF)	ทดแทน
พลงังานฟอสซลิในกระบวนการผลติ		นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสสำาหรบักลุม่สนิค้า	SCG	Green		
Choice	และสนิค้าคาร์บอนตำา่และเป็นมติรต่อ	
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	เช่น		
EU	Green	Deal	ฯลฯ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพัฒนาสินค้า	บริการ	และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า	พร้อมร่วมมือกับ
คู่ค้า	คู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง

แนวโน้มการเติบโตของสังคมเมืองภายใต้แรง
กดดันทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์	ทำาให้เผชิญความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	หรืออาจมีราคาสูง
กว่าสภาวการณ์ปกติ		ด้วยทรัพยากรที่มีขีดจำากัด
ทำาให้อาจเกิดกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีนัยสำาคัญ	อีกทั้งยังเกิดข้อจำากัดทางการค้า
เพื่อผลักดันสินค้าในกลุ่มรีไซเคิล	เพื่อเร่งให้เกิด
การลดวัสดุเหลือทิ้ง

โอกาส

อาศัยจุดแข็งของเอสซีจีด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์ความย่ังยืนและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น	CPAC	Green		
Solution	ที่ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง
ได้	20	-30%	โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมการก่อสร้าง	เช่น	Drone	Solution,		
BIM,	CPAC	3D	PRINTING	SOLUTION	ด้วย	
แนวคิดลำ้าเปลี่ยนโลก	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การก่อสร้างในไทยสู่ความยั่งยืน	การเดินหน้า
ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ
สูง	SCGC	GREEN	POLYMERTM	เพื่อผลิตบรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลก		โดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	การพัฒนาพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัว	
ได้ทางชีวภาพ	(compostable)	หรือสามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่	(reusable)	หรือหมุนเวียนมาใช้ใหม่
ได้	(recycle)	จากกระบวนการ	recyclability	&	
circularity		แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	หรือ	BCG	(Bio–	
Circular–Green	Economy)

สุขภาพ
และความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน		
คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ	
จากการดำาเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและ	
ทางอ้อม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด	19		
ยังคงมีต่อเนื่อง	ส่งผลต่อสุขภาพและความ	
ปลอดภัยของพนักงาน	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	และการใช้	
ชีวิตของผู้คนในสังคม		นอกจากนั้นการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ	การควบรวมกิจการ
ในธุรกิจใหม่ๆ	อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยจากการทำางาน	การ
ขนส่งและการเดินทาง	หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

โอกาส

ในสถานการณ์ที่พนักงานกลับมาทำางานปกติ
ในอาคารสำานักงานท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด	19	ที่กลายเป็นโรคประจำา
ถิ่น	เอสซีจีมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญ
สูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานและคู่
ธุรกิจ	แสดงให้เห็นผ่านพัฒนานวัตกรรม	Bi-ion	
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร	
กำาจัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัสสูง
ถึง	99%	พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง	PM	2.5	
และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย	ทั้ง
อาคารสำานักงาน	ศูนย์สุขภาพ	โรงพยาบาล	และ
สถานการศึกษา	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
สังคมไทย	ด้านความปลอดภัยจากการทำางานและ
การขนส่ง		เอสซีจีส่งต่อมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นสูงสู่ธุรกิจใหม่	เช่น	SCG	JWD	เพิ่มความ
ปลอดภัยด้วย	ระบบ	Telematics	และ	control	
room	เพื่อติดตามข้อมูลการขับขี่และแจ้งเตือน
คนขับ	รวมถึงมีโรงเรียนทักษะพิพัฒน์เพื่อฝึก
ทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่
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ประเด็นควำมยั่งยืน
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพ
และควำมปลอดภัย

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า • •

การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน • •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน • •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

การรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่องค์กรการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	และเพิ่ม	
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวต่อ	
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ	
อันเน่ืองจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	ส่งผลให้ทั่ว
โลกมีความวิตกกังวล	และตื่นตัวมากขึ้นต่อ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลในการผลิตค่อนข้างสูง	ซึ่งจะ
ต้องมีการปรับตัวเชิงรุกให้สามารถเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่ย่ังยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการลงทุน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต	สินค้า	บริการและโซลูชัน	
เพื่อเร่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

โอกาส

การเปลีย่นผ่านด้านพลงังานเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต
โลกร้อนเป็นโอกาสให้เอสซจีีพฒันาเทคโนโลยี
พลงังานสะอาด	เพิม่ความสามารถการแข่งขนัใน	
ธรุกจิพลงังานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทิตย์		
ด้วยการตัง้บรษิทั	SCG	Cleanergy	เพือ่ให้	
บรกิารพลงังานสะอาดแบบครบวงจร	ในรปูแบบ	
Smart	Grid	รวมทัง้เร่งให้เกดิการลดการพึง่พา
พลงังานฟอสซลิและลดผลกระทบด้านราคา
พลงังานทีผ่นัผวน	โดยการใช้พลงังานชีวมวล	
จากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและเช้ือเพลงิจาก
ขยะ	(Refused	Derived	Fuel:	RDF)	ทดแทน
พลงังานฟอสซลิในกระบวนการผลติ		นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสสำาหรบักลุม่สนิค้า	SCG	Green		
Choice	และสนิค้าคาร์บอนตำา่และเป็นมติรต่อ	
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	เช่น		
EU	Green	Deal	ฯลฯ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพัฒนาสินค้า	บริการ	และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า	พร้อมร่วมมือกับ
คู่ค้า	คู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง

แนวโน้มการเติบโตของสังคมเมืองภายใต้แรง
กดดันทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์	ทำาให้เผชิญความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	หรืออาจมีราคาสูง
กว่าสภาวการณ์ปกติ		ด้วยทรัพยากรที่มีขีดจำากัด
ทำาให้อาจเกิดกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีนัยสำาคัญ	อีกทั้งยังเกิดข้อจำากัดทางการค้า
เพื่อผลักดันสินค้าในกลุ่มรีไซเคิล	เพื่อเร่งให้เกิด
การลดวัสดุเหลือทิ้ง

โอกาส

อาศัยจุดแข็งของเอสซีจีด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์ความย่ังยืนและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น	CPAC	Green		
Solution	ที่ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง
ได้	20	-30%	โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมการก่อสร้าง	เช่น	Drone	Solution,		
BIM,	CPAC	3D	PRINTING	SOLUTION	ด้วย	
แนวคิดลำ้าเปลี่ยนโลก	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การก่อสร้างในไทยสู่ความยั่งยืน	การเดินหน้า
ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ
สูง	SCGC	GREEN	POLYMERTM	เพื่อผลิตบรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลก		โดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	การพัฒนาพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัว	
ได้ทางชีวภาพ	(compostable)	หรือสามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่	(reusable)	หรือหมุนเวียนมาใช้ใหม่
ได้	(recycle)	จากกระบวนการ	recyclability	&	
circularity		แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	หรือ	BCG	(Bio–	
Circular–Green	Economy)

สุขภาพ
และความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน		
คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ	
จากการดำาเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและ	
ทางอ้อม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด	19		
ยังคงมีต่อเนื่อง	ส่งผลต่อสุขภาพและความ	
ปลอดภัยของพนักงาน	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	และการใช้	
ชีวิตของผู้คนในสังคม		นอกจากนั้นการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ	การควบรวมกิจการ
ในธุรกิจใหม่ๆ	อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยจากการทำางาน	การ
ขนส่งและการเดินทาง	หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

โอกาส

ในสถานการณ์ที่พนักงานกลับมาทำางานปกติ
ในอาคารสำานักงานท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด	19	ที่กลายเป็นโรคประจำา
ถิ่น	เอสซีจีมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญ
สูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานและคู่
ธุรกิจ	แสดงให้เห็นผ่านพัฒนานวัตกรรม	Bi-ion	
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร	
กำาจัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัสสูง
ถึง	99%	พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง	PM	2.5	
และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย	ทั้ง
อาคารสำานักงาน	ศูนย์สุขภาพ	โรงพยาบาล	และ
สถานการศึกษา	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
สังคมไทย	ด้านความปลอดภัยจากการทำางานและ
การขนส่ง		เอสซีจีส่งต่อมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นสูงสู่ธุรกิจใหม่	เช่น	SCG	JWD	เพิ่มความ
ปลอดภัยด้วย	ระบบ	Telematics	และ	control	
room	เพื่อติดตามข้อมูลการขับขี่และแจ้งเตือน
คนขับ	รวมถึงมีโรงเรียนทักษะพิพัฒน์เพื่อฝึก
ทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่
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ประเด็นควำมยั่งยืน
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สุขภำพ
และควำมปลอดภัย

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน • • •

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า • •

การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน • •

การบริหารจัดการน�้า • •

การจัดการคุณภาพอากาศ • •

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ •

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน • •

การดูแลและพัฒนาพนักงาน • •

การพัฒนาชุมชนและสังคม • • •

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท่ีส�ำคัญของเอสซีจี (Enterprise Materiality)

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่องค์กรการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	และเพิ่ม	
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวต่อ	
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเส่ียง

ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ	
อันเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	ส่งผลให้ทั่ว
โลกมีความวิตกกังวล	และต่ืนตัวมากขึ้นต่อ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่พึ่งพาการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลในการผลิตค่อนข้างสูง	ซึ่งจะ
ต้องมีการปรับตัวเชิงรุกให้สามารถเปล่ียน
ผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่ย่ังยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการลงทุน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิต	สินค้า	บริการและโซลูชัน	
เพื่อเร่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

โอกาส

การเปล่ียนผ่านด้านพลงังานเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต
โลกร้อนเป็นโอกาสให้เอสซจีพีฒันาเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด	เพิม่ความสามารถการแข่งขนัใน	
ธุรกจิพลังงานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทติย์		
ด้วยการตัง้บรษิทั	SCG	Cleanergy	เพือ่ให้	
บรกิารพลงังานสะอาดแบบครบวงจร	ในรปูแบบ	
Smart	Grid	รวมทัง้เร่งให้เกดิการลดการพึง่พา
พลังงานฟอสซิลและลดผลกระทบด้านราคา
พลังงานทีผ่นัผวน	โดยการใช้พลงังานชวีมวล	
จากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและเชือ้เพลงิจาก
ขยะ	(Refused	Derived	Fuel:	RDF)	ทดแทน
พลังงานฟอสซิลในกระบวนการผลติ		นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสสำาหรับกลุม่สนิค้า	SCG	Green		
Choice	และสนิค้าคาร์บอนตำา่และเป็นมติรต่อ	
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล	เช่น		
EU	Green	Deal	ฯลฯ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพัฒนาสินค้า	บริการ	และโซลูชันตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า	พร้อมร่วมมือกับ
คู่ค้า	คู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง

แนวโน้มการเติบโตของสังคมเมืองภายใต้แรง
กดดันทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์	ทำาให้เผชิญความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	หรืออาจมีราคาสูง
กว่าสภาวการณ์ปกติ		ด้วยทรัพยากรที่มีขีดจำากัด
ทำาให้อาจเกิดกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีนัยสำาคัญ	อีกทั้งยังเกิดข้อจำากัดทางการค้า
เพื่อผลักดันสินค้าในกลุ่มรีไซเคิล	เพื่อเร่งให้เกิด
การลดวัสดุเหลือทิ้ง

โอกาส

อาศัยจุดแข็งของเอสซีจีด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์ความย่ังยืนและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น	CPAC	Green		
Solution	ที่ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง
ได้	20	-30%	โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมการก่อสร้าง	เช่น	Drone	Solution,		
BIM,	CPAC	3D	PRINTING	SOLUTION	ด้วย	
แนวคิดลำ้าเปลี่ยนโลก	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การก่อสร้างในไทยสู่ความยั่งยืน	การเดินหน้า
ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ
สูง	SCGC	GREEN	POLYMERTM	เพื่อผลิตบรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลก		โดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	การพัฒนาพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัว	
ได้ทางชีวภาพ	(compostable)	หรือสามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่	(reusable)	หรือหมุนเวียนมาใช้ใหม่
ได้	(recycle)	จากกระบวนการ	recyclability	&	
circularity		แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	หรือ	BCG	(Bio–	
Circular–Green	Economy)

สุขภาพ
และความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน		
คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ	
จากการดำาเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและ	
ทางอ้อม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด	19		
ยังคงมีต่อเนื่อง	ส่งผลต่อสุขภาพและความ	
ปลอดภัยของพนักงาน	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	และการใช้	
ชีวิตของผู้คนในสังคม		นอกจากนั้นการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ	การควบรวมกิจการ
ในธุรกิจใหม่ๆ	อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยจากการทำางาน	การ
ขนส่งและการเดินทาง	หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

โอกาส

ในสถานการณ์ที่พนักงานกลับมาทำางานปกติ
ในอาคารสำานักงานท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด	19	ที่กลายเป็นโรคประจำา
ถิ่น	เอสซีจีมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญ
สูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานและคู่
ธุรกิจ	แสดงให้เห็นผ่านพัฒนานวัตกรรม	Bi-ion	
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร	
กำาจัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัสสูง
ถึง	99%	พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง	PM	2.5	
และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย	ทั้ง
อาคารสำานักงาน	ศูนย์สุขภาพ	โรงพยาบาล	และ
สถานการศึกษา	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
สังคมไทย	ด้านความปลอดภัยจากการทำางานและ
การขนส่ง		เอสซีจีส่งต่อมาตรฐานความปลอดภัย
ขั้นสูงสู่ธุรกิจใหม่	เช่น	SCG	JWD	เพิ่มความ
ปลอดภัยด้วย	ระบบ	Telematics	และ	control	
room	เพื่อติดตามข้อมูลการขับขี่และแจ้งเตือน
คนขับ	รวมถึงมีโรงเรียนทักษะพิพัฒน์เพื่อฝึก
ทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่



32  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

CEO Forward 
Looking

เอสซีจี
เพียงหน่วยเดียว
ไม่สามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้
ได้เพียงล�าพัง หากต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพื่อน�าพาให้ทุกหน่วยใน
สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นด้วยกัน 
ข้อส�าคัญคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

การด�าเนินงานในปี 2565 ของเอสซีจีมีความท้าทาย
อย่างไร

เอสซีจีกำาลังเผชิญความท้าทายในหลายด้านจากวิกฤตซ้อน
วิกฤตที่เกิดขึ้น	เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นทั้งในประเทศและ	
ต่างประเทศ	ทั้งความท้าทายทางเศรษฐกิจในเรื่องของเงินเฟ้อ	
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน		
ภาวะโลกรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น	
ส่งผลให้สังคมทมีความเหลื่อมลำ้ามากขึ้นในหลากหลายมิติ		
นี่ไม่ใช่ความท้าทายใหม่	เราเคยผ่านวิกฤตแบบนี้มาแล้ว		
ซึ่งทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น	มีภูมิต้านทานมากขึ้น	เพียงแค่ครั้งนี้
เป็นความท้าทายที่มากกว่าเดิม	ในแง่ของผลกระทบที่สูงกว่า
เดิม	และขยายวงกว้างกว่าเดิม	ซึ่งนั่นหมายถึงเราจะแข็งแกร่ง
ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

“

รุ่งโรจน์ รังสิโยภำส
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี
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มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2566 จะยังต้องเผชิญ 
เรื่องเงินเฟ้อสูงระยะยาว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
เอสซีจีมีการเตรียมการรับมืออย่างไร

เอสซีจีเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยง	การรับมือกับต้นทุน
ที่สูงขึ้น	และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์	มีความยืดหยุ่น	
คล่องตัว	รวมทั้งทำาตัวให้เบา	คือ	Right	Sizing	หรือ	Slim	
Sizing	พยายามบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ	โดยสิ่งที่ทำาเป็นอันดับแรก	คือการปรับแผนการ
ลงทุนเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	หนึ่ง	โครงการที่ดำาเนินการอยู่
ใกล้จะเสร็จสิ้นก็พร้อมสานต่อให้จบ	สอง	โครงการที่กำาลัง
เริ่มและต้องใช้เวลานานคงต้องพักไว้ก่อน		และสุดท้ายเป็น
โครงการที่ควรลงทุนในระยะยาว	เช่น	เรื่องพลังงาน	Energy	
Transition	ซึ่งตรงกับ	Low	Carbon	Strategy	และการไป
ถึง	Net	Zero	เรื่องของ	Digital	Transformation	รวมทั้งการ
ทำาให้	Supply	Chain	เข้มแข็งขึ้น

ปัญหาด้านต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้น และห่วงโซ่อุปทาน 
ที่หยุดชะงักหรือขาดแคลน จะส่งผลกับเอสซีจีมากแค่ไหน 

ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อ	3	ธุรกิจหลักของเอสซีจีไม่เท่ากัน		
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ได้รับผลกระทบหนักที่สุด	เพราะ	
นอกจากต้องแบกรับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว	วัตถุดิบหลัก	
ของธุรกิจยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคานำ้ามัน		ส่วนธุรกิจ	
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุน	
พลังงาน	เนื่องจากราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นมากเช่นกัน			
ขณะที่	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอีก
สองธุรกิจ	เพราะพลังงานไม่ได้เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ	และ
การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนยังไม่สะดุด	เนื่องจากคนส่วนใหญ่
มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไกลตัว

การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอาจท�าให้มีการลงทุน 
สูงขึ้นท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น เอสซีจีจะ 
สร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการเติบโตและ 
แข่งขันทางธุรกิจกับเป้าหมาย Net Zero อย่างไร

การที่พลังงานและวัตถุดิบต่างๆ	มีราคาสูงขึ้นกลับเป็นการเร่ง	
ให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ	ทัง้การเปลีย่นผ่านด้านกระบวนการผลติ	
(Process	Transition)	และการเปลีย่นผ่านด้านผลติภณัฑ์		
(Product	Transition)		ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากร	สร้าง	
จุดเปลี่ยนให้สิ่งที่ดีกับธุรกิจ	พร้อมกับให้สิ่งที่ดีต่อโลกและผู้คน	
เติบโตไปด้วยกัน		ตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านกระบวนการ	
ผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด		เอสซีจีมีการ	
ปรับปรุงการผลิตปูนซีเมนต์ให้สามารถใช้พลังงานชีวมวล	
ได้สูงสุดถึง	50%	มีการนำาเทคโนโลยี	Digital	Twin	มาใช้	
เพิ่มประสิทธิภาพของการโรงงานปิโตรเคมี	ซึ่งสามารถผลิต	
โอเลฟินส์ได้เพิ่มขึ้น	2-3	ตันต่อชั่วโมง	รวมถึงการใช้		

Industry	4.0	(ID4)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานทั้งสาม	
ธุรกิจหลัก		สำาหรับ	Product	Transition	หรือการเปลี่ยน	
ผ่านสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกมากที่สุด	เรามีนวัตกรรมเพื่อการ	
ก่อสร้างที่ยั่งยืน	Green	Construction	Solution	ที่ช่วยลด		
Waste	ในการก่อสร้างอย่างน้อย	20	–	30%	โดยมีโซลูชัน	
ที่ครบวงจร	ได้แก่	Drone	Solution,	BIM	(Building		
Information	Modeling),	3D	Printing,	Ultra	High		
Performance	Concrete	(UHPC)	และ	Prefabrication		
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราหวังว่าจะสร้างจุดเปลี่ยนให้อุตสาหกรรม	
การก่อสร้างในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

สถานการณ์ของโลกมีความไม่แน่นอนสูง และแตกต่าง 
จากประสบการณ์ในอดีต เอสซีจีในฐานะหน่วยหนึ่งของ 
สังคม คิดว่ามีแนวทางจะเผชิญกับความท้าทายนี้อย่างไร

เอสซีจีเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้ได้
เพียงลำาพัง	หากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	เพื่อ
นำาพาให้ทุกหน่วยในสังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นด้วยกัน		
ข้อสำาคัญคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	หากแต่จะเป็นการ
เปลี่ยนผ่าน	Ecosystem	เดิมให้เป็นแบบใหม่ในสังคม
คาร์บอนตำ่า		เอสซีจีพร้อมจะทำางานหนักเพื่อเป็นตัวกลางใน
การประสานงานส่วนต่างๆ	ให้เกิดการขับเคลื่อนในห่วงโซ่
คุณค่าไปพร้อมๆ	กัน		ในปีนี้เราได้จัดงาน	ESG	Symposium	
2022	ซึ่งถือเป็นการขึ้นบทใหม่ของ	SD	Symposium		
ต่อเนื่องเป็นปีที่	12	เพื่อสานต่อความร่วมมือให้เกิดการนำา
แนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง	โดยร่วมมือกับกว่า	300	องค์กร
พันธมิตร	ผลักดัน	Net	Zero	Roadmap	สนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	และกระบวนการผลิตที่ลดการใช้
พลังงาน	สังคมไร้ขยะ	การพัฒนาวัสดุและสินค้าให้สามารถ
เข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้	100%	และสร้างสังคมการบริโภค
อย่างยั่งยืน

เชื่อมั่นมากแค่ไหนกับ ESG 4 Plus ในการตอบโจทย์
ยากๆ ที่สังคมจะเผชิญในอนาคต 

ในไม่เกิน	10	ปีข้างหน้า	เราจะเห็นผลพวงของวิกฤตซ้อน
วิกฤต	เรื่องโลกร้อน	การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ	และ
ความเหลื่อมลำ้าที่ทุกสังคมในโลกต้องเผชิญและทวีความ
รุนแรงขึ้น		แนวทาง	ESG	4	Plus	เป็นการตอบโจทย์แบบ
บูรณาการ	ทั้งมิติสังคม	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และ	
บรรษัทภิบาลไปด้วยกัน	เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่สังคม	
คาร์บอนตำ่า	พร้อมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		
และการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม		รวมทั้งทำาให้เกิดการ	
เปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม	โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้	
ชีวิตอยู่บนโลกที่คนยุคปัจจุบันกำาลังพยายามปรับเปลี่ยน	และ	
กลุ่มเปราะบางของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด
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โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล
เพื่อควำมยั่งยืน
เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์	4	ประการในการดำาเนินธุรกิจ	ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน	โดยเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กรด้วย	
ความรับผิดชอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล	เป็นพื้นฐานสำาคัญที่สนับสนุนการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว		
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยมีคณะกรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำาการกำากับดูแลกิจการ	

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล 

ภายใต้บริบททางธุรกิจที่มีความซับซ้อน	ผันผวน	และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	เอสซีจีได้ออกแบบ
โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริต	ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	ผู้ถือหุ้น		
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	โดยมี	“คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี”	ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่
ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นกรอบแนวทางบริหารจัดการองค์กรและ
ธุรกิจ	และพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลตามวิสัยทัศน์

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำร
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ

ส�ำนักงำนตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน

คณะกรรมกำรกิจกำรสังคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

คณะจัดกำรเอสซีจี

กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

คณะจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เอสซีจี

SCG Diversity
Committee
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษัทของเอสซีจีประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย	ทั้งความรู้		
ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์	ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ	
มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสีย

ความหลากหลาย
ของกรรมการ

ระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่ง

ชำย12 คน 
80%

หญิง 3 คน 
  20%

4-6 ปี

6 คน

7-9 ปี

1 คน >10 ปี

2 คน

1-3 ปี  

6 คน

ประเด็นส�ำคัญ
คณะ

กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำร

บรรษัทภิบำล
และสรรหำ

คณะ
กรรมกำร
พิจำรณำ 

ผลตอบแทน

คณะกรรมกำร
กิจกำรสังคม 

เพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ระยะยาวและกลยุทธ์ด้าน ESG

การบริหารความเสี่ยง

ภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

จริยธรรมทางธุรกิจ

ทุนมนุษย์

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การสืบทอดกรรมการและผู้บริหาร

กำรก�ำกับดูแล

ของคณะกรรมกำร 
	
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับ
สูงกำาหนดกลยุทธ์	นโยบายการดำาเนิน
งาน	ทั้งระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	
นโยบายการเงิน	การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กร	ทบทวนนโยบาย
และแผนงานสำาคัญของบริษัทเป็นประจำา
ทุกปี	รวมทั้งดูแลและสนับสนุนการจัดสรร
ทรัพยากรสำาคัญเพื่อให้การดำาเนินงาน	
บรรลุตามเป้าหมาย		ตลอดจนกำากับดูแล		
ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำาเนินงาน
ของเอสซีจีและผลการปฏิบัติงานของ	
ผู้บริหารระดับสูงตามแผนที่วางไว้	ด้วยการ	
ดำาเนินงานอย่างเป็นอิสระ

กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2565
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บทบำทของคณะกรรมกำร
ด้ำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน ปี 2565

“สถานการณ์ทั่วโลกยังผันผวน	เป็นภาวะ	
วิกฤตซ้อนวิกฤต	เราต้องเดินหน้าด้วยความ	
รอบคอบและระมัดระวัง	เพิ่มสภาพคล่อง		
ให้ความสำาคัญกับโครงการที่ลงทุนแล้วได้	
ผลตอบแทนคืนอย่างรวดเร็ว	และมองหา	
โอกาสใหม่ๆ	เช่นการจัดตั้งบริษัทประกอบ	
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน		
SCG	Cleanergy”

จันทนิดำ สำริกะภูติ
ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่-กำรเงินและกำรลงทุน เอสซีจี 

Governance and Economic Dimension 

Leader

“เอสซีจีบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	
อย่างยั่งยืนโดยสร้างความร่วมมือกับทุก	
ภาคส่วน	ทั้งชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน		
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลที่	
ถูกต้อง	เช่น	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	
ร่วมกันพัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อแจ้งไปยังโรงงานในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี	ราชบุรี	ขอนแก่น	และปราจีนบุรี	
และบริหารจัดการนำ้าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย”

ยุทธนำ เจียมตระกำร
ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่-กำรบริหำรกลำง เอสซีจี

Environment Dimension Leader

“เอสซีจีให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย		
ซึ่งเป็นทั้งทุนมนุษย์และทุนทางสังคม	โดย	
ใช้ศักยภาพของเราสนับสนุนคู่ค้า	คู่ธุรกิจ		
ชุมชน	ให้เกิดการพัฒนา	สร้างอาชีพที่มั่นคง	
และยั่งยืน	เช่น	ทักษะช่างฝีมือ	การบริหาร	
จัดการวิสาหกิจชุมชน	ช่วยการแก้ปัญหา	
ความเหลื่อมลำ้า	และดูแลด้านสิทธิมนุษยชน	
ไปพร้อมกัน”

ปรเมศวร์ นิสำกรเสน
Vice President-Distribution 

and Retail Business 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

Social Dimension Leader

“ผลกระทบของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่ม	
สูงขึ้น	เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิง	
ทางเลือกให้มากขึ้น	เช่น	โรงงานปูนซีเมนต์	
สามารถเพิ่มเชื้อเพลิงทางเลือกจาก	18%		
ในปี	2563	เป็น	27%	ในปี	2565		ช่วยลด	
การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
Net	Zero”

มงคล เฮงโรจนโสภณ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนปฏิบัติกำร

และรองผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจโอเลฟินส์ 

ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์  

ประธำนคณะกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศและพลังงำน

“เอสซีจีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุม
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้งในพื้นที่	
ปฏบิตังิานและการขนส่ง	เช่น	AI	Monitoring	
ดูแลงานติดตั้งหลังคา	ระบบ	ADAS	
ควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถบรรทุก	
พร้อมทั้งเน้นส่งเสริมวินัยการปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัย	(Operational	Discipline)”	

ชนะ ภูมี
Vice President-Cement and  

Green Solution Business  

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัย
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โครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน
เพื่อควำมยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำร
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เอสซีจี

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ

ส�ำนักงำนตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน

คณะกรรมกำรกิจกำรสังคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

คณะจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เอสซีจี

SCG Diversity
Committee

คณะจัดกำรเอสซีจี

Governance & Economic 

Excellence Committee

Environment Excellence

Committee

Social Excellence

Committee

คณะกรรมกำร

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศและพลังงำน

คณะกรรมกำร

อำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัย

คณะท�ำงำนวิชำชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะกรรมกำร
พัฒนำคู่ธุรกิจ

อย่ำงยั่งยืน

คณะท�ำงำนวิชำชีพ
กำรตลำด กำรขำย

และแบรนด์

SCG Green Choice*

คณะท�ำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ

คณะท�ำงำน
จัดกำร

คุณภำพอำกำศ

คณะท�ำงำน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และจัดกำรของเสีย

อุตสำหกรรม

คณะท�ำงำน Human 
Rights & Stakeholder 

Engagement

คณะท�ำงำน
Corporate 
Citizenship

& Philanthropy

กำรบุคคลกลำง

คณะกรรมกำร
อำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน

คณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัยใน

กำรเดินทำงและขนส่ง

กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

วำงแผน
และกำรเงิน

Corporate Risk 
Management

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ส�ำนักงำนใหญ่ บำงซื่อ

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

คณะกรรมกำรเพื่อกำรด�ำเนินงำน

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระดับมิติ 3 ด้ำนหลัก

คณะกรรมกำรเพื่อกำรด�ำเนินกลยุทธ์

และกำรด�ำเนินงำนในระดับกลยุทธ์

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบด�ำเนินกำร

สำยกำรรำยงำน

ประสำนงำนและแลกเปลี่ยนข้อมูล

*ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
SCG Enterprise Brand Management Steering Committee
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คณะกรรมกำร สำระส�ำคัญ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•  สนับสนุนการด�าเนินงานกิจการสังคมตามแนวทาง ESG โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนทัน 
สถานการณ์ และพึ่งพาตนเองได้

•  มุ่งสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต้นน�้า การบริหารจัดการน�้าชุมชน การปลูกต้นไม้  
และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ด้วยบ้านปะการัง รวมถึงการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

•  มุ่งลดเหลื่อมล�้าในสังคม 50,000 รายในปี 2573 โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน พัฒนาทักษะอาชีพ  
เสริมความรู้ธุรกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างรายได้มั่นคง รวมทั้งสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สังคม โดยเฉพาะผู้เปราะบาง 

•  มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง 
เอสซีจี

•  ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ที่ก�าหนด
•  พิจารณา ทบทวน ติดตาม อนุมัติและรายงานปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยง

•  ความเสี่ยงที่ส�าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน

•  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก  
วิกฤตเงินเฟ้อและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

•  ทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ (Materiality) ปรับโครงสร้างการด�าเนินงาน ก�ากับดูแลและบริหารงาน
ตามแนวทาง ESG 4 Plus ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและผลักดันให้อยู่ในการปฏิบัติงานของธุรกิจ 

•  ติดตาม ทวนสอบและน�าแนวทางมาตรฐานการประเมิน ESG ในระดับสากล เช่น S&P Global, CDP, MSCI และ  
FTSE4 Good Index Series มาปรับปรุงการด�าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี

•  ขยายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับสากลและประเทศ เช่น WBCSD, UNGC, Ellen MacArthur  
Foundation, TBCSD, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาครัฐ 

Governance and Economic 
Excellence Committee

•  น�าแนวทางการประเมิน บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต โดยการพิจารณา 
ทางเลือกของผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ ตามหลักของ TCFD มาใช้วางกรอบการวางแผนธุรกิจระยะยาว

•  โครงสร้างและการก�ากับดูแลของผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ  
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

•  รักษาเสถียรภาพและปรับตัวของธุรกิจ กลยุทธ์ การลงทุน และกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่าและ 
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

Environment Excellence 
Committee

•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ

•  เศรษฐกิจหมุนเวียน สินค้าและบริการที่ยั่งยืน การจัดการของเสีย การบริหารจัดการน�้า และการจัดการมลพิษ 
ทางอากาศ

•  น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Social Excellence 
Committee

•  น�าแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล เช่น UNGC, UDHR, ILO ไปสู่การด�าเนินงานของธุรกิจเอสซีจี 
การร่วมทุน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

•  ติดตาม ดูแล ให้ข้อแนะน�าในการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
•  ก�าหนดเป้าหมายและเปิดเผยข้อมูลทางสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและความหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน

•  ก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก Science-based inform ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส  
•  จัดท�าแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Roadmap) การจัดเตรียมเทคโนโลยีงบประมาณ และกลไกคาร์บอน
ภายใน (Internal Carbon Pricing)

•  การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมต่างๆ เพื่อสนับสนุน NDC

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�างาน 

คณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

•  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อก�าหนดสากลที่เกี่ยวข้อง 
•  ประเมิน ดูแลติดตาม ให้ข้อแนะน�า เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์ผล  
ให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

•  ผลักดันการน�า SCG Safety Framework มาตรฐาน Goods Transportation Safety มาตรฐานการท�างานอย่าง
ปลอดภัย และกฎพิทักษ์ชีวิตไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลทั้งในและต่างประเทศ 

•  วิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม แนวทางการแก้ไข ให้ข้อแนะน�า ขยายผลเพื่อป้องกันการเกิดซ�้า
•  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน

กำรประชุมของคณะกรรมกำร
เพื่อขับเคลื่อนควำมยั่งยืน ปี 2565

ควำมถี่ในกำรประชุม (4 ครั้ง/ปี)



OUR STRATEGY  39

เสียงจำกผู้บริหำรหญิง
และผู้บริหำรรุ่นใหม่ของเอสซีจี
เอสซีจีส่งเสริมควำมเสมอภำคและปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 

และส่งเสริมให้มีกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำง

และหลำกหลำยให้เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในทุกระดับ

“เพศสภาพ	หรือความแตกต่าง	
ใดๆ	ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรค	
ในการทำางานและการเติบโตที่	
เอสซีจี	จากประสบการณ์การ	
ทำางาน	เราได้เรียนรู้ว่า	ความคิด	
สร้างสรรค์และไอเดียทางธุรกิจ	
ใหม่ๆ	เกิดขึ้นได้จากการเปิดใจ	
ยอมรับมุมมองและความคิดเห็น	
ที่หลากหลายและแตกต่างของ
แต่ละคน	เราไม่จำาเป็นต้องเก่ง	
ทั้งหมดในทุกๆ	เรื่อง	เพราะเรา	
มีทีมงาน	มีเพื่อนพนักงานทั้ง	
องค์กร	ที่มีความรู้ความสามารถ		
มาช่วยสร้างเสริมให้เกิดจุดร่วม	
หรือ	Synergy	กัน	ด้วยความ	
เชื่อใจซึ่งกันและกัน	และมี	
เป้าหมายเดียวกัน	คือการมุ่งไปสู่	
ความสำาเร็จขององค์กรของเรา”

อัญชลี ชวนะลิขิกร 
Head of Housing Products 

Business, 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

“ไม่ใช่แค่เรื่องเพศสภาพ	เอสซีจี	
ยังเปิดกว้างด้านพื้นฐานการ
ศึกษา	ผู้บริหารในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีไม่จำาเป็นต้องเป็น
วิศวกรเท่านั้น	ตัวอย่างเราที่
ได้รับการยอมรับให้ทำางานที่
ท้าทาย	สร้างแรงบันดาลใจให้
น้องๆ	ว่าใครๆ	ก็ทำาได้		องค์กร
เราพิจารณาที่ความสามารถและ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ		การปฏิบัติต่อ
กันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องทำาให้
รู้สึกใกล้ชิดกันมาก	ทำางานเป็น
ทีมผสม	น้องได้เรียนรู้จากพี่		
พี่ได้เข้าใจความคิดของน้อง		
ผู้ชายเรียนรู้ความคิดของ	
ผู้หญิงหรือ	LGBTQ		เกิด	
ความกลมกลืนและกลมเกลียว		
ไม่ว่าอายุ	เพศ	การศึกษา		
ประสบการณ์	ทุกคนสำาคัญในทีม	
ไม่แตกต่างกัน”

“ปัจจุบันทั้งลูกค้า	คู่ค้า	และ	
นักลงทุน	ต่างต้องการให้เอสซีจี	
เติบโตและดูแลสิ่งแวดล้อมไป	
พร้อมกัน	โดยนำาความรู้จาก	
การวิจัยและเทคโนโลยีทั้งจาก	
ภายในเอสซีจีและภายนอกเข้ามา	
ช่วย	ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ	
ออกแบบผลิตภัณฑ์	เทคโนโลยี
การผลิต	ตลอดจนการขนส่ง	
ผู้บริหารรุ่นใหม่จึงต้องเปิดใจ
เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ	และจัดสรร
เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพใน
โครงการลงทุนด้าน	ESG	เพื่อให้
บริษัทใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน	เพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน	และสร้าง
องค์กรให้เติบโตในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน”

ภัควัต ภำษีผล 
Strategy and Growth Director, 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

“ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาโลก	
ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต	
และความเปลี่ยนแปลงมากมาย		
บทบาทของผู้บริหารรุ่นใหม่จึง	
ไม่ใช่เพียงการทำาตามสูตรสำาเร็จ	
ที่เคยใช้กันมา	หากแต่ต้องรู้จัก	
ปรับตัว	พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ		
และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	
ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรม	
องค์กรที่เต็มไปด้วยความคิด	
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ			
ที่สำาคัญคือเป็นสื่อกลางระหว่าง	
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน	
รุ่นใหม่ในการสร้างความเข้าใจ	
และสร้างแรงบันดาลใจให้	
พนักงานมีส่วนร่วมผลักดัน	
องค์กรในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว		
สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น	
โอกาสได้อย่างราบรื่น”

ณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญำ  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนวำงแผนกลำง 

เอสซีจี

พรรณชมพ ูอศิรำงกรู ณ อยธุยำ
Director - Hydrocarbon 

& Derivatives, 

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)
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กำรดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน
ของเอสซีจีในทุกมิติ เอสซีจีจึงก�าหนด
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy 
and Guidelines) และคู่มือการสร้างความ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Guidance 
for Stakeholder Engagement) เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และน�าช้อมูลเชิงลึกมา 
ประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ  
(Materiality) และก�าหนดรูปแบบและแนวทาง 
การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
และเอสซีจีต่อไป

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 สำานักงานเลขานุการบริษัท/หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ประเด็นส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
•	 สิทธิผู้ถือหุ้น
•	 ผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน
•	 ทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ
•	 แนวทางการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำาเนินงานธุรกิจ
•	 เปิดเผยข้อมูลธุรกิจอย่างโปร่งใส	ต่อเนื่อง	และทั่วถึง
•	 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
•	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
•	 Analyst	Conference	และ	Press	Conference	ทุกไตรมาส
•	 กิจกรรมเพื่อสื่อสารกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจในประเทศ	2	ครั้ง/ปี
•	 Non-Deal	Roadshow	&	Conference	แบบ	Virtual/Physical		

รวม	37	กิจกรรม	จำานวน	88	ประชุม
•	 Domestic	Roadshow	และ	Conference	แบบ	Virtual/Physical	

รวม	25	กิจกรรม	จำานวน	65	ประชุม
•	 One-on-One	Meeting/Group	Meeting	และ	Conference		

Call
•	 กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลักของเอสซีจี	1	ครั้ง

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
•	 ข้อเสนอแนะให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไซต์	หาก

สถานการณ์โควิด	19	คลี่คลาย	>	รับด�ำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกำสซักถำมข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้น

•	 ข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของเอสซีจี	>	รับด�ำเนินกำร

•	 ประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ	และแนวทางด้าน	ESG	ต่อการดำาเนิน
ธุรกิจ	>	จัดกิจกรรมสื่อสำร เผยแพร่ข้อมูล และจัดท�ำรำยงำน
เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนอย่ำงสม�่ำเสมอ

คุณค่าต่อทุนของเอสซีจี
	ทุนด้านการเงิน

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
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พนักงำน คู่ธุรกิจและคู่ค้ำ

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 สำานักงานการบุคคล

ประเด็นส�าคัญส�าหรับพนักงาน
•	 การดูแล	รักษา	พัฒนา	และการเติบโตของพนักงาน
•	 สื่อสารทิศทางการดำาเนินงานขององค์กรและแนวทางการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ
•	 รับฟังและเข้าใจความต้องการของพนักงาน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่เยี่ยมพนักงานทุกปี
•	 ผู้บริหารพบพนักงาน	1	ครั้ง/ไตรมาส
•	 Leadership	Forum	1	ครั้ง/ไตรมาส
•	 การสำารวจความผูกพันต่อองค์กร
•	 การจัด	Focus	group	กับพนักงานกลุ่มต่างๆ	(ผู้หญิง		

LGBTQI+	ผู้พิการ	ผู้นับถือศาสนาอิสลาม	ผู้มีศักยภาพสูง)
•	 กิจกรรม	Be	You	Club	ชุมชนในการแลกเปลี่ยนความ	

คิดเห็นและบริหารความหลากหลาย
•	 การจัด	Forum	เสริมสร้างอค์ความรู้หัวข้อต่างๆ	อาทิ	ESG		

Symposium,	ESG	for	Sustainability,	Go	Green	Together	
•	 กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน	เช่น	การปลูกต้นไม้	การ

บริจาคโลหิต	กิจกรรม	CSR

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
•	 การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน	>	ด�ำเนินกำรสื่อสำรอย่ำงต่อ

เนื่อง
•	 การได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ	>	จัดส�ำรวจ

ควำมคิดเห็น และควำมผูกพันต่อองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
•	 การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งภายในองค์กร	และต่อ

สังคม	>	จัดกิจกรรมเพื่อกำรช่วยเหลือสังคม และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 หน่วยงานจัดหาในแต่ละธุรกิจ/หน่วยงานจัดหากลาง/	

คณะทำางาน	Sustainable	Supplier

ประเด็นส�าคัญส�าหรับคู่ธุรกิจและคู่ค้า
•	 นโยบายและความคาดหวังของเอสซีจี
•	 ความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจร่วมกับเอสซีจี
•	 โอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกันกับเอสซีจี
•	 การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ	จากเอสซีจี

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
•	 เยี่ยมเยียนและรับฟังความคิดเห็นของคู่ธุรกิจและคู่ค้าอย่าง

สมำ่าเสมอ	
•	 กิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย		
•	 สื่อสาร	ให้ความรู้	สร้างความเข้าใจการดำาเนินธุรกิจ	

ตามแนวทาง	ESG	ในงาน	Supplier	Day	2022	
•	 การดูงาน	และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ	(Site	Visit)
•	 กิจกรรมตรวจประเมินคู่ธุรกิจและคู่ค้ารายปี	เพื่อสร้างแผน

ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินธุรกิจของคู่ธุรกิจและคู่ค้า	

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
•	 ข้อจำากัดของคู่ธุรกิจและคู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็กในการ	

พัฒนาศักยภาพทั้งด้านธุรกิจและ	ESG	>	สนับสนุนองค์ 
ควำมรู้ เทคโนโลยี และสร้ำงแผนปรับปรุงและพัฒนำธุรกิจ 
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง

คุณค่าต่อทุนของเอสซีจี คุณค่าต่อทุนของเอสซีจี
	ทุนด้านการเงิน

	ทุนการผลิต

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

	ทุนด้านการเงิน

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

	ทุนทางธรรมชาติ
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ลูกค้ำ ชุมชน

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 หน่วยงานการตลาด/ช่องทางจัดจำาหน่าย/ธุรกิจจัดจำาหน่าย

ประเด็นส�าคัญส�าหรับลูกค้า
กลุ่ม B2B/B2B2C

•	 กำาไร	และยอดขาย	
•	 การพัฒนาผู้แทนจำาหน่าย
•	 ข้อมูลเพื่อการกำาหนดกลยุทธ์	การวางแผนตลาด
•	 การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่ม B2C

•	 สินค้า	บริการ	และโซลูชัน	ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์
•	 ข้อมูลสินค้า	บริการ	และนวัตกรรมใหม่ๆ
•	 การให้คำาปรึกษา	วิธีแก้ปัญหาสินค้า	บริการ	และโซลูชัน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กลุ่ม B2B/B2B2C

•	 ให้คำาแนะนำาการดำาเนินธุรกิจรายสัปดาห์
•	 ร่วมพัฒนาสินค้าบริการ	และโซลูชันที่สร้างความยั่งยืน
•	 รบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้าผ่าน	Face	to	Face,	Line,	Call	Center
•	 กิจกรรมการตลาด	และส่งเสริมการขาย	ทั้ง	Offline	และ	Online	

กลุ่ม B2C
•	 จัดแสดงสินค้า	บริการ	และนวัตกรรมในงานแสดงสินค้าต่างๆ	
•	 Online	Platform	ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างสะดวก

สบาย
•	 รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	ผ่านช่องทางออนไลน์	

เว็บไซต์

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
กลุ่ม B2B / B2B2C

•	 ข้อมูลด้านการตลาดและการแข่งขัน	>	ปรับโครงสร้ำงรำคำตำม
กลยุทธ์และสถำนกำรณ์ตลำด

•	 คุณภาพสินค้า	บริการ	หรือปัญหาต่างๆ	>	จัดท�ำระบบกำร
ชดเชยสินค้ำ ระบบ E-Claim

กลุ่ม B2C
•	 คุณภาพสินค้า	บริการ	หรือปัญหาต่างๆ	>	ปรับปรุงสินค้ำ 

บริกำร และกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์/CSR/สำานักงานบริหารแบรนด์	

และกิจการเพื่อสังคม

ประเด็นส�าคัญส�าหรับชุมชน
•	 การดูแลการดำาเนินงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

กับชุมชน
•	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน	

(Shared	Value)
•	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบ

โรงงาน
•	 การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอสซีจีกับผู้นำาชุมชน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
•	 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน	1	ครั้ง/เดือน
•	 กิจกรรมให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	1	ครั้ง/ปี
•	 โครงการด้านสังคม	เช่น	การบริหารจัดการขยะ	การปลูกต้นไม้

เพื่อดูดซับ	CO2		โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
•	 กิจกรรมด้านสุขภาพ	ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่		

1	ครั้ง/เดือน
•	 ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน	เช่น		

Line	group,	Facebook
•	 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการด้านชุมชนในกิจกรรมของเอสซีจี	เช่น	

ESG	Symposium
•	 สำารวจความพึงพอใจของชุมชน	1	ครั้ง/ปี

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
•	 ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน	>	ให้ควำมรู้กำรคัดแยกขยะและ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกขยะ
•	 การช่วยยกระดับรายได้แก่ชุมชน	>	ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและ

สนับสนุนด้ำนกำรตลำด กำรขำยสินค้ำออนไลน์
•	 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานในชุมชน	>	ด�ำเนินกำร

เพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุน
•	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชน	ชุมชน	>	ร่วมประชุม 

กับกรมส่งเสริมกำรปกครองและหน่วยงำนภำครัฐ เป็นประจ�ำ 
ทุกเดือน

	ทุนด้านการเงิน

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางปัญญา

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางปัญญา

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

	ทุนทางธรรมชาติ

คุณค่าต่อทุนของเอสซีจีคุณค่าต่อทุนของเอสซีจี
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บทรายงานเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภำคประชำสังคม 
นักวิชำกำร ผู้น�ำควำมคิด

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
•	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญส�าหรับภาคประชาสังคม  
นักวิชาการ ผู้น�าความคิด

•	 การเป็นผู้นำาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
•	 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	จากภาคประชา

สังคม
•	 การสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นความ

ยั่งยืน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
•	 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น	(Opinion	Panel)	และข้อเสนอแนะ	

1	ครั้ง/ปี
•	 สร้างความร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม
•	 กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อาทิ	

ESG	Symposium,	SCG:	the	Next	Chapter	Exposition,	
การเยี่ยมชมกิจการ

ปัญหา/ความคาดหวัง > การตอบสนอง 
•	 ผลักดันสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านความยั่งยืนต่อสังคมด้วย

ความรู้ความเชี่ยวชาญของเอสซีจี	>	เป็นต้นแบบและเป็น 
พี่เลี้ยงแก่องค์กรขนำดกลำงและขนำดเล็กอื่นๆ	

•	 ผนึกกำาลังกับองค์กรขนาดใหญ่และภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญด้านความยั่งยืน	>	แบ่งปันแนวปฏิบัติ 
ที่ดีและประสบกำรณ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในเวทีต่ำงๆ และ 
สร้ำง Ecosystem ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

•	 การสร้างความตระหนัก	ให้ความรู้กับสังคมเรื่อง	Climate	
Change	>	สื่อสำรเป้ำหมำย Net Zero และแนวทำง  
ESG 4 Plus ของเอสซีจี
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ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  96
การพัฒนาชุมชนและสังคม    102

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น�าความคิด
เครือข่ายความร่วมมือ มุ่งมั่นสร้างพลังสู่ความยั่งยืน  46
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  96
การพัฒนาชุมชนและสังคม    102

	ทุนมนุษย์

	ทุนทางปัญญา

	ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

	ทุนทางธรรมชาติ

คุณค่าต่อทุนของเอสซีจี
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เวทีรับฟังควำมคิดเห็นปี 2565
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี	จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น	(Opinion	Panel)	เพื่อรับฟังข้อมูล	ข้อคิดเห็น	
คำาแนะนำาและติชมของผู้มีส่วนได้เสีย	เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง	
ทุกปี	เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการดำาเนินงานด้านการ	
พัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี	

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช เลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ดร.วิรไท สันติประภพ ประธำนกรรมกำรบริหำรและเลขำธิกำร มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์

รศ.ทองทิพภำ วิริยะพันธุ์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ร่มธรรม ข�ำนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและบรรณำธิกำร เพจ ENVIRONMAN

	 ปี	2565	เอสซีจีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นปีที่	12	
โดยเน้นที่แนวโน้ม	ทิศทาง	ตลอดจนการกำากับดูแลและ
การดำาเนินธุรกิจภายใต้วิกฤตของภาวะโลกรวน	(Climate	
Change)	จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ภาควิชาการ	และสื่อมวลชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

OUR STRATEGYOUR BUSINESS ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE
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กำรปรับธุรกิจพร้อมกับ 

Climate Actions 

•	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรง	
และถี่ขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพและการดำารงชีวิต		
ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาความยากจน	สุขภาพ		
ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมลำ้า	
ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

•	 ภาคธุรกิจต้องรีบปรับตัวเพื่อลดแรง
กดดันจากบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไป	
ทั้งจากนโยบายของประเทศที่เข้าไป	
ลงทุนหรือดำาเนินธุรกิจ	และมาตรการ	
ทางการค้าด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี

•	 เลือกประเด็นความยั่งยืนที่ช่วยแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อม
กับสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ	เพื่อให้ทิศทาง
การดำาเนินงานมีความชัดเจน	และสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด	
ก่อนจะเป็นความเสี่ยงทางกลยุทธ์	
ที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจ

กำรก�ำกับดูแลด้ำน ESG 

ด้าน E-Environment
•	 	Scenario	Analysis	จะมีความสำาคัญมากขึ้นเพื่อใช้สื่อสารความเป็นไปได้ต่างๆ		
ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อธุรกิจ	การดำาเนินชีวิตของพนักงาน	
และผู้มีส่วนได้เสีย	พร้อมกับใช้สื่อสารสร้างความตระหนักรู้กับสังคมผ่านช่อง	
ทางต่างๆ	

•	 วางกลยุทธ์ด้านการชดเชยคาร์บอน	(Carbon	Offsetting	Strategy)	ที่มีประสิทธิภาพ	
พร้อมกับสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน	(Carbon	
Capture	and	Storage,	CCS)	และเทคโนโลยีการดักจับ	การใช้ประโยชน์	และ	
การกักเก็บคาร์บอน	(Carbon	Capture,	Utilization	and	Storage,	CCUS)	จะเป็น	
หัวใจสำาคัญในการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
สุทธิเป็นศูนย์	และช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ	
และประเทศ

ด้าน S-Social 
•	 ระดับรายได้และหนี้สิน	รวมถึงปัญหาความเหลื่อมลำ้า	อาจเป็นอุปสรรคและความ
ท้าทายให้คนไม่พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ	
ภูมิอากาศ	ภาคธุรกิจต้องมีส่วนร่วมกับภาครัฐออกแบบกลไกที่เหมาะสมเพื่อช่วย	
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม

•	 ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย	ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		
(Mitigation)	การปรับตัว	(Adaptation)	ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และ	
การสร้างระบบนิเวศในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน	
ในปี	2593	และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี	2608		

•	 ส่งเสริมชุมชนให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	เพื่อช่วยขยายผลการดำาเนินงานด้าน	
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้าน G-Governance
•	 วัดผลการดำาเนินงานในทุกมิติและเปิดเผยต่อสังคมอย่างโปร่งใส
•	 ร่วมกับภาครัฐในการสร้างกลไกการลดการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก		
รวมถึงออกแบบโครงสร้างที่ช่วยสร้างแรงจูงใจกับภาคธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
และเหมาะสม

•	 สร้างมาตรฐานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันจากมาตรการด้านการสร้างเศรษฐกิจ
คาร์บอนตำ่า	เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
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เอสซีจีเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตในปัจจุบัน ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียและขยะ การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากร สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต ด้วยการมุ่งหน้าสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาค เพื่อสร้างความ
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อความรุนแรงของวิกฤต

ชุมชนต้นแบบ 

ลดกำรเผำ

จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัด
ล�าปางที่เกิดขึ้นประจ�าทุกปีในช่วงต้นปี เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน โดยส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่
ป่าไม้ สัตว์ป่า สุขภาพของคน ระบบคมนาคมขนส่ง และ
เศรษฐกิจ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาเพื่อก�าจัดเศษ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และ
การหาของป่า เอสซีจีจึงจัดท�าโครงการ “ชุมชนต้นแบบ ลด
การเผา” บูรณาการความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชน 
และเอกชน ตามโมเดลต้นแบบของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ล�าปาง) จ�ากัด ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตรในพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่ป่า โดยตั้งเป้าหมาย
ขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยาต่อไป 

ควำมร่วมมือ

เพื่อยกระดับสู่เป้ำหมำย

ควำมเป็นกลำง

ทำงคำร์บอน

ของประเทศไทย

เอสซีจี ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
(TCMA) ประกาศ “MISSION 2023” พร้อม
ผนึกก�าลัง 25 พันธมิตร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา มุ่งเป้า
ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2566 
เพื่อยกระดับสู่เป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนของประเทศไทย ในสาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
มาตรการทดแทนปูนเม็ด

เครือข่ำยพันธมิตร

เพื่อจัดกำร

ขยะรีไซเคิล

เอสซีจีจับมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ขยายเครือข่ายถุงนมกู้โลก และ
การจัดการวัสดุครบทั้งวงจร สร้างระบบ
นิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย ผ่าน
โครงการ “ถุงนมกู้โลก”และ “ต้นกล้าไร้ถัง” 
ขยายผลจาก 17 จังหวัด สู่ 50 จังหวัด 
ทั่วทุกภูมิภาคของไทย พัฒนา Green 
Learning Network ขยายภาคีเครือข่ายสู่
โรงเรียน 5,567 แห่งทั่วประเทศ และ 
แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) น�าไป 
ใช้บริหารจัดการธนาคารขยะ เพื่อให้เห็น 
ผลลัพธ์การจัดการขยะ แปลงขยะกลับมา 
เป็นเงินหรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

“อัมพวำน่ำรักษ์” 

โมเดลกำรท่องเที่ยว

อย่ำงยั่งยืน

เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
มุ่งสร้ำงพลังสู่ควำมยั่งยืน

เอสซีจีร่วมกับหอการค้าไทยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่ม  
Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)  
สมุทรสงคราม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวมถึง 
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและสมาชิกหอหารค้าไทย จัดท�าโครงการ  
“อัมพวาโมเดลต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” และขยายผลต่อโดยจัดกิจกรรม “อัมพวาน่ารักษ์”  
ให้ความรู้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการคัดแยกขยะ สร้างการ 
รับรู้ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่น  
การจัดตั้งจุดรับขยะพลาสติกเป็นกิจกรรมประจ�าเดือนในระยะยาว  
เพื่อคัดแยกขยะพลาสติกที่สามารถน�ากลับไปรีไซเคิล
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“ความส�าเร็จของโครงการแยกดีมีแต่ได้ มาจากความ
ร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างยูนิลีเวอร์และเอสซีจี รวมทั้ง 
กลุ่มพันธมิตรที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า ผู้รีไซเคิลและแปรรูปบรรจุภัณฑ์
พลาสติก เทศบาล และชุมชน โดยไม่อาจขาดผู้ใดได้เลย   
อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น  การปกป้อง 
โลกใบนี้ต้องมาจากความพยายามของพวกเราทุกคน 
ที่จะเปลี่ยนแปลงพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นทรัพยากร 
หมุนเวียนไม่รู้จบ”

เอสซีจีและยูนิลีเวอร์ ประกาศความร่วมมือ 
ในการพัฒนาและเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์ของ 
ยนูลิเีวอร์จากพลาสตกิชนดิ HDPE เป็นพลาสตกิ 
HDPE รีไซเคิล (rHDPE) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกใน 
ประเทศไทยที่น�าพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน 
หมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ 
ใหม่ พร้อมกับเปิดตัวโครงการ “แยกดีมีแต่ได้” 
มุ่งลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วย 
การสร้างเครือข่ายในชุมชน น�าร่องที่เทศบาล 
เมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  จากการ
ด�าเนินโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน  
2565 สามารถบรรลุเป้าหมายในการรวบรวม 
พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนมากกว่า 6,000  
กิโลกรัม ได้แก่ พลาสติกประเภท HDPE จ�านวน  
100,931 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลาย 
ชั้นจ�านวน 77,969 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งสิ้น 5.76 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสร้าง 
รายได้เพิ่มให้แก่คนในชุมชนเทศบาลเมืองใหม่
บางบัวทองเป็นจ�านวน 49,970 บาท 

“The GCCA 2050 Cement and  
Concrete Industry Roadmap  
for Net Zero Concrete’ มี
เป้าหมายเพื่อให้อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตมีส่วนร่วม
กับประชาคมโลกลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก  ช่วยควบคุม 
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ 
โลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียส  
เอสซีจีมีส่วนส�าคัญในการจัดท�า 
Thailand Chapter : Net Zero  
Cement & Concrete Roadmap  
โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ 
ท�าแผนงานออกมาอย่างเป็น 
รูปธรรม และเอสซีจีได้น�าแผนงาน 
ดังกล่าวมาปรับใช้ในธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยเร่ง 
ให้เกิดการด�าเนินงานลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับ  
Roadmap ของ GCCA”

Mr.Thomas Guillot
Chief Executive 
of the Global Cement 
and Concrete 
Association (GCCA)

ณัฏฐินี เนตรอ�าไพ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ส่วนองค์กรสัมพันธ์
ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

พัฒนำขวดบรรจุภัณฑ์

จำกพลำสติกรีไซเคิล 

และส่งเสริมกำรคัดแยก

ขยะในโครงกำร 

“แยกดีมีแต่ได้”  

ควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรรับมือ

ภัยพิบัติ 

S.E.R.T.

