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สารจากผูบ้ริหาร/นโยบายบริษทั 

 

สำรจำกคณะกรรมกำร 

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ 19 ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิโลกซบเซำอย่ำงหนกั ในปี 
2563 คำดว่ำเศรษฐกจิโลกจะหดตวัประมำณรอ้ยละ 4.3 และฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ ๆ ในตน้ปี 2564 เนื่องจำก
หลำยประเทศยงัเผชญิกบักำรแพรร่ะบำดระลอกใหม ่ และกำรกระจำยวคัซนีใหไ้ดท้ัว่ทัง้โลกจะใชเ้วลำอกี
พอสมควร ส ำหรบัผลกระทบทำงเศรษฐกจิต่อภมูภิำคอำเซยีน ในปี 2563 คำดว่ำจะหดตวัรอ้ยละ 4.4 
โดยเวยีดนำมไดร้บัผลกระทบจำกโควดิ 19 น้อยทีสุ่ด และเป็นประเทศเดยีวในอำเซยีนทีเ่ศรษฐกจิ 
สำมำรถขยำยตวัได ้ส่วนประเทศไทย คำดว่ำเศรษฐกจิไทยจะหดตวัรอ้ยละ 6.6 จำกจ ำนวนนกัท่องเทีย่ว
ทีล่ดลง รวมถงึผลจำกวกิฤตภยัแลง้ ในปี 2564 คำดว่ำจะเศรษฐกจิไทยจะกลบัมำขยำยตวัรอ้ยละ 3.2 แม้
มแีนวโน้มฟ้ืนตวั แต่กย็งัมคีวำมไมแ่น่นอนสงู ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโควดิ 19 
 
ทำงรอดคอืกำรปรบัตวั 

เอสซจี ี มุง่ปรบัตวัฝ่ำวกิฤตโควดิ 19 ดว้ยควำมรวดเรว็คุมเขม้มำตรกำรบรหิำรจดักำร ควำม
ต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิ ไมย่อมจ ำนนต่อควำมเปลีย่นแปลง พฒันำใหอ้งคก์รมคีวำมแขง็แกรง่ขึน้ 
และบุคลำกรมคีวำมสำมำรถมำกขึน้ เดนิหน้ำรกัษำเสถยีรภำพของธุรกจิในระยะยำว ดว้ยกำรมองไป
ขำ้งหน้ำ (Proactive) และน ำเทคโนโลยดีจิทิลัมำใช ้ เพื่อพฒันำนวตักรรมและโซลชูนั ทีต่อบโจทยท์ุก
ควำมตอ้งกำรลกูคำ้ยคุ New Normal เพื่อกำ้วขำ้มทุกควำมทำ้ทำย และฟ้ืนคนืสู่ควำมแขง็แกรง่ เอสซจีี
ยงัเตรยีมพรอ้มรบัมอืหำกสถำนกำรณ์เลวรำ้ยทีสุ่ด (Prepare for the Worst) และวำงแผนส ำหรบัโอกำส
ทำงธุรกจิ ทีเ่ขำ้มำไดทุ้กเมื่อ (Plan for the Best) ควำมพรอ้มปรบัตวัใหท้นัต่อควำมเปลีย่นแปลง 
วำงแผนบรหิำรจดักำรควำมต่อเนื่องของธุรกจิ และลงมอืปฏบิตัใิหร้วดเรว็ทนัต่อสถำนกำรณ์ คอื กุญแจ
ส ำคญัของกำรเอำชนะวกิฤต 
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พรอ้มรบัทุกกำรเปลีย่นแปลง เพื่อกำรเดนิหน้ำต่ออยำ่งยัง่ยนื 

ธุรกจิเคมคิอลส ์ ปรบัตวัต่อเนื่องเพื่อใหม้ผีลกำรด ำเนินงำนทีด่ ี โดยปรบักลยุทธเ์พื่อลดตน้ทุน 
และเพิม่ควำมสำมำรถกำรแขง่ขนั ในตลำดทีผ่นัผวนและทำ้ทำย เพิม่มำตรกำรเชงิรกุ ดำ้นกำรป้องกนั
กำรแพรร่ะบำดของโควดิ 19 พฒันำและใช ้Digital Commerce Platform (DCP) เพื่อเชื่อมต่อขอ้มลูกำร
บรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน เพื่อใหก้ำรส่งมอบสนิคำ้และบรกิำรแก่ลกูคำ้ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและ
ปลอดภยั มุง่พฒันำสนิคำ้และบรกิำรทีม่มีลูค่ำเพิม่สงูใหม้สีดัส่วนทีส่งูขึน้ ทัง้ยงัเร่งพฒันำสนิคำ้ใหต้อบ
โจทย ์เศรษฐกจิหมนุเวยีน เพื่อส่งเสรมิกำรรไีซเคลิและตอบโจทยเ์จำ้ของแบรนด ์พรอ้มกนันี้ไดเ้ปิดศูนย ์
i2P (Ideas to Products Center) ใหล้กูคำ้ไดเ้หน็ถงึนวตักรรมสนิคำ้และบรกิำร 

โครงกำรปิโตรเคมคีรบวงจร Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวยีดนำม
ทีจ่ะเพิม่ขดีควำมสำมำรถ ทำงกำรแขง่ขนัของเอสซจีใีนภมูภิำคใหม้ศีกัยภำพมำกขึน้ในระยะยำว 
เดนิหน้ำก่อสรำ้งไดต้ำมแผน มกีำรปรบัแผนงำนกำรก่อสรำ้ง ใชร้ะบบตรวจสอบทำงไกลและผูเ้ชีย่วชำญ
จำกภำยนอก ในกำรตรวจสอบเครือ่งจกัรจำกประเทศตน้ทำง ก่อนทีจ่ะน ำเขำ้มำยงั ประเทศเวยีดนำม ท ำ
ใหด้ ำเนินกำรไดต่้อเนื่องและคบืหน้ำ ตำมแผนโดยไมม่กีำรระบำดของโควดิ 19 ในพืน้ทีโ่ครงกำร 

ธุรกจิซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก่์อสรา้ง เรง่ปรบัโมเดลธุรกจิเพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรก่อสรำ้งและ
ทีอ่ยูอ่ำศยั โดยเน้นกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั อำท ิ โซลชูนัและช่องทำงคำ้ปลกีในรปูแบบ Active Omni-
channel ทีเ่ชื่อมต่อช่องทำงออนไลน์ (SCGHOME.com) และออฟไลน์ (เครอืขำ่ยรำ้นคำ้วสัดุก่อสรำ้ง
ทัง้หมดของเอสซจี)ี เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสงูสุดใหก้บัลกูคำ้ แพลตฟอรม์ NOCNOC เพื่อสรำ้งควำม
สะดวกสบำยใหก้บัเจำ้ของบำ้น ตำมพฤตกิรรมกำรใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ไดเ้พิม่
มำตรกำรเชงิรกุ ดำ้นสุขอนำมยัในกำรใหบ้รกิำรเพื่อใหล้กูคำ้มัน่ใจทัง้ดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภยั 
เมือ่ใชบ้รกิำรเทคโนโลย ีBIM (Building Information Modelling) และ AR-VR (Augmented & Virtual 
Reality) ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้ง ดว้ยแบบจ ำลองตรวจสอบงำนออกแบบ ก่อนลงมอืก่อสรำ้ง
ช่วยท ำใหง้ำนรวดเรว็ขึน้ ประหยดังบประมำณ และลดของเสยีจำกกำรก่อสรำ้ง 

พรอ้มกนันี้ ไดเ้พิม่มำตรกำรเชงิรกุดำ้นสุขอนำมยัในกำรใหบ้รกิำร รวมทัง้เผยแพรอ่งคค์วำมรู ้
และมำตรกำรช่วยลดควำมเสีย่ง จำกกำรตดิเชือ้โควดิ 19 ใหคู้่คำ้ในวงกำรก่อสรำ้ง ทัง้ผูพ้ฒันำโครงกำร 
ผูร้บัเหมำ และช่ำง ตลอดจนรำ้นผูแ้ทนจ ำหน่ำย เพื่อใหทุ้กฝ่ำยผ่ำนพน้วกิฤตไปด้วยกนั 

