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รู้จักไทยเคนเปเปอร์

บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่าย	กระดาษคราฟท์สำาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูก	 โดยแบ่งสินค้าออกเป็น	2	ประเภทหลัก	คือ	กระดาษคราฟท์สำาหรับทำาผิวกล่อง	 และกระดาษคราฟท์สำาหรับ
ทำาลอนลูกฟูก	มีเกรดสินค้าหลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละตลาด	บริษัทมีกำาลังการผลิต
รวม	275,000	ตันต่อปี	มีแหล่งการผลิต	2	แห่ง		โรงงานแห่งที่	1	ตั้งอยู่ที่อำาเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	มีกำาลังการผลิต
100,000	 ตันต่อปี	 โรงงานแห่งที่ 	 2	 ตั้งอยู่ที่อำาเภอกบินทร์บุรี 	 จังหวัดปราจีนบุรี 	 	 ซึ่งเป็นโรงงานที่มี เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย	มีกำาลังการผลิต	 175,000	ตันต่อปี	 	 สินค้าทุกประเภทได้รับการรับรอง	มาตรฐานจาก
สำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	ตลอดจนได้รับการรับรองระบบการบริหารงานต่างๆ	ตาม
มาตรฐานสากล		เนื่องจากกระดาษคราฟท์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบสำาหรับการนำามาผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ชื่อบริษัท	:	ไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)
ปีที่ก่อตั้ง	:	2530
*	สินทรัพย์รวม	:	6,678	พันล้านบาท	
*	รายได้จากการขาย	:	5,637	พันล้านบาท
*	จำานวนพนักงาน	:	407	คน	
*	ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2556
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ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
	เนื่องจากความต้องการใช้งานของกระดาษบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย	 	 บริษัทจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนอง	
ความต้องการของตลาด	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น	6	ชนิด	คือ
	 	 1.	 กระดาษคราฟท์ทำาผิวกล่อง	คุณภาพสูง	สีขาว	เกรด	KS
	 	 2.	 กระดาษคราฟท์ทำาผิวกล่อง	คุณภาพสูง	สีเหลืองทอง	เกรด	KA
	 	 3.	 กระดาษคราฟท์ทำาผิวกล่อง	คุณภาพสูง	สีเปลือกไม้	เกรด	KK
	 	 4.	 กระดาษคราฟท์ทำาผิวกล่อง	คุณภาพสูง	สีเหลืองอ่อน	เกรด	KI
	 	 5.	 กระดาษคราฟท์ทำาผิวกล่อง	คุณภาพปานกลาง	สีเหลืองอ่อน	เกรด	II
	 	 6.	 กระดาษคราฟท์ทำาลูกฟูก	เกรด	CA

	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ	์		
เพื่อใช้บรรจุสินค้าประเภทอาหาร	 เครื่องดื่ม	 อิเล็กทรอนิกส์	 คอมพิวเตอร์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	 สินค้าอุปโภค	 และ
สินค้าเพื่อการส่งออกอื่น	 ๆ	 	 ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและสามารถปกป้องสินค้าได้จนถึงผู้บริโภคที่อยู่ปลายทาง	

ไทยเคนเปเปอร์	ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี	ตั้งแต่บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	เข้า
มาถือหุ้นของไทยเคนเปเปอร์		(Due	Diligent)	เมื่อปี	2547	จนถึงปัจจุบัน	2556			ไทยเคนเปเปอร์ยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักบรรษัทภิบาลและมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า	บริการ	กระบวนการทำางานและรูปแบบธุรกิจ	เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย		มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่
เข้าไปดำาเนินงาน	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำาการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 	 เฉกเช่นเดียวกันกับบริษัทอื่น	ๆ	 ในกลุ่มของเอสซีจี
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 บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ	
เอสซีจี	 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาในภูมิภาคอาเซียนที่ดำาเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ 
ปีที่	 100	 ตามแนวทางการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและ 
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีเน้นการสรรค์สร้างคุณค่าให้กับ
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	ดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรมสนิคา้	บรกิารทีเ่ปน็เลศิ	
ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	 
นักลงทุน	ลูกค้า	พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง			
ไทยเคนได้นำาแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นในการสร้างความเข้ม
แข็งให้สังคมและระบบนิเวศน์		ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำาคัญและเป็นพื้นฐาน
ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 รวมถึงชุมชนรอบโรงงาน	 ด้วยการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตให้มุ่งไปสู่มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด	 สร้างจิตสำานึกในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่
พนักงานทุกระดับ	 อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข	อาทิ	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำา	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำาพระปรง	 	 สมาชิกโครงการไตรภาคี 
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	 โรงงาน	 และชุมชนริมคลองพระปรง	 	 จัดทำาโครงการเปิดบ้าน	 (Open	House)	 เป็นประจำา
ทุกปี	 โดยให้ชุมชนรอบโรงงาน	อาทิเช่น	 โรงเรียน	หน่วยงานราชการ	ผู้สื่อข่าว	 และตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง		 
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน	 	 กระบวนการผลิต	 	 และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	 	 การมอบทุนการศึกษา	 โครงการ
สาธารณกุศลและการฝึกอาชีพให้ชุมชนรอบโรงงาน	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

	ตลอดระยะเวลา	26	ปี	ที่ผ่านมา	ไทยเคนเปเปอร์	ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม
เริ่มจากการบริจาคเพื่อการกุศล	 จนพัฒนาไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วม	 รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	 สังคม	 เพื่อ
สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่	 ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง	 	 รวมถึงการผนวกความรู้	 ความเชี่ยวชาญขององค์กร
เข้ากับศักยภาพของชุมชน	 เพื่อนำาไปพัฒนาและต่อยอดการจัดกิจกรรมต่างๆ	 	 ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ชุมชนอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างเข้มแข็ง	สามารถยืนหยัดและพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน	นอกจากน้ัน	 ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 ช่วยกันพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืน	 รวมท้ังร่วมดูแลอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ให้คงอยู่ต่อไป	 โดยการจัดทำาโครงการต่างๆ	 มากมายร่วมกับชุมชน	 	 ตัวอย่างเช่น	 “โครงการชุมชนท่าน้ำาชุกโดน” 
อำาเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 	 เป็นโครงการที่	 ไทยเคน	ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทและสมาชิกชุมชน	 ได้ร่วมกันพัฒนา
ยกระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	 จากเดิมเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม	 อาศัยอยู่กับน้ำาเสีย	 ไม่เหมาะกับ 
การอยู่อาศัย	 จนมาถึงในปัจจุบันไม่มีน้ำาเสียปล่อยลงสู่แม่น้ำา	 แต่กลับกลายเป็นหาดทรายที่สวยงาม	 มีน้ำาที่ใสสะอาด
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่ชุมชนสามารถมีอาชีพที่เพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน 

สารจากกรรมการผู้จัดการ
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	บ ริ ษั ทมี ความ เ ชื่ อมั่ น ใ นคุณค่ า ของพนั ก ง านทุ กร ะดั บ 	 แล ะ ใ ห้ ความสำ าคัญ ในการพัฒนาพนั ก ง านซึ่ ง
เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด	 ให้มีจิตสำานึกการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จึงสนับสนุน
ให้มีการ เรียนรู้ 	 ทั้ งภาคทฤษฎี โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ 	 	 และภาคปฏิบัติ โดยการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ อ
สังคม	 อันเป็นการเตรียมความพร้อม	 เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในอนาคต		 

ปัจจัยสำาคัญท่ีจะผลักดันให้การพัฒนาท่ีย่ังยืนขยายผลไปในวงกว้าง	 คือ	 ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนขององค์กร
ในการท่ีจะนำาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ภาคธุรกิจท่ีควรขยายความรับผิดชอบ
ให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำา	 คือ	 คู่ค้า	 ผู้ส่งมอบวัสดุ	 สินค้า	 บริการ	 (Suppliers)	 และปลายน้ำาคือ	 ลูกค้า	 และผู้ ใช้สินค้า		
พลังจากความร่วมมือดังกล่าว	 จะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สามารถตอบสนองต่อความเติบโตของ
สังคมภายใต้การบริโภคที่ยั่งยืน	 	 ไทยเคนเปเปอร์จึงมุ่งมั่นที่จะขยายผลความสำาเร็จไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งต้นนำ้าและปลายนำ้า		
แม้ว ่ารูปแบบการส่งเสริมดังกล่าวจะต้องทุ ่มเททั้งเวลาและทรัพยากรหลากหลายด้าน	 	 แต่เราก็เชื่อมั่นว่า	 การ
ประกอบการภายใต้แนวคิดดังกล่าว	 จะก่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน	 สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู ้เกี่ยวข้องที่ ได้ร่วมงานกับไทยเคน	 ในการส่งผ่านความสุขและความสมดุลของการดำาเนินชีวิตให้กับทุกภาคส่วน		
ขณะเดียวกัน	 ก็ยังสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับสังคม	 ชุมชนโดยรอบและประเทศชาติอย่างย่ังยืน	 สืบไป....		 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น		ลูกค้า		พันธมิตรทางการค้า		พนักงานทุกคน	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ทุกฝ่าย	ที่สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา	ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่า	บริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม	ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย		โดย
จะเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทให้แข็งแกร่ง	เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง	พัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในระดับสากล	ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกสรร	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

	 	 	 ธวัชชัย		วงศ์ไพศาล	
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ 
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อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
ตั้งแต่บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	เข้ามาถือหุ้นของไทยเคนเปเปอร์	(Due	Diligent)	เมื่อปี	2547	จนถึงปัจจุบัน	2556		 
ไทยเคนเปเปอร์	 เช่นเดียวกันกับบริษัทอื่น	 ๆ	 ในกลุ่มของเอสซีจี	 	 ต่างก็ยึดถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย	 อุดมการณ์	 และ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ซึ่งทั้ง 
คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติมาอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยมีแนวทางสอดคล้องกับ
หลักบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล		

อุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจเอสซีจี
	 •	 ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	:	เอสซีจีมีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
	 •	 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ	:	เอสซีจีมุ่งกระทำาสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ
	 •	 เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	:	เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด
	 •	 ถือม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม	:	เอสซีจีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณเอสซีจี
คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำาหรับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร	 เรียกว่า	 จรรยาบรรณเอสซีจีเป็น 
ครั้งแรกเมื่อปี	2530		เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ		โดยได้ปรับปรุงเนื้อหา
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี	และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป	โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณ
ที่มีอยู่เดิมและรวบรวมแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	จากแต่ละธุรกิจมาจัดหมวดหมู่	 	 เพิ่มเติมตัวอย่าง	กำาหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อให้เข้าใจง่าย	 	 นำาไปใช้ได้สะดวกและครอบคลุมหัวข้อต่าง	 ๆ	 มากขึ้น	 อาทิ	 การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ		 
การใหห้รอืรบัทรพัยส์นิ	หรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีอ่าจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใด		ความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์	
การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	การแข่งขันทางการค้า	การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	 และการป้องกันการฟอกเงิน

คณะกรรมการบรษิทั		ฝา่ยจดัการ		ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัยงัเปน็ผูน้ำาและเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัติน	ขณะเดยีวกนัยงั
สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหพ้นกังานและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเชือ่มัน่ในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีถ่กูตอ้ง	

เอสซีจีมีกระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนนับตั้งแต่รวบรวมข้อเท็จจริง	ประมวลผล	และกลั่นกรองข้อมูล	กำาหนด
นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเปน็ธรรม	(Whistleblower	Policy)	แกพ่นกังานทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติ
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณเอสซีจ	ี	

ตลอดปีที่ผ่านมา	 ไทยเคนเปเปอร์	 ให้ความร่วมมือกับเอสซีจีในการรณรงค์สร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
จรรยาบรรณเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านช่องทางวารสารสำาหรับพนักงาน	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง	 ๆ	อาทิ	Clip	VDO	
น้องจันย่า	ของเอสซีจี	โดยพนักงานต่างก็ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง		ซึ่งเป็นการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประพฤต	ิ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณในรูปแบบของการ์ตูน	ซึ่งได้ทั้งความรู้และเข้าใจง่าย		เว็บไซต์ในอินทราเน็ต	SCG	
Code	of	Conduct	ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล	ตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา	การถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณและยังเป็น
ช่องทางในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี

กรณทีีพ่นกังานมขีอ้สงสยัหรอืข้อซกัถาม	สามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจในทกุระดบั	หรอืบคุคลทีม่หีนา้
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ที่กำาหนดไว้	 	 เอสซีจีมุ่งหวังให้พนักงาน
ใช้คู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานในทุกกรณี	 	จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมเป็นหลัก
ประจำาใจของพนักงาน		ทั้งนี้	สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณ	บรรษัทภิบาลและ	Whistleblower	Policy	
ได้ที่	www.scg.co.th
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วิสัยทัศน์ไทยเคนเปเปอร์

วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์
ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกสรร
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

			 เป็นผู้นำาและผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพ
	 ท่ีมีนวัตกรรมท่ีลูกค้าเลือกสรร
	 ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด
	 สร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน
	 ให้กับผู้ถือหุ้น	พร้อมท้ังเป็นบริษัทท่ีได้รับความช่ืนชม
	 จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
	 พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
	 เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง
	 ดำาเนินการอย่างจริงจังกับการจัดการ
	 ด้านความปลอดภัย	และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

ภารกิจ

7CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจในปี	2556

รายการ																																										ปี	2556																																หน้า6

					การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง																														ร้อยละ	27	ของรายได้จากการขาย	 		26

						สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																																			ร้อยละ	67	ของรายได้จากการขาย	 26

						การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																																													60	ผลิตภัณฑ์	 31

					การใช้เชื้อเพลิงทดแทน																																																																ร้อยละ	3	 61

					ของเสียอันตราย	/	ไม่อันตรายที่นำาไปฝังกลบ																															ร้อยละ	0	/	0	 34

					การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ																																															ผ่านการรับรอง	รวมร้อยละ	89	 38

					การยกระดับพนักงานของผู้ประกอบการ																																					จำานวน	62	คน	 																																																															28					
					โลจิสติกส์ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน	์

					จำานวนฝายชะลอน้ำา																																																																				1,130	ฝาย          														48-49					

					โครงการปันโอกาส	วาดอนาคต																																																			7	โครงการ		1.22	ล้านบาท																																															53

					การแบ่งปันสู่สังคม																																																																							8.6	ล้านบาท																																																																				40																		
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•	 	 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ	 (Enterprise	Risk	
Management	 –	 ERM)	 เป็นกระบวนการช่วยขจัดหรือ
บรรเทาความเสยีหายจากเหตกุารณ์ไมค่าดคดิทีอ่าจเกดิขึน้		 
ทำาให้องค์กรสามารถกลับมาดำาเนินงานตามปกติได้อย่าง
รวดเร็วแล้ว	 	 ยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำาเนิน
ธุรกิจใหม่	ๆ	ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร		อันจะ
นำาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได	้	

เอสซีจีได้ดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
หลักบรรษัทภิบาลมากว่า	40	ปี		จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเอสซีจีเริ่มขึ้นเมื่อปี	 2534	 โดยได้ประกาศ
นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		และในป	ี
2538	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ต่อมาใน
ปี	2544	ได้จัดทำารายงานสิ่งแวดล้อม	จากนั้นปี	2550	จึงได้
กำาหนดวสิยัทศันท์ีจ่ะเปน็องคก์รทีเ่ปน็แบบอยา่งดา้นบรรษทั
ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จากความคืบหน้าและ
วิวัฒนาการที่มีมาโดยตลอด	 เอสซีจีได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความ
เชื่อมโยงกัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

	ความเสี่ยงทางการตลาดและการแข่งขัน
จากปจัจยัความผนัผวนทางเศรฐกจิโลกและปญัหาการเมอืง
ภายในประเทศ	 ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนในรอบปีที่ผ่านมา	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขาย
และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นจากการนำาเข้า
สินค้าของผู้ผลิตรายอื่น	 	 ทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารความ
เสี่ยงทางการตลาดโดยเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของลูกค้า	พร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขัน
ได้
	ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบหลัก
เศษกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการ
ผลิต	ซึ่งราคารับซื้อวัตถุดิบมีความผันผวนตามอุปทานใน
ตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใช้วัตถุดิบ	
อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลน

วัตถุดิบหลัก	 บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว
และกระจายการซื้อเศษกระดาษจากผู้ขายหลายรายเพิ่มขึ้น

	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การ
ค้า	 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ	 โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย	กำาหนดวงเงินสิน
เชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย	มีการทบทวนวงเงินสินเชื่อ	
วงเงินค้ำาประกัน	มีการติดตามสินเชื่อจากคณะกรรมการสิน
เชื่อของบริษัทซึ่งมีการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน	 และมีการ
ลดความเสี่ยงโดยการทำาประกันการชำาระหนี้

	ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
เกิดจากการลงทุนซื้ออะไหล่และเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ	บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อเงินล่วงหน้า	เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เอสซีจี	 ได้จัดตั้งหน่วยงาน	 Risk	Management	 	 เพื่อ
กำาหนดนโยบายและพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	รวมไปถึงบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง	

ซึ่ง	 ไทยเคนเปเปอร ์	 ได้บริหารงานและดำาเนินการประสาน
สอดคล้องกับแนวทางของเอสซีจี 	 และภายใต้รูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงานเดียวกันกับของเอสซีจีเปเปอร์		
ตามที่แสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้
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•	 	 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุความเสี่ยงที่สำาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ครอบคลุมทุกการดำาเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศ	ต่างประเทศ	และโครงการลงทุนต่าง	ๆ 		เอสซีจี	จึงแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	การบริหาร
ความเสีย่งระดบัเอสซจี	ีและการบรหิารความเสีย่งระดบักลุม่ธรุกจิ	ซึง่เอสซจีีไดก้ำาหนดใหม้กีารประสานงาน	/	สือ่สารระหวา่ง
คณะทำางานตา่ง	ๆ 	ของทัง้	2	ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน	ทัง้นี	้การบรหิารความเสีย่งทัง้หมดจะอยูภ่ายใตก้ารดแูลโดยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะจัดการเอสซีจี	ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
(Executive	Committee)

ฝ่ายบริหารไทยเคน
(กำาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	
พิจารณาความเสี่ยง	ติดตามและประเมินผล

ทุกไตรมาสรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการบริษัท
(กำาหนดนโยบายและกำากับดูแล