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) จัดตั้งหน่วยงาน SCGP  
Emergency Response Team (S.E.R.T.) ซึ่ง 
เป็นทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน 
และภายนอกโรงงาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัย 
พิบัติที่มีความหลากหลายและรุนแรงขึ้นทุกปี และ 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ  
เช่น การจัดท�าแผนลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของ
จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี และมีแผนขยายไปยัง
จังหวัดขอนแก่นและปราจีนบุรี  การเข้าร่วมเครือ
ข่ายภาครัฐและเอกชนในการจัดการสาธารณภัยที่
ยั่งยืน (Private Sector Partnerships in Disaster 
Risk Reduction for Sustainability, PSP) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองทัพไทย กรมการทหารช่าง มูลนิธิร่วม
กตัญญู มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ  
ฯลฯ  ทั้งนี้ทีม S.E.R.T. ท�างานบูรณาการกับ 
หน่วยงานทุกระดับ และจัดกิจกรรมซักซ้อมประจ�าปี 
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเรียนรู้ทักษะ ทบทวน 
และฝึกฝนทีมให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

เอสซีจี เข้าร่วมการประชุม Global Cement &  
Concrete Association (GCCA) CEO Gathering 
ที่เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
เวทีความร่วมมือขององค์กรชั้นน�าระดับโลกด้าน
ปูนซีเมนต์และคอนกรีต และร่วมมือกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และ The  
Global Cement and Concrete Association  
(GCCA) จัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมซีเมนต์ 
และวัสดุก่อสร้าง น�าเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือน 
กระจกของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมของ  
Thailand Pavilion ในเวทีการประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27  
(COP27) ที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์และได้
ร่วมประกาศเป้าหมาย Thailand Chapter:  
Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050   
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และนับเป็นประเทศแรกที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero  
2050 ของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ขับเคลื่อนกำร

ลดกำรปล่อย CO2 ในธุรกิจ

ซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก
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ESG 
FOCUS

ESG 4 Plus

สร้ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน 

เร่งขับเคลื่อนกำรใช้พลังงำนสะอำด

เพื่อบรรลุเป้ำหมำย Net Zero

ยกระดับมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง

ด้วยเทคโนโลยี Green Construction

ลดเหลื่อมล�้ำ สร้ำงโอกำสกำรศึกษำ 

พัฒนำอำชีพมั่นคง เสริมสุขภำวะที่ดี 

เร่งขยำยพลังควำมร่วมมือ 

กู้วิกฤตด้วย ESG

มุ่งรักษำควำมเชื่อมั่นและโปร่งใส

ยกระดับด้วย Integrated GRC
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ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปรงใส

การจัดทำ Platform เพ�่อยกระดับการเปดเผยขอมูล

ย้ำรวมมือ

คาใชจาย 31 ลานบาท  

4

สนับสนุนหนวยงานระดับประเทศ อาเซียน และระดับโลก 
เพ�่อรวมกันขับเคลื่อน ESG มุงสูสังคมคารบอนต่ำ

Lean เหลื่อมล้ำ

มอบทุนการศึกษา 
100,000 ทุน 

ทั่วอาเซียน

 เง�นลงทุน 247 ลานบาท      คาใชจาย 259 ลานบาท  

 เง�นลงทุน 0.39 ลานบาท      คาใชจาย 0.65 ลานบาท  

สรางอาชีพ 
50,000 ราย 

ในป 2573

3

พัฒนาทักษะอาชีพที่ตลาดตองการใหแกชุมชนรอบโรงงาน 
และ SMEs

บรรจ�ภัณฑ 
SCGP ร�ไซเคิล
ได 100% 
ในป 2568

500 MW+ 
พลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและ 
ตางประเทศ ในป 2566

Go Green

เพ�่มยอดขาย
ในป 2573 67%

เง�นลงทุน 2,276 ลานบาท      คาใชจาย 2,200 ลานบาท  

2

มุงพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ขยายธุรกิจ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน

ESG 4 Plus 

 เง�นลงทุน 2,452 ลานบาท      คาใชจาย 988 ลานบาท  

สรางฝายชะลอน้ำ 
150,000 ฝาย 

ในป 2573

ปลูก ลด รอน 
ดูดซับ CO

2
 5 ลานตัน

ในป 2593

มุง Net Zero ป 2593

ลดกาซเร�อนกระจก
สุทธิลง 20% 
ในป 2573

1

ในโครงการที่ชวยเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
การใชพลังงานหมุนเว�ยน และลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง 
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4 Plus
เอสซีจีมุ่งสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสินค้ำ 

บริกำร และโซลูชัน เพื่อตอบโจทย์

ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ

ลูกค้ำ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

ควบคู่กับกำรค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

สังคม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดีตำมแนวทำง ESG โดยเอสซีจี 

ก�ำหนดกำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจนเรยีก 

ว่ำ ESG 4 Plus ได้แก่ 

มุ่ง Net Zero - Go Green - 

Lean เหลื่อมล�้ำ - ย�้ำร่วมมือ  

ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปร่งใส

มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี	2593	และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย	20%	เทียบ
กับปีฐาน	2563	ภายในปี	2573	โดยเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานคาร์บอนตำ่า		
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ตลอดจนวิจัย	
และลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง	และ	
เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน	
(CCUS)	ควบคู่กับการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ	
คาร์บอน	

"จากวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม		
และสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ภาวะโลกรวน	ที่ทุกภาคส่วนต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน		เอสซีจีได้มุ่งมั่นและดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้ได้ตามเป้าหมาย	โดยมุ่งเน้นการ
ใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด
ในกิจกรรมของธุรกิจ	ทำาให้ในปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็น	
ร้อยละ	13	ในปี	2563	เพิ่มเป็นร้อยละ	17		
ในปี	2565	ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด		
ซึ่งส่งผลทางบวกอีกด้านในช่วงวิกฤตราคา
พลังงานฟอสซิลที่สูงขึ้นมากและผันผวน		
นอกจากนี้เอสซีจีได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ
ให้สร้างมูลค่าต่อหน่วยสูงสุด	เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวะ
การณ์ที่ราคาพลังงานมีความผันผวนสูง"

มงคล เฮงโรจนโสภณ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนปฏิบัติกำร 

และรองผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจโอเลฟินส์  

ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์

มุ่งพัฒนานวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	เช่น	โซลูชันผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน	โซลูชันการก่อสร้าง
ที่ลดการใช้พลังงาน	ลดของเสียและ
หมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่		โซลูชัน
ด้านเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิล	ใช้ซำ้า	
หรือย่อยสลายได้	ลดการใช้ทรัพยากรตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	และส่งเสริม	
สุขอนามัยที่ดี	โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน	
ผลิตภัณฑ์ฉลาก	SCG	Green	Choice		
เป็นร้อยละ	67	ภายในปี	2573

“คำาว่า	Go	Green	ของเอสซีจี	คือ	
การทำาให้สินค้าและบริการเป็นมิตรต่อ	
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	ให้เป็นทางเลือกของ
ลูกค้าที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษ์โลก		
การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นกลไกสำาคัญใน
การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ลดผล	
กระทบต่อโลก	เช่น	ลดการปล่อยก๊าซเรือน	
กระจก	การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในการ	
ผลิต	รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ	
ใหม่ที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	
เช่น	โซลูชันการประหยัดพลังงาน	การใช้
พลังงานหมุนเวียน	เป็นต้น”

วชิระชัย คูน�ำวัฒนำ 
Head of Smart System Solution Business 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง เอสซีจี

มุ่ง Net Zero Go Green
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มุ่งสร้างความร่วมมือขับเคลื่อน	ESG	กับ
หน่วยงานระดับประเทศ	ภูมิภาคอาเซียน	
และระดับโลก	จัดทำาโครงการต่างๆ	เช่น	
โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน	การนำา
วัสดุและของเสียกลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล	การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		การจัด
งานกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและส่ง
เสริมทุกภาคส่วนให้ร่วมขับเคลื่อน	ESG

“สภาวะอากาศของโลกมีความผันผวนสูง
จนถึงจุดที่ทุกภาคส่วนในโลกมีข้อตกลงร่วม
กันที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน		
การทำางานแบบตัวคนเดียวหรือเพียง	
กลุ่มเดียวจึงไม่เพียงพอ		เอสซีจีเชื่อมั่น	
ว่าการเดินคนเดียวแม้จะเดินได้เร็ว	แต่การ		
ทำางานกับพันธมิตรด้วยความร่วมมือกัน	
สามารถทำาสิ่งที่ดีต่อโลกและสร้างผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้างกว่ามาก	โดยวิเคราะห์	
พิจารณาจัดลำาดับสิ่งที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	
ขนาดของผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้	รวมถงึรปูแบบ	
ความร่วมมือ	เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เป็น	
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	โครงการนำาร่อง	
การเปลี่ยนผ่านจากแหล่งพลังงานแบบเดิม	
มาเป็นพลังงานสะอาดโดยความร่วมมือ	
ขององค์กรธุรกิจต่างๆ		โครงการพัฒนา	
วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของวัสดุที่ใช้แล้วร่วมกับ	
ผูผ้ลติสนิค้า	ซึง่ต้องร่วมมอืกบัภาครฐั	เอกชน	
ชุมชน	ในการเก็บรวบรวมวัสดุใช้แล้วนำากลับ
มาแปรรูป”	

ยุทธนำ เจียมตระกำร 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่-กำรบริหำรกลำง เอสซีจี

ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การกำากับดูแล
กิจการที่ดี	(Governance)	อย่างต่อเนื่อง	
ดำาเนินทุกกิจกรรมด้วยความโปร่งใส			
ตรวจสอบได้	และเน้นการปลูกฝังพนักงาน
ทุกระดับ	สืบสานจริยธรรมและอุดมการณ์	
เอสซีจี	ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

“ความไม่โปร่งใส	เกิดขึ้นได้จากหลาย
สาเหตุ	เช่น	การเปิดโอกาสให้เกิดการรับรู้	
และเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน	การเลือก	
ปฏิบัติ	การบังคับใช้กฎกติกาโดยไม่อยู่
บนบรรทัดฐานเดียวกัน	ตลอดจนความไม่
พร้อมของข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตรวจสอบ
และอ้างอิง	ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพในการเก็บและแสดงผลข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็วและครอบคลุม		
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล	
ได้ทุกที่ทุกเวลา	ทำาการตรวจสอบยืนยัน	
ได้รวดเร็ว	และยังสามารถนำาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการ	ทำาให้เห็นแง่มุม	
ความผิดปกติ	และเพื่อสร้างความ	
เชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดต่างๆ		
ได้สะดวกรวดเร็ว”

พสุนิต พุ่มมณีกร 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน Corporate 

Innovation เอสซีจี

Lean เหลื่อมล�้า

ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม	
50,000	คน	ภายในปี	2573	ด้วยการพัฒนา	
ทักษะอาชีพที่ตลาดต้องการให้แก่ชุมชน	
และ	SMEs	เช่น	อาชีพพนักงานขับรถ	
บรรทุก	ช่างก่อสร้าง	ผู้ช่วยพยาบาล		
ผู้ช่วยทันตแพทย์	นักบริบาลผู้สูงอายุ		
ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และจำาหน่ายสินค้า	
ออนไลน์และออฟไลน์		ตลอดจนให้	
สินเชื่อร้านค้าช่วงและผู้รับเหมารายใหญ่	
ผ่านแพลตฟอร์ม	Siam	Saison

“สถานการณ์โควิด	19	และวิกฤตเศรษฐกิจ	
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อรายได้ครัวเรือน	
ทำาให้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคมมี	
แนวโน้มสูงขึ้น	เอสซีจีให้ความสำาคัญ	
และเดินหน้าลดปัญหานี้อย่างจริงจังตาม
แนวทาง	ESG	4	Plus	เน้นการดำาเนินงาน
ใน	3	ด้าน	คือ	ด้านการศึกษา	สร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษา	มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนและการเรียนรู้เพื่อมีงานทำา			
ด้านอาชีพ	ยกระดับทักษะฝีมือและความรู้	
ธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางรายได้	โดยใน	
ปี	2565	เอสซีจีพัฒนาอาชีพให้ชุมชนและ		
SMEs	กว่า	8,000	คน	และด้านสุขภาวะ		
สร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในสังคม	โดยเฉพาะ	
กลุ่มเปราะบาง	ทั้งนี้เอสซีจีนำาความรู้		
เทคโนโลยี	และนวัตกรรมต่างๆ	มาช่วย	
ลดความเหลื่อมลำ้า	สร้างสังคมที่พึ่งพา	
ตัวเองและคุณภาพชีวิตผู้คนที่ดีขึ้น”

วีนัส อัศวสิทธิถำวร 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน Enterprise Brand 

Management เอสซีจี

ย�้าร่วมมือ ยดึหลกั เชือ่มัน่และโปร่งใส 
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สร้ำงกำรเปลี่ยน
ผ่ำนด้ำนพลังงำน 
เร่งขับเคลื่อนกำรใช้พลังงำนสะอำด
เพื่อบรรลุเป้ำหมำย Net Zero 

เอสซีจีประกาศเป้าหมายระยะยาวมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	2593	(Net	Zero	by	2050)	
และเป้าหมายระหว่างทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ	Scope	1+2	ลงอย่างน้อย	20%	ภายในปี	2573	
เทียบกับปีฐาน	2563	ครอบคลุมทั้งธุรกิจในประเทศและต่าง
ประเทศ	เป็นความมุ่งมั่นร่วมกับเป้าหมายของประเทศไทย
และนานาชาติในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย	
พื้นผิวโลกไม่ให้เกินกว่า	1.5	องศาเซลเซียส	ซึ่งจะช่วยลดผล	
กระทบของความรนุแรงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	
เพื่อป้องกันหายนะครั้งใหญ่ที่ยังประเมินไม่ได้ต่อทุกสรรพ
ชีวิตและคนบนโลก	เพราะหากถึงจุดนั้น	แม้แต่ธุรกิจ	หน่วย
งาน	และองค์กรต่างๆ	ก็อาจไม่สามารถดำาเนินการต่อไปได้

	 เอสซีจีเป็นองค์กรที่มีรากฐานยาวนานกว่า	110	ปี	
ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมมานับครั้งไม่ถ้วน	ทั้งวิกฤต
ในประเทศและวิกฤตระดับโลก	ผ่านการเรียนรู้และปรับตัว	
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง	
เข้มแข็งคู่กับสังคมไทยและภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด		
แม้ในห้วงยามอันยากลำาบากที่เพิ่งพ้นไปของการระบาด	
โควิด	19		เอสซีจีก็ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม	
เพื่อตอบโจทย์และช่วยเหลือสังคมควบคู่กันไป
	 แต่การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนในอดีต	
ที่ผ่านมา
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	 แม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังคงเผชิญความท้าทาย
และอุปสรรคที่จะหยุดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล	และ
เปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด	เพราะการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลนั้นมีมายาวนานตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในกิจกรรมต่างๆ	ทั้งการผลิต	การบริการ	การเดินทาง	
การขนส่ง	การใช้สินค้าอุปโภค	บริโภค	ล้วนพึ่งพาพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก	
	 ทว่าไม่มีหนทางอื่นที่ชัดเจนไปกว่าการใช้พลังงาน

สะอาด	ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	
พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล	เชื้อเพลิงชีวภาพ	คือคำาตอบ
ของการบรรลุเป้าหมาย	Net	Zero	เพียงแต่ดำาเนินการ
จัดการกับอุปสรรคต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจริง	
	 เอสซีจีศึกษาและสั่งสมประสบการณ์การใช้พลังงาน

สะอาดมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี	จึงเล็งเห็นอย่างชัดเจน
ว่าธุรกิจพลังงานสะอาด	คือแนวทางสำาคัญที่จะช่วยขับ
เคลื่อนสังคมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลาย	
และสามารถสร้างความมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่
สังคมคาร์บอนตำ่าไปด้วยกัน	

มุ่งมั่นใช้พลังงาน 
สะอาดสั่งสมความ 
เชี่ยวชาญจากภายใน 
ตั้งแต่ปี	2544	เอสซีจีริเริ่มใช้พลังงานทดแทน	โดยนำายาง
รถยนต์เหลือทิ้งมาใช้เป็นเชื้อเพลิง	ก่อนจะพัฒนาการผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เช่น	
ฟางข้าว	ใบอ้อย	กะลาปาล์ม	แกลบ		การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการบำาบัดนำ้าเสีย		รวมถึงการใช้ความร้อนเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า
	 ปี	2555	เอสซีจีเริ่มโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแข็ง

ทดแทนจากขยะชุมชน	(RDF)	โดยตั้งโรงแยกขยะที่บ่อ	
ขยะและชุมชน	เพื่อแยกขยะที่เผาไหม้ได้	นำามาแปรรูป	
อัดก้อนแข็งเป็นเชื้อเพลิงมาใช้ทดแทนถ่านหินในหม้อเผา
ปูนซีเมนต์
	 เอสซีจีพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

มาอย่างต่อเนื่อง	ล่าสุดจัดทำาโครงการรับซื้อวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร	เช่น	ฟางข้าว	ใบอ้อย	ซังข้าวโพด	จากพื้นที่
รอบโรงงานในหลายๆ	จังหวัด	นำามาแปรรูปเป็นเม็ด	
เชื้อเพลิงชีวมวล	(Energy	Pellet)	เพื่อทดแทนถ่านหิน	
	 นอกจากช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรแล้ว	ยังช่วยลด	

ฝุ่น	PM	2.5	จากการเผาเศษซากพืชอีกด้วย
	 ปี	2559	เอสซีจีเริ่มผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Energy)	มาใช้ในโรงงาน	
ของทุกกลุ่มธุรกิจ	เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจาก	
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก		จากพื้นฐานของประเทศไทย	
ที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง	คือมีค่า	
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่	18.2	เมกะจูลต่อตารางเมตร	
ต่อวัน		ทำาให้การใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงาน	
แสงอาทิตย์มีความเป็นไปได้สูงกว่าการใช้พลังงานลม		
ซึ่งมีตำาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในบางพื้นที่ของประเทศไทย
	 เอสซีจีขยายการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มบนบกในพื้นที่รอบ

โรงงาน	จากนั้นก็พัฒนามาขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาอาคารของโรงงาน	และไม่หยุดยั้งที่จะมองหา
พื้นที่เป็นไปได้อื่นๆ	จนมองเห็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้
ประโยชน์	คือผิวนำ้าของบ่อนำ้าโรงงาน	จึงพัฒนานวัตกรรม	
“โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า”	ติดตั้งครั้งแรกในบ่อเก็บนำ้าของ	
SCGC	(ธรุกจิเคมคิอลส์)	Site	3	ระยอง	เมื่อปี	2561	จาก	
การคิดค้นทุ่นพลาสติกลอยนำ้าสำาหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์	
ขึ้นเอง	ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานต่อ	
การใช้งานกลางแดดจัด	รองรับนำ้าหนักของแผงโซลาร์เซลล์	
ให้ลอยตัวอย่างมั่นคง		ทำาให้โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้ากลาย	
เป็นต้นแบบให้กับการติดตั้งในโรงงานหลายแห่ง	ซึ่งมีพื้นที่	
บ่อนำ้าอยู่แล้ว	
การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มแต่ละแบบอาศัยเทคโนโลยีที่แตก

ต่างกัน	ทำาให้เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างหลากหลาย	และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หยุด
ยั้งในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดให้รุดหน้าต่อไป
อย่างต่อเนื่อง
	 ล่าสุดปี	2565	เอสซีจีพัฒนาโซลาร์ฟาร์มบนบกซึ่งใช้

แผงโซลาร์เซลล์แบบสองหน้า	(Bifacial)	ด้านบนรับแสง
อาทิตย์ตามปรกติ	ส่วนด้านล่างทำามุมรับแสงสะท้อนจาก
พื้น	ทำาให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีก		
5-7%		โดยการปูพื้นยังใช้เศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน	
มาบดเป็นวัสดุปูพื้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	Waste-	
to-Value	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนแสงจากพื้น
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ขยายธุรกิจสู่
บริการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
จากความชำานาญในการติดตั้งและใช้พลังงานแสงอาทิตย์	
ทำาให้ในปี	2562	เอสซีจีเริ่มขยายธุรกิจต่อยอดมาพัฒนา
เป็นโซลูชันติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้บริการแก่	
อาคารที่พักอาศัยทั่วไป	ภายใต้ธุรกิจใหม่ในชื่อ	SCG	
Solar	Roof	Solutions		ให้บริการติดตั้งและดูแลครบ
ทั้งกระบวนการ	พร้อมแอปพลิเคชันติดตามและตรวจ
สอบการทำางานของระบบ	ช่วยเจ้าของบ้านลดค่าไฟฟ้าได้
ถึง	60%	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดใน
ภาคประชาชนให้สูงขึ้น	โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี	
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด	19	ที่ทำาให้คน	
ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น	
	 ขณะที่กลุ่มเป้าหมายด้านโรงงานอุตสาหกรรม	เอสซีจี

ก็พัฒนานวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าเป็น	SCGC	Floating		
Solar	Solutions	ให้บริการแบบครบวงจรเป็นรายแรกของ
ประเทศไทย	ตั้งแต่การออกแบบ	ผลิตทุ่นลอยนำ้า	ติดตั้ง		
และการดูแลรักษา	ตั้งแต่ปี	2561-2565	ได้ดำาเนินการ	
ติดตั้งแก่บริษัทในเอสซีจีและลูกค้าภายนอกรวมมากกว่า		
54	โครงการ	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า	55.1	เมกะวัตต	์
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	38,000	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
	 ทั้งหมดนี้คือความพยายามของเอสซีจีในการขยาย

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สู่สังคมวงกว้าง	พร้อมกับปรับ
โมเดลธุรกิจเพื่อตอบรับและเติบโตไปพร้อมกับกระแสความ
ต้องการของสังคมที่ให้ความสำาคัญกับการดูแลโลก
	 และยังมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน

พลังงานสะอาดให้รุดหน้าต่อไปอีก

สู่แผงโซลาร์เซลล์		รวมทั้งนำาเทคโนโลยี	AI	มาใช้ติดตาม	
ประเมินผลการทำางาน	ตลอดจนข้อผิดพลาดของระบบ	
ต่างๆ	และระบุช่วงเวลาการบำารุงรักษาชุดอุปกรณ์ต่างๆ		
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 นับจากจุดเริ่มต้น	เอสซีจีติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก	

โซลาร์เซลล์	จนถึงปัจจุบันทั้งหมด	120	เมกะวัตต์		
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	57,077	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	และเพิ่มขึ้นอย่าง	
ต่อเนื่อง	เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย	Net	Zero		
ภายในปี	2593
	 ที่สำาคัญคือการสะสมองค์ความรู้	ทักษะ	ความ

เชี่ยวชาญ	ของพนักงานเอสซีจี	ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการ
ต่อยอดสู่โมเดลธุรกิจใหม่ของเอสซีจีต่อไป
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มุ่งสู่ธุรกิจพลังงาน 
สะอาด สร้างโซลูชัน 
พลังงานสะอาดส�าหรับ 
ทุกคน
ด้วยความพรั่งพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ใน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด	เอสซีจีจึง
ตัดสินใจขยายธุรกิจโดยก่อตั้งบริษัท	SCG	Cleanergy	เพื่อ
เป็นศูนย์รวมการให้บริการโซลูชันผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	ทั้งแสงอาทิตย์และลม	สำาหรับลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
	 ด้านพลังงานแสงอาทิตย์	ด้วยพนักงานที่มี

ประสบการณ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์	ทั้งโซลาร์ฟาร์มบนบก		
โซลาร์รูฟทอปติดตั้งบนหลังคา	และโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า	
ติดตั้งบนทุ่นลอยในบ่อนำ้า	โดยเจาะกลุ่มลูกค้า	ได้แก่	
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	นิคมอุตสาหกรรม	และ	
ภาครัฐ	รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 จุดเด่นของ	SCG	Cleanergy	คือการค้นหาโซลูชันที่

เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากที่สุด	
	 ด้วยกระบวนการทำางานครบวงจร	เริ่มตั้งแต่การ

สำารวจพื้นที่	การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน	
ดูแลการก่อสร้าง	ไปจนถึงเมื่อโครงการเริ่มเดินระบบปฏิบัติ
การ	และการดูแลบำารุงรักษาในภายหลัง
	 โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งแผงโซลาร์

เซลล์และระบบจ่ายไฟให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของสภาพ
พื้นที่
	 ตัวอย่างกรณีทั่วไป	หากหลังคาโรงงานมีพื้นที่กว้าง

ขวางเพียงพอ	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาจะ
ทำาได้ง่าย	แต่หากหลังคาโรงงานมีพื้นที่น้อย	ก็อาจเลือก
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ไม่ไกลกัน	เช่น
การติดตั้งด้วยระบบโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าในบ่อนำ้าของนิคม
อุตสาหกรรม	แล้วเดินสายจ่ายไฟฟ้ามาสู่โรงงาน
	 หรือในกรณีลูกค้ามีโรงงานสองแห่งอยู่ใกล้เคียงกัน	

หากอาคารแรกต้องการใช้ไฟฟ้า	แต่หลังคามีพื้นที่ติดตั้ง	
ไม่เพียงพอ	ขณะที่อาคารที่สองมีหลังคาขนาดกว้างใหญ่		
ก็สามารถดำาเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร	
ที่สอง	แล้วเดินสายจ่ายไฟฟ้ามาสู่อาคารแรกได้	

	 SCG	Cleanergy	ยังมีทีมงานหลังบ้านที่คอยตรวจ
สอบระบบผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งให้ลูกค้าผ่านทางออนไลน์		
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ	การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข		
รวมทั้งลูกค้าก็สามารถติดตามการทำางานของระบบผ่าน	
ทางแอปพลิเคชัน	ทั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์	หรือโทรศัพท์	
มือถือได้แบบเรียลไทม์
	 ปัจจุบันนอกจากผู้ที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อใช้งานในอาคารของตนเองแล้ว	ยังมีผู้ที่ต้องการผลิต
ไฟฟ้าเพื่อขายเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย
	 SCG	Cleanergy	จึงจัดเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์ม	

การซื้อขายไฟฟ้า	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	ด้วยแนวคิด	
คือ	การขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ			
จากพื้นที่หนึ่งสู่อีกพื้นที่หนึ่ง	ทำาให้ไม่มีข้อจำากัดเรื่องระยะ	
ทางใกล้-ไกล	
	 ในภาพการปฏิบัติ	คือโรงงานที่อยู่จังหวัดหนึ่งสามารถ

ผลิตไฟฟ้าแล้วส่งไปขายให้โรงงานที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งได้
	 การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนรูปแบบนี้ต้องการ

แพลตฟอร์มที่มาช่วยบริหารจัดการ	โดยมีอุปกรณ์ที่จำาเป็น
ในระบบคือ	สมาร์ทมิเตอร์	ที่ช่วยตรวจวัดและคัดแยกไฟฟ้า
ที่ไหลเข้ามาในระบบ	ว่าเป็นไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	หรือ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
	 สำาหรับพลังงานทดแทนจากลมนั้นมีเงื่อนไขแตกต่าง

จากพลังงานแสงอาทิตย์	ได้แก่	สถานที่ตั้งกังหันลมต้อง
ห่างไกลเพียงพอที่จะไม่รบกวนชุมชน	และต้องมีลมแรง
พอที่จะผลิตไฟฟ้าได้คุ้มค่ากับโครงการ
	 ขณะนี้	SCG	Cleanergy	อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ

เพื่อนำาเสนอภาครัฐ	รวมทั้งมองหาโอกาสความเป็นไปได้
ในภูมิภาค	เช่น	ประเทศเวียดนาม	ซึ่งภาครัฐมีนโยบายส่ง
เสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจากฐานที่ตั้งในทะเล
	 ………
	 แม้การบรรลุเป้าหมาย	Net	Zero	ในปี	2593	จะยัง

ห่างไกลไปอีกเกือบ	30	ปี	แต่ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและ
ความท้าทาย
	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

สู่การใช้พลังงานสะอาดของเอสซีจี	ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการ
ค้นคว้า	พัฒนา	และทดลองใช้จนได้ผล	แล้วผลักดันให้ทุก
กลุ่มธุรกิจเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน	
พร้อมกับคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง
	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัว		

ยกระดับ	พัฒนา	และพร้อมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับ	
ทุกฝ่าย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม		
	 เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ

องค์กรและของโลก
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ยกระดับมำตรฐำน
งำนก่อสร้ำง
ด้วยเทคโนโลยี Green Construction 

การก่อสร้างบ้านหรืออาคารจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอน	
การออกแบบ		ถ้าไม่ให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ		
เจ้าของอาคารก็จะพูดคุยกับช่าง	บอกเล่าความ	
ต้องการ	จากนั้นหาผู้รับเหมามาลงมือก่อสร้างบ้าน	
หลังหนึ่งอาจกินเวลา	10-12	เดือน	หากเป็นอาคาร	
ขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งใช้เวลานาน
	 การก่อสร้างแบบเดิมมักพบปัญหาทั้งการแก้ไขระหว่าง
การก่อสร้าง	แม้แต่ก่อสร้างเสร็จก็ยังกลับมาแก้ไขใหม่ตาม
ความต้องการของลูกค้า	ทำาให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการ
แก้ไขสิ่งปลูกสร้าง	รวมทั้งปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า
	 ทักษะแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา	งานฉาบอาจไม่
เรียบ	การเข้ามุมเข้าเหลี่ยมอาจทำาได้ไม่ดีนัก	นำาไปสู่การ
สั่งแก้ไขงาน		ซึ่งการรื้อแก้ไขบ่อยๆ	งานมักจะไม่สวย
เรียบร้อยเท่าทำาสำาเร็จในครั้งแรก
	 “Waste”	หรือความสูญเสียระหว่างกระบวนการ
ก่อสร้างอาคารมีมากมาย	ทั้งเวลา	วัสดุจากการทุบแก้ไข	
วัสดุเหลือใช้ถูกทิ้งตามไซต์งาน		กระทั่งการบาดเจ็บของ	
คนงาน	หรือการใช้แรงงานเกินจำาเป็น	ล้วนถือเป็น	Waste	
	 สำาหรับงานก่อสร้างในเมืองไทยจะพบ	Waste	มากถึง
ประมาณ	20-30%
	 เมื่อมองในภาพใหญ่	การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใน
แต่ละปีของไทยมีมูลค่าประมาณ	1	ล้านล้านบาท	หากคิด

เป็นมูลค่าความสูญเสียในกระบวนการก่อสร้างที่ปัจจุบันสูง
ถึง	20%	ของมูลค่าการก่อสร้าง	ก็เท่ากับการสูญเสียเป็น
เงินถึง	2	แสนล้านบาท
	 เอสซีจีจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง	
เพื่อลด	Waste	ในการก่อสร้างให้เป็น	Wealth	ผ่าน	
CPAC	Green	Solution

จาก Drone, BIM 
สู่ 3D Printing 
หลายปีแล้วที่	CPAC	Green	Solution	นำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในขั้นตอนการออกแบบอาคาร	
	 แต่เดิมนักออกแบบ	สถาปนิก	มักวาดแบบแปลนบน
กระดาษ		จุดอ่อนคือ	“ไม่เห็นภาพ”	หรืออาจไม่ตอบโจทย์
การใช้งานจริง		CPAC	Green	Solution	จึงนำาเทคโนโลยี	
ดิจิทัล	Building Information Modeling (BIM)	มาช่วย
ทำาให้การออกแบบอาคารมองเห็นเป็นภาพเสมือนจริงแบบ	
3	มิติ	ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง
	 BIM	จำาลองให้เห็นว่าบ้านจริงๆ	ตึกจริงๆ	เป็น
อย่างไร	เก้าอี้	เฟอร์นิเจอร์	เครื่องปรับอากาศวางอยู่

ESG FOCUSOUR BUSINESS OUR STRATEGY OUR ACTION PERFORMANCE



ESG FOCUS  57

ตำาแหน่งไหน	โดยดูผ่าน		VR	(Virtual	Reality)	การปรับ
เปลี่ยนแบบแปลนทำาได้หลากหลายกว่า	ขยายขอบเขตการ
ออกแบบให้รวดเร็วและสะดวกสบาย	ช่วยสื่อสารให้วิศวกร	
สถาปนิก	ผู้รับเหมา	ช่างไฟ	เจ้าของอาคาร	ทุกๆ	ฝ่ายเห็น
ภาพอาคารที่สมบูรณ์ตรงกัน	ลดปัญหาการปรับแก้ไขงาน
ภายหลัง	และยังช่วยคำานวณปริมาณวัสดุก่อสร้างอย่าง
แม่นยำา	รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย	สุดท้ายผู้บริโภคก็ได้แบบ
อาคารที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด	
	 ในขั้นสำารวจพื้นที่ก่อสร้าง	เอสซีจีใช้อากาศยานไร้
คนขับหรือ	โดรน (Drone)	บินสำารวจทางอากาศเพื่อเก็บ
ข้อมูลของพื้นที่จริงให้ได้มากที่สุด	ทั้งความสูงตำ่า	ทิศทาง

ลม	สภาพแวดล้อมรอบๆ	ตัวอาคาร	ทิศทางการไหลของนำ้า	
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลที่แม่นยำาสำาหรับการออกแบบแล้ว
ยังช่วยลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง
	 มาถึงวันนี้	เอสซีจียังนำานวัตกรรม	3D Printing 
เครื่องพิมพ์คอนกรีต	3	มิติ	มาใช้ในการก่อสร้าง
	 “เราใช้	3D	Printing	มาร่วม	5	ปีแล้ว	ฝึกใช้งาน	
เครื่องขนาดเล็กๆ	พิมพ์โต๊ะ	เก้าอี้	ที่นั่ง	กระถาง	
เฟอร์นิเจอร์	ข้าวของต่างๆ	ที่มีความซับซ้อนของรูปทรง	
รวมทั้งทำาปะการังเทียมเอาไปวางใต้ทะเล	โดยร่วมพัฒนา
กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อให้ปะการังและปลามาอาศัย	
เป็นตัวอย่างสิ่งของที่ไม่ต้องรับนำ้าหนักในการก่อสร้าง	
ระหว่างนัน้เรากพ็ยายามพฒันาทักษะการพิมพ์สามมิติเพื่อ
สร้างที่อยู่อาศัยไปด้วย”	ชูโชค	ศิวะคุณากร	เล่าถึงการนำา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้
	 อาคารใช้งานที่เอสซีจีสร้างขึ้นแล้วด้วยเทคโนโลยี	3D	
Printing	มีทั้งป้อมยาม	การ์ดเฮ้าส์	ห้องนำ้า	ซุ้มขายอาหาร	
ร้านกาแฟ	ฯลฯ	
	 ตัวอย่างอาคารซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาก	เช่น	ร้านกาแฟ	
คาเฟ่อะเมซอนในปั๊มนำ้ามัน	PTT	ริมถนนพุทธมณฑลสาย	3	
ด้วยรูปแบบอาคารรูปวงกลมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร		
และการตกแต่งภายในและภายนอกด้วย	3D	Printing	และ	
ร้านกาแฟคาเฟ่อะเมซอนที่บางซ่อน
	 จุดเด่นของ	3D	Printing	คือการออกแบบอาคารที่
โครงสร้างปรกติทำาไม่ได้	โดยพิมพ์ชิ้นงานก่อนแล้วจึงนำา
มาติดตั้ง	ทำาให้กระบวนการก่อสร้างแทบไม่มี	Waste	หรือ
วัสดุเหลือทิ้ง	ได้งานแม่นยำาสูงตามแบบ	และควบคุมระยะ
เวลาก่อสร้างได้แน่นอน
	 ความท้าทายหลังจากที่เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญกับการ
ใช้เทคโนโลยี	3D	Printing	คือโครงการก่อสร้างที่ต้องพิมพ์
อาคารสูงสองชั้น	มีความสูงราว	8-9	เมตร	ซึ่งแตกต่างจาก
ทุกอาคารที่เคยทำามา

ความท้าทายของ
อาคารสองชั้นแห่งแรก
หัวฉีดของเครื่อง	3D	Printing	ค่อยๆ	ปล่อยปูนซีเมนต์
ออกมาเป็นเส้น	เรียงซ้อนทับกันเป็นชั้น	วนสูงขึ้นไปเป็น
ลำาดับ	
	 หัวฉีดมหัศจรรย์ที่มีนำ้าหมึกคือปูน	วาดเส้นโค้งเป็น
ลอนคลื่นสลับกับเส้นตรงตามรูปทรงของผนังที่ออกแบบไว้	
และผ่านการป้อนคำาสั่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์		ราวกับ
ช่างก่อสร้างกำาลังใช้หลอดบีบแต่งหน้าเค้ก	แต่เปลี่ยนเป็น
หัวฉีดปูนขึ้นรูปผนังอาคารที่มีความโค้งและลวดลายพริ้ว
ไหว
	 อาคารสูง	2	ชั้นนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เป็น	
Medical	Center	สถานพยาบาลแห่งใหม่ของโรงงาน
ปูนซีเมนต์	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี		
	 นับเป็นอาคารสองชั้นแห่งแรกของอาเซียนที่ก่อสร้าง
ด้วยการพิมพ์สามมิติ	และอาจเป็นแห่งแรกๆ	ของโลก	
โดยเป็นงานพิมพ์ที่หน้างาน	แทนการพิมพ์จากที่อื่นแล้ว
นำามาติดตั้ง	(ยกเว้นส่วนเสากับคานบางส่วน)	แต่ไซต์งาน
ก็มีความสะอาดจนเป็นที่สะดุดตา	แตกต่างจากไซต์งาน
ก่อสร้างทั่วไปที่ตามพื้นมักเต็มไปด้วยเศษหิน	ดิน	ทราย	
ก้อนปูนก้อนอิฐเหลือทิ้งวางกองระเกะระกะ			

 สมมุติว่ำเรำใช้งบก่อสร้ำง 1 

ล้ำนบำท แต่มูลค่ำผลงำนจริงๆ 7-8 

แสนบำท ที่หำยไปคือ Waste จำก

กำรสูญเสียทรัพยำกรโดยไม่จ�ำเป็น 

ไม่มีใครได้ประโยชน์ และกลำยเป็น

ภำระในกำรก�ำจัด  หรือ Waste ใน

แง่คนงำน พื้นที่ก่อสร้ำงหนึ่งใช้

เพียง 15 คนก็ส�ำเร็จ แต่กลับใช้

ถึง 20 คน  เอสซีจีจึงตั้งใจเข้ำมำ

เป็นกลไกท�ำให้ Waste เปลี่ยนเป็น 

Wealth หรือ Value  อย่ำงน้อย

ก็ได้มูลค่ำของสิ่งที่สูญไปคืนมำ และ

น�ำไปกระจำยคืนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

ท�ำให้สำมำรถยกระดับมำตรฐำนกำร

ก่อสร้ำงของประเทศขึ้นมำ โดยกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์

สูงที่สุด”

ชูโชค ศิวะคุณำกร 
President - CPAC 

Green Construction

Business
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	 Medical	Center	มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	345	
ตารางเมตร	พื้นที่ชั้น	1	ตรงกลางเป็นโถงทางเดินเข้าจาก
ด้านหน้า	ด้านขวาเป็นห้องจ่ายยา	ด้านซ้ายเป็นห้องตรวจ
โรค	พื้นที่ใช้สอยทั้งชั้น	1	และชั้น	2	ยังแบ่งออกเป็นห้อง
พักฟื้น	ห้องทำาแผล	ห้องให้นมบุตร	ห้องนำ้า	คลังยา	ห้อง
ประชุม	ฯลฯ
	 การพิมพ์ขึ้นรูปผนังอาคารซึ่งมีพื้นที่ผนังรวมกัน
กว่า	150	ตารางเมตรเสร็จภายในระยะเวลา	7	วัน	มีการ
ประเมินว่า	3D	Printing	ช่วยลดเวลาก่อสร้างผนังลง	
ร้อยละ	66	ใช้แรงงานน้อยลงร้อยละ	50	
	 ไม่ต้องใช้ไม้แบบในการหล่อหรือขึ้นรูปชิ้นงาน	ทำาให้
ไม่ต้องสิ้นเปลืองปูนซีเมนต์จากการตัดวัสดุก่อผนัง	ไม่มี
เศษปูนจากการฉาบหรือการก่อเหลือทิ้งระหว่างการก่อสร้าง	
	 ทั้งหมดใช้ปูนซีเมนต์สูตรเฉพาะที่เอสซีจีพัฒนาขึ้นมา
เอง	มีความแข็งแรง	คงทน	ลดปริมาณขยะและฝุ่นที่เกิด
ขึ้นในไซต์งานก่อสร้าง	พร้อมกับเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้
กับผนังอาคาร	เช่น	การกันเสียง	การกันความร้อน	ทำาให้
อุณหภูมิภายในอาคารตำ่ากว่าภายนอก	5-10	องศาเซสเซียส	
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ
	 ในการผลิตปูนซีเมนต์สำาหรับใช้งานนี้ยังนำาวัสดุ
รีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบเสริม	ช่วยลดการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ
	 โครงการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี	2565	ใช้เวลา
ประมาณ	5	เดือน	
	 ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นในการใช้เทคโนโลยี		
3D	Printing	ของเอสซีจี

 เรำเริ่มพิมพ์ห้องด้ำนขวำมือของ

ชั้น 1 ก่อน ซึ่งเป็นอำคำรชั้นเดียว ไม่มี

เสำและคำน จึงต้องใช้ปูนซีเมนต์สูตร

เฉพำะเพื่อให้ผนังรับน�้ำหนักของหลังคำ

ได้  ด้ำนซ้ำยเป็นอำคำรสองชั้น  

มีโครงสร้ำงเสำเป็นตัวรับแรง กำรพิมพ์ 

หรือฉีดปูนซีเมนต์ขึ้นรูปจะไล่เป็นชั้นๆ ไปที 

ละห้อง จำกด้ำนล่ำงขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด 

แล้วย้ำยหัวจ่ำยมำยังห้องที่สอง ไล่จำก

ด้ำนล่ำงจนถึงข้ำงบน แล้วก็ท�ำต่อ ย้ำย

ต�ำแหน่งของหัวจ่ำยไปอีกห้อง  จำกที่เมื่อ

ก่อนเรำเคยท�ำสิ่งเล็กๆ อย่ำงเก้ำอี้ โต๊ะ  

ฐำนลงเกำะตัวอ่อนปะกำรัง ตอนนี้เรำท�ำ 

อำคำรสองชั้นได้แล้ว”

กฤษณ์ สำธิตพิฐกุล 
Co-Creation and Operation 

Development (CCOD)

Director - Urbanized Solution 

Business

เส้นทางสู่อนาคต
การออกแบบงาน	3D	Printing	ยังต้องมีการพัฒนา		
CPAC	Green	Solution	เริ่มต้นจากความร่วมมือกับ	
นักออกแบบมืออาชีพ	และศึกษาทดลองจนสามารถออกแบบ	
เองได้		แต่ในระดับประเทศ	มาตรฐานการออกแบบสำาหรับ
วัสดุที่ใช้ในงาน	3D	Printing	ยังไม่มีใครกำาหนดอย่าง
เป็นทางการ	จึงได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย	(วสท.)	ผลักดันให้เกิดการกำาหนดมาตรฐานนี้	
	 “เราจะไม่ทำางานคนเดียว	เราจะทำากับเพื่อนที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	รวมไปถึงผู้รับเหมาที่มีความชำานาญ	
ทั้งงานเหล็ก	งานหล่อ	เราต้องการยกระดับมาตรฐานการ
ก่อสร้างให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”	ชูโชค	ศิวะคุณากร	
กล่าวถึงแนวทางที่จะเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
	 ความพยายามทั้งหมดก็เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
	 ทางเลอืกทีจ่ะบรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยลง	
และยกระดับงานก่อสร้างสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี		
Green	Construction
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นอกจากนวัตกรรมลำ้าสมัยที่ทำาให้การก่อสร้างลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลด
มลภาวะจากของเสีย	เอสซีจียังเห็นความสำาคัญของนวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานและสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร	นำาตอบโจทย์อาคารอย่างรอบด้าน
ด้วย	Smart	Building	Solution	ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมและโซลูชันหลากหลายระบบ
เข้าด้วยกัน	เช่น

สะพานคอนกรีต UHPC จาก CPAC 
รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 

The ACI Excellence in Concrete 
Construction Awards 2022

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี	โดย	CPAC	Green	Solution	ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
โลก	The	ACI	Excellence	in	Concrete	Construction	Awards	2022	สาขา	Infrastructure	จัดโดย	
American	Concrete	Institute	(ACI)	ซึ่ง	CPAC	Green	Solution	ส่งผลงาน	CPAC	Ultra	Bridge	
Solution	ในการก่อสร้างสะพานด้วยเทคโนโลยคีอนกรตีสมรรถนะสงู	UHPC	(Ultra-High	Performance	
Concrete)	เพื่อการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโครงสร้างของสะพานชนิด	Arch	Bridge	ที่มีข้อจำากัด
ด้านความสูง	และสามารถรับแรงดัดในคานโครงสร้างสะพาน	ส่งผลให้ไม่ต้องทำาการเสริมเหล็ก	ทำาให้
ตัวสะพานมีความบางมาก	โดยคานสะพานช่วงที่บางที่สุดหนาเพียง	30	เซนติเมตร	ส่วนพื้นของ
สะพานเฉพาะงานโครงสร้างไม่รวมงานสถาปัตย์หนาเพียง	2.5	เซนติเมตรเท่านั้น	ถือเป็นสะพาน
ที่บางที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน		ที่สำาคัญเทคโนโลยี	UHPC	ยังช่วยลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า	20%	และยืดอายุการใช้งานโครงสร้างในระดับเกิน
กว่า	100	ปี

CPAC คว้ารางวัล Autodesk ASEAN 
Innovation Award 2022
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี	โดย	CPAC	Green	Solution	ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง	
ในการปลูกฝังเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้ใส่ใจการก่อสร้างสีเขียว	เชิญชวนสถาปนิก	วิศวกรรุ่นใหม่	
ร่วมกันกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก	ดิสรัปต์วงการก่อสร้างด้วยนวัตกรรม	BIM	ร่วมกันแก้ไข	
ปัญหางานก่อสร้างเรื้อรัง	เช่น	การก่อสร้างผิดแบบทำาให้เหลือเศษวัสดุหน้างาน	เป็นต้น	อีกทั้งยังปลูกฝังคนรุ่นใหม่และทุกคนใน	
Ecosystem	ให้ใส่ใจในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตามแนวทาง	ESG	4	Plus	จนคว้ารางวัล	“Autodesk	ASEAN	
Innovation	Award	2022”	ประเภท	Future	Pillar	of	the	Year	จาก	Autodesk	ณ	ประเทศสิงคโปร์

•	 SCG HVAC Air Scrubber	ระบบบำาบัดอากาศเสียและลดภาระการทำาความเย็นของระบบปรับ
อากาศ	ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้	20-30%	ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงระบบ
เครื่องทำาความเย็นได้กว่า	12%	และช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น	ได้รับเลือกให้
เป็น	1	ใน	9	นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขา	Smart	Heat	&	Air	จาก	The	Clean	Fight	2020	
นิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 SCG IoT Sensing Thermostat	ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะให้ทำางานเหมาะ
สมกับเงื่อนไขการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ	มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว	การเปิด-ปิดประตู
หน้าต่าง	อุณหภูมิและความชื้น	ช่วยลดต้นทุนจากระบบปรับอากาศได้	20-30%	ลดค่าใช้จ่ายจากระบบ
ปรับอากาศได้	15-60%	

•	 SCG Bi-ion	ระบบไอออนกำาจัดเชื้อโรคในอากาศ	ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	กำาจัดก๊าซ
โอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ	ช่วยกำาจัดเชื้อโรคต่างๆ	สูงสุด	99%	รวมถึงเชื้อโคโรนา
ไวรัส	ต้นเหตุของโควิด	19	

•	 SCG Wireless Monitoring	ระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สายอัจฉริยะ	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอาคารให้กับฝ่ายบริหาร	เหมาะกับห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำานักงาน
ขนาดใหญ่	ซึ่งมักติดตั้งอุปกรณ์หลากหลายไว้ในอาคาร	เช่น	อุปกรณ์ส่งสัญญาณ	(Gateway)	ตัวกลาง
ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเซนเซอร์วัดค่าต่างๆ		ระบบคราวด์	(Cloud	System)	เป็นต้น

Smart Building Solution
อาคารที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย

และสิ่งแวดล้อม
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ลดเหลื่อมล�้ำ 
สร้ำงโอกำสกำรศึกษำ พัฒนำอำชีพมั่นคง 
เสริมสุขภำวะที่ดี
“เป็นภาพเกินฝันจริงๆ	เราช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วย	
นี่คือจุดสำาคัญ…ฉันเป็นประธานบริษัทได้…โครงการ
พลังชุมชนสอนให้เราทบทวนตัวเอง	ว่าสิ่งที่เรามีอยู่	
มีอะไรบ้าง	แล้วหาสิ่งที่มีคุณค่ารอบกายของเรามา	
สร้างเป็นมูลค่า”

ปิ๋ม-ฟ้าเสรี	ประพันธา		
เกษตรกรจบการศึกษา	ม.3		

ผู้ก่อตั้งบริษัท	ไร่นาฟ้าเอ็นดู	จำากัด

“ถามว่ารายได้ก่อนกับรายได้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมาก
ไหม	เรียกว่าดีมาก…คิวช่างทำาให้เราวางแผนการ
ทำางานวันต่อวันได้ดียิ่งขึ้น	และเราได้มีเวลาให้กับ
ครอบครัวมากขึ้น”

ช่างณัฐ	ช่างไฟฟ้า

	
คือตัวอย่างเสียงสะท้อนหนึ่งจากกลุ่มคนหลากหลายที่ได้รับ
การพัฒนาอาชีพ	เสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่ของพวกเขาให้ดี
ขึ้น	และยังสามารถส่งต่อเป็นการช่วยเหลือสู่ผู้อื่นและสังคม	
จากโครงการต่างๆ	ที่เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจีพัฒนาขึ้น
ตามแนวทาง	ESG	4	Plus	"มุ่ง	Net	Zero	-	Go	Green	-	
Lean	เหลื่อมลำ้า	-	ยำ้าร่วมมือ"	ยึดหลัก	เชื่อมั่นและโปร่งใส
เป็นแนวทางดำาเนินการให้ธุรกิจของเอสซีจีเติบโตอย่าง
ยั่งยืน	ควบคู่กับสังคมที่เข้มแข็ง
	 "ปัญหาความเหลื่อมลำ้า"	เป็นปัญหาสำาคัญในสังคม
ไทยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น	สถานการณ์โควิด	19	ต่อ
เนื่องยาวนานกว่า	3	ปีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะความ
เหลื่อมลำ้าระหว่างกลุ่มคนที่ได้เปรียบกับผู้ด้อยโอกาสให้มี
ช่องวางห่างกันออกไปเรื่อยๆ	ทั้งด้านรายได้	สวัสดิการ		
และการศึกษา
	 เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคม	ปักหมุดลดความเหลื่อม
ลำ้า	50,000	รายภายในปี	2573	ด้วย	3	แนวทางคือ	สร้าง
โอกาสการศึกษา	พัฒนาอาชีพมั่นคง	และเสริมสุขภาวะที่ดี	

สร้างโอกาสการศึกษา
มูลนิธิเอสซีจีสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่าน
โครงการ	“Sharing	the	Dream”	ทุนการศึกษาแบบให้
เปล่า	แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี	มีความมุ่งมั่น
ในการศึกษา	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เรียนจบและมีงานทำา	
สามารถเลี้ยงตนเอง	ครอบครัว	และเป็นคนดีของสังคม		
ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสมาแล้วกว่า	60	ปี			
ทั้งต่อยอดสู่	“Learn	to	Earn”	ทุนการศึกษาในสาขาที่	
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคม

 ทุกสิ่งทุกอย่ำงสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงิน 

เรำสำมำรถหยิบจับขึ้นมำขำยในโลกโซเชียลได้ 

จำกชำวนำที่ไม่เคยเห็นเงินล้ำน ก็ได้เห็นในช่วง

เวลำ 1 ปี...เรำรอดแล้ว หมดหนี้หมดสินแล้ว 

ก็เลยรู้สึกว่ำชำวบ้ำนน่ำจะรอดไปกับเรำด้วย 

ไม่อยำกให้ชำวบ้ำนทิ้งลูกทิ้งคนเฒ่ำคนแก่ไป

ท�ำงำนที่กรุงเทพฯ บ้ำนเรำก็มีอำชีพมีงำนท�ำ

เหมือนกัน”

ในปัจจุบัน	เรียนเร็ว	จบเร็ว	และประกอบอาชีพได้ทันที	เช่น	
ทุนผู้ช่วยพยาบาล	ผู้ช่วยทันตแพทย์	ส่งเสริมอาชีพทั่วไป	
และด้าน	IT	Technology		ถึงปัจจุบันสนับสนุนไปแล้ว	
กว่า	1,300	ทุน
	 นอกจากนี้เอสซีจียังได้ส่งมอบทุนการศึกษาภายใต้	
โครงการ	“Sharing	the	Dream”	แก่เยาวชนใน	6	ประเทศ	
อาเซียน	ได้แก่	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	กัมพูชา	เมียนมา		
ลาว	และฟิลิปปินส์	