ธุรกจิแพคเกจจิง้ เพื่อกำ้วสู่ป้ำหมำย “ผูนู้ ำดำ้นโซลชูนับรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรในภูมภิำค
อำเซยีน” ธุรกจิแพคเกจจิง้ (เอสซจีพี)ี มุง่สรำ้งสรรคโ์ซลชูนัดำ้นบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ เช่น พฤตกิรรมกำรสัง่อำหำรเดลเิวอรี ่และกำรซือ้สนิคำ้
ออนไลน์ ดว้ยกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ดำ้นสุขอนำมยัในกำรผลติ และกำรขนส่งบรรจุภณัฑ ์ในสถำนกำรณ์
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โควดิ 19 รวมทัง้กำรท ำงำนรว่มกบัลกูคำ้อยำ่งใกลช้ดิ ท ำใหป้รบักระบวนกำรส่งมอบสนิคำ้ และบรกิำร
ยดืหยุ่นสอดคลอ้ง กบัสถำนกำรณ์ ส่งผลใหธุ้รกจิของลกูคำ้ เดนิหน้ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ไปพรอ้มกบั กำร
เตบิโตอยำ่งมเีสถยีรภำพของเอสซจีพี ี

ในปีทีผ่่ำนมำ เอสซจีพีไีดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นกำ้วส ำคญั ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภำพ กำรด ำเนินธุรกจิดว้ยฐำนะกำรเงนิ
ทีเ่ขม้แขง็ขึน้ เพื่อรองรบัแผนงำนกำรขยำยธุรกจิต่อไปในอนำคต และไดข้ยำยธุรกจิดว้ยกำรควบรวม
กจิกำร (Merger & Partnership) อำท ิBien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ประเทศ
เวยีดนำม ทีจ่ะช่วยเสรมิธุรกจิใหแ้ขง็แกรง่และเตบิโตครอบคลุมภูมภิำคอำเซยีน รวมทัง้มกีำรเปิดตวั 
“เอสซจีพี ี อนิสไปร ์ โซลชูนัส ์ สตูดโิอ” (SCGP-Inspired Solutions Studio) เพื่อใหบ้รกิำรออกแบบและ
พฒันำบรรจภุณัฑ ์ทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำย ของลกูคำ้และรองรบัควำมตอ้งกำรของตลำด
ในอนำคต 
 
ธรุกิจรดุหน้าต่อ ผนึกพลงัพนัธมิตร ก้าวสู่ความยัง่ยืน 

“เอสซจี ี ด ำเนินธุรกจิอย่ำงสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื หรอื Sustainable 
Development Goals (SDGs) ขององคก์ำรสหประชำชำต ิตำมแนวทำง ESG (Environment Social และ 
Governance) ทีค่รอบคลุมมติสิิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิำล โดยมุง่เน้นกำรยกระดบัคุณภำพชวีิต
ชุมชน ส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ตำมหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน และลดภำวะโลก
รอ้น รวมถงึกำรบรหิำรธุรกจิดว้ยหลกัธรรมำภบิำลกำรสรำ้งควำมยัง่ยนืใหเ้กดิผลส ำเรจ็นัน้ เอสซจีไีม่
สำมำรถท ำเพยีงล ำพงั ตอ้งอำศยัควำมรว่มมอืจำกพนัธมติรรว่มกนัขบัเคลื่อนสรำ้งตน้แบบ และขยำยผล
เครอืขำ่ยควำมส ำเรจ็ ออกไปใหก้วำ้งขวำงยิง่ขึน้” 

เอสซจี ี มุง่มัน่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิหมุนเวยีน ทัง้ในไทยและอำเซยีนมำอยำ่งต่อเนื่อง ในปี 2563 
เอสซจีไีดจ้ดังำนสมัมนำออนไลน์ระดบัโลก “SD Symposium 2020” (Sustainable Development 
Symposium 2020) ภำยใต้แนวคดิ “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” ผนึกก ำลงั
ผลกัดนัหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน รว่มกบั 180 พนัธมติร ทัง้ภำครฐั เอกชน นกัวชิำกำร ชุมชน และ
เยำวชนคนรุ่นใหม ่ รว่มกนัระดมสมองแก ้ 4 ปัญหำเร่งด่วนอยำ่งยัง่ยนื คอื 1.แกภ้ยัแลง้ ดว้ยระบบน ้ำ
หมนุเวยีน 2.แก้ปัญหำฝุ่ น PM 2.5 ดว้ยกำรส่งเสรมิเกษตร “ปลอดกำรเผำ 100%” และกำรเขำ้ถงึ
เครือ่งจกัรกำรเกษตรเพื่อสรำ้งรำยไดท้ีม่ ัน่คง 3.กำรจดักำรขยะพลำสตกิเป็นวำระแห่งชำต ิ 4.กำร
สนบัสนุน วงกำรก่อสรำ้งเป็น Green and Clean Construction 
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นอกจำกนี้ ทุกธุรกจิยงัเดนิหน้ำขยำยเครอืข่ำยควำมรว่มมอื อำท ิ ธุรกจิเคมคิอลส ์ ไดร้ว่มมอืกบั
ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม เพื่อจดักำรพลำสตกิและขยะอย่ำงยัง่ยนื (Public Private 
Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ตลอดจนควำมรว่มมอืระดบัโลก The 
Ocean Cleanup และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) พนัธมติรเพื่อจดักำรพลำสตกิใชแ้ลว้ ที่
มสีมำชกิมำกกว่ำ 50 บรษิทัทัว่โลก ธุรกจิซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก่์อสรำ้ง ผลกัดนัเครอืขำ่ยควำมรว่มมอื
ธุรกจิอุตสำหกรรมก่อสรำ้งไทย ดำ้นเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy in Construction Industry 
– CECI) เพือ่รว่มกนัยกระดบัอุตสำหกรรมก่อสรำ้ง สู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื และธุรกจิแพคเกจจิง้ รว่มกบั
อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบุร ีขยำยผลกำรจดักำรขยะชุมชนใหค้รบทัง้ 183 ชุมชนในปี 2566 เพื่อสรำ้ง
อ ำเภอบำ้นโป่งใหเ้ป็นอ ำเภอตน้แบบ ทีม่กีำรจดักำรขยะอยำ่งมปีระสทิธผิล พรอ้มขยำยผลสู่พืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป เป็นตน้ ทัง้นี้ ดว้ยเป้ำหมำยสรำ้งกำรเตบิโตอยำ่งสมดุลของกำรด ำเนินธุรกจิ และอนำคตของโลกที่
ย ัง่ยนื 

ในช่วงทีท่ ัง้โลกตอ้งเผชญิกบัภำวะวกิฤตจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 
บรษิทัตดิตำมและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ เพื่อใหส้ำมำรถตรยีมแผนกำรรองรบัไดท้นัท่วงท ี
ประกอบกบักำรปรบัเปลีย่นกลยทุธ ์ ปรบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิ และรปูแบบกำรท ำงำนทีร่วดเรว็ ท ำให้
สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง ส่งผลใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมของเอสซจีมีรีำยไดจ้ำกกำรขำย 
399,939 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9 จำกปีก่อน จำกรำคำและปรมิำณขำยของสนิคำ้เคมภีณัฑล์ดลง และมี
ก ำไรส ำหรบัปี 34,144 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จำกปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ในทุกธุรกจิ 
โดยปี 2563 เอสซจีมียีอดขำยสนิคำ้และบรกิำรทีม่มีลูค่ำเพิม่ (High Value Added Products & Services 
– HVA) 126,115 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของยอดขำยรวม 