การบริหารความเสี่ยง)
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	เอสซีจี	เปเปอร์

Business	Continuity	Management
(BCM)

สำานักงานตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
(Managing	Director)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับพื้นที่
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	การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี
	การบริหารความเสี่ยงในระดับเอสซีจี	 จะมีผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีร่วมกันเป็นคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	รับผิด
ชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ	 และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง	 อาทิ	 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย	ความรุนแรงทางการเมือง	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	การหยุดชะงักของห่วง
โซ่อุปทาน	การต่อต้านจากชุมชน	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยมีหน่วยงานส่วน
กลาง	อาทิ	สำานักงานวางแผนกลาง	และ	สำานักงานประสานงานการลงทุนประจำาประเทศต่าง	ๆ	รวบรวม	วิเคราะห์	และให้
ข้อมูล	กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ลงไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	สำาหรับความเสี่ยงเฉพาะด้านที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการ
บริหารจัดการ	 เอสซีจีได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเพื่อรับผิดชอบในการประเมิน	 และ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

	การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ
เอสซีจี	 ประกอบด้วยธุรกิจ	อุตสาหกรรมที่หลากหลาย	คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจจะประกอบด้วยผู้
บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจ	 เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองความเสี่ยงได้ถูก
ต้องทันเวลา	โดยมีโครงสร้างและความรับผิดชอบ	ดังนี้

หน่วยงาน	Strategic
Planning	ประจำากลุ่มธุรกิจ

-	กำาหนดแผนงานระยะสั้นและปานกลาง
-	ประสานงานกับคณะทำางานต่างๆ	เพื่อ
			แลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูล

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง
ประจำากลุ่มธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการและ
คณะจัดการของบริษัทต่างๆ

ในกลุ่มธุรกิจ

-	ประเมินความเสี่ยง
-	กำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
-	ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

-	กำาหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละสายงานเป็น	risk	owner
-	ดำาเนินกลยุทธ์	/	มาตรการการบริหารความเสี่ยง
-	ติดตามผลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
-	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับ
			กลุ่มและ	SCG	ตามระดับความสำาคัญและผลกระทบของความเสี่ยง
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การกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลและติดตามสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะจัดการอย่างอิสระ	กำาหนด	Risk	Warning	Signals	หรือ	Red	Flags	เพื่อติดตามว่ามีบริษัทใดบ้างที่
แบกรับความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้	และควบคุมให้มีการกำาหนดมาตรการในการจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม	คณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส	หรือ
เมื่อมีเหตุการณ์สำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของไทยเคนเปเปอร์

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
	การบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ
การบรหิารความเสีย่งระดบัเอสซจี:ี	เปน็การบรหิารความเสีย่งทีพ่จิารณาถงึความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่เอสซจีีในวงกวา้ง	
อาทิ	Cross	Border	Risks	ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ	และ	Commodity	Price	Risk	โดยมีกระบวนการดังนี้

1.	Cross	Border	Risks
	 •	 คณะจัดการเอสซีจี	/	คณะจัดการกลุ่มธุรกิจพิจารณาความเสี่ยงจาก	cross	border	risks	เพื่อกำาหนดแนวทาง 
	 	 และใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการใหม่	 กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของทั้งกิจการที่ดำาเนิน 
	 	 การอยูใ่นปจัจบุนัและโครงการลงทนุทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็	และกำาหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง	จากนัน้ 
	 	 จึงถ่ายทอดนโยบาย	/	แนวทางลงมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 หนว่ยงานวางแผนกลยทุธ	์กำาหนดหลกัเกณฑท์ีใ่ช้ในการประเมนิความเสีย่ง	และประเมนิความเสีย่งของแตล่ะประเทศ 
	 	 ทีเ่อสซจีีไปลงทนุตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด	รวมไปถงึประเมนิสถานการณส์ำาคญั	/	วกิฤตกิารณท์ีส่ำาคญัทัง้ระดบัโลก	 
	 	 และระดบัอาเซยีน	เพือ่ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัเอสซจี	ีรวมไปถงึกำาหนดกลยทุธแ์ละแนวทาง 
	 	 ป้องกัน	/	แก้ไขในภาพรวม
	 •	 บริษัทที่ได้รับผลกระทบหรืออยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง	 ทำาการประเมินผลกระทบต่อบริษัทตามปัจจัยที่มี 
	 	 ความเสี่ยงสูง	และกำาหนดกลยุทธ์	/	แนวทางในการป้องกันและแก้ไขระดับบริษัท

2.	ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
	เอสซีจี	 ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	Continuity	Management	Governance	
Structure)	 โดยมีหน่วยงาน	BCM	กลาง	 ร่วมกับหน่วยงาน	BCM	ของแต่ละธุรกิจทำาหน้าที่ติดตาม	 เฝ้าระวัง	 แจ้งเตือน 
	ภัยคุกคาม	(Threats)	ต่าง	ๆ	ที่จะทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก	และประสานงาน	การจัดการภาวะวิกฤต	ดังนี้:

	Crisis	Management	Committee,	CMC
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ	SCG

Business	Unit	Management	Team,	BMT

Local	Management	Team,	LMT

Emergency	Response	Team Business	Continuity	Team
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ไทยเคนเปเปอร์	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการ	 และคณะทำางานชุดต่าง	 ๆ	ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจากการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ	ดังกล่าวข้างต้นนี้	 โดยทำาหน้าที่ติดตาม	เฝ้าระวัง	แจ้งเตือน	ภัยคุกคาม	(Threats)	ต่าง	ๆ	ที่จะทำาให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก	และประสานงาน	การจัดการภาวะวิกฤตประสานร่วมกันในกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี	 และเอสซีจี	 เปเปอร์	 	ที่ผ่านมา
ไทยเคนเปเปอร์ทำาการฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอเป็นระยะ	ในแผนการรองรับมือกับความเสี่ยงหรือเหตุวิกฤตต่าง	ๆ	ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น	ตามแผนงานและแนวทางที่ได้วางไว้ร่วมกัน		
โดยมีกระบวนการในการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 1.	 หน่วยงาน	BCM	กลาง	จัดทำารายการความเสี่ยง	รวบรวมเหตุการณ์ที่อาจทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก	ทั้งที่เกิดจาก 
	 	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง	และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน	โดยประสานงานกับ 
	 	 หน่วยงาน	BCM	ธุรกิจ	และ	Local	Management	Team	คณะทำางานของแต่ละบริษัทในเอสซีจี	เพื่อดำาเนินการ 
	 	 วเิคราะหห์ว่งโซค่ณุคา่	(Value	Chain	Analysis)	และผลกระทบทางธรุกจิ	หากเกดิเหตกุารณท์ีท่ำาใหก้ระบวนการ 
	 	 ในการดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก	จากนั้นจึงกำาหนดกระบวนการที่สำาคัญ	(Critical	Process)
	 2.	 ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบตอ่กระบวนการทีส่ำาคญั	และจดัลำาดบัความสำาคญัของความเสีย่ง 
	 	 โดยพิจารณาจาก	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความรุนแรงของผลกระทบ	และระดับความสามารถในการจัดการ 
	 	 ควบคุม
	 3.	 กำาหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี	้
	 	 3.1.		กำาหนดทางเลอืกในการจดัการเพือ่ลดหรอืขจดัความเสีย่งและเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณากรณทีีต่อ้งใช้ 
	 	 เงินลงทุนสูง
	 	 3.2.	กำาหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan)	ซึ่งประกอบไปด้วยแผนดำาเนินการและ 
	 	 ผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่ทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก	ในแต่ละกระบวนการที่สำาคัญ
	 4.	 ซ้อมปฏิบัติงานตามแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
	 5.	 ทบทวนความเสี่ยงและแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำาทุกปี	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	 	 ในกระบวนการทำางาน
	 6.	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ทีมงานตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (Emergency	Response	Team)	จะดูแลเรื่อง 
	 	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ในขณะที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องธุรกิจจะกำาหนดมาตรการและดำาเนิน 
	 	 การกอบกู้ให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำาเนินงานได้ในระดับและภายในระยะเวลาที่กำาหนด	รวมทั้งการกลับสู่ภาวะ 
	 	 ปกติโดยเร็วภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์

3.	Commodity	Price	Risk	Management
เอสซีจี	 ได้จัดตั้งหน่วยงาน	Commodity	Hedging	 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก	 และการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 และกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการทำา	Hedging	 ในกรณีที่ราคาของ
วัตถุดิบและพลังงานเหล่านั้นมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อคณะกรรมการ	
Commodity	 Price	Risk	Management	Committee	 รวมไปถึงการรายงานผลกระทบของความผันผวนของราคา	 
Commodity	ต่อคณะกรรมการและคณะจัดการเอสซีจี	 โดยได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ทั้งหมด
ของแต่ละบริษัทในเอสซีจี	ราคา	 อุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบและพลังงาน	จากแหล่งข้อมูลท้ังภายในและภายนอก	 ใช้เคร่ืองมือ
ทางสถิติวิเคราะห์ราคาในการซื้อวัตถุดิบและพลังงานล่วงหน้าที่เหมาะสมในต้นทุนที่กิจการรับได้	ทำาให้สามารถลดความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงานได้

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ:	 เป็นการบริหารความเสี่ยงที่พิจารณาความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละธุรกิจ	 
มีกระบวนการดังนี้
	 •	 หน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ประจำากลุ่มธุรกิจกำาหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
	 	 วิสัยทัศน์และนโยบายระดับเอสซีจี
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	 •	 คณะทำางานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจประเมินและระบุความเสี่ยงที่สำาคัญที่จะทำาให้การดำาเนินงานไม่เป็น 
	 	 ไปตามเป้าหมาย	โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามแหล่งที่มา	3	แหล่ง	คือ	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยง 
	 	 จากปัจจัยภายในองค์กร	 และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ	 เพื่อให้สามารถกำาหนด 
	 	 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง
	 •	 วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำา	Risk	Analysis	Document	(RAD)	เพื่อกำาหนดนิยาม	ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ใน 
	 	 การประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณ	และคุณภาพ
	 •	 ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	และระดับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท	 เพื่อ 
	 	 จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงและบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมโดยใช้	 
	 	 Risk	Map	และ	Control	Map	หากพบว่าความเสี่ยงใดที่มีความสำาคัญมาก	แต่บริษัทยังมีความสามารถในการ 
	 	 บริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ		ก็จะพิจารณากำาหนดมาตรการบริหารจัดการเพิ่มเติม	
	 •	 กำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยคำานึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Tolerance)	และต้นทุน 
	 	 ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ	กลยุทธ์สำาคัญที่เอสซีจีนำามาใช้	ได้แก่
	 	 -	 Retain		 กลยุทธ์นี้ใช้กับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคที่ 
	 	 	 มีแนวโน้มใช้สื่อ	/	สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น	อาจส่งผลกระทบในระยะยาวกับธุรกิจกระดาษ	แต่เมื่อ 
	 	 	 พิจารณาแล้วว่าบริษัทยังมีโรงงานและเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต	องค์ความรู้	 และความสามารถ 
	 	 	 ทางการเงินที่เพียงพอในการรองรับผลที่จะเกิดขึ้นได้	 เอสซีจีจึงยังคงเดินหน้าทำาธุรกิจกระดาษและ 
	 	 	 บรรจภุณัฑต์อ่ไป	แตป่รบักลยทุธ์ไปทีก่ารพฒันาและวจิยัเยือ่กระดาษใหส้ามารถนำาไปตอ่ยอดเปน็ผลติภณัฑ ์
	 	 	 อย่างอื่น	(Fibrous	Chain)	อาทิ	เฟอร์นิเจอร์
	 	 -	 Exploit		 เป็นการที่จะยอมรับความเสี่ยงใหม่	ๆ	หรือ	เพิ่มระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว	จากการตัดสินใจ 
	 	 	 อย่างรอบคอบ	 โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร	 อาทิ	 การขยายการลงทุนไปยังกลุ่ม 
	 	 	 ประเทศอาเซียนให้มากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจซิเมนต์	 เพื่อรองรับการเติบโตในภูมิภาค	ถึงแม้จะเป็นการเพิ่ม 
	 	 	 ความเสีย่ง	แตก่ส็อดคลอ้งกบัความเสีย่งทีย่อมรบัได	้และความสามารถของ	เอสซจี	ีทีม่ปีระสบการณย์าวนาน 
	 	 	 ในอุตสาหกรรมและภูมิภาค
	 	 -	 Transfer		เปน็การโอนความเสีย่งไปใหบ้คุคลอืน่รบัภาระแทน	จากการทำาสญัญา	อาท	ิfinancial	derivatives	 
	 	 	 ในการโอนความเสีย่งเรือ่งความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น	อตัราดอกเบีย้	ราคาวตัถดุบิหลกัและเชือ้เพลงิ	 
	 	 	 และการโอนความเสี่ยงจากการทำาประกันภัย	 โดยกำาหนดให้ทุกโรงงานต้องทำาประกันภัย	 โดยมีสำานักงาน 
	 	 	 การเงินบริหารค่าเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับต่ำาที่สุด
	 	 -	 Reduce		กลยทุธท์ีต่อ้งการลดโอกาสเกดิ	หรอืผลกระทบของความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได	้อาท	ิการ 
	 	 	 ลดปริมาณการใช้ถ่านหินโดยนำาชีวมวล	มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน	ซึ่งนอกจากจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดและ 
	 	 	 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้ว	ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการต่อต้านจากชุมชนอีกด้วย
	 	 -	 Avoid		 กลยุทธ์นี้จะใช้กับความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนน้อย	หรือ	บริษัทไม่มีความสามารถเพียงพอในการ 
	 	 	 บรหิาร	อาท	ิการลดสดัสว่นการถอืหุน้ในธรุกจิเหลก็และชิน้สว่นอปุกรณย์านยนต	์เนือ่งจากประเมนิแลว้วา่ไมใ่ช ่
	 	 	 ธุรกิจหลักของเอสซีจี	หากจะดำาเนินธุรกิจต่อไปต้องมีความเชี่ยวชาญและเงินลงทุนอีกเป็นจำานวนมาก
	 •	 ผู้รับผิดชอบ	 (Risk	 Owners)	 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะจัดการธุรกิจและ 
	 	 คณะจัดการเอสซีจีเป็นประจำาทุกไตรมาส
	 •	 หน่วยงาน	Risk	Management	 ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ	 รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการ	 เพื่อเพิ่ม 
	 	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•	 	 ผู้มีส่วนได้เสียของไทยเคนเปเปอร์

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินธุรกิจ	 ไทยเคนจึงใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน	 ในการค้นหา 
ความต้องการ	 ความคาดหวัง	 อาทิ	 การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น	 (Stakeholder	 Dialogue)	 การเปิดบ้าน	 (Open	
House)	 เยี่ยมเยือนการสำารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การจัดประชุมร่วมกัน	 	 ใช้ระบบรับข้อร้อง
เรียน	(Whistleblower)		แล้วนำาข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำาเนินงาน	
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	 	 ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม	และหลักบรรษัทภิบาลในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีจี		ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้	เป็น	 
“กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ตามแนวทางของเอสซีจี	(SCG	Stakeholder	Engagement	Model)”		
ที่ไทยเคนเปเปอร์	ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอด

	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders	in	Corporate	Governance)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	 ทั้งที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมาย	 และที่ได้กำาหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอ 
ภาคอย่างเคร่งครัด	ทั้งผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ผู้ใช้สินค้าและบริการ	และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น	 	 บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน	 สิทธิที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย	 ข้อบังคับบริษัท	 เช่น	 สิทธิในการ 
	 	 ขอตรวจสอบจำานวนหุ้น	สิทธิในการได้รับใบหุ้น	สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	สิทธิในการ 
	 	 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม	ผู้ถือหุ้น	สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำาคัญที่เกี่ยวข้อง 
	 	 กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท	รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน	 บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า	 และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความ 
	 	 ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร	 อีกทั้งได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดหลักสูตรฝึก 
	 	 อบรมหลายหลักสูตร	ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ	 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมศักยภาพของพนักงาน 
	 	 ให้พร้อมสำาหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

	ลูกค้า		 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา	และมุ่งหมายที่จะ 
	 	 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน	รวมทั้งให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา	และรับข้อร้องเรียน	เพื่อให้ 
	 	 ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท
 
คู่ค้า			 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต	โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า 
	 	 อย่างเคร่งครัด

คู่ธุรกิจ	 บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม	ความปลอดภัยในการทำางาน	 และผลตอบแทนที่ 
	 	 	จะได้รับ	นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจ 
	 	 ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

15CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

•	 	 ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	คู่แข่งทางการค้า			 บรษิทัปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติ	โดยยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความเปน็ธรรม	 
	 	 	 ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ท้ังน้ีในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า
 
เจ้าหนี้   บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง	และหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้
 
ด้านสังคมและชุมชน			บรษิทัสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิคณุภาพของสงัคมดา้นตา่งๆ	อยา่งสม่ำาเสมอ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	 
	 	 	 ในระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่	 เช่น	 การสนับสนุนด้านการศึกษา	 และการบริจาคเพื่อ 
	 	 	 สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตอุทกภัย 
	 	 	 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีในปี	2556
 
ด้านสิ่งแวดล้อม		 บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวทาง	3R	(Reuse,	Reduce/Recycle,	Replenish)	 
	 	 	 โดยบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางดำาเนินงานนับตั้งแต่การออกแบบโรงงาน	 การปรับปรุงและพัฒนา 
	 	 	 กระบวนการผลิต	 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งใน 
	 	 	 กระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร	ตลอดจนฟืน้ฟแูละปรบัปรงุทรพัยากรธรรมชาต	ิเสรมิสรา้งความรู	้ 
	 	 	 	ปลูกจิตสำานึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
	 	 	 สิ่งแวดล้อม

จากการดำาเนินงานตามอุดมการณ์		4	และวิสัยทัศน์ทั้งของเอสซีจี		เอสซีจี	เปเปอร์	และไทยเคนเปเปอร์	ที่มุ่งก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน			ไทยเคนเปเปอร์ได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบโรงงาน	เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น	การแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ		อาทิ	ภาครัฐ	องค์กรอิสระ	องค์กรสาธารณประโยชน์	
ภาคการศกึษา	และสือ่มวลชน	รวมถงึการเชญิผูท้รงคณุวฒุแิละผูน้ำาความคดิมารว่มแสดงความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารระดบัสูง	
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 รับทราบความคาดหวังที่จะนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานอย่าง 
ตอ่เนือ่ง	โดยไดน้ำาประเดน็ดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืมาพจิารณารว่มกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง	(Risk	Management)		 
สำาหรับนำาไปประกอบการจัดทำาแผนงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ร่วมกับเอสซีจี	ดังแสดงในตาราง

