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บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด

ธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืน
วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซี
ี ี จะเป็็นผู้้น
� ำในภูมิ
ู ภ
ิ าคควบคู่่�กับ
ั การเสริิมสร้้าง
ความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืนแก่่อาเซีียน และมุ่่�งสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ลููกค้้า
พนัักงาน พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ชุุมชนที่่�เข้้าไปดำเนิินงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายใต้้คุุณภาพการบริิหารงานระดัับสากล สอดคล้้องกัับหลัักบรรษััทภิิบาล
และมาตรฐานด้้านความปลอดภััยระดัับโลก อีีกทั้้�งมุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนด้้วยสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพจากกระบวนการ
ดำเนิินงาน การพััฒนาเทคโนโลยีี และการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�เป็็นเลิิศ

เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
● เป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้านบรรษััทภิิบาล การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
●	ยึึดมั่่�นในหลัักนิิติิธรรมและธรรมาภิิบาล เคารพในศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์ สิิทธิิและเสรีีภาพ และปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
● เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและการบริิหารจััดการ
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยการจััดซื้้�อและการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููง
	ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
●	มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี 2593
● ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและลดการปล่่อยมลพิิษ
โดยนำหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้
●	ยกระดัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี มุ่่�งสู่่�องค์์กรที่่�ปราศจาก
	การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วยจากการทำงาน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

สารจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
เเละประธานคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ปีี 2564 เป็็นอีีกปีีที่่�โลกและประเทศไทยยัังคงต้้องเผชิิญกัับความรุุนแรง
ของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง การดำำ�เนิินชีีวิิต
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งภาครััฐและเอกชนได้้เรีียนรู้้�และปรัับตััว
ให้้สามารถอยู่่�กัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือ
เอสซีีจีีซีี ได้้ปรัับตััวให้้มีีความยืืดหยุ่่�น (Resilience) รัับมืือด้้วยความ
คล่่องตััว (Agility) ความรวดเร็็ว (Speed) พร้้อมคุุมเข้้มมาตรการ
บริิหารจััดการความต่่อเนื่่อ� งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Business Continuity
Management, BCM) และร่่วมมืือกัับผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มและทุุกภาค
ส่่วนของสัังคม อีีกทั้้�งยัังมีีความท้้าทายจากสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศทั่่�วโลกที่่ย� กระดัับความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้น� เอสซีีจีซีี จึึี งมุ่่�งมั่่�น
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปณิิธานเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable
Development) กำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละแนวทางการดำำ�เนิินงานเป็็นองค์์กร
ต้้นแบบด้้านบรรษััทภิบิ าลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้ความ
สำำ�คััญกัับเรื่่�องสุุขภาพ ความปลอดภััย เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน พลัังงานและ
การเปลี่่�ยนเเปลงสภาพภููมิิอากาศ การอนุุรัักษ์์น้ำำ�� ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ผ่่านการพััฒนานวััตกรรม การสร้้างประสบการณ์์ร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่�อ
เข้้าใจความต้้องการ รวมถึึงเสนอโซลููชัันแบบครบวงจรผ่่าน
ทาง i2P Center ออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เช่่น SCGC GREEN POLYMERTM
พััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต มุ่่�งสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�� และเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 20% ภายใน
ปีี 2573 และมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี 2593
โดยเลืือกใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตและเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย ใช้้ระบบดิิจิิทััล
ควบคุุมกระบวนการผลิิตให้้ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและ
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการใช้้พลัังงานสะอาด
และพลัังงานทดแทน เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เช่่น One Manager One Community (OMOC) ที่่�ให้้ผู้้�จััดการทุุกคน
มีีบทบาทในการดููแลชุุมชนรอบโรงงาน โครงการชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ
ที่่�บริิหารจััดการขยะแบบบููรณาการผ่่านโมเดลบ้้าน วััด โรงเรีียน
เชื่่อ� มโยงกัับธนาคารขยะเพื่่อ� เพิ่่�มปริิมาณการรีีไซเคิิล การสร้้าง
แพลตฟอร์์มออนไลน์์สนัับสนุุนวิิสาหกิิจชุุมชนสร้้างรายได้้จากการ
ขายสิินค้้า รวมถึึงส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ให้้กัับชุุมชน ราชการ คู่่�ธุุรกิิจ หน่่วยงานภายนอก และองค์์กรต่่างๆ
เอสซีีจีีซีีดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ควบคู่่�กัับการสร้้างคุุณค่่าให้้เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนประเทศ สร้้างความร่่วมมืือกัับ
องค์์กรต่่างๆ ทั้้�งในระดัับประเทศและสากล เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างความพร้้อมในการรัับมืือ
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก และส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

ธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

ในเรื่่�องการจััดการพลาสติิกใช้้แล้้ว เอสซีีจีีซีีได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�
เช่่น Sirplaste Portugal นำำ�เทคโนโลยีีการรวบรวมและบริิหารจััดการ
พลาสติิกใช้้แล้้วมาผลิิตเป็็นพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง และ
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรซึ่่�งเป็็นสตาร์์ทอััพด้้านเทคโนโลยีี ร่่วมกัันพััฒนา
เทคโนโลยีีรีีไซเคิิล Advanced Recycling ที่่�สามารถเปลี่่�ยนพลาสติิก
ใช้้แล้้วกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น นอกจากนี้้�ยัังได้้ร่่วมกัับ Braskem
ศึึกษาแนวทางและความเป็็นไปได้้ในการนำำ�ผลผลิิตทางการเกษตร
มาผลิิตเป็็นพลาสติิกชีีวภาพเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีซีีนำำ�ระบบบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต
มาใช้้เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
ความมั่่�นคง ให้้ปราศจากอุุบััติิเหตุุและความเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
และจััดทำำ�แนวทางการปฏิิบััติิและฝึึกอบรมบุุคลากรเรื่่�องจรรยาบรรณ
การเคารพสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ อัันเนื่่�องมาจาก
ความแตกต่่างทางร่่างกาย จิิตใจ เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ ภาษา
อายุุ สีีผิิว การศึึกษา สถานะทางสัังคม หรืือเรื่่�องอื่่�นใดตามกฎหมาย
เอสซีีจีีซีีให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลชุุมชนรอบโรงงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อสร้้างวิิถีีการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข ร่่วมแลกเปลี่่�ยนและแก้้ ไ ข
ทุุกปััญหาอย่่างจริิงจััง โดยจััดทำำ�โครงการพััฒนาสัังคมในรููปแบบต่่างๆ

03

โครงสร้้างการดำเนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี มีีคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ กำกัับดููแลการดำเนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านคณะกรรมการด้้านเศรษฐกิิจและบรรษััทภิิบาล (Economic & Governance Dimension Committee) และคณะกรรมการ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (Environmental & Social Dimension Committee) ซึ่่�งแต่่ละด้้านมีีคณะกรรมการย่่อยรัับผิิดชอบในแต่่ละประเด็็น
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และกำกัับดููแลแผนงานให้้เป็็นไปตามกำหนด ซึ่่�งจะมีีการประชุุมของคณะกรรมการย่่อยเป็็นประจำทุุก 1-2 เดืือน และ

รายงานต่่อ Dimension Committee นอกจากนี้้�ยัังได้้ติิดตามและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และ ESG Related Risks
ตาม Guideline ของ WBCSD ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และทัันเวลา รวมทั้้�งรายงานสถานะความเสี่่�ยงระดัับธุุรกิิจทุุกไตรมาส
ให้้คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee) ของธุุรกิิจ

คณะกรรมการบริิษััท เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
คณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหาและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
คณะกรรมการบริิหารและพััฒนา
ทรััพยากรบุุคคล

คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

Economic & Governance
Dimension Committee

นวััตกรรมและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

สิ่่�งแวดล้้อม

ความปลอดภััย

ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ

การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณ

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และพลัังงาน

สุุขภาพ

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธูรกิจ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และไซเบอร์

04

Environmental & Social
Dimension Committee

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การประชุุมคณะกรรมการที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืน ปีี 2564
คณะกรรมการ

ความถี่่�ของ
การประชุุม (ครั้้�ง/ปีี)

สาระสำคััญของการประชุุม

1. คณะกรรมการ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การบริิหารประเด็็นด้้าน ESG ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ยั่่�งยืืน
• การประกาศนโยบายสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
• การจััดทำ�ำ แผนระยะสั้้�นและระยะยาวเพื่่�อบริิหารจััดการประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญตามเป้้าหมาย

2. Economic & Governance
		 Dimension Committee

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการด้้านเศรษฐกิิจและบรรษััทภิิบาลให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ และ ESG   

• การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณ

12 (ทุุกเดืือน)

• การกำำ�กับั ดููแลและจััดทำ�ำ แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมายจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ และป้้องกัันการไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
• การสื่่�อสารและติิดตามประเด็็นด้้านกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

12 (ทุุกเดืือน)

• การกำำ�กัับและปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล

• นวััตกรรมและเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ ตััวชี้้�วััด และเป้้าหมายที่่�สนัับสนุุนหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• การพััฒนาสิินค้้าและบริิการตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและสร้้างเครืือข่่ายระดัับท้้องถิ่่�น
และประเทศ ส่่งเสริิมการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีี 

• ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การกำำ�กับั ดููแลความรัับผิิดชอบในสิินค้้าและบริิการตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุปุ ทาน

• การสร้้างประสบการณ์์
ของลููกค้้า

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิด สร้
ิ ้างโอกาส
ในการเพิ่่�มคุุณค่่าทางธุุรกิิจ

• การสร้้างคุุณค่่ายั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ

12 (ทุุกเดืือน)

• การพััฒนาคู่่�ธุุรกิิจและการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ยั่่�งยืืน

• ความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศและไซเบอร์์

12 (ทุุกเดืือน)

• การกำำ�กับั ดููแลข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้าน Cybersecurity Index ทั้้�ง Leading และ Lacking
Indicator และจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานให้้ได้้ตามเป้้าหมาย

3. Environmental
		 & Social Dimension
		 Committee

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ด้้านการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ และ ESG

• การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และพลัังงาน

12 (ทุุกเดืือน)

• การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและพลัังงาน
• การจััดการความเสี่่�ยงด้้าน Input Risk

• สิ่่�งแวดล้้อม

12 (ทุุกเดืือน)

• การประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
• การใช้้ทรััพยากร การบริิหารจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย ของเสีีย และคุุณภาพอากาศ
• ระบบบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Management System)

• ความปลอดภััย

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การดููแลความปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ าน ประกอบด้้วย Safe Work Procedure, Process and
Facility Risk, Transportation Safety และ Safety Culture

• สุุขภาพ

12 (ทุุกเดืือน)

• การดููแลผู้้�ปฏิิบััติิงาน ป้้องกัันความเจ็็บป่่วยหรืือโรคจากการทำำ�งาน และส่่งเสริิมสุุขภาพ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากปััจจััยนอกงาน

• การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

6 (ทุุก 2 เดืือน)

• การบริิหารผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การดููแลพััฒนาพนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
หน่่วยราชการ สื่่�อมวลชน รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
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บทบาทของคณะกรรมการ
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มงคล
เฮงโรจนโสภณ

Environmental
& Social Dimension
Committee
Leader

“การดำำ�เนิินงานเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะต้้องเป็็นเรื่่�อง
เดีียวกัั น และมีีทิิ ศ ทางเดีียวกัั น ผู้้ � บ ริิ โ ภคปัั จ จุุ บัั น ให้้ความสำำ �คัั ญกัั บ เรื่่� อ ง
สิ่่�งแวดล้้อมค่่อนข้้างมาก กระบวนการผลิิตและสิินค้้าของเราจึึงต้้องเป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน และต้้องมีีส่่วนช่่วยแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ได้้ด้้วย เช่่นปัญ
ั หาขยะ เราออกแบบให้้ผลิิตภััณฑ์์ของเรารีีไซเคิิลได้้ แล้้วนำำ�กลัับ
มาเป็็นวััตถุุดิิบทดแทน ซึ่่�งช่่วยลดของเสีียและการใช้้ทรััพยากร รวมทั้้�งลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก พร้้อมกัับส่่งเสริิมเรื่่�องธนาคารขยะให้้ชุุมชน
รวบรวมและคััดแยกขยะเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและแผนงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของ
องค์์กร โดยเฉพาะการมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี 2593
ตั้้�งแต่่แผนระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้้�งแผนปฏิิบััติิในแต่่ละปีี
ประเด็็นนี้้�เป็็นเรื่่�องระดัับโลกและส่่งผลกระทบกัับธุุรกิิจโดยตรง ซึ่่�งเรามีี
แนวทางดำำ�เนิินการหลััก คืือการเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้พลัังงานเป็็นพลัังงาน
สะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียน และการสร้้างเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ผลิิตใช้้
วนกลัับ ซึ่่�งต้้องทำำ�ให้้เกิิดการหมุุนเวีียนครบวงจรให้้ได้้ ในอนาคตต้้องใช้้
เทคโนโลยีีมากขึ้้�น เช่่น การดัักจัับคาร์์บอน การใช้้พลัังงานไฮโดรเจน รวมทั้้�ง
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ การปลููกป่่าฟื้้�นฟููระบบนิิเวศ คณะกรรมการ
จึึงต้้องติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
และบรรลุุเป้้าหมาย
นอกจากนี้้�เรายัังดููแลประเด็็นด้้านสัังคม โดยพิิจารณาตามเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน SDGs 17 ทั้้�งเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน ความยากจน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตั้้�งแต่่พนัักงาน ชุุมชน ลููกค้้า เราให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่�อร่่วมกัันดำำ�เนิินโครงการพััฒนาต่่างๆ
ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องสนใจและเห็็นด้้วย เช่่นโครงการวิิสาหกิิจชุุมชน
ซึ่่�งจะช่่วยให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้�เราสำำ�รวจและวััดผลความผููกพััน
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับองค์์กรโดยหน่่วยงานภายนอกที่่�เป็็นกลาง เพื่่�อรัับฟััง
เสีียงสะท้้อนกลัับมาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้�น
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซีี ี เป็็นส่วน
่ หนึ่่�งที่่ทำ� �ำ ให้้พื้้�นที่จั่� งั หวััดระยองเป็็นเมืือง
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town) ระดัับที่่� 4 ซึ่่�งสููงสุุดคืือระดัับ 5
และเราเชื่่�อมั่่�นว่่าการจะสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงใดๆ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
สิ่่�งสำำ�คััญคืือการร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ชุุมชน สัังคม ซึ่่�งต้้องมีี
เป้้าหมายและนโยบายที่่�ชััดเจนและสอดคล้้องกััน โดยเฉพาะปััญหาโลกร้้อน
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นปััญหาของโลกและของทุุกคน”
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