ฐำนะทำงกำรเงนิโดยรวมของเอสซจี ีณ สิน้ปี 2563 ยงัแขง็แกรง่ Net Debt to EBITDA มสีดัส่วน
อยูท่ี ่2.1 เท่ำ เงนิกู ้อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่อยูท่ี ่2.9% กระแสเงนิสดมเีสถยีรภำพจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกจิหลกัทีม่ ัน่คง คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 อนุมตักิำร
จำ่ยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 14.0 บำท รวมเป็นเงนิประมำณ 16,800 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 49 ของก ำไรส ำหรบัปี ตำมงบกำรเงนิรวม แบ่งเป็นเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 
5.5 บำท และเงนิปันผลประจ ำปีส่วนทีเ่หลอืในอตัรำหุน้ละ 8.5 บำท 

คณะกรรมกำรบรษิทัขอขอบคุณท่ำนผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้ ผูร้ว่มทุน คู่คำ้ คู่ธุรกจิ ลกูคำ้และ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย สถำบนักำรเงนิทัง้ในและต่ำงประเทศ ทีส่นบัสนุนกำรด ำเนินงำนดว้ยดตีลอดมำ 
รวมทัง้ขอขอบคุณพนกังำนเอสซจีทีุกคน ทีมุ่ง่มัน่ทุ่มเทแรงกำยแรงใจท ำงำนในช่วงเวลำวกิฤต เพือ่ให้
องคก์รพรอ้มเผชญิสถำนกำรณ์ทีไ่มแ่น่นอน และก้ำวผ่ำนไปไดอ้ยำ่งแขง็แกรง่ แมส้ถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดระลอกใหมข่ยำยวงทัว่ประเทศ เอสซจี ี ยงัมุง่มัน่รบัมอืกบัทุกกำรเปลีย่นแปลง และเรง่สรำ้งสรรค์
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นวตักรรม พรอ้มส่งมอบโซลชูนัสนิคำ้บรกิำรใหต้รงใจลูกคำ้ น ำดจิทิลัและเทคโนโลยมีำปรบัใช ้ รว่มกบั
กำรผนึกพลงัเครอืขำ่ย เพื่อใหอ้งคก์รเดนิหน้ำเตบิโตไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

 
 

- วสิยัทศัน์ 
วสิยัทศัน์ของเอสซจี ีคอื เอสซจีจีะเป็นผูน้ ำตลำดภมูภิำคอำเซยีน ดว้ยกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมสนิคำ้ 

บรกิำร และโซลชูัน่ทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำร ทีห่ลำกหลำยของลกูคำ้ พรอ้มมุง่มัน่ขบัเคลื่อนธุรกจิใหเ้ตบิโต
อยำ่งยัง่ยนื ตำมหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) สรำ้งควำมเจรญิก้ำวหน้ำในทุกสงัคม และ
ชุมชน ทีเ่ขำ้ไปด ำเนินงำน ดว้ย Passion ของทุกคนในองคก์ร เพื่อส่งต่อ “สิง่ทีด่กีว่ำ” ใหล้กูคำ้ภำยใตค้ ำมัน่
สญัญำ “Passion for Better” 
 
 เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัทีใ่หค้วำมส ำคญักบัลกูคำ้และขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ย
ขอ้มลูทีแ่ม่นย ำ พรอ้มกบักำรมพีนัธมติรระหว่ำงประเทศทีแ่ขง็แกรง่และมคีวำมเชีย่วชำญในระดบัภูมภิำค 
 

- พนัธกจิ 
PASSION FOR BETTER  
ท ำใหด้แีละดยีิง่ขึน้ เพื่อใหค้ณุมชีวีติทีด่ยี ิง่กว่ำ และ นี่คอื PASSION ของเรำ 
PASSION FOR BETTER LIVING  
ทุ่มเทพฒันำนวตักรรมเหนือขอ้จ ำกดั ตอบโจทยค์ุณภำพชวีติทีด่ ี
PASSION FOR BETTER SOCIETY  
ดแูลชุมชนดว้ยหวัใจ ใหเ้ขม้แขง็และพฒันำตนเองไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
PASSION FOR BETTER ENVIRONMENT  
มำกกว่ำกำรอยูเ่คยีงขำ้ง คอืกำรส่งต่อแนวคดิเพื่อสงัคมทีน่่ำอยูก่ว่ำเดมิ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูองคก์ร 
1.1 ข้อมลูสถานประกอบการ 
บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
SCG International Corporation Co.,Ltd. 
 
ที่ตัง้โรงงำน : เลขที่ 111/4 หมู่ที่ 2 ต ำบลคลองสะแก อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
รหสัไปรษณยี ์13260 
ละตจิดู : 14º41'29.0"N ลองตจิดู : 100.5º87'83"E 
เลขทีต่ำมใบ รง.4 :  20140000225565 (จ๓-๕๐(๓)-๒/๕๖ อย) 
ประเภทกำรผลติ : ผลติถ่ำนหนิอดักอ้นหรอืคดัแยกขนำดถ่ำนหนิ 
โทรศพัท ์:  02-586 2222  โทรสำร : 02-586 2251 
E-mail : scginternational@scg.com 
Website: https://scginternational.com/about-scg-intl/ 

1.2 โครงสร้างองคก์ร 

บรษิทัฯ ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2505  ดว้ยทุนจดทะเบยีน 400 ลำ้นบำท 

ณ ปัจจุบนั มพีนกังำนรวมทัง้สิน้ 278 คน   

มกี ำลงักำรผลติ 300,000 (ตนั / ปี) 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (ส ำนกังำนใหญ่รวมพนกังำนโรงงำน)     278         คน แบ่งเป็น 

-ชำย 129 คน , หญงิ 149 คน  

-พนกังำนประจ ำ 269 คน พนกังำนชัว่ครำว 9 คน 

โดยมพีนกังำนประจ ำโรงงำนผลติถ่ำนหนิอดักอ้นหรอืคดัแยกขนำดถ่ำนหนิ 
ชำย      9        คน   หญงิ   -     คน 

     พนกังำนประจ ำ       9   คน     (รำยเดอืน  9 คน     รำยวนั - คน) 

     พนกังำนชัว่ครำว     -  คน     (รำยเดอืน   - คน     รำยวนั - คน)  
ผูร้บัช่วง (Outsource) ในกระบวนกำรผลติหลกั 55 คน   

https://scginternational.com/about-scg-intl/
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สดัส่วนผู้ถือหุ้น SCG ถอืหุน้ 100%   

 

 

โครงสร้างธรุกิจ 
  

 
 

 

 

เอสซจี ีมกีลุ่มธุรกจิซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก่์อสรำ้ง ธุรกจิเคมคิอลส ์ธุรกจิแพคเกจจิง้ ธุรกจิลงทุน 

โดยเอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลสงักดักลุ่มธุรกจิซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก่์อสรำ้ง มโีครงสรำ้งดงันี้ 

SCG International 

Corporation Co.Ltd. 