พัฒนาอาชีพมั่นคง
พลังชุมชน
“พลังของชุมชน”	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	สร้างอาชีพและรายได้ด้วย
ความรู้คู่คุณธรรม	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ให้ชุมชนปรับเปลี่ยน	ใช้ปัญญานำาชีวิต	ส่งเสริมการต่อยอด
แปรรูปผลผลิตรอบตัวให้มีมูลค่าเพิ่ม	สร้างอัตลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น	เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของตัวเอง	รู้จักตลาด
ก่อนผลิตและขาย	ขยายช่องทางการขาย	วางแผนชีวิตเพื่อ
ความยั่งยืน	พร้อมทั้งเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบที่ประสบ
ความสำาเร็จ	และร่วมกันสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้
และสินค้า	ซึ่งจะนำามาสู่การสร้างรายได้	ลดความเหลื่อมลำ้า
ในสังคมได้อย่างยั่งยืน	

 คนทั่วไปยังคิดว่ำคนพิกำรไม่สำมำรถเป็น 

ผู้ประกอบกำรได้ เป็นแค่คนท�ำงำนบริกำร  

ลูกน้อง ลูกจ้ำง เรำเป็นคนพิกำรและมีแพสชั่น  

พอได้เรียนทักษะกำรท�ำตลำด กำรเป็นผู้ประกอบ 

กำร เลยสร้ำงโครงกำรเกี่ยวกับกำรท�ำอำหำร ใช้ 

แนวคิดว่ำกล้ำที่จะเปลี่ยน กล้ำที่จะท�ำ สังคมก็หัน 

กลับมำมองว่ำเรำท�ำได้ คนพิกำรไม่ได้เป็นอย่ำงที่ 

เขำคิดมำก่อน”

ปิ๋ม-ฟ้ำเสรี ประพันธำ
เกษตรกรจบกำรศึกษำ ม.3  

ประธำนบริษัท ไร่นำฟ้ำเอ็นดู จ�ำกัด

เสำวลักษณ์ ทองก๊วย
เจ้ำของธุรกิจ 

และคณะกรรมกำรสิทธิ

คนพิกำรแห่งชำติ
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เกิดเครือข่ำย “พลังชุมชน” 

กว่ำ 450 รำย 

พื้นที่ 14 จังหวัด 

ล�ำปำง สระบุรี กำญจนบุรี 

นครศรีธรรมรำช เชียงรำย 

แพร่ อุดรธำนี 

อุบลรำชธำนี ล�ำพูน 

อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก 

ตำก และระยอง

พัฒนำสินค้ำ 

850 ผลิตภัณฑ์ 

จ้ำงงำน 2,250 คน

ส่งต่อควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 

10,200 คน

รำยได้เฉลี่ย 

10,000-100,000 
บำทต่อคนต่อเดือน

ผลส�าเร็จของ 
“พลังชุมชน”  มีจุดที่เรำรู้สึกท้อ ลังเลว่ำ

ใช่ทำงเรำไหม ต้องคิดทบทวนตัว

เองทุกวันและชัดเจนในเป้ำหมำย

ว่ำฉันต้องท�ำให้ได้ เพรำะเรำ

เติบโตมำจำกที่นี่ เรำไม่สำมำรถ

จะไปเติบโตในเมือง สิ่งที่ท�ำอยู่

กับชุมชน คิดว่ำชุมชนเข้มแข็งขึ้น 

เพรำะสำมำรถพึ่งตัวเองในเรื่อง

อำหำรและมีรำยได้ เกิดควำม

ยั่งยืนมั่นคงในครอบครัว”

ต้นกล้ำ “อุ้ม” 

คะนึงนิตย์ ชะนะโม 
โครงกำรอบรมกำรเรียนรู้

กำรท�ำเกษตรพึ่งพำตนเอง

อย่ำงยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการด้านการ
ส่งเสรมิอาชพี
ของมลูนธิเิอสซจีี
โครงการต้นกล้าชุมชนและกองทุน 
สัมมาชีพ	มูลนิธิฯ	มีเป้าหมายพัฒนา	
นักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่และสมาชิก	
กองทุนสัมมาชีพให้เป็นผู้ประกอบการ	
ชุมชนในอนาคต	ด้วยการ	Upskill	&		
Reskill	และสร้างเครือข่ายระหว่าง	
ผู้ประกอบการชุมชน	ภาครัฐ		
ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	
ให้แข็งแรง	พร้อมพัฒนาต่อยอดศูนย์	
การเรียนรู้	ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์	
ชุมชนให้มีมาตรฐาน	ขยายช่องทาง	
จัดจำาหน่ายได้ในตลาดการค้าสมัยใหม่	
ครบวงจร	เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่าง	
ยั่งยืน	โดยปัจจุบันมีกองทุนสัมมาชีพ
จำานวน	9	กองทุน	11	พื้นที่	และนัก	
พัฒนาชุมชนรุ่นใหม่	62	คนทั่วประเทศ
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	 การอบรมดำาเนินการโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ศาสตร์ชาวบ้าน	และศาสตร์
สากล	พร้อมติดตามผลงานและให้คำาปรึกษาผู้อบรมอย่าง
ใกล้ชิด
	 พลังชุมชนดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2561	ในพื้นที่
ชุมชนรอบโรงงาน	จังหวัดลำาปาง	สระบุรี	กาญจนบุรี	และ
นครศรีธรรมราช	แต่ผลจากสถานการณ์โควิด	19	ทำาให้
หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก	กระทบต่อการจ้างงาน	คน
ตกงานกลับบ้านเกิด		ปี	2563	จึงขยายพื้นที่ให้การอบรม
เสริมทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นอีก	9	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	
แพร่	อุดรธานี	อุบลราชธานี	ลำาพูน	อุตรดิตถ์	บุรีรัมย์	
พิษณุโลก	และตาก	รวมทั้งจังหวัดระยอง	เป็นเครือข่าย
พลังชุมชนที่เข้มแข็งใน	14	จังหวัด
	 โครงการเน้นการให้คำาแนะนำาอย่างเข้าใจและเข้าถึง	
เปิดพื้นที่สำาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้	มุมมอง	แนวคิด	
ประสบการณ์	นำาประเด็นปัญหาของกลุ่มหรือของตนเองมา
ตั้งคำาถาม	แล้วชวนคิดหาทางออก	หยิบนำาส่วนดีที่มีอยู่รอบ
ตัวมาสร้างประโยชน์	ปรับให้มีมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้มาก
ขึ้นอีก
	 ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จ	คือชุมชนต้องลงมือทำา
ด้วยตนเอง	และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา		โดยเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงผู้ร่วม
อบรมทั้ง	14	จังหวัด	ส่งมอบพลังแก่กันจากการแบ่งปันการ
เรียนรู้	ทั้งยังเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้าซึ่ง
กันและกัน

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่นับเป็นอีกโอกาส
สำาหรับคนที่กำาลังมองหางาน	แต่ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่ถูก
ต้อง		ผู้เข้าสู่อาชีพนี้มักฝึกสอนและถ่ายทอดทักษะกันเอง	
ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามหลักการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย	
และนำาไปสู่ความสูญเสียบนท้องถนน
	 เอสซีจีสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
ผ่าน	“โรงเรียนทักษะพิพัฒน์”	(Skills	Development	
School)	โดยจัดทำาโครงการสร้างอาชีพ	หลักสูตรการสอน
ขับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งทางบก	สำาหรับผู้ว่างงานจาก
สถานการณ์โควิด	19	ให้ได้เข้าร่วมอบรมความรู้	ฝึกทักษะ
การขับรถบรรทุกที่ถูกต้อง	สามารถเข้าสู่อาชีพทำางานได้
อย่างปลอดภัย		หลังผ่านการเข้าอบรมจบหลักสูตรระยะ
เวลา	4	วัน	สามารถนำาใบประกาศนียบัตรขับรถบรรทุกไป
สมัครงานกับกิจการขนส่ง

ผู้ผ่ำนหลักสูตรพนักงำนขับรถบรรทุก 

จ�ำนวน 480 คน

สร้ำงงำนได้ 80 %  

เทียบเท่ำมูลค่ำรำยได้ 

10 ล้ำนบำท

อบรมทหำรปลดประจ�ำกำร

จำก 3 เหล่ำทัพ 

จ�ำนวน 2,000 คน

สร้ำงงำนได้ 50% 

เทียบเท่ำมูลค่ำรำยได้ 

15 ล้ำนบำท

	 การเรียนการสอนใช้สื่อ	Simulator	จำาลอง
สถานการณ์การขับขี่	ช่วยให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์
เหมือนการขับขี่จริง	และการปฏิบัติจริงในสนามทดสอบ	
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรผู้มีความ
รู้ความเชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย
	 โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ได้รับรางวัลการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	ประเภทการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม	และยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรที่ดีที่สุด	ภายใต้คำาขวัญ	
“มากกว่าการเรียนรู้	คือการได้ปฏิบัติจริง”	เพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตสำานึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย	
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญให้
กับชุมชนและสังคมตามแนวทาง	ESG	

Q-CHANG
Q-CHANG	แพลตฟอร์มสตาร์ทอัพไทย	ที่ตั้งใจยกระดับ
ช่างไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติ	ทั้งคุณภาพงาน	คุณภาพชีวิต	และ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	จึงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงใน
อาชีพ	“ช่าง”	เพิ่มโอกาสการทำางานและมีรายได้อย่างต่อ
เนื่อง	ปรับภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือ	ทำาให้ช่าง
ภูมิใจในอาชีพ	ยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างให้ดีเเละง่ายขึ้น	
ภายใต้เเนวคิด	“งานช่างวิถีใหม่	ที่ทำาให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย”	
	 ดำาเนินงานภายใต้การนำากลยุทธ์	3S	
	 Set the Foundation	ยกระดับมาตรฐานการ	
ทำางานช่าง	ตั้งแต่รับสมัครช่างเข้ามาพัฒนาทักษะ	
ทั้ง	Hard	skill	และ	Soft	skill		รวมถึงทักษะการให้	
บริการและเจรจากับลูกค้า	ฝึกอบรมโดยพันธมิตรของ		
Q-CHANG	คือกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน	และศูนย์ฝึก	
อบรมและทดสอบฝีมือแรงงานบุญถาวร		
	 Stability	แอปพลิเคชัน	Q-CHANG	Buddy		
จะช่วยให้ช่างรับงานง่าย	รายได้ต่อเนื่องเเละมั่นคง		
ได้รับค่าจ้างภายใน	2	วันหลังเสร็จสิ้นงาน	และสร้าง	
โอกาสการจ้างงานกับพันธมิตร	เช่น	Marketplace		
ร้านวัสดุก่อสร้าง	SCG	HOME,	Urbanice
	 Society	เข้าถึงเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของ	
ช่างผ่าน	Facebook	private	group	“กลุ่มช่าง		
'คิวช่าง'	Q-CHANG	Installer”	รวมทั้งกิจกรรม	
งาน	“I	AM	Q-CHANG”	ที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทย	ที่	
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างช่าง	และยังมอบสิทธิ	
ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ	เช่น	ประกันอุบัติเหตุ		
เครดิตกู้ยืมสำาหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำางาน	ฯลฯ		

ผลส�าเร็จ
ของโรงเรียน
ทักษะพิพัฒน์
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	 Q-CHANG	จึงไม่ใช่แค่ผู้นำาด้านธุรกิจก่อสร้าง	แต่ยัง
เป็นผู้พัฒนาช่างฝีมือให้มีความมั่นคงในอาชีพ	เป็นรากฐาน
ของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

เสริมสุขภาวะที่ดี
แม้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์จะก้าวลำ้า	แต่ยังมี
คนอีกมากที่เข้าไม่ถึงการบริการด้านสาธารณสุข
	 มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ช่วยเหลือสังคมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส	ทั้งเด็ก	เยาวชน	คนพิการ	
และผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบเชิงรุก	โดยได้
ทำางานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร	เพื่อกระจายความช่วย
เหลืออย่างทันท่วงที	ลดภาระภาครัฐในเชิงป้องกัน	เช่น	
การผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้	ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่	
ฯลฯ
	 นอกจากนี้มูลนิธิฯ	ยังส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข
ระดับชุมชน	โดยร่วมกับมูลนิธิเเพทย์ชนบทจัดทำาโครงการ
สร้าง	“นักบริบาลชุมชน”	ช่วยเหลือดูแลคนไข้ติดเตียง	คน
พิการ	และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เช่น	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ผู้ป่วย

เกิดนักบริบำลชุมชน 

10 คน 

ดูแลชำวบ้ำนกว่ำ 

1,000 
ครอบครัว

นักบริบำลชุมชน 1 คน 

รับผิดชอบดูแลคน

ในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 

100 ครอบครัว

 เรำก็ไม่ใช่หมอ ไม่ใช่ 

พยำบำล หน้ำที่ของเรำคือ 

ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง  

ที่โรงพยำบำลเขำให้เรียนทั้งภำค 

ปฏิบัติและภำคทฤษฎี พยำยำม

เก็บควำมรู้มำปฏิบัติกับผู้ป่วย 

ในชุมชน ในใจเรำตั้งเป้ำหมำยว่ำ 

เขำต้องหำย ถึงไม่หำยก็ขอให้ 

เขำดีขึ้น หวังว่ำในชุมชนจะมี

นักบริบำลมำสืบทอดท�ำไป

เรื่อยๆ เพื่อดูแลผู้สูงอำยุใน 

ชุมชนของเรำ”

สุนันทำ บุษรำคัม (แม่เย็น) 
อำยุ 55 ปี นักบริบำลชุมชน 

มูลนิธิแพทย์ชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผลส�าเร็จที่อ�าเภอน�้าพอง
และอ�าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

โรคความดันโลหิตสูง	ฯลฯ	ให้มีสุขภาพ
ดี	ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อน	โดยได้
รับทุนฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า	6	เดือน	เพื่อ
ให้ชุมชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
อย่างเท่าเทียมที่อำาเภอนำ้าพอง	เเละ
อำาเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนเเก่น	รวมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์	กระจาย
ความช่วยเหลือในโรงพยาบาลชุมชนใน	23	
อำาเภอ	17	จังหวัด	และส่งต่อความรู้การสร้างความมั่นคง
ทางอาหารให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
	 ในปี	2565	เอสซีจียังได้ร่วมกับสำานักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์และเครือข่ายภาคเอกชนออกหน่วย
พระราชทานผ่าตัดรักษาโรคตาและทันตกรรมใน	3	จังหวัด	
คือ	อุบลราชธานี	อุทัยธานี	และเพชรบูรณ์		ช่วยเหลือผ่าตัด
รักษาโรคตารวม	725	คนและบริการทันตกรรมรวม	571	คน

จ�ำนวนช่ำงในแพลตฟอร์ม

มำกกว่ำ 1,350 ทีม 

4,800 คน 

ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

จ�ำนวนงำนเพิ่มขึ้น 4 เท่ำ 

ได้งำนกว่ำ 50,000 งำน

สร้ำงรำยได้ช่ำงในแพลตฟอร์ม 

ไม่น้อยกว่ำ 130 ล้ำนบำท 

สร้ำงมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่น 

มีอัตรำกำรใช้บริกำรซ�้ำ

(Retention Rate) 

24% 

และกำรแนะน�ำบริกำรต่อสูง

ถึง 70% 

ผลส�าเร็จของ 
Q-CHANG 

 ทุกคนมั่นใจว่ำเรำมีแบรนด์ 

คิวช่ำง ท�ำให้ลูกค้ำยอมรับ กล้ำเรียก 

เรำเข้ำบ้ำน ปีใหม่ก็มีส่งของขวัญมำให้ 

ที่บ้ำน รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัว 

เดียวกัน คิวช่ำงไม่ทิ้งช่ำงไปไหน”

ช่ำงดิว ช่ำงแอร์

าษกึศรากงาทสากอโ

ขุสณราธาส

นุทงลน�ง�เนุนสบันส

ูรมาวคหใ อืมฝะลแะษกัทานฒัพ

mroftalP านฒัพ

ถรบัขรากะษกัท

450 คน

ราก�พ�ูผพีชาอ
125 คน

CPAC Upskills Eco-partner 
 จิกรุธงาทรติมธนัพบัดะรกย

2,414 คน 

นชมุชงัลพ

2,250 คน

งาชะษกัท ยัศาอูยอ่ีทนาด

1,350 มีท

675 คน

ะลเเ นชวายเ ก็ดเ
งาบะารปเมุลก ุยาองูสูผญหใูผ

าษกึศรากนุท
Sharing the Dream

2,842 คน

 ดอรูยออ่�พ�เูรนย�ร�เ
1,317 คน

SCG Badminton 
Academy
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เร่งขยำย
พลังควำมร่วมมือ
กู้วิกฤตด้วย ESG

ภาคเอกชน	ภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และพันธมิตร
ระดับโลก	ผนึกพลังความร่วมมือด้าน	ESG	เป็นครั้ง
แรกในไทยในงาน	ESG	Symposium	2022	ที่เอสซีจี	
ได้ยกระดับ	SD	Symposium	ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปี
ที่	11	สู่	ESG	Symposium	เพื่อขยายพลังความร่วม
มือตามแนวทาง	ESG	(Environmental,	Social,	
and	Governance)	ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วย
แก้วิกฤตซำ้าซ้อน	ภาวะโลกร้อน	ทรัพยากรธรรมชาติ	
อาหารขาดแคลน	พิษโควิด	ปัญหาเงินเฟ้อ	ราคา
พลังงานพุ่ง	โดยเวทีนี้ได้ผลักดันความร่วมมือจาก
ระดับโลก	เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิกฤตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
	 “วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตใหญ่ที่สำาคัญและเร่งด่วน	
จึงต้องการความร่วมมือ	ระดมความคิด	และลงมือทำาอย่าง
จริงจังของทุกภาคส่วนในสังคม		ดังนั้นจึงไม่ใช่การแก้ไข
แบบเดิมๆ	แต่คือการปฏิวัติปรับเปลี่ยน	(Evolution)	อย่าง
ฉับพลันแบบวิถีใหม่	(Disruption)	ผนึกพลังความร่วมมือ	
(Power	of	Collaboration)	ของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ	
(Ecosystem)	โดยใช้	ESG	เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญในปีนี้		
ESG	Symposium	2022	จะเป็นเวทีขยายผลของความ
ร่วมมือไปสู่การลงมือทำาที่จะนำาพาเราไปสู่เป้าหมายการ
กู้โลกได้”	
	 คำากล่าวเปิดงาน	ESG	Symposium	2022	ของ	
รุ่งโรจน์ รังสิโยภำส	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เอสซีจี	ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2565	สื่อสารถึงผู้เข้าร่วมงาน	
400	คน	ณ	เอสซีจี	สำานักงานใหญ่	บางซื่อ	และผ่านทาง
ออนไลน์อีกกว่า	320,000	คน
	 เน้นยำ้าถึงพันธกิจเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทุกคนที่จะลงมือแก้ไข	เพื่อคืนความสมดุลยั่งยืนให้โลก	
เพราะทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้

ESG Symposium 
แลกเปลี่ยนบทเรียน 
สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างความยั่งยืน
ระดับสากล
เป้าหมายของ	ESG	Symposium	2022	คือเร่งขยายพลัง
ความร่วมมือสู่การลงมือทำาจริง		
	 ภายในงานนำาเสนอนวัตกรรม	ผลงานจากภาคีที่ผลัก

ดันแนวทาง	ESG	ร่วมกับเอสซีจี	และจัดเวทีพูดคุยแลก
เปลี่ยนบทเรียน	สร้างแรงบันดาลใจเรื่อง	ESG	จากมุมมอง
ผู้บริหารระดับโลก	รวมทั้งผู้นำาจากภาคธุรกิจ	และคนรุ่น
ใหม่		ปิดท้ายด้วยวงเสวนาแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้าง
สังคมคาร์บอนตำ่า	–	นวัตกรรมเพื่อ	Net	Zero	–	ลดความ
เหลื่อมลำ้าในสังคม
	 ปีเตอร์ แบกเกอร์	(Peter	Bakker)		

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารสภา	
ธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(WBCSD)		
ซึง่เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารขององค์กรระดบัโลกทีเ่ข้า	
ร่วมงาน	กล่าวถึงโอกาสในวิกฤตว่า	“หลังโควิด	19	
โลกเผชญิกบัความไม่มัน่คงหลายเรือ่ง	จงึรอช้าไม่ได้	
จำาเป็นต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้		อย่างไรก็ตาม		
ในความท้าทาย	ยังมีโอกาสแฝงอยู่ด้วย	หากสามารถ	
ปฏิรูปวิธีการผลิต	วิธีการสร้างมูลค่า	ลดใช้พลังงานที่
ปล่อยคาร์บอนสูง	การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน	เป็นต้น		
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และเพื่อการปฏิรูปอย่างก้าวกระโดด	ภาคธุรกิจจำาเป็นต้อง	
ร่วมมือกันจึงจะสามารถเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้”	
	 ขณะที่ตัวแทนคนรุ่นใหม่	อมินตำ เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

เยาวชนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม	UN	Youth	for	Climate	
กล่าวถึงการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นว่า	“ที่ผ่านมาเรา
มักเลือกเบี่ยงเบนและปฏิเสธความรับผิดชอบ	เราไม่จำาเป็น
ต้องปฏิวัติ	แค่ต้องฟื้นฟูความรู้ใหม่	เราไม่จำาเป็นต้องสร้าง
โลกใหม่	แค่หยิบใช้เครื่องมือและใช้พลังในมือของเรา”
	 ถือเป็นการประชุมที่มีพันธมิตรเข้าร่วมกันอย่างอบอุ่น

ถึง	315	กลุ่มพันธมิตร	แม้สถานการณ์โควิด	19	ทำาให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัดงานแบบ	Hybrid	มีทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์		
	 ภาพความสำาเร็จในวันนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการจัด

ประชุมระดมความเห็นอย่างเข้มข้นจากหลายภาคส่วนก่อน
ถึงวันงาน	
	 ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น

จริง	ต้องอาศัยการเปิดพื้นที่ให้เกิดกระบวนการพูดคุย	แลก
เปลี่ยนมุมมองหาทางออกร่วมกัน	ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นด้วยการ
จัดงานเวทีเพียงวันเดียว

เปิดพืน้ทีร่ะดมความคดิ 
เน้นกระบวนการสู่การ
ลงมือท�าจริง ร่วมแก้ 
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
สองเดือนก่อนวันจัดงาน	คือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน	
2565		กระบวนการพูดคุยของ	ESG	Symposium	2022		
ก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยการจัดระดมความคิดเห็นจากภาคส่วน	
ต่าง	ๆ	ใน	4	ประเด็นสำาคัญ	ได้แก่	
	 1.	พลังนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่	Net	Zero	
	 2.	ปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก	
	 3.	พลังหญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน		
	 4.	ผนึกกำาลังสร้างสังคมคาร์บอนตำ่า	

	 การระดมความคิดเกิดขึ้นหลายครั้งในแต่ละกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งช่วยสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการตอบ
โจทย์ปัญหาใหญ่ๆ	และยาก
	 หนึ่งในความร่วมมือที่น่าสนใจเกิดขึ้นในห้อง		
“พลังนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่	Net	Zero”	คือการประชุม	
เชิงปฏิบัติการ	“Innovation	Roadmap	for	Industrial		
Decarbonization”	โดยเอสซีจี	ร่วมกับสำานักงาน	
สภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์		
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)		
ซึ่งมี	ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  
เป็นผู้อำานวยการสำานักงานฯ		
เชิญหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และภาคการศึกษาและการวิจัย		
มาพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา	รวมถึง	
จัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปสู่การ	
จัดทำาแผนที่นำาทางนวัตกรรมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เพื่อขับเคลื่อนให้	
บรรลุเป้าหมาย	Net	Zero	ทันตามกำาหนด	ซึ่งได้ข้อสรุป
เน้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4	กลุ่ม	ได้แก่

1.	กลุ่ม Fuel Switching	การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลของระบบผลิตพลังงานร่วม

2.	กลุ่ม Electrification	ผลักดันการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.	กลุม่ Carbon Capture, Utilization and  
Storage (CCUS)	ให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีการ	
ดักจับ	การใช้ประโยชน์	และการกักเก็บคาร์บอน	

4.	กลุ่ม Hydrogen	ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดระบบ
พลังงานที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง

	 การประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
สำาคัญที่ทำาให้เกิดนวัตกรรมขึ้น	ได้แก่	นโยบาย	กฎระเบียบ	
มาตรฐาน	และมาตรการสนับสนุนต่างๆ	เช่น	มาตรการ
ด้านภาษี		รวมทั้งกลไกขับเคลื่อน	เช่น	ความร่วมมือใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ	กลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง	ฯลฯ
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พื้นที่ปล่อยพลัง
ความคิดของเยาวชน
หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญของวิกฤตโลก	คือเยาวชนซึ่ง
จะเติบโตและเผชิญกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลี่ยง
ได้ยากในอนาคต		ขณะเดียวกันพวกเขาก็คือกำาลังสำาคัญที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
	 ESG	Symposium	2022	ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคร่วมแสดงศักยภาพเสนอ
แนวคิดการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวทีประกวด
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพิ่มโอกาสให้ผู้ยากไร้	
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง	โดยให้เยาวชนใช้กรอบคิด	ESG	
เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหา	มีผู้เข้าร่วม	262	ทีม	กว่า	780	
คน	จากประเทศไทย	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม		ผลงาน
ต่าง	ๆ	ที่เข้าประกวดแสดงถึงแนวคิดและความสามารถ
ที่แตกต่างหลากหลาย	ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า	
และยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วอาเซียน
	 คณำเนศ เวชวิธี	นักเรียนชั้น	ม.6		

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	สมาชิกในทีม
พัฒนาโปรแกรมแปลภาษามือเพื่อช่วย
ให้คนพิการใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย
มากขึ้นและเกมส์ออนไลน์เพื่อ
การศึกษา	ให้ความเห็นถึงการแก้
ปัญหาวิกฤตโลกว่า
	 “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีอยู่	33%	

ของประชากรทั้งหมด	แต่ในอนาคต
พวกเขาคือประชากร	100%	อยาก
ให้ผู้ใหญ่ไม่ตีกรอบความคิด	หันมารับ
ฟัง	และให้อำานาจเยาวชนตัดสินใจ	เพราะ
พวกเขาต้องได้รับผลกระทบจากโลกนี้มากที่สุด…โลกป่วยมี
สาเหตุมาจากการศึกษาที่น่าเบื่อ	รวมถึงการขาดความรู้และ
ความเข้าใจ	วันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงโดยนำานวัตกรรม
มาใช้ในการศึกษายุคใหม่	ทำาให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก”

ส่งเสริมบทบาท
ของผู้หญิง
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและแก้ไข
วิกฤต
โลกขับเคลื่อนโดยมีพลังของผู้หญิงเสมอมา	ทั้งการดูแล
สถาบันครอบครัว	รวมถึงแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศชาติ		แต่ผู้หญิงจำานวนไม่น้อย
กำาลังเผชิญกับความยากลำาบากภายใต้สังคมที่มีความ
เหลื่อมลำ้าสูง	
 ฟ้ำเสรี ประพันธำ	ประธานบริษัท	ไร่นาฟ้าเอ็นดู	
จำากัด	ที่พลิกฟื้นท้องไร่ท้องนา	สร้างความยั่งยืนให้กับ
ตนเองและคนในชุมชนได้	กล่าวในวงประชุมระดมความคิด
เห็นเรื่องของผู้หญิงว่า	

	 “ผู้หญิงไม่ได้มีหัวใจที่จะยอมแพ้	เราเคยเจอ
ปัญหานำ้าท่วมนา	ไม่ได้ผลผลิต	มีหนี้สินเป็นล้าน	
แต่ก็ไม่ยอมแพ้		สิ่งสำาคัญคือเวลาเจออุปสรรค
ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้	เปิดโอกาสให้ตัวเองหาองค์
ความรู้มาแก้ปัญหา	อย่ากลัวว่าจะทำาไม่ได้		เรียน

รู้จากคนที่มีความสามารถ	เรียนรู้จากความ
ล้มเหลว	แล้วนำามาปรับใช้	เราจะก้าวข้าม
ทุกอย่างไปสู่ความสำาเร็จได้”
	 บทสรุปจากการระดมความคิดเห็นพบ
ว่าข้อจำากัดที่ทำาให้ผู้หญิงไม่สามารถใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่อย่างเต็มที่	มาจาก	mindset	ความ
เชื่อ	ความกลัว	ซึ่งถ่ายทอดส่งต่อกันมาผ่าน
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ไม่เท่าเทียมของหญิงและ

ชาย	และได้นำาเสนอแนวทางก้าวข้ามข้อจำากัด	เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง	ได้แก่

•	 เปลี่ยน	mindset	ปรับความเชื่อใหม่	:	ผู้หญิงมีศักยภาพ	
เพียงแต่ไม่กล้าที่จะดึงศักยภาพออกมาใช้

•	 ชูค่านิยมใหม่	ชวนสังคมเปิดโอกาส	:	ปรับวิถีวัฒนธรรม	
เห็นคุณค่าของผู้หญิง	ชวนสังคมลดอคติต่อผู้หญิง

•	 Role	Model	สร้างแรงบันดาลใจ	:	สื่อสารเรื่องราว	
ผู้หญิงประสบความสำาเร็จ	วิธีคิด	ศักยภาพ	และความ
กล้าหาญ	เพื่อเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ

•	 สร้างเครือข่าย	เสริมศักยภาพ	:	สร้างเครือข่ายสนับสนุน	
เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
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การร่วมมือกัน
ของ CEO สร้างสังคม
คาร์บอนต�่า
ภาคธุรกิจคือกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
	 หากผู้นำาองค์กรเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	ความสำาคัญของ	ESG	และสังคมคาร์บอนตำ่า	ความ
ร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงก็จะประสบความ
สำาเร็จ
	 ESG	Symposium	2022	เปิดพื้นที่พูดคุยให้ผู้นำา

ระดับ	CEO	จากบริษัทชั้นนำาหรือองค์กรความร่วมมือจาก
สภาอุตสาหกรรม	หอการค้า	ได้มาผนึกกำาลังขยายเครือ
ข่ายความร่วมมือสร้างสังคมคาร์บอนตำ่า	ซึ่งครอบคลุมมิติ
ด้านพลังงานทางเลือกและเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	
Economy)	ที่สนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน
	 “ทุกมิติจะสำาเร็จได้คือทุกคนต้องลงมือทำา	และทุก

ภาคส่วนต้องร่วมมือกัน	ไม่ใช่แค่ภาคเอกชนหรือองค์กร
ต่างๆ	สิ่งที่เราต้องการอย่างมากคือ	การสนับสนุนจากภาค

รัฐ	ตั้งแต่การกำาหนดแผนแม่บท	การปรับเปลี่ยนกฎ
ระเบียบที่เอื้อให้การเดินไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่าเกิดขึ้น	
เช่น	การให้บีโอไอ	(BOI)	และลดหย่อนภาษี	รวมถึง
กระตุ้นให้เกิดการใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
วงกว้าง	โดยรัฐอาจเป็นผู้นำาในการจัดซื้อจัดจ้าง”
	 คือบทสรุปแนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคม

คาร์บอนตำ่าจากวง	CEO	โดย	ภรำดร จุลชำต 
ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก		

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ก้าวต่อไป
ของพลังความร่วมมือ
ESG	Symposium	2022	เป็นมากกว่าเวทีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	โดยเอสซีจีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างแรงบันดาล
ใจ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	และนำาไปสู่การปฏิบัติจริง
	 การระดมความคิดจากทุกภาคส่วนได้ข้อสรุป	2	
แนวทางที่พร้อมขยายผลและลงมือปฏิบัติได้จริง	เพื่อผลัก
ดันให้ประเทศไทยบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์	(Net-Zero	GHG	Emissions)	ภายในปี	2608	(ค.ศ.	
2065)
	 แนวทางแรก	คือการจัดตั้ง	“กลุ่มความร่วมมือเร่ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อ	Net	Zero”	ผ่านรูปแบบของกลุ่ม
เครือข่ายด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา	(Industrial	and	
Academic	Consortium)	ครั้งแรกในไทย	โดยความร่วม
มือจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	จากระดับประเทศและระดับโลก	
ประกอบด้วยนักวิชาการ	ผู้บริหารระดับสูงจากหลายภาค
ส่วน	ทั้งพลังงาน	ขนส่ง	ไฟฟ้า	ปิโตรเคมี	ก่อสร้าง	อุปโภค
บริโภค	สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์	(Massachusetts	
Institute	of	Technology,	MIT)	สมาคมคอนกรีตโลก	
(Global	Cement	and	Concrete	Association,	GCCA)	
สภาอุตสาหกรรม	กระทรวงพลังงาน	สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยมีสำานักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ	(สอวช.)	เป็นผู้ขับเคลื่อน
	 มีเป้าหมายเพื่อเร่งทำาโรดแมปการสร้างนวัตกรรม
ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนที่ดีที่สุดมาใช้ในประเทศไทย	
เช่น	เทคโนโลยีการดักจับ	การใช้ประโยชน์	และการกักเก็บ
คาร์บอน	(Carbon	Capture,	Utilisation	and	Storage,	
CCUS)		การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็น	
พลังงานทางเลือก	(Fuel	Switching)	พลังงานไฟฟ้า		
(Electrification)	และระบบพลังงานที่ใช้ไฮโดรเจนเป็น	
เชื้อเพลิง	(Hydrogen	Energy)	
	 แนวทางที่	2	คือการผนึกกำาลังขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือสร้างสังคมคาร์บอนตำ่าของภาคเอกชนกว่า	60	
องค์กรที่ร่วมมือกับภาครัฐ	ดำาเนินการ	10	แนวทางการ
สร้างสังคมคาร์บอนตำ่า	เช่น	โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเอื้อต่อ
การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน	สนับสนุน
ด้านเงินทุน	สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าสำาหรับพลังงานสะอาด	การ
จัดระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ	การส่งเสริมวินัย
การคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน	รวมถึงสนับสนุนองค์	
ความรู้	เทคโนโลยีการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

…………..
	 ESG	Symposium	2022	ถือเป็นหมุดหมายสำาคัญ
ของการสร้างพื้นที่ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด	ESG	
และการยกระดับเวทีเสวนาความยั่งยืนระดับสากลที่เอสซีจี	
จัดมาอย่างต่อเนื่อง	โดย	รุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	เอสซีจี	แสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันพลัง
ความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าไว้ว่า
	 “เอสซีจีจะเป็นตัวกลางในการประสานทุกฝ่าย	ใช้
ทรัพยากรของเรารวบรวมข้อเสนอของทุกๆ	ท่าน	เพื่อให้
เรื่องนี้เดินหน้าไป	ให้เห็น	Progress	ในสิ่งที่เราท�า	เรา
ก�าลังพยายามสร้างประเทศไทยของเรา	ให้ลูกหลานได้อยู่
อย่างมีความสุข”

	 การขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นก้าวสำาคัญ	ที่ทุกคนต้องร่วม
กันลงมือทำาตั้งแต่วันนี้	แม้หนทางข้างหน้าอาจมีอุปสรรค
อีกมากรอเราอยู่	เพราะวิกฤตครั้งนี้เดิมพันด้วยชีวิตของโลก
ของพวกเราทุกคน
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เอสซีจีมีพนักงานรวมกว่า	5	หมื่นคน
	 บริษัทในประเทศกว่า	140	บริษัท	และบริษัทในต่าง	

ประเทศอีกกว่า	160	บริษัท
	 ทำาธุรกิจร่วมกับคู่ธุรกิจและผู้แทนจำาหน่ายนับหมื่นราย		

ส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอีกหลายแสนราย
	 แต่ละปีสร้างรายได้ทางธุรกิจกว่า	5	แสนล้านบาท		

ไม่นับมูลค่าทรัพย์สินกว่า	9	แสนล้านบาท
	 ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำาในระดับภูมิภาคที่

มีรากฐานยาวนานกว่า	110	ปี
	 นับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งในปี	2456	เอสซีจีได้ดำาเนิน

ธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในอุดมการณ์เอสซีจี		
ซึ่งประกอบด้วย	“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	มุ่งมั่นใน	
ความเป็นเลิศ	เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	และถือมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม”	ซึ่งเป็นรากฐานของการดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่
คำานึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม	สร้างสรรค์สินค้า	
บริการและโซลูชัน	ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
และพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
	 การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการ	

เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนตำ่า	ความผันผวนของสภาพ	
เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคมยุคใหม่	กลับยิ่งสร้าง	
ความมุ่งมั่นให้เอสซีจีดำาเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาอย่าง	
ยั่งยืน	ด้วย	ESG	4	Plus	คือ	มุ่ง	Net	Zero	-	Go	Green		
-	Lean	เหลื่อมลำ้า	-	ยำ้าร่วมมือ	ยึดหลัก	เชื่อมั่นและโปร่งใส

	โดยนำาหลกัการ	GRC	(Governance,	Risk	Management		
and	Compliance)	มาปฏิบัติใช้ภายใต้การกำากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ตามแนวทาง	ESG	รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานการรายงานข้อมูล
ด้าน	ESG	ในระดับสากล	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้	
ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินงานของเอสซีจี
	 ด้วยเหตุนี้	เอสซีจีจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับที่

ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีความตระหนัก
รู้ในหลัก	GRC	เข้าใจเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ	
สามารถประเมินและรู้เท่าทันความเสี่ยง	และปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง	และนำามาปฏิบัติใช้
ในการทำางานตลอดเวลา	จนกลายเป็นพฤติกรรมที่พึงมีทั้ง
ในการทำางานและชีวิตประจำาวัน

Integrated GRC 
เอสซีจีตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์		
ภายในปี	2593	ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้	
ภายในปี	2608		นั่นหมายถึงธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเชิงรุก		
เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านกฎระเบียบ	
ข้อบังคับ	เทคโนโลยี	และการตลาด	มุ่งสู่สังคมคาร์บอนตำ่า
ด้วยความเป็นธรรม	ซึ่งปัจจุบันเอสซีจีขยายธุรกิจและ	
ควบรวมกิจการจนมีบริษัทเพิ่มขึ้นมากมาย	ทำาให้ยิ่งต้อง	
มั่นใจว่าสามารถกำากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 เอสซีจีจึงได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว	ให้การดำาเนินธุรกิจและ
กิจกรรมต่างๆ	มีความเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
และยึดมั่นในอุดมการณ์เอสซีจี	ตาม	“จรรยาบรรณเอสซีจี”	
และ	“คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี”	โดยมีกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญและปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบ
อย่าง
	 ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดำาเนิน	
กลยุทธ์และบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว	คณะ	
กรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจึงติดตาม	
และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ		
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	และการควบคุมภายใน	
อย่างเพียงพอ	เหมาะสม	และสอดรับกับแผนการ	
ขยายธุรกิจของเอสซีจีในปัจจุบัน	โดยทุกกิจกรรมทาง	
ธุรกิจจะปรับใช้หลักการ	Integrated	GRC	ซึ่งหมาย	
ถึงการบูรณาการ	ทั้ง	Governance	–	การกำากับดูแล	

มุ่งรักษำควำมเชื่อมั่น
และโปร่งใส
ยกระดับด้วย Integrated GRC
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กิจการ,	Risk	Management	-	การบริหารความ	
เสี่ยง	และ	Compliance	-	การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์			
รวมถึงใช้กรอบการปฏิบัติงานตามแนวป้องกัน	3		
ด่าน	(Three	Lines	Model)	การจัดทดสอบ	Ethics		
e-Testing	และ	e-Policy	e-Testing	ประจำาปี		
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing	
System)	และระบบ	GRC	Helpline	ให้คำาปรึกษาจาก	
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	เพื่อเพิ่ม	
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงาน	และ	
รายงานเปิดเผยรายละเอียดของข้อร้องเรียนต่อผู้มี	
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

GRC Collaboration 
Project
เอสซีจีเริ่มนำา	Integrated	GRC	มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี	
2560	โดยในปี	2563	เริ่มจัดทำาแนวปฏิบัติของพนักงาน
ระดับจัดการเป็น	MD	GRC	Guidebook	คู่มือ	GRC	
e-Rulebook	แนะนำาแนวคิดและวิธีการนำาหลักการ	GRC	
ไปปฏิบัติใช้สำาหรับพนักงานทุกระดับ	รวมทั้งมี	GRC		
Helpline	ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่
แรก
และเพื่อเร่งการประยุกต์ใช้	GRC	ให้เกิดผลทางปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ	ในปี	2564-2565	เอสซีจีจึงได้ร่วม
กับบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด	
หรือ	PwC	หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก	จัดทำาโครงการ	GRC	Collaboration	Project	เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	GRC	จาก	PwC	มาใช้ในธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	โดยเริ่มโครงการนำาร่องกับ
ธุรกิจ	Green	Construction	Solution	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรับ
ทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอน
ตำ่า	โดยได้ประเมินกลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ	ในสาย
งานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง	GRC	ใน
ระดับสากล		โดยนำาผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการทำางานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ระดับ		ตลอดจนรวบรวมเป็นองค์ความรู้ด้าน	GRC	ของ
เอสซีจี	ซึ่งจะนำาไปประยุกต์ใช้ขยายผลกับส่วนงานอื่นๆ	ใน
ระยะต่อไป
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	 ผลจากการประเมินด้าน	Governance	มีการกำาหนด	
โครงสร้างและหน้าที่ของคณะ	GRC	และผู้เชี่ยวชาญแต่ละ	
สายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	
	 ด้าน	Risk	Management	มีการจัดทำาทะเบียนความ

เสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร	และ
รายการความเสี่ยงระดับโครงการ	พร้อมกำาหนดแนวทาง
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
	 ด้าน	Compliance	จัดทำาแนวปฏิบัติ	สื่อสาร	กำาหนด

ตัวชี้วัดและติดตามผล	เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการ
	 ด้าน	Knowledge	Management	(KM)	จัดทำาระบบ

ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้าน	GRC	และมีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างทีมในแต่ละสายงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 ด้าน	Technology	จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน	

GRC	เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานในแต่ละขั้นตอน		
โดยการ	Embed	GRC	Checkpoint	เข้าไปบน	Platform	

การทำางานของทีมงาน	และติดตามผลในรูปแบบ		
Dashboard	เช่น	ข้อมูลความเสี่ยง	(Heat	Map)	และ		
Risk	Notification	
	 ทั้งหมดนี้ครอบคลุมการกำากับดูแลแบบ	2P2S		

ที่ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง	(Structure)	ระบบ		
(System)		กระบวนการ	(Process)		และส่วนสำาคัญที่สุด	
คือ	การพัฒนาทีมงานคน	(People)	โดยนำาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานและสร้างความ
โปร่งใสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
	 สิ่งสำาคัญคือการพัฒนาพนักงานตั้งแต่ความรู้	ทักษะ	

พฤติกรรม	และทัศนคติ	ให้เกิดเป็น	GRC	People	ซึ่งมี
	 ความตระหนัก	–	“ฉันเห็นสิ่งที่กำาลังจะเปลี่ยนแปลง	

หรือต่างไปจากเดิมและผลกระทบ	ฉันเข้าใจว่าทำาไมฉันต้อง
เปลี่ยน”	
	 ความรู้	–	“ฉันรู้วิธีที่จะเปลี่ยน”
	 ทักษะ	–	“ฉันมีทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติตาม

แนวทางใหม่”
	 และการปลูกฝังให้อยู่ในการปฏิบัติประจำาวันจนกลาย

เป็นวัฒนธรรมองค์กร	–	“ฉันปฏิบัติแตกต่างจากเดิมและ
เห็นหัวหน้าปฏิบัติแตกต่างจากเดิม”
	 พร้อมกับพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้เป็นโค้ชด้วย

การจัดอบรม	Train	the	Trainer	เพื่อขยายผลส่งต่อ	
พนักงานอื่นๆ	อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
	 ทั้งนี้พนักงานต้องผ่านทดสอบหลังการอบรมใน

ระดับ	80%	ขึ้นไปของทุกหลักสูตร	ทั้งเรื่องความเข้าใจใน	
GRC	กฎหมายและสัญญาที่สำาคัญเบื้องต้นในงานก่อสร้าง	
ระเบียบภายในบริษัท	และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงาน
ก่อสร้าง		นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของพนักงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
และงาน	GRC	Day	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2565	โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก	PwC	และเอสซีจี	มาถ่ายทอด
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในความสำาคัญของ	GRC	
กับการดำาเนินธุรกิจแก่พนักงานทั้งองค์กร

ESG FOCUSOUR BUSINESS OUR STRATEGY



ESG FOCUS  71

	 “GRC	จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการ
แข่งขัน	มองเห็นความเสี่ยงในกระบวนการ	ซึ่งหากสามารถ
ปิดทุกความเสี่ยงได้	ก็จะช่วยให้เกิดโอกาสในการทำาธุรกิจ	

สิ่งสำาคัญคือการเติมเต็มความคาดหวัง	และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”	วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก	PwC	ยำ้าความสำาคัญของ	
GRC	ในงานสัมมนา

	 “พี่ๆ	ทุกคนมีหน้าที่ในการสร้าง	
วัฒนธรรม	ช่วยน้องๆ	ปิดความเสี่ยง	โดย	
ใช้	Mindset	ของการเป็นเถ้าแก่ว่า	ถ้าเป็น
บริษัทของเราเอง	เราจะทำาหรือไม่	จะรับ
ความเสี่ยงได้ระดับไหน	ต้องมีวินัย	มีคู่มือ

มาตรฐาน	ทำาตามกติกามารยาท	เพื่อความน่า
เชื่อถือ	และชื่อเสียงของเรา	เพราะทุกคนคือตัวแทน

ของบริษัท”	พิทยา	จั่นบุญมี	ผู้อำานวยการสำานักงาน	
ตรวจสอบ	เอสซีจี	กล่าวถึงการสร้าง	GRC	People	ในงาน	
สัมมนาที่สื่อสารถึงพนักงาน
	

การขยายผล GRC 
สู่ธุรกิจในต่างประเทศ 
เอสซีจีขยายธุรกิจในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	จน
ปัจจุบันมีบริษัทในต่างประเทศถึงกว่า	160	บริษัท	โดย
เฉพาะในภูมิภาคอาเซียน	คือ	ประเทศอินโดนีเซีย	และ
เวียดนาม	ซึ่งถือเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำาคัญ	ทั้งนี้การ
ขยายธุรกิจมีหลายรูปแบบ	และยังมีผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ใน
ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มมากขึ้น	ทำาให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นใน
การดำาเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับของแต่ละประเทศ	และโดยเฉพาะประเด็นด้าน	ESG	
ที่ทุกประเทศให้ความสำาคัญ
	 ปี	2565	เอสซีจียกระดับการบริหารความเสี่ยง	โดย

จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการพิจารณาความเสี่ยงร่วมกันใน
ระดับประเทศ	มีหน่วยประสานงานกลาง	(Focal	Point)	
ในการรายงานความเสี่ยงต่อผู้อำานวยการระดับประเทศ	
(Country	Director)	คณะจัดการของแต่ละประเทศ	และ
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง	เอสซีจี	จัดให้มีการแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ	เช่น	แนวโน้มความเสี่ยง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เอสซีจี	
ได้ร่วมมือกับสำานักงานของประเทศอินโดนีเซียจัดประชุมเชิง	
ปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	
Workshop)	ผ่านทางออนไลน์	และร่วมกับสำานักงานของ
ประเทศเวียดนาม	หน่วยประสานงานกลางของประเทศ
ฟิลิปปินส์	กัมพูชา	และเมียนมา	ปรับปรุงการรายงานความ
เสี่ยง	Risk	Dashboard	และความท้าทายที่สำาคัญ	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
	 สำาหรับด้าน	Compliance	เอสซีจีได้เริ่มนำาระบบ	

Compliance	Management	System	(CMS)	เข้าไปใช้
ในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี	2562	ประเทศกัมพูชาใน
ปี	2565	และจะขยายผลไปยังประเทศอินโดนีเซียภายใน
ปี	2566		เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศมีจำานวนมาก	จึงต้องอาศัยระบบจัดการที่
ทำาให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	ลด
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	โดยระบบ	CMS	
จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีระบบในการติดตามกฎหมายที่ออก
ใหม่/เปลี่ยนแปลง	เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที	
	 ด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณเอสซีจี	เอสซีจียังคง	

ให้ความสำาคัญในการปลูกฝังความตระหนักรู้เรื่อง	
จรรยาบรรณเอสซีจีในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	โดย	
ปี	2565	คณะทำางานได้ร่วมมือกับหน่วยประสานงานกลาง	
ของต่างประเทศ	จัดทำาจรรยาบรรณเอสซีจีฉบับภาษาท้องถิ่น	
สำาหรับประเทศอินโดนีเซีย	เวียดนาม	กัมพูชา	และ	สปป.	
ลาว	รวมถึงสื่อสารถึงพนักงาน	เพื่อมุ่งหวังให้บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศยึดถือจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นแนวปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละประเทศ	
	 …………..
	 เอสซีจีดำาเนินการตามแนวทาง	GRC	อย่างจริงจังและ

จะขยายผลสู่สายงานต่างๆ	ในระยะต่อไป	เพื่อสร้างความ	
“เชื่อมั่น	โปร่งใส	ในทุกการดำาเนินงาน”	ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
	 เพราะเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความยั่งยืนตามแนวทาง		

ESG	ในศตวรรษที่	21	ของเอสซีจี	คือ	มุ่ง	Net	Zero	–	
Go	Green	–	Lean	เหลื่อมลำ้า	–	ยำ้าร่วมมือ	ยึดหลัก		
เชื่อมั่นและโปร่งใส	จะสะดุดล้มหากปราศจากความเชื่อมั่น		
โปร่งใสและเป็นธรรมในทุกการดำาเนินงาน
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กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ    

เศรษฐกิจหมุนเวียน   

สุขภำพเเละควำมปลอดภัย  

สินค้ำและบริกำรที่ยั่งยืน 

กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของลูกค้ำ 

กำรบริหำรจัดกำรคู่ธุรกิจ

เพื่อสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน 

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ  

กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ  

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

เเละระบบนิเวศ  

กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  

กำรดูเเลเเละพัฒนำพนักงำน  

กำรพัฒนำชุมชนเเละสังคม

OUR 
ACTION
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สนับสนุนกำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ทดแทนถ่ำนหิน มุ่งสู่ Net Zero

  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

SDGs  7 9 12 13 15 17

30.12 ล้านตัน

12.05%

6.73%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลง 20% ภายในปี 2573 

เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563

ลดการใช้พลังงานลง 13% 

เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 

2550 ภายในปี 2568

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

กลยุทธ์ 

1.  เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 
ชีวมวลและแหล่งพลังงานสะอาด  
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

2.  ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สูงขึ้น  

3.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 
2593 

4.  พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

5.  ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6.  ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก ป่า
ชายฝั่ง และหญ้าทะเล ให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็น
แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก

7.  จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกการ
อนุรักษ์พลังงานและการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศให้แก่พนักงานและ 
คู่ธุรกิจ 

การบริหารจัดการ

•  ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นไปตาม
ความตกลงปารีส และสอดคล้อง
กับการควบคุมการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 
1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 
2593 (Net Zero 2050)

•  จัดท�ามาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ 

•  จัดท�าและเปิดเผยการจัดการ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
แนวทางสากล (TCFD, SBTi) 

•  ก�ากับและดูแลการด�าเนิน
การในประเด็นการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้
บริหารระดับสูง ซึ่งมีการประชุม
ทุกไตรมาส

•  ผลักดันและด�าเนินงานโดยคณะ
กรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพลังงาน ซึ่งมีการ
ประชุมทุกไตรมาส 

วิกฤตปัญหำโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของคนทั่วโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   
นำนำประเทศจึงร่วมกันตั้งเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือน 
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภำยในปี 2593  รวมทั้งในปี 2565 ยัง 
เกดิสถำนกำรณ์วกิฤตด้ำนพลงังำนจำกผลกระทบของสงครำม  
ท�ำให้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีรำคำสูงขึ้นและผันผวน เป็นปัจจัย 
เร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรใช้พลังงำนทดแทน ทุกกลุ่ม 
ธุรกิจของเอสซีจีจึงมุ่งมั่นด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ โดยเฉพำะ 
กำรเร่งเพิม่สดัส่วนกำรใช้เชือ้เพลงิทำงเลอืกเพือ่ทดแทนกำรใช้ 
ถ่ำนหิน กำรใช้พลังงำนสะอำดแทนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ได ้
จำกกำรเผำเชือ้เพลงิฟอสซลิ เพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน 
ให้มำกขึน้อกีจำกทีด่�ำเนนิกำรมำตลอดเวลำนบัสบิปี และเตรยีม 
กำรด้ำนคำร์บอนเครดิตซึ่งเป็นส่วนเสริมสนับสนุนของกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Zero Coal Strategy

เอสซีจีมุ่งมั่นเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อเป้าหมายการ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงทดแทน	100%	

•	 ปรบัปรงุเครือ่งจกัรรองรบัเชือ้เพลงิทดแทน	ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างดำาเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2565	เพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิง
ทดแทนตามค่าความร้อนจาก	19.9%	เป็น	26.9%	โดยโรง
ปูนซีเมนต์ได้ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการเผา
ปูนเม็ดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรับเชื้อเพลิงทดแทนได้
มากขึ้นและหลากหลายชนิด	เช่น	ติดตั้งเครื่องจักร	Chloride	
Bypass	เพิ่มที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด	เพื่อ
เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	RDF	ติดต้ังเครื่องย่อยเพื่อ
แปรรูปเชื้อเพลิงทดแทนแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม	ปรับจุด
ป้อนและระบบลำาเลียงเชื้อเพลิงในหม้อเผาปูนซีเมนต์เพื่อรับ
เชื้อเพลิงทดแทนได้หลากหลายชนิด	ทั้ง	RDF	จากขยะชุมชน	
ขยะอุตสาหกรรม	เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร	และเชื้อ
เพลิงชีวมวลอื่นๆ	นอกจากนี้ยังนำาระบบอัตโนมัติและ		
Machine	Learning	มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต	ทำาให้ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
ได้ดีอีกด้วย	
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•	 แปรรปูวสัดเุหลอืใช้และขยะเป็นเชือ้เพลงิชวีมวล
• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	ร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ	นำาวัสดุเหลือใช้	
ทางการเกษตร	เช่น	แกลบ	ฟางข้าว	ขี้เลื่อย		
ใบอ้อย	ใบข้าวโพด	มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง	
ชีวมวล	และนำาขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน	
มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง	RDF	เพื่อใช้ทดแทน	
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนซีเมนต์	โดยมี	
สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	

ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ประหยัดพลังงำน

เอสซีจีดำาเนินการศึกษาและวิจัยกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ	
พร้อมลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยและนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยควบคุม
เครื่องจักรทำาให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงอย่างต่อเนื่อง

•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(แก่งคอย)		
ใช้ระบบ	Advanced	Process	Control	(APC)	และ	Machine	learning	ทำานาย	
ผลคุณภาพปูนเม็ดแบบเรียลไทม์	และนำาไปปรับสภาพการเผาของหม้อเผาให้	
เหมาะสมสามารถลดการใช้พลังงานความร้อนต่อหน่วยการผลิต	15	kcal/	
kg-clinker	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	9,438	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	
เทียบเท่าต่อปี		รวมทั้งได้พัฒนาต่อยอดโปรแกรมช่วยปรับอัตราป้อนวัตถุดิบที่	
เหมาะสมแบบอัตโนมัติของหม้อบด	Raw	mill	และ	Cement	mill	ของบริษัท	
ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(แก่งคอย)		และปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(ลำาปาง)	รวม	
ทั้งหมด	6	หม้อบด	ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลงประมาณ	1%	และ	
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,427	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