ศัักดิ์์�ชััย
ปฏิิภาณปรีีชาวุุฒิิ

Economic & Governance
Dimension Committee
Leader

“เป้้าหมายของเราคืือการทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีีผลประกอบการที่่�ดีี โดยสิินค้้าและ
บริิการของเราจะต้้องมีีส่่วนช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และช่่วยให้้สิ่่�งแวดล้้อมดีีขึ้้�น นั่่�นคืือเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมต้้องดีี
พร้้อมกัันจึึงจะเกิิดความยั่่�งยืืน
การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการแบ่่งเป็็น 7 ประเด็็นหลััก คืือ การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี การปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ การสร้้างคุุณค่่า
ยั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ การสร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ นวััตกรรมและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และความมั่่�นคงปลอดภััยทาง
สารสนเทศและไซเบอร์์ ซึ่่�งทุุกเรื่่�องมีีการจััดทำำ�แผนงานทั้้�งระยะสั้้�น ระยะกลาง
และระยะยาว
ประเด็็นที่่�เป็็นความท้้าทาย คืือเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ซึ่่�ง เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี
2593 โดยเราพััฒนาสิินค้้า SCGC GREEN POLYMERTM ให้้ปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในปริิมาณน้้อยกว่่าสิินค้้าอื่่�นๆ และตั้้�งเป้้าหมายขั้้�นต้้นว่่าจะต้้อง
มีียอดจำำ�หน่่าย 2 แสนตัันภายในปีี 2569 คิิดเป็็นสััดส่่วน 20% ของรายได้้
ทั้้�งหมด ซึ่่�งถืือเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทาย เราวางแผนงานและเป้้าหมายของสิินค้้า
ทั้้�งสิินค้้าที่่�ช่่วยลดการใช้้ทรััพยากร โดยคงคุุณสมบััติิสำำ�คััญ เช่่น ความแข็็งแรง
คงทน สิินค้้าที่่�รีีไซเคิิลได้้ ซึ่่�งอาศััยเทคโนโลยีีการแปรรููปที่่�เหมาะสม
และการพััฒนาไบโอพลาสติิกซึ่่�งใช้้วััตถุุดิิบจากพืืช เพื่่�อลดวััตถุุดิิบจากฟอสซิิล
รวมทั้้�งการสร้้างความร่่วมมืือกัับลููกค้้า คู่่�ธุุรกิิจ และผู้้�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ในการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจนกว่่าจะบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว
จุุดแข็็งของเอสซีีจีีซีี คืือการวิิจััยและพััฒนา เราเป็็นบริิษััทเดีียวใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�มีีเทคโนโลยีีของตนเองในการผลิิตตััวเร่่งปฏิิกิิริิยา
ซึ่่�งเป็็นสารตั้้�งต้้นในการผลิิตพอลิิเมอร์์ และยัังมีีศููนย์์นวัตั กรรม i2P สร้้างการ
มีีส่่วนร่ว่ มและเรีียนรู้้ค� วามต้้องการของลููกค้้า และนำำ�มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ด้้วยการ
คิิดค้้นนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ นอกจากนี้้�เรายัังเป็็นองค์์กรที่่�ปรัับตััวมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มีีการตััดสิินใจที่่�รวดเร็็ว พร้้อมเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิ ซึ่่�งธุุรกิิจกำำ�ลััง
เผชิิญกัับโลกของ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity และ
Ambiguity) เราจึึงต้้องบริิหารจััดการและคาดการณ์์ล่่วงหน้้าตลอดเวลา
โดยอาศััยเครืือข่่ายผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอก แต่่การคาดการณ์์
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย การเรีียนรู้้�และปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วจึึงสำำ�คััญมากสำำ�หรัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีซีีมุ่่�งมั่่�นจะเป็็นองค์์กรต้้นแบบในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีของ
ประเทศไทยและในระดัับโลก และร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนในการขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”

การดำเนิินธุุรกิิจของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
ความท้้าทายและเป้้าหมาย
ปีี 2564 สถานการณ์์การระบาดของโควิิด 19 ยัังส่่งผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก โดยเฉพาะกลุ่่�มประเทศในแถบ
เอเชีีย นอกจากนี้้�ความกัังวลต่่อปััญหาภาวะโลกร้้อนและขยะพลาสติิกยัังผลัักดัันให้้หลายประเทศกำำ�หนดนโยบายลดปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมาตรการด้้านการจััดการขยะพลาสติิกที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ของธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์
ในภููมิิภาค เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี จึึงเร่่งปรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้ตอบสนองการเปลี่่�ยนแปลงของตลาด
ได้้อย่่างรวดเร็็วและยั่่�งยืืน ทั้้�งในระยะสั้้�นเพื่่�อลดผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19 และในระยะยาวที่่�มุ่่�งสร้้างนวััตกรรมสิินค้้า
มููลค่่าเพิ่่�มและโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์วิิถีีปกติิใหม่่และการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

เร่่งการขัับเคลื่่�อนและปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• Hybrid Workplace
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การทำำ�งานเพื่่�อสุุขภาพ	
และความปลอดภััยของ
	พนัักงานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น
ให้้พนัักงานสามารถเลืือก
	ทำำ�งานในสถานที่่ที่� มีี่�
ความปลอดภััย มีี Physical
Distancing เหมาะสม
แต่่ยัังคงทำำ�งานได้้อย่่าง
	มีีประสิิทธิิภาพ สะดวก
รวดเร็็ว รวมทั้้�งเพิ่่�ม
มาตรการเชิิงรุุกด้้านการ
ป้้องกัันการระบาดของ
โควิิด 19 เช่่น Bubble
& Seal การแบ่่งโซน	
และแบ่่งกลุ่่�มการทำำ�งาน
การพััฒนา Remote
Monitoring System
เพื่่�อลดจำำ�นวนพนัักงาน
ในโรงงานให้้สามารถ
	ทำำ�งานจากบ้้าน ฯลฯ

• Accelerate Circularity
เร่่งการขยายเข้้าสู่่�ธุุรกิิจ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนภายใต้้	
แบรนด์์ SCGC GREEN
POLYMER™ เพื่่�อส่่งเสริิม
การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิด
	ประโยชน์์สููงสุุด ลดภาวะ
โลกร้้อน พร้้อมตอบโจทย์์
	ลููกค้้า เจ้้าของแบรนด์์สิินค้้า
และผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจต่่อ
	สิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแผนการ
	ขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ครอบคลุุมตลอดทั้้�ง
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ��
ได้้แก่่ นวััตกรรมเม็็ด
	พลาสติิกคุุณภาพสููงที่่�ลด
การใช้้ปริิมาณพลาสติิก
โดยยัังคงคุุณสมบััติิ
	ผลิิตภััณฑ์์ได้้ดัังเดิิม
	ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิล
ได้้ 100% การนำำ�พลาสติิก
ใช้้แล้้วมาผลิิตเป็็นเม็็ด
	พลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง
และวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นสำำ�หรัับ
	ธุุรกิิจปิิโตรเคมีี และการ
พััฒนานวััตกรรมพลาสติิก
	ชีีวภาพ (Bioplastics)

• Accelerate Innovation
เร่่งการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วย
การพััฒนานวััตกรรมสิินค้้า
และบริิการมููลค่่าเพิ่่�มสููง
(High Value Added,
HVA) ซึ่่�งเน้้นใน 5 กลุ่่�ม
	อุุตสาหกรรม ได้้แก่่
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
บรรจุุภััณฑ์์ ยานยนต์์
	สุุุ�ขภาพ และพลัังงาน โดยมีี
การวิิจััยและพััฒนาจากทั้้�ง
	ภายในองค์์กร และ Open
Innovation ร่่วมมืือกัับ
เครืือข่่ายด้้านวิิจััยพััฒนา
	สถาบัันการศึึกษา และ
	สถาบัันวิิจัยั ทั่่�วโลก ทั้้�งใน	
	ประเทศไทย เอเชีีย และ
	ยุุโรป รวมทั้้�งมีีศููนย์์
	นวััตกรรมและพััฒนาต้้นแบบ
	สิินค้้า i2P Center แห่่งแรก
และแห่่งเดีียวในภููมิิภาค
อาเซีียน เพื่่�อช่่วยจุุดประกาย
ความคิิดให้้กัับลููกค้้า

• Accelerate Digital
Technology
เร่่งการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาประยุุกต์์ใช้้ตลอดห่่วงโซ่่
	อุุปทาน เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
	สามารถของธุุรกิิจ ทั้้�งด้้าน
ความเร็็วและประสิิทธิภิ าพ
โดยสร้้าง Single Data
Platform ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
	ทั้้�งหมดเข้้าถึึงข้้อมููล
ชุุดเดีียวกัันแบบเรีียลไทม์์
เช่่น การจััดหาวััตถุุดิิบ
	ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
เหมาะสมตามสถานการณ์์
ตลาด การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และเสถีียรภาพของ
กระบวนการผลิิต
(Reliability) การแจ้้งเตืือน
ความผิิดปกติิของเครื่่อ� งจัักร
	ล่่วงหน้้าก่่อนเกิิดความ
เสีียหาย การจััดทำำ� Digital
Commerce Platform
(DCP) เชื่่�อมต่่อข้้อมููลคำำ�สั่่�ง
	ซื้้�อของลููกค้้าเข้้ากัับข้้อมููล
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่
	อุุปทาน ทำำ�ให้้ลููกค้้าติิดตาม
	สถานะคำำ�สั่่�งซื้้�อได้้ทุุกที่่�
	ทุุกเวลา และสามารถลด
เวลาได้้ถึึง 70% ฯลฯ

รู้้จั
� ก
ั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

Feature
Story
ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน
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ธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในอาเซีียน

ทรััพย์์สิินรวมในอาเซีียน
เมีียนมา

300

เวีียดนาม

149,338
กััมพููชา

606

อิินโดนีีเซีีย

38,315
13%
รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

Feature
Story

ผลการ
ดำเนิินงาน

8,944
รวม

52%

26%
9%

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

ประเทศอื่่�นๆ

197,503
ล้้านบาท

(52% ของทรััพย์์สิินรวม
ทั้้�งหมด)

รายได้้จากการขาย
ในประเทศ
บริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจในอาเซีียน
(ไม่่รวมประเทศไทย)
ส่่งออกทั่่�วโลกและการดำำ�เนิินการอื่่�น
ส่่งออกในอาเซีียน

ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกและบริิการ

โอเลฟิินส์์

จำนวนโรงงาน

3,400,000 ตััน	

2

พอลิิโอเลฟิินส์์และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2,130,000 ตััน	
• HDPE, MDPE, LLDPE, LDPE, PP, High Density
Polyethylene Compound for Pipe		

9

พอลิิไวนิิลคลอไรด์์ (PVC) และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1,333,000 ตััน	
• PVC Resin, PVC Finished Products,
PVC Compound		

14

Jetty & Tank Terminal (ค่่าระวางบรรทุุก/จำำ�นวนท่า่ เทีียบเรืือ)
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และโซลููชัันออกสู่่�ตลาด
*เฉพาะผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทย่่อยของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
08

ปริิมาณการผลิิต (ต่่อปีี)*

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

210,000 ตััน	

4

15-20 รายการ

-

สิินค้้าและบริิการมููลค่่าเพิ่่�มสููง

ALL Thailand
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี เข้้าร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในโครงการ ALL Thailand ร่่วมกัับ

สิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�มสููง

บริิการมููลค่่าเพิ่่�มสููง

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เครืือข่่าย

อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

โซลููชัันสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม

พลาสติิกใช้้แล้้วอย่่างยั่่�งยืืน ประกอบด้้วย

• บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
(Flexible Packaging)
•	ถุุงบรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
(Retort Pouch)
•	ฝาขวดน้ำำ��หนัักเบา

•	บููรณาการโซลููชัันและ
	ดิิจิิทััลโซลููชัันที่่�เพิ่่�ม
	ประสิิทธิิภาพการผลิิต
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม การจััดการ		
ความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต ฯลฯ

อุุตสาหกรรมก่่อสร้้างอาคาร
และโครงสร้้างพื้้�นฐาน

•	สารเคลืือบเพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงาน
	สำำ�หรัับเตาเผาอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี 		
เหล็็กกล้้า และเซรามิิก

• ฉนวนสำำ�หรัับสายไฟ สายโทรศััพท์์
	สายเคเบิิล
•	ถัังน้ำำ��
•	ประตููและหน้้าต่่าง		
ไวนิิล
•	ท่่อ HDPE
ขนาดใหญ่่
อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
• เครื่่�องมืือแพทย์์
• เครื่่�องมืือการเกษตร
•	ชิ้้�นส่่วนภายในและ				
	ภายนอกรถยนต์์
และแบตเตอรี่่�
•	ชิ้้�นส่่วนตู้้�เย็็น		
และเครื่่�องซัักผ้้า

•	หุ่่�นยนต์์ตรวจสอบ		
	สภาพท่่อโลหะ
เตาปฏิิกรณ์์โรงงาน
	ถัังเก็็บสารเคมีี และ
	หุ่่�นยนต์์ตรวจสอบ		
	ทางอากาศ

PPP Plastics และ AEPW เพื่่�อจััดการ
3 โครงการย่่อย คืือ

●

โครงการ Eco Digiclean 		
Klongtoei นำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

	มาช่่วยบริิหารจััดการ
	ขยะพลาสติิกตั้้�งแต่่ต้้นทาง

•	สิิทธิิบััตรกระบวนการผลิิต HDPE และ 		
Functional Material CIERRA™
โซลููชัันระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์
• โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้ำำ��แบบครบวงจร
รายแรกของประเทศไทย

●

โครงการ Rayong Less-Waste
หรืือ “ระยองลดขยะ” เพื่่�อขยาย	
โมเดลการจััดการขยะระดัับชุุมชน
และท้้องถิ่่�นด้้วยเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ให้้ครอบคลุุมทั้้�งจัังหวััดระยอง

ความก้้าวหน้้าในปีี 2564
• Bio-ethylene ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการร่่วมทุุนสร้้างโรงงานผลิิตไบโอ-เอทิิลีีนกัับบริิษััท
Braskem สำำ�หรัับผลิิตเม็็ดพลาสติิกไบโอ-พอลิิเอทิิลีีน เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้พลาสติิก
	ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง
• rHDPE ร่่วมมืือกัับยููนิิลีีเวอร์์พััฒนาและเปลี่่�ยนขวดบรรจุุภััณฑ์์
(ขวดแกลลอน ขวดน้ำำ��ยาซัักผ้้า น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม ขวดแชมพูู และ
ขวดครีีมนวด) จากพลาสติิกชนิิด HDPE เป็็นพลาสติิก HDPE
	รีีไซเคิิล (rHDPE) ถืือเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทยที่่�นำำ�พลาสติิก
ใช้้แล้้วจากครััวเรืือนหมุุนเวีียนกลัับมาผลิิตเป็็นขวดบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่
• Advanced Recycling Technology เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนพลาสติิกใช้้แล้้วเป็็นวััตถุุดิิบ
	ตั้้�งต้้นสำำ�หรัับโรงงานปิิโตรเคมีี ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISCC PLUS โดย
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
	นัับเป็็นรายแรกในประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองในประเภท Advanced Recycling