100%
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Effective : Mar 1,2021 

 

 เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อรเ์รชัน่ ด ำเนินธุรกจิหลกัดำ้นพลงังำน กำรก่อสรำ้ง บำ้นและที่

อยูอ่ำศยั ผลติภณัฑเ์พื่ออุตสำหกรรม กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ B2B Financing & Market Place โดยมโีรง

คดัขนำดถ่ำนหนิ อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ สงักดั ASEAN Business 
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ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ ำหน่ำย 

 
 

 

1.3 ตลาด/พืน้ท่ีในการให้บริการ 

 ตลำดภำยในประเทศ  
 พืน้ทีก่ำรส่งมอบสนิคำ้หลกั ๆ เป็นโรงงำนในประเทศไทย โดยเป็นกลุ่มลกูคำ้ทีใ่ชเ้ป็นพลงังำน
ท ำควำมรอ้นผ่ำนกำรต้มน ้ำในหมอ้ตม้ ดงัแสดงในภำพ โดยสดัส่วนกำรขำยอยูใ่นประเทศเกนิ 99% 
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ตลำดภำยนอกประเทศ 

ประเทศเมยีนม่ำร,์ กมัพชูำ  ซึง่ปัจจบุนัมสีดัส่วนทีน้่อยมำก  
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1.4 แผนผงัการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Process Flow Chart) 
 การขนสง่และล าเลียงถ่านหินเพ่ือเขา้กระบวนการของโรงคดัขนาดถ่านหิน SCG เริ่มจากการรบั

สินคา้หนา้ทา่เรือ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา ตามแผนงานสง่มอบประจ าเดือน 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 

 

 

บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  12 

1.5 รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ   

 

ISO 9001:2015 

 

ISO 45001:2018 
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ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 

2.1 ขอบเขตการรายงาน 
         ส ำหรับเนื้อหำภำยในรำยงำนฉบับนี้  มีขอบเขตของกำรรำยงำนครอบคลุมเฉพำะผลกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรของ บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ตัง้อยู่ที ่
เลขที ่111/4 หมูท่ี ่2 ต ำบลคลองสะแก อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ รหสัไปรษณยี ์13260  
 

2.2 ระยะเวลาการรายงานครอบคลมุช่วงเวลา 

รำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บรษิัทเอสซีจ ีอินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 
ประจ ำปี 2564 ฉบบันี้ จดัท ำขึน้เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และ กระบวนกำรด ำเนินงำน CSR ของ
บรษิทัฯ(โรงงำนคดัขนำดถ่ำนหนิ) จ.พระนครศรอียุธยำ ต่อสำธำรณชน และ กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียโดย
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่ เดอืน มกรำคม ปี 2563 
ถงึ เดอืน มถุินำยน ปี 2564 โดยจะมกีำรจดัท ำรำยงำนทุกๆ  1 ปี 

2.3 ช่ือผูป้ระสานงานหลกัส าหรบัสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน  
 

ช่ือ-สกลุผูป้ระสานงานคนท่ี 1: นำยสมบรูณ์ รุง้สโีชต ิ
ต ำแหน่ง: Stakeholder Management Manager ฝ่ำย/แผนก: Industrial Supply and Sustainability  
โทรศพัทม์อืถอื: 092-2577210 E-mail: sombooru@scg.com 
ช่ือ-สกลุผูป้ระสานงานคนท่ี 2: นำยสุรศกัดิ ์ฮะเติง้ 

ต ำแหน่ง: QSHE Officer ฝ่ำย/แผนก: Coal Screening Operation 
โทรศพัทม์อืถอื: 092-25822688 E-mail: surashat@scg.com 
ระบอีุเมลกลาง E-Mail : scginternational@scg.com 

 
2.4 บคุลากรเฉพาะด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน    

  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะ 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2559      

  ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ:  นำยศุภำกร โพธิศ์ร ี
  บคุลากรเฉพาะประเภท:   2 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ:  26000423 
  โทรศพัทม์ือถือ:  092-2580518  E-mail: suphakop@scg.com 

mailto:suphakop@scg.com
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บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  14 

  ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
3.1 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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3.2 โครงสร้างการด าเนินงาน CSR ของบริษทั 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุตำมวิสัยทัศน์ไปได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนดำ้นควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โดยมแีผนผงักำรบรหิำรงำน ดงันี้ 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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• ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม พร้อมระบุ

บทบาทหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ)  
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3.3 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และการฝึกอบรม 
• กจิกรรมKick off เปิดตวัคณะกรรมกำรด้ำน CSR และ เริม่กจิกรรมกำรฝึกอบรมให้กับ

ผูเ้กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2564 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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• หวัขอ้ในกำรฝึกอบรม 

 

• ประชำสมัพนัธใ์หก้บัพนกังำนทัง้ SCG International ผ่ำนช่องทำงกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
E-mail : HR Tweet ประชำสมัพนัธโ์ครงกำร CSR-DIW2564  และ ช่องทำง Line 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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• กิจกรรมการสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้าน CSR 
 

 กจิกรรมกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ละสื่อสำรกบัพนกังำน เรือ่งมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
เมือ่วนัที ่ 25, 30  เดอืนมนีำคม , วนัที ่  7 เมษำยน 2564 
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3.4 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW 

• ผลการทบทวนสถานะเร่ิมต้น 
บรษิัทฯ ได้มกีำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมตำมมำตรฐำน CSR-DIW ทบทวน

สถำนะเริม่ต้น โดยรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมหวัขอ้หลกัและประเดน็ต่ำง ๆ ขององคก์รประเภท
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ สรปุผลกำรทบทวนสถำนะไดด้งักรำฟ 

 

กรำฟแสดงผลกำรทบทวนสถำนะเริม่ตน้ขององคก์ร  
 

• การด าเนินงานทบทวนสถานะเร่ิมต้นตาม 7 หวัข้อหลกั 

กำรทบทวนสถำนะเริม่ต้น เป็นเครื่องมอืที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม สำมำรถ
พจิำรณำควำมสอดคลอ้งของหวัขอ้หลกัและประเดน็ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ สำมำรถเชื่อมโยง
กับเกณฑ์กำรทวนสอบโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณค่ำต่อสังคม (ECO Factory+SV) โดย

100.00

95.65

100.00

80.00100.00

75.00

83.72

5.1 กำรก ำกบัดแูลองคก์ร

5.2 สทิธมินุษยชน

5.3 กำรปฏบิตัดิำ้นแรงงำน

5.4 สิง่แวดลอ้ม
5.5 กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น

ธรรม

5.6 ประเดน็ดำ้นผูบ้รโิภค

5.7 กำรมสี่วนรว่มและกำรพฒันำ
ชมุชน

กราฟแสดงผลการทบทวนสถานะเร่ิมต้น 

รอ้ยละ 
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รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมหวัขอ้หลกัและประเดน็ต่ำง ๆ ในรปูแบบของเอกสำร กจิกรรมภำพถ่ำย 
ผลกำรวเิครำะหแ์ละประเมนิในประเดน็ต่ำง ๆ ขององคก์ร แสดงไดด้งันี้  

ECO Factory+SV  คอื เกณฑร์ำงวลัโรงงำนอุตสำหกรรมเชงินิเวศทีม่คีุณค่ำต่อสงัคม ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

5.1 การก ากบัดแูลองคก์ร (Organizational governance) 

ข้อ 5.1 (1) แสดงควำมมุ่งมัน่ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมเป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยระบุไว้ใน
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย นโยบำย กลยทุธ ์หรอืเทยีบเท่ำตำมควำมเหมำะสม 

 

   
 

   
SCG Code of Conduct จรรยำบรรณทำงธุรกจิที ่SCG ยดึ ปฏบิตั ิ/รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
2563/นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน / CG Principle คู่มอืบรรษทัภบิำลเอสซจี ี

 

 
 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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ขอ้ 5.1 (5) แสดงผลกำรใชง้บประมำณ ทรพัยำกรธรรมชำต ิวตัถุดบิ และทรพัยำกรบุคคลอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ  
หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี   
พลงังำนไฟฟ้ำ

(kWh) 
น ้ำมนัดเีซล

(ลติร) 
น ้ำบำดำล
(ลบ.ม.) 

น ้ำหมุนเวยีน
(ลบ.ม.) 