•	การควบคุมคุณภาพอากาศ
•	ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
•	การมีส่วนร่วมของชุมชน
•	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

•	สุขภาพและความปลอดภัย
•	การบริหารจัดการพลังงาน
•	การบริหารจัดการน้ำา
•	การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
•	สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	การใช้ทรัพยากร

สำาคัญ

สำา
คัญ

สำาคัญมาก

สำา
คัญ

มา
ก

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม
ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

สำาคัญมากต่อไทยเคนและเอสซีจี

•	การดูแลพนักงาน
•	การกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	การบริหารจัดการความเสี่ยง
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•	 	 แนวทางการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื

การดำาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้อง
อาศัยความรู้	ความเข้าใจ	ความร่วมมือ	และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน	การกำาหนด
นโยบาย	 กลยุทธ์	 	 แผนงาน	 เป้าหมาย	 การติดตาม	 การ
ประเมินผลเพื่อนำามาทบทวน	ปรับปรุงกระบวนการทำางาน	
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในองค์กร	และผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง	ๆ	เข้าใจในทิศทางและแนวทางในภาพเดียวกัน		

เอสซีจีได้ดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
หลักบรรษัทภิบาลมากว่า	40	ปี		จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเอสซีจีเริ่มขึ้นเมื่อปี	 2534	 โดยได้ประกาศ
นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		และในป	ี
2538	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		ต่อมาใน
ปี	2544	ได้จัดทำารายงานสิ่งแวดล้อม	จากนั้นปี	2550	จึงได้
กำาหนดวสิยัทศันท์ีจ่ะเปน็องคก์รทีเ่ปน็แบบอยา่งดา้นบรรษทั
ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จากความคืบหน้าและ
วิวัฒนาการที่มีมาโดยตลอด	 เอสซีจีได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความ
เชื่อมโยงกัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

	คณะกรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
(CSR	Committee	 for	 Sustainable	 Development)	
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั	5	ทา่น	และผูบ้รหิารระดบั
สูง	3	ท่าน	ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนิน
งานด้านกิจการสังคมในภาพรวม	รวมทั้งพิจารณาความ
เชื่อมโยงและความคืบหน้าของแผนการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี	และมูลนิธิเอสซีจี

	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี
(SCG	Sustainable	Development	Committee)	ประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูง	คือ	กรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุก
กลุ่มธุรกิจ	 และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทุกท่าน	 เพื่อกำาหนด
นโยบาย	กลยุทธ์	 แผนการดำาเนินงานและติดตามผลการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำาเนนิธรุกจิ	รวมทัง้สนบัสนนุชมุชนโดยรอบพืน้ทีด่ำาเนนิการ

	คณะกรรมการพลังงาน	เอสซีจี
(SCG	Energy	Committee)	ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน	ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	
และแนวทางการดำาเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน	 ได้แก่	
การอนุรักษ์พลังงาน	การใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงการสื่อสาร	รณรงค์	ส่งเสริม	และสร้าง
จิตสำานึกการประหยัดพลังงาน

	มูลนิธิเอสซีจี
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	 5	 ท่านทำาหน้าที่กำาหนด
นโยบาย	กลยุทธ์	 แผนการดำาเนินงาน	 และติดตามผลการ
ดำาเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวม	
รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทั้งเด็ก	
เยาวชน	และการประกอบอาชีพ

เอสซีจี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
แต่ละทุกธุรกิจ	 และในพื้นที่สำานักงานใหญ่	 บางซื่อ	 เพื่อให้
นำานโยบาย	กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ในทุกการ
ดำาเนินงาน	 	 นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 
คณะทำางานต่าง	 ๆ	 ซึ่งมาจากผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ	 อาทิ	 คณะทำางาน	 SCG	 Green	 
Procurement	 คณะทำางานจัดการของเสียอุตสาหกรรม		
คณะกรรมการ	SCG	eco	value	และคณะกรรมการ	SCG	
Green	Building	 เพื่อตั้งเป้าหมาย	 แนวทาง	 และผลักดัน
ให้กิจกรรมแต่ละด้านประสบความสำาเร็จตามที่กำาหนดไว้		 
รวมถงึจดัตัง้คณะทำางานสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	เพือ่
สนบัสนนุและ	สง่เสรมิการปฏบิตัดิา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	 
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร	ความรู้	ประสบการณ์	และ
แนวปฏิบัติที่ดีกับคณะทำางานต่าง	ๆ	ภายในเอสซีจี

สำาหรับเรื่องพลังงานที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของโลก		
เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการใช้พลังงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง	ตั้งแต่การมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	
การอนุรักษ์พลังงาน	การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
พลังงานทดแทน	พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึง

17CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลก
จึงได้แต่งต้ังคณะทำางานโดยเฉพาะข้ึน	อาทิ	คณะอนุกรรมการ
รณรงคเ์พือ่สรา้งจติสำานกึการประหยดัพลงังาน		คณะทำางาน 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบความรู้กลุ่มวิชาชีพพลังงาน	 และ
คณะอนุกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนการนำาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	
มาใช้ในการประหยัดพลังงานที่จะช่วยลดหรือไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการปฏิบัติด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร	ความรู้	 
ประสบการณ์	 และแนวปฏิบัติที่ดีกับคณะทำางานต่างๆ	ภาย
ในเอสซีจี

สำาหรับเรื่องพลังงานที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของโลก		
เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการใช้พลังงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง	ตั้งแต่การมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	
การอนุรักษ์พลังงาน	การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
พลังงานทดแทน	 พลังงานที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบ
ต่อโลกจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานโดยเฉพาะขึ้น	 อาทิ	 คณะ
อนุกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำานึกการประหยัด
พลังงาน		คณะทำางานส่งเสริมและพัฒนาระบบความรู้กลุ่ม
วชิาชพีพลงังาน	และคณะอนกุรรมการดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนการนำาความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการประหยัดพลังงานที่จะช่วยลด
หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอสซีจีได้ก่อตั้งมูลนิธิเอสซีจี	 โดยเริ่มจากการก่อตั้งกองทุน
ในปี	 2506	 และได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณ
กศุล		ในป	ี2510	เพือ่ดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน	 โดยไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ	
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้มุง่ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 กิจกรรมด้านการศึกษา	
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน	 ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
จติสำานกึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	พรอ้มทัง้
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์	และให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วนในกรณีต่าง	ๆ 	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
อาสาสมัครร่วมทำากิจกรรมข้างต้นด้วย

โครงสร้าง	หน่วยงาน	คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และ
คณะทำางานทั้งหมดที่เอสซีจีแต่งตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้องค์กรได้ปรับปรุงพัฒนา	 และสร้างสมดุลระหว่างการ
ดำาเนินธุรกิจ	การดูแลสิ่งแวดล้อม	และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหก้บัสงัคมและชมุชน	โดยอาศยัการมสีว่นรว่มของพนกังาน	 
คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ในการสร้างความเจริญ
อย่างยั่งยืนให้กับประเทศและภูมิภาค	

ไทยเคนเปเปอร์	ได้จัดตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	
และคณะทำางาน	ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านให้ดำาเนินการบริหาร
งานติดตามการปฏิบัตการให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบาย
และแผนงานของกลุม่เอสซจี	ีดงัภาพผงัโครงสรา้งการบรหิาร
จัดการเพื่อความยั่งยืนข้างล่างนี้
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•	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำางานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบความรู้กลุ่มวิชาชีพพลังงาน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี	เปเปอร์

บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จากัด	(มหาชน)
Thai Cane Paper Public Company Limited

คณะอนุกรรมการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะทำางาน
SCG	Green	Procurement

คณะกรรมการ
SCG	eco	value

คณะกรรมการ
SCG	Green	Building

คณะอนุกรรมการรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตสำานึกการประหยัดพลังงาน

คณะทำางาน
จัดการของเสียอุตสาหกรรม	เอสซีจี

คณะทำางาน
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำางานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบความรู้กลุ่มวิชาชีพพลังงาน

Green	
Procurement
Committee

Energy	&	Climate
	Change

Management

CSR
Mgt.	Committee

CSR
Management

Water
Management

Solid	Waste
Management

SD	Environment

TCP	SHE	Pillar	TPM TCP	SD	Committee

Water
Mgt.	Committee

Solid	Waste
Mgt.	Committee

Energy	&	Climate	Change
Mgt.	Committee

คณะกรรมการพลังงาน	เอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

มูลนิธิ	เอสซีจี
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•	 	 แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยเคนเปเปอร์	 ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง	 	 ตามนโยบายของ	 เอสซีจี	 และเอสซีจี
เปเปอร	์	และจากการประเมนิผลการดำาเนนิงานพบวา่	แผนงานสว่นใหญ่ทีถ่งึแมจ้ะตอบโจทย์การดำาเนนิธรุกจิดา้นการพฒันา
อย่างยั่งยืนในปัจจุบันได้เพียงพอ	 ความต่อเนื่องของโครงการที่จะต้องก้าวต่อไปเพื่อรักษาความเป็นองค์กรต้นแบบยัง
ต้องการความเป็นผู้นำาในกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด	 (Enrich	 to	be	best	 in	 class)	 และการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(Enlarge	to	supply	chain)		โดยยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน	4	Stages	of	SCG	SD	
Pathway		และประสานร่วมในการวางแผนกิจกรรมกับกลุ่มเอสซีจี	เปเปอร์	มาโดยตลอด

	4	ขั้นตอนสำาคัญที่นำาไปสู่การรักษาความเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
     		(4	Stages	of	SCG	SD	Pathway)
	 	 1.	ดำาเนินงานกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (World	class	operation,
	 	 				Green	manufacturing)
	 	 2.		สร้างความเข้มแข็งให้กับคู่ค้าและคู่ธุรกิจ	ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SD	upstream	supply	chain)
	 	 3.		 สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างยั่งยืน	 (SD	downstream
		 	 					supply	chain)
	 	 4.		 ส่งเสริม	 เผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 แม้ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง	 เพื่อร่วม
																		สร้างสังคมที่ยั่งยืน	(Collaboration)
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โครงการ หน้า แผนงาน ผลการด�าเนินงาน ขั้นตอนต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

•	รวบรวมและจัดท�า	SCG	
Core	Technology	เพื่อแบ่ง
ปันและพัฒนาต่อยอด

•	ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตาม	R&D	
Procedure		เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
รูปธรรม

•	รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	
คิดเป็นร้อยละ	27	ของราย
ได้จากการขายสินค้าและ
บริการทั้งหมด

•	พัฒนาช่องทางการรับรู้ความต้องการ	
และความคิดสร้างสรรค์ใหม่	ๆ	เพื่อน�า
ไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	การพัฒนา	SCG	Supplier	
Code	of	Conduct

•	การพัฒนาระบบ	Supply	
Chain	Collaboration

•	อยู่ระหว่างด�าเนินการ •	การประกาศบังคับใช้กับคู่ธุรกิจทั้งหมด
•	การร่วมพัฒนาคู่ธุรกิจให้มีระบบการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

•	ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการ
ผลิต	และจากการซื้อ
พลังงานจากหน่วยงาน
ภายนอก

•	สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของคู่ธุรกิจ	
และลูกค้า

•	ลดก๊าซเรือนกระจก	Scope	
1	ลงได้	38	กิโลกรัม	/	ตัน
การผลิต

•	ก๊าซเรือนกระจก	Scope	2	
เพิ่มขึ้น	61	กิโลกรัม	/	ตัน
การผลิต

•	ทวนสอบบัญชีการรายงานก๊าซเรือน
กระจกทุกธุรกิจ

การบริหารจัดการพลังงาน
•	เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต

•	ลดการใช้พลังงานลง	ร้อยละ	
			3

•	สนับสนุนงานวิจัย	และพัฒนาการใช้เชื้อ
เพลิงทดแทนให้สูงขึ้น	โดย	SCG	Core	
Technology	และ	เทคโนโลยีใหม่	ๆ

การบริหารจัดการน�้า

•	 เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต

•	ด�าเนินการตามหลักการ	3R	
(Reduce,	Reuse/Recy-
cle,	Replensih)	

•	ลดการใช้น�้าลง	ร้อยละ	2 •	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาใน
โครงการ	3R	เพื่อลดการใช้น�้า	และมุ่งสู่	
Zero	Discharge

การบริหารจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

•	ลดการน�าของเสียไปฝังกลบ ของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องส่ง
ไปฝังกลบ
•	ของเสียอันตราย	ร้อยละ	0
•	ของเสียไม่อันตราย	ร้อยละ	0

•	ขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการน�าของ
เสียไปใช้ประโยชน์	สร้างมูลค่าเพิ่ม	

•	ขยายผลและความส�าเร็จสู่องค์กรอื่น	ๆ	
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

•	ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด	SD	
Upstream	Supply	chain

•	ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนัก	SD	Downstream	
Supply	Chain

•	ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนใน
รายการจัดซื้อที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งหมด		60	
ผลิตภัณฑ์	

•	มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน	
SCG	eco	value		3	เกรด	
คือ	KI,	II	และ	CA	ของ
โรงงานกาญจนบุรี	ที่	
90-125	แกรม	มูลค่าขายปี	
2013	รวม	3,700,483,687	
บาท

•	พัฒนาคู่ธุรกิจให้สามารถขึ้นทะเบียนใน
รายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
และเพิ่มจ�านวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

•	ส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ	
และเลือกใช้สินค้า	SCG	eco	value																					

•	 	 ความคืบหน้าแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปี	2556
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โครงการ หน้า แผนงาน ผลการดำาเนินงาน ขั้นตอนต่อไป

ด้านสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย

•	ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำางานและยาน
พาหนะ

•	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานของพนักงานและ
คู่ธุรกิจ	0	ราย	/	200,000	
ชั่วโมง-คน

•	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของพนักงานและคู่
ธุรกิจ	มีจำานวนทั้งสิ้น	1	ราย

•	ขยายขอบเขตการเก็บรวบรวมและ
รายงานถึงบุคคลที่	3	อาทิ	นักศึกษา
ฝึกงาน	ผู้เข้าเยี่ยมชม

•	ให้ความสำาคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางและยานพาหนะ

•	ส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกด้านความ
ปลอดภัยและขยายผลให้ความปลอดภัย
เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งของการประเมินผล
งานพนักงานและคู่ธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

•	ส่งเสริมการปฏิบัติตาม	และ
เคารพในสิทธิมนุษยชน

•	 ให้ความรูใ้นเรือ่งสทิธมินุษยชน	
กับทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ

•	ประกาศความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตาม	UN	Global	
Compact	Principles	

•	ส่งเสริมและขยายผลการปฏิบัติตาม	และ
เคารพในสิทธิมนุษยชนสู่คู่ธุรกิจ

การดูแลและพัฒนาพนักงาน	
และคู่ธุรกิจ

•	พัฒนาทักษะ	ศักยภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ทำางาน	และการรักษาสมดุล
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

•	อัตราการลาออกของ
พนักงาน	ร้อยละ	1.46

•	ผลการประเมินความพึง
พอใจของพนักงานอยู่ที่ร้อย
ละ	72.9	โดยมีพนักงานทำา
แบบสำารวจร้อยละ	79.3

•	สรุปองค์ความรู้	สร้างความร่วมมือ	และ
ขยายผลความสำาเร็จ	สู่คู่ธุรกิจ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย

•	พัฒนาช่องทางและระบบ
การตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสม

•	ผลของการจัดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	
ถูกจัดทำาเป็นส่วนหนึ่งของ	
Materiality	และถูกกำาหนด

		ใน	Action	Plan	และ	Medium
			Term	Plan

•	วิเคราะห์	ประเมิน	และพัฒนากิจกรรมที่
มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	ตามผลที่
ได้รับจากการกิจกรรมการรับรู้และการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

38
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35
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
•	 	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงศักยภาพ	โอกาส	และความเสี่ยงจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานในตลาด
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเดิม	 เป็นระบบการจัดการสมัยใหม่ท่ีมีแบบแผน	พฤติกรรม	บทบาทท่ีผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทมากข้ึน
บรษิทัจงึไดน้ำาแนวปฏบิตักิารพฒันาอยา่งยัง่ยนื	และอดุมการณ์ในการดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล
มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำาเนินงาน
ในแต่ละส่วน	โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความพึงพอใจของคู่ธุรกิจผ่านกระบวนการทำางานต่าง	ๆ

บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน)		แบ่งลูกค้าเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่ลูกค้าในประเทศทั่วไป	(ขายตรง)		และลูกค้าในประเทศ
เฉพาะเจาะจง	(สั่งผลิต)		โดยมีสัดส่วน	60%	และ	40%	ตามลำาดับ	และได้มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความสำาคัญเป็น
กลุ่ม	A,	B	และ	C	ตามลำาดับ	โดยพิจารณาจาก	ปริมาณการซื้อสินค้า	การเติบโตของตลาด	สภาพการแข่งขัน	การทำากำาไร	
ความเสี่ยง	เป็นต้น	เพื่อประโยชน์ในการบริหารนโยบายการตลาดและการขายอย่างเหมาะสม

กระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
บริษัทไทยเคนเปเปอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 	 ให้ความสำาคัญกับการรับฟังข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง	 
เพราะถือว่าลูกค้าคือผู้ที่ทำาให้ธุรกิจของบริษัทฯ	ดำาเนินไปได้ด้วยดี	โดยยึดแนวการตลาด/ขาย	ที่สร้างคุณค่าเพิ่ม	(Value	
added)	ให้กับลูกค้า	จึงเปิดช่องทางการรับฟังข้อมูลและความต้องการของลูกค้าแยกตามกลุ่มลูกค้าให้ครบถ้วนและทันต่อ
การตอบสนอง	ดังต่อไปนี้

ช่องทาง ลูกค้า วิธี ความถี่ ลักษณะข้อมูล

1.	ผู้บริหารระดับสูง A เยี่ยมเยียน >2	ครั้ง/	ปี แนวโน้มทางธุรกิจ

2.	ผู้แทนขาย A เยี่ยมเยียน 2	ครั้ง/	สัปดาห์	
1	ครั้ง/	สัปดาห์
ไม่กำาหนด

สถานการณ์ตลาด
ข้อมูลคุณภาพสินค้า	บริการ

3.	เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค B เยี่ยมเยียน ไม่กำาหนด ลักษณะการใช้งาน	คุณภาพ	
ข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆ

4.	เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า C เยี่ยมเยียน,	โทรศัพท์ ไม่กำาหนด ข้อมูลเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ,	
ข้อมูลการสั่งซื้อทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Ordering)	
และข้อร้องเรียนอื่นๆ

5.	เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและ
จัดส่ง

ทุกระดับ เข้าพบ,	ประชุม ทุกครั้งที่ส่งสินค้า คุณภาพการบริการที่เกี่ยวกับ
คลังและจัดส่ง

6.	เจ้าหน้าที่วางแผนและ
พัฒนาตลาด

A,B โทรศัพท์,	เข้าพบ	และประชุม 2	ครั้ง/ปี แนวโน้มของอุตสาหกรรม,	
สภาวะการตลาดทั่วไป	และ	
สำารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้า	(ปีละ	1	ครั้ง)
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การนำาข้อมูลที่รับเข้ามาไปทำาการปรับปรุงแก้ ไข
บริษัทไทยเคนเปเปอร์	 	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้นำาข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้า	และข้อมูลสถานการณ์การตลาดต่าง	ๆ	
รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้ามาประกอบการวางแผน	 เช่น	
ในกรณีที่บริษัทฯ	 	 สูญเสียส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าใด,	
สินค้ากลุ่มใด	 ก็จะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์/ค้นหาปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบและนำามาปรับปรุงกลยุทธ์การขายในทันที	 เพื่อ
รักษาส่วนครองตลาดในลูกค้ารายนั้นกลับมา	 และสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ	อย่าง
ต่อเนื่อง	โดยดำาเนินการดังนี้
	 •	 นำาผู้บริหารพบเจ้าลูกค้าเพื่อชี้แจงนโยบายในการ 
	 	 ดูแลให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจ	
	 •	 ผูแ้ทนขาย	รว่มกบั	ทมีงาน	(บรกิารเทคนคิ,	ผ.บรกิาร
	 	 ลูกค้า,ผ.วางแผนและพัฒนาตลาด,ส่วนผลิต,
		 	 ส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง) เข้าพบลูกค้า 	 และ
	 	 รว่มรบัฟงัความตอ้งการ,	ขอ้เสนอแนะ,ขอ้ร้องเรียน
	 	 ต่างๆ	 และนำากลับมาปรับปรุงแก้ ไขให้กับลูกค้า
	 	 ในทันที
	 •	 วางแผนผลิตสินค้าล่วงหน้าเพื่อสามารถบริการได้ 
	 	 ทันความต้องการ

ตัวอย่างวิเคราะห์	Why-Why	Analysis	 	 	 เพื่อแก้ปัญหากระดาษไม่ติดกาว

ร่วมกับกับลูกค้า

การนำาขอ้มลูไปใชเ้พือ่การวางแผนผลติภณัฑแ์ละ
บริการด้านการตลาดและด้านอื่น	ๆ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 	 มีการนำาข้อมูล
จากลูกค้าไปใช้ ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์	 และ
กระบวนการทำางานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้แนวทาง	กระบวนการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 (Total	Quality	Management)	 
และระบบการบำารุงรักษาทวีผล	 (Total	 Productive	 
Maintenance)	 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน	Task	Achieving	
หรือ	 Problem	Solving	QC	Story	 ทำาให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงร่วมกันกับทั้งฝ่ายผลิต	และกับลูกค้า	อาทิเช่น
•	 	 การปรับปรุงกระบวนการรับคำาสั่งซื้อสินค้า	 โดย 
	 	 นำาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนากระบวนการทำางาน	 
	 	 เพื่อลด	 Lead	 time	 และเพิ่มความถูกต้องของ 
	 	 ข้อมูล	
•	 	 การลดปัญหา	Double	handling	ของคลังสินค้า
•	 	 การร่วมกันแก้ปัญหากระดาษไม่ติดกาวกับลูกค้า
	 	 ซึ่งนอกจากจะทำาให้มูลค่าการ	Claim	ลดลงแล้ว
		 	 ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองลูกฟูกของ
	 	 ลูกค้าอีกด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์	Value	Added
	 	 สำาหรับสินค้าเข้าห้องเย็น	 เพื่อให้เหมาะสมกับทั้ง
	 	 การผลิต	และการใช้งานของลูกค้าท้ังห่วงโซ่อุปทาน
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
•	 	 การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ในปัจจุบันธุรกิจต่างก็มีการนำากลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจมาใช้แข่งขันอย่างมากมาย	 	สำาหรับไทยเคนเปเปอร์	 	 ได้ให้ 
ความสำาคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามาเป็นอันดับแรก			(Customer	Relationship	Management)			บริษัทฯ	
ได้คำานึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	 	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	ประทับใจ	 และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับการใช้งานสินค้าของไทยเคนเปเปอร์			เนื่องจากสินค้าที่ทางบริษัทฯ	ผลิตนั้น		เป็นสินค้าที่ต้องนำาไปแปรรูปอีกทอด
หนึ่งก่อน	 	 จึงต้องตอบสนองทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ	 	 ตลอดจนการนำาไปใช้งานต้องเกิดประสิทธิผลสูงสุด		 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตของลูกค้า	 	 และเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี	 	 ไทยเคนเปเปอร์		 
จึงได้จัดให้มีการทำากิจกรรมควบคู่กันไป		3		แนวทาง		โดยทางฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพ
กับลูกค้าที่มีต่อ	 ไทยเคน	นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำาข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้	มาวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดมูลค่าที ่
เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งต่อยอดนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อลูกค้าและบริษัทอีกด้วย	โดยทางฝ่ายการตลาด	ได้มีบทบาทในการ
รับผิดชอบหลักในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

1.	 	 การดำาเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า		โดยได้มีการแบ่งเป็นระดับผู้ประกอบ/ผู้บริหาร		และระดับผู้ปฏิบัติงาน	
		 	 ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะแบ่งแยกให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 	นอกจากนี้ก็มีการแบ่งกิจกรรมได้ดำาเนินการใน 
	 	 หลายรูปแบบ		ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง	ๆ 		และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน		การจัดกีฬาสามัคค ี
	 	 ระหว่างกลุ่มลูกค้า	 	นอกจากนี้	 	 ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกันทำาอย่างต่อเนื่องทุกปี	 	ซึ่งเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบ	 	 ได้แก่ 
	 	 	กิจกรรมเพื่อสังคม	 	CSR	 	 โดยที่ผ่านมาทางไทยเคนเปเปอร์และลูกค้า	 	 ได้ร่วมกันทำากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำา		 
	 	 ตามที่ตั้งของโรงงานไทยเคนเปเปอร์ทั้ง		2		โรงงาน		ทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรี		และจังหวัดปราจีนบุรี		เพื่อเป็นการคืน 
	 	 กำาไรสู่สังคม		

2.	 	 การจดัทำา	VOC	(	Voice	of	customers	)		บรษิทัฯ	ไดม้กีารจดัทมีงานผลติเขา้พบผู้ใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง		เพือ่รบัฟงั 
	 	 ความต้องการของลูกค้า		และปัญหาต่าง	ๆ	ของลูกค้า	ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า	บริการ	และสิ่งสำาคัญคือการ 
	 	 ใช้งาน		โดยข้อมูลที่ได้รับก็ได้นำามาปรับปรุงด้านคุณภาพสินค้า		จนเกิดสินค้าใหม่และเพิ่มมูลค่าขึ้น		ด้านบริการ 
	 	 	ก็ช่วยในเรื่องลดค่าใช้จ่ายและเวลา		ด้านการใช้งานก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรของลูกค้า		รวมไปถึงการ 
	 	 ตอบสนองความต้องการจนถึงลูกค้าของลูกค้า		End	User	อีกด้วย

3.	 	 CS	Survey		(	Customers	Satisfaction	Survey	)	 	บริษัทฯ	มีการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า		โดยจัดทำาขึ้น 
	 	 ทุก	2		ปี		เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าสะท้อนความเห็น		ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ			โดยเฉพาะความเห็น 
	 	 ที่มีการเปรียบเทียบกับทางผู้ผลิตรายอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่บริษัทฯ	 จะต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ		 
	 	 บริการทั้งก่อนและหลังการขาย		ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ	ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ไทยเคนเปเปอร์ไดด้ำาเนนิกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละใหค้วามสำาคญักบัลกูคา้ทกุราย		นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ารายบุคคล		ด้านการทำาหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์		ไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานการตลาด			แต่เป็น
ความใส่ใจของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร			โดยได้มีการจัดทำาแผนดูแลลูกค้า		สร้างความพึงพอใจ		และกิจกรรมต่าง	ๆ 	
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี		ในแผนงานประจำาปีทุกปี		เป็นหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน
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•	 	 สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของไทยเคนเปเปอร์ที่จะเป็นผู้นำาในตลาดภูมิภาค	 และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย	 รวมถึง
เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น	 	กลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	คือ	การพัฒนาสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 (High	Value	Added	Products	and	Services	หรือ	HVA)	ที่ตอบสนองความต้องการของ 
	ผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบาย	มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทุกธุรกิจในไทยเคนเปเปอร์จึงมุ่งมั่นวิจัย	พัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณสมบัต ิ
ทีด่มีากยิง่ขึน้		ขณะเดยีวกนัยงัไดน้ำารปูแบบการตลาดแนวสรา้งสรรค	์Human	Value	Marketing	หรอืการตลาดเพิม่คณุคา่
เพื่อวันนี้และวันหน้าสำาหรับทุกคนที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเท่านั้น		แต่ยัง
คำานึงถึงผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง	สังคม	และสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์สินค้า	บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	
ไทยเคนเปเปอร์มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงรวมถึงต่อยอดการพัฒนาสินค้าบริการให้ 
แตกตา่งจากสนิคา้พืน้ฐานเพือ่ให้ไดส้นิคา้	บรกิารรปูแบบใหม ่
โดยมทีมีงานจากศนูยว์จิยัและพฒันาภายใตก้ารทำางานรว่ม
กับเอสซีจีเปเปอร์		ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในธุรกิจ
กระดาษของประเทศไทย	 ส่งผลให้ปี	 พ.ศ.	 2556	 ไทยเคน
เปเปอร์มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม		 
ร้อยละ	 27	 ของรายได้จากการขายทั้งหมด	 และได้ตั้ง 
เป้าหมายให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่ม		ร้อยละ	35	ของรายได้จากการขายทั้งหมดในปี	2558

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หนึง่ในความตัง้ใจจรงิของแนวคดิ	Human	Value	Marketing	 
ที่เป็นรูปธรรม	คือ	 การได้รับการรับรองสินค้าฉลากเขียว	
จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 	สถาบัน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
และ	 การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	
และห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์	 (FSC-COC)	 โดยเป็นมาตรฐานที่ให้
ความสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 และต้องการให้ผลิตภัณฑ์ไม้	
หรือที่นามาจากป่าไม้จนถึงผู้บริโภค	ที่ครอบคลุมถึงผู้ผลิต 
ผู้แปรรูป	และการกระจายสินค้า	โดยการรับรอง	FSC-COC	
จะแสดงถึงแหล่งกำาเนิดของไม้	 และการรับประกันความถูก
ต้องได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ซึ่งทางบริษัทได้มีการประยุกต์
มาตรฐานการทำางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำาหนด	
เพื่อให้ ได้กระดาษที่ผ่านการรับรอง	 และตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย		นอกจากนี้ยังได้มีการกำาหนดฉลากสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้
ฉลาก	SCG	eco	value		ตัง้แตป่	ี2555	โดยกำาหนดเกณฑก์าร
พิจารณาที่อ้างอิงมาตรฐาน	ISO	14021:	Environmental	
Labels	and	Declarations-Self-Declared	Environment	
Claims	ผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์	อาท	ิ
การออกแบบการลดการใช้วัตถุดิบ	 พลังงาน	 น้ำาในการ

ผลิตและการใช้งานของผู้บริโภค	 การใช้วัสดุและพลังงาน
หมุนเวียน	 การนำากลับมาใช้ใหม่หรือมีส่วนประกอบจาก
วัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่	การลดของเสียและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	 โดยแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาด้านเทคนิค	
(Technical	 Team)	 เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองข้อมูล 
เชงิปรมิาณของสนิคา้และบรกิารที่ไดฉ้ลาก	SCG	eco	value	
เพือ่ใหก้ารแสดงขอ้มลูมคีวามนา่เชือ่ถอืและสรา้งความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้บริโภค

ฉลากรับรองสินค้าหรือบริการ
ที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป

Value	Eco	=	Ecology	+	Economy

ความสมดลุกนัของสิง่แวดลอ้ม	สงัคม	และเศรษฐกจิ	ทีพ่รอ้ม
จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

คุณค่าที่ผู้บริโภค	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมได้รับจากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ
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ปี	 2556	 ไทยเคนเปเปอร์มีสินค้าและบริการที่ ได้รับการ
รับรอง	 SCG	 eco	 value	 ซึ่งมีมูลค่ายอดขายคิดเป็น 
ร้อยละ	 67	 ของรายได้จากการขายทั้งหมด	นอกเหนือจาก
การมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภค	
และสังคม	 ไทยเคนเปเปอร์ยังมีแนวทางในการสร้างความ
มัน่ใจตอ่คณุภาพสนิคา้และบรกิาร	ตลอดจนการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดควบคู่กันไป	 
โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	 และการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
จากที่ไทยเคนเปเปอร์ ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	
(Quality	 Assurance)	 ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับ
กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ ไม่ปลอดภัย	 (Product	 Liability	 Law)	 อย่างต่อเนื่อง	
ด้วยการสร้างความพร้อมของระบบงาน	 และวิธีการการ
ปฏบิตังิานตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุกจิการในไทยเคนเปเปอร	์ 
ผ่านโครงการ	PL	Health	Check	Program	ไปแล้วนั้น

ปี	 2555	 ไทยเคนเปเปอร์ ได้ขยายการดำาเนินงานที่จะสร้าง
ความมั่นใจต่อการประกันคุณภาพสินค้า	โดยขยายขอบเขต
ของการวิเคราะห์เชิงลึกของความไม่ปลอดภัยของสินค้า
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า	 และในการวิเคราะห์เชิงลึกของ
ความไม่ปลอดภัยของสินค้าจะดำาเนินการหาลักษณะความ
ไมป่ลอดภยัของสนิคา้อยา่งเปน็ระบบ	โดยอาศยักระบวนการ	
Product	Hazard	Analysis	(PHA)	ซึ่งจะช่วยแยกแยะให้เห็น
ถึงรูปแบบ	 และระดับความรุนแรงของอันตรายที่แฝงอยู่ใน
ขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ตลอดวงจรชีวิต	 (Life	 cycle)	 ของสินค้า	
ตลอดจนจะถกูประมวลและจดัหมวดหมู	่เพือ่นำาไปสูก่ารแก้ไข
ปรบัปรงุและปอ้งกนัจดุบกพรอ่งตา่ง	ๆ 	ของการปฏบิตังิานใน
ขั้นตอนการออกแบบสินค้า	การผลิตสินค้า	 และการจัดทำา
ฉลากคำาเตือนที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจากการดำาเนิน
การที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการแก้ ไขปรับปรุงและป้องกัน
จุดบกพร่องในทุกกลุ่มสินค้า	 อีกทั้งยังได้ตรวจประเมิน 
ความสมบูรณ์การดำาเนินงานดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้	 ไทยเคนเปเปอร์ยังได้ขยายขอบเขตของการซัก
ซ้อมการตอบสนองต่อเหตุการณ์สมมติ	 (PL	Simulation	
Drill)	 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการซักซ้อมในหัวข้อการจัดการ
ข้อร้องเรียนด้าน	PL	 และยังได้เพิ่มเติมการซักซ้อมในเรื่อง
การจัดการต่อการเรียกคืนสินค้า	 (Product	 Recall)	 
อีกด้วย	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการกรณี
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง	 อีกทั้งเป็นการสร้างความ

ตระหนกัถงึผลกระทบดา้น	PL	ใหก้บัพนกังานอยา่งสม่ำาเสมอ	

ปี	 พ.ศ.	 2555	 ไทยเคนเปเปอร์ ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบ
คุณภาพตามแนวปฏิบัติของ	SCG	Quality	 Assurance	
Fundamental	Guidelines	 ซึ่งเกิดจากการรวบรวมหลัก
การและแนวปฏิบัติทางด้านการประกันคุณภาพของ	 TQM,	
TPM	 และมาตรฐาน	 ISO	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำามาขยายผล
ต่อเนื่องจาก	PL	Health	Check	Program	 ให้ครอบคลุม
ทุกมิติของการประกันคุณภาพ	 และยังได้รวบรวมตัวอย่าง
ที่ดีสำาหรับใช้อ้างอิงและขยายผลในลำาดับต่อไป

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
ไทยเคนเปเปอร์อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้อง
เรียนจากผู้บริโภคที่มีนัยสำาคัญซึ่งเกิดจากการละเมิด 
ข้อกำาหนดต่างๆ	 ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั้งจาก
การใช้สินค้าของลูกค้า	การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ	ข้อมูล
บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือจากการโฆษณา	 ส่งผลให้ ไม่มี 
คา่ปรบัเกดิขึน้จากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใช้งานสินค้าและบริการดังกล่าว

กลยุทธ์สำาคัญที่เราทำา	คือ	ต้องเข้าใจ
ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค

ผนวกกับความสามารถของเรา		เพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น	
ซึ่งต้องปฏิบัติได้จริงและผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน
ทำางานแบบผสมผสาน	(Cross	Functional)	
และมีมุมมองในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตลอดวงจรชีวิตให้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	และมีของเสียจากกระบวนการ
ให้น้อยที่สุด		ซึ่งจะทำาให้ไทยเคนเปเปอร์	มีสินค้า

และบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(High	Value	Added	Products	and	

Services	หรือ	HVA)	และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์

นายณัฐวุฒิ  พรกิติพงษ์  ผู้อำานวยการสายงาน
การตลาดบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
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•	 	 การบริหารและจัดการโลจิสติกส์

ไทยเคนเปเปอร	์ไดว้า่จา้งผู้ใหบ้รกิารการจดัการการขนสง่	โดยมพีืน้ทีก่ารใหบ้รกิารภายในประเทศ	ซึง่บรษิทัยงัใหค้วามสำาคญั
กับการดูแลสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งของพนักงาน	และบุคคลที่สาม	

การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 	 ผู้ให้บริการการจัดการขนส่งมีการวางแผนการ
ขนส่งทั้งเรื่องการกำาหนดเส้นทาง	 และรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 ได้นำา
ซอฟต์แวร์ด้านการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า	 เข้ามาใช้ในการวางแผนเส้นทางการขนส่งระหว่างสินค้า	 ด้วยการแจ้งใบ 
สั่งงานที่รวดเร็วโดยไม่จำาเป็นต้องนำารถบรรทุกกลับมารับใบสั่งงาน	 	 ซึ่งเป็นการลดการขนส่งเที่ยวเปล่า	 ทำาให้เกิดการ
ใช้งานรถบรรทุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	นอกจากนั้นยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	โดยลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าในเที่ยวขาไป	และขนเศษกระดาษในเที่ยวกลับ	รวมถึงการสร้างจิตสำานึกและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานขับรถให้ขับขี่ด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ		ทำาให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งแบบปกติลงได้

การฝึกอบรมและการควบคุมความปลอดภัยในการขนส่ง	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย	
และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	 	พนักงานขับรถทุกคนเข้ารับการอบรมสอนการขับรถบรรทุก	 และการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย	สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 เพื่อลดพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถ	 มีนำาข้อมูลจากระบบระบุ
ตำาแหน่งของดาวเทียม	(GPS)	ที่ติดตั้งในรถบรรทุกมาใช้ในงานควบคุมด้านความปลอดภัย	อาทิ	ควบคุมความเร็วทั้งในเส้น
ทางปกติ	หรือเส้นทางที่ผ่านชุมชนซึ่งจะกำาหนดความเร็วที่แตกต่างกัน		โดยควบคุมความเร็วรถที่ผ่านถนนในชุมชนไม่เกิน	
40	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ควบคุมเวลาการทำางานของพนักงานขับรถ		นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
บริษัทได้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย	อาทิ	การใช้	Toolbox		การตรวจสภาพรถ		การตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด	
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริเวณหน้าโรงงาน	 การปรับปรุงสภาพรถขนส่งแบบแนวนอนให้เป็นแนวตั้งโดยใช้รถ	
Skate	Roller	 เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	 และปลอดภัยในการขึ้นลงสินค้าอีกทั้งยังลดปัญหาสินค้าฉีกขาดขณะขนส่ง	 และ
ใช้กฎเหล็กความปลอดภัย	(Life	Saving	Rules)	ให้พนักงานปฏิบัติ	 	 เช่น	มาตรการดับเครื่องยนต์	ดึงเบรคมือ	ดึงกุญแจ
ออก	และใช้ที่หนุนล้อ	ร่วมกันทำา	KYT	การประเมินความเสี่ยงและ	JSA	(Job	Safety	Analysis)	ระหว่างพนักงานในหน่วย
งานและคู่ธุรกิจ	แล้วนำาสิ่งที่เป็นปัญหาหรือจุดเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำาเสมอ	ซึ่งจะส่งผลให้อุบัติเหตุจากการขนส่งและการขึ้นลงสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง	
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การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	 	 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น	 	การขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องต้องดำาเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน	แม้ว่าการดำาเนินธุรกิจจะไม่ได้รับการควบคุมให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต		แต่เพื่อลด	
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	 และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	 	 ไทยเคนเปเปอร์จึง
กำาหนดกลยุทย์และดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 กำาหนดดัชนีชี้วัดและเป้าหมายการใช้พลังงาน	และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแผนงานประจำาป	ี
	 2.	 กำาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ	5	ภายในปี	2563	จากปีฐานหรือปี	2550
	 3.	 	กำาหนดแผนจัดทำาบัญชีและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการรายงานของ	WBCSD	ให้แล้วเสร็จ 
	 	 ภายในปี	2557
	 4.	 	กำาหนดแนวทางการลดกา๊ซเรอืนกระจก	และลดการใชพ้ลงังานดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ	ปรบัปรงุ 
	 	 กระบวนการผลิตด้วยการใช้เชื้อเพลิงทดแทน		
	 5.	 	วิจัยและพัฒนาสินค้า	บริการทั่วไปให้เป็นสินค้า	บริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และสื่อสารสร้างการรับรู้ 
	 	 ให้กับผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการใช้สินค้า	บริการดังกล่าว

ไทยเคนเปเปอร์	ได้วิเคราะห์แหล่งกำาเนิดก๊าซเรือนกระจกรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	พบว่าก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ	95	เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต		และร้อยละ	5	เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอกเข้ามาใช้ใน
กระบวนผลิต		ดังนั้น	ไทยเคนเปเปอร์	จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี	เพื่อลดการใช้พลังงาน		ซึ่งนอกจากจะ
ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก	ลดการใชพ้ลงังานแลว้	ยงัจะชว่ยใหก้ารใชพ้ลงังานโดยรวมของ	ไทยเคนเปเปอร	์ลดลงดว้ย	

ไทยเคนเปเปอร์	มีการดำาเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก	ดังนี้

1.	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต	
	 •	 ติดตั้งปั๊มความร้อนแบบดูดซึม	(Absorption	heat	pump)	เพื่อดึงความร้อนเหลือทิ้งจากน้ำาในหอควบคุมความเย็น	 
(Cooling	 Tower)	 และแลกเปลี่ยนความร้อนนำาความร้อนมาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการผลิตไอน้ำาจาก 
หม้อต้ม	(Boiler)	ทำาให้ลดการใช้พลังงานปีละกว่า	3,000,000	Mcal	 	หรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	1,000	ตัน
ต่อปี	(กำาหนดเสร็จ	พ.ศ.	2557)
	 •	 Adjust	 damper	of	 pocket	 ventilation	 ในกระบวนการผลิตกระดาษ	สามารถใช้ไอน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ลดการใช้พลังงานไอน้ำาได้ปีละกว่า	7,000,000	MJ
	 •		 Reduce	control	pressure	differential	ในกระบวนการผลิตกระดาษ	สามารถใช้ไอน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด
การใช้พลังงานไอน้ำาได้ปีละกว่า	600,000	MJ
	 •	 Hood	Balance	ในกระบวนการผลิตกระดาษ	สามารถใช้ไอน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการใช้พลังงานไอน้ำาได้ปี
ละกว่า	6,000,000	MJ
	 •		 ตดิตัง้	Zig	zag	uhle	boxes	ในกระบวนการผลติกระดาษ	สามารถใช้ไอน้ำาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ลดการใชพ้ลงังาน
ไอน้ำาได้ปีละกว่า	6,000,000	MJ
	 •	 Reduce	steam	pressure	at	deaerator	ที่	Power	Plant	สามารถลดใช้ไอน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการใช้
พลังงานไอน้ำาได้ปีละกว่า	1,000,000	MJ
	 •	 การนำาความร้อนเหลือท้ิง	(Flash	Steam)	จากกระบวนการอบกระดาษ	(Dryer)	มาผลิตน้ำาเย็นแบบดูดซึม	(Absorption	
Chiller)	เพือ่ผลติน้ำาเยน็จา่ยใหร้ะบบ	AHU	ปรบัอากาศภายในหอ้งควบคมุไฟฟา้	และทดแทนระบบปรบัอากาศแบบเดมิ	(Sprit	
Type)	ทำาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปีละกว่า	800,000	kwh
	 •	 ติดตั้ง	VSD	for	Primary	ultra-cone	 feed	pump	ที่	Stock	preparation	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้
พลังงาน	ทำาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปีละกว่า	1,000,000	kwh
	 •	 ติดตั้ง	VSD	for	Boiler	Feed	Water	Pump	of	Power	Plant	ที่	Power	Plant	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการ
ใช้พลังงาน	ทำาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปีละกว่า	2,000,000	kwh		(กำาหนดเสร็จ	พ.ศ.	2557)
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	 •	 	ติดตั้ง	Turbo	air	ที่กระบวนการผลิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได	้
(กำาหนดเสร็จ	พ.ศ.	2557)
	 •	 ติดตั้ง	New	Refiner	ที่กระบวนการผลิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปี
ละกว่า	100,000	kwh	(กำาหนดเสร็จ	พ.ศ.	2557)
	 •	 ติดตั้ง	Doctoring	blade	Improvementที่กระบวนการผลิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และสามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

2.	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพลังงานที่ซื้อมาใช้
มีการวางแผนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต	 เพื่อลดการใช้พลังงานและควบคุม
การผลิตไฟฟ้าของไทยเคนเปเปอร์เองให้สม่ำาเสมอ

3.	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมขนส่ง
การขนส่ง	ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จากการขนส่งแบบที่เลือกใช้พาหนะที่มี
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำา	ขนส่งร่วมกับรถบรรทุก	การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า	บริหารการบรรทุกสินค้าทั้งขาไปและขากลับ	
พร้อมกับการขนส่งที่บริหารการรับส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้กำาหนดเส้นทางขนส่งได้เป็นวงครบรอบลดระยะทาง	 และ
จำานวนรถบรรทุกขนส่งลง	ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งแบบปกติลงได้

4.	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอื่น	ๆ	ของคู่ธุรกิจ	และลูกค้า
ไทยเคนเปเปอร	์ไดม้กีารจดัทำาโครงการตา่งๆ	เพือ่สนบัสนนุการจดัหาทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	โดยพฒันาคูธ่รุกจิ	ใหค้วามรู	้
ให้คำาปรึกษา	และสร้างแรงจูงใจจากระบบการจัดซื้อเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกลยุทย์และการดำาเนินโครงการต่างๆ	ที่ผ่านมา	ทำาให้		ไทยเคนเปเปอร์	สามารถลดการใช้พลังงานและทำาให้โดยรวมการ
ใช้พลังงานของ		ไทยเคนเปเปอร์	ดีขึ้น	และ	สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตลง	ก๊าซเรือนกระจกจากการ
ซื้อพลังงาน	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมขนส่งลงได	้
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•	 	 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ของโลกในปัจจุบัน	
มีหลายปัจจัยที่ ไทยเคนเปเปอร์ต้องเผชิญโดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ไทยเคนเปเปอร์
จึงตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีนั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางด้วยการนำา
แนวคิดการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ ใช้		
นอกจากจะเปน็การสะทอ้นถงึประสทิธภิาพของกระบวนการ
ผลิตแล้วยังแสดงถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ
อีกด้วย		นอกจากนี้ไทยเคนเปเปอร์ยังมีคณะทำางาน	Green	
Procurement	 และคณะทำางานจัดซื้อ	ที่ช่วยสนับสนุนการ
คัดเลือกตั้งแต่วัตถุดิบ	 วัสดุสนับสนุนการผลิต	อะไหล่	 และ
วสัดทุัว่ไปทีม่คีณุภาพและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	ในป	ี2556	
ไทยเคนเปเปอร์	ทั้งโรงงานกาญจนบุรี	และโรงงานปราจีนบุร	ี
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

ไทยเคนเปเปอร์	 ได้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
โดยเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการนำาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้	 อาทิเยื่อและเศษกระดาษ	 FSC	 (Forest	
Stewardship	Council)	 เพื่อนำาไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กระดาษที่มีคุณภาพ	 ซึ่งได้จากสวนป่า	 และโรงอัดเศษ
กระดาษที่มีระบบการจัดการที่ให้ความสำาคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ	 รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	 และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยเคนเปเปอรม์กีารจดัทำานโยบายการจดัซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี	 2547	 และได้นำาไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยพิจารณาครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มจากกลุ่มวัสดุสนับสนุน
การผลิต	 จนปัจจุบันได้มีการขยายการจัดซื้อไปยังวัสดุที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งวัตถุดิบ	วัสดุสนับสนุนการ
ผลิตและวัสดุอะไหล่	รวม	60	ผลิตภัณฑ์	 	นอกจากนี้	ยังได้
ขยายผลเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า
ผ่านโครงการ	Greening	the	Supply	Chain	เพื่อยกระดับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมาย	 	 การใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า	 	 การควบคุมกระบวนการผลิตให้
เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	การจดัการของเสยี	ตลอดจนพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหเ้ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานทีก่ำาหนด	
ในปี	 2556	มีทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	อาทิ

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุสำานักงาน																													28															111															559

วัตถุดิบ																																							13																	49																	87

วัสดุสนับสนุนการผลิต															15																	40																	78

วัสดุอะไหล่																																			4																		11																		13

รวม																																											60																211															737

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ												25																		34																	52

					ประเภท																												ผลิตภัณฑ์											ยี่ห้อ															รุ่น
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•	 	 การจัดการน้ำา

ไทยเคนเปเปอร์ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำาในทุกกระบวนการทำางานโดยครอบคลุมตั้งแต่
ต้นน้ำาไปจนถึงปลายน้ำารวมทั้งมีแผนงานและโครงการต่าง	ๆ 	
เพื่อให้เกิดการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ	3Rs		
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบลดภาวะการขาดแคลนนำ้าสำาหรับกระบวนการผลิต
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจ

ในแตล่ะปีไทยเคนเปเปอร์ไดน้ำาน้ำาจากแหลง่น้ำาบนดนิ	มาใช้ใน
กระบวนการผลติมากกวา่	4	ลา้นลกูบาศกเ์มตร		โดยป	ี2556	
มีสัดส่วนการนำาไปใช้น้ำาในกระบวนการผลิตกระดาษร้อยละ	
78	ของปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมด	และได้ดำาเนินโครงการเพื่อ
ลดการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต	อาทิ

1.	 ติดตั้งเครื่องจักรสำาหรับกรองน้ำาในกระบวนการผลิต	 
	 หรือ	White	Water	Filtration	เพื่อนำาน้ำากลับไปใช้ใหม ่
	 ในโรงงานปราจีนบุรี		ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำาได้ถึง	0.9	ล้าน 
	 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

2.	 นำาน้ำาจากระบบบำาบดัขัน้ตน้		(Effluent	Pre-Treatment	 
	 Plant)	 ไปใช้ในระบบทำาความสะอาดชุดเดินแผ่น	 ใน 
	 กระบวนการผลติกระดาษของโรงงานกาญจนบรุ	ีซึง่ชว่ย 
	 ลดการใช้น้ำาได้	0.1	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ไทยเคนเปเปอร์ ให้ความสำาคัญกับการควบคุมดูแลและ
ปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อให้คุณภาพน้ำาเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายอย่าง
เครง่ครดั	และไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่น้ำา
ของชมุชน	โดยมกีารเฝา้ระวงัผา่นอปุกรณต์รวจวดัคณุภาพ
น้ำาอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับแหล่งน้ำาใช้ผิวดิน	 มีการติดตามสถานการณ์ของ
แหล่งน้ำาตลอดเวลา	และเตรียมความพร้อมรับวิกฤตภัยแล้ง
และอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยเพิ่มบ่อสำารองน้ำาดิบและติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำาเพื่อเก็บกักน้ำาผิวดินในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้งานในฤดูแล้ง	
ถึงแม้ไทยเคนเปเปอร์จะนำาน้ำาจากแหล่งต่าง	ๆ	มาใช้เฉลี่ยทั้ง
ปีน้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของปริมาณน้ำาในแหล่งนั้น	 ๆ	 และไม่มี
แหล่งน้ำาหรือชุมชนใดได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำาอย่างมี
นัยสำาคัญก็ตาม	แต่ไทยเคนเปเปอร์ยังคงจัดทำาโครงการเพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรน้ำา	ทั้งใน
ภาวะน้ำาขาด	น้ำาเกิน	น้ำาเสีย	ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรอบโรงงาน	เพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ	สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี	และสร้างความสุขสู่สังคมอย่างยั่งยืน	อาทิ
โครงการรกัษน์้ำาเพือ่อนาคต	ของชมุชนชกุโดน	จ.กาญจนบรุ	ี
แก้ปัญหาน้ำาเสียแม่น้ำาแม่กลอง	 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำา
แก้ปัญหาน้ำาท่วม	 ใน	 จ.ปราจีนบุรี	 และทำาโครงการร่วมกับ
เครือข่ายรักษ์พระปรง	ช่วยฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
น้ำา	และจากการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ 	ที่ผ่านมา	พบว่าแหล่ง
น้ำามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	 ชุมชนมีแหล่งน้ำาใช้อุปโภค	
บรโิภค	และมคีวามเปน็อยูด่ขีึน้	เนือ่งจากมีรายได้จากการทำา
เกษตรกรรมและอาชีพเสริมอื่น	ๆ	จากการดำาเนินงานอย่าง
เป็นระบบข้างต้น	 จึงมั่นใจได้ว่า	 ไทยเคนเปเปอร์	 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการน้ำา	และยัง
สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 32



ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข	ไทยเคนเปเปอร์	จึงได้กำาหนดเป้าหมายต่าง	ๆ	ที่
เขม้งวดเทยีบเทา่กบับรษิทัระดบัสากล	(World	Class)	โดยนำาเทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุมาใช้ในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มนอกจาก
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับ
ที่เทียบเท่ากับหรือดีกว่ามาตรฐานที่กำาหนดแล้ว	ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ	ทั้งที่ระบายออกจากปล่อง
โรงงานคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนรอบโรงงาน	 และคุณภาพอากาศในสถานที่ทำางาน	พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ		(Continuous	Emission	Monitoring	Systems:	CEMS)	เพ่ือเฝ้าระวังการดำาเนินงาน
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ออกไซด์ของไนโตรเจน
การบำารงุรกัษาทวผีล	(TPM)	เปน็ระบบที	่ไทยเคนเปเปอร	์นำามาประยกุต์ใชเ้พือ่ลดตน้ทนุและควบคมุคณุภาพของกระบวนการ
ผลิตควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	โดยเฉพาะการวางแผน	การผลิต	การบำารุงรักษา	
และการออกแบบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ	การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ให้คงที่	สม่ำาเสมอ	และอยู่ในช่วงที่ไม่
เสริมให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงมาก	หรือเมื่อมีการเผาไหม้สมบูรณ์ภายใต้
สภาวะที่มีก๊าซออกซิเจนปริมาณมาก	ซึ่งช่วยลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนลงได้ถึงร้อยละ	3

ออกไซด์ของซัลเฟอร์
ไทยเคนเปเปอร์ควบคุมการเกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ	โดยควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงที่จะ
นำามาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงาน	 โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล	 (Fossil	 Fuel)	ควบคู่ไปกับการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช	้อาท	ิไดต้ดิตัง้เครือ่งจกัรทีด่กัจบักา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซดด์ว้ยการปอ้นปนูขาว	เขา้สูห่อ้งเผาไหมเ้พือ่ดกัจบักา๊ซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์	ก่อนปล่อยไอเสียสู่บรรยากาศ