●

โครงการ Paving Green Roads

	ศึึกษาวิิจััยการนำพลาสติิกใช้้แล้้ว
	มาเป็็นส่่วนผสมในถนนยางมะตอย	
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและไม่่ส่่งผล
	กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รู้้จั
� ก
ั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
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ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ที่่�ยั่่�งยืืน

การจััดการทรััพยากรและวััตถุุดิิบ
1. พลัังงาน ลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลและเพิ่่�มสััดส่่วนพลัังงานทดแทน
โดยวิิจััยและพััฒนาการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน เช่่นพลัังงานแสงอาทิิตย์์
2. วััตถุุดิิบ ลดการใช้้วััตถุุดิิบและเพิ่่�มสััดส่่วนวััตถุุดิิบรีีไซเคิิล โดยวิิจััย
และพััฒนาการนำำ�ของเสีียกลัับมาเข้้ากระบวนการแปรรููปให้้ได้้ประโยชน์์
	สููงสุุด

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี

ประยุุกต์์ใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าและวััฏจัักรชีีวิิต

3.	น้ำำ�� ลดการใช้้น้ำำ�� ใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้น้ำำ��
	ที่่�บำำ�บััดแล้้ว

ของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
เพิ่่�มการรีีไซเคิิลนำกลัับมาใช้้ใหม่่
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

พร้้อมตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าและผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจ

วััฏจััก
ร

สิ่่�งแวดล้้อม

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

ชีีวิิต
ขอ
งผ

ลิิต
ภััณ

ฑ์์

Feature
Story

การจััดการ
ทรััพยากรและ
วััตถุุดิิบ

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

การพััฒนา
สิินค้้า บริิการ
และโซลููชััน

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

การใช้้งาน
ผลิิตภััณฑ์์และ
การนำกลัับมา
ใช้้ใหม่่

เศ
ฐ
รษ

กิจิ
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หมุ
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น
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การดููแล
พนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ
ชุุมชน สัังคม
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

การจััดการ
กระบวนการผลิิต
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ลดมลพิิษ
และของเสีีย

การพััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน
4.	ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีี เน้้นการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้าง
	นวััตกรรมและนำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆ มาพััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน 		
	ตั้้�งแต่่การออกแบบ การจััดหา การผลิิต การขาย การขนส่่ง การใช้้งาน
และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ใช้้พลัังงานและ		
	ทรััพยากรอย่่างมีีคุุณค่่าสููงสุุด และเหลืือส่่วนที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
หรืือต้้องกำำ�จััดให้้น้้อยที่่�สุุด
5.	สร้้างความร่่วมมืือกัับลููกค้้า เพื่่�อเข้้าใจความต้้องการแท้้จริิงของลููกค้้า และนำำ�มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
	คุุณสมบััติิตามมาตรฐานที่่�ต้้องการ พร้้อมกัับสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ลููกค้้า ลดการใช้้พลัังงานและทรััพยากร
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดปริิมาณของเสีียที่่�ต้้องกำำ�จััด และเพิ่่�มอายุุสิินค้้าให้้ยาวนาน

คุุณค่่า
ที่่�เราสร้้าง

ส่่งเสริิมการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง
ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน
การจ้้างงานเต็็มที่่�และ
มีีงานที่่�มีีคุุณค่่า
สำำ�หรัับทุุกคน

การจััดการกระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ลดมลพิิษและของเสีีย
6. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิต ปรัับปรุุงอุุปกรณ์์และกระบวนการผลิิต
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อลดมลพิิษและของเสีียจากกระบวนการผลิิตให้้เหลืือ
	น้้อยที่่�สุุด ทั้้�งก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษทางอากาศ น้ำำ��และของเสีีย
7.	นำำ�ของเสีียจากกระบวนการผลิิตหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่
วิิจััยคุุณสมบััติิของของเสีียและพััฒนาเทคโนโลยีีในกระบวนการบำำ�บััด
หรืือนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ซ้ำำ�� หรืือแปรรููปหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
	ทดแทนภายในโรงงาน หรืือส่่งต่่อเป็็นวััตถุุดิิบแก่่โรงงานอื่่�น
8. ควบคุุมคุุณภาพก่่อนปล่่อยสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม ใช้้เทคโนโลยีีควบคุุม ติิดตาม
และตรวจสอบคุุณภาพของของเสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้มีีมาตรฐานตามกฎหมาย
หรืือดีีกว่่ากฎหมายกำำ�หนด

การใช้้งานผลิิตภััณฑ์์และการนำกลัับมาใช้้ใหม่่
9. เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่มีี่� อายุุการใช้้งาน
ยาวนานขึ้้�น ใช้้ทรััพยากรน้้อยลงแต่่ยัังคงคุุณสมบััติิคงเดิิม ช่่วยลดการใช้้
	พลัังงาน และนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้
10. ส่่งเสริิมการรวบรวมของเสีียเพื่่�อนำำ�กลัับเข้้ากระบวนการผลิิต พััฒนา
เทคโนโลยีีมาช่่วยบริิหารจััดการการรวบรวมขยะของเสีียจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�
หมดอายุุใช้้งานแล้้ว เพื่่�อนำำ�มาแปรรููปหมุุนเวีียนกลัับเข้้ากระบวนการผลิิต
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
11. สร้้างความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนขัับเคลื่่�อนหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ประสานงานกัับทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ และภาคประชาชน 		
เพื่่�อให้้เกิิดเครืือข่่ายความร่่วมมืือในการบริิหารจััดการขยะอย่่างครบวงจร
และสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจจากการนำำ�ของเสีียหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่
	สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน หรืือสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้แก่่สาธารณะ พร้้อมกัับ
การลดปริิมาณของเสีียที่่�ต้้องกำำ�จััดและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

สร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ที่่�มีีความต้้านทาน
และยืืดหยุ่่�นต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง ส่่งเสริิม
การพััฒนาอุุตสาหกรรม
ที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน
และส่่งเสริิมนวััตกรรม

สร้้างหลัักประกััน
รููปแบบการผลิิต
และการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน

ดำำ�เนิินการอย่่าง
เร่่งด่่วน เพื่่�อต่่อสู้้�กัับ
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
และผลกระทบ

รู้้จั
� ก
ั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
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การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซี
ี ี ให้้ความสำคััญกัับผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ด้้วยความตระหนัักดีว่
ี า่ ความคิิดเห็็นของผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีียมีีส่ว
่ นสำคััญ
ต่่อการพััฒนาการดำเนิินงานให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้น
� โดยได้้ทบทวนการจััดกิจกรรม
ิ
และช่่องทางการมีีส่ว
่ นร่่วมของผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีีย
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าบริิษัท
ั เปิิดโอกาสให้้ผู้�มี
้ ส่
ี ว
่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มได้้มีส่
ี ว
่ นร่่วมและเสนอข้้อคิิดเห็็นต่่อประเด็็นที่่�ให้้ความ
สำคััญได้้อย่่างโปร่่งใส

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ผู้้�ร่่วมทุุน/
นัักลงทุุน

พนัักงาน

คู่่�ธุุรกิิจ

ลููกค้้า

12

วััตถุุประสงค์์
การมีีส่่วนร่่วม

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ความต้้องการและความคาดหวััง

บทรายงาน

• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและ
จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินงานของเอสซีีจีีซีี
• รัับฟัังความคิิดเห็็น/
ข้้อเสนอแนะ เพื่่�อนำำ�มา
พััฒนาการดำำ�เนิินงาน

• จััดกิิจกรรมให้้ผู้้�บริิหารได้้สื่�่อสารกลยุุทธ์์และทิิศทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ 
• สื่่�อสารผลการดำำ�เนิินงานผ่่านรายงานประจำำ�ปีี
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และเว็็บไซต์์ของ
เอสซีีจีี

• เปิิดเผยความคืืบหน้้าของผลการดำำ�เนิินงาน
เชิิงตััวเลข เพื่่�อให้้ผู้้�ร่่วมทุุนมองเห็็นทิิศทาง
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
• แผนงานหรืือกลยุุทธ์์สู่่�เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว

• รายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2564

• รัับรู้้�ปััญหา ความคาดหวััง
• เข้้าใจความต้้องการพนัักงาน
และอำำ�นวยความสะดวก
เพื่่�อให้้พนัักงานทำำ�งานอย่่าง
มีีความสุุขและมีีประสิิทธิิผล
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้พนัักงาน
รัับทราบความเคลื่่�อนไหว
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
เอสซีีจีีซีี
• สร้้างวััฒนธรรมส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียกลุ่่�มอื่่�นๆ

• กิิจกรรมกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่พบพนัักงาน
4 ครั้้�ง/ปีี (TA Talk)
• กิิจกรรมผู้้�บริิหารพบพนัักงานเพื่่�อแจ้้งข้้อมููลข่่าวสาร
1 ครั้้�ง/ไตรมาส
• การสำำ�รวจความผููกพัันต่่อองค์์กร จััดทำำ�โดย
บริิษััทที่่�ปรึึกษาภายนอก 1 ครั้้�ง/2 ปีี
• จััดทำำ�แผนพััฒนาความผููกพััน (Engagement Plan)
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้�สึึกที่่�ดีีและผููกพััน
ต่่อองค์์กร 1 ครั้้�ง/ปีี
• กิิจกรรมเพื่่�อสร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กร
(ปีี 2564 กิิจกรรมส่่วนใหญ่่เป็็นออนไลน์์)
• การแจ้้งข้้อมููลข่่าวสาร ความเคลื่่�อนไหวต่่างๆ
แก่่พนัักงานผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารภายในต่่างๆ
ได้้แก่่ อีีเมล WeLink ไลน์์กรุ๊๊�ป Employee
Connect Application

• ได้้เรีียนรู้้�และพััฒนาทัักษะ (Reskill, Upskill)
และเพิ่่�มพููนศัักยภาพ ให้้สอดรัับกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ
• ทิิศทางการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
และแนวทางในการปรัับตััว
• การดููแลพนัักงาน

• ร่่วมมืือร่่วมใจก้้าวข้้าม
มหัันตภััย “โควิิด 19”
• สุุขภาพและความปลอดภััย
• จรรยาบรรณธุุรกิิจ
• การดำำ�เนิินงานด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
• การดููแลและพััฒนาพนัักงาน
• การดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถ
• การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

• ส่่งเสริิมและดููแลเรื่่�อง
ความปลอดภััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ของคู่่�ธุุรกิิจทั้้�งใน
กระบวนการผลิิต
และการขนส่่ง
• สนัับสนุุนและยกระดัับ
คู่่�ธุุรกิิจเพื่่�อให้้มีีการพััฒนา
ความรู้้�และเกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด
• พััฒนาโครงการความร่่วมมืือ
เพื่่�อต่่อยอดการเติิบโต
ทางธุุรกิิจ
• ส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้คู่่�ธุุรกิิจ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพและความปลอดภััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• เยี่่�ยมเยีียนคู่่�ธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ข้้อคิิดเห็็นและรัับฟัังข้้อเสนอแนะ
หรืือข้้อควรปรัับปรุุงต่่างๆ
• ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก สร้้างความตระหนััก และส่่งเสริิม
พฤติิกรรมการทำำ�งานให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรม
ความปลอดภััย
• แบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และแนวโน้้มความเปลี่่�ยนแปลง
ใหม่่ๆ ที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจ
• ยกระดัับคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งด้้วยการตรวจประเมิินและ
พััฒนาภายใต้้โครงการ Sustainability Program
ทุุกปีี
• จััดทำำ�มาตรการในการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจ
รวมถึึงนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและออนไลน์์มาใช้้
เพื่่�อความปลอดภััยภายใต้้วิิกฤตการณ์์โควิิด 19

• สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และเป็็นพี่่�เลี้้�ยง
ให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อยกระดัับการขนส่่งด้้วย
ความปลอดภััย พร้้อมที่่�จะเติิบโตไปพร้้อมกัับ
เอสซีีจีีซีี
• สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�การดำำ�เนิินงาน
ที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และมีี
บรรษััทภิิบาล (ESG) เพื่่�อยกระดัับการ
ดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจ ลดความเสี่่�ยงในการ
ปฏิิบััติิงานและความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง

• สุุขภาพและความปลอดภััย
• จรรยาบรรณธุุรกิิจ
• การสร้้างคุุณค่่ายั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ

• รัับรู้้�และเข้้าใจความต้้องการ
ของลููกค้้า เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการที่่�ตอบสนองความ
ต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า
• ร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กัับ
ลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ รวมถึึง
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ระหว่่างลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ
เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
ที่่�สร้้างความยั่่�งยืืน
• สร้้างช่่องทางให้้ลููกค้้า
ให้้ข้้อเสนอแนะในสิินค้้า 
ขอคำำ�ปรึึกษา วิิธีีแก้้ปััญหา 
และรัับข้้อร้้องเรีียน

• รัับข้้อร้้องเรีียน คำำ�แนะนำำ�/ติิชม จากลููกค้้า
ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายตลอด 24 ชั่่�วโมง
• ร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กัับลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ
• พััฒนาความร่่วมมืือกัับลููกค้้าในโครงการที่่�ส่่งเสริิม
เรื่่�องความยั่่�งยืืนของสัังคม
• พััฒนาสิินค้้า บริิการ โซลููชััน ที่่�ยั่่�งยืืน และพิิจารณา
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ ความปลอดภััย
ในทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน

• ผนวกรวมการให้้บริิการและโซลููชััน
ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าอย่่างครบวงจร
• มีีช่่องทางออนไลน์์แก่่ลููกค้้าในช่่วงสถานการณ์์
การระบาดของโควิิด 19 เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้า

• SCGC GREEN POLYMERTM
• i2P Center ที่่�นี่่�มีีคำำ�ตอบ
• การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ
• การสร้้างประสบการณ์์
ของลููกค้้า

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
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วััตถุุประสงค์์
การมีีส่่วนร่่วม

• นำำ�ผู้้�บริิหารและพนัักงานลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมเยีียนชุุมชน
เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ความต้้องการ
ของชุุมชนอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง/เดืือน
• สำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน 1 ครั้้�ง/ปีี
• เป็็นคู่่�คิิด ให้้คำำ�ปรึึกษา และช่่วยพััฒนาชุุมชน
ในมิิติิต่่างๆ โดยใช้้ศัักยภาพขององค์์กร
• ผสานความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชน ผู้้�เชี่่�ยวชาญภาครััฐ
และภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์ด้้านสัังคม

• กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานไม่่ให้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
• ใช้้ศัักยภาพและนวััตกรรมขององค์์กรช่่วย
พััฒนาและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน
• สร้้างความมั่่�นคงทางอาชีีพและรายได้้เพื่่�อให้้
พึ่่�งพาตนเองได้้
• ดููแลชุุมชนในช่่วงวิิกฤตโควิิด 19

• ร่่วมมืือร่่วมใจก้้าวข้้าม
มหัันตภััย “โควิิด 19”
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• การบริิหารจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