วตัถุดบิ(ตนั) 

2560 
753,880 264,160 2,432 29,600 475,227 

2561 
890,192 277,638 2,768 87,507 441,207 

2562 
665,560 505,764 6,865 214,181 426,611 

2563 
599,798 498,828 6,366 253,123 433,947 

รำยงำนกำรใชว้ตัถุดบิและทรพัยำกรสนับสนุน ยอ้นหลงั 
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กำรใชพ้ลงังำน / ทรพัยำกรธรรมชำต ิ/ วตัถุดบิ
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5.2 สิทธิมนุษยชน 
5.2.2 ประเดน็สิทธิมนุษยชนท่ี 2: สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  

(Human rights risk situations)  

5.2.2 (5) กจิกรรมทีส่ำมำรถส่งผลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัเดก็ 
SCG Code of Conduct และ SCG Supplier Code of Conduct 
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5.2.3 ประเดน็สิทธิมนุษยชนท่ี 3: การหลีกเล่ียงการร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน (Avoidance of complicity) เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการร่วมกระท าความผิดในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ทางตรง และทางอ้อม ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ควรพิจารณา

ปัจจยัเหล่าน้ีคือ 

5.2.3  (1) ทวนสอบมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตำมหลกัสทิธมินุษยชน 
และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัสิำกล รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.2.5  (4) ไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอผูพ้กิำร ตลอดจนมกีำรจดัหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใหต้ำมควำม
เหมำะสม 

 

Office ส ำนกังำนใหญ่จดัสถำนทีจ่อดรถ / ทำงลำดส ำหรบัคนพกิำร  
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บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  27 

5.3 การปฏิบติัด้านแรงงาน (Labor practices) 

5.3.4 ประเดน็การปฏิบติัด้านแรงงานท่ี 4: สุขภาพ และความปลอดภยั ในการท างาน  
(Health and safety at work)  

5.3.4 (1) พฒันำ ประยกุตใ์ช ้และรกัษำ นโยบำยดำ้นสุขภำพ อำชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน บนหลกักำรของควำมปลอดภยัและมำตรฐำนดำ้นสุขอนำมยั  และควำมเท่ำเทยีมกนัทัง้ลกูจำ้ง 
ลกูจำ้งชัว่ครำว และผูร้บัจำ้งช่วง รวมถงึกำรจำ้งงำนนอกเวลำ 

 

นโยบำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 
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ISO 45001:2018 

5.3.4 (2) วเิครำะหแ์ละควบคุมควำมเสีย่งต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของ
องคก์ร 
หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco14)  

 

Life Saving Rule กฏพทิกัษ์ชวีติ 

กำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งและแผนกำรควบคมุควำมเสีย่งอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน 
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5.3.4 (2) วเิครำะหแ์ละควบคุมควำมเสีย่งต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของ
องคก์ร 
หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco14)  

 

 
Procedure ประเมินความเสีย่งตามระบบ ISO 45001 Hazard Identification,  

OHS risks and opportunities assessment procedure P-HS-C-01 
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5.4 ส่ิงแวดล้อม (The environmental) 
5.4.1 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 1: การป้องกนัมลพิษ (Prevention of pollution) เพ่ือเป็นการ

ปรบัปรงุการด าเนินกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการบริการในการป้องกนัการเกิดมลพิษ  

5.4.1 (1) ชี้บ่งประเด็นและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจำกกำรตดัสนิใจและกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมแหล่งก ำเนิดของเสยีและมลพษิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม ผลติภณัฑ ์และบรกิำรขององคก์ร 
หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco07)  

 

 
Procedure Environmental Aspect Identification Risk Assessment and Control P-E-C-01 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.4.1 (7) ไมใ่ชส้ำรเคมตีอ้งหำ้มตำมกฎหมำย หลกีเลีย่งกำรใชส้ำรเคมตีอ้งหำ้มตำมอนุสญัญำระหว่ำง
ประเทศ เวน้แต่ไดร้บักำรอนุญำตจำกหน่วยงำนของรฐัหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco13)  
 

 
 

เอกสำร MSDS 
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(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.4.2 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 2: การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable resource use) ใน

ทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

5.4.2 (1) ชีบ้่ง ตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรำยงำนผลกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกรอื่นๆ ทีม่ ี
นยัส ำคญั 

หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco04)  
 

  

 

 

 

 

 

 

Procedure กำรชีบ้่งและประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

Environmental Aspect Identification Risk Assessment and Control P-E-C-01 

 
รำยงำนปรมิำณกำรใชน้ ้ำ 3 ปี 

2,432 
2,768 
6,865 
6,366 

29,600 
87,507 

214,181 
253,123 

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000

2560

2561

2562

2563

ปรมิำณกำรใชน้ ้ำในโรงงำน

น ้ำบำดำล(ลบ.ม.) น ้ำหมุนเวยีน(ลบ.ม.)



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.4.2 (1) ชีบ้่ง ตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรำยงำนผลกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกรอื่นๆ ทีม่ ี
นยัส ำคญั 

หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco04)  
 

 

สรปุรำยงำนกำรใชน้ ้ำมนั น ้ำและไฟฟ้ำประจ ำเดอืน 

5.4.2 (2) ด ำเนินมำตรกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพื่อทีล่ดกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และ
ทรพัยำกรอื่นๆ โดยอำจพจิำรณำจำกตวัชีว้ดัของแนวปฏบิตัทิีด่ ีและเปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco08)  
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการลดการใชน้ า้ ไดแ้ก่น าน า้มาหมนุเวียนใชซ้  า้ในกระบวนการ Spray ลดฝุ่ น 

 

ปี เชื้อเพลงิ/พลงังานที่ใช้ มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม รวม

ไฟฟ้า (kWh) 74,497         71,317      73,612    67,611        75,134        77,380   70,038    77,637   77,426   74,203    80,611       70,727   890,192    

น ้ามนัดเีซล (ลติร) 24,720         22,928      26,180    17,501        21,956        24,356   24,378    23,874   25,897   23,262    21,146       21,126   277,326    

น ้าบาดาล (ลบ.ม.) 185             461           246        177            221            285        218        232        216        224        132            171        2,768       

น ้าหมนุเวยีน (ลบ.ม.) 3,924          3,134        7,531      7,813          6,389          5,660     9,743      9,239     8,413     8,216      8,233         9,211     87,507     

ไฟฟ้า (kWh) 8,020          55,010      55,748    46,774        30,162        52,842   51,784    74,304   70,193   82,540    75,861       62,321   665,560    

น ้ามนัดเีซล (ลติร) 48,699         41,297      46,340    38,151        43,887        43,143   43,135    41,144   39,858   43,550    40,683       35,877   505,764    

น ้าบาดาล (ลบ.ม.) 745             744           1,109      514            406            457        700        452        457        476        383            423        6,865       

น ้าหมนุเวยีน (ลบ.ม.) 14,578         15,038      13,423    17,042        18,188        15,599   17,701    18,099   18,554   19,984    24,927       21,048   214,181    

ไฟฟ้า (kWh) 49,209         49,807      50,399    45,874        46,061        51,652   48,369    47,709   50,348   53,141    54,514       52,716   599,798    

น ้ามนัดเีซล (ลติร) 38,073         37,882      41,137    38,602        36,777        40,487   38,811    40,081   42,573   46,893    50,629       47,123   499,068    

น ้าบาดาล (ลบ.ม.) 830             452           410        433            458            496        533        597        595        586        464            512        6,366       

น ้าหมนุเวยีน (ลบ.ม.) 4,727          21,436      21,538    21,691        20,816        19,032   21,232    26,792   23,894   23,535    24,470       23,960   253,123    

ไฟฟ้า (kWh) 54,893         25,332      57,815    138,040    

น ้ามนัดเีซล (ลติร) 48,647         49,090      56,026    153,763    

น ้าบาดาล (ลบ.ม.) 499             444           467        1,410       

น ้าหมนุเวยีน (ลบ.ม.) 22,234         20,590      22,410    65,234     

2561

2562

2563

2564



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 3: การบรรเทา และการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(Climate change mitigation and adaptation) เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  

5.4.3 (3) ด ำเนินมำตรกำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้มอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ภำยใตข้อบเขตทีอ่งคก์รควบคุมได้ 

หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Eco11)  

 

 

 

 

 

 
เปลีย่นหลอดไฟเป็นแบบ LED และใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟา้ประหยดัไฟเบอร ์5 เพื่อลดการใชไ้ฟฟา้ 

 

 

 

 

 