•	 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)	บริษัทระยองโอเลฟินส์	จำากัด	ดำาเนินการปรับ
ลดการใช้พลังงานที่	Dilution	Steam	Generator	(DSG)	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานสูง	ทำาหน้าที่ผลิตไอนำ้าที่ใช้ผสมกับวัตถุดิบ	(Dilution	Steam)	ก่อน
เข้าสู่เตาเผา	โดยจากการศึกษาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายส่วนทำาให้ได้
แนวทางลดการใช้พลังงานของ	DSG	คือการปรับลดค่าความดันของ	DSG	ให้
เหมาะสมกับการใช้งานอุปกรณ์	โดยยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ทำาให้
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	3,000	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าเทียบเท่าต่อปี	และอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงอุปกรณ์บางส่วน	ซึ่งจะ
ทำาให้ปรับลดความดันและลดการใช้พลังงานของ	DSG	ได้เพิ่มอีก	

•	 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนำ้าจากหม้อต้มใน
กระบวนการผลิตกระดาษ	จากระบบเดิม	ซึ่งระบายนำ้าแบบคงที่มาเป็นระบบ
ดิจิทัลที่ควบคุมปริมาณนำ้าแบบอัตโนมัติ	โดยการตรวจวัดค่าซิลิกาแบบเรียลไทม์	
เพื่อควบคุมค่าซิลิกาให้อยู่ระดับมาตรฐาน	ช่วยลดการสูญเสียพลังงานความ
ร้อนจากการระบายนำ้าได้มากกว่าการปล่อยนำ้าแบบคงที่		ผลการดำาเนินงาน
ในโรงงาน	5	โรงทั้งในและต่างประเทศ	(เวียดนามและอินโดนีเซีย)	พบว่าช่วย
ประหยัดพลังงานได้	78,732	กิกะจูลต่อปี	และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
7,978	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากเชื้อเพลิงชีวมวลของ SCGP

287.21

344.53
404.48

496.88

• SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) เพิ่มการใช้เชื้อเพลิง	
ชีวมวลโดยรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรมาแปรรูป		
และศึกษาทดลองค่าความจุความร้อนของ	Wood		
Pallet	พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับถ่านหิน	และสูงกว่า	
เปลือกไม้	จึงเหมาะสมกับการนำามาใช้เป็น	
เชื้อเพลิงทดแทนในหม้อไอนำ้าในสัดส่วนที่	
มากกว่าการใช้เปลือกไม้	

บริษัท	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.	ประเทศ
อินโดนีเซีย	ใน	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	มุ่งลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้เชื้อเพลิง
ทดแทน	

•	 เปลี่ยนเครื่องจักรแบบใหม่	ประหยัดไฟกว่าเดิม	ติดตั้งเครื่องจักร	Turbo	
Air	Vacuum	ซึ่งใช้ลมความเร็วสูงแทนระบบเดิมในกระบวนการดึงนำ้าออก
จากเนื้อกระดาษ	ทำาให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสารเคมีป้องกันตะกรัน	
ช่วยประหยัดพลังงานได้	172,214	กิกะจูลต่อปี	และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้	13,239	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	

•	 เปลี่ยนระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นแบบไร้อากาศ	ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบ	
แอโรบิกต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศเข้าสู่ระบบ	ทำาให้สิ้นเปลือง	
พลังงานและสร้างตะกอนปริมาณมาก	จึงเปลี่ยนมาเป็นระบบบำาบัดนำ้าเสีย
แบบไร้อากาศซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศ	และเริ่มนำาก๊าซ
ชีวภาพมาใช้ผลิตไฟฟ้า	ในปี	2565	ลดการใช้ถ่านหินได้	22,000	ตันต่อปี	
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	36,000	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี

กิจกรรม

ในต่ำงประเทศ

สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนตามค่าความร้อนส�าหรับการผลิตปูนซีเมนต์ (%)

สัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวลตามค่าความร้อนส�าหรับการผลิตปูนซีเมนต์ (%)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (พันตัน)
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ขยำยกำรติดตั้งพลังงำนแสงอำทิตย์

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีมุ่งมั่นนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในทุกโรงงาน	
ทั้งการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม	โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า	และโซลาร์รูฟทอป	เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง		
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จำากัด	ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม	8	เมกะวัตต์		
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จำากัด	ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม	7	เมกะวัตต์	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด	ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม	10	เมกะ	
วัตต์	รวมทั้งสิ้น	25	เมกะวัตต์	คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้	31,000		
เมกะวัตต์ชั่วโมง	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	15,000	ตัน	
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป	จำากัด		
ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาด	8.7	เมกะวัตต์	ที่โรงงานท่าหลวง	เพื่อผลิต	
กระแสไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน	โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบสองหน้า		
(Bifacial)	ทำาให้มีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้นอีก	5-7%	เมื่อเทียบกับแบบทั่วไปซึ่งเป็นหน้าเดียว	
นอกจากนี้ยังนำาเศษวัสดุของโรงงานมาบดเป็นวัสดุปู
พื้นใต้โซลาร์ฟาร์ม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อน
แสง	ทำาให้ลดของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้	
6,947	ตัน	โครงการนี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้	5,654	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	ช่วย
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้	33.14	ล้านบาทต่อปี	

•	 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) บริษัท	มาบตาพุดโอเลฟินส์	
จำากัด	ดำาเนินโครงการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าในพื้นที่บ่อนำ้า
ของนิคมอุตสาหกรรม	อาร์	ไอ	แอล	ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัท		

มีกำาลังการผลิต	2	เมกะวัตต์	ทำาให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ผิวนำ้าที่ว่างเปล่า	และลดการระเหยของนำ้าในบ่อได้	แผง
โซลาร์เซลล์รับประกันอายุใช้งาน	25	ปี	ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้	1,200	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	
ต่อปี		

•	 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2561	ในปี	2565	ติดตั้ง
พลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มอีก	10.5	เมกะวัตต์ในพื้นที่
บริษัทเครือธุรกิจแพคเกจจิ้ง	7	แห่ง	รวมมีการติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์	22.3	เมกะวัตต์	ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	10,238	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	
ต่อปี

ส่งเสริมโครงกำรผ่ำน ICP 

เอสซีจีนำา	Internal	Carbon	Pricing	(ICP)	มาเป็นเครื่อง
มือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนโครงการที่สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยปรับอัตราการคำานวณจากเดิมที่	
18	ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามา	
เป็น	25	ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า		
เพื่อเร่งการสนับสนุนโครงการได้มากขึ้น	ในปี	2565	เอสซีจี	
มีโครงการที่ผ่านการสนับสนุน	ICP	ทั้งหมด	16	โครงการ	
เป็นเงินลงทุน	1,719	ล้านบาท	สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้	149,446	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี

การเพิ่มก�าลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ของ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
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หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตใช้งาน 2.46 MWp
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ขึ้นทะเบียนคำร์บอนเครดิต กิจกรรมดูดซับ

คำร์บอน 

เอสซีจีสนับสนุนการขึ้นทะเบียน	T-VER	หรือโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	
Voluntary	Emission	Reduction	Program)	โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	ซึ่งสามารถนำาปริมาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมาเป็นคาร์บอนเครดิต	
	
•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ร่วมกับกรมอุทยานแห่ง
ชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และจังหวัดลำาพูน	จัดทำาโครงการ	
“ปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”	บนพื้นที่	400	
ไร่ของชุมชนบ้านก้อ	จังหวัดลำาพูน	โดยเน้นกระบวนการมีส่วน	
ร่วมทุกภาคส่วน	เช่น	ชุมชน	หน่วยราชการท้องถิ่น	อุทยานแห่ง	
ชาติแม่ปิง	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ชมรม
ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	ฯลฯ	โดยชุมชนมี	
รายได้จากกิจกรรมในโครงการ	เช่น	การเพาะกล้าไม้	การดูแล	
ป่า	นอกจากนั้นยังนำาเทคโนโลยี	CPAC	Green	Solution		
มาใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่า	เช่น	CPAC	Drone	Solution,	Water		
Solution	โดยอยู่ระหว่างการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเพื่อขอ	
ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนของเอสซีจี		
ซึ่งเชื่อว่า	“บ้านก้อโมเดล”	จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ป่า	
ที่สามารถนำาไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป

•	 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) 
•	 ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ดำาเนินโครงการ	

ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้	
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน	พื้นที่รวม	1,100.56	ไร่	โดยสร้าง	
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ	ชุมชน	และราชการ	เพื่อให้โครงการ	
เกิดความยั่งยืน	รวมทั้งดำาเนินการขอขึ้นทะเบียน	T-CERs	เพื่อ	
เป็นคาร์บอนเครดิตในการลดก๊าซเรือนกระจก	โดยเป็นส่วน	
หนึ่งของโครงการปลูกเพาะรักษ์ที่มีเป้าหมายปลูกต้นไม้รวม		
1,000,000	ต้น

ย�้ำร่วมมือ ส่งเสริมชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ 

ด้วย LESS

•	 ดำาเนินการเปลี่ยนรถบัสเครื่องยนต์นำ้ามันดีเซลมาเป็นรถบัส
พลังงานไฟฟ้าแทนจำานวน	2	คัน	ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทางของพนักงาน	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	210	
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลาโครงการ	7	ปี	
หรือเฉลี่ย	30	ตันคาร์บอนไดออกเทียบเท่าต่อปี	และได้รับการขึ้น
ทะเบียน	T-VER	เรียบร้อย	

•	 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ร่วมกับบริษัทสยามฟอเรสทรี	จำากัด	
ขอขึ้นทะเบียน	T-VER	ในโครงการป่าอนุรักษ์	สวนไม้กำาแพงเพชร		
จำานวน	684.4	ไร่	มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน	
14,315	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	เมื่อปี	2564		ต่อมา	
ในปี	2565	ขยายผลสู่พื้นที่โครงการของโรงงานวังศาลาและ	
โรงงานบ้านโป่ง	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จำากัด		
บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	
สยามฟอเรสทรี	จำากัด	รวมทั้งสิ้น	7,138	ไร่	โดยอยู่ระหว่าง	
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียน	T-VER	ในปี	2566

แอปพลิเคชันที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	โดย
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จำากัด	(CPAC)	พัฒนาเป็น
แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลการปลูกและดูแลต้นไม้	เพื่อส่งเสริม	
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และดูแลอย่างถูกวิธี	เพิ่ม	
พื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนให้สังคม	ปัจจุบันได้
เชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปที่รักต้นไม้	มาร่วมกันปลูก	
ต้นไม้และสื่อสารไปในโลกโซเชียล	เพื่อช่วยกันรณรงค์เป้าหมาย	
Net	Zero	โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถบันทึกจำานวนและตำาแหน่ง	
ของต้นไม้ที่ปลูก	และระบบจะคำานวณปริมาณการกักเก็บ	
คาร์บอนไดออกไซด์ให้อัตโนมัติ	รวมทั้งมีคลังความรู้เรื่องการ
ดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีเป็นของแถม	(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่		
www.hug-tree.com)

SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	สนับสนุนโครงการชุมชน	
LIKE	(ไร้)	ขยะมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเน้นการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ	เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและคัดแยกขยะโดย
บริหารจัดการผ่านธนาคารขยะ	ซึ่งดำาเนินงานใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน	โครงการช่วยสร้างรายได้
ให้ทั้งชาวบ้านที่เป็นสมาชิกและชุมชนโดยรวม	รวม
ทั้งลดปริมาณการนำาขยะไปฝังกลบ	และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกด้วย	ในปี	2565	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	จึง
ต่อยอดการส่งเสริมชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ทำามา
ด้วยความมุ่งมั่น	โดยประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมแยกขยะตามข้อกำาหนดของโครงการ	“สนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก”	(Low	Emission	Support	Scheme,	
LESS)	รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การ
มหาชน)	ซึ่งชุมชนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยกย่อง	
ผู้ทำาความดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกค�ำนวณ
ตำมวิธี LESS (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)

วิสำหกิจชุมชนเขำไผ่ 89.368

วิสำหกิจชุมชนธนำคำรขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเนินพยอม

25.130

วิสำหกิจชุมชนโขดหิน 2 5.808

Hug tree 
#เพรำะโลกมันรวน 

เลยชวนมำปลูก

Download 
hugtree ได้ที่

https://hug-tree.com
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ลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดปริมำณของเสีย 
สร้ำงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

  เศรษฐกิจหมุนเวียน  

SDGs  9 11 12 13 17

8.06
ล้านตัน

99.8%

137,125
ตัน 

0 ตัน

0 ตัน

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่และ 

วัตถุดิบหมุนเวียน 8 ล้านตัน 

ต่อปีในปี 2568*

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 

สัดส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์

ที่สามารถรีไซเคิลได้ ใช้ซ�้าได้ 

หรือสลายตัวได้ 100% 

ในปี 2568

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) 

มีปริมาณการขายสินค้า

กรีนพอลิเมอร์

1,000,000 ตันต่อปีในปี 2573 

การน�าของเสียอันตรายจาก

กระบวนการผลิตไปฝังกลบ

เป็นศูนย์ทุกปี*

การน�าของเสียไม่อันตราย

จากกระบวนการผลิตไปฝังกลบ

เป็นศูนย์ทุกปี* 

* เฉพาะประเทศไทย

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

กลยุทธ์

1.  ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด และไม่น�าของเสียอุตสาหกรรม
ไปฝังกลบ

2.  บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายใน 
เอสซีจีให้ได้มากที่สุด

3.  การพัฒนาสินค้าและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้าง
และรักษาคุณค่าของวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเพิ่ม
มูลค่าให้ของเสีย (R&D)

5.  การปรับเปลี่ยนสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบริหารจัดการ

•  ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกันตั้งแต่การออกแบบสินค้า  
การเลือกใช้วัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

•  ก�ากับดูแลและส่งเสริมให้การจัดการของเสียภายนอกเอสซีจีและ
การจัดการสารเคมีเป็นไปตามข้อบังคับโดยจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

•  สร้างปัจจัยความส�าเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 5 ด้าน ได้แก่ การ
สร้างความตระหนัก การสร้างความร่วมมือ การก�าหนดข้อบังคับ 
การสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบบริหารจัดการและประเมินผล 

ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น และเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด ที่มำพร้อมกับของเสียที่เพิ่มมำกขึ้นและ 
ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงไม่ถูกวิธี น�ำไปสู่วิกฤตสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงผล 
กระทบจำกมลภำวะทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และอำกำศ ซึ่งปัญหำต่ำงๆ เหล่ำ 
นี้ ล้วนเกิดจำกกิจกรรม วิถีชีวิตและนิสัยประจ�ำวันของพวกเรำทุกคน  
หลำยประเทศให้ควำมสนใจและร่วมมือกันหำวิธีกำรแก้ไข 
ทั้งกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ รวม 
ถึงมำตรกำรรณรงค์รีไซเคิล เพื่อร่วมมือกันก�ำจัดหรือลดจ�ำนวนขยะ 
ลง และหันมำเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน เอสซีจีจึงได้น�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำประยุกต์ใช้ตลอด 
กระบวนกำรในห่วงโซ่คุณค่ำ เดินหน้ำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อ 
ลดกำรใช้ทรัพยำกร สร้ำงคุณค่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน 
กำรจัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหมุนเวียนทรัพยำกรและของ 
เสียกลับใช้ใหม่อย่ำงเป็นวงจรทั้งระบบ ผ่ำนกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
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พลังงานทดแทนสำาหรับการเผา	Cement	Clinker		ในปี	2565		
สามารถนำาของเสียอุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยี
นี้มากกว่า	8,400	ตัน	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า	
7,700	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

•	 เปลีย่นเศษอะครลิกิให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่	SCGC	(ธรุกจิเคมคิอลส์)	
ในกระบวนการผลิตแผ่นอะคริลิกจะมีการตัดขอบแผ่นอริลิกทิ้ง
เป็นเศษเหลือแล้วบดเป็นผงอะคริลิกเล็กๆ	(Saw	dust)	ซึ่ง
เป็นของเสียไม่มีมูลค่า	จึงมีโครงการติดตั้งเครื่องตัดขนาดเล็ก
ที่สามารถตัดขอบแผ่นอะคริลิกเป็นชิ้นเล็กๆ	ได้	(strip)	และ
สามารถจำาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ามากถึง	5	แสนบาท
ต่อปี	และช่วยลดของเสียได้ราว	44	ตันต่อปี

เปลี่ยนของเสีย เพิ่มคุณค่ำ 

รังสรรค์สิ่งใหม่ 

เอสซีจีคิดค้นนวัตกรรมและโซลูชันมาใช้จัดการของเสียอย่างต่อ
เนื่อง	ด้วยการศึกษาคุณสมบัติของของเสีย	เพื่อหาทางนำากลับมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายใน
การกำาจัด

•	 จากถุงปูนสู่สินค้าสุดสร้างสรรค์	กับคอลเลกชันพิเศษ		
SCG	X	MAHANAKHON	เอสซีจีร่วมมือกับแบรนด์มหานคร	
พัฒนาและออกแบบสินค้าภายใต้แนวคิด	“คิดใหม่	ออกแบบใหม่		
สร้างสรรค์ใหม่”	(RETHINK	REDESIGN	REVIVAL)	โดยนำา	
ถุงปูนซีเมนต์ตราช้าง	รุ่นฉลอง	100	ปี	ที่ใช้แล้ว	มาปรับโฉมด้วย	
ศิลปะ	Street	Art		ผลิตเป็นสินค้าที่หลากหลาย	ตั้งแต่เสื้อยืด		
หมวกผ้าแคนวาส	กระเป๋า	ไปจนถึงพวงกุญแจ		เพิ่มมูลค่าวัสดุ	
เหลือใช้ให้มีความร่วมสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิต 

น�ำของเสียมำใช้เป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง

ทดแทน เพื่อใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จ�ำกัด

ให้คุ้มค่ำ

•	 Circular Plus โซลูชันเพื่อการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน 
• ผลิต-ใช้-วนกลับ ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุทนไฟ  

บริษัท	สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	นำาวัตถุดิบที่เป็นวัสดุ
รีไซเคิลทั้งจากอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและอุตสาหกรรมอื่นมา
ใช้ผลิตวัสดุทนไฟ		ผ่านการพัฒนาคุณสมบัติวัตถุดิบ	การปรับ
คุณภาพวัสดุรีไซเคิล		รวมถึงวางระบบจัดการคุณภาพให้สามารถ
ใช้วัตถุดิบที่หลากหลายได้โดยยังคงคุณภาพสินค้าที่ดี	จึงใช้
งานวัสดุรีไซเคิลได้หลากหลาย	อาทิ	อิฐทนไฟที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว	เศษวัสดุสุขภัณฑ์	ลูกถ้วยไฟฟ้า	และโมลด์จากอุตสาหกรรม
ถุงมือยาง	ปัจจุบันสามารถใช้วัสดุรีไซเคิลมาปรับคุณภาพใช้แทน
วัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟได้ถึง	11,000	ตันต่อปี	สามารถนำา
ของเสียมาใช้แทนวัถถุดิบธรรมชาติได้มากถึง	38%	และตั้งเป้า
เพิ่มเป็น	50%	ภายใน	5	ปี		ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟจากวัตถุดิบ
ทดแทนมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน	ISO	และบางประเภทยังได้
รับฉลาก	SCG	Green	Choice	เช่น	อิฐทนไฟไฟร์เคลย์ชนิด
ทนไฟสูงพิเศษ	หรือ	คอนกรีตทนไฟ	ประเภท	High-Alumina	
Castable	เป็นต้น	

• ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน Multi-Nutrient by Circular Plus  
Cement	and	Green	Solution	Business	นำาผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ที่เกิดจากปฏิกริยาทางเคมีจากการใช้เชื้อเพลิงทดแทนกับ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	ภายใต้ชื่อ	“Multi-	
Nutrient	(มัลตินิวเทรียนท์)”	มาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบที่
มีธาตุอาหารพืช	เช่น	แคลเซียมและโพแทสเซียม	มุ่งวิจัยพัฒนา	
และควบคุมคุณภาพ	เพื่อให้เกิดเป็นสารปรับปรุงดิน	ที่ช่วยลด
ผลกระทบจากราคาปุ๋ยโพแทสเซียมที่สูงขึ้นเป็น	2	เท่าในปีนี้		
โดยได้มีการทดลองใช้ในภาคการเกษตรแล้วกว่า	450	ตันใน
ปี	2022	และคาดการณ์ว่าจะขยายเพิ่มมากกว่า	1,000	ตัน	ใน
ปี	2023

• Green Liquid Fuel เทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียอุตสำหกรรม
เป็นเชื้อเพลิงเหลวทดแทนกำรใช้ถ่ำนหิน	Cement	and	Green	
Solution	Business	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อ	Green	Liquid	Fuel		
(L	25)	โดยมีองค์ประกอบเป็นส่วนผสมจากของเสียอุตสาหกรรม	
แบบเหลวชนิดต่างๆ	ด้วยวิธีการ	Formulate	ส่วนผสมให้	
มีพลังงานและคุณสมบัติด้านการไหลตัวที่เหมาะสมกับการใช้เป็น	
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•	 CIRCULAR MARK	เป็นฉลากเขียวมาตรฐาน	
ระดับประเทศที่เกิดขึ้นในปี	2565	เพื่อให้การ	
รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ	การผลิต		
การใช้งาน	และการจัดการของเสียหลังหมดอายุ	
การใช้งานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร	
อย่างคุ้มค่า	ลดของเสีย	และลดการปล่อยคาร์บอน	โดยบริษัทใน	
เอสซีจีได้รับการรับรอง	CIRCULAR	MARK	เป็นกลุ่มแรกของ	
ประเทศไทย
•	 SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติก	HDPE	ภายใต้แบรนด์	SCGC	GREEN	POLYMERTM	
ได้แก่	SMX551BU,	SX002J/JA,	S111F	และ	S119F

•	 SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์	ได้แก่	
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน,	ถุงกระดาษสำาหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค,	บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเฟสท์	ไบโอ,		
ถุงพลาสติกชนิดอ่อนตัวแบบ	Laminated	Mono-Material	
(R1)	และขวดแชมพูสำาหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงผลิตจาก	PCR	100%	
ประเภท	HDPE	

•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์	
ภายใต้แบรนด์	SCG	ได้แก่	ไม้ฝา	สมาร์ทวูด,	ฉนวนกัน	
ความร้อน	สำาหรับงานเครื่องใช้ไฟฟ้า,	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต		
รุ่นเพรสทีจ	X-Shield	และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์	ภายใต้
แบรนด์	COTTO	ได้แก่	สุขภัณฑ์นั่งราบครบชุดชิ้นเดียว

•	 ISCC PLUS	เป็นมาตรฐานทีก่ำาหนดโดย	International		
Sustainability	and	Carbon	Certification	(ISCC)	
ซึ่งให้การรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	
•	 บริษัทพรีแพค	ประเทศไทย	จำากัด	ได้รับมาตรฐาน	

ISCC	PLUS	สำาหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน
ตัวสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร	โดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก	
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง	ISCC	และมีการควบคุมกระบวนการ	
ผลิตตามระบบมาตรฐาน	ซึ่งตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามหลัก	
การควบคุมสมดุลมวลสาร	(Mass	Balance)

•	 SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISCC		
PLUS	ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตพลาสติกรีไซเคิล	
คุณภาพสูง	เริ่มตั้งแต่การจัดหาและรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว		
โดยบริษัทอาร์	ไอ	แอล	1996	จำากัด	และส่งต่อเข้ากระบวนการ		
Advanced	Recycling	ซึ่งนำาพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็น	
วัตถุดิบตั้งต้น	(Recycled	Feedstock)	สำาหรับธุรกิจปิโตรเคมี		
โดยบริษัทเซอร์คูลาร์	พลาส	จำากัด	และนำาเข้าสู่กระบวนการ	
ผลิตเม็ดพลาสติก	โดยบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์	จำากัด	และ	
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน	จำากัด	ทำาให้ได้เม็ดพลาสติกที่ผลิตโดย	
กระบวนการรีไซเคิลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ทุกกระบวนการและสอบกลับสมดุลมวล	(Mass	
Balance	Approach)	ในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่ธุรกิจต้นนำ้าจนถึง	
ปลายนำ้า	

“ย�้ำร่วมมือ” ขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อกำร 

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

เอสซีจีมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ผ่านการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	
ซึ่งสอดรับกับนโยบาย	BCG	Economy		
(Bio-Circular-Green	Economy)	ของประเทศ	

•	 แปลงร่างเศษไฟเบอร์ซีเมนต์ 
เป็นฐานปลูกกล้วยไม้		
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป	จำากัด	
ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย	
พัฒนาเศษไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งเป็นของ
เสียในโรงงานที่มีปริมาณมากถึง	3,600	
ตันต่อปี	ให้เป็น	“ฐานปลูกกล้วยไม้”	
ทดแทนบล็อกคอนกรีต	โดยมีนำ้าหนัก
น้อยกว่าและยังมีความแข็งแรงทนทาน	
นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรขนส่งฐาน
ปลูกกล้วยไม้ต่อเที่ยวได้ปริมาณมากขึ้น	
และลดต้นทุนการสร้างชั้นวางฐานปลูก
กล้วยไม้	

•	 โอ่งราชบุรีจากตะกอนดิน 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์		
บริษัทเอสซีจี	เซรามิกส์	จำากัด		
(มหาชน)	นำาตะกอนดินซึ่งเป็น	
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ	
ผลิตเซรามิกส์ปริมาณ	100	ตัน	
ต่อเดือน	ส่งต่อเป็นวัตถุดิบในการ
รังสรรค์	“โอ่งจากตะกอนดิน”	ร่วม
กับโรงโอ่งเถ้าฮงไถ่	และโรงโอ่งเรือง
ศิลป์	3	จังหวัดราชบุรี	ซึ่งถือเป็นผลงานที่
มีคุณค่าทางศิลปะ	ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณ	
1,200	ตันต่อปี		

•	 สารปรบัปรงุดนิจากกากตะกอนน�้าดบิ	บริษัทระยองโอเลฟินส์	
จำากัด	และบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์	จำากัด	บริหารจัดการกาก	
ตะกอนนำ้าดิบ	ซึ่งเป็นของเสียที่มีปริมาณมากที่สุดของโรงงาน	
(ประมาณ	40%	ของของเสียทั้งหมด)	โดยจากการศึกษาพบว่ามี	
คุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับการใช้เป็น	“สารปรับปรุงดิน”	และ	
จากการทดลองใช้ในแปลงเพาะปลูกบางส่วนของโรงงานพบว่า	
สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้		กากตะกอนนำ้าดิบสามารถทำาเป็น	
สารปรับปรุงดินได้ทั้งหมด	100%	ซึ่งแต่ละปีมีปริมาณถึง	2,300		
ตัน	

กำรรับรองมำตรฐำน CIRCULAR 

MARK และ ISCC PLUS 

เอสซีจีมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่าง	
ต่อเนื่อง	ทำาให้ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำาหรับผลิตภัณฑ์	
หมุนเวียน	CIRCULAR	MARK	และได้รับการรับรองมาตรฐาน		
ISCC	PLUS		
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•	 SCG X One Bangkok	เอสซีจีร่วมกับบริษัทควอลิตี้คอน
สตรัคชั่นโปรดัคส์	จำากัด	(มหาชน)	นำาอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จาก
การก่อสร้างในโครงการ	“วัน	แบงค็อก”	(One	Bangkok)	มา
รีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน	(Q-CON	Sound	
Barrier)	เพื่อใช้กับผนังทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการฯ	โดย
จากอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จำานวน	200	ตันสามารถผลิตเป็นแผ่น
ผนังกันเสียงคิวคอนรวมกว่า	1,850	ตารางเมตร		นอกจากนี้ยัง
นำาอิฐมวลเบาบางส่วนกลับมาใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายและสาร
ปรับปรุงคุณภาพนำ้า	ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ลดผล	
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดของเสียจาก
การก่อสร้างให้เป็นศูนย์	

•	 King Bridge Tower	เอสซีจีร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	(CECI)	ขับเคลื่อน	
โครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์	(King	Bridge	Tower)	พระราม	3		
โดยเอสซีจีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาเพื่อใช้โมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของโครงการ	
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง	และหลังการก่อสร้าง	โดยเอสซีจีสนับสนุนนวัตกรรม	
BIM	ซึ่งช่วยวางแผนออกแบบ	ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลด
การเกิดของเสียที่หน้างาน	รวมถึงลดระยะเวลาก่อสร้าง		ปัจจุบัน
โครงการได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกแบบ	และอยู่ระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้างด้วยการใช้นวัตกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากรและลด
ของเสีย	ซึ่งคาดว่าจะเทียบเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอนกว่า	
310	ตันคาร์บอนไดออกไซด์

รวบรวมถุงนมโรงเรียนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและใช้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ของ	SCGC	วิจัยและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลนำากลับมาใช้ใหม่	เช่น	เก้าอี้	
กระถางต้นไม้	เป็นต้น	ในปี	2565	มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วม
โครงการรวม	1,700	โรงเรียน	ครอบคลุมทั่วประเทศ	และขยาย
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายโครงการ	ได้แก่

• โครงกำรรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ มูลนิธิใบไม้ปันสุข บริษัท  
บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด	ร่วมสร้างโมเดลต้นแบบการ	
บริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนกับโรงเรียน	
เป้าหมาย	35	แห่ง	ครอบคลุม	18	จังหวัด	สามารถนำาขยะเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลได้	6,000	กิโลกรัม	และลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจก	1,600	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์	โดยถุงนม	
กู้โลกเป็นหนึ่งในสถานีความรู้ที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่	
ทุกโรงเรียน

• SCGC x CPALL	สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ผ่านโครงการถุงนมกู้โลกและต้นกล้าไร้ถัง	ขยายผลจาก		
17	จังหวัดสู่	50	จังหวัดทั่วไทย	และพัฒนา	Green	Learning		
Network	ขยายภาคีสู่โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิสานอนาคต	
การศึกษา	CONNEXT	ED	5,567	แห่ง	โดยใช้แอปพลิเคชัน	
ธนาคารขยะ	KoomKah	ของ	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ในการ	
บริหารจัดการเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการรีไซเคิลขยะอย่าง	
เป็นรูปธรรม

•	 โครงการ 80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม	
รีไซเคิลสู่สังคม	ในวาระ	80	ปีของการก่อตั้งกระทรวง
อุตสาหกรรม	จึงได้ร่วมกับ	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	จัดทำา
โครงการรวบรวมและคัดแยกเศษกระดาษกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในภาคอุตสาหกรรม	และรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ส่งมอบสู่สังคม		
ผ่านกิจกรรมรณรงค์และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนกับ	
7	หน่วยงาน	รวมทั้งให้ความรู้แนวคิด	BCG	แก่บุคลากรจำานวน	
324	คนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	133	แห่ง			
	
ในระหว่างการดำาเนินโครงการ	SCGP	รวบรวมเศษกระดาษได้	
จำานวนทั้งสิ้น	11,596	กิโลกรัม	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	8,000		
กิโลกรัม	และนำามารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์	เช่น	กระดาษ	กล่อง		
และชุดเฟอร์นิเจอร์กระดาษ	ฯลฯ	ส่งมอบแก่มูลนิธิ	องค์การกุศล		
และโรงเรียนรวม	8	แห่ง	ผลการดำาเนินงานเทียบเท่ากับการลด	
การปล่อยคาร์บอน	7,885	กิโลกรัม		ทั้งนี้	SCGP	และกระทรวง
อุตสาหกรรมมีแผนขยายผลโครงการไปยังส่วนภูมิภาคในอีก
หลายจังหวัดในปี	2566

•	 โครงการถุงนมกู้โลก	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ร่วมกับหน่วย
งานภาครัฐ	เอกชน	และโรงเรียนทั่วประเทศ	จัดทำาโครงการ
ต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนภายใต้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	เน้นเสริมสร้างความตระหนักให้เด็กรุ่นใหม่ใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	โดยการ
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ยกระดับกำร
บริหำรจัดกำร
อำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย
ทั้งในและต่ำงประเทศ

  สุขภาพและความปลอดภัย  

กลยุทธ์

1.  ยกระดับการด�าเนินการ
ตามมาตรฐานการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย กฎพิทักษ์
ชีวิต และการขนส่ง ให้เกิด
ประสิทธิผลครอบคลุมทั้งใน
และต่างประเทศ

2.  สร้างการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมคุณภาพในการ
ค้นหาและจัดการความ
เสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทั่วทั้งองค์กร

3.  ปรับใช้ระบบ Safety  
Performance  
Management System  
(PMS) เพื่อให้มีการน�า 
นโยบายความปลอดภัย 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม และก�าหนด 
เป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้ใน 
การประเมินผลด้านความ
ปลอดภัย 

4.  น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน 
และให้สอดคล้องกับการ
เติบโตของธุรกิจ เพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ  
เจ็บป่วย และโรคจากการ 
ท�างาน 

การบริหารจัดการ

•  คณะกรรมการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการท�างาน  
และคณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง ก�าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว เป้าหมาย
และตัวชี้วัด พร้อมทั้งประเมินดูแล
ติดตามการด�าเนินงานตาม 
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
รวมถงึการวเิคราะห์ผลเพือ่ปรบัปรงุ 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•  รายงานผลการด�าเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต่อคณะผู้บริหารระดับสูง คณะ
กรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริษัท (Board  
of Director) ทุกไตรมาส

•  สร้างให้เกิดกลไกการตรวจสอบ
ตนเองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิด
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองภายใน 
องค์กร (Ownership &  
Continuous Improvement)

•  สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการ และสร้างผู้
เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ พัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงร่วมกันทั้งในและต่าง
ประเทศ

SDGs  3 8 9

พนักงาน 1 ราย 

คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน 2 ราย

คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง 2 ราย

คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ 0 ราย

พนักงาน 0.137 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

คู่ธุรกิจ 0.276 
ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

พนักงาน 0 

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

คู่ธุรกิจ 0 

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

74%

จ�านวนผู้บาดเจ็บถึงขั้น

เสียชีวิตของพนักงาน

และคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

อัตราการบาดเจ็บจาก

การท�างานถึงขั้นสูญเสีย

วันท�างานของพนักงาน

และคู่ธุรกิจเป็นศูนย์

ทั้งในและต่างประเทศ 

ภายในปี 2567

อัตราการเจ็บป่วยและ

โรคจากการท�างานของ

พนักงานเป็นศูนย์

ทุกบริษัทในเอสซีจี

ผ่านการตรวจประเมิน

ประสิทธิผลด้านความ

ปลอดภัย (SPAP) 

ตั้งแต่ระดบั Standard 

ขึน้ไป

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

เอสซีจียังคงมุ่งมั่นในกำรน�ำระบบกำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และเทคโนโลยีมำปรับใช้ 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนควำมปลอดภัย โดยปรำศจำก 
กำรบำดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน กำรเจ็บป่วยและ
โรคจำกกำรท�ำงำน (Mission Zero) ทั้งในและต่ำงประเทศ 
ซึ่งสำเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรขยำยธุรกิจไปยัง 
ต่ำงประเทศและกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงไปสู่งำน Service 
Solutions ที่มำกขึ้น กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทักษะของ
บุคคลำกร ปรับปรุงระบบกำรท�ำงำน เพื่อยกระดับศักยภำพของ
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ให้เหมำะสมกับกำรท�ำงำนของแต่ละธุรกิจ 
และโมเดลทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด โดยในปี 2565 เอสซีจีได้ประกำศนโยบำยอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย (OHS Policy) ที่ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน
ของเอสซีจี ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงำน กำรด�ำเนินโครงกำรใหม่ 
โครงกำรปรับปรุง กำรให้บริกำร ตลอดจนกำรเดินทำงและ
กำรขนส่ง ทั้งในและต่ำงประเทศ ที่มีผลกระทบต่อพนักงำนและ
คู่ธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมของทุกบริษัทในเอสซีจี รวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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Excellence 

6.4%

ปรับปรุงกฎพิทักษ์ชีวิตกรณี   

กัญชำ กัญชง กระท่อม

สืบเนื่องจากประเทศไทยประกาศกฎหมายให้	กัญชา	กัญชง	
กระท่อม	ไม่ใช่สิ่งเสพติด	เอสซีจีจึงปรับปรุงกฎพิทักษ์ชีวิตเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเหล่านี้ในระหว่างปฏิบัติงาน	โดย
เพิ่มข้อกำาหนดในกฎพิทักษ์ชีวิตให้พนักงานและคู่ธุรกิจ	"ต้องไม่
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	หรือเสพสารเสพติด	รวมทั้งยา	หรือ
สารอื่นใดซึ่งเข้าข่ายออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท	เช่น	กัญชา	กัญชง	
กระท่อม	เป็นต้น	ทั้งก่อนและระหว่างทำางาน	หรือขับขี่ยานพาหนะ		
รวมถึงไม่นำาเข้าในพื้นที่ของบริษัทหรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ	
ของบริษัท"	ด้วยความห่วงใยและเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัย	
จากการทำางาน

ส่งเสริมกำรตรวจประเมิน

และรับรอง SPAP ด้วยตนเอง

เอสซีจีส่งเสริมการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย	
(Safety	Performance	Assessment	Program,	SPAP)	ทั้ง
ในและต่างประเทศ	ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของเอสซีจี	ที่ปรับปรุงใหม่ในปี	2564	หรือ	SCG	Safety	
Framework	2021	ซึ่งกำาหนดให้แต่ละบริษัทประเมินและรับรอง
ตนเองทุกปี	โดยในปี	2564	เอสซีจีได้เริ่มใช้สำาหรับบริษัทใน
ประเทศ	และในปี	2565	ได้ขยายขอบข่ายไปยังต่างประเทศ	โดย
จัดการสื่อสารและให้คำาปรึกษาออนไลน์	SCG	Safety	Framework	
Clinic	เพื่อให้คำาแนะนำาตอบข้อสงสัยของบริษัท	ทั้งในและต่าง
ประเทศ	ก่อนที่แต่ละบริษัทจะนำาระบบไปปฏิบัติใช้จริง	และส่งผล
การตรวจประเมิน	SPAP	ของตนเองภายในเดือนกันยายนของทุกปี	
เพื่อให้หน่วยงานกลางประเมินและรับรองการตรวจประเมินภายใน
สิ้นปี	2565	โดยเอสซีจีได้พัฒนาระบบ	Web	Intranet	Platform	
เพื่อเป็นช่องทางในการบันทึก	ประมวลผล	และวิเคราะห์	ให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลการตรวจประเมิน SPAP Level 
ด้วยตนเองในปี 2565 

จากการขยายธุรกิจของ	
เอสซีจีในต่างประเทศ		
โดยธุรกิจซีเมนต์และ	
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศ	
เวียดนาม	ได้ควบรวมกิจการ	
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์		
2	แห่ง	ได้แก่	Song	Gianh	Cement	Joint	Stock	Company		
และ	Vietnam	Construction	Materials	Joint	Stock		
Company	พบว่าสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสูง	จึงได้
ดำาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนดมาตรการควบคุมต่างๆ	
ตั้งแต่การปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย	โดยกำาหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำากับดูแล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานตนเอง	(Line		
Responsibility)	ตาม	SCG	Safety	Framework	แทน
การให้หน่วยงานความปลอดภัย	(Safety	Staff)	เป็นผู้ดูแลแต่	
เพียงผู้เดียว	กำาหนด	Leading	KPIs	ตามความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน	ทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงให้ได้มาตรฐาน	รวม
ทั้งมีการติดตามการควบคุมและลดความเสี่ยงสูงสุด	5	อันดับ
แรกเป็นประจำาทุกเดือน		นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมและจัดประชุม
ออนไลน์ให้ความรู้และคำาแนะนำาพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน	
รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันปีใหม่เวียดนามเพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย		ทำาให้ในปี	2565	สถิติอุบัติเหตุ	
ลดลงกว่า	89%	เมื่อเทียบกับปี	2562

บริษัทในประเทศ 

ตรวจประเมินครบทุกบริษัท 

100% 

บริษัทในต่ำงประเทศ 

ตรวจประเมินครบทุกบริษัท 

100%

พัฒนำแอปพลิเคชัน 

Safety Together

เอสซีจีส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน	
ที่มีความปลอดภัยผ่าน	“การสังเกตการ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย”	หรือ	Safety	
Observation	(SO)	สำาหรับโรงงานในต่างประเทศได้จัดทำา
รายงาน	SO	บนกระดาษมาตัง้แต่ปี	2562	ในปี	2563	เอสซจีจีงึ
เริม่ต้นพฒันาแอปพลเิคชนัต้นแบบบนแพลตฟอร์ม	Appsheet	
และต่อมาได้พัฒนาเป็นเวบแอปพลิเคชัน	Safety	Together	ใน
ปี	2564	เพื่อช่วยสนับสนุนการตรวจสอบและรายงาน	Safety	
Observation,	Unsafe	Condition,	Near	Miss	และ	Safety	
Contact	โดยพัฒนาให้ใช้งานได้	6	ภาษา	ได้แก่	ไทย	อังกฤษ		
เวียดนาม	กัมพูชา	เมียนมา	และอินโดนีเซีย	และใช้งานผ่าน	
เวบไซต์หลักของ	SCG	ได้		ปัจจุบันมีผู้ใช้งานไม่ตำ่ากว่า	280		
รายในประเทศที่เอสซีจีเข้าไปดำาเนินธุรกิจ	ทำาให้การติดตาม
ตรวจสอบและกำากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กำรลดอุบัติเหตุใน

ประเทศเวียดนำม

Advance 

12.8%

Awareness 

45.8%

Standard 

66.7% 

Standard 

54.2%

Awareness 

14.1%

กิจกรรมในต่ำงประเทศ
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พัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัย

ในธุรกิจ Service Solutions

•	 จัดท�ามาตรฐานการบริหารความปลอดภัยส�าหรับงาน 
Service Solutions	เนื่องจากธุรกิจ	Service	Solutions		
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ทำาให้มีคู่ธุรกิจสำาหรับงานลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้น
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ	ในปี	2565	เอสซีจีได้ประกาศ
ใช้มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยสำาหรับงาน	Service		
Solutions	(Safety	Management	for	Service	Solutions	
Standard)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาร่วมกันจากทุกกลุ่มธุรกิจ	
โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น	3	ส่วนคือ		1)	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	
ซึ่งต้องเริ่มพิจารณาด้านความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการวาง	
แผนงานให้มีการประเมินความเสี่ยง	ระบุข้อกำาหนดด้านความ
ปลอดภัย	และการคดัเลอืกคูธ่รุกจิทีม่ศีกัยภาพ		2)	การกำากบัดแูล	
ทัง้การเตรยีมความพร้อมก่อนเริ่มงานและการควบคุมระหว่าง
ทำางาน	และ		3)	การประเมินผล	ซึ่งรวมถึงการส่งมอบงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ธุรกิจ	เพื่องานที่มีคุณภาพ
และปราศจากการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต

•	 ยกระดับงานบริการติดตั้ง
หลังคาอย่างมืออาชีพ	ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ให้บริการเกี่ยวกับการบำารุง
รักษาหลังคาและการติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาแก่ลูกค้าบ้านพักอาศัย	
โดยตั้งเป้าหมายให้การปฏิบัติ
งานที่บ้านของลูกค้าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ	และทรัพย์สินลูกค้าต้อง	
ไม่เสียหาย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการที่มีคุณภาพ		
โดยมีระบบการบริหารความปลอดภัยที่เข้มงวด	ตั้งแต่ระบบ	
การตรวจสอบประจำาวัน	ผ่านการ	Check	in	และใช้	
แอปพลิเคชัน	Roof+	เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน		
ระหว่างปฏิบัติงาน	และแจ้งความเรียบร้อยหลังจบงานใน	
แต่ละวัน	รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสำาหรับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง		
เช่น	หมวกนิรภัยติดกล้องแบบเรียลไทม์	เพื่อดูแลความปลอดภัย	
ของช่างจากระยะไกล		นอกจากนี้ยังจัด	Site	Visit	โดยทีม	Site		
Advisor	เข้าประเมินการทำางานของทีมช่างกว่า	280	ทีมอย่าง
น้อยทีมละ	1	ครั้งทุกเดือนในรูปแบบออนไซต์และ/หรือออนไลน์	
รวมถึงจัดกิจกรรม	“โปรแกรมสะสมแต้มสุดยอดทีมช่างมือ
อาชีพ”	(WOW	Awards)	เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย
ที่ถูกต้องในการทำางาน	และให้กำาลังใจแก่ทีมช่างที่ทำางานอย่าง
ปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพ	โดยสามารถนำาคะแนนสะสม
ไปใช้แลกของอุปโภคบริโภคเป็นรางวัล	รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้าง
จิตสำานึกด้านความปลอดภัยผ่านทาง	Line	กลุ่มและ	Line@ทีม
ช่างมืออาชีพ

แพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อควำมปลอดภัย

•	 ยกระดับ SAFEsave	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	พัฒนา		
SAFEsave	นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านความปลอดภัย	
(Safety	Management	–	Digital	Platform)	ขึ้้นเพื่อสนับสนุุน	
การดำาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สะดวก	
รวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ	ลดขั้้นตอนการทำางานที่่	
ซับซ้อน	ลดความผิดพลาดของข้อมููลจากผู้ปฏิบัติงาน	และการ
ขาดฐานข้อมููลส่วนกลางสำาหรับการตรวจติดตามย้อนหลัง			
ในปี	2565	ได้พัฒนาและยกระดับโมดูลเพิ่มเติม	คือ	Safety	&	
Health	Risk	Assessment,	Transportation	Safety,	Confined	
space	(IoT),	Working	at	Height	(IoT)	และ	Near	Miss		
โดยเฉพาะการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	หรือ	Near		
Miss	ซึ่งโมดูลเดิมมีข้อจำากัดการใช้งาน	จึงได้ปรับปรุงสร้างการ
มีส่วนร่วมในการรายงานมากขึ้นผ่านรูปแบบเกม	(Gamification)	
และเพิ่มการติดตามรายงานผ่าน	Line	Management		
Accountability	เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและป้องกันอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

•	 ePTW - Electronic Permit to Work  
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานความ	
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	พร้อมการตรวจประเมิน	ติดตามเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบ		อย่างไรก็ตาม	ความเสี่ยงที่	
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด้วยตนเองของ	
ผู้ปฏิบัติงานยังคงมีอยู่	จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล	ePTW		
ขึ้นมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	โดยมีขั้นตอนการ	
ทำางาน	(Digital	Workflow)	มาช่วยลดความผิดพลาด	สามารถ	
เชื่อมโยงกับระบบการบริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจ	(Contractor		
Safety	Management)	ทำาให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติ	
ความรู้ความสามารถครบถ้วนและผ่านการขึ้นทะเบียนมาแล้ว		
รวมถึงทำาให้เห็นข้อมูลการขออนุญาตปฏิบัติงานสำาหรับงานที่มี
ความเสี่ยงได้ตลอดเวลา	(Realtime	Visualization)	ทำาให้มอง
เห็นปัญหาที่ต้องจัดการได้อย่างทันท่วงที	และสามารถนำาข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานต่อไป

•	 CiRA Core	ระบบตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานด้วย	
Artificial	Intelligence	ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรหรือพฤติกรรมของมนุษย์	
โดยทำางานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ	เช่น	กล้อง	เพื่อแจ้งเตือน	
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือควบคุมเครื่องจักรให้หยุดการทำางาน	
เพื่อยับยั้งความเสียหาย	เอสซีจีเริ่มศึกษาและทดลองการนำา		
CiRA	Core	มาใช้ในหลายโครงการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่
จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฎิบัติงาน	เช่น	การตรวจสอบ
เครื่องจักรในพื้นที่อับอากาศ	การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในอุโมงค์	
เคเบิล	การทำางานบนที่สูง	เช่น	การให้บริการซ่อมบำารุงหลังคา		
การปฏิบัติงานใกล้จุดเสี่ยง	เครื่องจักร	รถบรรทุกหรือรถยก	ฯลฯ
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Goods Transportation Safety

การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการขนส่งยังคง
เป็นความเสี่ยงที่เอสซีจีตั้งเป้าหมายให้การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิตต้องเป็น	“ศูนย์”	ภายในปี	2566	ทั้ง
อุบัติเหตุในเวลาปฏิบัติงาน	ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก	

อันนำาไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนน	รวมทั้งความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของทุกฝ่าย		รวมทั้งการช่วยบริหารรอบรถและการ
เดินทางให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด	ซึ่งปัจจุบัน
กำาลังพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ของ	LCC	สำาหรับการรวบรวมข้อมูล
จากยานพาหนะและข้อมูลสภาพแวดล้อม	เช่น	การจราจร	สภาพ
อากาศ	โดยการนำา	Big	Data	มาร่วมวิเคราะห์ด้วย	Machine	
Learning	เพื่อหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของพฤติกรรมการ
ขับรถและความปลอดภัย

•	 ระบบ Advanced Driving Assistance System (ADAS)  
และ Driver Monitoring System (DMS)	สำาหรับใช้	
ตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถ	โดยมีการติดตั้งกล้องสอง
ทาง	GPS	ในรถขนส่งในปี	2565	ซึ่งศึกษาและขยายการใช้
แพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ	เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สูง
ขึ้นในราคาที่เหมาะสม	รวมทั้งพัฒนาการแจ้งเตือนอุบัติเหตุล่วง
หน้าด้วย	AI	Camera	เช่น	การขับออกนอกเลน	การตรวจสอบ
ระยะห่างจากรถคันหน้า	และการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์
ใบหน้าที่แสดงอาการง่วงนอน	การใช้โทรศัพท์มือถือ	ทำาให้แจ้ง
เตือนได้อย่างแม่นยำาและลดพฤติกรรมเสี่ยงได้มากขึ้น

•	 ระบบ Truck Driver Fatigue Management	สำาหรับ	
ควบคุมชั่วโมงการทำางาน	ชั่วโมงการพัก	และลดความเสี่ยงการ	
เกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถ		ในปี	2565	
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงานผ่าน	
เทคโนโลยีดิจิทัล	Smart	Delivery	Application	(SDA)	และ	
เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการ	ทั้งการสื่อสาร	การควบคุม	
และตรวจสอบ	เพื่อให้พนักงานขับรถมีเวลาพักผ่อนไม่น้อยกว่า		
10	ชั่วโมงก่อนเริ่มงานในวันถัดไป

Health Management System

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ	(Health	Management	
System)	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ	ผลตรวจสุขภาพ	การประเมินความเสี่ยงด้าน	
สุขภาพ	การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	(Industrial	Hygiene)	และวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มโรคจากการทำางานของพนักงาน	เพื่อนำาผลมากำาหนดแผนการบริหารจัดการสุขภาพ	
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละกิจการ	โดยนำาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ		
เช่น	Digital	Health	Platform	Database	System	ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	
แอปพลิเคชัน	My	Health	ของ	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	Safety	and	Health	Risk	
Assessment	Program	ของ	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแล
และปกป้องพนักงานทุกคนให้ปราศจากโรคและการเจ็บป่วยจากการทำางาน

•	 ประกาศใช้มาตรฐาน	Goods	Transportation	Safety	for		
Abroad	ในปี	2565	โดยมีการปรับมาตรฐานให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายแต่ละประเทศ	

•	 สื่อสารมาตรฐาน	Goods	Transportation	Safety	ให้กับ
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย

•	 จัดทำา	Carrier	Audit	Checklist	สำาหรับประเมิน	
ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย

OUR ACTION  85

พฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งการขาดวินัยในการปฏิบัติงาน	และอุบัติเหตุ	
นอกเวลาปฏิบัติงาน	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์			
โดยมี	Leading	KPIs	ได้แก่	จำานวนใบสั่งและการแจ้งเตือน	(Alert)		
จากศูนย์ควบคุมและติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถ	(Logistics		
Command	Center	หรือ	LCC)	ของเอสซีจี	โลจิสติกส์
	 เอสซีจีจึงบังคับใช้มาตรฐานรวมทั้งระบบการรายงานและการ
สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซำ้า		มาตรฐาน
การควบคุมความปลอดภัยในกิจกรรมขนส่งสินค้าภายในพื้นที่บริษัท
ลูกค้า	เช่น	การขึ้น-ลงของ	การยกเคลื่อนย้าย	ฯลฯ		มาตรการ
ควบคุมและลดจำานวนใบสั่งด้วยประกาศและบทลงโทษ		มาตรการ
ลดการแจ้งเตือนจาก	LCC	โดยการตรวจสอบและควบคุม
พฤติกรรมพนักงานขับรถ	ทั้งในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ของบริษัท		รวมทั้งมาตรการส่งเสริมวินัยในการปฏิบัติ
งานขนส่ง	(Operational	Discipline,	OD)		นอกจากนี้ยังตรวจ
ประเมินผู้ประกอบการขนส่ง	(Carrier	Assessment)	และปรับปรุง
รายการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับการตรวจเพื่อคัดเลือก	ตรวจ
ประเมินประจำาปี	และตรวจประเมินผลหลังจบงาน		ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงพัฒนาและนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

•	 Logistics Command Center (LCC)	ศูนย์ควบคุม
พฤติกรรมพนักงานขับรถบรรทุกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์	หรือ	
Artificial	Intelligence	(AI)	ทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง	โดยศูนย์	
Logistics	Command	Center	เพื่อช่วยลดปัจจัยความเสี่ยง	

กิจกรรม
ในต่ำงประเทศ
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สร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
ฉลำกคำร์บอน (Carbon Label)  
และ SCG Green Choice

  สินค้าและบริการที่ยั่งยืน  

กลยุทธ์

•  พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต  
(Well-being) และรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Climate Resilience  
& Circularity) 

•  พัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล 

•  ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ และ 
โซลูชัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

•  ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของสินค้า บรกิาร  
และโซลชูนั ตลอดวฏัจกัรชวีติ

•  ส่งเสริมให้มีสินค้าที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อ 
ลูกค้า (Direct) เพิ่มมากขึ้น 

•  สื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า  
บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ

•  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลด 
ค่าใช้จ่าย

•  ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก 
ทรัพยากร ลดพลังงาน น�้า  
และของเสีย

•  ทบทวนการลงทุนในการพัฒนา
สินค้า บริการ และโซลูชัน  
(Capital Expenditures) เพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

•  ใช้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ 
เศรษฐกิจ (Eco-Design) ตั้งแต่ 
ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการ 
ผลิต การบรรจุ การใช้งานอย่าง 
ปลอดภัย จนถึงขั้นตอนการจัดการ 
ของเสียให้เหลือน้อย หรือน�ากลับมา 
ใช้ใหม่

เอสซีจีมุ่งพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภัย และส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่ดี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้ง 
ในประเทศและต่ำงประเทศที่สนใจเรื่องควำมยั่งยืน
มำกขึ้น โดยเฉพำะประเด็นปัญหำภำวะโลกร้อน โลกรวน 
ท�ำให้กฎหมำยผลักดันให้เกิดสินค้ำคำร์บอนต�่ำมำกขึ้น  
เอสซีจีจึงส่งเสริมกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทำน และส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลำก SCG Green Choice เพื่อสร้ำง
ศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจควบคู่กำรมุ่งสู่เป้ำหมำย
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ขับเคลื่อนกำรรับรองผลิตภัณฑ์ 