ชุุมชน

• เอสซีีจีีซีีเป็็นองค์์กร
ที่่�ชุุมชนนึึกถึึงอัันดัับแรก
ในเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมด้้าน
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชน ให้้พึ่่�งพาตนเองได้้
อย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมใน
พื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจทั้้�งในประเทศไทย
และอาเซีียน
• รัับฟัังความคิิดเห็็นของชุุมชน
• พััฒนาโครงการความร่่วมมืือ
ที่่�นำำ�ศัักยภาพของชุุมชน
มาสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่
สัังคม
• ดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
อย่่างเหมาะสมและถููกต้้อง
ตามกฎหมายและระเบีียบ
ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เคร่่งครััด
• ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ
ทั้้�งทางด้้านวิิชาการและการ
สนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ

• รัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะต่่างๆ จากภาครััฐ
• ร่่วมให้้ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ต่่อกฎระเบีียบ
และแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ของภาครััฐ
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐ และแบ่่งปััน
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อให้้ภาครััฐนำำ�ไปเผยแพร่่ เช่่น
ความปลอดภััยการขึ้้�นลงบัันไดโดยใช้้ราวจัับ
การส่่งเสริิมสุุขภาพ ฯลฯ
• เข้้าร่่วมเป็็นกรรมการหรืือคณะทำำ�งานร่่วมกัับภาครััฐ
ในการนำำ�เสนอกฎเกณฑ์์ต่่างๆ

• เป็็นต้้นแบบที่่�ดีีแก่่องค์์กรอื่่�นในด้้านการบริิหาร
จััดการที่่�โปร่่งใสและเป็็นเลิิศ
• ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ
และนำำ�เสนอแนวทางที่่�ดีีเพื่่�อมุ่่�งสู่่�
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• เข้้าร่่วมโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SDGs)

• การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

• สื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารของ
• เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอ
องค์์กรผ่่านการสััมภาษณ์์
เช่่น งานแถลงผลประกอบการเอสซีีจีีซีี 1 ครั้้�ง/
สื่่�อมวลชนเชิิงลึึก และ
ไตรมาส งานแถลงข่่าวของธุุรกิิจ ฯลฯ
Online Survey (Empathize • กิิจกรรมเยี่่�ยมชมการดำำ�เนิินงานหรืือกิิจกรรม
Media) เพื่่�อจััดเตรีียมเนื้้�อหา
เพื่่�อสัังคมตามโอกาส
ตรงกัับความต้้องการของ
• สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมของสื่่�อมวลชน
สื่่�อมวลชน
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและสอดคล้้อง
• สร้้างช่่องทางการสื่่�อสาร
กัับแนวทางของเอสซีีจีีซีี  
ข้้อมููลข่่าวสารทางออนไลน์์
• รัับฟัังข้้อเสนอแนะ ความคิิดเห็็น หรืือข้้อควรปรัับปรุุง
SCG News Channel
ต่่างๆ เดืือนละ 1-2 ครั้้�ง
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วน และทัันต่่อ
เหตุุการณ์์  
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและ
สานสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับสื่่�อมวลชน

• เป็็นต้้นแบบองค์์กรขนาดใหญ่่ที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
และทำำ�อย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง มีีผลงาน
ที่่�เห็็นเป็็นรููปธรรมจัับต้้องได้้

• รายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2564

• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน
และโปร่่งใส
• รัับฟัังความคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะ
จากภาคประชาสัังคม
• หาโอกาสเพื่่�อสร้้างความ
ร่่วมมืือเพื่่�อผลัักดัันและ
ขัับเคลื่่�อนประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับความยั่่�งยืืน
• สร้้างความตระหนัักและ
สร้้างความเข้้าใจแก่่สัังคม
ในประเด็็นสำำ�คััญด้้าน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• นำำ�องค์์ความรู้้�ของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญมาสนัับสนุุน
ในโครงการความร่่วมมืือ

• เป็็นต้้นแบบและพี่่�เลี้้�ยงแก่่องค์์กรขนาดกลาง
และขนาดเล็็ก ได้้เรีียนรู้้�แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ผนึึกกำำ�ลัังกัับองค์์กรขนาดใหญ่่เพื่่�อสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการและ
นำำ�เสนอแนวทางสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

• รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2564

หน่่วยงานราชการ

สื่่�อมวลชน

ภาคประชาสัังคม/
นัักวิิชาการ/
ผู้้�นำความคิิด

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากภาค
ประชาสัังคม นัักวิิชาการ และผู้้�นำำ�ความคิิด
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
• ร่่วมมืือในโครงการที่่�ส่่งเสริิมเรื่่�องความยั่่�งยืืน
ของสัังคม
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
เพื่่�อให้้ภาคประชาสัังคม นัักวิิชาการ ผู้้�นำำ�ความคิิด
ไปปรัับใช้้ เช่่น ความปลอดภััยบนท้้องถนน
การส่่งเสริิมสุุขภาพ ฯลฯ

ความต้้องการและความคาดหวััง

บทรายงาน

รู้้จั
� ก
ั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

หน้้า

16
32
42
46

46

13

ผลการดำเนิินงานด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญในปีี 2564

E

ปริิมาณก๊๊าซ
เรืือนกระจกที่่�ลดลง

801,000

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากปีีฐาน (เทีียบเท่่า
การดำำ�เนิินการ
กรณีีปกติิปีี 2550)
ร้้อยละ

14

ปริิมาณการใช้้
พลัังงานที่่�ลดลง

8.31 ล้้านกิิกะจููล

จากปีีฐาน (เทีียบเท่่า
การดำำ�เนิินการ
กรณีีปกติิปีี 2550)
ร้้อยละ

10

ใช้้พลัังงานทดแทน

3,428

เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง
พลัังงานทดแทนสะสม

8,527

เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง
การรัับรอง
ฉลากคาร์์บอน

10 ผลิิตภััณฑ์์
สััดส่่วนวััตถุุดิิบ
หมุุนเวีียน
ร้้อยละ

0.6

14

S

สิ่่�งแวดล้้อม

ค่่าใช้้จ่่ายและเงิิน
ลงทุุนด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม

993

ปริิมาณ
การใช้้น้ำำ��
จากภายนอก
ที่่�ลดลง
(เทีียบเท่่า
การดำำ�เนิินการ
กรณีีปกติิ
ปีี 2557)

ล้้านบาท

4.01 ล้้าน

ร้้อยละ
ของรายได้้จาก
การขาย

ร้้อยละ

0.4

การจััดซื้้�อสิินค้้า
ที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม

1,650

มููลค่่า
ล้้านบาท

14

ร้้อยละ
ของยอดซื้้�อสิินค้้า
ทั้้�งหมด
สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
(SCG Green
Choice)

ลููกบาศก์์เมตร

12

คู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับ
การประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
สัังคมและ
การกำำ�กัับดููแล

99

ร้้อยละ
ของคู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับ
การจััดซื้้�อทั้้�งหมด

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

อััตราการบาดเจ็็บ
จากการทำำ�งาน
ถึึงขั้้�นสููญเสีีย
วัันทำำ�งาน (LTFIR)

0.010

ราย/200,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
พนัักงาน

0 ราย

คู่่�ธุุรกิิจ

โครงการ
ปัันโอกาส
วาดอนาคต

19 โครงการ
2.3 ล้้านบาท
1.76 SROI

2 ราย

การกำกัับดููแล
และเศรษฐกิิจ

การกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

0

กรณีีไม่่ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย

0

กรณีีทุุจริิต
ความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

0

สััดส่่วน
การนำำ�น้ำำ��
กลัับมา
ใช้้ใหม่่
ร้้อยละ

5.5

ปริิมาณน้ำำ��เสีีย

0.60

ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อตััน
ผลิิตภััณฑ์์

อััตราการเจ็็บป่่วย
และการเจ็็บป่่วย
จากการทำำ�งาน
(IFR)

0.06 ราย/

200,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
พนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ

0

ของเสีีย
ไม่่อัันตราย
ร้้อยละ

0

6,500 ฝาย
1.24 SROI

การแบ่่งปััน
สู่่�สัังคม

อััตราการเสีียชีีวิิต

0 ราย
ของเสีียที่่�
นำำ�ไปฝัังกลบ
ของเสีีย
อัันตราย
ร้้อยละ

จำำ�นวน
ฝายชะลอน้ำำ��

0.02 0.08 61.93
ล้้านบาท
พนัักงาน

49

ร้อยละ
ของรายได้้จาก
การขาย

G

สัังคม

OHIFR
พนักงาน

0

กรณีีข้้อมููลส่่วนบุุคคล
รั่่�วไหล
สิินค้้าและบริิการ
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง

36

ร้้อยละ
ของรายได้้จากการขาย

คู่่�ธุุรกิิจ

3 ราย
0

อััตราอุุบััติิเหตุุจาก
การขนส่่ง/10,000
Shipment

0.03

อััตราอุุบัติั เิ หตุุจากการ
ขัับขี่่�/1 ล้้านกิิโลเมตร

0.08

กรณีีการคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ที่่�กระทบต่่อ
ธุุรกิิจ

ความพึึงพอใจ
ของชุุมชน
ร้้อยละ

88

พื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน
ปีี 2560-2564
รวม

146,600
ต้้น

218 ไร่่

การลงทุุน
เพื่่�อการวิิจัยั
และนวััตกรรม

1,726 ล้้านบาท
ร้้อยละ 0.7

ของรายได้้จากการขาย

Feature Story
ประเด็็นการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

Feature
Story
ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

Feature Story
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ปลายปีี 2562 นคร ปิิยะนุุช ตำำ�แหน่่ง Boardman และ ณััฐพล
เศรษฐิิศัักดิ์์�โก ตำำ�แหน่่ง Field Operator ที่่�โรงงานแห่่งหนึ่่�งของบริิษัทั
ไทยโพลิิเอททิิลีีน จำำ�กัดั นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง
ยัังคงใช้้ชีีวิิตทำำ�งานตามปกติิ
นครและณััฐพลนั่่�งรถที่่โ� รงงานจััดมารัับส่่งร่่วมกัับพนัักงานคนอื่่�น รัับประทาน
อาหารกลางวัันในโรงอาหารของโรงงาน ทั้้�งสองคนยัังจำำ�ได้้ถึึงข่่าว
โรคระบาดแต่่เรื่่�องนี้้�ยัังดููเหมืือนจะไกลตััว
ทว่่าสำำ�หรัับ จิิรศัักดิ์์� ไตรปิ่่�น ผู้้�จััดการแผนกผลิิตของโรงงาน เรื่่�องนี้้�
ทำำ�ให้้เขากัังวลและต้้องเข้้าประชุุมติิดตามสถานการณ์์อยู่่�บ่่อยครั้้�ง

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์
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โรงงานที่่�นครทำำ�งานอยู่่�จะรัับวััตถุุดิิบคืือโพรพิิลีีนมาผลิิตเม็็ดพลาสติิก
พอลิิโพรพิิลีีนหรืือ PP ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญต่
ั อ่ อุุตสาหกรรมการผลิิตหลายแขนง
เช่่นการผลิิตคอนโซลรถยนต์์ให้้กัับบริิษััทรถยนต์์
หากการผลิิตต้้องหยุุดชะงัักเพราะพนัักงานในโรงงานติิดโรค
ความเสีียหายอาจสููงถึึงหลัักสิิบล้้านบาทต่่อชั่่ว� โมง เพราะเม็็ดพลาสติิก
ทุุกตัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าสููง

ร่่วมมืือร่่วมใจ
ก้้าวข้้ามมหัันตภััย
“โควิิด 19”

ผลการ
ดำเนิินงาน
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ที่่�กรุุงเทพฯ ในระดัับบริิหารของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ได้้
เตรีียมการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity
Management, BCM) เพื่่�อไม่่ให้้สายการผลิิตหยุุดชะงััก เริ่่�มกำำ�หนด
มาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานจะปลอดภััย และธุุรกิิจยัังดำำ�เนิิน
การผลิิตและส่่งมอบสิินค้้าและบริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในท่่ามกลางวิิกฤต
โรคระบาด

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

มาตรการ “ไข่่ขาว-ไข่่แดง”
ดููแลพนัักงานในสถานการณ์์
การระบาดของโควิิด 19
งานสำำ�นัักงาน
หรืืองานที่่�สามารถ
ทำำ�ที่่�บ้้านได้้
งานสนัับสนุุนอื่่�นๆ

งาน
สนัับสนุุน
การผลิิต

งานควบคุุม
การผลิิต

“ไข่่แดง” ป้้องกัันสููงสุุด
พัักในที่่�พัักซึ่่�งบริิษััทจััดให้้
มาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงแบบ Door to Door
ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการเดิินทาง
Bubble & Seal แบ่่งกลุ่่�มปฏิิบััติิงานแยกพื้้�นที่่�
ภายใต้้มาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
คััดกรองด้้วยระบบ Health Pass
(Self Declare+วััคซีีน+ATK) ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�บริิษััท

คู่่�ธุุรกิิจ
คััดกรองการเข้้าพื้้�นที่่�ด้้วยระบบ Health Pass และ
มาตรการ Bubble & Seal ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน

กรณีีติิดเชื้้�อ
จััดตั้้�งศููนย์์พัักคอยสำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััท
เพื่่�อดููแลพนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือติิดเชื้้�ออย่่าง
ทัันท่่วงทีี ช่่วยป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคและ
แบ่่งเบาภาระระบบสาธารณสุุขของจัังหวััดระยอง

ไม่่นัับความสููญเสีียที่่�อาจส่่งผลต่่อชีีวิิตและสุุขภาพของพนัักงานที่่�วััดค่่า
เป็็นตััวเลขไม่่ได้้

“ไข่่แดง” คืือกลุ่่�มพนัักงานที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง
ต่่อกระบวนการผลิิต เช่่นพนัักงานตำำ�แหน่่ง
Boardman อย่่างนคร ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ควบคุุม
เครื่่อ� งจัักรและระบบอััตโนมััติใิ นห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ควบคุุม (Central Control Room) ให้้โรงงาน
ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาตรการของเอสซีีจีีซีีในช่่วงแรก คืือการสื่่�อสาร
กัับพนัักงานให้้หลีีกเลี่่�ยงการไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
แนะนำำ�การปฏิิบััติิตััวเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ทั้้�งในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานและนอกเวลางาน
และเพื่่�อติิดตามสถานะสุุขภาพของพนัักงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงสร้้างแอปพลิิเคชััน
Employee Connect เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคน
รายงานสถานการณ์์สุขุ ภาพตััวเองทุุกวัันผ่า่ นระบบ
Health Pass และ COVID-19
จิิรศัักดิ์์�เล่่าว่่าที่่�โรงงานมีีการระดมสมองร่่วมกััน
กัับพนัักงานเพื่่�อกำำ�หนดมาตรการต่่างๆ ซึ่่�งมีี
ทั้้ง� มาตรการเชิิงป้้องกััน Bubble & Seal จััดพื้้�นที่่�
การทำำ�งานไม่่ให้้พนัักงานปะปนกััน และการ
จััดการหากเกิิดการติิดโรค
“เราพยายามจำำ�กััดวงกรณีีที่่�มีีการติิดโรค
ในโรงงานของเราทำำ�งาน 4 กะ กะละ 7 คน
เราวางแผนว่่าถ้้ามีีคนติิด ทุุกคนที่่�ประจำำ�กะนั้้�น
ทั้้�งทีีมต้้องกัักตััว 14 วััน แม้้ว่่าผลตรวจจะเป็็น
ลบก็็ตาม เราไม่่เสี่่�ยงแม้้ว่่าโอกาสจะน้้อยมาก”
การจะออกมาตรการหรืือนโยบายให้้พนัักงาน
ปฏิิบััติิ โรงงานจะคุุยกัับพนัักงานจนเกิิดความ
เข้้าใจร่่วมกัันก่่อน “เพราะเราต้้องการให้้เป็็น
การทำำ�งานร่่วมกััน ไม่่ใช่่การบัังคัับที่่�จบลงด้้วย
การไม่่ให้้ความร่่วมมืือ การเต็็มใจและปรึึกษากััน
ย่่อมดีีกว่่า”