กำร Spray น ้ำลดฝุ่ น (ใชน้ ้ำหมนุเวยีน100%) 

 

 

 

 

เป่ากรองอากาศส าหรบั Forklift / รถขดุ / รถตกัทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ เพื่อลดการใชน้ า้มนัดเีซล 

กจิกรรม/มำตรกำร เพื่อลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 

5.5.1 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 1: การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti–corruption) เพือ่ป้องกนั
การคอรร์ปัชัน่และการติดสินบน 

5.5.1 (1) ชี้บ่งควำมเสี่ยงของกำรคอร์รัปชัน่จำกกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกขององค์กร  พร้อมก ำหนด 
แนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่  และมมีำตรกำร หรอืระบบทีร่ดักุม เพื่อป้องกนักำรคอรร์ปัชัน่   

 

 

 

 

 

 

 

Code of Conduct 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Policy) 

 

 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.5.4 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 4: ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบั หน่วยงานในห่วง

โซ่คณุค่า  (Promoting social responsibility in the value chain) 

5.5.4 (2) สนบัสนุนใหอ้งคก์รอื่นน ำหลกักำรและประเดน็ดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำประยุกตใ์ช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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CG Principle : คู่มอืบรรษทัภบิำลเอสซจี ีและเอกสำรระบบรบัรองควำมปลอดภยัคู่ธุรกจิ SCS 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.6 ประเดน็ด้านผูบ้ริโภค (Consumer issues) 
5.6.1 ประเดน็ด้านผูบ้ริโภคท่ี 1:  การตลาดท่ีเป็นธรรม ข้อมลูท่ีเป็นจริงและไม่เบ่ียงเบน และ

การปฏิบติัทางสญัญาท่ีเป็นธรรม (Fair marketing, factual and unbiased information and 

fair contractual practices) 

5.6.1 (1) ไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีห่ลอกลวง ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ ฉ้อโกงหรอืไมเ่ป็นธรรม  ไมช่ดัเจนหรอื
คลุมเครอื รวมทัง้ปกปิดขอ้มลูทีจ่ ำเป็น     
 

 

SCG Code of Conduct 

 

 

 

 

 

 

 
แนวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ เอสซีจี  

ขอ้ 2.3 หนา้ 21 ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร  

ขอ้ 8.2 การสือ่สาร หนา้ 47  

 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.6.4 (2) ทบทวนขอ้รอ้งเรยีนและปรบัปรุงแนวปฏบิตัใินกำรตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำน Management Review 
 

  



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.7 การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community involvement and development) 

5.7.1 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
involvement)  

5.7.1 (3) สนับสนุนกำรจดัท ำสำธำรณสมบตัแิละพฒันำชุมชนร่วมกบัองค์กรต่ำงๆ  ในท้องถิน่อย่ำง
เหมำะสม     
 

  
 
 

มอบโครงปา้ยประชาสมัพนัธใ์หก้บัวดัราชบ าเพ็ญ 

 

 

 
โครงการ “เอสซจี-ีบา้นดาบ น าผกัคุณภาพสูชุ่มชน” 

5.7.1 (4) สนบัสนุน ส่งเสรมิใหป้ระชำชนเป็นอำสำสมคัรบรกิำรชุมชน 

  

สนบัสนนุน า้ดื่มบรกิารชมุชน ชว่งเทศกาลสงกรานต ์ 

 

สนบัสนนุเสือ้ใหก้บัอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถ่ินอ าเภอนคร
หลวง ดแูลผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยที่นอนติดเตยีง 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.7.2 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 2: การศึกษาและวฒันธรรม  

(Education and Culture) 

5.7.2 (4) ส่งเสรมิกจิกรรมทำงวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณใีนทอ้งถิ่น 

 

รว่มงานกฐินสามคัคี ณ วดัเรอืแขง่ ต.บางระก า  

อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยา และ รว่มท าบญุ

ทอดกฐินสามคัคี 9 วดัรอบพืน้ท่ีสถานประกอบการ(วดั

เกาะ,วดัพรา้ว,วดัอา่งทอง,วดับางระก า,วดัเสด็จ,วดั

ละมดุ,วดับา้นดาบ,วดับนัได,วดัโพธ์ิทอง) 

 
ถวายเทียนและจตปัุจจยั  จ านวน 10 วดั  

ในพืน้ท่ีรอบสถานประกอบการ อ าเภอนครหลวง จ.

พระนครศรอียธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.7.3 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 3: การสร้างงานและการพฒันาทกัษะ 

(Employment creation and skills development) 

5.7.3 (7) จำ้งงำนและสรำ้งศกัยภำพใหก้บักลุ่มคนทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษเท่ำทีจ่ะท ำได้ 

 

ใบเสรจ็กำรส่งเงนิสมทบเขำ้กองทุนส่งเสรมิและ 

พฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรปี 2564 เล่มที ่กท0011  เลขที ่013 ลงวนัที ่27 มกรำคม 2564 
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5.7.6 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 6: สขุภาพ (Health) 

5.7.6 (3) สนับสนุน ส่งเสรมิกำรให้ควำมรูก้บัชุมชน เกี่ยวกบัโรคอนัตรำยและภยัคุกคำมต่อสุขภำพ 
และวธิกีำรป้องกนั ดงัเช่น โรคเอดส ์โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคไขม้ำเลเรยี โรควณัโรค และโรคอว้น 

 

 
จดักจิกรรมร่วมกบั รพ.สต.ปากจัน่ และ รพ.สต.บ่อโพง 

อบรมการท าปนูแดงแกลง้ยุงลาย  

 

 
จดักจิกรรมร่วมกบั รพ.สต.ปากจัน่ และ รพ.สต.บ่อโพง 

อบรมการท าปนูแดงแกลง้ยุงลาย 
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5.7.7 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 7: การลงทุนด้านสงัคม (Social 

Investment) 

5.7.7 (1) หลกีเลีย่งหรอืลดกำรด ำเนินกำรทีท่ ำใหชุ้มชนตอ้งพึง่พำกจิกรรมกำรบรจิำคจำกองคก์ร 
หมำยเหตุ : เชื่อมโยงกบั ECO Factory+SV  (Sv02)  

 

 
จดัซือ้/จดัจำ้ง ถุงผำ้กลุ่มวสิำหกจิผำ้ขำวมำ้ ต.บำงพระคร ูและ  

จดักระเชำ้โดยมผีลติภณัฑน์ ้ำพรกิ/ขำ้วสำร จำกผญ.สำยชล ม.2 ต.บำงระก ำ มอบชว่งปีใหม่ 2563 
โครงกำร หรอืกจิกรรมกำรสนบัสนุนชุมชนทอ้งถิน่ (เศรษฐกจิชมุชน) 



 

โครงกำรส่งเสรมิโรงงำนอุตสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอย่ำงยัง่ยนื  
(CSR-DIW) (ภำยใตค้่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอุตสำหกรรมเชงินิเวศ)  
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3.5 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
▪ ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  

ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำร 

ประกอบกจิกำรเพิม่ขึน้จำกปี 2562  

จ ำนวน 8 ลำ้นบำท GRI 201-3  

 

 

 

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรจำกกำรขำย 

และบรกิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2562  

จ ำนวน 97 ลำ้นบำท GRI 201-3 

 

 

 

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำจำ้งและ 

ค่ำตอบแทนแก่พนกังำนลดลงจำก 

ปี 2562 จ ำนวน 2.89 ลำ้นบำท  

GRI 201-3 
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ในปี 2563 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้จ่ำย

รวมถงึค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิใหแ้ก่ผู้

กูย้มืลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 1.64 

ลำ้นบำท GRI 201-3 

   

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ กำรจ่ำยภำษี

อำกรแสตมป์ สิง่ปลกูสรำ้ง และ ใบ

ขออนุญำตต่ิำง ๆ ลดลงจำกปี 2562 

จ ำนวน 0.47 ลำ้นบำท GRI 201-3 

 