ฝุ่น
ไทยเคนเปเปอร์ลดการปล่อยฝุ่น	ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ
	 •	 การกองเก็บวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเพื่อลดการเกิดฝุ่นด้วยการสร้างยุ้งเก็บวัตถุดิบและระบบลำาเลียงวัตถุดิบแบบปิด 
	 	 เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	สำาหรับการกองเก็บถ่านหินมีระบบการรดน้ำาตั้งแต่จุดรับถ่านหิน	การโปรยกอง	และ 
	 	 บริเวณเส้นทางลำาเลียงอย่างสม่ำาเสมอ	นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทิศทาง	ความเร็วลม	ลักษณะที่ตั้งของชุมชนโดยรอบ 
	 	 เพื่อปลูกต้นไม้รอบพื้นที่เพื่อเป็นแนวกันชน	(Buffer	Zone)	ซึ่งเป็นการปรับทัศนียภาพให้สวยงามด้วย
	 •	 การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์	(Electrostatic	Precipitator)	และเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง	(Bag	Filter)	 
	 	 ในทกุจดุของกระบวนการผลติไอน้ำาและไฟฟา้	และยงัมแีผนการบำารงุรกัษาแบบปอ้งกนั	(Preventive	Maintenance)	 
	 	 เพื่อให้เครื่องดังกล่าวทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
	 •	 มีรถดูดฝุ่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน	เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายสู่ชุมชนโดยรอบโรงงาน

•	 	 การจัดการคุณภาพอากาศ

อาคารเก็บเชื้อเพลิงและระบบลำาเลียงแบบปิด	 	 รถดูดฝุ่น	
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•	 	 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

สารทำาลายชั้นโอโซน
นับตั้งแต่ปี	2532	ที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล	ไทยเคนเปเปอร์จึงได้ยกเลิกการใช้สารทำาลาย
ชั้นโอโซนในการผลิตสินค้าใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี	 2552	 และได้สำารวจอุปกรณ์เครื่องจักรเดิมที่มีการใช้สารทำาลายชั้นโอโซน
เพื่อทยอยเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเป็นแบบที่ไม่ใช้สารประกอบฮาลอน	และคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในปี	2560

นับจากปี	2549		เอสซีจี	ได้กำาหนดนโยบาย	Zero	Waste	to	Landfill	หรือการไม่นำาของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไป
ฝังกลบภายในปี	2555	เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม	เพื่อเป็นการดูแลผลกระทบต่อระบบ
นเิวศระยะยาว	สามารถใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและใหเ้กดิการบรหิารจดัการอยา่งยัง่ยนื		ไทยเคนเปเปอร์
ได้พยายามดำาเนินการด้วยการจัดทำาแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวโดยนำาหลัก		3R		มาใช้เป็นพื้นฐานในการ
จัดการของเสียอุตสาหกรรม	ด้วยการบริหารจัดการตั้งแต่	การจัดหาวัตถุดิบ	มีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เหลือของเสียที่ต้องส่งไปกำาจัดในขั้นตอนสุดท้ายน้อยที่สุด	ทำาให้ในปีที่ผ่านมาไทยเคนเปเปอร์บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว	ไม่มีของเสียที่ต้องส่งกำาจัดด้วยวิธีการฝังกลบเลย

จากความมุ่งมั่นทำาให้ไทยเคนเปเปอร์	 ได้รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก	 3R	 ในปี	 2555	 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้ทุ่มเทในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม	

ตัวอย่างการนำาของเสียมาใช้ประโยชน์	อาทิ
	 •	 การนำาเศษพลาสติกใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อไอน้ำา	ช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านหิน
	 •	 	การนำาเถ้าถ่านหินจากหม้อไอน้ำาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์	 และนำามาใช้ผลิตอิฐบล๊อคประสานแทนการ 
	 	 ฝังกลบ	
	 •	 การนำากากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาทิ้งมาหมักและเติมธาตุอาหารจนกลายเป็นสารปรับปรุงดิน

ทั้งนี้ยังมีข้อจำากัดเรื่องของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	อาทิ	 ในฤดูฝนกระบวนการหมักจะไม่สามารถใช้งานได้	 จึง
มีโครงการติดต้ังเคร่ืองบีบและเคร่ืองอบแห้งกากตะกอนเพ่ิมเติม	 เพ่ือให้นำากากตะกอนส่วนท่ีเหลือไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอน้ำา	
โดยโครงการนี้จะติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน	มีนาคม	2557

ปล่องระบายอากาศออกจากโรงงาน		และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์	(Electrostatic	Precipitator)	 								

CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 34



สรรหา	พัฒนา	และดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ	
ไทยเคนเปเปอร์	 ได้เข้าร่วมโครงการ	UN	 Initiative	Global	 Compact	 ตามหลักปฏิบัติสากล	 ในด้านสิทธิมนุษยชน	 
แรงงาน	 สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 	 เพื่อตอกย้ำาให้เห็นถึงความมุ่งมั่น	 ของไทยเคนเปเปอร์ที่ ให้ 
ความสำาคญักบัการดแูลและสรา้งคณุภาพชวีติใหก้บัพนกังานและคูธ่รุกจิทกุคน		ซึง่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ	อดุมการณ์
ในการดำาเนินธุกิจตลอดมา	

ก้าวแรก	:	สรรหาพนักงาน
ไทยเคนเปเปอร์ใช้เครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกที่หลากหลาย	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้พนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีของ
สังคม	เข้ามาร่วมงานกับไทยเคนเปเปอร์		อาท	ิ
	 •	 การทดสอบ	Value	Test	เพื่อประเมินจริยธรรมและความคิดที่ดี	มีรับผิดชอบต่อสังคม
	 •	 	กระบวนการสัมภาษณ์แบบ	Competency	Based	 Interview	 เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้คัดเลือกบุคลากรที่ตรงตาม 
	 	 ความต้องการของธุรกิจ
	 •	 กิจกรรม	SCG	Career	Camp	ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วม	ได้มีส่วนช่วยกันทำาโครงการหรือกิจกรรมทาง 
	 	 ด้าน	Sustainable	Development	หรือ	CSR	เพื่อมอบให้กับชุมชนโดยรอบโรงงาน	เป็นต้น
	 •	 	การทดสอบภาษาอังกฤษ	(TOEIC)	กำาหนดคะแนนขั้นต่ำาสำาหรับการรับมาเป็นพนักงานระดับวุฒิปริญญาตรี	ขึ้นไป

ก้าวที่สอง	:	พัฒนา
ไทยเคนเปเปอร์	 ได้กำาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้พนักงานทุกคน	ทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการ	ให้มี
โอกาสเขา้รบัการพฒันาศกัยภาพของตนเอง	เพือ่เตรยีมพรอ้มตอ่การเตบิโตของตนเองและกา้วไปสูก่ารเปน็องคก์รแหง่การ
เรียนรู้	(Learning	Organization)		โดยมุ่งเน้นการพัฒนา	Leadership	Skill	และ	Business	Knowledge	ซึ่งแบ่งออกเป็น	
การพัฒนาด้าน	Core	Competency	 และ	Functional	Competency	 และการเพิ่มความรู้ทักษะพื้นฐานที่สำาคัญในการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพ		และแผนงานการปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำางาน	ให้กับพนักงานอันเป็นหนทาง
ไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพของไทยเคนเปเปอร์	หรือ	SCG	People		เช่น	หลักสูตรTQM,	Code	of	Conduct,	ความปลอดภัย
ในการทำางาน	การจัดการสิ่งแวดล้อมและด้าน	Innovation		โดยในแต่ละปีพนักงานแต่ละคนจะมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณ	
10	วัน	ด้วยรูปแบบการพัฒนาผสมผสานกันอย่างหลากหลาย	อาทิ	Classroom	Training,	On	the	Job	Training,	Self	
Learning,	Expert	Sharing,	Group	Learning,	CoP	(Community	of	Practice),	e-Learning,	Project	Based	Learning	
รวมทั้งมีระบบ	Knowledge	Management	ในการเผยแพร่และต่อยอดความรู้ให้กับพนักงาน

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 	 การดูแลพนักงาน

หลักสูตรการพัฒนาของ	SCG

NewEmployee

NLevel Leadership	Skill																											Business	Knowledge																																	Functional																						

Supervisor

Manager

Senior	Executive

SCG	Ready	Together	Program

•	LDP1*:Lead	Self •	ABC:	Abridge	Business	Concept	

•	BCD:	Business	Concept	Development	
•	MBA:	Scholarship

•	MDP:	Management	Development
			Program	
•	Ex	MBA	Scholarship

•	LDP2*:Lead	Team

•	Business/Function	Orientation

•	TQM/TPM/Safety

•	TRM/OJT

•	TRM/Project	Short	Courses

•	Overseas	Seminar

•	Technical	Scholarship

*LDP:	Leadership	Development	Program

•	LDP3*:Facilitate

•	EDP:	Executive
			Development	Program

•		AMP:	Advanced
			Management	Program
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นอกจากการจัดให้มีการฝึกอบรมแล้วไทยเคนเปเปอร์	ยังได้มีการติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด	
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานนำาความรู้มาปฏิบัติและถ่ายทอดต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องโดยดำาเนินการกับพนักงาน
ทุกระดับ	ตัวอย่างเช่น

•	 	 พนักงานระดับปฏิบัติการ
	โครงการพัฒนาพนักงานตามหลัก	Constructionism	
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น	 เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ	 เพื่อให้ 
ต่อยอดความคิดในการพัฒนาตนเอง	 การทำางาน
เป็นกลุ่ม	 การแก้ ไขปัญหางานที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยเลือกงานที่ทำาอยู่มาเป็น	Projects		
เพื่อฝึกแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า	 ซึ่งของธุรกิจ
กระดาษก็คือโครงการ	C-Paper	

•	 	 พนักงานระดับบังคับบัญชา
หลักสูตร	 TQM:	 Operational	 Excellence	 เป็น
หลักสูตรที่ 	 พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 	 2550	 เพื่อพัฒนา
พนักงานบังคับบัญชา	 	 ให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
อยา่งเปน็ระบบ	โดยอาศยัเครือ่งมอืทางสถติ	ิ	การบรหิาร 
และควบคุมงานต่าง	 ๆ	 	 และมุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน	ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์
แห่งอนาคตในการสร้าง	 Operational	 Excellence	
Organization	 ของไทยเคนเปเปอร์	 ต่อไป	 	 ผู้เรียนจะ
ต้องผ่านการเรียนรู้และการทำาโครงการแก้ไขปัญหา	
(Project	based)	และผ่านการสอบจากคณะกรรมการ	
ซึ่งผลจากการทำาโครงการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ทำาให้
ไทยเคนเปเปอร์	สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได	้

•	 	 พนักงานระดับจัดการ
หลักสูตร	Management	Development	 Program	
(MDP)	 ไทยเคนเปเปอร์ ได้ร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาชั้นนำาระดับโลกคือ	Wharton	 และ	Duke	 เพื่อ
ต่อยอดและพัฒนาพนักงานระดับจัดการ	 ให้ด้าน 
ความรู้ทางธุรกิจระดับสูง	 โดยหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรม
ยังต้องศึกษา	 Life	 Case	 จากบริษัทในเอสซีจี	 โดย
ต้องเข้าไปศึกษาปัญหาจากหน้างานจริง	 ภายใต้  
คำาแนะนำาของที่ปรึกษาและอาจารย์	ผู้เข้าอบรมต้องนำา
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ต่อฝ่ายจัดการเอสซีจ	ี
อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นในวันจบหลักสูตร

หลักสูตร	 Advanced	 Management	 Program	
(AMP)	 เป็นหลักสูตรพัฒนาสำาหรับพนักงานจัดการ
ระดับสูง	ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาระดับโลก	เช่น	
Harvard	 Business	 School	 ซึ่งไทยเคนเปเปอร์	 
ส่งพนักงานเข้าอบรม	 โดยผู้เข้าอบรมทุกคนต้องนำา
เสนอแผนงานที่จะนำาองค์ความรู้ที่เรียนได้ไปปรับใช้ใน
บริษัท	 โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธุรกิจ
ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา		(Coach)	คอยให้คำาปรึกษาและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ภายใน	 ไทยเคนเปเปอร์	 มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และ 
ส่งเสริมความรู้ภายในเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้	เช่น	การแลกเปลี่ยนจุดเรียนรู้	(One-Point	Lesson)	
ในโรงงานหรือระหว่างบริษัทเพื่อลดความผิดพลาดจาก
การทำางาน		หรือการจัด	Knowledge	หรือ	Best	Practice	
Sharing	 เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกัน	 	 รวมถึงการจัด
กจิกรรมเผยแพรค่วามรู	้เชน่	งาน	Kaizen	Day	ซึง่เปดิโอกาส
ให้พนักงานผู้ปฏิบัติในแต่ละบริษัท	 ทำาโครงการปรับปรุง
งานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน	หรืองาน	R&D	Day	ที่
เปิดโอกาสให้นักวิจัยนำาผลงานวิจัยมานำาเสนอ	แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	การจัดงาน	 Innovation	 เพื่อส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมการผลิต	ผลิตภัณฑ์และบริการ	เป็นต้น

และเพื่อส่ง เสริมให้ เกิดการขยายผลขององค์ความรู้  
ต่าง 	 ๆ	 ที่ ไทยเคนเปเปอร์ 	 ได้ดำา เนินการและประสบ
ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องนั้น	บมจ.ไทยเคนเปเปอร์	ได้ขยาย
ผลการเรียนรู้ดังกล่าวออกไปอย่างทั่วถึงทั้งภายในและ
ภายนอกโดย
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ภายนอก	ไทยเคนเปเปอร์	 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเช่น	
สถาบนัการศกึษา	หนว่ยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ	รวมทัง้
บริษัทเอกชนอื่น	ๆ 	เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอด
แนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 ขององค์
ความรู้	 และเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เช่น	กระบวนการผลิตต่าง	ๆ		 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 การจัดการของเสียอันตราย	 
การบริหารความปลอดภัย 	 TQM	 TPM	 	 เป็นต้น	 
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ	 ได้นำาไปต่อยอดขยายผล	 
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
เอสซีจี
	เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้กับพนักงาน	และนำา
ไปสู่การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	เอสซีจ	ี
จึงได้จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจำาลองสถานการณ์ต่าง	ๆ 	
พรอ้มแนวปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซจี	ีตวัอยา่ง
เช่น	
	 •	 การไมเ่ปดิเผยขอ้มลูสว่นตวัของพนกังาน	เชน่	ทีอ่ยู	่ 
	 	 เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว	 E-mail	 address	 ให้กับ 
	 	 บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
	 •	 การแนะนำาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อ 
	 	 พบเห็นพนักงานของเอสซีจีหรือของคู่ธุรกิจ 
	 	 ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย		
	 •	 การปฏิเสธและไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด	ๆ 	ที ่
	 	 อาจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งไมช่อบธรรม
	 •	 การไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเนื่องมาจาก 
	 	 ตำาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ	หรือจากการ 
	 	 เป็นพนักงานเอสซีจี	

ทั้งนี้ ไทยเคนเปเปอร์ ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบของวิดีโอคลิปและจดหมายข่าวให้พนักงานทุกคนได้รับ
ทราบและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 	 เพื่อให้พนักงานนำาไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำาวันอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ
เอสซีจี

ก้าวต่อไป	:	ดูแล
การพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการ
แรงงาน	 ท่ีไทยเคนเปเปอร์น้ัน	นอกจากการให้ความสำาคัญ
กับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำาคัญแล้ว	ยังคงคำานึงถึง
ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม	ค่านิยม	ของแต่ละท้องถิ่น	
ซึง่จะนำามาพจิารณาในการจดัระบบสวสัดกิารใหก้บัพนกังาน
และคู่ธุรกิจทุกคนด้วยความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน	 
โดยพจิารณาถงึความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน	
การวางแผนเติบโตในสายงาน	ศักยภาพ	ค่าครองชีพ	 โดย
ครอบคลมุ	การลาหยดุในกรณตีา่งๆ	กองทนุสำารองเลีย้งชพี	 
เงินช่วยเหลือบุตร	เงินยืมฉุกเฉิน	ค่าเครื่องแต่งกาย	ค่ารักษา
พยาบาล	เบี้ยเลี้ยง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เป็นต้น		รวมถึง 
การกำาหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	 
ต่าง	ๆ	เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและมาตรฐานสากล	เช่น	
การห้ามเด็กอายุต่ำากว่า	18	ปีบริบูรณ์เข้าทำางานในไทยเคน
เปเปอร์		สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงาน	การรายงาน
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 และการปฏิบัติ
ต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน	 เป็นต้น	 	 รวม
ถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น	หรือร้อง
เรียนในเรื่องต่าง	ๆ	ผ่านระบบ	Whistleblower	 โดยไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	 ซึ่งเสมือนเป็นช่องทางให้พนักงานได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและดูแลผลประโยชน์ขององค์กร
ได้อีกทางหนึ่ง

สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น	 ไทยเคนเปเปอร์
ได้กำาหนดให้มีระบบการประเมินผลงานในระดับหน่วยงาน
และการประเมินผลงานในระดับตัวบุคคล	 โดยเริ่มตั้งแต่
การวางแผน	 การติดตามความคืบหน้า	 การพัฒนา	 การ
ประเมินผล	การจ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่เหมาะสม	และ
การให้คำาแนะนำาประจำาปี	 (Year	End	Counseling)	 โดยมี
คณะกรรมการ	 ขั้นตอนการพิจารณาและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน	 สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณา	 นอกจากเรื่องของ 
ผลการปฏิบัติงาน	 (Performance)	 และพฤติกรรมของ
พนักงาน	 (Behavior)	 แล้วยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ	 และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น	
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 	 สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ	เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่	ไทยเคนเปเปอร์	ตระหนักและให้ความ
สำาคัญเสมอมา	โดยการกำาหนดให้	มีนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ชัดเจน	และมีโครงสร้างการบริหารงาน
ตามระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยความมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น		
และทำาให	้ไทยเคนเปเปอร	์เปน็องคก์รที	่ปราศจากการบาดเจบ็และเจบ็ปว่ยจากการทำางาน	(Injury	&	Illness	Free)	อยา่งยัง่ยนื