นี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่่างของโรงงานหนึ่่�งในอีีกหลายโรงงานภายใต้้เอสซีีจีีซีี
ปกป้้อง “ไข่่ขาว-ไข่่แดง”
รัักษาพนัักงานและการดำเนิินธุุรกิิจ
พนัักงานในส่่วนสายการผลิิตของโรงงานแบ่่งเวลาทำำ�งานเป็็นกะ
ขณะที่่�อีีกส่่วนคืือพนัักงานประจำำ�สำำ�นัักงานทำำ�งานตามเวลาปกติิ
เมื่่�อการระบาดของโควิิด 19 เดิินทางมาถึึงเมืืองไทยช่่วงต้้นปีี 2563
เอสซีีจีีซีีจึึงวางมาตรการตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญ เพื่่�อรัักษา
สายการผลิิต จำำ�กััดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อ รวมถึึงปกป้้องสุุขภาพ
ของพนัักงาน

แอปพลิิเคชััน Employee
Connect เพื่่�อให้้พนัักงาน
ทุุกคนรายงานสถานการณ์์
สุุขภาพตััวเองทุุกวัันผ่่าน
ระบบ Daily Check-in หรืือ
Daily Self Declaration

บริิหารความเสี่่�ยงโดยแบ่่งพนัักงานเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ “ไข่่ขาว” หมายถึึง
พนัักงานที่่�รัับผิิดชอบงานซึ่่�งทำำ�จากบ้้านได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเข้้าโรงงานหรืือ
สำำ�นัักงาน

Feature Story
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การรายงานภาวะสุุขภาพกัับแอปพลิิเคชััน พนัักงานจะต้้องทำำ�ทุุกวััน
ไม่่เกิินเวลา 14.00 น. ซึ่่�งจะต้้องตอบคำำ�ถามว่่าไปพบกลุ่่�มเสี่่�ยงหรืือไม่่
เดิินทางไปในพื้้�นที่ก่� ารระบาดหรืือต่่างจัังหวััดหรืือไม่่ เจ้้าหน้้าที่่ส่� วน
่ กลาง
จะติิดตามพนัักงานหากยัังไม่่รายงานตััว โดยเฉพาะนครและเพื่่�อนที่่�
จััดเป็็น “ไข่่แดง” เพราะทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Boardman ซึ่่�งโรงงาน
กำำ�หนดว่่าต้้องรายงานครบ 100% ทุุกวััน

พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจเข้้าปฏิิบััติิงาน โดยเฉพาะโครงการมาบตาพุุด
โอเลฟิินส์์ (MOCD) ซึ่่�งมีีผู้้�ปฏิิบััติิงานระดัับหมื่่�นคน ทำำ�ให้้ต้้องทำำ�รายงาน
ชี้้�แจงแนวทางและมาตรการของเอสซีีจีีซีี ขออนุุมััติิการปฏิิบััติิงานจาก
คณะกรรมการควบคุุมโรคจัังหวััดระยอง จนได้้รัับการอนุุมััติิและความ
ชื่่�นชมจากคณะกรรมการฯ ให้้เป็็นต้้นแบบในการบริิหารจััดการป้้องกััน
โควิิด 19 สำำ�หรัับงานโครงการ ขณะที่่โ� ครงการ MOCD ก็็สามารถ
ดำำ�เนิินงานตามแผนงานโดยไม่่มีีการหยุุดชะงัักในท่่ามกลางสถานการณ์์
โควิิด 19

แต่่สถานการณ์์ก็มีีช่
็ ว่ งรุุนแรงถึึงขั้้นที่
� ต้้่� องกำำ�หนดให้้พนัักงานกลุ่่�ม “ไข่่แดง”
อย่่างนคร ย้้ายจากที่่�พัักไปอยู่่�ที่่�โรงแรม เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสติิดต่่อ
กัับบุุคคลภายนอก และจััดรถรัับส่่งให้้ไปกลัับระหว่่างโรงแรม-โรงงาน
เป็็นการเฉพาะ

รัับมืือการระบาดอย่่างรุุนแรงปีี 2564

“ช่่วงนั้้�นผมต้้องไปอยู่่�โรงแรมเดืือนหนึ่่ง� ซึ่ง่� ตอนนั้้�นโรงแรม
ส่่วนมากไม่่มีนัี กท่
ั อ่ งเที่ย่� วแล้้ว มีีแต่่พนัักงานแบบผมไปอยู่่�
ใช้้วิิธีีสื่่�อสารกัับทางบ้้านผ่่านวิิดีีโอคอล แต่่ถ้้ามีีเรื่่�องสำำ�คััญ
เช่่นญาติิป่่วย เราจะแจ้้งกัับทางบริิษััท”
เรื่่�องนี้้�สร้้างความลำำ�บากใจให้้กัับหััวหน้้างานอย่่างจิิรศัักดิ์์�
ไม่่น้้อย
รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์
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“พนัักงานเหล่่านี้้�เสีียสละมาก บางคนที่่�บ้้านมีีเพีียงภรรยา
กัับลููกยัังเล็็ก เราบอกพนัักงานว่่าถ้้าที่่�บ้้านมีีปััญหา แม้้จะ
ดึึกก็็ให้้โทรแจ้้ง เราจะเข้้าไปช่่วย การที่่�เขายอมปฏิิบััติิ
ตามมาตรการขององค์์กรแม้้จะส่่งผลกระทบถึึงครอบครััว
เราถืือเป็็นความดีีความชอบในการทำำ�งาน เราคุุยกัับทุุกคนว่่า
หากเขาปลอดภััย ครอบครััวก็็ต้อ้ งปลอดภััยด้้วย การทำำ�งาน
ถึึงเดิินไปได้้”
ปีี 2563 ทุุกโรงงานในเอสซีีจีีซีีผ่่านสถานการณ์์
ช่่วงการระบาดมาได้้อย่่างปลอดภััย และยัังได้้นำำ�แนวทาง
การจััดการและมาตรการควบคุุมและป้้องกัันโรคระบาด
ทั้้�งการคััดกรองก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานและการแยกพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิงาน ขยายผลไปที่่�งานโครงการอื่่�นๆ ที่่�มีีทั้้�ง

การตอบโต้้สถานการณ์์
การระบาดของโควิิด 19

• พบการระบาดของโควิิด 19

ธัันวาคม

2562

•	ติิดตามสถานการณ์์อย่่าง
ใกล้้ชิิด และจััดทำำ�แผน	
	ดููแลพนัักงานในต่่างประเทศ
และช่่วยเหลืือในการ
เดิินทางกลัับ

18

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

ปีี 2564 เกิิดการระบาดระลอกใหม่่ของโควิิด19 มีีตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อและ
เสีียชีีวิิตมากกว่่าปีี 2563 หลายเท่่า ระยองถืือเป็็นจัังหวััดหนึ่่�งที่่�มีีจำำ�นวน
ผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มสููงขึ้้�น โรงงานจึึงต้้องเพิ่่�มมาตรการที่่�เข้้มงวดขึ้้�นอีีก
เช่่น การตรวจคััดกรองเชิิงรุุกด้้วย Antigen Test Kit (ATK)
เพื่่�อคััดกรองพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจก่่อนเข้้าพื้้�นที่ป่� ฏิิบัติั งิ านทุุกวััน
การทำำ� Self-Quarantine สำำ�หรัับพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจที่่เ� ดิินทางมาจาก
จัังหวััดพื้้�นที่ค่� วบคุุม เมื่่�อครบระยะเวลาต้้องตรวจการติิดเชื้้�อ หากผลเป็็น
ลบจึึงสามารถกลัับเข้้าทำำ�งานในพื้้�นที่่�
ณััฐพลเล่่าประสบการณ์์ว่่ามีีครั้้�งหนึ่่�งที่่�เข้้าไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงโดยไม่่รู้้�ตััว
ซึ่่�งต่่อมามีีข่่าวว่่าพบผู้้�ติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่�นั้้�น ผลคืือ “ต้้องกัักตััวอยู่่�บ้้าน
14 วัันไปโดยปริิยาย” เมื่่�อตรวจหาเชื้้�อจนชััดเจนว่่าไม่่ติิด จึึงสามารถ
กลัับเข้้าไปทำำ�งานได้้อีีกครั้้�ง
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2564 เอสซีีจีีซีีได้้เริ่่�มจััดทำำ� Vaccination Plan ให้้พนัักงาน
ได้้รัับวััคซีีนทุุกคน รวมถึึงครอบครััวและบุุคคลจากหน่่วยงานภายนอก
ที่่�ต้้องเข้้ามาติิดต่่องาน เพราะหากมีีใครติิดก็็อาจติิดถึึงกัันได้้ทั้้�งหมด
จนถึึงกลางปีี 2564 เมื่่�อภาครััฐเริ่่�มกระจายวััคซีีน สำำ�นัักงานใหญ่่ของ
เอสซีีจีีที่่�บางซื่่�อได้้ร่่วมกัับภาครััฐจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์ฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชน
ทั่่�วไป ในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง เอสซีีจีีซีีได้้ร่่วมกัับประกัันสัังคมจััดตั้้�ง

• เริ่่�มพบการระบาด
ที่่�ประเทศไทย
• พบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดระยอง

• การระบาดระลอกใหม่่ที่่�รุุนแรง
และยาวนานหลายเดืือน
• การระบาดใหญ่่ในจัังหวััดระยอง

2563

2564

•	กำำ�หนดมาตรการแบ่่งกลุ่่�ม
	พนัักงานและการดููแล
มาตรการเว้้นระยะห่่าง
	สวมหน้้ากาก การทำำ�ความ
	สะอาดพื้้�นที่่� ฯลฯ
• มาตรการ Bubble & Seal
• พััฒนาระบบคััดกรอง
	ประเมิินความเสี่่�ยงพนัักงาน	
	ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�

•	ดำำ�เนิินมาตรการเดิิมอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	สุ่่�มตรวจ ATK ทุุก 14 วััน
• พััฒนาระบบคััดกรอง Health Pass
•	ส่่งเสริิมพนัักงานให้้ได้้รัับการฉีีดวััคซีีน
•	จััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวััคซีีนและศููนย์์พักั คอย
เพื่่�อช่่วยเหลืือและแบ่่งเบาภาระของ
สัังคม

ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนที่่�สำำ�นัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมอาร์์ไอแอล (RIL) ดำำ�เนิินการ
ฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชนที่่เ� ป็็นผู้้ป� ระกัันตน
เมื่่�อการระบาดในจัังหวััดระยองเพิ่่�มขึ้้�นจนเกิินศัักยภาพของโรงพยาบาล
มีีแนวโน้้มที่่เ� ตีียงจะไม่่เพีียงพอต่่อผู้้ป่� ว่ ย ทำำ�ให้้ต้้องมีีการจััดตั้้ง� โรงพยาบาลสนาม
และสถานกัักกัันตััวชุุมชน เอสซีีจีีซีีจึึงได้้เข้้าช่่วยเหลืือโดยสนัับสนุุนอุุปกรณ์์
สำำ�หรัับตั้้�งโรงพยาบาลสนาม เตีียงสนามกระดาษ และถุุงอุุปกรณ์์ผู้ป่�้ ว่ ย
นอกเหนืือจากที่่�ก่่อนหน้้านี้้�ได้้สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ต่่างๆ มาแล้้ว
แก่่จัังหวััดและชุุมชน เช่่น ชุุด PPE แอลกอฮอล์์ หน้้ากาก N95 ถุุงมืือยาง
น้ำำ��ยาฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อ ถุุงยัังชีีพ ฯลฯ
ยิ่่�งกว่่านั้้�นเพื่่�อผ่่อนภาระในโรงพยาบาลสนามของภาครััฐ เอสซีีจีีซีีได้้จััดเตรีียม
โรงแรมแห่่งหนึ่่�งเป็็นสถานกัักกัันของบริิษัทั (Company Isolation) รองรัับได้้
32 เตีียงสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ติิดเชื้้�อเป็็นผู้้�ป่่วย ให้้ได้้รัับการดููแลรัักษาจนกว่่า
จะหายและปลอดเชื้้�อ
ปลายปีี 2564 พนัักงานในโรงงานของเอสซีีจีีซีีทุุกคนได้้รัับวััคซีีนครบ 2 เข็็ม
พร้้อมกัับจััดทำำ�ระบบ Health Pass เป็็นบััตรผ่่านเข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานของ
พนัักงาน โดยพนัักงานต้้องรายงานสถานะสุุขภาพในระบบ Daily Self
Declaration แสดงประวััติิการฉีีดวััคซีีนครบ 2 เข็็ม และผลการตรวจคััดกรอง
เชิิงรุุก (ATK) จึึงจะได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าพื้้�นที่่� และพนัักงานต้้องอยู่่�ในบริิเวณ
ซึ่่�งเป็็น Bubble ของตนเอง ไม่่ปะปนกัับ Bubble อื่่�น

นวััตกรรมสู้้�ภััยโควิิด 19
เอสซีีจีีซีีร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่�อก้้าวผ่่านวิิกฤต โดยเร่่งนำ
นวััตกรรมขององค์์กรมาพััฒนาเป็็นนวััตกรรมป้้องกัันการ
แพร่่เชื้้�อโควิิด 19 ตอบสนองความต้้องการของหน่่วยงาน
ทางการแพทย์์ได้้อย่่างทัันสถานการณ์์ เช่่น
●