ผ่ำนฉลำกคำร์บอน (Carbon Label) 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์จึงมีความ
สำาคัญในการบริหารจัดการ		เอสซีจีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้
รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)		
หรือ	TGO	และยังใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้	
ลดการปล่อยคาร์บอนมากยิ่งขึ้นในอนาคต
	 ปี	2565	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างขึ้น
ทะเบียน	CFP	จำานวน	10	ผลิตภัณฑ์	และ	CFR	29	
ผลิตภัณฑ์
					SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ขึ้นทะเบียน	CFP	สำาหรับ
สินค้าที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์จำานวน	37	ผลิตภัณฑ์		
					SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ขึ้นทะเบียน		CFP	133		
ผลิตภัณฑ์และ	CFR	4	ผลิตภัณฑ์	โดยตั้งเป้าหมายว่า	
ทุกบริษัทย่อยในธุรกิจจะได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน	
ปี	2568	และส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี		ผ่านฉลาก	
SCG	Green	Choice	

SDGs  3 9 11 12 13

51%

13%

249 

ผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขายสินค้า  

บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก  

SCG Green Choice เป็น  

66.7% ของรายได้จากการขาย 

รวมในปี 2573   

รายได้จากการขายสินค้า  

บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก 

SCG Green Choice

ที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า

เป็น 33.3% ของรายได้

จากการขายรวมในปี 2573 

สินค้า บริการ และโซลูชัน

ที่ได้รับฉลาก SCG Green 

Choice

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

สินค้ำ บริกำร โซลูชัน 

ที่ได้รับรองฉลำกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

33 ผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียว 

37 ผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

180 ผลิตภัณฑ์

ฉลากประสิทธิภาพสูง 

121 ผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

เอสซีจีมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งมอบคุณประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	เช่น	
•	 CPAC	Low	Carbon	Concrete	คอนกรีตคาร์บอนตำ่าซีแพค	
ที่พัฒนาสูตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต		
ได้แก่	สตูรไฮบรดิ	(Hybrid	formula)	ผลติจากปนูซเีมนต์ไฮดรอลกิ		
ชนิดการใช้งานทั่วไป	ลดคาร์บอนลงอย่างน้อย	3.9	kgCO2e/m3		
เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท	1		
(OPC)	ที่กำาลังอัดเทียบเท่ากัน	และคอนกรีตสูตรรักษ์โลก	(Eco		
formula)	เป็นคอนกรตีผสมเสรจ็ทีผ่ลติจากปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์		
ประเภท	1	ผสมเถ้าลอยถ่านหิน	(PFA)	เป็นการใช้วัตถุดิบอย่าง	
คุ้มค่า	ซึ่งช่วยลดคาร์บอนลงอย่างน้อย	17	kgCO2e/m3	เมื่อ	
เทียบกับคอนกรีตสูตร	OPC	100%	ที่กำาลังอัดเทียบเท่ากัน		
โดยทั้งสองสูตรได้รับฉลาก	SCG	Green	Choice	และ	CFP		
จาก	TGO

•	 SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ลดปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก	
สู่สิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก	SCG		
GREEN	POLYMERTM	เช่น	นวัตกรรม	SMX	ประเภท	S411B		
HDPE	for	Lightweight	Container	เป็นเม็ดพลาสติกสำาหรับ	
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดนำ้าหนักบรรจุภัณฑ์ได้ถึง	22%	แข็งแรง		
ทนแรงกดได้ดี	ช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกและช่วยลดก๊าซเรือน	
กระจกได้มากกว่า	12%

โซลูชันตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจีพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภค	พร้อมกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	เช่น
•	 CPAC Compacting Wall System	ระบบผนังนวัตกรรม	
ซีแพคเป็นโซลูชันการสร้างผนังที่โรงงานตามแบบที่ลูกค้า	
ต้องการ	พร้อมติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าไว้ภายใน	จากนั้น	
นำาแผ่นผนังมาประกอบที่หน้างาน	ช่วยให้การฉาบปูนง่าย	ช่วย	
ลดระยะเวลาการก่อสร้าง	และลดของเสียจากการก่อสร้างหน้า	
งานได้ถึง	40%	เมื่อเทียบกับการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิม		

•	 Paper Exhibition & Lifestyle 
Products	สื่อส่งเสริมการตลาดและ
สินค้าไลฟ์สไตล์กระดาษสำาหรับกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด	และใช้ในชีวิต	
ประจำาวัน	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	สินค้า	
สำาหรับสัตว์เลี้ยง	สินค้าสำาหรับประดับ	
ตกแต่ง	ฯลฯ	โดยผลิตจากกระดาษ	
ลูกฟูกที่มีเยื่อรีไซเคิล	แต่ยังคงความ	
แข็งแรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		นอกจากนี้หลังใช้
งานยังสามารถนำากลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้		ตอบโจทย์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของลูกค้ากลุ่มธุรกิจและการใช้งาน
ทั่วไปของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี 

Well-being

•	 SCG Bi-ionization Air Purifier (SCG Bi-ion)	ระบบ
ไอออนกำาจัดเชื้อโรคในอากาศ	ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย	รวม
ถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรน่าได้สูงถึง	99%	ด้วยผลรับรอง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำาในยุโรป	
และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก	เช่น	PM	2.5	รวมทั้งยังช่วย
ประหยัดพลังงานและยืดอายุระบบปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

•	 Optisorb-XTM	บรรจุภัณฑ์ยืดอายุเบเกอรีและอาหารที่มี
องค์ประกอบของไขมัน	ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	จึง
ช่วยยืดอายุอาหาร	ป้องกันการเสื่อมของอาหารและชะลอการ
เปลี่ยนแปลง	ลดกลิ่นหืน	เหมาะสำาหรับบรรจุอาหารแห้งและ
อาการกึ่งแห้งกึ่งเปียก	เช่น	เบเกอรี	ขนมเปี๊ยะ	ถั่ว	ผลไม้อบ	
ผลิตภัณฑ์ชีส	ฯลฯ	ช่วยลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร

พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานผ่าน	Product		
Stewardship	Training	Program	เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจกรรม	
การดูแลสินค้าให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
โดยประเมินและตรวจสอบอันตรายของสินค้า	ตลอด	Life	cycle		
ตั้งแต่การผลิตสินค้า	การขนส่ง	การจัดเก็บ	การใช้งาน	และ	
การจัดการเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน	เพื่อวางแผนป้องกันตั้งแต่การ	
ออกแบบ	การผลิต	และการจัดทำาฉลากคำาเตือนตามมาตรฐาน	
สากล		มีการกำาหนดมาตรการตอบสนองและสอบสวนข้อร้องเรียน		
รวมถึงซักซ้อมความพร้อมในการจัดการหากเกิดข้อร้องเรียน	หรือ	
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	ทำาให้ไม่พบข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ	
จากการละเมิดข้อกำาหนดเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัท Mariwasa Siam Ceramics	
ประเทศฟิลิปปินส์	ในธุรกิจซีเมนต์	
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ได้รับการรับรอง		
Green	Choice	Label	จากองค์กร	NELP-GCP	ต่อเนื่องเป็น	
ปีที่	10	

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงในอินโดนีเซีย		
2	บริษัท	คือ	PT	Semen	Jawa	และ	PT	Keramika	Indonesia		
Assosiasi,	Tbk	ได้รับ	Green	Label	ระดับ	Gold	จาก	Green		
Product	Council	(GPCI)

กิจกรรม
ในต่ำงประเทศ
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ยกระดับศักยภำพ
กำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 
รับมือสถำนกำรณ์
หลังโควิด

  การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า  

กลยุทธ์

1.  ส่งมอบประสบการณ์ 
ที่ดีด้วยนวัตกรรม 
กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ  
เพื่อลูกค้ากลุ่ม 
ผู้บริโภค (B2B2C) 

2.  น�าเสนอทางเลือก  
Best-Better-Good  
ที่สอดคล้องกับการใช้ 
ชีวิตของลูกค้ากลุ่ม 
ผู้บริโภค (B2C)

การบริหารจัดการ

•  วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ 
ของลูกค้าตั้งแต่การเข้าใจปัญหาและ 
ความต้องการ พฤติกรรม การเลือกซื้อ 
และใช้สินค้า บริการ และโซลูชัน รวมถึง 
การส�ารวจความพึงพอใจต่อสินค้า บริการ  
และโซลูชัน

•  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ 
แก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม

•  เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลก 
ออนไลน์ และจุดให้บริการเพื่อสร้างความ 
สะดวกสบาย และพึงพอใจสูงสุด

•  ส่งมอบนวัตกรรมของสินค้า บริการ  
และโซลูชัน ที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

SDGs  3 8 9 11

100%
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า

จากการส�ารวจผ่านช่องทาง SCG 

Contract Center 

เท่ากับ 100%

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565
ร่วมยกระดับมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง

สถาบันเทคโนโลยี	ผนังและพื้น	ตราเสือ	(Wall	and	Floor		
Technology	Center)	จังหวัดสระบุรี	ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์	
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านงานพื้นและ	
ผนังแห่งแรกของอาเซียน	มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์
ความรู้ในงานก่อ-ฉาบ	งานตกแต่งพื้นและผนัง	โดย	
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายช่างปูน	เป็นศูนย์กลางการแลก	
เปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างปูนให้	
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน		ในปี	2565	สถาบันฝึกอบรมได้	
จดัอบรมฝึกฝนฝีมอื	และพฒันาทกัษะ	รวมถงึเทคนคิวธิกีาร	
ทำางานแบบใหม่	ให้แก่ทั้งบุคคลทั่วไป	ช่างปูน	ผู้รับเหมา	และ	
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า	
และบริการของปูนซีเมนต์	ตราเสือ	แก่กลุ่มลูกค้าทั้งใน	
ประเทศและต่างประเทศ		ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมได้รับอนุญาต	
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ	1	ใน	5	สาขา		
ได้แก่	งานก่ออิฐ	งานฉาบปูน	งานช่างก่อและติดตั้งคอนกรีต
มวลเบา	งานช่างหินขัด	และงานช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น		
นอกจากนี้ยังส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	โดยนำาวัสดุ
เหลือใช้จากการอบรมกลับมาทำาชิ้นงาน	เช่น	บล็อกปูสนาม	
กระถางต้นไม้	เพื่อบริจาคในกิจกรรมปันโอกาส	วาดอนาคต		
ส่วนของเสียจากกิจกรรมภายในสถาบันได้นำามาแปรรูปเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่	

ตอบโจทย์ B2B2C ด้วยนวัตกรรม

และโซลูชันครบวงจร

เอสซีจีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผ่านสินค้า	บริการ		
และโซลูชันอย่างครบวงจร	ด้วยความเข้าใจในปัญหาของ	
ลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

•	 SCG Solar Roof Solutions ระบบหลังคาโซลาร์		
เอสซีจี	ให้บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบ
วงจร	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สนใจเปลี่ยน	
มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ทั้งลูกค้า	SME	โรงงาน	และ	
ลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย	โดยสร้างความมั่นใจและความ	
สะดวกสบายแก่ลกูค้าด้วยบรกิารแบบ	One	Stop	Service		

จำกวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อลูกค้ำทั้งกลุ่ม
ธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค  เอสซีจีจึงพัฒนำโมเดลและ 
รูปแบบกำรท�ำธุรกิจ รวมถึงโซลูชันต่ำงๆ เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรลูกค้ำที่เปลี่ยนไป เป็นกำรยกระดับกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ พัฒนำศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำ สินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม 
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ด้วยนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	SCGC		
GREEN	POLYMERTM	ได้พบลูกค้ามากกว่า	1,600	รายจาก		
157	ประเทศ	ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์	นักออกแบบ		
เจ้าของแบรนด์สินค้า	จากหลากหลายอุตสาหกรรม	ตั้งแต่	
บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน	

•	 ขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	
ขยายช่องทางการจำาหน่ายสนิค้าผ่านเวบไซต์	www.doozyonline	
.com	ซึ่งรวบรวมบรรจุภัณฑ์คุณภาพแบบครบวงจร	และร่วมมือ
กับธนาคารผู้ให้บริการทางการเงิน	และผู้บริการด้านการจัดส่ง	
เช่น	Robinhood,	Grab	เพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพใน
ทุกขั้นตอน		สำาหรับสินค้ากลุ่มสุขภาพ	เช่น	สเปรย์แอลกอฮอล์	
Almind	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	Holis		ได้ขยายช่องทางออนไลน์
ให้ลูกค้าเข้าถึงสะดวกขึ้น	เช่น	Lazada,	Shopee,	JD	Central	
ฯลฯ		นอกจากนี้ยังได้ขยายระบบการชำาระเงิน	Payment		
Gateway	ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น	ซึ่งสามารถชำาระ	
ค่าสินค้าและบริการจากบัญชีธนาคารของลูกค้าทางออนไลน์		
ช่วยลดเวลาการทำาธุรกรรมที่ธนาคาร

ตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตติดตั้งกับภาครัฐตลอดทั้ง	
กระบวนการ	การตรวจสุขภาพหลังคาก่อนติดตั้ง	การออกแบบให้
ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด	การติดตั้งโดยทีมช่างอาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ทำาให้หลังคาเกิดปัญหารั่วซึมภายหลัง		พร้อม
บริการหลังการขายที่คอยดูแลให้คำาแนะนำา	และตรวจเช็คระบบ	
ภายใต้การรับประกัน	25	ปี	โดยจัดแพคเก็จให้เลือกตามความ
พร้อมของลูกค้าเป็นสองแบบคือ	Smart	รับประกันแผงโซลาร์
เซลล์	12	ปี	และ	Premium	ซึ่งติดตั้งด้วยนวัตกรรม	Solar	Fix	
ที่มีความสวยงาม	และรับประกันแผงโซลาร์เซลล์	25	ปี		ทั้งนี้ยัง	
มีแอปพลิเคชันบนมือถือให้ลูกค้าติดตามประสิทธิภาพการผลิตไฟ	
ของโซลาร์รูฟได้แบบ	Real	Time

•	 โครงการศุภาลัย	เอสซีจีร่วมกับบริษัทศุภาลัย	จำากัด	(มหาชน)	
ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำา	ขับเคลื่อนแนวคิด	Green	
Design	ซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อ	
สิ่งแวดล้อม	เพื่อบรรลุเป้าหมายของศุภาลัยในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	25%	ภายใน	3	ปี	(ปี	2565-2567)	โดยการใช้
วัสดุก่อสร้างที่ได้รับฉลาก	SCG	Green	Choice	กลุ่มประหยัด
พลังงานและลดโลกร้อน	และกลุ่มประหยัดทรัพยากรและยืดอายุ
การใช้งาน	เพื่อสร้างสรรค์โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของ
ศุภาลัยทั่วประเทศกว่า	100	โครงการ		คาดว่าโครงการของ	
ศุภาลัยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต	
วัสดุได้กว่า	560	ตันคาร์บอนไดออกไซด์

สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์

•	 งานแสดงสินค้า K 2022		SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)		
เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมสินค้าสำาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก	
และยางระดับโลก	ณ	เมืองดุสเซลดอร์ฟ	ประเทศเยอรมนี		
ระหว่างวันที่	19-26	ตุลาคม	2565	โดย	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด	“Innovation	That’s	Real”		

ESG Guideline Toolkit	ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการ
ทราบข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของกลุ่มบรรจุภัณฑ์เยื่อ
และกระดาษมากขึ้น	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	จึงจัด
ทำา	ESG	Guideline	Toolkit	ในรูปแบบไฟล์เอกซ์เซล	
เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานการปล่อยคาร์บอนและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล	ปริมาณ
การใช้ไม้ต่อผลิตภัณฑ์	เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
แนวคิด	ESG	และช่วยให้นักออกแบบและพนักงานที่
ดูแลลูกค้าทำางานได้สะดวกขึ้น

ควำมช่วยเหลือแก่ SME	จากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	จึงพัฒนา
เครื่องมือช่วยเหลือด้านการเงินผ่านแพลตฟอร์ม
ระดมทุน	Siam	Validus	และแพลตฟอร์มบริการ
ทางการเงิน	Siam	Saison	เพื่อเป็นช่องทาง
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่คู่ค้าที่เป็น	SME	
และร้านค้า	ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

ESG for Customer
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พัฒนำคู่ธุรกิจตำมแนวทำง ESG 4 Plus
เพื่อสร้ำงสังคมคำร์บอนต�่ำ

  การบริหารจัดการคู่ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์

มุ่งยกระดับคู่ธุรกิจให้บริหาร
จัดการกิจการตามแนวทาง 
ESG เป็นธรรม โปร่งใส และ
สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่าง
ยั่งยืน  รวมทั้งบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจโดย
1.  คัดเลือกและตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพใน
การด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

2.  ประเมินความเสี่ยงและ
จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์และ
วางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้
สอดคล้องกับความเสี่ยง

3.  พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแล (ESG)

4.  สร้างความตระหนัก ความ
รู้ความสามารถของ
พนักงานในการจัดหาและ
จัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

•  จัดการตรวจประเมินความเสี่ยงและ
ให้การรับรองคู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�า
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้กรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ
ด�าเนินการตาม “กรอบการด�าเนินงาน
ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน เอสซีจี”  
ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล (ESG) ร่วมกับการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

•  จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
คู่ธุรกิจทั่วไปล�าดับที่ 1 กลุ่มคู่ธุรกิจที่
มีนัยส�าคัญ กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน และกลุ่มคู่ธุรกิจทาง
อ้อมรายส�าคัญ

•  จัดท�าแผนพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ
ด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล 
(ESG) อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

•  สร้างความร่วมมือทางธุรกิจตาม
แนวทาง ESG ด้วยการสื่อสารกับคู่
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนา 
Workshop

•  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาความ
รู้ความสามารถของพนักงานในกลุ่ม
วิชาชีพจัดหา พัสดุ และ โลจิสติกส์ รวม
ทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ
ร่วมกับองค์กรจัดซื้อทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน

SDGs  3 8 12 13 16 17

100%
คู่ธุรกิจ 100% ของมูลค่าการจัดหา

มากกว่าล้านบาท ผ่านกระบวนการ 

ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

เอสซีจีด�ำเนินกิจกำรร่วมกับคู่ธุรกิจเพื่อให้สำมำรถส่งมอบสินค้ำ
และบริกำรให้กับผู้บริโภค พร้อมกับสร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งวำงแผนกำรด�ำเนินกำรร่วม
กับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับศักยภำพคู่ธุรกิจ ด้วยกำรส่งเสริมและ
บูรณำกำรแนวปฏิบัติด้ำนจริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
ตำมแนวทำง ESG 4 Plus มุ่ง Net Zero – Go Green –  
Lean เหลื่อมล้�ำ – ย้�ำร่วมมือ ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปร่งใส  
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

Supplier Day 2022 
เอสซีจีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	Supplier	Day		
2022	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	และ	
สนับสนุนการบูรณาการเรื่อง	ESG	เข้าไปใน	
การดำาเนินงานของคู่ธุรกิจเมื่อวันที่	15		
ธันวาคม	2565		มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมอบรม	123		
ราย	ซึ่งประกอบด้วยคู่ธุรกิจรายใหญ่	(20%)		
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพด้านความร่วมมือ	(31%)		
และคู่ธุรกิจที่มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา	
เพื่อลดความเสี่ยงด้าน	ESG	(49%)		การจัด	
อบรมมีหัวข้อที่สำาคัญคือ	การกำากับดูแลและ	
จริยธรรมทางธุรกิจ	การเปลี่ยนแปลงสภาพ	
ภูมิอากาศ	และสิทธิมนุษยชน		หลังจากการ	
อบรมคู่ธุรกิจได้ทำาแบบประเมินตนเองด้าน	
ความพร้อมในการนำาไปปฏิบัติ	ซึ่งมีทั้งคู่ธุรกิจ	
ที่พร้อมนำาไปปฏิบัติได้ทั้งหมดและได้บางส่วน			
ผลตอบรับจากการเข้าอบรม	คู่ธุรกิจมีความ	
พึงพอใจ	4.3	จาก	5	คะแนน

ปรับปรุงจรรยำบรรณ

คู่ธุรกิจ เอสซีจี 

เอสซีจีจัดทำาจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ	
ตั้งแต่ปี	2556	และในปี	2565		
ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ	
สถานการณ์ปัจจุบัน	และแนวทาง	
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ	
เอสซีจี	เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทาง	
การดำาเนินธุรกิจไปพร้อมๆ	กับการ	
คำานึงถึงการดูแลสังคม		สิ่งแวดล้อม
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	
สภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง		
ตามมาตรฐานในระดับสากล
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มุ่ง Net Zero พัฒนำคู่ธุรกิจ

บริกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

เอสซีจีมุ่ง	Net	Zero	โดยพัฒนาคู่ธุรกิจมาร่วมดำาเนินการให้บริการ
ยานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle,	EV)	ที่มีประสิทธิภาพ	แทนการ
ใช้ยานยนต์เชื้อเพลิงนำ้ามันแบบเดิม

ใช้รถยก	EV	Forklift	เพื่อศึกษาสมรรถนะของรถ	EV	ตาม	
ลักษณะการใช้งานประเภทต่างๆ	พร้อมกับเก็บข้อมูลการลดการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนางานในระยะต่อไป	โดย	
ตั้งเป้าหมายเพิ่มการใช้รถยก	EV	Forklift	อีก	30	คันแทนรถยก
เดิมที่ครบสัญญาภายในปี	2566	และจัดหาคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพให้
บริการรถยก	EV	Forklift	ที่ตอบโจทย์การทำางานของโรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่ง Net Zero ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกในห่วงโซ่อุปทำน

เอสซีจีพัฒนาโครงการความร่วมมือกับคู่ธุรกิจในการลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจก	GHG	Scope	3	สำาหรับกลุ่มสินค้าและบริการ		
โดยเริ่มต้นจาก	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ร่วมกับคู่ธุรกิจที่จำาหน่าย	
เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มากกว่า	80%	ในสัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อ		
คิดเป็นคู่ธุรกิจจำานวน	128	ราย	ร่วมกันดำาเนินการเก็บข้อมูลการ	
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับพัฒนาโครงการ	
ต่อไป

Go Green พัฒนำคู่ธุรกิจ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอสซีจีดำาเนินการคัดเลือกคู่ธุรกิจที่ม	ี
ศักยภาพในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม		
ผลักดันและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจผ่านการ	
ตรวจประเมิน	ISO	50001,	ISO14001		
หรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว		
(Green	Industry)	กระทรวงอุตสาหกรรม		
เพื่อขึ้นทะเบียนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ	
สิ่งแวดล้อมของเอสซีจี		โดยเข้าตรวจ	
ประเมิน	ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนจน	
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก	เช่น	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ในปี	2565		
ได้ร่วมกับคู่ธุรกิจ	8	รายขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ	
เข้าสู่ทะเบียนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จำานวน	7	รายการ		
ซึ่งมีสินค้า	6	รายการ	และงานบริการ	1	รายการ	ทำาให้การจัดซื้อ	
จัดจ้างสีเขียวเพิ่มขึ้นจาก	14%	เป็น	17%	ของการจัดซื้อทั้งหมดใน		
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	โดยระยะต่อไปจะพัฒนากระบวนการตรวจ	
สอบประสิทธิภาพของผู้ขายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
(Re-assessment	Performance)	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงได้การ	
จัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย

บริหำรโดยยึดหลัก เชื่อมั่นและโปร่งใส 

•	 พัฒนาระบบ Supplier Portal	เอสซีจีมีแผนพัฒนาระบบ	
Supplier	Portal	เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารและบริหารจัดการ	
คู่ธุรกิจ	โดยเริ่มจาก	บริษัทเอสซีจี	ดิสทริบิวชั่น	จำากัด	ได้จัดทำา	
ระบบและเริ่มใช้งานในปี	2565	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	
บริหารจัดการคู่ธุรกิจด้วย	Process	Automation	โดยช่วยให้	
คู่ธุรกิจสามารถติดตามสถานะการดำาเนินงานในทุกขั้นตอนแบบ
ครบวงจรด้วยความโปร่งใส	ปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าใช้งานในระบบ
จำานวน	66	รายจากเป้าหมาย	129	ราย	(51%)	ในปี	2565	และ
มีแผนเพิ่มเป้าหมายเป็น	300	รายภายในปี	2568

•	 รถบรรทุกหินปูน EV	ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วม
กับคู่ธุรกิจนำารถบรรทุกงานเหมือง
แร่ชนิดไฟฟ้า	(EV	Mining	Truck)	
จำานวน	6	คันมาใช้ส่งมอบหินปูน	
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต	
ปูนซีเมนต์	ถือเป็นรายแรกของ	
ประเทศไทย	ลดการปล่อยก๊าซ	
เรือนกระจกได้	108	ตันคาร์บอน	
ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อคัน		

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้	11,333	ต้นต่อปี	และได้ร่วมกับคู่ธุรกิจ	
ศึกษาการใช้งานรถบรรทุก	EV	เพื่อวางแผนและวิเคราะห์จำานวน	
และตำาแหน่งการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ	
สูงสุด	พร้อมกับตั้งเป้าหมายเปลี่ยนรถบรรทุกแบบเดิมมาเป็น		
EV	ครบทั้งหมดในกิจการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	
จำากัด	ภายในปี	2568	และขยายผลไปโรงงานปูนซีเมนต์อื่นๆ	
โครงการนี้สนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายยกระดับ	
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวของกระทรวง	
อุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
(กพร.)	

•	 รถบรรทุกสินค้า EV	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ร่วมกับ	
คู่ธุรกิจศึกษาและทดลองใช้รถบรรทุกสินค้า	EV	แทนการใช้	
รถบรรทุกเชื้อเพลิงดีเซลมาตั้งแต่ปี	2564	สำาหรับการขนส่งม้วน
กระดาษและเยื่อกระดาษระหว่างโรงงานในจังหวัดราชบุรีกับ
จังหวัดสระบุรี		เพื่อวิเคราะห์เส้นทางและวางแผนการใช้รถที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด	โดย	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ลงทุนในการ
ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ต้นทางและปลายทาง	และจะเริ่มใช้งาน
จริงในกลุ่มการขนส่งสินค้าสำาเร็จรูปก่อนในต้นปี	2566	และขยาย
ผลการใช้งานกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ	ต่อไป	

•	 รถยก EV Forklift	เอสซีจีเริ่มทดลองการใช้รถยก	EV	Forklift		
มาตั้งแต่ปี	2564	จนปัจจุบันมีการใช้รถยก	EV	Forklift	แทน	
รถยก	Forklift	แบบเดิมกว่า	400	คัน	ตัวอย่างเช่น	โรงงาน	
เซรามิกในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เริ่มทดลองการ	
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเทคโนโลยี 
เพื่อบริหำรจัดกำรน�้ำ

  การบริหารจัดการน�้า  

กลยุทธ์

1.  ลดความเสี่ยงด้านน�้าด้วยการบริหารจัดการน�้าอย่าง
บูรณาการ

2.  ลดการใช้น�้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าใน
กระบวนการผลิตและสินค้า

3.  บ�าบัดน�้าทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานก�าหนด ติดตาม
ปริมาณและคุณภาพ รายงานอุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ 
แก้ไข และลดการปล่อยน�้าทิ้ง

4.  น�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งานใหม่
5.  ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า และสนับสนุนน�้าให้
ชุมชนและใช้ในภาคเกษตรกรรม

6.  พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้า 
เพื่อให้มีองค์ความรู้และบริหารจัดการน�้าได้อย่างบูรณา
การและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารจัดการ

•  คณะท�างานด้านการจัดการน�้าร่วมกันก�าหนดแนวทางและ
กลยุทธ์ เพื่อการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ

•  ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุกไตรมาสและรายงาน
ผลต่อ Environment Excellence Committee คณะ
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง เอสซีจี

•  จัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�้า เพื่อคาดการณ์ปริมาณ
น�้าในแหล่งน�้าภายนอก ร่วมกับการประเมินการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการเตรียมแผน
ส�ารองการใช้น�้า (BCP)

•  ร่วมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น�้าและวางแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ากับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการใช้น�้า
จากแหล่งน�้าภายนอก

120.07
ล้ำนลูกบำศก์เมตร

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดภัยพิบัติ ทั้งน�้ำท่วม
และน�้ำแล้ง ซึ่งอำจส่งผลกระทบสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่
ชุมชนและสังคม รวมทั้งกระบวนกำรผลิตของเอสซีจี เอสซีจีจึงให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนน�้ำอย่ำงบูรณำกำรและน�ำเทคโนโลยี
มำใช้บริหำรจัดกำร ด้วยควำมมุ่งมั่นเป็นองค์กรต้นแบบด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำที่ดี

ขยำยผลระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ EWS 

ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า	Multi	Hazards	Early	Warning	System	
(EWS)	พัฒนาโดย	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม
กัน	จากพื้นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ของภาครัฐ	เชื่อมโยงข้อมูลสู่ภาคธุรกิจ	
และกระจายไปยังชุมชนและสังคม	เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ	และแจ้งเตือนล่วงหน้า	พร้อมทั้งติดตามผลจนกว่าภัยนั้นจะผ่าน
พ้นไป	เป็นการยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์	ลดผลกระทบต่อ
บุคคล	ธุรกิจ	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	
	 ปี	2565	เอสซีจีขยายผลความสำาเร็จของระบบเตือนภัยล่วงหน้า	EWS	
ให้ใช้งานครอบคลุมทุกกิจการของเอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อ
ให้กิจการสามารถเตรียมพร้อมตนเอง	ป้องกันภัยที่อาจส่งผลกระทบทาง
ตรงและทางอ้อม	อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือลูกค้า	ชุมชน	และสังคมใน
พื้นที่เสี่ยงของเอสซีจีได้	

SDGs  6 9 12 14 15 17

24.07%
ลดการใช้น�้าจากภายนอก

ลง 23% ภายในปี 2568 

เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 

ณ ปีฐาน 2557

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

น�้ำใต้ดิน 

32% 

น�้ำผิวดิน 

42% 

น�้ำที่ซื้อจำก
ภำยนอก 

26% 
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CPAC ร่วมมือพัฒนำโซลูชันน�้ำชุมชน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างโดย	CPAC	ลงนามความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศ	
ทรัพยากรนำ้า	(สสน.)	มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีการบริหารจัดการนำ้า	
พร้อมขยายผลให้ชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องนำ้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทั่วประเทศ		
โดยโซลูชันที่ร่วมกันพัฒนาแบ่งเป็น	2	กลุ่มงานหลัก	ได้แก่	
1.	 เทคโนโลยีการสำารวจ	โดยได้ร่วมกันพัฒนา	“เรือบังคับไร้คนขับรุ่นต้นแบบ”	สำาหรับ

สำารวจท้องนำ้าในภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงหรือเข้าถึงยาก	ช่วยให้เกิดความปลอดภัย
มากขึ้น

อ่ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ด้ำนน�้ำของ SCGC 

(ธุรกิจเคมิคอลส์) เพิ่มเติม

ลดปริมำณกำรใช้น�้ำ

ในกระบวนกำรผลิต

ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีมุ่งดำาเนินการลด
ปริมาณการใช้นำ้าตามหลัก	3Rs	มาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
•	 ขยายผลการนำานำ้าทิ้งที่บำาบัดแล้วกลับมาใช้	
ใหม่ในกระบวนการผลิต	เช่น	ระบบนำ้าซีล		
ผสมสี	สเปรย์แป้ง	หรือล้างทำาความสะอาด	
พื้น	ลดการใช้นำ้าได้	4	ล้านลูกบาศก์เมตร	
ต่อปี

•	 โครงการ	Reuse	RO	Reject	(ระบบ
การนำานำ้า	RO	Reject	กลับสู่กระบวนการ
ผลิต)	ลดการใช้นำ้าประมาณ	0.4	ล้าน	
ลูกบาศก์เมตรต่อปี	

•	 ขยายผลการใช้งานอุปกรณ์	APM	Water	
Ring	ซึ่งเป็นนวัตกรรมป้องกันการรั่วไหล
บริเวณคอเพลา	ช่วยลดปริมาณการใช้นำ้า
หล่อเย็นระบบซีล	โดยได้ติดตั้งครอบคลุม
ทุกโรงงานในธุรกิจของ	SCGP	(ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง)	ช่วยลดการใช้นำ้าได้	1.6	ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)
•	 Up	Cycle	Cooling	System	บริษัท	ไทย
เอ็มเอ็มเอ	จำากัด	จังหวัดระยอง	จัดทำา
โครงการลดการใช้นำ้า	จากการวิเคราะห์
พบปริมาณการใช้นำ้าของโรงงานมาจากหอ
หล่อเย็นเป็นหลัก	จึงดำาเนินการศึกษาการ
ควบคุมค่าคลอไรด์	(Cl)	และแคลเซียม	
(Ca)	ที่เหมาะสม	พร้อมกับเติมสารเคมีเพื่อ
เพิ่มคุณภาพนำ้า	ทำาให้ลดปริมาณนำ้าใช้ได้	
94,608	ลูกบาศก์เมตร	หรือคิดเป็น	26%	
ของปริมาณการใช้นำ้าทั้งหมดของโรงงาน	
ประหยัดค่านำ้า	2.2	ล้านบาทต่อปี

•	 ก๊อกน�้าผสมรุ่น X-POSH	ได้รับรางวัล	
ด้านการออกแบบระดับโลก	RED	DOT		
DESIGN	AWARD	2019	จากประเทศ	
เยอรมนี	ช่วยประหยัดพลังงานและ	
ประหยัดนำ้า	มีอัตราการใช้นำ้า	4.09	ลิตร	
ต่อนาที		ช่วยประหยัดนำ้าถึง	30%		
เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้นำ้า	6	ลิตร	
ต่อนาที

•	 สุขภัณฑ์ COTTO Smart Toilet	รุ่น		
VERZO		จุดเด่นคือระบบ	Powerful	Jet		
เพิ่มประสิทธิภาพการชำาระล้างด้วยอัตรา	
การใช้นำ้า	3.8	ลิตรต่อนาที	ช่วยประหยัด	
นำ้าถึง	35%	เมื่อเทียบกับมาตรฐานการ	
ใช้นำ้า	6	ลิตรต่อนาที	นอกจากนี้ยังมี	
สารเคลือบ	Ultra	Clean	Plus	ที่ช่วย	
ลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย	99%	ภายใน		
24	ชั่วโมง	และช่วยลดการสะสมของคราบ	
สกปรกได้ดียิ่งขึ้น

ระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูล
และน�้าเสียครบวงจร

แบบโมดูลาร์ Zyclonic
นวัตกรรมระบบบำาบัดขนาดเล็กโดย	
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ที่ติดตั้งง่าย	

ไม่จำาเป็นต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าส่วนกลาง	ช่วยบำาบัดสิ่งปฏิกูลและนำ้าเสียให้	
ปราศจากเชื้อโรคและกำาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์	เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ใน	
รูปแบบต่างๆ	เช่น	ทำาสารปรับปรุงดิน	นำ้าชักโครก	นำ้ารดต้นไม้	นำ้าชลประทาน		
หรือเพื่อบำาบัดนำ้าก่อนปล่อยสู่แหล่งนำ้าธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม		
และสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบ

ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้ำ COTTO

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ส่งต่อจิตสำานึกการอนุรักษ์นำ้า	
ผ่านผลิตภัณฑ์ประหยัดนำ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

จำกวันวำน สู่แม่ทำนโมเดล

หนังสือภาพเล่าเรื่องเหมืองแม่ทาน
และโมเดลบริหารจัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในระยะยาวแก่ชุมชนรอบเหมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ของผลิตภัณฑ์

2.	 เทคโนโลยีการบริหารจัดการนำ้าชุมชน	ได้แก่	ระบบ
การสูบนำ้ากระจายสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง			
ในปี	2565	ได้ร่วมกันพัฒนาระบบกระจายนำ้าหอถัง	
สูง	ความจุ	12,000	ลิตร	ความสูง	7.5	เมตร		
รูปแบบ	knock	down	ประกอบง่ายภายใน	1	วัน		
โดยติดตั้งที่ชุมชนเพชรนำ้าหนึ่ง	จังหวัดเพชรบุรี		
และร่วมกันพัฒนาระบบปั๊มสูบนำ้าโซลาร์แบบลอย
นำ้าขนาดเล็ก	สำาเร็จรูป	พร้อมจัดทำาคู่มือช่วยให้
ประกอบเสร็จภายใน	3	ชั่วโมง

“แม่ทานโมเดล”	เป็นตัวอย่างความ
ร่วมมือของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างกับชุมชนและภาครัฐ	โดยหลัง
จากเหมืองแม่ทาน	จังหวัดลำาปาง	ยุติ
การทำาเหมืองในปี	2562	ก็สามารถใช้
ประโยชน์จากขุมเหมืองในการกักเก็บ
นำ้าตามธรรมชาติ	และโครงการต่างๆ	
เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน
โดยรอบ

กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำ 

และสนับสนุนน�้ำกับให้ชุมชน

https://sustainability.scgchemicals.com/th/sustainability/governance-economy/risk-management
https://file.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2022/11/24160406/SCG-Maetan-Model-01.pdf
https://www.cotto.com//th/product/faucets/CT2302AY-BN2-%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-303277
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ลดมลพิษทำงอำกำศแบบครบวงจร
เพื่อคุณภำพอำกำศที่ดีขึ้น

  การจัดการคุณภาพอากาศ  

กลยุทธ์

1.  ก�าหนดเป้าหมายค่าการ 
ปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ตามแนวทางสากลของกลุ่ม 
ธุรกิจเดียวกัน และไม่เกิน 
ค่าที่กฎหมายก�าหนด

2.  ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการ 
จัดการเพื่อลดมลพิษ 
ทางอากาศ ทั้งการควบคุม 
ที่แหล่งก�าเนิดและ 
ปลดปล่อย พร้อมทั้งตรวจ 
สอบคุณภาพอากาศอย่าง 
ต่อเนื่อง

3.  สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
รับฟังความคิดเห็นด้าน 
มลพิษทางอากาศอย่าง 
สม�่าเสมอ

การบริหารจัดการ

1.  คณะท�างานจัดการคุณภาพ 
อากาศ (Air Quality Management  
Committee) ที่มีตัวแทนจากแต่ละ 
กลุ่มธุรกิจร่วมกันจัดท�ากลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแผนงาน

2.  ทุกกลุ่มธุรกิจใช้ระบบตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบ 
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs)  
แทนการตรวจแบบสุ่มตรวจวัด 
สารมลพิษที่ระบายจากปล่อง (Spot  
Check) และจัดให้มีการตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดย 
หน่วยงานภายนอก

3.  ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุม 
ระบบบ�าบัดมลพิษทางอากาศ 
เพื่อบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4.  เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อ 
สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่น 
แก่ชุมชนในการบริหารจัดการของ 
โรงงาน

ควบคุมคุณภำพอำกำศจำกต้นทำง

ก๊าซมลพิษทางอากาศที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องให้ความ	
สำาคัญในการจัดการ	ได้แก่	คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)		
ซัลเฟอร์ออกไซด์	(SOx)	ไนโตรเจนออกไซด์	(NOx)	
ฝุ่น	(Dust)	สารอินทรีย์ระเหย	(VOCs)	และกลิ่น		
(Odor)	เอสซีจีจึงนำาเทคโนโลยีมาช่วยลดปริมาณมลพิษ	
เหล่านี้ตั้งแต่ต้นทาง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
•	 ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง	(Bag	Filter)	ที่ทน	
ต่อการกัดกร่อนของลมร้อนและมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบ	
ไฟฟ้าสถิต	ครบทุกหม้อเผาปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี	2564	

•	 ติดตั้งและใช้เทคโนโลยี	Low	NOx	Burner	ที่ช่วยลด	
การเกิด	NOx	จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ขาว	โดย	
การควบคุมอุณหภูมิสูงสุดของเปลวไฟ	ปริมาณ	O2	และ	
ลดเวลาที่ก๊าซตกค้างในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง	

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) 
•	 ติดตั้งและใช้เทคโนโลยี	Ultra	Low	NOx	Burner	ที่ช่วย	
ลดการเกิด	NOx		รวมทั้งเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาด	เช่น		
เชื้อเพลิงก๊าซ	(Fuel	gas)	ในสัดส่วนที่มากกว่าเชื้อเพลิง	
นำ้ามันเตา	(Fuel	oil)	เพื่อควบคุมการปลดปล่อย	NOx		
SOx	และ	Dust	ให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำาหนด

จัดกำรกลิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) บริหารจัดการด้านกลิ่นจาก	
โรงงานอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีลดกลิ่นที่เกิด	
ในกระบวนการผลิต	และติดตามตรวจวัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง	
•	 ขยายผลการใช้ระบบบำาบดักลิน่แบบเปียก	(Wet	Scrubber)	
จากโรงงานวังศาลา	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จำากดั	
มาใช้ทีโ่รงงานของบรษิทั	ฟินคิซ	พลัพ	แอนด์	เพเพอร์	จำากัด	
(มหาชน)	เพื่อลดความเข้มข้นของก๊าซที่ส่งกลิ่นที่
กระบวนการล้างเยื่อ	

SDGs  3 9 11 12

11.34%
ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 8% 

เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2563

ภายในปี 2568

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565
มลพิษทำงอำกำศส่งผลกระทบต่อสุขภำพในวงกว้ำง 
ไม่เพียงพนักงำนภำยในโรงงำนแต่ยังส่งผลต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ประกอบกับปัจจุบันกฎหมำย 
มีควำมเข้มงวดยิ่งขึ้น  เอสซีจีจึงมุ่งมั่นพัฒนำเทคโนโลยี 
ลดมลพิษทำงอำกำศและขยำยผลกำรด�ำเนินงำน 
ในทุกโรงงำน ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต
ไปพร้อมกับคุณภำพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม 
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•	 บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ		
SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	พัฒนาระบบบำาบัดกลิ่นขั้นสูง		
(Advance	Scrubber)	เพื่อลดกลิ่นจากกระบวนการระเหยนำ้า	
ของนำ้ามันยางดำา	(Black	Liquor)	โดยการปรับแต่ง	
อุณหภูมิก๊าซและเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับก๊าซที่ส่ง	
กลิ่น	สามารถลดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์	
(H2S)	ก๊าซแอมโมเนีย	(NH3)	และก๊าซเมอร์แคปแทน		
(CH3SH)	ได้ตามเป้าหมาย	และลดค่าใช้จ่ายการ	
บำาบัดกลิ่นลงปีละ	526,000	บาท	เมื่อเทียบกับ	
การใช้สารเคมี

•	 ติดตั้งนวัตกรรมระบบการตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น
แบบครบวงจร	(DOM)	ในโรงงานกลุ่มธุรกิจเยื่อและ
กระดาษครบทุกโรงงานในปี	2565

หมุนเวียน VOCs กลับมำใช้ใหม่

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) มุ่งมั่นบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย	
(VOCs)	เพื่อควบคุมและลดการปล่อยสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด	และ	
ยังพัฒนาการหมุนเวียน	VOCs	กลับมาใช้ใหม่	ช่วยลดทั้งการนำาเข้า	
วัตถุดิบใหม่และการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้พร้อมกัน	
•	 นำาสารไฮโดรคาร์บอนเหลือทิ้งกลับมาเป็นวัตถุดิบทดแทนที่	
โรงงานโอเลฟินส์	ลดการปลดปล่อย	VOCs	จากหอเผาทิ้ง		
(Flare	Minimization)	ได้	1,200	ตัน	และนำาสารไฮโดรคาร์บอน	
เหลือทิ้งจากระบบปล่อง/ช่องระบาย	(Process	Vent/	Stack)		
ในโรงงานโพลเิอททลีนิและโรงงานโอเลฟินส์	กลบัใช้ใหม่ได้		
11,974	ตนั

•	 ใช้ระบบ	Vapor	Recovery	Unit	(VRU)	ที่ถังกักเก็บ	(Storage		
tank)	และการขนถ่ายสารเคมี	(Loading)	เพื่อนำาสาร	VOCs		
กลับมาใช้ใหม่

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ขยายการติดตั้งระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง	(CEMs)	
ให้แก่โรงงานกลุ่มธุรกิจเยื่อและกระดาษในประเทศอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์	เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีกว่าที่กฎหมาย
กำาหนด

ผลิตภัณฑ์

เพื่อคุณภำพอำกำศ

•	 SCG Bi-ionization Air Purifier 
(SCG Bi-ion) ระบบไอออนกำาจัด	
เชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร		
ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย	รวมถึงเชื้อ
ไวรัสตระกูลโคโรน่าได้สูงถึง	99%	
ด้วยผลรับรองประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยชั้น
นำาในยุโรป	และยังช่วยลดปัญหาฝุ่น
ขนาดเล็ก	เช่น	PM	2.5	รวมทั้งช่วย
ประหยัดพลังงานและยืดอายุระบบ
ปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

กิจกรรม

ในต่ำงประเทศ

ลดปัญหำคุณภำพอำกำศ

จำก PM 2.5  

เอสซีจีร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
แก้ปัญหา	PM	2.5	ที่รุนแรงมากขึ้น	โดย
การติดตั้ง	Bag	filter	ในโรงผลิตปูนซีเมนต์	
และร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง	นำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เช่น	
ฟางข้าว	ใบอ้อย	ซังข้าวโพด	มาสร้างประโยชน์เป็น

พลังงานทดแทน	ช่วยลดการเกิด	PM	2.5	จากการลดพื้นที่
เผาทางการเกษตร
•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดทำาโครงการชุมชนต้นแบบ
ลดการเผา	ช่วยลดพื้นที่การเผาได้	6,300	ไร่	และโครงการ	
Energy	Pellet	ลดพื้นที่การเผาได้	236,140	ไร่

•	 SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	จัดทำาโครงการรับซื้อเศษใบอ้อยจาก
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	สุพรรณบุรี	และ
เพชรบุรี	ลดพื้นที่การเผาได้	680	ไร่

ควำมร่วมมือกับชุมชน

และเครือข่ำย

เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ		
โปร่งใส	และยั่งยืน	เอสซีจีจึงมุ่งมั่น	
สร้างความร่วมมือในหลากหลาย	
ช่องทาง	เช่น	
•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดสัมมนา	“ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่องกำาหนดให้โรงงานต้องติดตั้ง	
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ	เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่อง
โรงงาน	พ.ศ.	2565”	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน
ภายในเอสซีจี

•	 SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	จังหวัดระยอง	ร่วมกับหน่วยงาน	
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่มาบตาพุต	จัดทำาโครงการนำาร่อง	
การบริหารจัดการสารเบนซีน	1,3	บิวทาไดอิน	และควบคุม	
สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกิจกรรมซ่อมบำารุงเชิงรุก

•	 SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	สื่อสารกับชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน		
Line	เพื่อรับข้อร้องเรียนและแจ้งข่าวสารกับชุมชนก่อนการ	
ดำาเนินการที่อาจส่งกลิ่นรบกวน	ทำาให้ข้อร้องเรียนด้านกลิ่น	
ลดลง



96  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ส�ำรวจและฟื้นฟู
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 
เพื่อสมดุลที่ยั่งยืน

  ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  

กลยุทธ์

1.  บริหารจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัด 
ที่เป็นสากล

2.  สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ 
ระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

3.  เป็นต้นแบบด้านการ 
อนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเพื่อขยายผล 
สู่พื้นที่อื่นๆ

การบริหารจัดการ

1.  คณะท�างานฟื้นฟูเหมืองและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2.  สร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก”  
ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

3.  จัดท�ากองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน  
เพื่อใช้ในการศึกษาฟื้นฟู และส่งมอบ 
พื้นที่หลังปิดเหมือง และกิจกรรม 
ทางสังคมอื่นๆ

4.  สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอกได้รับรู้ 
และเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
อนุรักษ์ระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพของเอสซีจี

เอสซีจีมุ่งด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำกลและเน้นสร้ำง 
ควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงสมดุลนิเวศเชิงบวกและฟื้นฟู 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ตลอดจนตรวจสอบ และ 
ดูแลควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่ำงต่อเนื่อง
	

ส�ำรวจควำมหลำกหลำย

เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเป็นงานที่ต้อง	
ดำาเนินการในระยะยาว	โดยมีการติดตามสำารวจความ	
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลาย	
ทางชีวภาพเป็นประจำาตามหลักวิชาการ	เพื่อนำาข้อมูลกลับมา	
ใช้วางแผนบริหารจัดการได้สอดคล้องกับสถานการณ์	

•	 งานฟื้นฟูเหมืองปูนทุ่งสง	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศป่าไม้จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ดำาเนินการสำารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพและสำารวจทรัพยากรสัตว์ป่าอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อให้พื้นที่ฟื้นฟูมีสภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศ
ก่อนการทำาเหมืองมากที่สุด	รวมถึงสามารถให้บริการทาง
นิเวศได้	โดยข้อมูลที่ได้จะนำาไปใช้วางแผนอนุรักษ์สัตว์ใน
ธรรมชาติและสัตว์เฉพาะถิ่นของเหมืองปูนทุ่งสงต่อไป

SDGs  9 13 14 15 17

-

70.5%

14.4%

3,856 ไร่

สร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก 

(Net Positive Impact) ในพื้นที่

หลังปิดเหมืองหินปูน โดยเริ่ม

เหมืองแรกในปี 2595 

 

ดัชนีความคล้ายคลึงในพื้นที่

ฟื้นฟูเหมืองหินปูนต้องใกล้เคียง

กับในพื้นที่ป่าธรรมชาติ

ที่เป็นป่ากันชน (Similarity 

Index) ที่ระดับมากกว่า 60%

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ FSC 

อย่างน้อย 10% ของพื้นที่สวนป่า

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

2563 2565

24  26

62 67

7  10

11  18

สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม ชนิด

ชนิด

ชนิด

ชนิด

นก

สัตว์สะเทินน�้า

สะเทินบก

สัตว์เลื้อยคลาน

จากการสำารวจด้วยวิธีวางแปลงตัวอย่างพบว่าจำานวนชนิด	
สัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมืองหินปูนมีปริมาณ	
เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลการสำารวจในปี	2563
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•	 ส�ารวจและประเมินพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งใหม่	บริษัทสยาม
ฟอเรสทรี	จำากัด	ในกลุ่ม	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	เดิมมีป่า
อนุรักษ์อยู่สองแห่ง	ได้แก่	ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี	และสวน
ไม้กำาแพงเพชร	ต่อมาในปี	2565	ได้วางแผนเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แห่งที่	3	คือ	สวนไม้เขาชะอางค์	ตำาบลหนองไผ่	อำาเภอด่าน
มะขามเตี้ย	จังหวัดกาญจนบุรี	ขนาด	109.5	ไร่		จึงดำาเนินการ
สำารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่	พบว่า
มีระดับ	High	Conservation	Value	(HCV,	แบ่งเป็น	6	ระดับ)	
อยู่ในระดับ	5	(Basic	Needs)	ซึ่งเป็นระดับที่มีทรัพยากรในการ
สนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน	และสำารวจค่าดัชนี
ความหลากหลายทางชนิดของพืชในพื้นที่	(Shannon-Weiner	
Diversity	Index)	พบว่ามีค่า	3.56	ซึ่งถือว่ามีระดับสูง		ข้อมูล
จากประเมินผลนี้จะนำามาวางแผนเพื่อบริหารจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่อไป

ในปี	2562	ซึ่งมีทั้งสัตว์นำ้าเศรษฐกิจ	ปลาสวยงาม	สัตว์นำ้าวัย
อ่อนเกาะติด	และแพลงก์ตอน		โครงการบ้านปลายังได้ช่วยสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านตามแนวชายฝั่ง	และสร้างเครือ
ข่ายจิตอาสาในการสร้างบ้านปลาแล้วกว่า	41,000	คนทั่วประเทศ

•	 บ้านปะการัง	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างดำาเนิน
โครงการรักษ์ทะเลด้วยการสร้างบ้านปะการังที่ทำาจากนวัตกรรม	
3D	Cement	Printing	ทำาให้มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปะการังจริง
และเอื้อให้เกิดการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง	มีเป้าหมายวาง
บ้านปะการังจำานวน	1,250	ชิ้นภายในปี	2566	เพื่อช่วยฟื้นฟู
สมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเล	โดยในปี	2565	มีการวาง	
บ้านปะการังเพิ่มในหลายพื้นที่	เช่น	เกาะแสมสาร	จังหวัดชลบุรี		
เกาะพีพี	จังหวัดกระบี่	ฯลฯ	รวมจำานวน	131	ชิ้น	ใน	8	พื้นที่		
รวมทั้งได้สำารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วางบ้าน
ปะการังที่เกาะไม้ท่อน	จังหวัดภูเก็ต	พบว่าหลังจากผ่านไป	2	ปี	
มีปะการังจำานวน	430	โคโลนี	(ขนาดเฉลี่ย	3-5	เซนติเมตร	ซึ่ง
ถือว่าเจริญเติบโตดี)	ปลา	15	ชนิด	และแพลงก์ตอนพืช	31	ชนิด

ฟื้นฟูป่ำ เพิ่มควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 

•	 ปลูกป่าพื้นถิ่นในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง	ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและชุมชนตำาบล
ก้อ	จังหวัดลำาพูน	ฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง	
จำานวน	400	ไร่	และร่วมกับคณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ทำาการวิจัยการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น	ด้วยการสำารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้	สัตว์ป่าและแมลง	รวม
ทั้งปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		โครงการนี้นับเป็น
ส่วนหนึ่งในเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นถิ่น	1.5	ล้านไร่ภายใน	
ปี	2593	ของเอสซีจี

•	 เพิ่มพืชอาหารของสัตว์ป่า	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ร่วมกับ
ชุมชนรอบพื้นที่เขายายดา	จังหวัดระยอง	ครอบคลุม	7	ตำาบล	2	
อำาเภอ	ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นนำ้าบนเขายายดามาตั้งแต่ปี	2550	โดย	
การสร้างฝายชะลอนำา้และปลกูป่าจนสามารถคนืความอดุมสมบรูณ์	
กลับสู่พื้นที่		ในปี	2565	มีเป้าหมายเพิ่มความหลากหลายทาง	
ชีวภาพ	โดยเพิ่มจำานวนพืชอาหารของสัตว์ป่าให้มีความยั่งยืน		
จึงร่วมกับชุมชนดำาเนินการเพาะชำาต้นกล้าของพืชอาหารและ	
ไม้ท้องถิ่นกว่า	14,000	ต้น	เช่น	ขนุนป่า	ลิ้นจี่ป่า	มะไฟ		
กระท้อน	ฯลฯ	เพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่เขายายดาภายในปี	2566

คืนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล

•	 10 ปี บ้านปลา		SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ดำาเนินโครงการบ้าน
ปลามาตั้งแต่ปี	2555	ด้วยนวัตกรรมบ้านปลาที่สร้างจากวัสดุ
ท่อ	PE100	ซึ่งเหลือจากการกระบวนการทดสอบ	มาสร้างมูลค่า
เพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	โดยวางบ้านปลาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี	จนถึงปัจจุบันวางบ้านปลาจำานวนรวมทั้งสิ้น	2,230	
หลังในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง	ชลบุรี	จันทบุรี	ตราด	และ
ระนอง	ซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล	และ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล	ทำาให้
ระบบนิเวศที่เคยถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์กลับมามีความ
สมดุลอีกครั้ง		ผลการสำารวจในพื้นที่วางบ้านปลาล่าสุดปี	2565	
พบสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า	177	ชนิด	เพิ่มขึ้นจากที่พบ	139	ชนิด

พันธุ์ไม้ 100 ชนิด 

74 สกุล 30 วงศ์

สัตว์เลื้อยคลาน 

7 ชนิด

นก 

71 ชนิด 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

13 ชนิด

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 

7 ชนิด
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ทบทวนนโยบำยและ 

แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับกำร

ด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

ตำมมำตรฐำนสำกล

เอสซีจีทบทวนนโยบาย	กรอบการดำาเนินงาน	
และแนวปฏบิตัต่ิางๆ	ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล		ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในทกุกจิกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	
และผู้ร่วมธุรกิจ	
•	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
•	 นโยบายด้านการบริหารความหลากหลาย	
และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	