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยเงนิ

สมทบทีอ่งคก์รจ่ำยเขำ้กองทุน

ประกนัสงัคมลดลงจำกปี 2562 

จ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท GRI 201-1 

 

 

ในปี 2563 มสีถำนกำรณ์ Covid-19 

ท ำใหก้จิกรรมดำ้นสงัคมและชุมชนมี

กำรใชเ้งนิงบประมำณลดลงจำกปี 

2562 จ ำนวน 0.22 ลำ้นบำท GRI 

201-3 
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▪ ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มพีนกังำนลดลงจำกปี 

2562 เป็นพนกังำนชำย และทัง้หมดเป็น

พนกังำนประจ ำ GRI 102-8 

 
 

 

 

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มจี ำนวนชัว่โมงกำร

ฝึกอบรมต่อคนต่อปีลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 

121 ชัว่โมง/คน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-

19 และปรบัรปูแบบกำรดแูลพนกังำนเป็น

แบบ 70:20:10 เน้นกำร On The Job 

Experience 70% Coaching 20% 

Classroom 10% GRI 404-1 

 

ในกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ ไดม้กีำรคดั

กรองผูส้่งมอบ ผูร้บัเหมำ และ หุน้ส่วนทำง

ธุรกจิตอ้งปฏบิตัติำมสทิธมินุษยชน 100% 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวนโยบำย SCG Code 

of Conduct GRI 414-1 
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รอ้ยละของผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมำ และหุน้สว่น
ทำงธุรกจิทีม่คีวำมส ำคญัทีผ่่ำนกำรคดักรอง

เรื่องสทิธมินุษยชน 
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▪ ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ใชถ่้ำนหนิซึง่เป็น 

วตัถุดบิหลกัในกำรด ำเนินกำรคดัขนำด 

เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 7,336 ตนั 

GRI 301-1 

 
      

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรใชน้ ้ำมนัดเีซล 

ส ำหรบัรถทีเ่คลื่อนทีใ่นกจิกรรมหลกัดำ้นกำร

คดัขนำดถ่ำนหนิลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 

6,696 ลติร GRI 302-1 
 

 
       

ในปี 2563 บรษิทัฯ ใชไ้ฟฟ้ำซึง่เป็น 

พลงังำนหลกัจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค 

ในกำรด ำเนินกำรคดัขนำดลดลงจำก 

ปี 2562 จ ำนวน 65,762 kWh 

GRI 302-1 
 

 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรใชน้ ้ำจำกทุกแหล่ง

เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 38,443 ลกูบำศก์

ลติร โดยทัง้หมด 100% เป็นกำรหมุนเวยีนน ำ

น ้ำกลบัมำใชใ้หม ่  GRI 301-1,3 
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ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีจิกรรมทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในกำรใชพ้ลงังำนเพื่อกำรด ำเนินงำน 

ลดลงจำกปี 2562 โดยใชน้ ้ำมนัดเีซลลดลง 18 ton CO2e และ ใชไ้ฟฟ้ำลดลง 38 ton CO2e 

GRI 305-1, 305-2 
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3.6 การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสีย  

▪ การช้ีบง่ผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ มกีำรชีบ้่งผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่คีวำมสมัพนัธอ์นัเกดิจำกกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิำรขององคก์รทัง้ภำยในและภำยนอก รวมทัง้จดัท ำรำยชื่อผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นเอกสำร และท ำ
กำรทบทวนตำมระยะเวลำ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีนัน้มคีวำมเหมำะสมและเกีย่วขอ้ง
กบัองคก์ร 
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▪ การจดัล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนได้เสีย  

 
 
  
จำกกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี พบว่ำ ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน Outsource เป็นผู้

มสี่วนไดเ้สยีทีม่อีทิธพิลต่อกำรด ำเนินกำรขององคก์รสงู จะตอ้งด ำเนินกำรเชงิรกุเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจ
สงูสุด (โซน 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 

 

 

บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  52 

▪ แผนและผลการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 
ชื่อโครงกำร  SCG-ผำตูบ เพิม่ควำมพงึพอใจใหก้บัผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน 

ระยะเวลำ เมษำยน – กรกฏำคม 2564 งบประมำณ : 150,000 บำท 
วตัถุประสงค ์
(Objective) 

1.เพื่อลดเวลำกำรปฏบิตังิำนตกัเศษถ่ำนในรำงระบำยน ้ำของผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน 
2.เพื่อเพิม่ระดบัควำมพงึพอใจใหก้บักลุ่มผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน 

เป้ำหมำยและ 
ผลกำร
ด ำเนินกำร
ตำมเป้ำหมำย 
 

1. ปรบัปรุง จุดรวบรวมบ่อตกตะกอน จ ำนวน 1 จุด 
ผล :  ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุง พืน้ทีเ่พื่อรวบรวมบ่อตกตะกอนใชส้ ำหรบัเครื่องจกัรหนกัเขำ้ท ำงำนได้
จ ำนวน 1 จุด เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัที ่10 กรกฏำคม 2564 ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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2.คะแนนระดบัควำมพงึพอใจจำกกลุ่มผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำนมไีมน้้อยกว่ำ 80% 
ผล : สอบถำมควำมพงึพอใจโดยรวมหลงักำรปรบัปรงุ ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำนมคีวำมพงึพอใจ 
โดยรวม 83% สงูกว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
 

 
 

▪ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รำยละเอยีด  

1.เป็นแผนงำนทีน่ ำไปปฏบิตัทิีด่กีว่ำ
มำตรฐำนขัน้ต ่ำตำมกฎหมำย 

โครงกำร SCG-ผำตูบ เพิ่มควำมพึงพอใจให้กับ
ผู้รบัเหมำด้ำนแรงงำน เป็นแผนงำนในกำรลดเวลำ
กำรท ำงำนให้กบัผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน เป็นแผนงำน
ทีเ่หนือกว่ำมำตรฐำนขัน้ต ่ำตำมกฎหมำย 

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 
จำกกำรสำนเสวนำใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  

โครงกำร SCG-ผำตูบ เพิม่ควำมพงึพอใจใหก้บั
ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน ลดเวลำกำรท ำงำนลง ซึง่มำ
จำกกจิกรรมกำรสำนเสวนำกบักลุ่มผูร้บัเหมำดำ้น
แรงงำน   



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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3. กำรมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี  โครงกำร SCG-ผำตูบ เพิ่มควำมพึงพอใจให้กับ
ผู้ร ับเหมำด้ำนแรงงำน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครัง้นี้
ทัง้หมด 19 คน (เจ้ำหน้ำที่ SCG 4 คน, พนักงำน
ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน 15 คน) 

4. ควำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยนื  

โครงกำร SCG-ผำตูบ เพิ่มควำมพึงพอใจให้กับ
ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน โดยมคีวำมสอดคลอ้งกบัแนว
ทำงกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื  

-ในดำ้นสงัคม คอื พนักงำนมคีวำมพงึพอใจเพิม่มำก
ขึ้นโดยมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน
ผูร้บัเหมำดำ้นแรงงำน 

-ในด้ำนสิง่แวดล้อม คอื ลดกำรแพร่กระจำยของฝุ่ น
ถ่ำนมกีำรจดักำรรวบรวมฝุ่ นถ่ำนในบ่อตกตะกอนให้
อยูใ่นจดุทีจ่ดักำรไดร้วดเรว็   

 

  



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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3.7 การด าเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2564 

▪ ข้อมลูชมุชน 

 
ชื่อชุมชน/หมูบ่ำ้น : บำ้นดำบ  
ที่ตัง้  : หมู่  7 ต ำบลบ่อโพง อ ำเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 
จ ำนวนประชำกร: 720 คน 
อำชพีหลกั: รบัจำ้ง, ท ำกำรเกษตร 
รำยไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน: 6,000 – 12,000 บำท  
ชื่อหัวหน้ำชุมชน /หมู่บ้ำน : นำยจิรศักดิ ์ใบบัว
เผื่อน 
ผูป้ระสำนงำนหลกัของชุมชน/หมูบ่ำ้น: ผูใ้หญ่บำ้น 
นำยจริศกัดิ ์ใบบวัเผื่อน 
เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสำร : 082-2127506 