หรืือบวกแบบเคลื่่�อนที่่�
(Negative/Positive Pressure
Isolation Chamber)
●

ตั้้�งแต่่เริ่่�มเกิิดการระบาดของโรคโควิิด 19 พนัักงานของเอสซีีจีีซีีทุุกคนจะได้้
รัับกล่่องจากบริิษััท คืือ “กล่่องยกการ์์ด” ภายในบรรจุุอุุปกรณ์์ป้้องกััน เช่่น
หน้้ากาก เจลแอลกอฮอล์์ วิิตามิินซีี และชุุด ATK
และหากพนัักงานติิดเชื้้�อ ระหว่่างรอเข้้ารัับการรัักษาตามระบบหรืือการกัักตััว
ที่่�บ้้าน (Home Isolation) ก็็จะได้้รัับกล่่องจากบริิษััทอีีกกล่่อง คืือ “กล่่อง
แคร์์บอกซ์์” บรรจุุอุุปกรณ์์จำำ�เป็็น เช่่น ยาพาราเซตามอล ยาฟ้้าทะลายโจร
เครื่่�องตรวจวััดระดัับออกซิิเจนในเลืือด เทอร์์โมมิิเตอร์์วััดไข้้ ฯลฯ
รวมทั้้�งยัังจััดบริิการตรวจคััดกรองหาเชื้้�อโควิิด 19 ด้้วยกระบวนการ RT-PCR
ให้้แก่่พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ โดยความร่่วมมืือกัับห้้องแล็็บไวรััสวิิทยาของ
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
จิิรศัักดิ์์�สรุุปว่่าสิ่่�งที่่�เขาและพนัักงานทุุกคนได้้เรีียนรู้้� คืือวิิธีีปฏิิบััติิตััว
ในสถานการณ์์โรคระบาด
“ทุุกอย่่างคืือการเรีียนรู้้� ก่่อนหน้้านี้้�เราไม่่เคยรู้้�จัักไข่่แดง ไข่่ขาว ซึ่่�งกลายมา
เป็็นระบบการจััดการที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั ของเรา ถ้้าจะหนัักใจก็็เรื่่อ� งของครอบครััวพนัักงาน
ที่่�ต้้องห่่างกััน เราจึึงพยายามดููแลทุุกคนให้้เหมืือนกัับเราเป็็นครอบครััวใหญ่่
และทำำ�งานร่่วมกัันให้้มากที่่�สุุด”

แคปซููลเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย		
ความดัันลบ (Patient
Isolation Capsule)

●

แคปซููลเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย		
ความดัันลบขนาดเล็็กเพื่่�อ
เข้้าเครื่่�อง CT Scan (Small 		
Patient Isolation Capsule
for CT Scan)

●

แคปซููลเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย		
ความดัันลบขนาดเล็็ก
แบบขนส่่งทางอากาศ 		

ถืือเป็็นมาตรการควบคุุมพื้้�นฐานในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานหลัังจากที่่�สถานการณ์์
โรคระบาดของปีี 2564 ผ่่านพ้้นจุุดสููงสุุด
บทเรีียนจากโควิิด

ห้้องตรวจเชื้้�อความดัันลบ		

(Small Patient Isolation 		
Capsule for Air Transport)
●

ห้้องแยกป้้องกัันเชื้้�อ
ความดัันลบแบบเคลื่่�อนที่่� 		
(Negative Pressure Isolation
Room)

●

อุุปกรณ์์กล่่องป้้องกััน
เชื้้�อฟุ้้�งกระจาย (Aerosol Box)

●

อุุปกรณ์์ป้้องกัันสำหรัับงาน		

	ทัันตกรรม (Dent Guard)
●

ถัังทิ้้�งเข็็มสำหรัับใช้้ในศููนย์์
ฉีีดวััคซีีนและโรงพยาบาล

●

VAROGARD หน้้ากากอนามััย		
สำหรัับประชาชนที่่�มีี

	ประสิิทธิิภาพสููง ภายใน		
หน้้ากากเคลืือบสารยัับยั้้�ง		
ไวรััสโรคระบาดโควิิด 19
	ซึ่่�งผ่่านการทดสอบคุุณภาพ		
	จากคณะแพทยศาสตร์์
	ศิิริิราชพยาบาล
	มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ผลลััพธ์์จากความใส่่ใจต่่อทุุกชีีวิิต เอสซีีจีีซีีจึึงผ่่านวิิกฤตครั้้�งนี้้�มาโดยสามารถ
ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการถึึงลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างครบถ้้วนและปลอดภััย
พร้้อมกัับส่่งมอบนวััตกรรมและผลิิตภััณฑ์์อีีกหลายอย่่างเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม
ไปพร้้อมกััน

Feature Story
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โลกร้้อน ภััยพิิบััติิ ขยะล้้นโลก
คืือผลกระทบทางลบจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ที่่�กำำ�ลัังย้้อนกลัับมาทำำ�ร้้าย
คุุณภาพชีีวิิตของมนุุษย์์เอง
เป็็นที่่�คาดการณ์์ว่่าความรุุนแรงของภััยพิิบััติิจะมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ หากเรา
ยัังไม่่หยุุดการใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างสิ้้�นเปลืือง รวมถึึงการสร้้าง
ขยะปริิมาณมหาศาลที่่�ก่่อมลพิิษให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งหนึ่่�งในวััสดุุของเสีีย
คืือพลาสติิก

พลาสติิกเข้้ามาเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในชีีวิิตประจำำ�วัันของคน
ด้้วยคุุณสมบััติิที่่�มีีความทนทานสููง ยืืดหยุ่่�น เหนีียว ขึ้้�นรููปง่่าย จึึงได้้รัับ
การออกแบบเป็็นผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์หลากหลาย แต่่ในอีีกด้้าน
พลาสติิกเป็็นวััสดุุที่่�ย่่อยสลายได้้ยาก เมื่่�อใช้้งานแล้้วจััดการไม่่ดีี
ทิ้้�งไม่่ถููกที่่� จึึงกลายเป็็นขยะมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะส่่งผลถึึงอนาคต
อีีกนานนัับร้้อยๆ ปีี
ปััจจุุบัันความต้้องการที่่�จะแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และการจััดการขยะกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก ภาครััฐ ภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
และภาคสัังคมต่่างเห็็นความสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงการผลิิตและ
การบริิโภคให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

SCGC GREEN POLYMER
นวััตกรรมพลาสติิก
เพื่่�ออนาคตที่่�ดีีกว่่า

TM

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์
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เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการพััฒนา
เม็็ดพลาสติิกด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
จึึงนำำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการหมุุนเวีียนใช้้ทรััพยากรอย่่าง
คุ้้�มค่่ามากที่่สุ� ดุ มาเป็็นแนวทางลดการใช้้
ทรััพยากร ลดการใช้้พลัังงาน และลดการเกิิด
ของเสีีย
สร้้างสรรค์์เป็็นผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกเพื่่�อ
อนาคตที่่�ดีีกว่่าของโลกภายใต้้ชื่่�อ SCGC
GREEN POLYMERTM
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

พลาสติิก 4Rs
กว่่าจะเป็็นถ้้วย ขวด ถััง และผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกต่่างๆ ในมืือผู้้�บริิโภค
ต้้องผ่่านกระบวนการหลายขั้้�นตอน

และยัังส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกน้ำำ��หนัักเบาลง สามารถประหยััด
พลัังงานในการขนส่่งและค่่าขนส่่งได้้มากขึ้้�นด้้วย

ตั้้�งแต่่การนำำ�น้ำำ��มัันดิิบหรืือก๊๊าซธรรมชาติิจากใต้้ผิิวโลกมาเข้้าโรงกลั่่�น
เพื่่�อให้้ได้้แนฟทา ส่่งต่่อไปเป็็นวััตถุุดิิบของโรงงานปิิโตรเคมีีที่่�แบ่่งเป็็น
สามขั้้�น คืือขั้้�นต้้น ขั้้�นกลาง และขั้้�นปลาย ซึ่่�งผลลััพธ์์สุุดท้้าย
จะสัังเคราะห์์ในรููปของเรซิินหรืือเม็็ดพลาสติิก

เม็็ดพลาสติิกจากเทคโนโลยีี SMXTM จึึงช่่วยสร้้างผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากกว่่าการใช้้
เม็็ดพลาสติิกทั่่�วไปได้้ถึึง 10-20%

จากนั้้�นโรงงานแปรรููปพลาสติิกจะใช้้เม็็ดพลาสติิกเป็็นวััตถุุดิิบ ฉีีด เป่่า
ขึ้้�นรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ส่่งกระจายเป็็นสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปสู่่�ตลาดถึึงมืือผู้้�บริิโภค
ตลอดวััฏจักั รชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์นี้้� เอสซีีจีซีี ไี ด้้ตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อวิิจัยั หาแนวทาง
บริิหารจััดการพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเป็็น
4Rs ได้้แก่่
Reduce–เราจะลดการใช้้ทรััพยากรลงได้้อย่่างไร
Recyclable–เราจะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกซึ่่�งยาก
ต่่อการรีีไซเคิิล สามารถนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้อย่่างไร
Recycle–เราจะนำำ�พลาสติิกใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อย่่างไร
Renewable–เราจะใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต
พลาสติิกได้้อย่่างไร และทำำ�อย่่างไรให้้พลาสติิกย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
โจทย์์คำำ�ถามเหล่่านี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การลดปริิมาณพลาสติิกในระบบนิิเวศอย่่าง
ครบวงจร อัันเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการแก้้ปััญหาขยะพลาสติิก และช่่วยลด
ผลกระทบที่่�ก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนที่่�รุุนแรงขึ้้�นด้้วย
Reduce : เพิ่่�มประสิิทธิิภาพผลิิตภััณฑ์์ด้้วย
SMXTM Technology

ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ได้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีนี้้� แบ่่งเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้้องการน้ำำ��หนัักเบาและมีีความเหนีียว เช่่น ฝาขวด
น้ำำ��หนัักเบาพิิเศษ ฝาขวดเครื่่�องดื่่�มน้ำำ��อััดลมบางพิิเศษ ซึ่่�งยัังมีีความ
แข็็งแรง รวมทั้้�งกัักเก็็บก๊๊าซในเครื่่�องดื่่�มได้้ดีีกว่่าเดิิม โดยลดปริิมาณ
พลาสติิกได้้มากถึึง 20%
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้้องการความทนทานสููง เช่่นถุุงพลาสติิกบรรจุุภััณฑ์์
อาหารในกระบวนการระดัับอุุตสาหกรรม ช่่วยลดปริิมาณพลาสติิก
ได้้มากถึึง 30%
ผลิิตภััณฑ์์ที่ต้้่� องการความแข็็งแรงสููง เช่่นถังั บรรจุุสารเคมีีขนาดใหญ่่
IBC (Intermediate Bulk Container) ช่่วยลดน้ำำ��หนัักของถััง IBC
ให้้เหลืือเพีียง 14.5 กิิโลกรััม และช่่วยลดปริิมาณพลาสติิกได้้มาก
ถึึง 6%
เม็็ดพลาสติิกจากเทคโนโลยีี SMXTM เป็็นเม็็ดพลาสติิกที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง
เมื่่�อนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลยัังสามารถช่่วยลดปริิมาณการใช้้เม็็ดพลาสติิก
ตั้้�งต้้น (Virgin) ที่่�ต้้องนำำ�มาผสมในการรีีไซเคิิลแต่่ละครั้้�ง และช่่วย
เพิ่่�มจำำ�นวนครั้้�งของการรีีไซเคิิลได้้มากขึ้้�นด้้วย ขณะที่่�เม็็ดพลาสติิก
ทั่่�วไปเมื่่�อผ่่านการรีีไซเคิิลแต่่ละครั้้�งจะมีีคุุณภาพที่่�ลดลงอย่่าง
รวดเร็็วกว่่า

จะเป็็นไปได้้ไหมที่่�จะลดการใช้้ปริิมาณพลาสติิก ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก
บางลงแต่่ยังั แข็็งแรงเท่่าเดิิม หรืือความหนาเท่่าเดิิมแต่่แข็็งแรงขึ้้น� กว่่าเดิิม
คำำ�ตอบที่่�เอสซีีจีีซีีทุ่่�มเทคิิดค้้นขึ้้�นมาคืือ เทคโนโลยีี SMXTM
สำำ�หรัับการผลิิตเม็็ดพลาสติิก HDPE คุุณภาพสููง สามารถรัักษา
ความสมดุุลระหว่่างความแข็็งแรง (High Strength) และความเหนีียว
(Stiffness) จึึงช่่วยลดปริิมาณเม็็ดพลาสติิกในขั้้�นตอนการขึ้้นรููป
� แต่่ยังั คง
รัักษาคุุณสมบััติิความแข็็งแรงไว้้ตามมาตรฐานของสิินค้้าที่่�ต้้องการ
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Recyclable : Mono-Material พลาสติิก
ชนิิดเดีียวรีีไซเคิิลได้้

Recycle : จากขยะครััวเรืือนสู่่�เม็็ดพลาสติิก
รีีไซเคิิลคุุณภาพสููง

จะเป็็นไปได้้ไหมที่่�จะทำำ�ให้้ถุุงบรรจุุภััณฑ์์อาหาร ถุุงขนม หรืือถุุงน้ำำ��ยา
ทำำ�ความสะอาดต่่างๆ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปรีีไซเคิิลได้้ยากสามารถรีีไซเคิิลได้้

เป็็นไปได้้ไหมที่่�จะนำำ�ขยะพลาสติิกจากครััวเรืือนกลัับมารีีไซเคิิล
เป็็นผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�มีีคุุณสมบััติิได้้มาตรฐาน ที่่�สำำ�คััญคืือช่่วยลด
ขยะพลาสติิกและช่่วยผู้้�ผลิิตลดการใช้้ทรััพยากร

สาเหตุุที่่�รีีไซเคิิลบรรจุุภััณฑ์์เหล่่านี้้�ได้้ยาก เนื่่�องจากการผลิิตด้้วยวััสดุุ
หลายประเภทประกบกัันหลายชั้้�น (Multi-Material Packaging) เพราะ
ต้้องการคุุณสมบััติิที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ชั้้�นนอกที่่�ต้้องการความสวยงาม
ในการพิิมพ์์ชื่่�อและภาพสิินค้้า (Print) ชั้้�นกลางที่่�ต้้องช่่วยถนอมคุุณภาพ
อาหาร (Barrier) เช่่น ป้้องกัันความชื้้�น อากาศ และชั้้�นในที่่�ช่่วยปกป้้อง
ความปลอดภััยของอาหาร

เอสซีีจีีซีีพััฒนาพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง PCR เป็็นอีีกกลยุุทธ์์สำำ�คััญ
ของ SCGC GREEN POLYMERTM โดยความร่่วมมืือกัับ Teamplas
ผู้้�ผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลรายใหญ่่ในประเทศไทยมากว่่า 30 ปีี รวมถึึง
SUEZ ผู้้�นำำ�ด้้านการรีีไซเคิิลพลาสติิกในยุุโรป และ Sirplaste ผู้้�นำำ�ด้้าน
พลาสติิกรีีไซเคิิลรายใหญ่่ที่่�สุุดในโปรตุุเกส

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์
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เริ่่ม� ต้้นจากการคััดแยกขยะพลาสติิกครััวเรืือนและทำำ�ความสะอาดอย่่างดีี
จากนั้้นนำ
� �ำ มาเข้้ากระบวนการรีีไซเคิิลแบบ Mechanical Recycling บดอััด
ให้้แตกเป็็นพลาสติิกชิ้้�นเล็็กๆ แล้้วนำำ�มาผ่่านกระบวนการหลอมและ
แปรรููปเป็็นเม็็ดพลาสติิกใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพสููง เรีียกว่่า High Quality
Post-Consumer Recycled Resin (PCR) ซึ่่�งเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์
สามารถผลิิตบรรจุุภััณฑ์์หรืือสิินค้้าพลาสติิกจากเม็็ดพลาสติิก PCR
ซึ่่�งเกิิดจากการรีีไซเคิิลผลิิตภััณฑ์์ที่ใ่� ช้้แล้้วของตนเองหรืือจากแหล่่งอื่่�น
เพื่่�อนำำ�มาผลิิตเป็็นผลิติ ภััณฑ์์ใหม่่ สร้้างความรัับผิิดชอบต่่อวััฏจักั รชีีวิติ ของ
ผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างครบวงจร โดยเม็็ดพลาสติิก PCR ยัังได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานระดัับโลก Global Recycled Standard (GRS) สำำ�หรัับแหล่่ง
ที่่�มาของวััตถุุดิิบในการผลิิตเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลด้้วย