•	 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ	เอสซีจี	
•	 กรอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	

ยกระดับกำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน
ทั้งในและต่ำงประเทศ

  การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์

1.  บูรณาการการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การ
บริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ

2.  เสริมสร้างคุณค่า พัฒนาและต่อยอดโครงการการมี
ส่วนร่วมทีย่ดึหลกัการเคารพสทิธมินษุยชน ให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่ตลอดห่วงโซ่คณุค่าและสงัคม 
โดยรวม
•  พนักงาน : การเคารพสิทธิเป็นหลักพื้นฐาน และ
ยกระดับการบริหารความหลากหลายและยอมรับ
ความแตกต่างในองค์กร

•  คู่ธุรกิจ : มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการละเมิด  
และยกระดับคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมการ
ท�างาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขภาพ  
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

•  คู่ค้า : ยกระดับกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

•  ชุมชน : สร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการเคารพ
ในสิทธิพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

•  ลูกค้า : ส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันที่มี
คุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน และ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

•  ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ : บริหารจัดการความเสี่ยง 
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการละเมิดโดยตรง  
การมีส่วนร่วมในการละเมิด หรือมีความเกี่ยวข้อง 
จากกิจกรรมของเอสซีจี ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

3.  เป็นต้นแบบ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรอื่น

การบริหารจัดการ

1.  ประกาศและทบทวนนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย
ด้านการบริหารความหลาก
หลายและยอมรับความแตก
ต่างของบุคคลที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  
(UNGC) ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท�างานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) องค์การ
เพื่อความร่วมมือและการ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และข้อก�าหนดสากลอื่นๆ และ 
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ผ่านคณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน เอสซีจี  

2.  ก�าหนดกรอบการบริหารความ
เสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร และด�าเนินกระบวนการ
จัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due  
Diligence Process)  
โดยเน้นการด�าเนินงานเชิงรุก 
เพื่อป้องกนัการละเมดิ 
สทิธมินษุยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีควำมคำดหวังสูง
ขึ้นและจำกกำรควบรวม และขยำยธุรกิจใน 
ต่ำงประเทศ อำจมีควำมเสี่ยงสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรด้วยควำมเข้ำใจใน 
มำตรฐำนและกำรบริหำรประเด็นด้ำน 
สิทธิมนุษยชนตำมบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน 
เอสซีจีจึงมุ่งมั่นยกระดับกำรด�ำเนินงำนให้ 
ครอบคลุมทั้งบริษัทที่เอสซีจีบริหำรจัดกำร 
คู่ค้ำ คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ 
คุณค่ำ และกำรลงทุนใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศ   
ตั้งแต่กำรทบทวนนโยบำย กรอบกำรด�ำเนินงำน  
กระบวนกำรจัดกำรสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน  
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ มำตรฐำนสำกล  
รวมถึงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นต้นแบบในกำรขยำยผล 
กำรด�ำเนินงำน

1 ราย

100%

30.5%

จ�านวนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

จ�านวนพนักงานเรียนรู้

และทดสอบด้านสิทธิมนุษยชน

ผ่าน Ethics e-Testing 100%

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับ

จัดการเป็น 27% ในปี 2568

SDGs  3 5 8 10 16

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565

รางวัล UN WEPs Awards  
สาขาการส่งเสริมความ 
เสมอภาคทางเพศ
ผ่านกิจกรรมชุมชน
และอุตสาหกรรม (Community  
Engagement and  
Partnerships) 
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กระบวนกำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน

ระบุประเด็นและ
ประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

สื่อสำร

ก�ำหนด
มำตรกำรบรรเทำ

หรือเยียวยำ
ผลกระทบ

ชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามบริบทของอุตสาหกรรม 
และประเทศ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม
• การใช้แรงงานบังคับ  • การค้ามนุษย์  • การใช้แรงงานเด็ก  
• อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง
• การได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม 
• การเลือกปฏิบัติ
• อื่นๆ (สุขภาพและความปลอดภัย การล่วงละเมิด 
  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิชุมชน)
โดยจัดท�าแผนภาพความเสี่ยง และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

•  การสร้างจิตส�านึก
  และความรู้ ความเข้าใจ
•  การสื่อสาร
  กับผู้มีส่วนได้เสีย
  ทั้งภายในและภายนอก

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย
•  พนักงาน
•  คู่ค้า คู่ธุรกิจ 
•  ลูกค้า  
• ชุมชน
•  บริษัทร่วมทุน

•  ระบบรับข้อร้องเรียน
  และแจ้งเบาะแส (Whistleblowing 
  System) 
•  Ethics e-Testing
•  การส�ารวจความผูกพัน
•  การปฏิบัติตาม GRC 
  (Governance Risk and Compliance)

ตรวจสอบ
ติดตำมผล

รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี 2565 ระดับดีเด่น 
ประเภทองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำนอย่ำงเข้ำใจ 

เอสซีจีร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอก	ทำาความเข้าใจในเชิงลึกถึง
ประสบการณ์และความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลาย		
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	เช่น	ผู้หญิง	คนพิการ	ผู้มีความหลากหลาย	
ทางเพศ	(LGBTQI+)	และศาสนา	เป็นต้น	เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล	
ในการจัดทำาโครงการ	และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี้เอสซีจียังได้จ้างงานคนพิการ	และจัดเตรียมสิ่งอำานวย	
ความสะดวกเพื่อรองรับความหลากหลายของพนักงาน	คู่ธุรกิจ	หรือ	
ผู้มาติดต่อ	เช่น	คนพิการ	สตรีมีครรภ์	เป็นต้น	ให้สามารถเข้าถึงระบบ	
สาธารณูปโภคที่จำาเป็น	เช่น	ห้องนำ้า	ทางลาด	ที่จอดรถ	ฯลฯ

ยกระดับควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ควำมหลำกหลำย และควำมแตกต่ำงในองค์กร 

เอสซีจีให้ความรู้และทดสอบความเข้าใจพนักงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ผ่าน	Ethics	e-Testing	เป็นประจำาทุกปี	และจัดกิจกรรมและสื่อสาร	
ผ่านหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความตระหนักและความ	
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	และเห็นคุณค่าของความหลากหลาย	เพื่อ	
ต่อยอด	สร้างโอกาส	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยเริ่มจากการ	
ส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง	และขยายผลไปในทุกความแตกต่างใน	
เอสซีจี	รวมถึงส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
สู่สังคมผ่านโครงการต่างๆ	ที่สำาคัญ
•	 Broadcast	Live	เรื่อง	“SCG	Women	in	Leadership		
Inspiration	Talk”	เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
ในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ	และสร้าง
บรรยากาศการยอมรับความแตกต่างและหลากหลายในองค์กร

•	 “BE	YOU	Club”	เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้กับทุกความแตกต่าง	แลก
เปลี่ยนเรื่องราวสะท้อนจุดยืนความเป็นตัวตน	โดยจัดกิจกรรม	Live	
Talk	เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการยอมรับความแตกต่าง	หลาก
หลาย	สนับสนุนให้พนักงานทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข

	 นอกจากนี้ยังมีระบบ	GRC	Helpline	ให้พนักงานปรึกษาข้อ
สงสัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงจัดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้ง
พนักงานและบุคคลภายนอก	ด้วยกระบวนการรายงานอุบัติการณ์ที่มี
ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตามที่กำาหนดไว้ใน	
SCG	Whistleblowing	Policy

ควำมเสีย่งด้ำนสทิธมินษุยชน

ทีส่�ำคญัในปี 2565 

มี	4	ประเด็นคือ
1.	สภาพการจ้างงาน			 2.	สุขภาพและความปลอดภัย	
3.	การใช้แรงงานบังคับ			 4.	การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
	 นอกจากนี้	ได้จัดทำาแนวปฏิบัติการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	
อย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence	Process		
Guideline)	เพื่อให้แต่ละบริษัท	ซึ่งครอบคลุมทั้งการลงทุนใหม่	การ
ควบรวมแบบพันธมิตร	ผู้ร่วมธุรกิจ	รวมถึงคู่ค้า	คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คุณค่า	ใช้เป็นแนวทางประเมินความเสี่ยง	กำาหนดมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ	การตรวจสอบ	ติดตามผล	และการสื่อสารผลการจัดการ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ
ได้	และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เอสซจีไีด้ทบทวนการประเมนิ	
ความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชน	
ผ่านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน	
ได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง	ตัง้แต่การ	
ระบแุละประเมนิความเสีย่ง		
การกำาหนดมาตรการบรรเทา	
ผลกระทบ	รวมถงึการตดิตาม	
ประสทิธผิลของมาตรการที่	
กำาหนดในทกุธรุกจิ	ทัง้ในและ	
ต่างประเทศ	(รายละเอยีดหน้า	
128-129)	และสือ่สาร	
จรรยาบรรณคูธ่รุกจิ	รวมถงึ	
แนวทางการจดัทำามาตรการ	
บรรเทาผลกระทบให้กบัคูค้่าและ	
คูธ่รุกจิให้สามารถจดัการความ	
เสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพใน	
งานสมัมนา	Supplier	Day	2565



100  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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ดึงดูด พัฒนำ 
เสริมสร้ำง และรักษำ 
เพื่อกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืน

  การดูแลและพัฒนาพนักงาน  

กลยุทธ์

1.  สร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อดึงดูด 
ผู้มีศักยภาพและความสามารถเข้ามา
ร่วมงาน 

2.  ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3.  พัฒนาความสามารถของพนักงาน 
ให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ ท�างาน 
อย่างมีความสุข และท�างานเป็นทีม 
ได้อย่างมีประสิทธิผล

4.  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเปิด 
โอกาสให้พนักงานพัฒนาตนเองตาม 
ความสนใจและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับตนเอง ด้วยหลักสูตรทั้ง Hard Skill 
และ Soft Skill ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

5.  สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบ 
การบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning  
Management System, LMS)  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ทั้งในและต่างประเทศ

การบริหารจัดการ

•  จัดเตรียมหลักสูตรและ   
กิจกรรมที่สนับสนุนให้   
พนักงานสามารถเรียนรู้และ   
พัฒนาตนเองได้ในระยะเวลา   
สั้น สร้างทัศนคติที่ดีในการ   
ท�างานของตนเองและการ   
ท�างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้ง   
มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บังคับ   
บัญชา โค้ช พี่เลี้ยง เพื่อน   
ร่วมงาน และทีมสนับสนุนการ   
เรียนรู้

วิกฤตและควำมผันผวนของสภำพเศรษฐกิจทั่วโลก 
สถำนกำรณ์หลังกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 รวมทั้ง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ท�ำให้เอสซีจีต้องปรับโครงสร้ำงและกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยกำรส่งเสริมพนักงำนทุกระดับให้พัฒนำ
ตนเองและปรับตัวให้ทันต่อสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไป พร้อมกับสร้ำงควำมผูกพันภำยในองค์กร 
เพื่อรักษำพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยน�ำแนวปฏิบัติ
กำรดูแลพนักงำนที่ดีมำใช้ตั้งแต่พนักงำนเริ่มเข้ำท�ำงำน
กับองค์กรจนถึงหลังเกษียณอำยุ

กำรดูแลและพัฒนำพนักงำนหลัง

สถำนกำรณ์โควิด 19 

เอสซีจีได้ยกระดับและฝึกฝนทักษะแก่พนักงาน	(Upskill		
&	Reskill)	เพื่อให้สามารถปรับตัวทำางานในรูปแบบใหม่	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ว่าจะเป็นการทำางานในสถานที่	
ปฏิบัติงานที่ผสมผสาน	(Hybrid	workplace)	การปฏิบัติ	
งานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบที่หลากหลาย	(Hybrid		
collaboration)	และการเสริมสร้างแนวคิดในการทำางาน	
แบบผสมผสาน	(Hybrid	mindset)	เพื่อให้สอดคล้องกับ	
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	โดยหลังสถานการณ์โควิด	19		
ผ่อนคลาย	สภาพการทำางาน	สุขภาพและสภาวะจิตใจ	
ของพนักงานเป็นประเด็นที่เอสซีจีให้ความใส่ใจ	จึงได้	
ดำาเนินการปรับรูปแบบการทำางาน	และให้ความช่วยเหลือ	
พนักงานในด้านต่างๆ	ที่สำาคัญ	เช่น

ด้านสถานที่ท�างาน	:	กำาหนดนโยบายการกลับเข้าทำางาน
แบบผสมผสาน	(Hybrid	Workplace)	ออกแบบสถานที่
ทำางานใหม่แบบ	Co-working	Spaces/Collaborative	
Zones

ด้านเศรษฐกิจ	:	ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานทุกคนจนถึงพนักงานจัดการระดับต้น	
จากสถานการณ์ค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น	

ด้านสุขภาพกาย	:	ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน	โดยจัด
เวิร์กชอปให้ความรู้ด้านสุขภาพ	กิจกรรมส่งเสริมการออก
กำาลังกาย	การตรวจสุขภาพประจำาปีและทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย

ด้านสุขภาพใจ	:	จัดระบบดูแลสุขภาพจิตออนไลน์	Caring	
Check	และ	Doctor	Anywhere	เพื่อให้คำาปรึกษาและ
ดูแลด้านจิตใจของพนักงานโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา	
และ	Health	Care	Center	ที่พนักงานสามารถนัดพบกับ
จิตแพทย์ได้โดยตรง

SDGs  5 8 9

69%

100%

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทียบกับ

พนักงานทั้งหมด 70%

พนักงานในประเทศไทยได้รับการประเมิน

สมรรถนะ และการจัดท�าแผนการพัฒนา

พนักงาน บนระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 

(LMS) ครบทุกคน 100% ต่อเนื่องทุกปี

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565



OUR ACTION  101

ปรับหลักสูตรและรูปแบบกำร

เรียนรู้หลังสถำนกำรณ์โควิด 19

ปี	2565	เมื่อพนักงานเริ่มกลับเข้าทำางานในสถานที่
ทำางานได้มากขึ้น	จึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตร	
วัตถุประสงค์	และหัวข้อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การทำางานในสถานการณ์จริงที่การแข่งขันในตลาด
รุนแรงขึ้น	และรองรับการทำางานในอนาคต	รวมทั้ง
การพัฒนาทัศนคติในการทำางานเป็นทีม	เพื่อมุ่งสู่
ความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร	โดยยังเน้น	
รูปแบบออนไลน์	Digital	(e-Learning)	Virtual		
Classroom	และเพิ่ม	Live	Learning	Session,		
Site	Visit,	Workshop	Simulation,	Coaching		
การเรียนรู้ผ่านการจัดทำาโครงการ	(Project		
Assignment)		รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ในแบบ		
Hybrid	Learning	รองรับพนักงานเข้าอบรม	
ที่สำานักงานและเรียนผ่านออนไลน์ได้พร้อมกัน		
โดยยังคงไว้ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน	70:20:10
ตัวอย่างหลักสูตรและหัวข้อการเรียนรู้ที่สำาคัญ	เช่น

ด้าน Mindset	:	Growth	Mindset,	Agile	Mindset,	
ESG	and	Sustainability	Mindset	ฯลฯ

ด้าน Customer	:	Strategy	and	Customer	
Centricity,	Successful	Customer	Empathy	
with	the	Expert,	Customer	Insight	ฯลฯ

ด้าน AI/Data Analytics	:	Data	Springboard,	
Big	Data,	AI-powered	Solution	ฯลฯ
โดยออกแบบหลักสูตรด้าน	Data	Analytics	สำาหรับ
พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริมพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 

(Key Talent) อย่ำงต่อเนื่อง 

เอสซีจีดำาเนินการทบทวนและปรับปรุงการดูแล
พนักงานที่มีศักยภาพสูง	(Key	Talent)	อย่างต่อ
เนื่อง	ตั้งแต่วิธีการประเมินและการพัฒนาศักยภาพ	
การสร้างแรงจูงใจ	ตลอดจนโอกาสการเติบโตใน	
สายอาชีพ	โดยในปี	2565	มีการดำาเนินการที่สำาคัญ		
เช่น

•	 เพิ่มจำานวนผู้ประเมินศักยภาพอย่างรอบด้านแบบ	360	องศา	และเพิ่ม	
นำ้าหนักคะแนนประเมินของกลุ่มเพื่อนร่วมงานจาก	40%	เป็น	50%	

•	 เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงระบุพี่เลี้ยงที่ตนสนใจจากรายชื่อ	
พี่เลี้ยงด้านต่างๆ	และให้โอกาสในการหมุนเวียนงานไปในสายงานที่	
อยากเติบโตในอนาคต

•	 การมอบหมายงานหรือโครงการ	(Assignment)	ที่มีความเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ขององค์กร

โซลูชันธุรกิจจำก Management 

Acceleration Program (MAP) 

Management	Acceleration	Program	(MAP)	เป็นโปรแกรมสำาหรับ	
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งเอสซีจีได้พัฒนาร่วมกับ	DUKE	Corporate		
Education,	USA	โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเป็นผู้นำา	
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง	และเสริมสร้างมุมมองทางธุรกิจในภาพกว้าง		
โดยปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน		
e-Learning,	Virtual	Classroom	และ	Project	Assignment		
เพื่อยกระดับความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น		
ในปี	2565	จึงได้เพิ่มหัวข้อด้าน	Customer	Centricity	และ	Customer		
Sciences	รวมทั้งจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	และได้ปรับรูปแบบการ	
เรียนรู้จาก	Virtual	Classroom	เป็น	Face-to-Face	Classroom	และ		
Site	Visit	เพื่อเรียนรู้ผ่านการดูงานกับบริษัทชั้นนำาระดับโลก	โดยยังคงมี		
Digital	(e-Learning)	และ	Project	Assignment	ทั้งนี้พนักงานที่ผ่าน	
หลักสูตร	MAP	ได้นำาความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจได้จริง	คือ	โซลูชันเสาคานคอนกรีตสำาเร็จรูปซีแพค	(CPAC	Precast		
Column	&	Beam	Solution)	ซึ่งผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเสาและคานคอนกรีต
สำาเร็จรูปจากโรงงาน	จากนั้นจึงนำาไปติดตั้งที่หน้างาน	ทำาให้ช่วยลดวัสดุเหลือ
ทิ้ง	เช่น	แบบหล่อคอนกรีตเสาและคานลงอย่างน้อย	90%	ช่วยประหยัด
แรงงานและเวลาในการก่อสร้าง	โซลูชันนี้สร้างยอดขายกว่า	100	ล้านบาท		
การพัฒนาพนักงานดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้าง	Mindset	ในการทำางานเป็นทีม		
ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกที่มาจากหลายหน่วยงานซึ่งมีความสามารถและ	
ความคิดเห็นที่แตกต่าง	ทำาให้เกิดการต่อยอดให้เกิดผลสำาเร็จในเป้าหมาย	
และทิศทางเดียวกัน	นอกจากนี้ยังเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับทิศทาง	
ธุรกิจผ่านกระบวนการ	Design	Thinking	มุ่งเน้นการ	Empathize	และ	
สร้างการมีส่วนร่วม	(Engagement	and	Collaboration)	กับผู้มีส่วนได้เสีย	
ทั้งภายในและภายนอก	เช่น	ลูกค้า	และช่างก่อสร้าง	ให้เข้าถึงความต้องการ	
และ	Pain	Point	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ	
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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สนับสนุนชุมชนตำม
แนวทำง ESG 4 Plus 
ผ่ำนกำรสร้ำงคุณค่ำ
ร่วมกับสังคม

  การพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลยุทธ์

1.  การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทั้งจากภายในเอสซีจี 
และภายนอก พัฒนา 
ศักยภาพชุมชนให้สามารถ 
พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือ 
ดูแลสังคม

2.  การสร้างการมีส่วนร่วมของ 
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุก 
ภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

3.  การสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนและแก้ไขปัญหา 
ของสังคม

4.  การพัฒนาต้นแบบการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
และขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย

การบริหารจัดการ

•  “คณะกรรมการกิจการ 
สังคมเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
เอสซีจี ท�าหน้าที่ก�าหนด 
นโยบายและแนวทางการ 
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนด้านสังคม

•  “มูลนิธิเอสซีจี” ด�าเนิน 
ภารกิจหลักด้านพัฒนา 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ให้เป็นคนเก่งและคนดี

•  “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์”  
ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง 
ศักยภาพของชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการของ 
เอสซีจี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
ยั่งยืน

วิกฤตกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศมีควำมแปรปรวนและทวีควำม 
รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจถดถอย เกิดควำม 
เหลื่อมล�้ำในสังคมที่มำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วน โดยเฉพำะ 
ภำคสังคมและกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน กำรเตรียมควำมพร้อม 
เพื่อรับมือกับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงทำงกำยภำพ (Physical Risk)  
และกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ (Transition Risk) ทั้งในเชิง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็น  
เอสซีจีจึงน�ำแนวทำง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero - Go Green -  
Lean เหลื่อมล�้ำ - ย�้ำร่วมมือ” ยึดหลัก เชื่อมั่นและโปร่งใส เพื่อเสริม 
สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  
พึ่งพำตนเองได้ 

มุ่ง Net Zero & Go Green

ร่วมสร้ำงสังคมคำร์บอนต�่ำ

•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ดำาเนินโครงการชุมชนต้นแบบ	
คาร์บอนตำ่า	(Low	Carbon	Community)	เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้	
ชุมชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกควบคู่กับ	
จัดกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ใน	3	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนบ้านไร่เหนือและ	
ชุมชนวังขรี	อำาเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และชุมชนบ้าน	
มดตะนอย	อำาเภอกนัตรงั	จงัหวดัตรงั	ด้วยวธิกีารง่ายๆ	ทีช่มุชนดำาเนนิ	
การได้เอง	เช่น	การคดัแยกขยะขาย	การเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากกะลา	
มะพร้าว	การปลูกผักปลอดสารพิษ	ฯลฯ	ในปี	2565	ช่วยลดการปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น	25,183	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์	และได้	
รับประกาศนียบัตรภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก		
(LESS)	จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)		
ทั้งนี้เอสซีจีมีโครงการสนับสนุนให้ชุมชนใช้พลังงานทางเลือกแทนการใช้	
พลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไป

•	 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)	ขยายผลโครงการ	“ชุมชน	LIKE	(ไร้)	ขยะ”		
เพื่อบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในจังหวัดระยอง	ครอบคลุม		
65	ชุมชน	10	วัด	11	โรงเรียน	2	โรงพยาบาล	1	โรงแรม	และ	3	กลุ่ม	
ประมง	ซึ่งใช้แอปพลิเคชัน	“คุ้มค่า”	(KoomKah)	ที่	SCGC		
(ธุรกิจเคมิคอลส์)	พัฒนาขึ้นมาช่วยชุมชนบริหารจัดการธนาคารขยะ			
ปัจจุบันมีธนาคารขยะ	13	แห่ง	มีสมาชิกธนาคารขยะทั้งหมด	3,785		
บัญชี	มียอดสะสมขยะรีไซเคิลที่เข้าสู่ระบบกว่า	240	ตัน	ช่วยลดปริมาณ	
การฝังกลบขยะและเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า		
480,000	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์	และยังได้ขยายผลโครงการ	
สู่นักเรียนในโรงเรียนด้วยโครงการ	“ถุงนมกู้โลก”	เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม	
เด็กรุ่นใหม่ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	โดยรวบรวมถุงนมโรงเรียน	
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล	ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่	เช่น	เก้าอี้		
กระถางต้นไม้		ปัจจุบันมีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า	1,700		
โรงเรียน	และเก็บถุงนมได้จำานวน	1,050,000	ถุง	นำ้าหนักรวม	4,200		
กิโลกรัม	(4.2	ตัน)	กลับมารีไซเคิล

SDGs  1 3 4 6 12 17

560 ล้านบาท

15 ล้านบาท

222,056 
ชั่วโมงการท�างาน 

54 ล้านบาท

เงินสนับสนุน 

 

   

มูลค่าสิ่งของและบริการ

ที่มอบให้สังคม 

 

การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

ของพนักงาน

 เป้าหมาย ผลงานปี 2565
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Lean เหลื่อมล�้ำ 

พัฒนำอำชีพ

สร้ำงรำยได้มั่นคง

•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ 
ก่อสร้าง	ดำาเนินโครงการ	
"ชุมชนต้นแบบลดการเผา"	
ในพื้นที่ภาคเหนือ	นอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันแล้ว	ชุมชน
ยังสร้างรายได้จากการขายเศษวัสดุทางการเกษตร	ได้แก่		
ฟางข้าวและใบไม้	เพื่อมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนให้แก่บริษัท	
ปูนซิเมนต์ไทย	(ลำาปาง)	จำากัด	ในปริมาณถึง	780	ตัน	ช่วย	
ลดต้นทุนพลังงานได้	19,148	บาท		ปี	2565	มีชุมชนเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด	7	ชุมชน	สร้างรายได้จากการขายเศษวัสดุ
ทางการเกษตรได้ถึง	900,000	บาท	และช่วยลดผลกระทบต่อ	
สุขภาพจากฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ได้ถึง	6,300	ไร่	
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากกิจกรรม	
ส่งเสริมการปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง	จังหวัดลำาพูน

•	 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) ดำาเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย	
วิสาหกิจชุมชน	12	แห่งในจังหวัดระยอง	สร้างผลิตภัณฑ์	
ชุมชนตามแนวทาง	BCG	(Bio	Economy,	Circular		
Economy,	Green	Economy)	เพื่อสร้างรายได้ให้	
ชุมชนพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	โดย	
ส่งเสริมทักษะชุมชนผ่านการอบรมให้ความรู้จาก	
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา	ตั้งแต่การ	
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม	ไปจนถึง	
การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์		เช่น	วิสาหกิจชุมชน	

ส่งเสริมผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา	วิสาหกิจชุมชน	
สละลอยแก้วและสละอบแห้งสองสลึง	ฯลฯ		
นอกจากนี้	SCGC	(ธุรกิจเคมิคอลส์)	ยังช่วย	
ส่งเสริมช่องทางจัดจำาหน่ายและประชาสัมพันธ์	
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย		
เช่น	การเปิดเฟซบุ๊ก	“ระยองชอปฮิ	ตลาดนัด	
ออนไลน์	รวมของดีท้องถิ่นระยอง”	มีผู้ผ่านการ	
อบรม	1,000	คนต่อปี	สร้างรายได้ให้วิสาหกิจ	
ชุมชนกว่า	8,612,659	บาท

ย�้าร่วมมือ 
ส่งมอบความปลอดภัยสู่สังคม 

เอสซีจีตระหนักถึงความสำาคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน	จึงนำาความเชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารการเดินทางอย่างปลอดภัย	
ผ่านศูนย์ควบคุม	Logistics	Command	Center	(LCC)	และนวัตกรรมติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	
Intelligence,	AI)	มาช่วยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของรถโรงเรียนและรถพยาบาล	โดยสร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวง
มหาดไทย	และกระทรวงสาธารณสุข
•	 Smile Kid School Bus	แพลตฟอร์มป้องกันเด็กติดในรถโรงเรียนจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	สามารถตรวจสอบนักเรียนที่ขึ้นและลงรถผ่าน	
อุปกรณ์	RFID	เพื่อป้องกันนักเรียนติดในรถ	และตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินทางได้แบบ	Real	Time	มีรถโรงเรียนเข้าระบบแล้ว		
300	คัน	จาก	210	โรงเรียน		

•	 Smart Safety Solution	แพลตฟอร์มการจัดการและยับยั้งหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด	19	และโรคติดต่อ	ช่วยตรวจจับผู้มีความ	
เสี่ยงด้านสุขภาพก่อนเดินทาง	เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา	โดยเริ่มโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี	ราชบุรี		
นครปฐม	อ่างทอง	เชียงใหม่	ชลบุรี	ตราด	อยุธยา	นครราชสีมา	และบุรีรัมย์	

•	 Ambulance Safety Solution	แพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยของกลุ่มรถพยาบาลฉุกเฉินทั่วประเทศ	โดยเริ่มโครงการนำาร่อง	
ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	จังหวัดหนองบัวลำาภู	และขยายผลไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ	มีรถพยาบาลเข้าระบบ	
แล้ว	896	คัน	จาก	233	โรงพยาบาล	และอยู่ระหว่างเข้าระบบอีก	666	คัน	101	โรงพยาบาล	ได้รับรางวัลชนะเลิศที่	1	นวัตกรรมดีเด่น	
สาขาลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property	Champion	2020)

•	 SCGP (ธรุกจิแพคเกจจิง้) ดำาเนนิโครงการส่งเสรมิอาชพีจกัสาน	
เส้นเทปกระดาษ	Paper	Band	ตั้งแต่ปี	2557	โดยมอบเส้นเทป	
กระดาษซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระดาษให้	
ชุมชนใช้เป็นวัสดุสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสานตามเอกลักษณ์	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	และสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะการ	
ออกแบบและหัตถกรรมจักสาน	เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้	
ทันสมัย	รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจัดจำาหน่ายเพื่อส่งออกไป	
ต่างประเทศ		ปัจจุบัน	SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	มอบเส้นเทป	
กระดาษให้ชุมชน	4,500	กิโลกรัมต่อปี	และช่วยสร้างรายได้ให้	
ชุมชนกว่า	1.2	ล้านบาทต่อปี		
	 SCGP	(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)	ยังจัดการประกวดออกแบบ	
แพคเกจจิ้งระดับอุดมศึกษา	SCGP	Packaging	Speak	Out		
ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่	7	และประเทศเวียดนาม		
ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	โดยรวมทุกปีมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม		
41	แห่ง	นักศึกษา	2,702	คน	และผลงานประกวด	1,841		
ผลงาน	และในปี	2565	ได้จัดการประกวดในหัวข้อ	“UPCYCLE”		
และ	“Easy	to	Recycle”	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่		
GEN	Z	ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะมีบทบาทสำาคัญต่อโลกในอนาคต		
ได้รับรู้และใส่ใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีและโลกที่ยั่งยืน		
ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ	
หมุนเวียน		ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล	The	Best	of	Challenge		
ในประเทศไทย	คือผลงานชื่อ	Shoes-Able	ของนักศึกษาคณะ	
มัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ซึ่งนำาเสนอกล่องรองเท้า	
ที่สามารถ	Upcycle	ใช้ประโยชน์เป็นชั้นวางรองเท้าสองชั้น	
ซึ่งประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน     

การด�าเนินงานตามแนวทางของ Global 

Cement and Concrete Association 

(GCCA) 

การด�าเนินงานในประเด็นความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของ เอสซีจี 2565

การก�ากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจ

สู่ความยั่งยืน   

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3  

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

GRI Content Index   

การด�าเนินงานตามแนวทาง Task Force 

on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD)

Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB)

PERFORMANCE
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เอสซีจีจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่
ปี 2544 โดยน�ำเสนอข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) และ SCGP (ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง)
 ทั้งนี้ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่น�ำเสนอ 

ในรำยงำนฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเอสซีจี  
และผู้บริหำรเอสซีจีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเกี่ยวข้อง และสร้ำง 
คุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อย 
กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับรำยงำนประจ�ำปี
 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัย ครอบคลุม

ผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อยที่เอสซีจีมีอ�ำนำจในกำรควบคุม 
(Control) ทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยมี 
รำยชื่อบริษัทดังแสดงในหน้ำ 133-141 ครอบคลุมระยะเวลำตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธันวำคม 2565
 แนวทำงกำรรำยงำนในเล่มนี้ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและ

หลักกำรส�ำหรับกำรรำยงำนตำมมำตรฐำน GRI (Global  
Reporting Initiatives) ฉบับ GRI Standards ปี 2564 แบบ  
In accordance with และยังได้น�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนตำม 
แนวทำงสำกลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
• กำรด�ำเนนิงำนตำมแนวทำง Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD ) ในหน้ำ 150 
• กำรด�ำเนินงำนเพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)  

ในหน้ำ 20
• กำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงของ Global Cement and  

Concrete Association (GCCA) ในหน้ำ 126-127 และ
• กำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงของ Sustainability Accounting  

Standards Board (SASB) ในหน้ำ 151-152

ระบบบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน
เอสซีจีประยุกต์ใช้ระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ  
ในกำรด�ำเนินงำน เช่น มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำเอสซีจีมี 
ระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
เอสซีจีจึงจัดท�ำแนวปฏิบัติด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น กรอบ 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กรอบกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
สิ่งแวดล้อม กรอบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
รวมถึงได้ขอกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ตำมมำตรฐำนสำกลจำกภำยนอก เช่น มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (ISO 9001-Quality Management System) มำตรฐำน

ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001-Environmental  
Management System) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001- 
Occupational Health and Safety Management System)  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน (ISO 50001-Energy  
Management System) โดยในปี 2565 มีบริษัทที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) 100% มำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 และมำตรฐำนอื่นๆ 
จำกกำรรับรองภำยนอก) 98% และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001  
และมำตรฐำนอื่นๆ จำกกำรรับรองภำยนอก) 91%

การรับรองรายงาน
ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจในรำยงำนฉบับนี้ได้มำจำก
ระบบกำรเก็บข้อมูลทำงบัญชีเช่นเดียวกับรำยงำนประจ�ำปี โดย 
ได้รับกำรสอบบัญชีจำกผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต 
 ในส่วนของข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  

และสังคม ได้มีกำรตรวจรับรองควำมถูกต้อง และควำมสอดคล้อง 
ตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ GRI Standards version 2021  
โดยบริษัทที่ปรึกษำภำยนอกตำมเรื่องที่ก�ำหนดไว้ดังรำยละเอียด 
ในหน้ำ 142-143

กรอบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เอสซีจี
หรือ SCG Safety Framework

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

กรอบการด�าเนินงานการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจี

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

https://www.scg.com/pdf/th/SCG-SD-Framework.pdf
https://www.scg.com/pdf/th/SCG-Environmental-Management-Framework.pdf
https://file.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2023/02/21112411/SCG-Safety-Framework-2021_TH.pdf
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ อำจ
มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลที่มำจำก
บริษัทที่มีกระบวนกำรผลิต โดยไม่รวมข้อมูลจำกบริษัทที่ไม่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ ส�ำนักงำนขำย ห้องทดลอง บริกำร 
หรือธุรกิจกำรลงทุน
 แหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ หลักฐำนทำงบัญชี กำรบันทึกค่ำจำก

เครื่องวัด ข้อมูลจำกกระบวนกำรผลิต และจำกกำรประเมินค่ำ 
ตัวเลขบนฐำนข้อมูลที่มีหลักกำร แสดงในรูปแบบที่เป็นค่ำสัมบูรณ์ 
(Absolute Value) ส�ำหรับค่ำกำรใช้/หรือกำรปล่อยจ�ำเพำะ  
(Specific Consumption/Emission) ตั้งแต่ปี 2559 ได้ปรับ 
รูปแบบกำรน�ำเสนอข้อมูลเรื่องพลังงำน  น�้ำ และมลพิษทำงอำกำศ  
ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น โดยเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำน 
กรณีปกติ (Business as Usual, BAU) ที่ยังไม่ด�ำเนินมำตรกำรลด 
จำกปีฐำน โดยกำรใช้พลังงำน ใช้ปี 2550 เป็นปีฐำน ข้อมูลกำรใช้น�้ำ  
ใช้ปี 2557 เป็นปีฐำน และข้อมูลมลพิษทำงอำกำศ ใช้ปี 2563  
เป็นปีฐำน
 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

มีกำรตั้งเป้ำหมำยแบบค่ำสัมบูรณ์ (Absolute) ได้มีกำรปรับกลยุทธ์
กำรด�ำเนินกำรเพื่อมุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ใน
ปี 2593 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกลงอย่ำงน้อย 
20% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐำน 2563 
 ส�ำหรับกิจกำรซีเมนต์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ได้อ้ำงอิงกำรรำยงำนข้อมูลตำมแนวทำงของ Global Cement 
and Concrete Association (GCCA) โดยดัชนีประสิทธิผลของ
กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศและดัชนีประสิทธิผลของกำรใช้ค่ำ 
ควำมร้อนจะค�ำนวณจำกจ�ำนวนตันของปูนเม็ด (Clinker) ส�ำหรับ
ดัชนีประสิทธิผลของพลังงำน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำร
ใช้น�้ำจำกภำยนอก จะใช้จ�ำนวนตันกำรผลิตของ Cementitious ใน
กำรค�ำนวณ ตั้งแต่ปี 2559 

พลังงาน
 กำรใช้พลังงำนรวม ประกอบด้วยพลังงำนควำมร้อนและ
พลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงำน ในส่วนของ
พลังงำนควำมร้อนมีกำรแสดงให้เห็นถึงปริมำณและสัดส่วนของ
พลังงำนทดแทน และตั้งแต่ปี 2561 มีกำรแสดงให้เห็นถึงพลังงำน
หมุนเวียน (Renewable Energy) และพลังงำนไม่หมุนเวียน  
(Non-Renewable Energy)

ก๊าซเรือนกระจก
 หมำยถึงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนิน
กิจกำรที่ค�ำนวณตำม “แนวทำงกำรรำยงำนและค�ำนวณก๊ำซเรือน
กระจก” ของ WRI/WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมี
หลักกำรดังนี้
	 1.	ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Direct Scope 1) 

เกิดจำกกระบวนกำรผลิตหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีแหล่งก�ำเนิดอยู่
ในควำมควบคุม อำทิ จำกกำรเผำไหม้ถ่ำนหินหรือก๊ำซธรรมชำติ 
หม้อต้มไอน�้ำ เตำเผำ ยำนพำหนะ นอกจำกนี้ยังรวมถึงที่เกิดจำก
ปฏิกิริยำทำงเคมีในกระบวนกำรผลิต อำทิ กำรเผำไหม้ในเตำเผำ
ปูนซีเมนต์ โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ชีวมวล 
  1.2 ก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Indirect Scope 

2) เกิดจำกกำรซื้อพลังงำนจำกภำยนอก อำทิ พลังงำนไฟฟ้ำและ
พลังงำนควำมร้อนที่ซื้อจำกแหล่งต่ำงๆ ในรูปของ ไอน�้ำ และลม
ร้อน
	 2.	การรายงานปริมาณ
  2.1 กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำก

กระบวนกำรผลิตโดยตรง (Direct Scope 1) 
   • เกิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้ 
    - รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (ตำม 

น�้ำหนักหรือปริมำตร) อำทิ ปริมำณน�้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ x ค่ำ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่อ้ำงอิงจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ 
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (TGO) กรณีที่นอกเหนือจำก TGO  
ให้อ้ำงอิงจำก Intergovernmental Panel on Climate Change  
2006 (IPCC) หรือจำก GCCA
    - รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (ตำมค่ำ 

ควำมร้อน) อำทิ ปริมำณถ่ำนหิน x ค่ำควำมร้อน x ค่ำกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกที่อ้ำงอิงจำก TGO กรณีที่นอกเหนือจำก TGO  
ให้อ้ำงอิงจำก Intergovernmental Panel on Climate Change  
2006 (IPCC) หรือจำก GCCA
    - รำยงำนกำรค�ำนวณสมดุลมวลของคำร์บอน

จำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง  
   • เกิดจำกปฏิกิริยำเคมีในกระบวนกำรผลิต อำทิ 

หินปูน จะได้จำกกำรท�ำสมดุลมวล
   • ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง Global 

Cement and Concrete Association (GCCA)
  2.2 กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดย

อ้อม (Indirect Scope 2) จะรำยงำนจำกปริมำณกำรซื้อไฟฟ้ำ ไอน�้ำ 
หรือลมร้อน x ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่อ้ำงอิงค่ำจำก TGO 
ผู้ผลิตหรือผู้ขำย
	 3.	การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะครอบคลุมถึง

ก๊ำซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6 โดยค�ำนวณและ 
แสดงผลในรูปก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำจำกค่ำศักยภำพใน 
กำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)  
ที่ก�ำหนดโดย IPCC 

มลพิษทางอากาศ
 หมำยถึงปริมำณสำรมลพิษทำงอำกำศ อำทิ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจำกกำรเผำไหม้
ต่ำงๆ และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งชนิดของสำร
มลพิษจะขึ้นอยู่กับกระบวนกำรผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบัติกำร โดย
อ้ำงอิงผลและวิธีกำรตรวจวัดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด อำทิ US EPA 
หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ 
 กำรรำยงำนปริมำณสำรมลพิษ ได้มำจำกกำรค�ำนวณปริมำณ

ควำมเข้มข้นที่ได้จำกกำรสุ่มตรวจวัดสำรมลพิษที่ระบำยจำกปล่อง 

ปริมำณกำรใช้พลังงำนควำมร้อน = 
ปริมำณน�้ำหนักเชื้อเพลิง หรือปริมำตรไอน�้ำ 
(จำกกำรประมำณกำรตำมปริมำณที่ซื้อหรือปริมำณ
ที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ) 
x ค่ำควำมร้อน (ที่ได้จำกผลกำรทดลอง
ในห้องปฏิบัติกำรหรือจำกผู้ขำย)  
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(Spot Check) ตำมสภำวะจริงในขณะตรวจวัด โดยห้องปฏิบัติกำร 
ที่ได้รับกำรรับรองและขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
ประกอบกับอัตรำกำรไหลของลมร้อนที่ปล่อย และชั่วโมงกำรท�ำงำน 
 นอกจำกนี้ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 

และกิจกำรซีเมนต์ด�ำเนินกำรตรวจวัดค่ำมลพิษทำงอำกำศ ด้วย
ระบบกำรตรวจวัดมลพิษทำงอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติอย่ำง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems, CEMs) 
โดยกิจกำรปูนซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง Global Cement and 
Concrete Association (GCCA) (รำยละเอียดหน้ำ 126-127)

น�้า
 กำรรำยงำนกำรจัดกำรน�้ำ ประกอบด้วย ปริมำณน�้ำจำก
ภำยนอก ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ซ�้ำ และปริมำณน�้ำทิ้ง
 ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก (Water Withdrawal) หมำยถึง 

ปริมำณกำรน�ำน�้ำจำกแหล่งน�้ำต่ำงๆ ภำยนอกมำใช้ แบ่งตำม
ประเภทแหล่งน�้ำ ได้แก่ น�้ำผิวดิน น�้ำใต้ดิน และน�้ำจำกหน่วยงำน
อื่น นอกจำกนี้ยังแบ่งตำมประเภทของน�้ำ ได้แก่ น�้ำจืด หมำยถึงน�้ำ
ที่มีค่ำของแข็งที่ลำยในน�้ำไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และน�้ำ
อื่นๆ หมำยถึงน�้ำที่มีค่ำของแข็งที่ละลำยในน�้ำเกิน 1,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และรำยงำนปริมำณกำรใช้น�้ำจำกพื้นที่เสี่ยง (Water 
Stress Area) โดยประเมินจำก Aqueduct Water Risk Atlas
 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ซ�้ำ (Recycled Water) หมำยถึง 

ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้หลังผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพแล้ว 
โดยไม่นับรวมน�้ำที่ไม่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพ อำทิ น�้ำหล่อเย็น 
 ปริมำณน�้ำที่ปล่อยสู่ภำยนอก (Water Discharge) หมำยถึง 

ปริมำณน�้ำทิ้ง (Effluences) ที่ปล่อยไปยังแหล่งน�้ำต่ำงๆ ได้แก่  
น�้ำผิวดิน น�้ำใต้ดิน และน�้ำที่ปล่อยไปยังหน่วยงำนอื่น โดยเริ่ม 
รำยงำนต้งแต่ปี 2563 และมีกำรระบุปริมำณกำรปล่อยน�้ำทิ้งลง 
พื้นที่เสี่ยง นอกจำกนี้ยังรำยงำนคุณภำพน�้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ภำยนอก  
ได้แก่ Biochemical Oxygen Demand (BOD) Chemical  
Oxygen Demand (COD) และสำรแขวนลอย (Total Suspended  
Solids, TSS)

ของเสียอุตสาหกรรม
 กำรรำยงำนของเสียอุตสำหกรรมจำกกระบวนกำรผลิต แยก
เป็นของเสียอันตรำยและของเสียไม่อันตรำยตำมกฎหมำยที่แต่ละ
ประเทศก�ำหนด ประกอบด้วย ปริมำณกำรเกิดของเสีย ปริมำณกำร
จัดกำรของเสีย และปริมำณของเสียที่จัดเก็บในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต และประสิทธิภำพของกำรจัดกำร 
โดยรำยงำนแยกตำมวิธีกำรจัดกำร ได้แก่ 
 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ (Diverted from Disposal) ประกอบ

ด้วย กำรใช้ซ�้ำ กำรแปรรูปกลับมำใช้ใหม่กำรน�ำกลับมำใช้ประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ และ กำรบ�ำบัด 
 กำรส่งไปก�ำจัด (Waste Directed to Disposal) ประกอบ

ด้วย กำรเผำเพื่อเอำพลังงำน กำรเผำโดยไม่ใด้พลังงำน กำรฝัง
กลบ และกำรก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ กำรรำยงำนปริมำณกำรเกิด 
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตจะใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรชั่ง  
ค�ำนวณ หรือประมำณกำรตำมหลักวิชำกำร ส่วนปริมำณกำรจัดกำร 
ของเสียที่มีกำรส่งไปจัดกำรภำยนอกจะใช้วิธีกำรชั่งน�้ำหนักซึ่งจะมี 
ควำมถูกต้องแม่นย�ำกว่ำ

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 ข้อมูลจ�านวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 
 1. พนักงำน คือ บุคคลที่ปฏิบัติงำนให้บริษัทเต็มเวลำตำม

สัญญำจ้ำง ได้แก่ พนักงำนระดับปฏิบัติกำร ระดับบังคับบัญชำและ
วิชำชีพ และระดับจัดกำร รวมทั้งพนักงำนทดลองงำน และพนักงำน
สัญญำจ้ำงพิเศษ   
 • พนักงำนระดับปฏิบัติกำร คือ พนักงำนที่ใช้ทักษะและ 
  เทคนิคในกำรท�ำงำนประจ�ำ
 • พนักงำนบังคับบัญชำและวิชำชีพ คือ พนักงำนที่มีหน้ำที่ 
  บริหำรงำนที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชำที่เป็นระดับ 
  ปฏิบัติกำร
 • พนักงำนระดับจัดกำร คือ ผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบำย มีหน้ำที่กระจำยงำน 
   และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  
  และงำนประจ�ำวัน 
 • พนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ คือ ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ 
  สัญญำจ้ำงเป็นกำรชั่วครำวที่มีก�ำหนดระยะเวลำจ้ำง 
  เริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอน 
 2. คู่ธุรกิจ คือ ผู้ที่ได้รับควำมยินยอมให้ท�ำงำน หรือบริกำร 

หรือท�ำประโยชน์ให้บริษัท นอกเหนือจำกพนักงำนของบริษัทตำม
ควำมหมำยข้ำงต้น คู่ธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
  1) คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงำน คือ คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงำนให้กับ

บริษัท ซึ่งงำน และ/หรือ สถำนที่ปฏิบัติงำน ควบคุมโดยบริษัท (ไม่
รวมคู่ธุรกิจจำกกิจกรรมขนส่ง)
  2) คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คือ คู่ธุรกิจขนส่ง ที่บริหำร

จัดกำรภำยใต้แบรนด์เอสซีจี
  3) คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ คือ คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ ที่ไม่ได้

บริหำรจัดกำรภำยใต้แบรนด์เอสซีจี
 ข้อมูลของคู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงำนจะถูกน�ำไปใช้วิเครำะห์  

เป็นหน่วยจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน ส�ำหรับคู่ธุรกิจขนส่งในบริษัท 
เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเมนท์ จ�ำกัด จะแสดงข้อมูลเป็น 
จ�ำนวนกิโลเมตร
 นอกจำกนี้เอสซีจียังมีนิยำมของบุคคลที่ 3 คือ บุคคลอื่นๆ  

ที่ไม่ใช่พนักงำน และไม่ใช่คู่ธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงำนให้กับบริษัท  
ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูลที่แสดง

 การค�านวณชั่วโมงการท�างาน
 1. ข้อมูลมำจำกระบบกำรบันทึกเวลำหรือระบบฐำนข้อมูลของ

หน่วยงำนกำรบุคคล หรือหน่วยงำนบัญชีหรือหน่วยงำนธุรกำรที่
เกี่ยวข้อง 
 2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงำนไม่มีระบบกำรบันทึกเวลำหรือ

ระบบฐำนข้อมูลหรือเอกสำรอื่นๆ จะใช้วิธีกำรประมำณชั่วโมงกำร
ท�ำงำน โดยใช้สูตรกำรค�ำนวณดังนี้

จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน =  
(จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำน x จ�ำนวนวันท�ำงำน x จ�ำนวนชั่วโมง
กำรท�ำงำนต่อวันปกติ) 
+ จ�ำนวนรวมชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำ (ถ้ำมี)
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 การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ

 และความปลอดภัย
 เอสซีจีบันทึกข้อมูลด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จำกกำรท�ำงำน ดังนี้
 1. อัตรำกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนถึงขั้น

เสียชีวิต ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ เจ็บป่วย 
และเป็นโรคจำกกำรท�ำงำนถึงขั้นเสียชีวิต (รำย) ต่อ 1,000,000 
ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 2. อัตรำกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนที่ต้องมี

กำรบันทึกทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ 
เจ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท�ำงำนที่มีผลระดับควำมรุนแรงถึง 
ขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปลี่ยนงำน หรือรักษำพยำบำล (รำย)  
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 3. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจำกกำรท�ำงำน หมำยถึง 

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ ไม่ว่ำจะเสียชีวิตทันที  
หรือเสียชีวิตภำยหลังที่เป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์นั้นๆ 
 4. อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต จำกกำรท�ำงำน ในพื้นที่

ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บกำรท�ำงำนถึงขั้นเสียชีวิต 
(รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 5. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ต้องมีกำรบันทึกทั้งหมด 

ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน ที่มีผล
ระดับควำมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปลี่ยนงำน 
หรือรักษำพยำบำล
 6. อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ต้องมีกำรบันทึกทั้งหมด  

ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่
มีผลระดับควำมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวันท�ำงำน เปลี่ยนงำน 
หรือรักษำพยำบำล (รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 7. จ�ำนวนผู้บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ส่งผลกระทบรุนแรง  

ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 
ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต
 8. อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ส่งผลกระทบรุนแรง  

ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนใน
ระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรง ไม่รวมเสียชีวิต (รำย) ต่อ 1,000,000 
ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 9. อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงำน 

ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน
ในระดับที่ต้องสูญเสียวันท�ำงำน (รำย) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำร
ท�ำงำน
 10. อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึง

ขั้นสูญเสียวันท�ำงำน ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนวันที่หยุด
งำนจำกกำรได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนในระดับที่ต้องสูญเสียวัน
ท�ำงำน (วัน) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน
 11. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน 

หมำยถึง จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำร
ท�ำงำน ไม่ว่ำจะเสียชีวิตทันที หรือเสียชีวิตภำยหลังที่เป็นผลสืบ
เนื่องจำกเหตุกำรณ์นั้นๆ
 12. จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนที่ต้องมีกำรบันทึก

ทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรค
จำกกำรท�ำงำน ที่มีผลระดับควำมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสียวัน
ท�ำงำน เปลี่ยนงำน หรือรักษำพยำบำล
 13. อัตรำกำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนที่ต้องมีกำร

บันทึกทั้งหมด ในพื้นที่ท�ำงำน หมำยถึง จ�ำนวนผู้เจ็บป่วยและเป็น
โรคจำกกำรท�ำงำนที่มีผลระดับควำมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สูญเสีย
วันท�ำงำน เปลี่ยนงำน หรือรักษำพยำบำล (รำย) ต่อ 1,000,000 
ชั่วโมงกำรท�ำงำน

 14. อัตรำเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมำยถึง จ�ำนวน
เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (เรื่อง) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงกำร
ท�ำงำน 
 สูญเสียวันท�ำงำน หมำยถึง กำรบำดเจ็บ เจ็บป่วยและเป็นโรค

จำกกำรท�ำงำน ที่ส่งผลให้ผู้บำดเจ็บไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำนได้ 
ตำมปกติในวันท�ำงำนถัดไป หรือในกะถัดไป รวมถึงกรณีที่กำร 
บำดเจบ็ เจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนนั้นเป็นเหตุให้ ต้องหยุด
งำน ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ในภำยหลังวันที่เกิดเหตุ
 กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ส่งผลกระทบรุนแรง หมำยถึง 

กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บถึงขั้นเสีย
ชีวิต หรือพิกำร ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะ หรือไม่สำมำรถกลับมำ
เป็นปกติได้ หรือสำมำรถกลับมำมีสภำพเหมือนก่อนได้รับกำร 
บำดเจ็บ แต่ใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เกิดเหตุ

ข้อมูลด้านพนักงาน 

 สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงาน 
 พนักงำน หมำยถึง บุคคลที่ปฏิบัติงำนให้บริษัทเต็มเวลำตำม

สัญญำจ้ำงงำน โดยแบ่งออกเป็นระดับ ผู้บริหำรระดับสูง  
(Executive) พนักงำนจัดกำร (Management) และพนักงำน 
ระดับอื่นๆ (Non-Management) ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจซีเมนต์ 
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) และ SCGP  
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
 ค่ำจ้ำง หมำยถึง เงินเดือนประจ�ำของพนักงำน ที่บริษัท

ก�ำหนดจ่ำยให้พนักงำนทุกเดือน
 ค่ำตอบแทนอื่นๆ หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยเพิ่มจำกเงิน

เดือนประจ�ำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติตำมภำรกิจหน้ำที่ หรือผลตอบแทน
พิเศษส�ำหรับผลกำรปฏิบัติงำน และรวมถึงรำงวัลต่ำงๆ เช่น เงิน
รำงวัลประจ�ำปี ซึ่งจ่ำยเป็นตัวเงินชัดเจน
 กำรรำยงำนสัดส่วนค่ำจ้ำงเฉลี่ยโดยค�ำนวณจำกค่ำจ้ำง  

และสัดส่วนค่ำตอบแทนรวมเฉลี่ยโดยค�ำนวณจำกค่ำจ้ำงรวม 
ผลตอบแทนอื่นๆ ทั้งปี หำค่ำเฉลี่ยและควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
พนักงำนหญิงต่อพนักงำนชำยในแต่ละระดับ ซึ่งได้แสดงผลตำม  
GRI 405-2

รำยงำนฉบับนี้และฉบับที่ผ่ำนมำสำมำรถดำวน์โหลดได้
จำกเว็บไซต์ของเอสซีจี 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-3333, 0-2586-4444 
โทรสำร : 0-2586-2974 
อีเมล : info@scg.com และเว็บไซต์ : www.scg.com
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NA = Not Available
(1) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire
(2) 7 ล�าดับแรกขององค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนคือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA), World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD), Global Cement and Concrete Association (GCCA), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องเร่งมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมิได้ให้การสนับสนนุเพื่อชี้น�าองค์กรใดหรือ 
เป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียต่อการด�าเนินงานขององค์กรนั้น
(3) เอสซีจีวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนโยบายไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือบุคคลผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือนักวิ่งเต้นทางการเมือง หรือผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมือง และอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(การรณรงค์หาเสียง การซื้อเสียง กิจกรรมเพื่อการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ) รวมทั้งมีนโยบายไม่จ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานรัฐ ซึ่งหมายถึงการกระท�าใดๆ 
ที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพลหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม
(4) เฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
เอสซีจียังคงรักษารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากวิกฤตซ้อนวิกฤต ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ท�าให้ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น 
ส่งผลให้ก�าไรหดตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2564

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

รายได้จากการขาย  (พันล้านบาท) 478.4 438.0 399.9 530.1 569.6 GRI 201-1 0.1

ก�าไรส�าหรับปี  (พันล้านบาท) 44.7 32.0 34.1 47.2 21.4 GRI 201-1

EBITDA  (พันล้านบาท) 86.6 75.1  74.6 91.9 61.9 GRI 201-1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้  (ล้านบาท)