 
 
ชื่อโรงเรยีน: วดับำ้นดำบ          
ทีต่ัง้: หมูท่ี ่7 ต ำบลบ่อโพง อ ำเภอนครหลวง จงัหวดั
พระนครศรอียธุยำ          
จ ำนวนนกัเรยีน: 130 คน          
จ ำนวนคร:ู 10 ท่ำน                                 
ชื่อผูอ้ ำนวยกำร: นำยพสษิฐ ์ รตสิกุลดลิก                  
เบอรโ์ทร/โทรสำร: 099-3627014                    
ผูป้ระสำนงำนหลกัของโรงเรยีน: ครวูงศร์ว ี มศีริ ิ
เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสำร: 081-6445760              
E-mail : wongrawee2507@gmail.com                               
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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▪ การสานเสวนาร่วมกบัชมุชน  
คณะท ำงำนของบรษิทัไดร้ว่มสำนเสวนำเพือ่รวบรวมขอ้มลูจำกชุมชนในกำรด ำเนิน

กจิกรรม  กำรมสีว่นรว่มและพฒันำชุมชนรวมถงึเป็นกำรสอบถำมขอ้หว่งกงัวล  จำกกำร

ด ำเนินกจิกรรมของบรษิทั  เมื่อวนัที ่29 และ 31 มนีำคม 2564  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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▪ แผนและผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน 
ชื่อโครงกำร เอสซจี-ีบา้นดาบ น าผกัคุณภาพสูชุ่มชน 
ระยะเวลำ เมษำยน - กรกฏำคม 2564 งบประมำณ 99,800 บำท 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อต่อยอดโครงกำรปลกูผกัในแปลงไฮโดรโบนิกส ์

2. เพื่อเพิม่ผลผลติผกัคุณภำพเขำ้สูต่ลำดชุมชนมำกขึน้ 
3. เพื่อเสรมิสรำ้งรำยไดใ้หก้บัชมุชน 

เป้ำหมำยและ
ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำย 

เป้าหมายท่ี 1:   จดัสรำ้งแปลงไฮโดรโบนิกส ์อย่ำงน้อยจ ำนวน 2 แปลง 
ผล: จดัสรำ้งแปลงไฮโดรโปนิกสแ์ละสง่มอบใหโ้รงเรยีนวดับำ้นดำบจ ำนวน 3 แปลงไดม้ำกกวำ่
เป้ำหมำย 1 แปลง  

 

 
 

รปูแปลงไฮโดรโบนิกสท์ีส่รำ้งใหมเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้ 3 แปลง 
 
 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ) 
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เป้าหมายท่ี 2:   เพิม่แหล่งจ ำหน่ำยผกัคุณภำพ อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 แห่ง 
ผล: ไดส้ง่ผกัคุณภำพเพื่อจ ำหน่ำย ณ ศำลำกลำงจงัหวดั จ ำนวน 1 แห่ง ไดต้ำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 

 
 
ตลำดนดัศำลำกลำงจงัหวดั  
 

 
  

เป้าหมายท่ี 3:   เพิม่กำรจำ้งงำนและแบ่งปันรำยไดใ้หผู้ว้่ำงงำน อย่ำงน้อยจ ำนวน 2 คน 
ผล: ไดจ้ำ้งงำนผูว้่ำงงำนในชมุชนหมู่ที ่6 ต.บ่อโพง จ ำนวน 2 คน เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรจำ้งงำนจ ำนวน 2 คน  
1. นำงอวน  สขุเกษม          หมู่ที ่6 ต ำบลบ่อโพง 
2. นำยโสภณ  บุญประจกัษ์   หมูท่ี ่6 ต ำบลบ่อโพง 



 

โครงกำรสง่เสรมิโรงงำนอตุสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภำยใตค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและยกระดบัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ)  
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▪ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน 
หวัขอ้คุณลกัษณะ รำยละเอยีด 

1.ควำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 
หรอืขดีควำมสำมำรถขององคก์ร 

-พนักงำนบริษัท และคู่ธุรกิจใช้ทักษะควำมสำมำรถ
ทางดา้นชา่งในการสรา้งและซอ่มแซมแปลงไฮโดรโบนิกส ์

-พนกังำนบรษิทัใชท้กัษะควำมรูด้ำ้นกำรตลำดศกึษำขอ้มลู
ดำ้น Smart Farmer และกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์มำ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้บัชุมชน 

2.กำรมสี่วนรว่มของพนกังำน บุคคลำกรเขำ้มำมสี่วนรว่มในดำ้นทกัษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรด ำเนินโครงกำร ทัง้ฝ่ำย
ชุมชนสมัพนัธ ์ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยผลติ รวม 15 คน 

3.กำรมสี่วนรว่มของชุมชน ชุมชนมสี่วนรว่มตัง้แต่ขัน้ตอนกำรสำนเสวนำ กำรวำงแผน
ด ำเนินกำร มสี่วนรว่มกบัโรงเรยีนเป็นกรรมกำร
สถำนศกึษำ จ ำนวน 12 คน และไดร้บักำรจำ้งงำนใน
โครงกำร 2 คน 

4.ควำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยนื 

โครงกำร “เอสซจี-ีบ้านดาบ น าผกัคุณภาพสู่ชุมชน” เป็น
การต่อยอดจากโครงกำรปันโอกำสวำดอนำคตของเอสซจีี 
ที่ได้เคยสนับสนุนแปลงผักไฮโดรโบนิกส์เมื่อปี 2558 
ใหก้บัโรงเรยีนและนักเรยีนเพื่อไดผ้กัทีป่ลอดสำรพษิและมี
คุณภำพที่ดีส ำหรับกำรใช้ท ำอำหำรกลำงวันที่ผ่ำนมำ
ปรมิำณผกัเพียงพอต่อควำมต้องกำร แต่ยงัไม่สำมำรถ
ขยำยผลไปสู่ชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกิจกรรมสำน
เสวนำพบว่ำยงัมคีวำมต้องกำรของชุมชนเรื่องพชืผกัที่มี
คุณภำพปลอดสำรพิษ และ มีกลุ่มคนว่ำงงำน จึงได้
ก ำหนดแผนงำนร่วมกนัเพื่อขยำยผลกำรท ำโครงกำร เพื่อ
ต่อยอดโครงกำรปลูกผกัในแปลงไฮโดรโบนิกส์ เพื่อเพิม่
ผลผลิตผักคุณภำพเข้ำสู่ตลำดชุมชนมำกขึ้น  และเพื่อ
เสรมิสรำ้งรำยได้ให้กบัชุมชน โดยปัจจุบนัทำงโรงเรยีนมี
สมำชกินกัเรยีนแต่ละกลุ่มอำชพีในกำรจดบนัทกึกจิกรรมที่
ด ำเนินกำรและรวบรวมรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพื่อ
เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนำบริหำรโครงกำร ส ำหรับ
เป้ำหมำยของโครงกำรเอสซจีจะจดัสร้ำงแปลงไฮโดรโบ
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หวัขอ้คุณลกัษณะ รำยละเอยีด 

นิกส์เพิ่มจ ำนวน 3 แปลง และเพิ่มแหล่งจ ำหน่ำยผัก
คุณภำพอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 แห่งเพิ่มกำรจ้ำงงำนและ
แบ่งปันรำยไดใ้หผู้ว้่ำงงำนอยำ่งน้อยจ ำนวน 2 คน 
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3.8 การติดตามและทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

บรษิทัจดัประชุมตดิตำมและทบทวนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

องคก์รอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2564 จดัประชุมในวนัที ่10 มถุินำยน 2564    