ขยะบรรจุุภััณฑ์์กลุ่่�มนี้้�มีีจำำ�นวนมากจากความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค และมีีจุุดจบที่่�กองขยะซึ่่�งก่่อมลภาวะให้้กัับ
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงนัับเป็็นโจทย์์ใหญ่่ของอุุตสาหกรรมอาหาร
ที่่�ต้้องการแก้้ไข

คำำ�ตอบของ SCGC GREEN POLYMERTM คืือการ
เปลี่่�ยนจากการใช้้วััสดุุและพลาสติิกหลายประเภทเป็็นการ
ใช้้พลาสติิกประเภทเดีียว (Mono-Material Packaging)
โดยการพััฒนาเม็็ดพลาสติิก PP หรืือ PE สำำ�หรัับการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
ให้้มีีคุุณสมบััติเิ หมาะสมสำำ�หรัับการใช้้งานแต่่ละชั้้น� PP/PE ชั้้นน
� อกสำำ�หรัับ
การพิิมพ์์ที่่�สวยงาม PP/PE ชั้้�นกลางที่่�ควบคุุมการแพร่่โมเลกุุล
จากภายนอกตามมาตรฐานที่่�ต้้องการ
ผลลััพธ์์สุุดท้้ายคืือบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�นำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เพราะพลาสติิก
ประเภทเดีียวสามารถเข้้า
กระบวนการแปรรููป
ในเครื่่�องจัักรได้้ง่่าย

สำำ�หรัับพลาสติิกที่่�รีีไซเคิิลได้้ยาก อย่่างบรรจุุภััณฑ์์ Multi-Material
Packaging เอสซีีจีีซีีพััฒนานวััตกรรม Advanced Recycling
ที่่�สามารถเปลี่่�ยนพลาสติิกใช้้แล้้วให้้เป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น (Recycled
Feedstock) ผ่่านกระบวนการในโรงงานปิิโตรเคมีีออกมาเป็็น
เม็็ดพลาสติิกใหม่่ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมืือนกัับเม็็ดพลาสติิกใหม่่ (Virgin)
โดยได้้รัับการรัับรองทั้้�งมาตรฐานกระบวนการผลิิตและคุุณสมบััติิของ
เม็็ดพลาสติิกจาก ISCC PLUS มาตรฐานการรัับรองคาร์์บอนและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนระหว่่างประเทศ (International Sustainability
and Carbon Certification, ISCC)
นัับเป็็นเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลรายแรกของประเทศไทยที่่�ได้้รัับมาตรฐานนี้้�
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Renewable : พลาสติิกจากทรััพยากร
ที่่�ไม่่มีีวัันหมด
จะเป็็นไปได้้ไหมที่่�พลาสติิกจะแปรรููปจากทรััพยากรธรรมชาติิอื่่�นๆ
แทนที่่�จะเป็็นน้ำำ��มัันดิิบ และทำำ�ให้้ย่่อยสลายได้้ ไม่่เป็็นขยะร้้อยปีีอีีกต่่อไป
น้ำำ��มัันดิิบหรืือปิิโตรเลีียมที่่�นำำ�มากลั่่�นและแปรรููปจนเป็็นพอลิิเมอร์์
ชนิิดต่่างๆ มีีส่่วนปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศสร้้างปััญหาภาวะ
โลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
และยัังเป็็นทรัพั ยากรที่่จ� ะหมดไปในที่่สุ� ดุ หากมองถึึงความยั่่�งยืืนในอนาคต
การมองหาทรััพยากรธรรมชาติิประเภทอื่่�นมาใช้้แทนปิิโตรเลีียม
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เช่่นกััน และคำำ�ตอบที่่�อยู่่�ใกล้้ตััวที่่�สุุดก็็คืือพืืช
นวััตกรรมที่่�สามารถเปลี่่�ยนพืืชให้้เป็็นพลาสติิกจะให้้ประโยชน์์หลาย
ประการ หนึ่่�ง พืืชปลููกใหม่่ได้้ เป็็นทรัพั ยากรที่่ไ� ม่่มีีวันั หมด สอง ลดการใช้้
ปิิโตรเลีียม ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และ สาม การปลููกพืืช
จะช่่วยดููดซัับหรืือกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก โดยรวมแล้้วพลาสติิกจากพืืช
(Bio-Based) จะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกมีีค่่าการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกติิดลบ หมายถึึงว่่ามัันช่่วยกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก
ไว้้ได้้มากกว่่าการปล่่อย

ตััวอย่่างนวััตกรรมพลาสติิกจาก
SCGC GREEN POLYMERTM
SMXTM Technology
SX002JA, SX002J

S111F

ขวดเครื่่�องดื่่�มบางพิิเศษ

ทนทานพิิเศษ

ฝาขวดพลาสติิก

ฟิิล์์ม ถุุง ห่่อพลาสติิก

SMX551BU

ถััง IBC คอนเทนเนอร์์แข็็งแรงพิิเศษ

Bioplastics ภายใต้้ SCGC GREEN POLYMERTM แบ่่งเป็็น 2 ประเภท
ประเภทแรกคืือเม็็ดพลาสติิกที่่ย่� อ่ ยสลายได้้ทางชีีวภาพ
(Bio Compostable) โดยเอสซีีจีีซีีคิิดค้้นสููตรเฉพาะ พััฒนาเป็็น
เม็็ดพลาสติิกสำำ�หรัับขึ้้�นรููปเป็็นฟิิล์์มใช้้งานกัับสิินค้้าในครััวเรืือนและ
สิินค้้าอุุตสาหกรรม และได้้รัับการรัับรองว่่าย่่อยสลายทางชีีวภาพได้้จริิง
จากสถาบัันชั้้�นนำำ�ของโลก DIN CERTCO ประเทศเยอรมนีี
Bioplastics อีีกประเภทคืือ Bio-Based PE ซึ่่�งเอสซีีจีีซีีวิิจััยและพััฒนา
ร่่วมกัับ Braskem ผู้้นำ� �ด้้
ำ านพลาสติิกชีีวภาพระดัับโลกจากประเทศบราซิิล
A Better Future

PCR

PCRH01BN, PCRH02BW
แกลลอนน้้ำมัันเครื่่�อง

แกลลอนน้้ำยาล้้างจาน

พลาสติิกอาจเป็็น “ตััวร้้าย” ในสายตาของสัังคม แต่่ก็็ไม่่อาจปฏิิเสธ
คุุณประโยชน์์มากมายที่่พ� ลาสติิกมอบให้้ และยากที่่จ� ะหาวััสดุใุ ดมีีคุุณสมบััติิ
แทนที่่�พลาสติิก
เอสซีีจีีซีีเชื่่�อมั่่�นว่่านวััตกรรมและความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�ออนาคตที่่�ดีีกว่่า จะช่่วย
สร้้างแนวทางใหม่่ที่ทำ่� �ำ ให้้พลาสติิกเป็็นมิติ รกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าเป็็นศัตั รูู
จะเป็็นไปได้้ไหมที่่�วัันหนึ่่�งพลาสติิกทั้้�งหมดจะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก มากกว่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
SCGC GREEN POLYMERTM คืือความเป็็นไปได้้หนึ่่�งของพลาสติิก
แห่่งโลกอนาคตที่่�มีีให้้ใช้้แล้้วในปััจจุุบััน

Bio Compostable

BIOC01FN

ถุุงขยะย่่อยสลายได้้

Feature Story
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Feature
Story
ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

i2P Center ที่่�นี่่�มีีคำตอบ
“ศููนย์์สร้้างนวััตกรรม
พลาสติิก” เพื่่�อความยั่่�งยืืน
และเพื่่�อโลก

ในความรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคทั่่�วๆ ไป พลาสติิกทุุกประเภทก็็คืือพลาสติิก
แต่่สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตเม็็ดพลาสติิก ผู้้�นำำ�เม็็ดพลาสติิกไปขึ้้�นรููป เจ้้าของสิินค้้า
หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จากพลาสติิก ต่่างรู้้�ดีีว่่าพลาสติิกไม่่ใช่่
แค่่พลาสติิก พลาสติิกมีีหลากหลายประเภท มีีคุุณสมบััติิแตกต่่างกัันไป
เพื่่�อตอบโจทย์์การนำำ�มาใช้้งานแต่่ละอย่่าง
วัันนี้้�อุุตสาหกรรมพลาสติิกกำำ�ลัังเผชิิญปััญหาใหญ่่ในโลกอัันแปรปรวน
คืือปััญหาขยะพลาสติิกจากการใช้้งานครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�ง และปััญหาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพราะการ
ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานเพิ่่�มสููงขึ้้�น
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การเลืือกใช้้เม็็ดพลาสติิกที่่�ดีี และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม ลดการใช้้ทรััพยากร ลดการใช้้พลัังงาน และนำำ�กลัับมา
รีีไซเคิิลได้้ จึึงกลายเป็็นโจทย์์อัันท้้าทายของสิินค้้าและอุุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซีี ี ในฐานะผู้้พั� ฒ
ั นาเม็็ดพลาสติิกคุุณภาพสููง
มีีคำำ�ตอบให้้กัับลููกค้้าสำำ�หรัับปััญหาอัันท้้าทายนี้้�ที่่�ศููนย์์นวััตกรรม i2P
Center (Ideas to Products Center) ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
อาร์์ไอแอล จัังหวััดระยอง

ที่่�นี่่�คืือพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ ของเม็็ดพลาสติิก โดยยึึดหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และการทำำ�งานร่่วมกัันกับั ลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิดภายใต้้
เป้้าหมายเดีียวกััน คืือการดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นมิติ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม
จุุดประกายไอเดีีย “พลาสติิก”
มีีคำำ�ถามมากมายที่่เ� จ้้าของผลิิตภััณฑ์์ในแต่่ละอุุตสาหกรรมต้้องการคำำ�ตอบ
ทำำ�อย่่างไรให้้ใช้้เม็็ดพลาสติิกน้้อยลง ลดการใช้้ทรััพยากร แต่่คุุณสมบััติิ
ของผลิิตภััณฑ์์ยัังแข็็งแรงเหมืือนเดิิม
ทำำ�อย่่างไรให้้น้ำำ��หนัักเบา แต่่ทนทานกัับปฏิิกิิริิยาทางเคมีีได้้ดีีเท่่าเดิิม
ทำำ�อย่่างไรให้้นำำ�พลาสติิกใช้้งานแล้้วกลัับมารีีไซเคิิลเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ที่่�มีีความสวยงาม ฯลฯ
ใน i2P Center จึึงนำำ�เสนอพื้้�นที่่�แรกด้้วยโซน Innovation Center
จััดแสดงผลิิตภััณฑ์์ตััวอย่่างที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจากนวััตกรรม
ที่่�หลากหลายของเอสซีีจีีซีี เพื่่�อจุุดประกายความคิิดให้้กัับลููกค้้า
โดยแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�มนวััตกรรม
Climate Emergency นวััตกรรมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาภาวะโลกร้้อน
ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�มุ่่�งพััฒนาเม็็ดพลาสติิกด้้วยหลััก 4Rs
Reduce ลดการใช้้วััตถุุดิิบพลาสติิก Recyclable ออกแบบเพื่่�อให้้
รีีไซเคิิลได้้ Recycle นำำ�พลาสติิกกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตใหม่่
และ Renewable ย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ โดยใช้้นวััตกรรมหลากหลาย
ของเอสซีีจีีซีี เช่่น SMXTM Technology เม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง
PCR พร้้อมตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์ เช่่น แผ่่นอะคริิลิิกใสหลัังคา
ShinkoliteTM ลดการใช้้ไฟฟ้้าแสงสว่่าง แผงโซลาร์์เซลล์์ลอยน้ำำ�� ชิ้้นส่
� วน
่
พลาสติิกน้ำำ�� หนัักเบาสำำ�หรัับรถยนต์์ EV ฯลฯ

พรชััย แสงรุ่่�งศรีี ตำำ�แหน่่ง Technology Strategy and Portfolio
Leader ซึ่่�งมีีประสบการณ์์ทำำ�งานด้้านการพััฒนาสิินค้้าและนวััตกรรม
มากว่่า 24 ปีี เล่่าถึึงประสบการณ์์ทำำ�งานกัับลููกค้้า ลููกค้้าบางราย
มีีคำำ�ตอบชััดเจนว่่าต้้องการอะไร บางรายมีีโจทย์์ในใจและกำำ�ลังั หาคำำ�ตอบ
บางรายอาจยัังไม่่รู้้�ว่่าจะเริ่่�มต้้นจากจุุดไหน ทีีมงานจึึงต้้องมีีวิิธีีทำำ�งาน
ร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
ศููนย์์ i2P มีีกระบวนการทำำ�งานแบบ Design Thinking โดยผสาน
การทำำ�งานของ 3 ทีีมสำำ�คััญ ได้้แก่่
Material ทีีมคิิดค้้นและพััฒนาสููตรเม็็ดพลาสติิกหรืือพอลิิเมอร์์
Processing ทีีมดููแลขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ และ
Design ทีีมออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้สวยงาม ผลิิตในปริิมาณ
ระดัับอุุตสาหกรรมได้้ และใช้้งานได้้จริิง
หากเปรีียบ i2P Center คืือ “ห้้องครััว” ทีีม Material คืือนัักจััดหา
วััตถุุดิิบที่่�ดีี มีีประโยชน์์ ทีีม Processing คืือพ่่อครััวผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
กรรมวิิธีีการปรุุงรส และทีีม Design คืือนัักออกแบบหน้้าตาของอาหาร
ให้้ดููดีีและน่่าลิ้้�มลอง
สามทีีมร่่วมมืือกัันทำำ�งานเพื่่�อให้้ได้้อาหารจานที่่�ดีีที่่�สุุด ด้้วยหลััก Market
Back Approach ค้้นหาความต้้องการในเชิิงลึึกและตอบสนองลููกค้้าและ
ตลาดได้้อย่่างแท้้จริิง โดยไม่่ลืืมคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
ขั้้�นตอนนี้้�เป็็นกระบวนการที่่�ใช้้เวลามากที่่�สุุด เพราะต้้องอาศััยการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์จนเกิิดความรู้้�สึึกไว้้วางใจว่่า i2P เป็็นเสมืือนทีีมงาน
เดีียวกัันที่่�มาร่่วมกัันแก้้ไขปััญหา