43,960 48,139 46,796 47,921 50,732 GRI 201-1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด  (มหาชน)  (ล้านบาท) 21,600 16,800 16,800 22,200 9,600 GRI 201-1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน  (ล้านบาท) 6,836 6,442 7,082 6,758 7,523 GRI 201-1

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีบ�ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ล้านบาท)

6,630 6,143 7,190 8,430 6,685 GRI 201-1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ  จากการส่งเสริมการลงทุน และการวิจัย
และพัฒนา  (ล้านบาท)

1,905 1,388 1,149 1,829 1,054 GRI 201-4

ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System  (จ�านวน) 21 30 38 30 51 GRI 205-3 1.4.8

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการส�ารวจผ่านช่องทาง 
SCG Contact Center  (%)

100 100 100 100 100 3.8.1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าของทุกธุรกิจ  (%) 93 94 94 94 94 3.8.1

เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ   (ล้านบาท)(2) 9.8 22.2 13.79 11.31 30.9 1.5.1

1.5.2

เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  (ล้านบาท)(3) 0 0 0 0 0 1.5.1

1.5.2

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล (% ของมูลค่าจัดหา)

100 100 100 100 100 1.6.4

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์  (% ของมูลค่าจัดหา)
    • ในประเทศ
    • ต่างประเทศ

50

50

58

42

57

43

40

60

50

50

1.6.6

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  (พันล้านบาท)
(%)

185.0

38.7

179.2

40.9

126.1

31.5

182.7

34.5

195.5

34.3

รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice 
(พันล้านบาท)
(%)

202.4 

42.3 

128.8 

29.4 

130.4

32.6 

216.0

40.7

289.7

50.9

EM-CM-410a.2

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มอบคุณค่าโดยตรงต่อลูกค้า
ตอนใช้งาน(4) (พันล้านบาท)
(%)

NA

NA

NA

NA

0.022

0.02

4.870

2.00

27.46

11.6

RT-CH-410a.1

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างที่ยั่งยืน 
(พันล้านบาท)
(%)

65.5

13.7

60.4

13.8

59.6

14.9

69.4

13.1

71.8

12.6

2.7.2 EM-CM-410a.1

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ไทย 

76% 

อื่น ๆ  

3%

กัมพูชา 

2%

ฟิลิปปินส์

1%

เวียดนาม 

10%

อินโดนีเซีย 

8%

ไทย 

56% 

ฟิลิปปินส์

1%

เวียดนาม 

43%

1,054
ล้านบาท

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ไทย 

71% 

อื่น ๆ  

2%

ฟิลิปปินส์

2%

อินโดนีเซีย

4%

เวียดนาม 

16%

6,685
ล้านบาท

ภาษี
ที่จ่ายให้รัฐบาล 

กัมพูชา 

5%

รายได้จาก
การขายแยกประเทศ
569.6
พันล้านบาท

569.6
พันล้านบาท

รายได้
จากการขาย 

ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

32% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

42%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

26%
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563  2564 2565(1) GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2) SASB

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) 43.22 43.14 39.85  83.40(1) 85.89 0.1 EM-CM-000.A

ปริมาณวัตถุดิบ (ล้านตัน) 50.98 51.39 52.77  71.34  86.76 GRI 301-1

ปริมาณวัตถุดิบหมุนเวียน (ล้านตัน)
(%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4.78

5.51

GRI 301-1

GRI 301-1

ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน) 
(%)

3.73

7.3

4.25

8.3

5.65

10.7

 3.76  

  5.3  

6.05

6.97

GRI 301-2 RT-CP-410a.1 

ปริมาณวัตถุดิบหมุนเวียนและวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (ล้านตัน) 
(%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.83

12.48

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

85.89
ล้านตัน

ปริมาณ
การผลิต

86.76
ล้านตัน

ปริมาณ
วัตถุดิบ

NA = Not  Available
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

85% 

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

80% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

9%
SCGC 

(ธุรกิจเคมิคอลส์)

10%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

6%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

10%

6.05
ล้านตัน

ปริมาณ
วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

35% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

65% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

1%
4.78
ล้านตัน

ปริมาณ
วัตถุดิบหมุนเวียน

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

98% 

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

2% 

ด้วยการด�าเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ท�าให้สามารถเพิ่มปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ และวัตถุดิบหมุนเวียนได้มากขึ้น
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563(1),(4) 2564 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 (ล้านตัน CO2)(3),(4) 24.54 23.99 34.24 33.53   30.12   

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2)(3),(4) 22.10 21.59 30.99  30.34  27.24    GRI 305-1 2.3.1 EM-CM-110a.1

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2)(3),(4) 2.44 2.40 3.25  3.18  2.88 GRI 305-2 2.3.2

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงชีวภาพ (ล้านตัน CO2)(3) NA NA NA  4.85  5.46 GRI 305-1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 (ล้านตัน CO2)
(%)

0.72 

2.10

4.13

12.05

GRI 305-5

  ข้อมูลปีฐาน 
NA = Not Available 
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)
(4) ปรับการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Gross Emissions

0

7

14

21

28

35

2561 2562 2563(1),(4) 2564 2565

22.10 21.59

30.99 30.34
2.44 2.40

3.25 3.18

27.24
2.88

เอสซีจีล้านตัน CO2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ Scope 1 ปริมาณ Scope 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 4.13 ล้านตัน CO2 เมื่อเทียบกับปี 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ
(4) ปรับการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Gross Emissions

30.12
ล้านตัน CO2

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

74% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

14% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

12%
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

ปริมาณการใช้พลังงาน

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564(1) 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล)(3)  189.36  188.82  183.56  257.44 237.43 GRI 302-1 2.3.3 EM-CM-130a.1

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงไม่หมุนเวียน (เพตะจูล)(3) 154.25 151.29 147.72 209.10 185.21 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน (เพตะจูล)(3) 15.48 18.72 17.96 24.85 31.31

ปริมาณการใช้พลังงานไอน�้าและความร้อน (เพตะจูล)(3) 5.35 4.72 4.44 4.65 2.52

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (เพตะจูล)(3) 14.36 14.25 13.88  19.18 18.66

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขาย (เพตะจูล)(3) 0.07 0.15 0.45 0.35 0.26 GRI 302-1 EM-CM-130a.1

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูล) 
(%)

16.08

7.8

15.31

7.5

15.00

7.6

 19.75 

7.1

17.12

6.7

GRI 302-4

0

60

120

180

240

300

2561 2562 2563 2564(1) 2565
0

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

2561 2562 2563 2564* 2565*

189.36 188.82 183.56

257.44
237.43

เอสซีจีเพตะจูล

ปริมาณการใช้พลังงานรวม
237.43
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
รวม

การใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน (Renewable fuel)  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงไม่หมุนเวียน (Non-Renewable fuel)

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง  

48% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

25% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

27%

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ
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ปริมาณการใช้พลังงาน

การด�าเนินงานด้าน Co-processing ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

219.03
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ความร้อนและไอน�้า

18.66
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564(1) 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนที่ใช้ทดแทนฟอสซิล (%) 
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล 
  • สัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล

  11.90 

 4.90 

 7.00

  17.50  

 6.20  

 11.30  

  18.30  

 6.60  

 11.70 

19.90

7.70

12.20

26.90

9.11

17.79

2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในซีเมนต์ (%)  13.80  9.60  8.40 8.40 10.10 2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในคอนกรีต (%)  2.01  1.21  1.29 1.09 0.94 2.5.1

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ (%)  74.80  74.40  72.90 74.20 71.82 2.5.1

สัดส่วนวัตถุดิบทดแทนในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (%)  14.10  14.70  15.40 11.20 8.79 2.5.1

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีสัดส่วนที่มากขึ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง  

47% 

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง  

54% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

26% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

17% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

27%

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

29%
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ปริมาณน�้าจากภายนอกและคุณภาพน�้า

ข้อมูลการด�าเนินงาน

ปริมาณน�้า GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

2561 2562 2563 2564(1) 2565 2565
ในพื้นที่
เสี่ยง

ปริมาณน�้าจากภายนอก

ปริมาณน�้าจากภายนอกแบ่งตามประเภทแหล่งน�้า

น�้าผิวดิน  (ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

27.79 26.44 28.45

28.45

0

50.85

50.85

0

50.25

50.23  

0.02 

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

น�้าใต้ดิน  (ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

44.26 41.79 38.01

31.38

6.63

42.31

42.31

0

38.63

38.63

0

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

น�้าที่ซื้อจากภายนอก (ทั้งหมด)  (ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

    • น�้าจืดที่มี TDS ≤ 1,000 mg/l 
    • น�้าอื่นที่มี TDS > 1,000 mg/l

38.13 35.20 27.83

27.83

0

36.87

36.87

0

31.19

31.19  

0  

0

0

0

GRI 303-3 2.3.4 EM-CM-140a.1

ปริมาณน�้าจากภายนอกรวมทุกแหล่งน�้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

110.18 103.43 94.29 130.03 120.07  0 GRI 303-3 2.3.4

ปริมาณน�้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2557 (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
(%)

10.03

8.3

12.17

10.5

16.61

15.0

38.03

22.6

38.04  

24.1

0

0

ปริมาณน�้ากลับมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

(%)
11.24

9.3

12.30

10.6

12.33

11.6

17.03

11.9

18.50  

13.4

0

0
EM-CM-140a.1

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)

ในปี 2565 เอสซีจีสามารถลดการใช้น�้าจากภายนอก จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�้า และเพิ่มสัดส่วนปริมาณน�้ากลับมาใช้

ข้อมูลการด�าเนินงาน

ปริมาณน�้า GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

2561 2562 2563 2564 2565(1) 2565
ในพื้นที่
เสี่ยง

ปริมาณน�้าทิ้ง (เฉพาะประเทศไทย)

ปริมาณน�้าทิ้งแบ่งตามแหล่งที่ปล่อย(3)

    • น�้าผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
    • น�้าใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)
    • น�้าทะเล (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
    • น�้าส่งไปหน่วยงานอื่นรวม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
        ---ส่งไปใช้ที่หน่วยงานอื่น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

35.57

1.16

NA

4.76

4.62

48.25

0.001

NA

4.15

3.81

66.27  

0

0.15

3.21  

2.91  

0

0

0

0

0

GRI 303-3

GRI 303-3

GRI 303-3

2.3.4

2.3.4

2.3.4

ปริมาณน�้าทิ้งแบ่งตามประเภทน�้า(3)

    • น�า้จดืทีม่ ีTDS ≤ 1,000 mg/l (ล้านลกูบาศก์เมตร) 
    • น�า้อืน่ทีม่ ีTDS > 1,000 mg/l (ล้านลกูบาศก์เมตร)

NA

NA

NA

NA

5.45

36.04

7.84

44.56

18.59 

51.04  

0

0

GRI 303-3 2.3.4

ปริมาณน�้าทิ้งรวมจากทุกแหล่งที่ปล่อย 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)(3)

NA NA 41.49 52.40 69.63  0
GRI 303-3 2.3.4

ปริมาณ BOD (ตัน)(3) 240 165 176 211 765 NR

ปริมาณ COD (ตัน)(3) 5,390 4,422 3,875 4,411  6,445  NR

ปริมาณ TSS (ตัน)(3) 793 588 549 490  1,105  NR

NA = Not Available 
NR = Not Relevance
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)
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0

8

16

24

32

40

2561 2562 2563 2564(1) 2565

38.03 38.04

10.03 12.17
16.61

120.07
ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�้า
จากภายนอก

0

30

60

90

120

150

180

2557 2561 2562 2563 2564(1) 2565

113.51

113.51

110.18

120.21

103.43

115.60

94.29

110.90
130.03 120.07

158.07
168.05

เอสซีจีล้านลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์เมตร

8.3% 10.5% 15.0% 22.6% 24.1%
ปริมาณ BAU

เอสซีจี

ปริมาณน�้าจากภายนอก การลดการใช้น�้าจากภายนอก

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

16% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

64% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

20%
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NA = Not Available 
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire   
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)

ข้อมูลการด�าเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย) 2561 2562 2563
2564 2565(1)

GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB ภายใน
เอสซีจี 

 ภายนอก
เอสซจีี

 ภายใน
เอสซีจี 

 ภายนอก
เอสซจีี

ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน)(3) 13.94 11.70 17.90  14.23 65.04 GRI 306-3 2.3.5 EM-CM-150a.1

ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย (พันตัน)(3)  13.62  11.38  17.79  4.93  9.04 11.74 53.10 GRI 306-2 2.3.5 EM-CM-150a.1

  ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�าจัด (พันตัน)(3) 12.31 11.00 17.59 1.19 3.25 0.78 37.98 GRI 306-4

   • การใช้ซ�้า 
  • การใช้ใหม่ 
  • การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ

0.00

1.19

0.00

0.03

 2.48 

0.74

0.00

0.78

0.00

0.03 

37.09

0.86

  ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�าจัด (พันตัน)(3) 1.31 0.38 0.20 3.74 5.76 10.96 14.84 GRI 306-5

  • การก�าจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน
  • การก�าจัดโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
  • การก�าจัดโดยการท�าลายอื่น ๆ  
  • การฝังกลบ

NA 

1.31 

 NA  

0.00

NA

0.38 

 NA  

0.00

NA 

0.20 

 NA  

0.00077

3.74

 0.0018  

 0.0026  

0.00

5.76

0.0293  

0.00 

0.00

10.67

0.24 

0.00

0.05

5.60

0.32

0.18

8.74

ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี (พันตัน) NA 1.16 1.24 1.24 0.20 GRI 306-2

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน)(3) 1,414.24 1,527.06 1,190.68  1,209.62 1,710.66  GRI 306-3 2.3.5 EM-CM-150a.1

ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)(3) 1,354.88 1,542.30 1,217.63  783.25  458.90 954.25 726.65 GRI 306-2 2.3.5 EM-CM-150a.1

  ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการก�าจัด (พันตัน)(3) 1,172.79  1,318.96  1,206.66 436.39 265.94 647.58 513.77 GRI 306-4

  • การใช้ซ�้า 
  • การใช้ใหม่ 
   • การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ

6.26 

430.03

0.10

0.13 

265.79 

0.03

6.61

631.76

0.04

12.43

501.34

0.00

  ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อก�าจัด (พันตัน)(3) 182.1 223.3 11.0 346.86 192.95 320.84 212.89 GRI 306-5

  • การก�าจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน
  • การก�าจัดโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
  • การก�าจัดโดยการท�าลายอื่น ๆ   
  • การฝังกลบ

 2.11  

 NA  

179.98

 1.36  

 NA  

221.97

 

0.11  

 NA  

10.86

346.85

0.01 

0.00 

0.00

192.50

0.32 

0.00 

0.13

318.87

0.03

0.43 

1.51

130.52

35.72

0.70

45.92

ปรมิาณของเสยีไม่อนัตรายทีจ่ดัเกบ็ในพืน้ที่ ณ สิน้ปี (พนัตนั) NA 191.84 164.78  132.24 29.76

การจัดการของเสีย
ปริมาณการฝังกลบของเสียในประเทศไทยเป็นศูนย์ แต่ยังมีปริมาณของเสียทั้งที่อันตรายและไม่อันตรายจากการด�าเนินงานในต่างประเทศที่จ�าเป็นต้องน�าไปฝังกลบ 
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ และด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างจากประเทศไทย

64.84
พันตัน

ปริมาณการจัดการ
ของเสียอันตราย

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

8.7% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

74.6% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

16.7%

1,242.15
พันตัน

ปริมาณการจัดการ
ของเสียไม่อันตราย

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

15.7% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

82.9% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

1.4%
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ในปี 2565 ปริมาณสารมลพิษทางอากาศสูงขึ้นจากการรวมข้อมูลการด�าเนินงานในต่างประเทศเข้ามา แต่ยังสอดคล้องกับค่ากฎหมายก�าหนดของแต่ละประเทศ 
โดยการตรวจวัดในต่างประเทศยังใช้ค่าจากการค�านวณปริมาณความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบายจากปล่อง (Spot Check)

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

9% 

NA = Not Available  
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire   
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)

(1) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(2) ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมได้รวมยอดขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้คุณประโยชน์โดยตรงกับลูกค้า 

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565(1) GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)(3) 27.23 25.72 30.80 34.50 39.92 GRI 305-7 2.3.6 EM-CM-120a.1

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)(3) 2.88 2.75 3.71 3.13 5.71 GRI 305-7 2.3.7 EM-CM-120a.1

ปริมาณฝุ่น (พันตัน)(3) 1.25 1.36 1.39 1.53 2.78 GRI 305-7 2.3.9 EM-CM-120a.1

ปรอท (กิโลกรัม)(3) 112.28 84.21 32.95 29.51 10.24 GRI 305-7 2.3.8 EM-CM-120a.1

ข้อมูลการด�าเนินงาน (เฉพาะประเทศไทย) 2561 2562 2563 2564 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

เหมืองที่มีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (เหมือง) 
(%)

4

100

4

100

4

100

4

100

4

100
2.4.2 EM-CM-160a.2

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 2,190 2,192 2,676 2,657 3,176 2.2.4

เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 1,275 2,593 1,220 1,643 2,116 2.2.4

รวมรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
+ ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม) (ล้านบาท)

3,465 4,785 3,896 4,300 5,292 GRI 305-7 2.2.4

ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม  (ล้านบาท)(2) 1,441 2,242 9,611 34,084 76,429

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564(1) 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

ค่าใช้จ่ายจากอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับน�้า (ล้านบาท) 0 0 0 0 0 2.7.5

จ�านวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
(ครั้ง) (ค่าปรับเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

0 0 0 0 0 2.2.5

สารมลพิษทางอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ/ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม/

การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ

39.92
พันตัน

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

5.71
พันตัน

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

2.78
พันตัน

ปริมาณฝุ่น

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

87% 

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

66% 

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

4%

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

1%

SCGC 
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

1%

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

64% 

SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

33% 

ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

35% 

เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทั้งในรูปแบบบนหลังคา บนพื้นดิน และบนผิวน�้า
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564(1) 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

    ในพื้นที่ท�างาน

ชั่วโมงการท�างาน(3) (ล้านชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

83.18

110.63

79.55

110.95

79.72

124.97

118.31 

140.43

117.17

134.29

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการท�างานที่ต้อง
มีการบันทึกทั้งหมด (ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน(3) 
    • คู่ธุรกิจ

0.854

1.094

0.880 

0.793

0.840

0.608

0.947 

0.869

0.785

0.923

EM-CM-320a.1 

RT-CH-320a.1

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย  และโรคจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน(3)

    • คู่ธุรกิจ
0.000

0.018

0.000

0.018

0.000

0.032

0.017 

0.057

0.000

0.015

RT-CH-320a.1

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด(3) 
(ราย) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

71

121

70

88

67

76

112 

122

92

124

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด(3) 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน   
    • คู่ธุรกิจ

0.854 

1.094

0.880 

0.793

0.840

0.608

0.947 

0.869

0.785

0.923

GRI 403-9

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต(3) (ราย) 
    • พนักงาน (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง) 

 0 : 0

2 : 0

0 : 0

1 : 1

0 : 0

3 : 1

 1 : 1 

 8 : 0

0 : 0

2 : 0

GRI 403-9 3.7.4

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต(3)

(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

0.000

0.018

0.000

0.018

0.000

0.032

0.017 

0.057

0.000

0.015

GRI 403-9

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานที่ส่งผลกระทบรุนแรง(3) (ราย) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

NA

NA

NA

NA

0

4

2 

7

1

7

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานที่ส่งผลกระทบรุนแรง(3) 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

NA

NA

NA

NA

0.000

0.032

0.017 

 0.050 

0.009

0.052

GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน(3) 
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

0.192 

0.279

 

0.239 

0.279

0.113

0.216

0.389 

0.249

0.137

0.276

3.7.5 

3.7.6

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสีย
วันท�างาน  (วัน/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน 
    • คู่ธุรกิจ

2.685 

6.000

4.890 

5.714

2.960

5.609

6.246 

8.780

2.330

10.849

จ�านวนผูเ้จบ็ป่วยและเป็นโรคจากการท�างานทีต้่อง
มกีารบนัทกึทัง้หมด  (ราย) 
    • พนักงาน(3) 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0

GRI 403-10

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานในพื้นที่ท�างาน และไม่มีการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นสูญเสียวันท�างานของพนักงานลดลงจากปีที่ผ่านมาและมุ่งสู่เป้าหมายเป็นศูนย์ ในปี 2567

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
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  ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564(1) 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(2)

SASB

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างานที่ต้องมีการบันทึก 
ทั้งหมด (ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
    • พนักงาน(3) 
    • คู่ธุรกิจ

0.000

NA

0.000

NA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

จ�านวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรคจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต  (ราย) 
    • พนักงาน(3) 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0 

0

GRI 403-10

จ�านวนผู้เจ็บป่วยจากโรคซิลิโคสิส  (ราย) 
    • พนักงาน(3) 
    • คู่ธุรกิจ

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0
EM-CM-320a.2

อัตราเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ  (พนักงานและคู่ธุรกิจ) 
(เรื่อง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA 17.524 20.213 58.044 EM-CM-320a.1

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต(4) 
(ครั้ง)

NA NA 0 0 0 RT-CH-540a.1

อัตราอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต(4) 
(ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA 0 0 0 RT-CH-540a.1

อัตราความรุนแรงจากอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยจาก
กระบวนการผลิต(4)  (ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

NA NA 0 0 0 RT-CH-540a.1

  จากการเดินทางและขนส่ง 

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต(3)  (ราย)
    • พนักงาน (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  (ชาย : หญิง)

0 : 0

2 : 0

1 : 1

0 : 0

0 : 0

4 : 0

0 : 0

1 : 0

2 : 0

  0 : 0  

  0 : 0  

  0 : 0 

1 : 0 

2 : 0 

0 : 0 

GRI 403-9 3.7.4

จ�านวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง  (ครั้ง) NA NA 33  24  16 RT-CH-540a.2

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์  (คน) 17,024 18,224 8,989  8,969 17,243 

  ในพื้นที่ท�างาน การเดินทางและขนส่งโดยตรง 

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต(3)  (ราย)
    • พนักงาน  (ชาย : หญิง) 
    • คู่ธุรกิจ  (ชาย : หญิง) 

0 : 0

4 : 0

0 : 0

1 : 1

0 : 0

4 : 1

 1 : 1 

 8 : 0

1 : 0

4 : 0

GRI 403-9 3.7.4

  อื่น ๆ  

สินค้าที่ผ่านการประเมินอันตราย(4)  (%) NA NA 100 100 100 RT-CH-410b.1

รายได้จากการขายสินค้าที่มีการจัดท�าข้อมูลความปลอดภัย
ในระบบ Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals (GHS)(4)  (%)

NA NA 100 100 100 RT-CH-410b.1

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(3) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143) 
(4) เฉพาะ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

 
พนักงาน :  บุคคลที่ปฏิบัติงานให้บริษัทเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ 
  รวมทั้งพนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน : คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งงานและ/หรือสถานที่ปฏิบัติงานควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)  
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี   
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  : คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
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พนักงาน คู่ธุรกิจ

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการ

ท�างานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน

0
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จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงขั้นเสียชีวิต 

ราย
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พนักงาน คู่ธุรกิจ

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

พนักงาน คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน

คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  
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จ�านวนโรงงานตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย SPAP 

เปอร์เซ็นต์

Awareness  Advance
(Level 4 Succeeding) 

Standard 
(≤ Level 3 Qualifying)

Excellence
(Level 5 Leading) 

(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) เริ่มปรับระดับผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยตาม SCG Safety Framework 2021
คู่ธุรกิจในพื้นที่ท�างาน : คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งงานและ/หรือสถานที่
ปฏิบัติงานควบคุมโดยบริษัท (ไม่รวมคู่ธุรกิจจากกิจกรรมขนส่ง)  
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง : คู่ธุรกิจขนส่งที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี   
คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  : คู่ธุรกิจขนส่งอื่น ๆ  ที่ไม่ได้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอสซีจี
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

จ�านวนพนักงาน  (คน) 52,971  54,224 49,754 58,283 57,814 GRI 2-7

สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด  (%)  22.8 21.9 23.0 22.4 24.4  GRI 405-1b 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ  (%)  24.8 24.7 24.9 24.8 30.5  GRI 2-7 3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับต้น  (%)  26.3 26.1 26.4 26.6 32.6  3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับสูง  (%)  13.3 13.1 13.1 12.9 14.8  3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการในหน่วยงาน 
ที่สร้างรายได้(2)  (%)

19.2 19.5 19.5 18.3 23.3   3.2.2

สัดส่วนพนักงานหญิงในต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี (%)

NA NA 24.2 26.3 13.2  3.2.2

สัดส่วนของพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่น 
ในต่างประเทศ(3)  (%)

0.3 0.5 0.9 0.4 1.1 GRI 202-2

จ�านวนการจ้างงานพนักงานพิการ(4)  (คน)  40 39 35 31 30 3.2.4

สัดส่วนค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย 
(เฉพาะประเทศไทย)(8)

GRI 405-2 3.2.5

  • สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ย (เฉพาะเงินเดือน) พนักงานหญิง 
    ต่อพนักงานชาย ระดับผู้บริหาร (Executive Level)(8)

0.995 1.015 0.973 1.086 1.017  

  • สดัส่วนค่าตอบแทนรวมเฉลีย่ (เงนิเดอืนและค่าตอบแทนอืน่ ๆ)  
   พนกังานหญงิต่อพนกังานชาย ระดบัผูบ้รหิาร (Executive Level)(8)

NA NA 0.973 1.133 1.098  

  • สดัส่วนค่าจ้างเฉลีย่ (เฉพาะเงนิเดอืน) พนกังานหญงิ
       ต่อพนกังานชาย ระดบัจดัการ (Management Level)(8)

0.910 0.921 0.924 0.995 0.938  

    • สดัส่วนค่าตอบแทนรวมเฉลีย่ (เงนิเดอืนและค่าตอบแทนอืน่ๆ)       
         พนกังานหญงิต่อพนกังานชาย ระดบัจดัการ (Management 
         Level)(8)

0.911 0.921 0.924 1.004 0.929  

    •  สดัส่วนค่าจ้างเฉลีย่ (เฉพาะเงนิเดอืน) พนกังานหญงิต่อพนกังาน
         ชาย ระดบับงัคบับญัชาและวชิาชพี และระดบัปฏบิตักิาร 
          (Non-management Level)(8)

1.110 1.124 1.130 1.138 1.108   

   •  สัดส่วนค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) 
         พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย ระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ 
          และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level)(8)

NA NA 1.129 0.987 0.965  

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน(5)  (%)  86.2 84.1 88.0 85.6 78.7 3.2.6

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน  
    •  ลาป่วย  (%) 
    •  ลาหยุดจากการท�างาน  (%) 
    •  อื่น ๆ   (%)

14.0

0.1

85.9

12.7

0.1

87.2

10.6

0.1

89.3

9.1

0.0

90.9

10.0  

0.0  

90.0  

พนักงานและการพัฒนาสังคม
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 GRI 
Standards

S&P 
Global 
CSA(1)

SASB

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่  (คน)  
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%)  
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

855

1.8

 29 : 71 

 1.8 : 98.2 

79.8 : 19.1 : 1.1 

927

2.0

 27 : 73 

 1.7 : 98.3  

69.3 : 30.3 : 0.4

482

1.0

37 : 63

1.5 : 98.5

70.3 : 29.5 : 0.2

854 

1.5 

39 : 61 

1.3 : 98.7 

74.4 : 25.5 : 0.1

 2,688    

 4.6   

 44 : 56  

 0.7 : 99.3  

74.4 : 25.5 : 0.1

GRI 401-1a 3.5.1

จ�านวนพนักงานสรรหาจากภายในเพื่อด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง  
(โยกย้าย/ปรับระดับ)  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี  : มากกว่า 50 ปี)  (%)

2,946

5.6

 29 : 71 

 7.2 : 92.8 

 26.7 : 69.9 : 3.4  

2,532

4.7

 27 : 73 

 11.7 : 88.3 

 21.0 : 73.3 : 5.7 

2,012

4.0

 26 : 74

 7.9 : 92.1 

 17.4 : 77.5 : 5.1 

2,232  

3.8  

 26 : 74  

 10.9 : 89.1  

14.6 : 79.1 : 6.3 

11,418   

19.7     

 30 : 70   

21.8 : 78.2   

12.4 : 75.4 : 12.2   

3.5.1

ค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยต่อคน  (บาท/คน)  123,000  97,264 98,140 85,542 95,720 3.5.1

จ�านวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

1,599

3.0

 26 : 74 

 1.4 : 98.6 

40.5 : 55.2 : 4.3 

1,560

2.9

 27 : 73 

 1.5 : 98.5 

33.2 : 61.6 : 5.2  

1,180

2.4

 27 : 73

 2.6 : 97.4

24.8 : 64.3 : 10.9 

849 

1.5 

 29 : 71  

 3.3 : 96.7  

27.0 : 68.9 : 4.1 

2,304     

4.0  

 35 : 65   

 1.0 : 99.0   

 38.4 : 57.3 : 4.3   

GRI 401-1b 3.5.7

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด  (คน) 
  • เทียบกับจ�านวนพนักงานทั้งหมด  (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอาย ุ(น้อยกว่า 30 ปี : 30-50 ปี : มากกว่า 50 ปี)  (%)

2,340

4.4

 26 : 74 

 2.9 : 97.1 

30.1 : 50.1 : 19.8 

1,880

3.5

 26 : 74 

 3.4 : 96.6 

28.9 : 54.0 : 17.1 

1,804

3.6

 23 : 77

 5.4 : 94.6

17.3 : 53.5 : 29.2 

 1,323  

 2.3  

 27 : 73  

 5.5 : 94.5 

18.4 : 57.3 : 24.3 

3,575   

6.2   

40 : 60   

 6.0 : 94.0   

34.8 : 52.1 : 13.1   

GRI 401-1b 3.5.7

การกลับมาท�างานหลังลาคลอด(ุ6)

  • จ�านวนพนักงานลาคลอดบุตร  (คน) 
  • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังลาคลอดบุตร  (คน)

339

311

492

461

306

303

250 

246

267  

251  

GRI 401-3

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน(7) (%) 
  • แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)  (%) 
  • แยกตามระดบัพนกังาน  (พนกังานจดัการ : พนกังานอืน่ ๆ )  (%) 
  • แยกตามอายงุาน (น้อยกว่า 5 ปี : 5-20 ปี : มากกว่า 20 ปี)  (%)

67

NA

NA

NA

68

NA

NA

NA

71

66 : 73 

76 : 71

67 : 68 : 79

70

64 : 72 

74 : 69  

64 : 67 : 77

69  

59 : 72  

68 : 69  

68 : 66 : 75  

3.5.8

ระดับความผูกพันต่อองค์กรแยกตามสัญชาติของพนักงาน 
(ไทย : ต่างประเทศ)  (%)

NA NA 70 : 76 69 : 74 66 : 77

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย  (ชั่วโมง/คน)  
  • หลักสูตรจ�าเป็นต่อวิชาชีพ  (ชั่วโมง/คน) 
  • หลักสูตรเสริมวิชาชีพ  (ไม่บังคับ)  (ชั่วโมง/คน)

104

NA

NA

136

NA

NA

124

104

20

82

42

40

155  

112  

43  

GRI 404-1 3.4.1

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย  (บาท/คน)   28,766  23,933 15,794 9,569 13,540  3.4.1

จ�านวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมาตรการ 
แก้ไขรองรับ  (บริษัท)

49 47 34 50 33 3.3.4

การพัฒนาและสนับสนุนสังคม  (ล้านบาท) 
  • การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของเอสซีจี  (ล้านบาท)
  • การพัฒนาและสนับสนุนสังคมของมูลนิธิเอสซีจี  (ล้านบาท)

748

494

254

719

414

305

669

326

343

700 

388 

312

560  

401  

159  

GRI 201-1 3.6.3

มลูค่าเวลาการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมของพนกังาน  (ล้านบาท) 82 82 40 28 54 3.6.3

การให้ในรูปแบบของสินค้า บริการ หรืออื่น ๆ   (ล้านบาท)  46 132 124 147 15   3.6.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน CSR  (ล้านบาท) 233 152 167 157 161 3.6.3

NA = Not Available 
(1) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire 
(2) หน่วยงานที่สร้างรายได้ เช่น การตลาด การขาย การผลิต ฯลฯ 
(3) ค�านวณจากจ�านวนพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�านวนพนักงานระดับจัดการทั้งหมด 
(4) พิการทางสายตา ทางกายภาพ หรือความเคลื่อนไหว และพิการด้านอื่น ๆ   เช่น ทางการได้ยิน ทางสมอง การสื่อสาร ฯลฯ 
(5) การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการ 
(6) พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมายไทย 
(7) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแยกข้อมูลตามเพศตั้งแต่ปี 2563
(8) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)    
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57,814
คน

57,814
คน

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

สัดส่วนพนักงาน
ในระดับจัดการ
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วน
พนักงานจ้างใหม่
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
พ้นสภาพ
พนักงานทั้งหมด
แยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ

มากกว่า 50 ปี 

13.2%

กัมพูชา 1.2%

ฟิลิปปินส์ 0.6%

ฟิลิปปินส์ 3.5%

ฟิลิปปินส์ 2.0%

กัมพูชา 1.3%

เมียนมา 0.5%

กัมพูชา 0.3%

กัมพูชา 1.5%

เมียนมา 1.3%

เมียนมา 0.5%

ไทย 

55.8% 

ไทย 

89.8% 

ไทย 

59.8% 

ไทย 

59.9% 

30-50 ปี

65.2% 

ไทย 

55.0% 

อื่น ๆ  1.4%

อื่น ๆ  0.4%

เมียนมา 0.1%

กัมพูชา 0.9%

อื่น ๆ  1.4%

ฟิลิปปินส์ 2.7%

อินโดนีเซีย 1.1%

อินโดนีเซีย 9.3%

อินโดนีเซีย 12.6%

เวียดนาม 7.8%

ฟิลิปปินส์ 2.7%

อินโดนีเซีย

13.4%

อินโดนีเซีย

13.6%

เวียดนาม 

25.0%

เวียดนาม 

25.5%

เวียดนาม 

25.8%

เวียดนาม 

23.3%

ต�่ากว่า 30 ปี 

21.6%
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การด�าเนินงานตามแนวทางของ 
Global Cement and Concrete Association (GCCA)

หน่วย 2561 2562 2563 2564 2565(1)
S&P 

Global 
CSA(2)

การใช้ GCCA Cement CO2 Protocol
จำานวนโรงงาน 6 6 6 16(1) 16

ร้อยละ 100 100 100 100(1) 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 16.17 15.74 15.49  21.15(1)      19.35   

Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 15.91 15.42 15.15 20.61(1)      18.79   

Specific Gross CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 669 647 630  639(1)  612

Specific Net CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 658 634 616  623(1)  594

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,455 3,479 3,448 3,466(1) 3,567  

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 4.9 6.2 6.6 7.7(1) 9.1  2.5.1

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน 7.0 11.3 11.7 12.23(1) 17.79  2.5.1

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนเม็ด ร้อยละโดยนำ้าหนัก 1.3 1.4 1.5 1.6 2.0  

การใช้วัตถุดิบทดแทนในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ ร้อยละโดยนำ้าหนัก 13.8 9.6 8.4 8.4 10.1  2.5.1

การใช้วัตถุดิบทดแทนรวม ร้อยละโดยนำ้าหนัก 4.5 3.5 3.4 3.5 4.4  

สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ ร้อยละ 74.8 74.4 72.9 74.2(1) 71.8  2.5.1

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2, VOC/THC, 
โลหะหนักและไดออกซิน PCDD/F (KPI1)

ร้อยละ 99.24 99.29 99.41 99.41 57.32  

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2,
จากปล่องด้วย CEMs (KPI2)

ร้อยละ 90.15 87.31 95.82 80.97 59.74  

ปริมาณฝุ่น (KPI3) ตัน 635 767 794 807 1,197   

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 34 41 42 44 50

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3) ตัน 22,631 21,602 26,406 29,680 33,641   

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 1,201 1,155 1,409 1,632 1,416  

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3) ตัน 561 760 992 1,035 1,351   

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 30 41 53 57 57

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI4)

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)(5) ตัน 632 641 385 430 291

อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI3)(5) กรัมต่อตันปูนเม็ด 34 34 21 24 18

ปริมาณปรอท (KPI3)(5) กิโลกรัม 112.28 84.21 32.95 29.51 10.24  2.3.8

อัตราการปล่อยปรอท (KPI3)(5) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด 6.00 4.50 1.72 1.63 0.62  

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 
(VOC/THC) และปรอท (KPI4)(5) ร้อยละ 99.24 99.29 99.41 99.41 99.30  

ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3)(5) มิลลิกรัม 271 72 89 99 128

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI3)(5) นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด 14.47 4.81 5.54 5.47 7.76  

ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI4)(5) ร้อยละ 92.14 79.86 99.41 76.1 82.16  

ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)(3),(5) กิโลกร ัม NA NA NA 23.41 40.79  

อัตราการปล่อยโลหะหนัก 1 (HM1)(3),(5) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด NA NA NA 1.29 2.48  

ปริมาณการปล่อยโลหะหนัก 2 (HM2)(4),(5) กิโลกรัม NA NA NA 527.94 892.25  

อัตราการปล่อยโลหะหนัก 2 (HM2)(4),(5) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด NA NA NA 29.2 54.22  
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หน่วย 2561 2562 2563 2564 2565(1)
S&P 

Global 
CSA(2)

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู
จำานวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 11

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

เหมืองหินปูนที่มีคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงและมีแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

จำานวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4 2.4.2

ร้อยละ 100 100 100 100 36

ปริมาณนำ้าจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 10.24 10.12 10.28  9.89 13.04

อัตราการดึงนำ้าจากภายนอก ลิตรต่อตัน Cementitious 433 433 418 413 412

สุขภาพและความปลอดภัย

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นเสียชีวิต
ในพื้นที่ทำางานและจากการขนส่ง
- พนักงาน ราย 0 0 0 0 1 3.7.4

- คู่ธุรกิจ ราย 0 2 5 3 3 3.7.4

- บุคคลที่สาม ราย 3 9 1 2 0

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นเสียชีวิต 
ของพนักงาน

ราย ต่อพนักงาน 10,000 คน 0 0 0 0 1.142

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของพนักงาน

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน NA 0.15 0.16 0.076 0.114 3.7.5

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของคู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน

ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน 0.07 0.25 0.06 0.124 0.187 3.7.6

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันทำางานของพนักงาน

วัน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน NA 6.70 0.98 3.058 2.055

อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS (หน้า 142-143)
NA = Not Available
(1) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ 
(2) Reference based on S&P Global CSA 2022 Questionnaire
(3) HM1 หมายถึง แคดเมียม (Cd) และแทลเลียม (Tl)
(4) HM2 หมายถึง แอนติิโมนี (Sb), สารหนู (As), ตะกั่ว (Pb), โครเมียม (Cr), โคบอลต์ (Co), ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn), นิกเกิล (Ni), วาเนเดียม (V)
(5) การตรวจวัดเฉพาะโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทยที่กฎหมายก�าหนด
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ขอบเขต
ประเด็นสิทธิ

มนุษยชนที่ส�าคัญ

กลุ่มบุคคลที่ 

ได้รับผลกระทบ 

และจ�านวนบริษัท

แนวทางการป้องกันและแก้ไข การตรวจสอบติดตามผล

•	สภาพการ 
จ้างงาน

• พนักงำนของ 
เอสซีจีและ 
บริษัทย่อย  
(298 บริษัท)

• ปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำน โดยมีชั่วโมงกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น  
(Flexible Working Hours) หรือปฏิบัติงำนบำงช่วงเวลำ  
(Part-time Work Options) ขึ้นกับสภำพควำมจ�ำเป็นของงำน 
อย่ำงเหมำะสม

• พัฒนำทักษะผู้น�ำให้กับพนักงำนในระดับ Leader/Manager/ 
Supervisor และจัดให้มีกำร Coaching ให้ค�ำปรึกษำกับ 
พนักงำนเชิงรุก

• จัดกิจกรรม และออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อลดควำมเครียดจำกกำร 
ท�ำงำน และสร้ำง Work Life Balance ให้พนักงำน เช่น 
หลีกเลี่ยงกำรประชุมในบ่ำยวันศุกร์ หลีกเลี่ยงกำรคุยงำนนอกเวลำ 
งำนถ้ำไม่จ�ำเป็น เป็นต้น

• ให้อิสระพนักงำนในกำรแสดงควำมคิดเห็นและรวมกลุ่มผ่ำน 
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะ และด�ำเนินกำรแก้ไข  
ปรับปรุง

•	69% ควำมผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงำน 
เทียบกับพนักงำนทั้งหมด

•	สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
กำรเกิดอุบัติเหตุ
และโรคจำกกำร
ท�ำงำนถึงขั้น
หยุดงำนและเสีย
ชีวิต

• พนักงำนของ 
เอสซีจีและ 
บริษัทย่อย  
(298 บริษัท)

• สื่อสำร ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัย 
ผ่ำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หรือ SCG 
Safety Framework ทั้งในและต่ำงประเทศ

• สื่อสำร ให้ควำมรู้ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนงำน 
ที่มีควำมเสี่ยงสูง และกำรฝ่ำฝืนกฎพิทักษ์ชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง  
ทั้งในกระบวนกำรผลิต งำน Service Solutions ส�ำนักงำน  
กำรเดินทำง และกำรขนส่ง

• ส่งเสริมกำรสอบสวนและวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ เพื่อทรำบถึงสำเหตุ 
หลัก และก�ำหนดมำตรกำรแก้ไข ป้องกันมิให้เกิดซ�้ำ 

• ลดควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนโดยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มำใช้ในกำรพัฒนำควำมปลอดภัยทั้งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปฏิบัติงำน  
และกำรขนส่ง อำทิ กำรใช้ AI Monitoring ในกำรป้องกันงำน 
เสี่ยงสูง ระบบ Smart Safety Pod ระบบ Smart Access control  
ส�ำหรับกำรขนส่ง อำทิ Advance Driving Assistance System  
(ADAS) เป็นต้น รวมถึงพัฒนำ Platform ในกำรปฏิบัติงำน

•	100% ของโรงงำน/บริษัท 
ย่อยที่อยู่ในขอบข่ำยกำรประเมิน  
SPAP ผ่ำนกำรตรวจประเมิน 

•	1 บริษัทย่อยที่เกิดกำรบำดเจ็บ  
หรือโรคจำกกำรท�ำงำนถึงขั้น 
เสียชีวิต

•	11 บริษัทย่อยที่เกิดกำร 
บำดเจ็บ หรือโรคจำกกำรท�ำงำน 
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงำน

•	สิทธิแรงงาน 
ข้ามชาติ

พนักงำนของ 
เอสซีจีและ 
บริษัทย่อย 
(298 บริษัท) 

• สื่อสำร ให้ควำมรู้ และสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย  
รวมถึงสวัสดิกำรที่แรงงำนข้ำมชำติพึงได้รับ

• ตรวจประเมินตำมข้อก�ำหนดของ The Sedex Members Ethical 
Trade Audit (SEDEX) ใน 4 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนแรงงำน สุขภำพ
และควำมปลอดภัย จริยธรรมทำงธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

•	13 บริษัทย่อยผ่ำนกำร 
ตรวจประเมิน

การด�าเนินงานในประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของเอสซีจี  2565
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ขอบเขต
ประเด็นสิทธิ 

มนุษยชนที่ส�าคัญ

กลุ่มบุคคลที่ 

ได้รับผลกระทบ 

และจ�านวนบริษัท

แนวทางการป้องกันและแก้ไข การตรวจสอบติดตามผล

•	สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
กำรเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงำน 
และเสียชีวิตจำก
กำรท�ำงำนและ
กำรขนส่ง

• คู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจี 
(1,213 
บริษัท)

• พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยคู่ธุรกิจ (Contractors Safety 
Management) และมำตรฐำนควำมปลอดภัยส�ำหรับงำน Service  
Solutions ให้ครอบคลุมตั้งแต่กำรวำงแผนด้ำนควำมปลอดภัย กำร
คัดเลือกคู่ธุรกิจ และท�ำสัญญำ กำรเตรียมควำมพร้อม ตรวจสอบ 
และควบคุมคู่ธุรกิจตั้งแต่ก่อนเริ่มท�ำงำน ระหว่ำงและหลังกำร 
ปฏิบัติงำน รวมถึงก�ำหนดให้มีกำรตรวจประเมินเป็นระยะ

• ก�ำหนดมำตรฐำนกำรขนส่งอย่ำงปลอดภัย ควบคุม ตรวจประเมิน 
คู่ธุรกิจขนส่ง ให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนกำรท�ำงำน

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งปฏิบัติตำมกฎหมำย ติดตำม ตรวจสอบกำร
ท�ำงำนของพนักงำนขับรถอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนระบบ GPS และ  
In-Cab Camera

• ทบทวนแนวทำงกำรตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง เพื่อยกระดับควำม
ปลอดภัยและส่งเสริมควำมเป็นมืออำชีพในกำรขนส่ง 

• ส่งเสริมกำรสอบสวนและวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ เพื่อทรำบถึงสำเหตุ
หลักและก�ำหนดมำตรกำรแก้ไข ป้องกันมิให้เกิดซ�้ำ

•	90% คู่ธุรกิจในกระบวนกำร
ผลิตผ่ำนกำรรับรองควำม
ปลอดภัย

•	100% คู่ธุรกิจขนส่งประจ�ำ 
ได้รับกำรตรวจประเมิน

•	4 บริษัทคู่ธุรกิจที่เกิดกำร 
บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 
ถึงขั้นเสียชีวิต 

•	20 บริษัทคู่ธุรกิจที่เกิดกำร 
บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึงขั้น 
สูญเสียวันท�ำงำน

•	สภาพ 
การจ้างงาน

• คู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจี 
(9,270 
บริษัท)

• ทบทวนจรรยำบรรณคู่ธุรกิจ และสื่อสำร ให้ควำมรู้เพื่อแสดง 
ควำมมุ่งมั่นร่วมกับคู่ธุรกิจ/คู่ค้ำ ในกิจกรรม Supplier Day 

• ก�ำกับดูแลให้คู่ธุรกิจรำยใหม่ และคู่ธุรกิจหลักแสดงควำมมุ่งมั่น 
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณคู่ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

• ด�ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนของคู่ธุรกิจ  
(ESG Risk) ที่ครอบคลุมกำรประเมินด้ำนสิทธิมนุษยชน

• ส่งเสริมและให้ค�ำแนะน�ำคู่ธุรกิจ/คู่ค้ำ ให้ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน

•	94% คู่ธุรกิจตำมมูลค่ำ 
กำรจัดหำแสดงควำมมุ่งมั่น 
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณคู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจี 

•	100% คู่ธุรกิจที่มีมูลค่ำ 
กำรจัดหำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท 
ผ่ำนกำรประเมินด้ำนควำม 
ยั่งยืน (ESG Risk)

•	การใช้ 
แรงงาน 
บังคับ

• คู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจี 
(9,270 
บริษัท)

•	สิทธิแรงงาน 
ข้ามชาติ

• คู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจี 
(9,270 
บริษัท)

•	สุขภาพและ 
ความปลอดภัย

• บริษัทร่วมทุน
ของเอสซีจี 
(89 บริษัท)

• สื่อสำร แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เป็นตัวอย่ำงที่ดี  
เพื่อขยำยผลและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

• เผยแพร่มำตรฐำนงำนที่มีควำมเสี่ยงสูงทั้งในกระบวนกำรผลิต 
ส�ำนักงำน กำรเดินทำง และกำรขนส่ง และกฎพิทักษ์ชีวิต  
ให้ทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ยอมรับได้

หมำยเหตุ: ในปี 2565 เอสซีจีได้จัดท�ำแบบสอบถำมกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพื่อทรำบถึงสถำนะกำรด�ำเนินงำน และให้ค�ำปรึกษำ 
ในกำรจัดท�ำแผนปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่อไป

•	0 บริษัทร่วมทุนที่เกิดกำร 
บำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถึงขั้น 
เสียชีวิต
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ทั้งนี้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญในปี 2564 และประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

เอสซีจียังมีการติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง
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การก�ากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2564

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2564

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2564

68%

32%

14%

สินค้าและ

บริการทั่วไป

เชื ้อเพลิง
และวัตถุดิบ

86%

คู่ธุรกิจ

ที่มีนัยส�าคัญ

คู่ ธุรกิจทั ่วไป

164 ราย

99%

High ESG Risk 

Suppliers 1%

Low ESG 
Risk Suppliers

21 ราย

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ (Critical Suppliers) 
หมำยถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร
ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี 
เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของสินค้ำ 
หรือไม่อำจหำวัสดุ/ผู้ขำยรำยอื่นมำทดแทนได้ ฯลฯ

คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
[High Potential Sustainability (ESG) 
Risk Suppliers] หมำยถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
และบริกำรที่มีแนวโน้มสูงว่ำอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบ
จำกกำรด�ำเนินกำรที่ไม่เหมำะสมในเชิงสังคม  
(เช่น สิทธิมนุษยชน กำรดูแลพนักงำนและแรงงำน ฯลฯ)  
สิ่งแวดล้อม (เช่นกำรจัดกำรของเสีย) และกำรก�ำกับดูแล  
(เช่นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย)

ความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืน

จ�านวน

คู่ธุรกิจ

ตัวอย่างการด�าเนินการแก้ไข 

(Corrective Action)

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการท�างาน

0 ราย •   ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือน 
    เมื่อพบการกระท�าที่ 
    ไม่ปลอดภัย
•  จัดท�าเป้าหมายด้าน
    ความปลอดภัยร่วมกัน
    และด�าเนินการตามแผน
    ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
•   ให้รางวัลกับพนักงานที่
   ปฏิบัติงานได้ตาม
   เป้าหมายความปลอดภัย
   ประจ�าเดือน

ประเด็นด้าน
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และขนส่ง

21 ราย

Tier 1 Suppliers

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนที่พบคือ 
ประเด็นด้ำนควำมปลอดภัย ซึ่งติดตำม 
กำรด�ำเนินกำรแก้ไขผ่ำนคณะกรรมกำร 
Sustainable Supplier และคณะกรรมกำร 
ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและขนส่ง

คู่ธุรกิจที่ด�ำเนินกำรในปี 2565
ทั้งหมด 9,270 รำย

กลุมคูธุรกิจทั่วไปลำดับที่ 1 : Tier 1 Suppliers
กลุมคูธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานความยั่งยืน : High Potential 
Sustainability (ESG) Risk Suppliers

กลุมคูธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : Critical Suppliers
กลุมคูธุรกิจทางออมรายสำคัญ : Critical Non-Tier 1 Suppliers

แผนผังกลุมคูธุรกิจ 4 กลุม

แผนผังกลุ่มคู่ธุรกิจ 4 กลุ่ม

High ESG
Risk

Critical

Critical 
Non-Tier 1
Suppliers

Supply
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กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2561 2562 2563 2564 2565 เป้าหมาย

• คัดเลือกและ 
ตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภำพ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงยั่งยืน 

• ประเมินผู้ขำยในด้ำน 
คุณภำพ (Quality)  
รำคำ (Cost) และก�ำหนด
ส่งมอบ (Delivery) 
(QCD Supplier 
Evaluation) 

• คู่ธุรกิจที่ขึ้นทะเบียน 
(AVL - Approved 
Vendor List) 
ได้รับกำรประเมินผู้ขำย 
(QCD Supplier 
Evaluation)  

100% 100% 100% 100% 100% 100% คู่ธุรกิจ 
ที่ขึ้นทะเบียน (AVL) 
ได้รับกำรประเมิน
ผู้ขำย (QCD 
Supplier  
Evaluation)   

• ประเมินควำมเสี่ยง
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ 
เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ 
และวำงแผนพัฒนำ
คู่ธุรกิจให้สอดคล้อง 
กับควำมเสี่ยง

• จัดท�ำกระบวนกำร 
ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็นระบบ

• ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 
(Critical Suppliers) 

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%  
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100% 
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

 • ด�ำเนินกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2556

• ประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมยั่งยืน  
(ESG Risk)

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

100%
ของมลูค่ำ
กำรจัดหำ

 คู่ธุรกิจ 100%
ของมูลค่ำกำรจัดหำ 
ผ่ำนกระบวนกำร
ประเมนิควำมเสีย่ง
ด้ำน ESG

• พัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพคู่ธุรกิจ 
สู่ควำมยั่งยืน

• ส่งเสริมและตรวจ 
ประเมินคู่ธุรกิจ  
เพื่อขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจ 
ในทะเบียนรำยกำร
จัดหำที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement List)
• จัดซื้อสินค้ำและบริกำร
ตำมรำยกำรจัดหำ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
100% 

 • มูลค่ำกำรจัดหำ 
และผลิตภัณฑ์ใน 
รำยกำรจัดหำ
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

9,698  
ล้ำนบำท

7,852
ล้ำนบำท

8,579
ล้ำนบำท

9,548
ล้ำนบำท

9,176
ล้ำนบำท

-

84
ผลติภณัฑ์

84
ผลติภณัฑ์

84
ผลติภณัฑ์

92
ผลติภณัฑ์

95
ผลติภณัฑ์

• ผลักดันและส่งเสริม 
ให้คู่ธุรกิจเข้ำร่วม
ประเมินอุตสำหกรรม 
สีเขียว (Green Industry)(1)

• คู่ธุรกิจได้ 
อุตสำหกรรมสีเขียว 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
(Green Industry  
Level 2) 

883
รำย

1,053
รำย

458
รำย

481
รำย

752
รำย

-

• พัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพคู่ธุรกิจ 
สู่ควำมยั่งยืน 

• สร้ำงควำมตระหนัก 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กำรท�ำงำนให้เกิดเป็น 
วัฒนธรรมควำมปลอดภัย
• ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ
• ให้คู่ธุรกิจรับทรำบ 
และลงนำมปฏิบัติตำม 
กฎพิทักษ์ชีวิต  
(Life Saving Rules) 
ทุกครั้งที่เข้ำปฏิบัติงำน

 • คู่ธุรกิจใน
กระบวนกำรผลิต 
ผ่ำนกำรรับรอง 
ควำมปลอดภัย 

91% 87% 90% 85% 90% 100%
คู่ธุรกิจในกระบวนกำร
ผลิตผ่ำนกำรรับรอง
ควำมปลอดภัย  
ตั้งแต่ปี 2555  
ต่อเนื่องไปทุกปี     

• คู่ธุรกิจ 
ขนส่งประจ�ำ 
ได้รับกำรตรวจประเมิน

 100% 100%  100% 100% 100% 100% คู่ธุรกิจขนส่ง
ประจ�ำได้รับกำร 
ตรวจประเมิน

     • อัตรำกำรบำดเจ็บ
จำกกำรท�ำงำน 
ถึงขั้นสูญเสีย 
วันท�ำงำน

0.279 
รำย/
1,000,000 
ชัว่โมง
กำรท�ำงำน

0.279 
รำย/
1,000,000 
ชัว่โมง
กำรท�ำงำน

0.216 
รำย/
1,000,000 
ชัว่โมง
กำรท�ำงำน

0.249(2)

รำย/
1,000,000 
ชัว่โมง
กำรท�ำงำน

0.276
รำย/
1,000,000 
ชัว่โมง
กำรท�ำงำน

 ลดอัตรำกำรบำดเจ็บ 
จำกกำรท�ำงำน 
ถึงขั้นสูญเสีย 
วันท�ำงำนของคู่ธุรกิจ 
เป็นศูนย์ภำยใน
ปี 2567

• คัดเลือกและ 
ตรวจประเมินคู่ธุรกิจ 
ที่มีศักยภำพ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงยั่งยืน