และเพื่อเป็นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจในการทำางานอย่างปลอดภัย	 ในวันแรกที่พนักงานและคู่ธุรกิจเข้าทำางานใน	
ไทยเคนเปเปอร์	 ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน	การมอบอุปกรณ์
ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล	และเรยีนรูก้ฎความปลอดภยัเบือ้งตน้	กอ่นเขา้ทำางาน	และสำาหรบัพนกังานในกระบวนการผลตินัน้	 
จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง	และการป้องกัน	การควบคุมการปฏิบัติอย่างเหมาะสมก่อนการทำางาน		

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์	 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำางานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยถือเป็นหน้าที่ที่สำาคัญที่ต้องร่วมกันดำาเนินการอย่างจริงจัง	 โดยมีเป้าหมายให้พนักงานและคู่ธุรกิจทุกคน 
มีการทำางานด้วยความปลอดภัย	 และเมื่อเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานขึ้น	 จะมีระบบการรายงานตามลำาดับขั้นถึงผู้บริหาร 
ระดับสูง	และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท	เพื่อร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนดมาตรการแก้ไข	
และป้องกันการเกิดซ้ำาอย่างเป็นระบบ	

  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านความปลอดภัย	(Felt	Leadership)
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไทยเคนเปเปอร์	 นำามาขยายผล	 เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร	 ได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่	 Safety	
Leadership	และเปน็ตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัพนกังานได	้	ไทยเคนเปเปอร	์ไดข้ยายผลกระบวนการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั
ออกไปยังพนักงานในระดับต่างๆ	 	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานนำา	 “การสังเกตความปลอดภัย	 (Safety	Observation)”	 “การ
จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล	 (Personal	Safety	Action	Plan)”	 “การสื่อสารและแนะนำาเชิงสร้างสรรค์	
(Positive	Coaching	&	Communication)”	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดความปลอดภัย	และผู้บริหาร
ได้มีโอกาสรับทราบปัญหาก่อน	และนำามาแก้ไขปรับปรุง	อันจะเป็นการลดความเสี่ยงและจำานวนอุบัติเหตุลงได้อย่างยั่งยืน	

	 การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ	(SCG	Contractor	Safety	Certification	System	:	SCS)	
ระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ	 ได้รับการพัฒนาขึ้น	 เพื่อยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้กับคู่ธุรกิจ	 และส่งเสริมให้
คู่ธุรกิจ	มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน	 โดยไทยเคนเปเปอร์	 จะสนับสนุนทางด้านวิชาการ	
คำาแนะนำาต่างๆ	จนผ่านการตรวจประเมิน	ซึ่งในปี	2556	นี้คู่ธุรกิจที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด	8		ราย	ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินแล้ว	โดยครอบคลุมจำานวนแรงงานมากกว่า		318		คน	

		ความปลอดภัยในงานขนส่ง	(Safety	Transportation)
ไทยเคนเปเปอร์	มุ่งหวังและสร้างสรรค์ให้การขนส่งผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนมากที่สุด	จึงริเริ่มดำาเนิน
โครงการต่างๆขึ้น	เช่น	โครงการพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ	(Professional	Driver)		พร้อมจัดทำาหลักสูตรอบรมการ
ขับรถอย่างปลอดภัยสำาหรับพนักงานขับรถ	(Safety	Driving	Course)		เพื่อให้คนขับรถมีความรู้และทักษะการขับขี่อย่าง
ปลอดภยั		และจดัตัง้ศนูยพ์กัรถ	(Public	Truck	Station)	รวม	4	แหง่ในทกุภมูภิาค	เพือ่ใชเ้ปน็ทีพ่กัระหวา่งทางใหก้บัพนกังาน
ขับรถของคู่ธุรกิจและบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าและอุบัติเหตุได	้	

ส่วนของการควบคุมการขนส่งนั้น		ไทยเคนเปเปอร์	กำาหนดให้รถบรรทุกต้องติดตั้งระบบระบุตำาแหน่งจากดาวเทียม	(GPS)	
มาใช้ควบคุมความเร็วทั้งในเส้นทางขนส่ง	และควบคุมเวลาในการทำางานของพนักงานขับรถและกำาหนดหยุดพักเพื่อคลาย
ความเหนื่อยล้าทุกๆ	4	ชั่วโมง	พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุม	ซึ่งมีพนักงานปฏิบัติงานทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง	ซึ่งจะแจ้งเตือน
พนักงานขับรถทุกครั้งที่มีการผิดข้อกำาหนด	และมีแผนการติดตั้งระบบ	GPS	ให้ครบ	และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
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ผู้ประกอบการขนส่ง	 และไทยเคนเปเปอร์	 ในการร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	 ไทยเคนเปเปอร์	 ได้จัดโครงการส่งเสริมความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย	 (Safety	We	Care)	 โดยเชิญผู้บริหารของบริษัทขนส่ง	มาร่วมประชุมและเสวนาเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์	และประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรม	ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน	ช่วยกันลดอุบัติเหตุจาก
การทำางานให้เป็นศูนย์	เพื่อคุณภาพการให้บริการและร่วมกันดูแล	ผู้ขนส่ง	เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวของเราให้ปลอดภัย
ตลอดไป
 
สำาหรับการรณรงค์การลดอุบัติเหตุจากรถขนส่ง	 	 (Ready	Mixed	Concrete)	 นั้น	 ได้ทำาการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดย	 เน้นการอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการส่งเสริม	การให้รางวัลผู้ที่ขับรถได้ตาม
กฎความปลอดภัย		ผ่านโครงการ	3	ดี	(ขับปลอดภัยดี	สภาพรถ	สะอาดปลอดภัยดีและบริการดี)	ซึ่งส่งผลให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุของการขนส่ง	ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

		โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์	 และนำาไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ	 ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมกับงานอาชีวอนามัยเข้าไปในขั้นของการวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	โดยเชื่อมโยงกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจ	นำาไปสู่การกำาหนดมาตรการ
ในการควบคุมและป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำางานที่ครอบคลุมและครบถ้วนตาม
หลักวิชาการ	

		สื่อการเรียนรู้	Safety	e-Learning
	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานใหม่และคู่ธุรกิจที่เข้ามาทำางาน	 ไทยเคนเปเปอร์	 ได้จัดทำาสื่อแอนิเมชั่น	 
ที่สอดแทรกภาพเหตุการณ์จริงประกอบคำาอธิบาย	 และกรณีตัวอย่าง	 	 สำาหรับการเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำางาน	 
โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูงในโรงงาน	ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา	6	บทเรียน	 ได้แก่	 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำางาน	
การใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล	การทำางานกบัเครือ่งจกัร	การทำางานบนทีส่งู	การทำางานกบัไฟฟา้	และการทำางาน
ในสถานที่อับอากาศ		พร้อมจัดทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียน	เพื่อวัดผลการเรียนรู้ก่อนการออกไปปฏิบัติงานจริง		โดยหวัง
ว่าสื่อการเรียนรู้นี้	จะช่วยสร้างความรู้	ทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัยในการทำางานและช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำางานให้
กับพนักงานใหม่และคู่ธุรกิจ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานลงได้

	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ผลจากการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	ข้างต้น	และการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยในการทำางานอย่างต่อเนื่อง		พบว่า	ในปี	
2556	มีจำานวนคู่ธุรกิจ	เสียชีวิตรวม	1	ราย	โดยเป็นอุบัติเหตุจากการทำางาน	0	ราย	และจากการขนส่งหรือจราจร	1	ราย	
ส่วนอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ทั้งของพนักงานและคู่ธุรกิจยังลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	 	 และจากการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	 (Near	miss)	 
ทุกกรณีที่เกิดขึ้น	พบว่า	สาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มีอยู่	 	 ดังนั้น	 แนวทางการแก้ปัญหา
จึงยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย	 และการออกแบบระบบการควบคุมตามแนวทาง	Process	
Safety	Management	อย่างเข้มงวด	และสร้างความตระหนักทุกครั้งในการขับขี่อย่างปลอดภัยต่อไป
  
ไทยเคนเปเปอร์	 ริเริ่มระบบการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	ขึ้นเมื่อปี	 2549	 โดยกำาหนด
แนวทางการดำาเนินการด้านความปลอดภัย	 (SCG	Safety	 Framework)	 ให้แต่ละหน่วยงานนำาไปปฏิบัติเพื่อยกระดับ
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล	 	 และในปีที่ผ่านมา	 คณะทำางานฯ	
ได้ดำาเนินการปรับปรุงเนื้อหา	ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	จนแล้วเสร็จและประกาศใช้เป็น
แนวทางการตรวจประเมินให้กับทุกองค์กรนำาไปปฏิบัติ	เมื่อมิถุนายน	2555	ที่ผ่านมา	พร้อมเริ่มทำาการตรวจประเมินให้กับ
แต่ละหน่วยงานอีกครั้ง				

	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจพนักงานและคู่ธุรกิจ	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่า	 ไทยเคนเปเปอร์	 ให้ความสำาคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป	
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 	 การพัฒนาชุมชนและสังคม

ไทยเคนเปเปอร์	 ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
อุดมการณ์ในการดำาเนินงานของเอสซีจีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 	 โดยมุ่งสร้างสรรค์ความเจริญอย่างยั่งยืน
ในทุกชุมชนที่เข้าไปดำาเนินงาน	รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ	

ตลอดระยะเวลา	 26	ปี	 ที่ผ่านมา	 ไทยเคนเปเปอร์	 ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
สังคม	 	 เริ่มจากการบริจาคการกุศล	พัฒนาสู่การเข้าไปมีส่วนร่วม	รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	สังคม	 เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง	 เช่น	 โครงการปันโอกาส	 วาดอนาคต	 และกิจกรรมจิตอาสาของ
พนักงาน	 	 รวมถึงการผนวกความรู้	 ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของชุมชน	 เพื่อนำาไปพัฒนาและต่อยอด
การจัดกิจกรรมต่างๆ		ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง	สามารถยืนหยัดและพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน	อันได้แก่โครงการเอสซีจี	 รักษ์น้ำาเพื่ออนาคต	 	นอกจากนั้น	ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่หลากหลาย	ช่วยกันพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อื่น	 รวมทั้งร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
ต่อไป	ดั่งโครงการต่างๆมากมาย	ดังต่อไปนี้

		โครงการชุมชนท่าน้ำาชุกโดน	
เป็นโครงการที่	 ไทยเคนเปเปอร์	 ร่วมกับชาวชุมชนท่าน้ำาชุกโดน	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	 เข้าไปดำาเนินการโดย	พนักงานและ
สมาชิกชุมชน	 ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม	อาศัยอยู่
กับน้ำาเสีย	ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย	จนมาถึงในปัจจุบันไม่มีน้ำาเสียปล่อยลงสู่แม่น้ำา	แต่กลับกลายเป็นมีหาดทรายที่สวยงาม	
มีน้ำาที่ใสสะอาด	ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมาจนปัจจุบัน
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	 การดำาเนินงานโครงการของชุมชนท่าน้ำาชุกโดน	ปี	2550	-	2556

	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการบำาบัดน้ำาเสียชุมชนก่อนปล่อยลง
สู่แม่น้ำาแม่กลองปี	2550
ปี	 2550	 ได้ทำาโครงการบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่

แมน่้ำาแมก่ลอง	โดยไดง้บประมาณสนบัสนนุจากมลูนธิ	ิ

SCG	 100,000	 บาท	 เพื่อแก้สภาพปัญหาชุมชน 

ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำา	 แก้ไขโดยการทำาถังดักไขมัน

กรองน้ำาเสียและเศษอาหาร	 วิธีการเดิมน้ำาทิ้งจาก

ครัวเรือนชาวบ้านทิ้งผ่านร่องน้ำาดินลงสู่ แม่น้ำา 

แม่กลองโดยตรง	 ไม่มีการกรอง	ปรับปรุงใหม่โดยน้ำา

ทิ้งจากครัวเรือนจะต้องกรองผ่านถังดักไขมันแบบ

ครัวเรือนและผ่านบ่อดักไขมันรวม	ก่อนที่จะปล่อยลง

สู่แม่น้ำา	 เป็นผลสำาเร็จทำาให้ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น

ระดับจังหวัด
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โครงการแก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนปี	2551
ปี	2551	ได้ทำาโครงการพลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพ	โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ	SCG	100,000	บาท	ต่อเนื่องมาจาก 

ปี	 2550	 เพราะว่าปี	 2550	 เราได้คัดแยกขยะเปียกโดยเฉพาะเศษอาหาร	ซึ่งเดิมชุมชนไม่ได้ทำาการคัดแยก	ทิ้งลงแม่น้ำาโดยตรง	

ทำาให้มีเศษอาหารเป็นจำานวนมาก	จึงนำามาหมักเป็นแก๊สชีวภาพและยังได้ทำาน้ำาหมักชีวภาพ	เพื่อนำาไปบำาบัดน้ำาเสียในบ่อดักไขมัน	 

เรานำาเศษอาหารจากครัวเรือนที่ ได้คัดแยกจากถังดักไขมันซึ่งเดิมทิ้งลงแม่น้ำา	 มาหมักเป็นแก๊สชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน	 

เป็นผลสำาเร็จทำาให้ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

โครงการแปลงผักลอยน้ำาปี	2552
ปี	2552	ทำาโครงการแปลงผักลอยน้ำา	โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ	SCG	35,000	บาท	เนื่องด้วยชุมชนท่าน้ำาชุกโดนเป็น

ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำามีวัชพืชเป็นจำานวนมาก	โดยเฉพาะผักตบชวา	และขยะ	ประมาณ	5	ไร่	ทำาให้ไม่สามารถใช้น้ำาอุปโภคและบริโภคได้

เกดิปญัหาน้ำาเนา่เสยีเราจงึใชแ้นวคดิโครงการพระราชดำารมิาแก้ไขปญัหาทำาเปน็แปลงผกัลอยน้ำา	สามารถแกป้ญัหาไดห้มดและยงัได้

ผกัทีป่ลกูบนแปลงผกัลอยน้ำาไวป้รงุอาหารในครวัเรอืนอกีดว้ย	เปน็ผลสำาเรจ็ทำาให้ไดร้บัรางวลัชมุชนดเีดน่โครงการรกัแม	่รกัษแ์มน่้ำา
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โครงการขุดคลองไส้ไก่ปี	2553	
ปี	2553	ได้ทำาโครงการขุดคลองไส้ไก่ชะลอน้ำาเสีย	โดยได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิ	SCG	50,000	บาท	เนื่องด้วยดร.เกษม	จันท์แก้ว	
ได้มาเยี่ยมชมโครงการที่ชุมชนท่าน้ำาชุกโดนและท่านให้แนวคิดทำาคลองไส้ไก่เพื่อเติมอากาศและชะลอน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำา		 
เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำาที่บำาบัดแล้วยังไม่สะอาดเพียงพอ	เป็นผลสำาเร็จทำาให้ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นโครงการพระราชดำาริ

โครงการบำาบัดน้ำาเสียบึงประดิษฐ์ปี	2554
ปี	2554	 ได้ทำาโครงการบำาบัดน้ำาเสียแบบบึงประดิษฐ์	 โดยได้งบสนับสนุนจากสถาบันน้ำา	 โครงการพระราชดำาริ	 1,300,000	บาท	
เนื่องจากสภาพปัญหาบำาบัดน้ำาเสียได้ไม่ทุกครัวเรือน	 ซึ่งได้ทำาการถมที่ดิน	 วางท่อรวบรวมน้ำาเสียจากทุกครัวเรือนและได้ทำา 
บ่อบำาบัด	 โดยใช้พืชบำาบัด	 เดิมเราบำาบัดน้ำาเสียได้	 80	ครัวเรือน	ณ	ปัจจุบันเพิ่มเป็น	130	ครัวเรือนผลสำาเร็จทำาให้ได้รับรางวัล	
CSR	O.E.	Award	ระดับแพลตินัม	ของ	SCG
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โครงการถนนคอนกรีตเถ้าถ่านหินปี	2555
ปี	 2555	 ได้ทำาโครงการถนนคอนกรีตจากเถ้าถ่านหิน	 โดยได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิ	 SCG	100,000	บาท	 เนื่องจากสภาพปัญหา
มีการรุกล้ำาพื้นที่ที่ชุมชนถมดินไว้เพื่อทำาโครงการบำาบัดน้ำาเสียแบบบึงประดิษฐ์	 	 โดยทำาถนนคอนกรีตจากเถ้าถ่านหินป้องกัน 
การรุกล้ำา	ผลสำาเร็จทำาให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายทะเลน้ำาจืดและเป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาดูงาน	 ให้กับสถาบันการศึกษา	
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ	มาจนปัจจุบัน

โครงการเลิกการใช้โฟมบริเวณหาดทรายชุกโดน	ปี	2556
	ปี	 2556	 ได้ทำาโครงการเลิกการใช้โฟมบริเวณหาดทรายชุกโดน	 โดยได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิ	 SCG	 100,000	 บาท	 เนื่องด้วย
จากการที่มีผู้มาพักผ่อนท่องเที่ยวที่หาดทรายชุกโดนเป็นจำานวนมาก	ทำาให้มีขยะเปียกและขยะจากการใช้ภาชนะที่ทำาด้วยโฟมเป็น
จำานวนมาก	 เราได้ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการแยกขยะเปียกและยกเลิกภาชนะท่ีทำาจากโฟมท่ีหาดทรายชุกโดน	 
โดยเปลี่ยนเป็นภาชนะทำาจากกระเบื้องเคลือบ	ที่สามารถชำาระล้างแล้วนำากลับมาใช้ได้ใหม่
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•  การสำารวจพื้นที่บำาบัด	และค่าน้ำาเสียชุมชน

•	 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดำาเนินโครงการ
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•				 ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำาก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำาแม่กลองเดือนพฤศจิกายน		2556

•				 ผลสำาเร็จในการดำาเนินโครงการ
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•				 แสดงรายได้ของชุมชนท่าน้ำาชุกโดน	ปี	2556

ไทยเคนเปเปอร์	 ให้ความสำาคัญกับเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าไปดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเสมอมา	 โดยมีการมอบทุนการศึกษา	
อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับบุตรหลานในชุมชนและโรงเรียนรอบข้างโรงงาน	เป็นประจำาทุกๆ	ปี

นอกจากโครงการที่ชุมชนท่าน้ำาชุกโดนแล้ว	 ไทยเคนเปเปอร์	 ยังมีการดำาเนินโครงการ	 อีกมากมายในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ 
และพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง	 โดยมีการดำาเนินโครงการร่วมกับ	 ชุมชน	 หน่วยงานราชการ	 และองค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน	ดังต่อไปนี้
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ไทยเคนเปเปอร์	มอบโต๊ะอาหาร	จาก	โครงการปันโอกาส	วาดอนาคต	โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก	SCG	เป็นจำานวนเงิน	102,000	บาท		
ให้กับโรงเรียนวัดวังขนาย	ต.วังขนาย	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี		จำานวน	10	ชุด	โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนทั้งสิ้น	100,783.30	บาท
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	ในเรื่องของความสมดุลทางธรรมชาติ	 ไทยเคนเปเปอร์	 ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องของป่าไม้	 ซึ่งเป็นต้นน้ำาลำาธาร	ที่จะนำาไปสู่การ
ก่อกำาเนิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกมากมายตามมา	 โดยได้ทำาการดำาเนินการสร้างฝายชะลอน้ำา	 ร่วมกับชุมชน	หน่วยงาน 
ราชการ	องคก์รเอกชน	และคูธ่รุกจิ	เพือ่ใหท้กุฝา่ยไดเ้ขา้มามบีทบาทในการรว่มกนัดแูลปา่ไม	้ใหอ้ยูเ่คยีงคูก่บัลกูหลานของเราตลอดไป	
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ไทยเคนเปเปอร์	 โรงงานปราจีนบุรี	 จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำาและปลูกป่าร่วมกับลูกค้า	ณ	บริเวณวณพุทธอุทยานแห่งชาติ		 
ต.	บ้านพระ		อ.เมือง		จ.ปราจีนบุรี	โดยมีคุณธวัชชัย	วงศ์ไพศาล	กรรมการผู้จัดการ	พร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงงานไทยเคนเปเปอร์	
ปราจีนบุรี	 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำา	 และปลูกป่าร่วมกับลูกค้าจาก	บริษัท	 ออโต้บ๊อกซ์	 บริษัทบิวตี้แพค	บริษัทเซนเตอร์
คอนเทนเนอร์	 	 บริษัทชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ	บริษัทดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง	 บริษัทหงส์ ไทยบรรจุภัณฑ์	 	 บริษัทอินเตอร์
เนชั่นแนลเปเปอร์	บริษัทเจนสิริ	อุตสาหกรรม	บริษัทลี้ไฟเบอร์บอร์ด	บริษัทไพทูรย์กล่องกระดาษ	บริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยาม	 
บริษัทสหกิจบรรจุภัณฑ์	 บริษัทสยามเปเปอร์แมนู	 แอนด์	 ไทยชีทบอร์ด	 บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์	 บริษัทยูไนเต็ต	ณ	 บริเวณ
วณพุทธอุทยานแห่งชาติน้ำาตกเขาอีโต้		ต.บ้านพระ		อ.เมือง		จ.ปราจีนบุรี
 

ใน เ รื่ อ งของการดู แลสุ ขภาพของคนใน
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงาน	 ไทยเคน
เปเปอร์	 ได้ทำาโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ศาลเจ้า	 โพรงไม้	 ดำาเนินการตรวจสุขภาพ
คนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
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ไทยเคนเปเปอร์	 โรงงานกาญจนบุรี	 	 มอบกระดาษ	A4	 Idea	green	 ให้กับหน่วยงานราชการ	 (สนง.อุตสาหกรรม	จ.กาญจนบุรี,	
สภ.ท่าม่วง)		และ	โรงเรียนรอบ	โรงงานกาญจนบุรี		(โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่,	โรงเรียนวัดวังขนายและโรงเรียน	วัดวังศาลา)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์	ร่วมกับเทศบาลตำาบลวังขนาย	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เนื่องในโอกาส	
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ	86	พรรษา
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ไทยเคนเปเปอร์	นำาเยาวชนจากชุมชนรอบโรงงาน	ไปร่วมทำากิจกรรมโครงการ	SCG	Paper	Green	Academy#6	ซึ่งเป็นกิจกรรม
เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับโรงงานวังศาลา	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตกาญจนบุรี

ไทยเคนเปเปอร์	 	 ได้ร่วมกับชุมชนศรีโลหะ	 ต.ท่าม่วง	 ได้ดำาเนินโครงการ	 “น้ำาดื่มเพื่อชุมชน”	 สำาหรับชุมชนศรีโลหะ	 เนื่องจากปัจจุบัน	 
ชุมชนศรีโลหะ	 ไม่มีเครื่องทำาน้ำาดื่มที่สะอาดไว้บริโภคภายในชุมชน	ต้องซื้อน้ำาดื่มจากเอกชนทั่วไป	 ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า	ด้วยเหตุนี้	 ทางบริษัทฯ	 
จึงได้จัดหาเครื่องทำาน้ำาดื่มมาจัดตั้งไว้ให้	จำานวน	2	 เครื่อง	 โดยใช้งบประมาณในการดำาเนินการทั้งสิ้น	259,450	บาท	 (สองแสนห้าหมื่นเก้าพัน 
สี่ร้อยห้าสิบบาท)	ทั้งนี้	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับพี่น้องในชุมชนเพื่อที่จะได้มีน้ำาดื่มที่สะอาด	ถูกสุขอนามัย	 และราคาประหยัดไว้บริโภค	 
โดยการดำาเนินงานได้อาศัยความร่วมมือระหว่างโรงงาน	 และชุมชนในการติดตั้งจุดบริการน้ำาดื่ม	 ซึ่งได้มอบไว้ให้เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน
ต่อไป
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ไทยเคนเปเปอร์	 ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในธุรกิจของ	SCG	 ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่ว่า	 “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”	 เสมอมา	 โดย
คำานึงถึงการสร้างสมดุลร่วมกันระหว่าง	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การสรรค์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัท	 ในโอกาสที่	 ไทยเคนเปเปอร์	 โรงงานกาญจนบุรี	 ได้อยู่ร่วมกับชุมชนมา	 ย่างเข้าสู่ปีที่	 27	 และ	 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ไทยเคนเปเปอร์	 ได้ดำาเนินการมอบเงินสนับสนุนให้แก่	 โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระสังฆราชองค์ที่	 19	 (โรงพยาบาลท่าม่วง	 เดิม)	 เป็นเงิน	 1,120,000	บาท	 เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องไตเทียม	จำานวน	2	 เครื่อง	 เพื่อรองรับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก	และยังขาดแคลนเครื่องมือดังกล่าวอยู่

ไทยเคนเปเปอร์	 	 ได้ร่วมกับพันธมิตร	 ผู้ ใหญ่บ้านชุมชนหมู่	 7	 	 ต.วังขนาย	 และ	 บริษัทกาญจนสิงห์ขร	 จำากัด	 	 ดำาเนินโครงการ	 
“บ้านปันโอกาส”	สร้างบ้านหลังใหม่มอบให้	กับคุณยายจำาปี	ทุกขหิต	เนื่องจากเดิมบ้านมีสภาพที่ทรุดโทรมมาก	ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย	
โดยใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้วในบริษัทฯและซื้อหาใหม่ในบางส่วน	 และใช้ช่างและแรงงานจากพนักงานในบริษัทไทยเคนเปเปอร์	 จำากัด	
(มหาชน)	บริษัทกาญจนสิงห์ขรและสมาชิกในชุมชน	มาร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างบ้านหลังนี้

53CSR  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



ไทยเคนเปเปอร์	 ได้เข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 ระยะที่	 2	 กับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้เงินสนับสนุน	 โครงการเครื่องทำา 
น้ำาเย็นแบบดูดซึม	 (Absorption	Chiller)	 โดยนายประมวล	 จันทร์พงษ์	 อธิบดี	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน

ไทยเคนเปเปอร์ 	 โรงงานปราจีนบุรี 	 ร่ วมกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 	 เครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่		และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น	ผู้ร่วมงาน	
200	ท่าน	 	 ได้จัดทำาโครงการปลูกต้นไม้	1,000	ต้น	
ริมถนน	2	กิโลเมตร	ในพื้นที่	ต.ย่านรี		อ.กบินทร์บุรี		
จ.ปราจีนบุรี

	เพ่ือเป็นการบริหารจัดการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ชุ ม ช น แ น วคลอ งพร ะ ป ร ง 	 ไ ท ย เ ค น เ ป เ ป อ ร์ 	 
ได้จัดตั้งคณะทำางานไตรภาคี	ร่วมกับชุมชน	หน่วยงาน 
ภาครั ฐ แล ะ เ อกชน 	 โดยมี ท่ านปรี ช า 	 รุ่ ง รั ตน์ 		 
ผู้อำานวยการสำานักงานส่ง เสริมการมีส่วนร่วม
ประชาชน,อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว,อุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี	 เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่	
จ.ปราจีนบุรี		ต.บ่อทอง,ต.ย่านรี	ต.วังตะเคียน,ต.เมือง
เก่า,ต.บ้านนา	 	 จ.สระแก้ว	ต.ศาลาลำาดวน	 และ	กลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	 7	 โรงงาน	จ.ปราจีนบุรี	
ประกอบด้วย	 บมจ.ไทยเคนเปเปอร์	 	 บริษัทรวยไทย			
บ.เจเพรส	/	บ.เจริญโภคภัณฑ์	จ.สระแก้ว	/	บ.สระแก้ว
เจริญ	/	บ.อีลิคคราฟท์	/	บ.ไท่ผิง	ร่วมเป็นคณะทำางาน้
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	ปี	2552	–	2556

(Thai	Cane	Paper	Sustainability	Initiatives)

 ข้อมูลการดำาเนินงาน	 2552 2553 2554 2555      2556    GRI  
 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์      
 1. ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้�นบ�ท)  3,724 4,772 5,040 5,577         5,637     EC1 
  2. กำ�ไรสำ�หรับปี (ล้�นบ�ท) 202 298 314 490            589       EC1 
  3. EBITDA (ล้�นบ�ท) 600 707 662 978         1,112       EC1 
  4. ผลประโยชน์ของพนักง�น ประกอบด้วย 
     เงินเดือน ค่�จ้�ง สวัสดิก�ร ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รสมทบเงิน 182 220 255 291            322       EC1 
     และโครงก�รผลประโยชน์ ที่กำ�หนดไว้ (ล้�นบ�ท)

 5. เงินปันผลจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้น (ล้�นบ�ท) - 179 215 215            251       EC1
 6. ต้นทุนท�งก�รเงินที่จ่�ยให้แก่ผู้ ให้กู้ยืมเงิน (ล้�นบ�ท) 24 9 16              19             11       EC1
 7. ภ�ษีที่จ่�ยให้แก่รัฐบ�ล และหน่วยง�นร�ชก�รท้องถิ่น อ�ท ิ
     ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ภ�ษีบำ�รุงท้องถิ่น ภ�ษีโรงเรือน  1 1 1              41             96      EC1
     และภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ (ล้�นบ�ท)

 8. สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีและอื่นๆ จ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุน  165 294       1,282            215               -       EC4
     และก�รวิจัยและพัฒน� (ล้�นบ�ท)

 9. ค่�ใช้จ่�ยลงทุนพัฒน�และสนับสนุนสังคม และชุมชน (ล้�นบ�ท)        1 1  3                 5               7       EC1
    10. ค่�ใช้จ่�ยลงทุนด้�นสิ่งแวดล้อม (ล้�นบ�ท)                                           82 89           317           273           288     EN30
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ข้อมูลการดำาเนินงาน     2552     2553     2554     2555  2556        

                    

2552														2553												2554													2555												2556

GRI

LA7

LA7

LA7

LA7

LA7

 

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด	(ราย	ต่อ	200,000	
ช่ัวโมง-คน)

	-	พนักงาน 2 1.3 6.1 0.4 0.4

	-	คู่ธุรกิจ 1.2 1.7 1.5 1.31 1.2

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน	(ราย	ต่อ	200,000 
ช่ัวโมง-คน)

	-	พนักงาน 1.23 0 5 0 0

	-	คู่ธุรกิจ 1.06 0 0.83 1.01 0

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ	(วัน	ต่อ	200,000	
ชั่วโมง-คน)

	-	พนักงาน 0.4 0 50.01 0 0

	-	คู่ธุรกิจ 0.6 0 0.75 17.95 0

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	(ราย)

	-	พนักงาน 0 0 0 0 0

	-	คู่ธุรกิจ 0 0 0 0 1

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์	(ราย)

	-	พนักงาน 0 0 0 0 0

	-	คู่ธุรกิจ 0 0 0 0 1
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2552														2553												2554													2555												2556

2552														2553												2554													2555												2556

2552														2553												2554													2555												2556
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2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงาน
1.	จ�านวนพนักงาน	(คน) 402 421 421 408 407 LA1

2.	สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน LA1

					พนักงานจัดการ 10 8 11 10 9

					พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 122 125 123 115 120

					พนักงานปฏิบัติการ 270 288 287 283 278

3.	สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามเพศ LA13

					ชาย 344 357 357 350 352

					หญิง 58 64 64 58 55

4.	สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย LA1

					พนักงานจัดการ 0	:	100

					พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 29	:	71 29	:	71 28	:	72 26	:	74 24	:	76

					พนักงานปฏิบัติการ 9	:	91 10	:	90 10	:	90 11	:	89 10	:	90

5.	สัดส่วนการลาหยุดงานของพนักงาน	(ร้อยละ) LA7

					ลาป่วย 1.54 0.84 0.82 0.74 0.73

					ลาหยุดจากการท�างาน 0.23

					อื่นๆ 0.0017 0.0024 0.0017 0.0023 0.0038

6.	การกลับมาทำางานหลังลาคลอดของพนักงานหญิง	(คน) LA15

				จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร 2 6 3 4 1

     จำานวนพนักงานที่กลับมาหลังลาคลอดบุตร 2 6 3 4 1

หม�ยเหตุ    ปี 2011 มีล�ป่วยจ�กก�รทำ�ง�น  แต่ยอดที่คำ�นวณ % ก�รล�ป่วย ไม่ได้รวมป่วยในง�น 

2552														2553												2554													2555												2556

ข้อมูลการด�าเนินงาน
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ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ปรมิาณการผลติ (ตัน) 243,935     250,907     267,019    286,244      289,322     0
ปรมิาณวตัถดุบิ (ตัน) 287,465     290,707     312,738    335,035      331,061     EN1
วสัดนุ ากลับมาใชใ้หม ่(ตัน) 227,083     233,455     243,776    264,496      271,968     EN2

ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ปรมิาณพลังงานรวม (จกิะจลู) 3,180,615  3,261,432  3,183,332  3,527,506    3,427,205  EN3
ปรมิาณการซือ้ไฟฟ้า (จกิะจลู) 122,188     123,493     186,489    113,445 110,113     EN4

ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ปรมิาณน ้าใช ้(ลา้นลกูบาศกเ์มตร) 5,332,433  5,253,151  4,406,341  4,673,592    4,585,608  EN8

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
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ปรมิาณพลงังานรวม (จกิะจลูตอ่ตนัการผลติ) 
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ปรมิาณน ้าใช ้(ลบ.ม.ตอ่ตนัการผลติ) 
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สดัสว่นการน าน ้ากลบัมาใช ้(รอ้ยละ) 

วัสดนุ ากลบัมา
ใชใ้หม ่ 
79% 
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7% 
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ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ปรมิาณ BOD (ตัน) 26             31             22            23              17             EN21
ปรมิาณ COD (ตัน) 652           792           570          455             447           EN21
ปรมิาณ SS  (ตัน) 85             161           167          87              77             EN21

ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ฝุ่ นจากปลอ่ง  (ตัน) 83             39             18            21              25             EN20
ออกไซดข์องซลัเฟอร ์(ตัน) 1,061        791           704          682             566           EN20
ออกไซดข์องไนโตรเจน (ตัน) 274           247           340          365             405           EN20
กา๊ซเรอืนกระจก Scope1  (ตัน) 372,109     392,211     351,138    400,055      393,607     EN16
กา๊ซเรอืนกระจก Scope2 (ตัน) 20,025      20,136      30,006      17,583        32,275      EN16

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
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ปรมิาณ COD  (กก.ตอ่ตนัการผลติ) 
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ปรมิาณ SS  (กก.ตอ่ตนัการผลติ) 
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ฝุ่ นจากปลอ่ง  (กก.ตอ่ตนัการผลติ) 
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ออกไซดข์องซลัเฟอร ์ (กก.ตอ่ตนัการผลติ) 
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ออกไซดข์องไนโตรเจน  (กก.ตอ่ตนัการผลติ) 
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ขอ้มลูการด าเนนิงาน 2552 2553 2554 2555 2556 GRI

ปรมิาณของเสยีอนัตราย (ตัน) 18             39             23            16              44             EN22
ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตราย (ตัน) 26,972      95,754      73,205      92,869        86,570      EN22

ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

สดัสว่นการน าของเสยีกลับไปใชใ้หม ่(%) สดัสว่นการน าของเสยีไปฝังกลบ (%)
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ความภาคภูมิใจของไทยเคนเปเปอร์

รางวลั	Excellence	in	Consistent	TPM	Commitment-2012	
จากสถาบัน	 Japan	 Institute	 of	 Plant	Maintenance	 
ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น	ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน	7	ปี	 ติดต่อกัน	 (2550-2556)	 เมื่อวันที่	 
13	 กันยายน	 2556	 โดยคุณอาทิตย์	 	 อิสโม	 อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัล	 CSR-DIW	 Continuous	 Award	 เมื่อวันที่ 	 
11	 กันยายน	 	 2556	 โดยคุณอาทิตย์	 วุฒิคะโร	 รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม  

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ระดับประเทศ	7	ปี
ติดต่อกัน	(พ.ศ.	2550-2556)	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2556	
โดย	คุณสมเกียรติ	ฉายะศรีวงษ์	ปลัดกระทรวงแรงงาน	และ
สวัสดิการสังคม

 •		 	 โรงงานกาญจนบุรี
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โรงงานกาญจนบุรี	 ได้รับรางวัล	 SCG	Production	Best	
Practice	Operation	Excellence	Award	ประจำาปี	 2013	
เรื่อง	การ	Up	Speed	Paper	Machine	ในประเภท	Economy	
AWARD	ระดับสูงสุด	(Platinum)	เครือ	SCG	

รางวัล	PM	Awards	ประเภทเพิ่มผลผลิตระดับประเทศ	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2556	โดยนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี

 •   โรงงานปราจนีบรุี

รางวัล	 TPM	 Excellence	 Award	 category	 A	 
ประจำาป	ี2012	จากสถาบนั	Japan	Institute	of	Plant	
Maintenance	ประเทศญี่ปุ่น	
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รางวัลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ประจำาปี	2556

รางวัลส่งเสริมการป้องกันไข้เลือดออก
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีตัวแทน 
ผู้ว่าฯ	2556

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	 
ผู้ว่าปราจีนบุรี	2556
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