• จัดท�ำ “จรรยำบรรณ 
คู่ธุรกิจ เอสซีจี” ตั้งแต่ 
ปี 2556 และจัดท�ำฉบับ 
ปรับปรุงเนื้อหำในปี 2565
• ก�ำกับดูแลให้คู่ธุรกิจ 
รำยใหม่และคู่ธุรกิจหลัก 
แสดงควำมมุ่งมั่นปฏิบัติตำม 
จรรยำบรรณอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557

 • คู่ธุรกิจลงนำม 
ปฏิบัติตำม 
จรรยำบรรณ

 83%
ของมูลค่ำ
กำรจัดหำ

93% 
ของมูลค่ำ
กำรจัดหำ

 91% 
ของมูลค่ำ
กำรจัดหำ

93%
ของมูลค่ำ
กำรจัดหำ

94%
ของมูลค่ำ
กำรจัดหำ

คู่ธุรกิจ 95% 
ของมูลค่ำจัดหำ 
ลงนำมตำม 
จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ 
ของเอสซีจีภำยใน 
ปี 2566
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(1) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ เกณฑ์การรับรองที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยพิจารณาอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) เริ่มรวมข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

เอสซีจีขยำยขอบเขตกำรรำยงำนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GHG Scope 3) ของทั้งประเทศไทยและ 
ต่ำงประเทศทั้ง 15 หัวข้อ ตำมแนวทำง Corporate Value Chain  
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) 
โดยเก็บรวบรวมและรำยงำนข้อมูล GHG Scope 3 ตำมคำร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)  
และขององค์กร (Carbon Footprint Organization) ตำมแนวทำง
ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)  

ทั้งนี้เอสซีจีจะด�ำเนินกำรทวนสอบข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก Scope 3  
โดย 3rd Party ภำยในปี 2566  นอกจำกนี้เอสซีจีมุ่งมั่นในกำร 
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ ผ่ำนกำรมีส่วนร่วม 
ระหว่ำงเอสซีจีกับคู่ค้ำที่ส�ำคัญของบริษัท (Supplier Engagement  
Program) ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  ในปี 2565 เอสซีจี 
สร้ำงควำมมีส่วนร่วมกับคู่ค้ำส�ำคัญของบริษัท ผ่ำนกิจกรรม  
Supplier Day ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในกำรผลักดันและสร้ำง 
ควำมร่วมมือในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ปี 2565
หน่วย : พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Scope 2 : 2,880.41
Indirect Emission

พลังงานที่ซื้อ

แนวทางการรายงาน
1. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

2. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0)

3. Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain

4. Cement Sector Scope 3 GHG Accounting and Reporting Guidance

Scope 1 : 27,236.39
Direct Emission

กระบวนการผลิต

และกิจกรรมใน

การควบคุมองค์กร

Scope 3 : 9,355.75
Indirect Emission

กิจ
กร
รม
ต้น

น�้ำ

1.  การซื้อสินค้าและบริการ  

2.  สินค้าทุน    

3.  การเตรียมเชื้อเพลิงและพลังงาน  

4.  การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน�้า  

5.  ของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ  

6.  การเดินทางเพื่อธุรกิจ   

7.  การเดินทางของพนักงาน   

8.  การเช่าพื้นที่

4,644.20

0

1,441.81

1,820.29

2.67

13.24

6.86

0

457.83

43.31

10.71

64.54

0

7.74

842.55

กิจ
กร
รม
ปล
ำย
น�้ำ

9.  การขนส่งและกระจายสินค้า
 ของธุรกิจปลายน�้า  

10.  กระบวนการแปรรูปสินค้าที่ขายไป  

11.  การใช้สินค้าที่ขายไป   

12.  การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน  

13.  การให้เช่าพื้นที่ 

14.  แฟรนไชส์

15.  การลงทุน
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 เอสซีจี

1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด  
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ�ำกัด     NR  NR NR NR   NR NR NR NR   
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด            NR NR NR NR   
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด (ท่ำหลวง/เขำวง)            NR NR NR NR   
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด            NR NR NR NR   
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด            NR NR NR NR   
7 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด           NR NR NR NR NR   
8 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

9 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  NR NR NR NR  NR  NR NR   NR NR NR NR   

10 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลำย จ�ำกัด  

11 บริษัทศิลำไทยสงวน (2540) จ�ำกัด  

12 บริษัทศิลำสำนนท์ จ�ำกัด  

13 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จ�ำกัด  

14 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ�ำกัด  

15 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

16 บริษัทเอ็มอำร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด

17 บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

18 บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จ�ำกัด  

19
บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ�ำกัด (สระบุรี/ท่ำหลวง/
ทุ่งสง/หนองแค/ล�ำปำง)

       NR          

20
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ำกัด (ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลำดกระบัง/
ล�ำพูน/ศรีรำชำ/หนองแค/รั้วส�ำเร็จรูป)

 NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   

21 บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จ�ำกัด            NR      

22
บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด (สระบุรี/สระบุรี นิวสไตล์/
นครปฐม/ชลบุรี/นครรำชสีมำ/ล�ำพูน/ขอนแก่น/
นครศรีธรรมรำช/หนองแค)

       NR          

23 บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด            NR      

24 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ�ำกัด  

25 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด  

26 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  

27 บริษัทเอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จ�ำกัด  

28 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จ�ำกัด  

29 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ�ำกัด  

30 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ�ำกัด

31 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
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32 บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮำส์ซิง โซลูชัน จ�ำกัด  

33 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ำกัด  

34 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

35 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ำกัด

36 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จ�ำกัด  

37 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด        NR     NR NR NR   

38 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด        NR     NR NR NR   

39 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด  

40 บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด  

41
บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน) (หินกอง/หนองแค1/
นิคมอุตสำหกรรมหนองแค)

                 

42 บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จ�ำกัด             NR NR NR   

43 บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ำกัด       NR NR NR   NR NR NR NR   

44 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ำกัด  

45 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ�ำกัด  

46 บริษัทซูซันน์ สมำร์ท โซลูชั่น จ�ำกัด  

47 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ำกัด

48
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(บำงปะอิน/หนองแค)

           NR NR NR NR   

49 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ำกัด        NR    NR NR NR NR   

50 บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จ�ำกัด

51 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

52 บริษัทพำเนล เวิลด์ จ�ำกัด            NR NR NR NR NR  

53 บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ำกัด  

54 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ำกัด  

55 บริษัทไซไฟเซนซ์ เอเชีย จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

56 บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร โฮลดิ้ง จ�ำกัด

57 บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ำกัด         

58 บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

 SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์ )

1 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหำชน) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

2 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

3 บริษัทโปรเทค เอ้ำท์ซอสซิ่ง จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

4 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

5 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

6 บริษัทวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

7 บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จ�ำกัด

8 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ำกัด

9 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ำกัด

10 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

11 บริษัทเคชั่น เพำเวอร์ จ�ำกัด

12 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  
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13 บริษัทเซนฟำย เวนเจอร์ส จ�ำกัด

14 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด       NR NR NR         

15 บริษัทอำร์ ไอ แอล 1996 จ�ำกัด NR NR NR NR NR  NR NR NR  NR NR      

16 บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหำชน)       NR NR          

17 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ำกัด       NR NR          

18 บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม จ�ำกัด (ระยอง/สระบุรี)       NR NR NR         

19 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด     NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR   

20 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ำกัด       NR NR NR    NR NR NR   

21 บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด NR NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   

22 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด       NR NR          

23 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด               NR   

24 บริษัทเซอร์คูลำร์ พลำส จ�ำกัด

 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

1 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)  

2 บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

3 บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ�ำกัด (กำญจนบุรี/รำชบุรี)                  

4 บริษัทเว็กซ์เซล แพ็ค จ�ำกัด       NR NR NR   NR NR NR NR NR  

5 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ำกัด       NR NR NR   NR      

6 บริษัทอินวีนิค จ�ำกัด

7 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

8 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด                NR  

9 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ำกัด

10 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ�ำกัด

11 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด

12 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (กำญจนบุรี/ปรำจีนบุรี)                  

13
บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด (นวนคร/ปทุมธำนี/ 
สมุทรปรำกำร/รำชบุรี/สงขลำ/ชลบุรี/ปรำจีนบุรี/สระบุรี/ 
ก�ำแพงเพชร)

                 

14 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด            NR NR NR NR   

15 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด            NR      

16
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด (สมุทรสำคร/อ้อมน้อย/ 
นครปฐม)

           NR      

17 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหำชน)                  

18 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด                  

19 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ�ำกัด             NR NR NR   

20 บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ�ำกัด       NR NR NR  NR NR NR NR NR NR  

21 บริษัทพนัสนิมิต จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

22 บริษัทไทยพนำสณฑ์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

23 บริษัทไทยพนำดร จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

24 บริษัทไทยพนำรำม จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

25 บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

26 บริษัทสยำมพนำเวศ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
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27 บริษัทไทยพนำบูรณ์ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

28 บริษัทไทยวนภูมิ จ�ำกัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

29
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด (สมุทรสำคร/สมุทรสงครำม/
ระยอง)

 NR NR NR        NR      

30 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด

31 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ�ำกัด

32 บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด  NR NR NR        NR      

33 บริษัทคอนิเมก จ�ำกัด  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   
 ส่วนงานอื่น

1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด

2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จ�ำกัด (มหำชน)

3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จ�ำกัด

4 บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

5 บริษัทกฎหมำยเอสซีจี จ�ำกัด

6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

7 บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

8 บริษัทเมกำทริค จ�ำกัด

9 บริษัทเจียง คลีนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

10 บริษัทที-โวลต์ จ�ำกัด 

11 บริษัทเอ็นพี วัตต์ จ�ำกัด 

12 บริษัทซีเอ็น วัตต์ จ�ำกัด

13 บริษัทบีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

14 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จ�ำกัด

15 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

16 บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ�ำกัด

17 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ�ำกัด

18 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

19 บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม จ�ำกัด

20 บริษัทคลีนเนอร์ยี่ เอบีพี จ�ำกัด

21 บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

* เป็นข้อมูลของบริษัทย่อยที่รำยงำนงบกำรเงินตำมที่ระบุในรำยงำนประจ�ำปี 2565 
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภำพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้) 

 ส�ำนักงำน/ลงทุน/ขำย/บริกำร ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน
 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่ำ 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้ำควบรวมกิจกำร (น้อยกว่ำ 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรำยงำนข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

       กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนในปี 2565
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   ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1 SCG International Middle East Trading 
L.L.C

สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

2 SCG Logistics Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์

3 SCG Ceramics – Ly Heng Chhay 
(Cambodia) Co., Ltd กัมพูชำ

4 Khammouane Cement Co., Ltd. สปป. ลำว            NR NR NR NR NR  
5 PT SCG Pipe and Precast Indonesia อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR   NR

6 PT Semen Lebak อินโดนีเซีย     NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

7 PT SCG Readymix Indonesia อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR   NR

8 PT CPAC Surabaya อินโดนีเซีย NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

9 The Concrete Products and Aggregate 
(Vietnam) Co., Ltd. เวียดนำม NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

10 SCG Cement-Building Materials Vietnam 
Limited Liability Company เวียดนำม

11 Vietnam Construction Materials Joint 
Stock Company เวียดนำม  NR NR NR         NR NR NR   NR

12 Song Gianh Cement Joint Stock 
Company เวียดนำม             NR NR NR   NR

13 Mien Trung Cement One Member 
Company Limited เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR   NR

14 Danang Cement One Member Company 
Limited เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR NR  NR

15 Phu Yen Cosevco Cement Company 
Limited เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR NR  NR

16 Cementhai Ceramics Philippines 
Holdings, Inc. ฟิลิปปินส์

17 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์

18 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนำม  NR NR NR   NR  NR NR   NR     NR

19 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชำ  NR NR NR   NR  NR NR   NR     NR

20 SCG Cement-Building Materials 
Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์ NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

21 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR           NR

22 SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย

23 SCG International China (Guangzhou) 
Co., Ltd. จีน

24 SCG International Hong Kong Limited ฮ่องกง

25 SCG International (Philippines) 
Corporation ฟิลิปปินส์

26 SCG International USA Inc. สหรัฐอเมริกำ

27 PT SCG International Indonesia อินโดนีเซีย

28 SCG International Laos Co., Ltd. สปป. ลำว

29 SCG Marketing Philippines Inc. ฟิลิปปินส์

30 SCG International Malaysia Sdn. Bhd. มำเลเซีย

31 SCG International (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชำ

32 SCG International Middle East DMCC สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

33 SCG International Vietnam Co., Ltd. เวียดนำม

34 SCG International India Private Limited อินเดีย
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35 Oitolabs Technologies Private Limited อินเดีย

36 Unify Smart Tech Joint Stock Company เวียดนำม

37 Myanmar CBM Services Co., Ltd. เมียนมำ

38 Prime Group Joint Stock Company เวียดนำม

39 Prime Trading, Import and Export One 
Member Limited Liability Company เวียดนำม

40 SCG Home Vietnam Co.,Ltd เวียดนำม

41 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company เวียดนำม  NR

42 Prime Pho Yen Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR        NR NR NR NR   NR

43 Prime - Yen Binh Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR    NR NR NR   NR

44 Prime - Tien Phong Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR         NR NR NR   NR

45 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR         NR NR NR   NR

46 Prime - Truong Xuan Joint Stock 
Company เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

47 Buu Long Industry and Investment Joint 
Stock Company เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR NR  NR NR NR NR   NR

48 PT Semen Jawa อินโดนีเซีย  NR NR NR         NR NR NR   NR

49 SCG Logistics Lao Co., Ltd. สปป. ลำว  NR

50 SCG Logistics Management (Cambodia) 
Co., Ltd. กัมพูชำ  NR

51 Mawlamyine Cement Limited เมียนมำ  NR NR NR         NR NR NR   NR

52 Prime Dai An Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

53 PT KIA Serpih Mas อินโดนีเซีย NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

54 Kampot Cement Co., Ltd. กัมพูชำ             NR NR NR   NR

55 PT KIA Keramik Mas อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR    NR NR NR   NR

56 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. อินโดนีเซีย  NR NR NR         NR NR NR   NR

57 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. อินโดนีเซีย

58 Prime Dai Viet Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR         NR NR NR   NR

59 Prime Thien Phuc Joint Stock Company เวียดนำม NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

60 Prime Phong Dien Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR              NR

61 Prime Dai Loc Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR              NR

62 CPAC Cambodia Co., Ltd. กัมพูชำ  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR   NR

63 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ฟิลิปปินส์  NR NR NR   NR           NR

64 SCG Myanmar Concrete and Aggregate 
Co., Ltd. เมียนมำ  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR   NR

65 PT Surya Siam Keramik อินโดนีเซีย NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

66 SCG Builk One Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์

67 Prime Hao Phu Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

68 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชำ NR

69 Prime Dai Quang Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR        NR NR     NR

70 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) 
Co., Ltd. เมียนมำ  NR

71 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชำ  NR

72 SCG International Bangladesh 
Company Limited บังกลำเทศ

73 Mingalar Motor Co., Ltd. เมียนมำ

74 PT Siam-Indo Gypsum Industry อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR       NR NR NR  NR

75 PT Siam-Indo Concrete Products อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR NR   NR NR NR NR  NR
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76 PT Pion Quarry Nusantara อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR NR  NR NR NR NR NR  NR

77 Home Center Quang Ninh Joint Stock 
Company เวียดนำม

78 PT SCG Barito Logistics อินโดนีเซีย  NR

79 PT Renos Marketplace Indonesia อินโดนีเซีย

80 PT Tambang Semen Sukabumi อินโดนีเซีย  NR NR NR         NR NR NR   NR

81 Kampot Land Co., Ltd. กัมพูชำ

   SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์ )

1 Recycling Holding Volendam B.V. เนเธอร์แลนด์

2 Kras Investments B.V. เนเธอร์แลนด์

3 Krasgroup Vastgoed B.V. เนเธอร์แลนด์

4 Kras Belgium B.V. เบลเยียม

5 Kras Asia Ltd. ฮ่องกง

6 Sirplaste - Sociedade Industrial 
de Recuperados de Plástico, S.A. โปรตุเกส

7 REPCO NEX (Vietnam) Company Limited เวียดนำม

8 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เวียดนำม

9 Norner AS นอร์เวย์

10 Norner Research AS นอร์เวย์

11 PT TPC Indo Plastic and Chemicals อินโดนีเซีย       NR NR NR    NR NR NR NR  NR

12 Chemtech Co., Ltd. เวียดนำม     NR  NR NR NR    NR NR NR NR  NR

13 Xplore S.R.L. (Formerly: HTExplore S.R.L.) อิตำลี

14 SENFI UK Limited สหรำช
อำณำจักร

15 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. เมียนมำ NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

16 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. เวียดนำม       NR NR NR    NR NR NR NR  NR

17 TPC Vina Plastic and Chemical 
Corporation Ltd. เวียดนำม       NR NR NR    NR NR NR NR  NR

18 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชำ       NR NR NR    NR NR NR NR  NR

19 Binh Minh Plastics Joint Stock Company เวียดนำม NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  NR

20 North Binh Minh Plastics Limited 
Company เวียดนำม

21 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia อินโดนีเซีย

22 SCG Chemicals Trading Singapore Pte.
Ltd. สิงคโปร์

23 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์

24 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. สิงคโปร์

25 Hexagon International, Inc. สหรัฐอเมริกำ

26 SENFI Norway AS นอร์เวย์

27 SCGN AS นอร์เวย์

28 SENFI Swiss GmbH สวิตเซอร์แลนด์

29 PT Nusantara Polymer Solutions อินโดนีเซีย

30 Kras Gemert B.V. เนเธอร์แลนด์

31 Kras Hoek van Holland B.V. เนเธอร์แลนด์

32 Kras Polymers B.V. เนเธอร์แลนด์

33 Kras Recycling B.V. เนเธอร์แลนด์

34 REKS LLC คอซอวอ
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   SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 

1 Jordan Trading Inc. สหรัฐอเมริกำ

2 Peute Recycling B.V. เนเธอร์แลนด์

3 Peute Papierrecycling B.V. เนเธอร์แลนด์

4 Peute Plasticrecycling B.V. เนเธอร์แลนด์

5 Peute Recycling International B.V. เนเธอร์แลนด์

6 Peute Portugal, Unipessoal Lda โปรตุเกส

7 Peute Recycling Spain S.L. สเปน

8 Go-Pak UK Limited สหรำช
อำณำจักร

9 Go-Pak Vietnam Limited เวียดนำม

10 Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. เวียดนำม

11 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์

12 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. 
Ltd. สิงคโปร์

13 Deltalab Global, S.L. สเปน

14 Deltalab, S.L. สเปน

15 Keylab, S.L.U. สเปน

16 Nirco, S.L. สเปน

17 Envases Farmaceuticos, S.A. สเปน

18 Equilabo Scientific, S.L.U. สเปน

19 Sanilabo, S.L.U. สเปน

20 United Pulp and Paper Co., Inc. ฟิลิปปินส์  NR NR NR        NR      NR

21 Vina Kraft Paper Co., Ltd. เวียดนำม  NR NR NR              NR

22 New Asia Industries Co., Ltd. เวียดนำม  NR NR NR        NR      NR

23 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนำม  NR NR NR        NR      NR

24 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. เวียดนำม  NR NR NR              NR

25 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนำม NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

26 PT Indoris Printingdo อินโดนีเซีย  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

27 Peute UK Limited สหรำช
อำณำจักร

28 PT Indocorr Packaging Cikarang อินโดนีเซีย  NR NR NR        NR      NR

29 Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation เวียดนำม

30 Duy Tan Long An Co., Ltd. เวียดนำม

31 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. เวียดนำม

32 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. 
(Formerly: CLF Plastics Co., Ltd.) เวียดนำม

33 Mata Plastic Co., Ltd. เวียดนำม

34 TCG Solutions Pte. Ltd. สิงคโปร์

35 Interpress Printers Sendirian Berhad มำเลเซีย  NR NR NR   NR NR NR   NR NR NR NR   NR

36 PT Primacorr Mandiri อินโดนีเซีย  NR NR NR        NR      NR

37 Bien Hoa Packaging Joint Stock 
Company เวียดนำม

38 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. อินโดนีเซีย  NR NR NR              NR

39 PT Dayasa Aria Prima อินโดนีเซีย
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40 PT Indonesia Dirtajaya Aneka  
Industri Box อินโดนีเซีย

41 PT Bahana Buana Box อินโดนีเซีย

42 PT Rapipack Asritama อินโดนีเซีย

43 Tin Thanh Packing Joint Stock Company เวียดนำม  NR NR NR        NR      NR

   ส่วนงานอื่น 

1 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. สิงคโปร์

2 A.I. Tech Inter Private Limited สิงคโปร์

3 SCG Vietnam Co., Ltd. เวียดนำม

4 PT SCG Indonesia อินโดนีเซีย

* เป็นข้อมูลของบริษัทย่อยที่รำยงำนงบกำรเงินตำมที่ระบุในรำยงำนประจ�ำปี 2565 
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภำพรวมเอสซีจี หรือยังไม่ถูกรวมข้อมูลในปีนี้) 

 ส�ำนักงำน/ลงทุน/ขำย/บริกำร ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำน
 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่ำ 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้ำควบรวมกิจกำร (น้อยกว่ำ 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรำยงำนข้อมูลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

       กำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท�ำงำนในปี 2565
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รายงานการใหค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งเป็นอสิระของเอสจเีอสตอ่รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ
เอสซจี ีประจ าปี 2565 
 
บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด (“เอสจีเอส”) ไดรั้บมอบหมำยจำก บริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) (“เอสซจีี”) เพ่ือใหค้วำม
เชือ่มั่นอย่ำงเป็นอสิระต่อรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืประจ ำปี 2565 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2565 ตำมเกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรประเมนิ
เร่ืองทีใ่หค้วำมเชือ่มั่น 
 
กลุม่เป้าหมายของการใหค้วามเชือ่ม ัน่ 
รำยงำนกำรใหค้วำมเชือ่มั่นฉบับน้ี จัดท ำขึน้โดยมวีัตถุประสงคเ์พ่ือสือ่สำรใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสียของเอสซจีีรับทรำบ 
 
ความรบัผดิชอบ 
ผูบ้รหิำรของเอสซจีี และคณะท ำงำนดำ้นกำรพัฒนำควำมย่ังยืนขององคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจัดท ำขอ้มูลรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
รวมถงึกำรจัดท ำ กำรน ำไปปฏบิัติ กำรด ำรงไวซ้ ึง่ระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดท ำรำยงำน และกำรน ำเสนอรำยงำนอย่ำง
เหมำะสม โดยเอสจีเอส ไม่ไดม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งในกระบวนกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรดังกล่ำวของเอสซจีี เอสจีเอสมีควำมรับผดิชอบในกำรให ้
ควำมเห็นโดยอสิระ ภำยใตข้อบเขตของกำรทวนสอบเน้ือหำ ขอ้มูล และถอ้ยแถลง ทีเ่ปิดเผยต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของเอสซจีี 
 
มาตรฐานการรบัรอง ประเภท และระดบัความเชือ่ม ัน่ 
ขอ้ตกลงในกำรใหค้วำมเชือ่มั่นต่อรำยงำนควำมย่ังยนื และอเีอสจีของเอสจีเอสทีน่ ำมำปฏบิัตนัิ้น อำ้งองิตำมมำตรฐำนกำรรับรอง และแนวทำง
กำรรำยงำนควำมย่ังยนื ทีไ่ดรั้บกำรยอมรับในระดับสำกล  
 
เอสจีเอสไดด้ ำเนินกำรเพ่ือใหค้วำมเชือ่มั่นต่อรำยงำน ในควำมเชือ่มั่นระดับจ ำกัด ตำมมำตรฐำนทีใ่หค้วำมเชือ่มั่นระหว่ำงประเทศ ดังต่อไปน้ี: 

• มำตรฐำนงำนทีใ่หค้วำมเชือ่มั่นระหว่ำงประเทศ รหัส 3000 เร่ือง งำนใหค้วำมเชือ่มั่นนอกเหนือจำกกำรตรวจสอบหรือกำรสอบทำน
ขอ้มูลทำงกำรเงนิในอดตี (ISAE 3000) 

• มำตรฐำนทีใ่หค้วำมเชือ่มั่นระหว่ำงประเทศ รหัส 3410 เร่ือง งำนใหค้วำมเชือ่มั่นต่อรำยงำนก๊ำซเรือนกระจก (ISAE 3410) 
 
ขอบเขตของการรบัรองความเชือ่ม ัน่และเกณฑส์ าหรบัการรายงาน 
ขอบเขตของกำรรับรองควำมเชือ่มั่นของกำรรำยงำนขอ้มูลประกอบไปดว้ยกำรประเมนิคุณภำพ ควำมถูกตอ้ง และควำมน่ำเชือ่ถอืของขอ้มูลที่
เปิดเผยเฉพำะเร่ืองทีม่คีวำมเชือ่มั่น ระบุตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง และแสดงควำมสอดคลอ้งกับมำตรฐำนต่อไปน้ี: 

• มำตรฐำนกำรรำยงำนดำ้นควำมย่ังยนื GRI Standards 2021 (In Accordance with) 
• วธิกีำรและมำตรฐำนก ำหนดค่ำและรำยงำนปรมิำณก๊ำซเรือนกระจกตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรนักธุรกจิโลกเพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยนื: มำตรฐำนกำรรำยงำนและบันทกึขอ้มูลของบรษัิท (WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 
Accounting and Reporting Standard) 

• แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืขอสมำคมอุตสำหกรรมปูนซเีมนตแ์ละคอนกรีตโลก (ฉบับเดอืนตุลำคม 2562) (GCCA) 
• มำตรฐำนกำรจัดกำรบัญชเีพ่ือควำมย่ังยนื ทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชเีพ่ือควำมย่ังยืน (SASB) 

 
ขอ้มูลสารสนเทศของเรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่ม ัน่ 
ประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอื และควำมถูกตอ้งของชุดขอ้มูลสำรสนเทศ ซึง่ไดร้วมไวใ้นรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ใหเ้ป็นไปตำมขอบเขตของ
กำรรำยงำนทีจั่ดท ำขึน้โดยเอสซีจี เฉพำะเร่ืองทีต่อ้งกำรใหค้วำมเชือ่มั่นทีไ่ดต้กลงร่วมกัน ดังน้ี  
 

1) ดัชนีชีว้ัดผลกำรปฏบิัติงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มทีป่รำกฎเป็นตัวเลข 
o ปรมิำณกำรใชพ้ลังงำน (เพตระจูล) 
o ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) (ลำ้นตัน) 
o ปรมิำณน ้ำจำกภำยนอก (ลำ้นลูกบำศกเ์มตร) และน ้ำกลับมำใช ้(ลำ้นลูกบำศก์เมตร) 
o ปรมิำณน ้ำทิ้ง (ลำ้นลูกบำศกเ์มตร) 
o คุณภำพน ้ำทิง้ (บโีอด,ี ซโีอดี และของแข็งแขวนลอย (ตัน)) 
o ปรมิำณของเสยีจ ำแนกตำมประเภทและวธิกีำรจัดกำร (พันตัน) 
o ปรมิำณกำรปล่อยสำรมลพษิของ ออกไซดข์องไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร ์ฝุ่ น และกำรปล่อยมลพษิทำงอำกำศ

ทีม่นัียส ำคัญ รวมถงึสำรประกอบอนิทรีย์ระเหยง่ำย (ตัน) 
2) ดัชนีชีว้ัดผลกำรปฏบิัติงำนดำ้นสังคม 

o จ ำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถึงขัน้เสยีชวีิต จ ำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนทีส่่งผลกระทบ
รุนแรง จ ำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถงึขัน้สูญเสยีวันท ำงำน จ ำนวนและอัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำร
ท ำงำนทีต่อ้งมกีำรบันทกึทัง้หมด และชั่วโมงกำรท ำงำน 

o จ ำนวนผูเ้จ็บป่วยและเป็นโรคจำกกำรท ำงำนถงึขัน้เสียชวีติ และอัตรำกำรเจ็บป่วยและโรคจำกกำรท ำงำนทีต่อ้งมกีำร
บันทกึทัง้หมด 

o สัดส่วนค่ำจำ้งพ้ืนฐำน ผลตอบแทนรวม และควำมแตกต่ำงของสัดส่วนค่ำจำ้งของพนักงำนหญงิต่อพนักงำนชำย 
 

ASSURANCE STATEMENT 



PERFORMANCE 143

 

GP5024 Issue 6 

 
ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานใหค้วามเชือ่ม ัน่ 
เมือ่พจิำรณำถงึควำมเสีย่งของขอ้ผดิพลำดทีม่สีำระส ำคัญ ส ำนักงำนวำงแผนและปฏบิัติงำนเพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลและค ำอธบิำยทัง้หมดทีจ่ ำเป็น
เพ่ือใหไ้ดรั้บหลักฐำนทีเ่หมำะสมอย่ำงเพียงพอส ำหรับใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรสนับสนุนขอ้สรุป 
ขัน้ตอนกำรปฏบิัตงิำนใหค้วำมเชือ่มั่นประกอบดว้ย 

• สัมภำษณ์ผูบ้รหิำรของเอสซีจีรวมถงึคณะท ำงำนดำ้นกำรพัฒนำควำมย่ังยืน  และหน่วยงำนดำ้นกำรปฏบิัติงำนทีรั่บผิดชอบต่อผล
กำรด ำเนินงำนทีอ่ยู่ในขอบเขตทีเ่อสจีเอสใหค้วำมเชือ่มั่น 

• ทบทวนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของเอสซจีีกับผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพ่ือยนืยันควำมถูกตอ้ง และเหมำะสมของขอ้มูลทีไ่ดรั้บ ผ่ำนกำร
ทวนสอบเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทำนกระบวนกำรทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรประเมนิประเด็นดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนื ผ่ำนกำรทวนสอบเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ตรวจสอบระบบขอ้มูลสำรสนเทศของเอสซีจี เพ่ือยนืยันว่ำไม่มีขอ้ผดิพลำด หรือละเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูล หรือกำรสือ่ควำมที่

คลำดเคลือ่นอย่ำงมนัียส ำคัญในรำยงำนฉบับน้ี โดยกำรทบทวนประสทิธผิลของกระบวนกำรรวบรวมขอ้มูล ขัน้ตอนกำรท ำงำน 
ระบบกำรรำยงำนขอ้มูล และผลกำรทวนสอบภำยใน รวมถงึกำรสัมภำษณ์ผูรั้บผดิชอบกระบวนกำรรวบรวมขอ้มูลและจัดท ำรำยงำน
ในระดับเอสซจีี และระดับธุรกจิ 

• ทวนสอบหลักฐำนสนับสนุนต่ำงๆ ณ พ้ืนทีป่ฏบิัตงิำนใน 3 ธุรกจิ (business units) จ ำนวน 8 แห่ง 
o ธุรกจิซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก์่อสรำ้ง 

▪ ธุรกจิซเิมนต ์จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษัิทปูนซเิมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ำกัด และ PT Semen Jawa  
▪ ธุรกจิผลิตภัณฑก์่อสรำ้ง จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษัิทสยำมซำนิทำรีแวรอ์นิดัสทรี จ ำกัด และ Prime Dai 

Loc Joint Stock Company 
o SCGC (ธุรกจิเคมิคอลส)์ จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษัิทไทยโพลเิอททลีีน จ ำกัด และ TPC Vina Plastic and Chemical 

Corporation Ltd. 
o SCGP (ธุรกจิแพคเกจจิง้) จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษัิทสยำมครำฟทอ์ุตสำหกรรม จ ำกัด (รำชบุรี) และ PT FAJAR 

SURYA WISESA Tbk. 
 
ขัน้ตอนกำรสอบทำนใหค้วำมเชือ่มั่นอย่ำงจ ำกัดนั้นขึน้อยู่กับลักษณะของกจิกรรม ขอบข่ำย ชว่งระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรทวนสอบ ซึง่มขีอบเขต
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลทีจ่ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเชือ่มั่นอย่ำงสมเหตุสมผล ดังนัน้ ระดับควำมเชือ่มั่นทีไ่ดจ้งึต ่ำกว่ำกำรตรวจสอบ
เพ่ือใหไ้ดค้วำมเชือ่มั่นอย่ำงสมเหตุสมผล 
 
ขอ้จ ากดั และการลดผลกระทบ 
กระบวนกำรใหค้วำมเชือ่มั่น ไม่รวมถึงขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงนิทีไ่ดรั้บกำรตรวจสอบบัญชโีดยอสิระ โดยขอ้จ ำกัดอืน่ๆ ของงำนใหค้วำมเชือ่มั่นน้ี 
ไดม้กีำรด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้กดิประสทิธิภำพ และลดผลกระทบทีเ่กดิจำกขอ้จ ำกัดต่ำงๆ ถอ้ยแถลง และขอ้มูลทีอ่ยู่ภำยใตข้อบเขตของกำร
รำยงำนทีไ่ม่ไดรั้บกำรใหค้วำมเชือ่มั่น เน่ืองจำกไม่สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลไดต้ำมกรอบระยะเวลำทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ไดม้กีำรระบุอย่ำงชัดเจนไวใ้น
รำยงำน 
 
ถอ้ยแถลงของความเป็นอสิระ และความรูค้วามสามารถ 
กลุ่มบรษัิทเอสจีเอส องคก์รชัน้น ำของโลกทีด่ ำเนินธุรกจิทำงดำ้นกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรทวนสอบ มำกว่ำ 100 ปี และด ำเนิน
ธุรกจิมำกกว่ำ 140 ประเทศ รวมไปถึงกำรรับรองระบบกำรจัดกำร และกำรฝึกอบรมดำ้นคุณภำพ สิง่แวดลอ้ม สังคม และกำรใหค้วำมเชือ่มั่น
รำยงำนควำมย่ังยนื งำนบรกิำรใหค้วำมเชือ่มั่นน้ีทีเ่อสจีเอสด ำเนินกำรใหเ้อสซีจี มกีำรใหค้วำมเห็นโดยอสิระต่อเร่ืองทีใ่หค้วำมเชือ่มั่น โดย
ปรำศจำกกำรขัดแยง้ต่อขอ้เท็จจรงิ ผลประโยชน์ทับซอ้นกับองคก์ร และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
คณะผูท้วนสอบประกอบไปดว้ย บุคคลทีม่ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัตทิีเ่หมำะสม ในกำรด ำเนินกำรใหค้วำมเชือ่มั่น โดย
ผูท้วนสอบมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบรับรองระบบกำรจัดกำรดำ้นคุณภำพ สิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย พลังงำน 
มำตรฐำนดำ้นแรงงำน กำรทวนสอบคำรบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร คำรบ์อนฟุตพริน้ทผ์ลติภัณฑ ์และกำรใหค้วำมเชือ่มั่นรำยงำนควำมย่ังยืน 
 
ขอ้คดิเห็นการใหค้วามเชือ่ม ัน่/การทวนสอบ 
จำกกำรปฎบิัตงิำนดว้ยวธิกีำรและกำรทวนสอบดังกล่ำวขำ้งตน้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่ำขอ้มูลทีน่ ำเสนอในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนื
ของเอสซจีี 2565 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2565 ภำยใตข้อบเขตทีเ่อสจีเอสใหค้วำมเชือ่มั่น ไม่ไดจั้ดท ำขึน้ตำมเกณฑใ์นกำรจัดท ำ
รำยงำนควำมย่ังยนืขำ้งตน้ 
 
 
ลงนาม:  
ส าหรบัและในนามของ บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
มนตร ีต ัง้เตมิสริกุิล 
ผูจ้ดัการท ัว่ไป 
100 ถนนนางลิน้จี ่แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2566 
 
WWW.SGS.COM 
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OUR BUSINESS OUR STRATEGY ESG FOCUS OUR ACTION PERFORMANCE

GRI Content Index

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

General disclosures
GRI 2: General 
Disclosures 2021

2-1 Organizational details SR 06-07

2-2 Entities included in the organization’s sustainability 
reporting

SR 133-141

2-3 Reporting period, frequency and contact point SR 106-109

2-4 Restatements of information SR 106-109

2-5 External assurance SR 142-143

2-6 Activities, value chain and other business relationships SR 26-27

2-7 Employees SR 06-07, 123-125

2-8 Workers who are not employees a, b, c Confidentiality 
constraints

This information is for 
internal use.

2-9 Governance structure and composition SR 34-38

2-10 Nomination and selection of the highest 
governance body

AR 157-162

2-11 Chair of the highest governance body AR 184

2-12 Role of the highest governance body in overseeing 
the management of impacts

AR 188-197

2-13 Delegation of responsibility for managing impacts AR 197

2-14 Role of the highest governance body 
in sustainability reporting

SR 38

2-15 Conflicts of interest AR 191-193, 219-220

2-16 Communication of critical concerns AR 191-193, 219-220

2-17 Collective knowledge of the highest governance body AR 163-166

2-18 Evaluation of the performance of the highest 
governance body

AR 161-162

2-19 Remuneration policies - CEO and Executive  
Compensation Management ; 
https://file.scgsustainability. 
com/wp-content/uploads/ 
2022/02/27131514/Executive_ 
Compensation_Management. 
pdf

2-20 Process to determine remuneration - CEO and Executive  
Compensation Management ;  
https://file.scgsustainability. 
com/wp-content/uploads/ 
2022/02/27131514/Executive_ 
Compensation_Management. 
pdf

2-21 Annual total compensation ratio a, b, c Confidentiality 
constraints

This information is for 
internal use.

2-22 Statement on sustainable development strategy SR 04-05, 32-33

2-23 Policy commitments SR 20-21

2-24 Embedding policy commitments SR 37-38

2-25 Processes to remediate negative impacts SR 40-43

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising 
concerns

SR 40-43

2-27 Compliance with laws and regulations SR 22-23, 98-99, 119

2-28 Membership associations SR 46-47

2-29 Approach to stakeholder engagement SR 40-43

2-30 Collective bargaining agreements SR 123

Material topics
GRI 3: Material 
Topics 2021

3-1 Process to determine material topics SR 30-31

3-2 List of material topics SR 30-31

Statement of use The Siam Cement Public Company Limited has reported in accordance with the GRI Standards 
for the period 1 Jan 2022 to 31 Dec 2022.

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021

https://file.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2022/02/27131514/Executive_Compensation_Management.pdf
https://file.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2022/02/27131514/Executive_Compensation_Management.pdf
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GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Economic performance

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 15, SR 110-111

GRI 201: Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed AR 15, SR 110-111

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

SR 151, TCFD Report;  
https://file.scgsustainability. 
com/wp-content/uploads/ 
2022/06/29085200/TCFD- 
Report-2022.pdf

201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

a, b, c, d, e Confidentiality 
constraints

This information is for 
internal use.

201-4 Financial assistance received from government SR 110-111

Market presence

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 100-101, 123-125

GRI 202: Market 
Presence 2016

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage

SR 123-125

202-2 Proportion of senior management hired from 
the local community

SR 123-125

Indirect economic impacts

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics 

GRI 203: Indirect 
Economic Impacts 
2016

203-1 Infrastructure investments and services supported a, b, c Information  
unavailable/ 
incomplete

This information has  
been included in  
community investment. 
Please SR 49,  
102-103

203-2 Significant indirect economic impacts a, b Information  
unavailable/ 
incomplete

Impact valuation has  
been conducted by  
project base such as  
Sharing the Dream,  
Learn to Earnt,  
The Power of  
Community, Skills  
Development School,  
and Q-CHANG.

Procurement practices

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90-91

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers SR 130-131

Anti-corruption

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 218-226

GRI 205: 
Anti-corruption 
2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption AR 218-226

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

AR 218-226

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR 218-226

Anti-competitive behavior

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 218-226

GRI 206:  
Anti-competitive 
Behavior 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices 

AR 218-226

https://file.scgsustainability. com/wp-content/uploads/ 2022/06/29085200/TCFD- Report-2022.pdf
https://file.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2022/06/29085200/TCFD-Report-2022.pdf
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GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Tax

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics - Tax Policy ; https://scc. 
listedcompany.com/misc/ 
cg/2022/20220608-scc-tax- 
policy-en.pdf 

GRI 207: 
Tax 2019

207-1 Approach to tax - Tax Policy ; https://scc. 
listedcompany.com/misc/ 
cg/2022/20220608-scc-tax- 
policy-en.pdf 

207-2 Tax governance, control, and risk management - Tax Policy ; https://scc. 
listedcompany.com/misc/ 
cg/2022/20220608-scc-tax- 
policy-en.pdf 

207-3 Stakeholder engagement and management 
of concerns related to tax

- Tax Policy ; https://scc. 
listedcompany.com/misc/ 
cg/2022/20220608-scc-tax- 
policy-en.pdf 

207-4 Country-by-country reporting AR 103, SR 110-111, 125

Materials

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 78

GRI 301: 
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or volume SR 112

301-2 Recycled input materials used SR 112

301-3 Reclaimed products and their packaging materials a, b Information 
unavailable/
incomplete

Information of  
reclaimed products  
and packaging  
materials are collected
by business unit for 
efficient production 
and quality  
improvement.

Energy

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 52-55, 74-77

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the organization SR 114-115 Yes

302-2 Energy consumption outside of the organization a, b, c, d  Confidentiality 
constraints

Energy data are  
very confidentality of  
suppliers, transporters, 
customers and  
related stakeholders  
in value chain.

302-3 Energy intensity SR 114-115

302-4 Reduction of energy consumption SR 22, SR74-75, SR114-115

302-5 Reductions in energy requirements of products and 
services

SR 18

Water and effluents

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 92-93

GRI 303: 
Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource SR 92-93

303-2 Management of water discharge-related impacts SR 92-93

303-3 Water withdrawal SR 116-117 Yes

303-4 Water discharge SR 116 Yes

303-5 Water consumption SR 116-117

Biodiversity

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 96-97

GRI 304: 
Biodiversity 2016

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, 
or adjacent to, protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas

SR 96-97

304-2 Significant impacts of activities, products 
and services on biodiversity

SR 96-97

304-3 Habitats protected or restored SR 96-97

304-4 IUCN Red List species and national conservation list 
species with habitats in areas affected by operations

SR 96-97

https://scc.listedcompany.com/misc/cg/2022/20220608-scc-tax-policy-en.pdf
https://scc.listedcompany.com/misc/cg/2022/20220608-scc-tax-policy-en.pdf
https://scc.listedcompany.com/misc/cg/2022/20220608-scc-tax-policy-en.pdf
https://scc.listedcompany.com/misc/cg/2022/20220608-scc-tax-policy-en.pdf
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GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Emissions

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 74-77, 94-95

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR 74-75, SR 113 Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SR 74-75, SR 113 Yes

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions SR 77, SR 132

305-4 GHG emissions intensity SR 113

305-5 Reduction of GHG emissions SR 113

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) a, b, c, d  Information 
unavailable/
incomplete

Collection of data is  
not required by law or  
corporate.

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), 
and other significant air emissions

SR 119 Yes

Waste

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 78-81

GRI 306: Waste 
2020 

306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts

SR 78-81

306-2 Management of significant waste-related impacts SR 78-81

306-3 Waste generated SR 118 Yes

306-4 Waste diverted from disposal SR 118 Yes

306-5 Waste directed to disposal SR 118 Yes

Supplier environmental assessment

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90-91

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016 

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

SR 90-91, SR 130-131 
https://www.scgsustainability. 
com/en/sustainable-value- 
towards-suppliers-en/

308-2 Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken

SR 90-91, SR 130-131

Employment

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98, 100

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover SR 124

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees

a, b Information 
unavailable/
incomplete

The benefit vary by 
country and type of 
employment.

401-3 Parental leave SR 124

Labor/management relations

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98, 100

GRI 402: Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes

a, b Information 
unavailable/
incomplete

Under Labor  
Protection Act as  
minimum.

Occupational health and safety

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 82

GRI 403: 
Occupational 
Health 
and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

AR 78, SR 82-85

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

AR 78, SR 82-85

403-3 Occupational health services AR 78, SR 82-85

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational health and safety

AR 78, SR 82-85

403-5 Worker training on occupational health and safety AR 78, SR 82-85

403-6 Promotion of worker health AR 78, SR 82-85

403-7 Prevention and mitigation of occupational health  
and safety impacts directly linked by business relationships

AR 78, SR 82-85

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

SR 133-141

403-9 Work-related injuries AR 92, SR 120-121 Yes

403-10 Work-related ill health AR 92, SR 120-121 Yes

https://www.scgsustainability.com/en/sustainable-value-towards-suppliers-en/
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GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Training and education

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 100

GRI 404: Training 
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

AR 172, SR 124

404-2 Programs for upgrading employee 
skills and transition assistance programs

AR 170-173, SR 100-101

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career development reviews

SR 100

Diversity and equal opportunity

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98, 100

GRI 405: Diversity 
and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees AR 184-185, SR 39, 123

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men

SR 123 Yes

Non-discrimination

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98, 100

GRI 406: 
Non-discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken 

AR 220, SR 98-99

Freedom of association and collective bargaining

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90, 98

GRI 407: Freedom 
of Association and 
Collective 
Bargaining 2016

407-1 Operations and suppliers in which the right to 
freedom of association and collective bargaining may be 
at risk

AR 180, 182, SR 41, 90, 
98-99, 133

Child labor

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90, 98

GRI 408: Child 
Labor 2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labor

AR 180, 182, SR 41, 90, 
98-99, 133

Forced or compulsory labor

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90, 98

GRI 409: Forced or 
Compulsory Labor 
2016

409-1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of forced or compulsory labor

AR 180, 182, SR 41, 90, 
98-99, 133

Security practices

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98

GRI 410: 
Security 
Practices 2016

410-1 Security personnel trained in human rights policies or 
procedures

AR 182, SR 90, 98-99, 133

Rights of indigenous peoples

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 98

GRI 411: Rights 
of Indigenous 
Peoples 2016

411-1 Incidents of violations involving rights 
of indigenous peoples

SR 98-99

Local communities

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 148, 160 
SR 31, 40, 43, 102

GRI 413: Local 
Communities 2016

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

SR 102-103

413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities

SR 31, 82
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GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION
ASSURANCEREQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Supplier social assessment

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 90-91

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 
2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

AR 173, SR 90-91, 
SR 130-131
https://www.scgsustainability.
com/en/sustainable-value-
towards-suppliers-en/

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and actions taken

SR 90-91, SR 130-131

Public policy

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 110

GRI 415: Public 
Policy 2016

415-1 Political contributions SR 110

Customer health and safety

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 173, SR 42, 86

GRI 416: 
Customer Health 
and Safety 2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of 
product and service categories

AR 173, SR 86-87

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services

SR 87

Marketing and labeling

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics SR 31, 86, 88

GRI 417: 
Marketing and 
Labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information and 
labeling

SR 78-81, 86-87

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 
and service information and labeling

SR 87

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

SR 87

Customer privacy

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of material topics AR 85-86, 167, 173

GRI 418: 
Customer Privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

AR 220

AR = One Report
SR = Sustainability Report

https://www.scgsustainability.com/en/sustainable-value-towards-suppliers-en/
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การด�าเนินงานตามแนวทาง 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Recommendations
Disclose

AR SR
Disclose the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.

73-74 34-38b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks  
    and opportunities.

Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses,  
strategy, and financial planning where such information is material.

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified  
    over the short, medium, and long term.

75-76

28-33,
52-59,
74-77,
92-93

b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s   
    businesses, strategy, and financial planning.

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration different  
    climate-related scenarios, including a 2๐C or lower scenario.

Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.

a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks.

73-86
28-31,
34-38

b) Describe the organization’s processes for managing climate related risks.

c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks  
    are integrated into the organization’s overall risk management.

Disclose the metrics and targets used to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities  
where such information is material.

a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and 
    opportunities in line with its strategy and risk management process. -

20-23,
49,

74-77

b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) 
    emissions, and the related risks. 89

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and 
    opportunities and performance against targets. -

GOVERNANCE

STRATEGY

RISK MANAGEMENT

METRICS
and TARGETS

AR = One Report
SR = Sustainability Report
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TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

Activity Metrics Production by major product line Quantitative Metric tons (t) EM-CM-000.A
RT-CH-000.A
RT-CP-000.A

P.112

Greenhouse Gas 
Emissions

Gross global Scope 1 emissions, percentage covered under 
emissions-limiting regulations

Quantitative Metric tons (t) CO2-e, 
Percentage (%)

EM-CM-110a.1
RT-CH-110a.1
RT-CP-110a.1

P.113, 126 

Discussion of long-term and short-term strategy or plan to 
manage Scope 1 emissions, emissions reduction targets, and 
an analysis of performance against those targets

Discussion  
and Analysis

n/a EM-CM-110a.2
RT-CH-110a.2
RT-CP-110a.2

P.74

Air Quality Air emissions of the following pollutants: (1) NOx 
(excluding N2O), (2) SOx, (3) particulate matter (PM10), 
(4) dioxins/furans, (5) volatile organic compounds (VOCs),  
(6) polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),  
and (7) heavy metals

Quantitative Metric tons (t) EM-CM-120a.1
RT-CH-120a.1
RT-CP-120a.1

(1) (2) (3) P.119
(4) (5) (7) P.126

Energy  
Management

(1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3) 
percentage alternative, (4) percentage renewable*

Quantitative Gigajoules (GJ), 
Percentage (%)

EM-CM-130a.1
RT-CH-130a.1
RT-CP-130a.1

(1) (2) (3) (4) 
P.114-115, 126

Water Management (1) Total fresh water withdrawn, (2) percentage recycled*,  
(3) percentage in regions with High or Extremely  
High Baseline Water Stress

Quantitative Thousand cubic  
meters (m3), 
Percentage (%)

EM-CM-140a.1
RT-CH-140a.1
RT-CP-140a.1

(1) (2) (3) 
P.116-117

Number of incidents of non-compliance associated with water 
quality permits, standards, and regulations

Quantitative Number RT-CH-140a.2
RT-CP-140a.3

P.119

Description of water management risks and discussion of 
strategies and practices to mitigate those risks

Discussion 
and Analysis

n/a RT-CH-140a.3
RT-CP-140a.2

P.92-93

Waste  
Management

Amount of waste generated, percentage hazardous,  
percentage recycled*

Quantitative Metric tons (t),  
Percentage (%)

EM-CM-150a.1
RT-CH-150a.1
RT-CP-150a.1

P.118

Biodiversity  
Impacts

Description of environmental management policies  
and practices for active sites

Discussion  
and Analysis

n/a EM-CM-160a.1 P.96-97, 119

Terrestrial acreage disturbed, percentage of impacted  
area restored

Quantitative Acres (ac),  
Percentage (%)

EM-CM-160a.2 3,507 ac, 7.89%

Workforce Health  
& Safety

(1) Total recordable incident rate (TRIR)* and 
(2) near miss frequency rate (NMFR)* 
for (a) full time employees and  
(b) contract employees

Quantitative Rate EM-CM-320a.1 (1) P.120 

 

Number of reported cases of silicosis Quantitative Number EM-CM-320a.2 P.121

Product Innovation Percentage of products that qualify for credits in  
sustainable building design and construction certifications

Quantitative Percentage (%) by  
annual sales revenue

EM-CM-410a.1 P.110

Total addressable market and share of market for  
products that reduce energy, water, and/or material  
impacts during usage and/or production

Quantitative Reporting currency, 
Percentage (%)

EM-CM-410a.2 P.110

Pricing Integrity 
& Transparency

Total amount of monetary losses as a result of  
legal proceedings associated with cartel activities,  
price fixing, and anti-trust activities

Quantitative Reporting currency EM-CM-520a.1 No case found 
in 2022

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

CONSTRUCTION MATERIALS Specific

*Represents group level only

*Represents group level only

Safety KPIs are 
disclosed in accordance 
with GRI and GCCA. 

(a) 21.975 Cases/ 
200,000 hours worked
(b) 2.565 Cases/ 
200,000 hours worked

(2) P.121

Sustainability Accounting Standards Board Response (SASB)
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Activity Matric Percentage of production as: (1) paper/wood,  
(2) glass, (3) metal, and (4) plastic

Quantitative Percentage (%)  
by revenue

RT-CP-000.B (1) 84.5%
(4) 12.4%

Number of employees Quantitative Number RT-CP-000.C P.7 Annual Report 2022,
P.07

Product Lifecycle 
Management

Percentage of raw materials from: (1) recycled content,  
(2) renewable resources, and (3) renewable and  
recycled content

Quantitative Percentage (%)  
by weight

RT-CP-410a.1 (1) P.112
(2) P.112

Revenue from products that are reusable, recyclable,  
and/or compostable

Quantitative Reporting currency RT-CP-410a.2 70,812 MB 
(SCG Green Choice 

and Eco Product)

Discussion of strategies to reduce the environmental  
impact of packaging throughout its lifecycle

Discussion and 
Analysis

n/a RT-CP-410a.3 P.16, 78-79

Product Safety Number of recalls issued, total units recalled Quantitative Number RT-CP-250a.1 Zero recall

Discussion of process to identify and manage emerging 
materials and chemicals of concern

Discussion and 
Analysis

n/a RT-CP-250a.2 P.87

Supply Chain  
Management

Total wood fiber procured, percentage from 
certified sources

Quantitative Metric tons (t),  
Percentage (%)

RT-CP-430a.1 2.46 MT,
100% of FSCTM-CW/
COC : FSC-C133879

Total aluminum purchased, percentage from
certified sources

Quantitative Metric tons (t) CO2-e, 
Percentage (%)

RT-CP-430a.2 Not Applicable

Community  
Relations

Discussion of engagement processes to manage risks  
and opportunities associated with community interests**

Discussion  
and Analysis

n/a RT-CH-210a.1 P.12

Workforce Health  
& Safety

1) Total recordable incident rate (TRIR)* and (2) fatality rate* 
for (a) direct employees and (b) contract employees

Quantitative Rate RT-CH-320a.1 P.120

 

Description of efforts to assess, monitor, and reduce  
exposure of employees and contract workers to  
long-term (chronic) health risks

Discussion  
and Analysis

n/a RT-CH-320a.2 P.29, 82-83

Product Design  
for Use-phase  
Efficiency

Revenue from products designed for  
use -phase resource efficiency

Quantitative Reporting currency RT-CH-410a.1 P.110

Safety &  
Environmental  
Stewardship of  
Chemicals

(1) Percentage of products that contain Globally  
Harmonized System of Classification and Labeling  
of Chemicals (GHS) Category 1 and 2 Health  
and Environmental Hazardous Substances,  
(2) percentage of such products that have undergone  
a hazard assessment

Quantitative Percentage (%)  
by revenue,  
Percentage (%)

RT-CH-410b.1 (1) P.121
(2) P.121

Discussion of strategy to (1) manage chemicals of  
concern and (2) develop alternatives with reduced human  
and/or environmental impact

Discussion  
and Analysis

n/a Community 
Relations

RT-CH-410b.2 P.87

Genetically  
Modified  
Organisms

Percentage of products by revenue that contain  
genetically modified organisms (GMOs)

Quantitative Percentage (%)  
by revenue

RT-CH-410c.1 Not Applicable

Management of the  
Legal & Regulatory  
Environment

Discussion of corporate positions related to government 
regulations and/or policy proposals that address  
environmental and social factors affecting the industry

Discussion  
and Analysis

n/a RT-CH-530a.1 Annual Report 2022,
P.81

Operational Safety,  
Emergency  
Preparedness &  
Response

Process Safety Incidents Count (PSIC), Process Safety  
Total Incident Rate (PSTIR), and Process Safety  
Incident Severity Rate (PSISR)

Quantitative Number, Rate RT-CH-540a.1 P.121

Number of transport incidents* Quantitative Number RT-CH-540a.2 P.121

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

TOPIC METRIC CATEGORY UNIT OF MEASURE CODE RESPONSE/ 
REFERENCE

CHEMICALS Specific

CONTAINERS & PACKAGING Specific

*Represents group level only
**Applies the same practice as SCG

Safety KPIs are 
disclosed in  
accordance with GRI
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

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

https://www.scgsustainability.com/th/
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