Urbanization & Digitization นวััตกรรมเพื่่�อการเติิบโตและปรัับตััวสู่่�
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของเมืือง ช่่วยสร้้างเสถีียรภาพในการขยายโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเพื่่�อการสาธารณููปโภคที่่�มั่่�นคงในระยะยาว เช่่น พลาสติิกหุ้้�มสาย
เคเบิ้้�ลใยแก้้วป้้องกัันการลามไฟ ท่่อทนแรงกระแทกและแรงดัันสููง ฯลฯ
Health & Wellness นวััตกรรมเกี่่�ยวกัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
เช่่น กล่่องอาหารเเบบ Freeze-to-Heat ท่่อพีีวีีซีีไร้้สารตะกั่่�ว แคปซููล
เคลื่่�อนย้้ายผู้้ป่� ว่ ยความดัันลบกรณีีการระบาดของโควิิด 19 อุุปกรณ์์
ป้้องกัันเชื้้�อโควิิด 19 สำำ�หรัับงานทัันตกรรม ฯลฯ
หรืือหากลููกค้้าไม่่มีีไอเดีียใดๆ ก่่อนมาเยี่่ย� มชม เมื่่�อได้้เห็็นตัวั อย่่างใน
Innovation Center แล้้วก็็อาจเกิิดความคิิดอยากปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ของ
ตนเองให้้รัักษ์์โลกขึ้้�นอีีกไม่่น้้อย แต่่จะทำำ�อย่่างไร โซนต่่อไปมีีคำำ�ตอบ
Co-Creation ร่่วมมืือกัันสร้้างสรรค์์โซลููชััน
ถััดจาก Innovation Center คืือ Co-Creation Area พื้้�นที่่�ระดมไอเดีีย
ตั้้�งคำำ�ถาม ทบทวนปััญหาของสิินค้้า และหาโซลููชัันที่่�ทำำ�ให้้สิินค้้าดีีขึ้้�น
ผ่่านกิิจกรรม Workshop โดยทีีมงาน i2P
“เมื่่�อก่่อนเราคิิดค้้นสููตรเม็็ดพลาสติิกใหม่่ๆ พอทำำ�สำ�ำ เร็็จก็เ็ ฮ้้ ! ยููเรก้้า !
ส่่งต่่อให้้ทีีมขายนำำ�เม็็ดพลาสติิกไปขายในตลาด แต่่อาจไม่่ตอบโจทย์์
ทั้้�งหมดที่่�ลููกค้้าต้้องการ เราจึึงเปลี่่�ยนวิิธีีคิิดวิิธีีทำำ�งาน ตอนนี้้�เรามีี
ศููนย์์นวััตกรรม i2P ให้้ลููกค้้าเดิินเข้้ามาเล่่าปััญหาและความต้้องการของ
เขาให้้เราฟััง เราก็็จะช่่วยกัันศึึกษาค้้นหาโซลููชัันที่่�ดีีที่่�สุุดร่่วมกััน”

การออกแบบที่่ดีีต้้
� องคิิดครบวงจร ตอบโจทย์์ทั้้ง� การผลิิตที่่ง่� า่ ย การใช้้งาน
ที่่�มีีคุุณภาพ และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ การตอบสนองความต้้องการของ
“ลููกค้้า” จึึงไม่่ใช่่แค่่เจ้้าของสิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์ แต่่รวมไปถึึงผู้้�บริิโภค
ที่่�ใช้้สิินค้้าตััวจริิง
ตััวอย่่างหนึ่่�งในประสบการณ์์ของทีีม i2P คืือการเปลี่่ย� นชิ้้�นส่วนวั
่ สดุ
ั เุ หล็็ก
ของรถแทรกเตอร์์เป็็นพลาสติิก ก่่อนออกแบบทีีมงานต้้องลงพื้้�นที่เ่� พื่่�อเข้้าใจ
ปััญหาของชาวนาชาวสวนผู้้�ใช้้รถแทรกเตอร์์ ซึ่่�งบางครั้้�งก็็เป็็นเรื่่�องของ
ความเชื่่�อดั้้�งเดิิม เช่่น เหล็็กแข็็งแรงกว่่าพลาสติิก ทีีมงาน i2P จึึงต้้อง
ถ่่ายทำำ�คลิิปวิิดีีโอแสดงการทุ่่�มการทุุบชิ้้นส่
� วนพ
่ ลาสติิกว่่าแข็็งแรงเพีียงใด
ให้้เห็็นชััดเจนกัับสายตา ตามหลััก Design Thinking ว่่า “Show,
Don’t Tell”
แต่่สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดของการสร้้างความร่่วมมืือกัับลููกค้้า คืือ “ความไว้้
วางใจ” และ “ความเชื่่�อมั่่�น” ตั้้�งแต่่ก้้าวแรกที่่�ลููกค้้าเข้้ามาเยี่่�ยมชมศููนย์์
ร่่วมกัันประชุุมตีีโจทย์์ปัญ
ั หา หาไอเดีีย ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ จนถึึงขั้้น� ตอน
การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
Feature Story
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พื้้�นที่่�ถััดไปของ i2P Center จึึงมีีความสำำ�คััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น
เพราะเป็็นห้้องครััวปรุุงอาหารจากสููตรที่่�ออกแบบ ให้้ได้้ลองลิ้้�มชิิมรสเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�พิิสููจน์์และจัับต้้องกัันได้้ก่่อนนำำ�ไปผลิิตจริิงด้้วยความมั่่�นใจ
พััฒนาและทดสอบได้้เร็็ว ขยายโอกาส
ความสำเร็็จ
Application Development Center เป็็นดั่่�งหััวใจของศููนย์์นวััตกรรม
i2P Center เพราะเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับขึ้้�นรููปและทดสอบคุุณภาพของ
เม็็ดพลาสติิกให้้เป็็น “ผลิิตภััณฑ์์ต้น้ แบบ” ว่่ามีีคุุณสมบััติติ อบโจทย์์ได้้จริิง

เสีียงจากพัันธมิิตร
i2P Center
จิิรพจน์์ ธนพััฒน์์ชััยพงศ์์
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนา เครืือเบทาโกร

“เบทาโกรทำธุุรกิิจอาหารด้้วยจุุดยืืนชััดเจน
ด้้านคุุณภาพและความยั่่�งยืืน เราใช้้
เม็็ดพลาสติิกปริิมาณมากในการผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์ซึ่่�งเป็็นพลาสติิก
Single Use ใช้้แล้้วทิ้้�งไป และเป็็น
ต้้นทุุนหนึ่่�งในการผลิิต เราจึึง
ร่่วมมืือกัับเอสซีีจีีซีีซึ่่�งเป็็น
ซัับพลายเออร์์รายหลัักในการลด
ปริิมาณวััสดุุ และทำอย่่างไรให้้ใช้้

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

พลาสติิกเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ทางศููนย์์ i2P ได้้เข้้ามาช่่วยออกแบบ
พอลิิเมอร์์ชนิิดใหม่่ ซึ่่�งลดความหนา

Feature
Story

ของบรรจุุภััณฑ์์ลงได้้ แต่่มีีความเหนีียวแข็็งแรง
ทนทานมากขึ้้�น และยัังช่่วยจััดหาโรงงานขึ้้�นรููปบรรจุุภััณฑ์์ให้้ได้้
ตามแบบที่่�เราต้้องการ ซึ่่�งถืือเป็็นการให้้บริิการ Total Solution

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

อย่่างแท้้จริิง
นอกจากจะช่่วยลดต้้นทุุนแล้้ว สิ่่�งสำคััญคืือการดำเนิินธุุรกิิจ

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

โดยเฉพาะการส่่งออกสู่่�ตลาดโลกในปััจจุุบัันมีีความห่่วงใยเรื่่�อง
ความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น บริิษััทจึึงต้้องนำเรื่่�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและ

ผลการ
ดำเนิินงาน

ความเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าเป็็นแกนหลัักของการดำเนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนและความสามารถในการแข่่งขัันในระยะยาว
ศููนย์์ i2P ของเอสซีีจีีซีีนัับเป็็นพัันธมิิตรสำคััญของเบทาโกร
ในการสร้้างความยั่่�งยืืน เป็็นผู้้�ผลิิตที่่�มีีความรู้้�ความชำนาญและ

ตามการออกแบบ ด้้วยเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ 3 มิิติิ และเครื่่�องจัักร
มาตรฐานระดัับโลก ช่่วยย่่นระยะเวลาการออกผลิิตภััณฑ์์ได้้เร็็วขึ้้�นกว่่า
2 เท่่าตััว
“เอสซีีจีีซีีลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีและเครื่่�องจัักรเพื่่�อทดสอบผลิิตภััณฑ์์
ให้้เสมืือนโรงงานลููกค้้าอยู่่�ที่่�นี่่� ถ้้าทดสอบที่่�นี่่�ผ่่านร้้อยละ 99 เวลานำำ�ไป
ทดสอบกัับเครื่่�องจัักรของลููกค้้าก็็จะผ่่านด้้วย”
บุุญมีี จิิรพนากร ตำำ�แหน่่ง Head of Application Development Center
ประสบการณ์์ทำ�ำ งานกว่่า 30 ปีี เล่่าว่่าก่่อนหน้้านี้้�กระบวนการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ใช้้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีีครึ่่�งถึึง 3 ปีี แต่่ปััจจุุบัันเหลืือ
เพีียง 6 เดืือนถึึง 1 ปีี เพราะในอดีีตต้้องรอเครื่่�องจัักรของลููกค้้าว่่าง
จึึงจะมีีเวลาให้้นำำ�เม็็ดพลาสติิกขึ้้�นรููปทดสอบ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ต้้องรอนาน
หลายเดืือนกว่่าทีีมงานจะนำำ�ผลกลัับมาปรัับปรุุงและนำำ�ไปทดสอบใหม่่
จนได้้เม็็ดพลาสติิกที่่�ตอบโจทย์์ผลิิตภััณฑ์์ ก็็อาจล่่าช้้าหรืือเสีียโอกาส
ทางการตลาดไปเสีียก่่อน
แต่่เมื่่�อมีีเครื่่อ� งจัักรคุุณภาพสููงในพื้้�นที่ศููนย์
่� ์ i2P ก็็สามารถทดสอบ
ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ ปรัับแก้้ไขและปรัับปรุุงจนได้้สููตรเม็็ดพลาสติิกที่่�มีี
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

นวััตกรรมในวััสดุุอย่่างดีี สามารถแข่่งขัันด้้านราคา ช่่วยให้้คำตอบ
เป็็นโซลููชัันที่่�ครบวงจร และดููแลไปตลอดวงจรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์
ที่่�สำคััญคืือมีีการทำงานร่่วมกัันอย่่างเข้้าใจ เป็็นทีีมเดีียวกัันและ
มองเห็็นเป้้าหมายเดีียวกััน เราจึึงให้้ความเชื่่�อมั่่�นในเอสซีีจีีซีีอย่่างสููง”

ตััวอย่่างความร่่วมมืือ
•	ถุุงบรรจุุภััณฑ์์ไก่่ SMX™ Technology 		
ลดการใช้้พลาสติิกกว่่า 400 ตัันต่่อปีี
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
	กว่่า 800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
	ต่่อปีี
•

ถุุงบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้พลาสติิกชนิิดเดีียว 		
(Mono Material) ซึ่่�งรีีไซเคิิลได้้

	ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้กว่่า 40% เทีียบกัับบรรจุุภััณฑ์์เดิิม

คุุณภาพตอบสนองลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว และร่่นระยะเวลาการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาดของลููกค้้าให้้เร็็วขึ้้�นด้้วย

สราวุุฒิิ อยู่่�วิิทยา

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและประธานคณะ
กรรมการด้้านการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน กลุ่่�มธุุรกิิจ TCP
“TCP มีีนโยบายการทำธุุรกิิจร่่วมกัับ
การตอบแทนสัังคมมากว่่า 65 ปีี ตั้้�งแต่่
ก่่อตั้้�งบริิษััทจนถึึงปััจจุุบััน เรานำเรื่่�องความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมเป็็นส่่วนสำคััญของการดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืน โดยวางกรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็น 3 เสาหลัักคืือ
Integrity หรืือพัันธมิิตรธุุรกิิจยั่่�งยืืนและธรรมาภิิบาลในการทำธุุรกิิจ

ศููนย์์ i2P จึึงแสดงศัักยภาพของเอสซีีจีีซีี ไม่่ใช่่แค่่ในฐานะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
การพััฒนาสููตรเม็็ดพลาสติิก แต่่ยัังเป็็นผู้้�รู้้�ลึึกรู้้�จริิงเรื่่�องการฉีีดขึ้้�นรููป
พลาสติิก ซึ่่�งเป็็นอีีกศาสตร์์หนึ่่�งที่่�มีีความซัับซ้้อนและสำำ�คััญต่่อคุุณสมบััติิ
บนทุุกตารางนิ้้�วของผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งความแข็็งแรง ทนทาน ความเหนีียว
หรืือความยืืดหยุ่่�น
ทีีมงานของ i2P ยัังให้้คำำ�แนะนำำ�ในการนำำ�เม็็ดพลาสติิกที่่อ� อกแบบไว้้ไปใช้้
กัับเครื่่�องจัักรของลููกค้้าถึึงที่่�หน้้างาน เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิ
สููงสุุดตามที่่�กำำ�หนด
แม้้จุุดแข็็งสำำ�คััญจะอยู่่�ที่่�เครื่่�องจัักรที่่�ช่่วยย่่นระยะเวลาได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
แต่่ทีีมงาน i2P ทุุกคนมีีความเห็็นตรงกัันว่่า
“การเข้้าใจปััญหาที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า” คืือกุุญแจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ i2P
เติิบโต

Quality คุุณภาพของสิินค้้า บริิการ และคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน
และ Harmony การอยู่่�ร่่วมกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
เราจึึงยิินดีีที่่�ได้้ร่่วมงานกัับเอสซีีจีีซีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำในอุุตสาหกรรม
พลาสติิกที่่�มีีองค์์ความรู้้�ทางเทคโนโลยีีและเครืือข่่ายหลากหลาย
ในการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
การร่่วมงานกัับศููนย์์ i2P ทำให้้เราได้้ไอเดีียมากมายและมีีกระบวนการ
ทำงานร่่วมกัันที่่�สนุุก ทีีมงานมีีความแข็็งแกร่่งและมีีมุุมมองเปิิดกว้้าง
ใช้้ความเชี่่�ยวชาญทั้้�งในวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นและความเข้้าใจในสิินค้้า
โดยพยายามตอบโจทย์์เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�นำไปใช้้งานได้้จริิง
เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และมีีความคุ้้�มค่่าเชิิงธุุรกิิจ
เป้้าหมายอัันใกล้้ของกลุ่่�มธุุรกิิจ TCP คืือ การสร้้างความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน เพื่่�อนำไปสู่่�การลดคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ในอนาคต และ
บรรจุุภััณฑ์์ทุุกอย่่างต้้องรีีไซเคิิลได้้ 100% ซึ่่�งต้้องช่่วยกัันสร้้าง
ความตระหนัักเรื่่�องความยั่่�งยืืนให้้กัับผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยกััน
สนัับสนุุนสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เรามีีอีีกหลายโครงการ
ที่่�จะร่่วมมืือกัับศููนย์์ i2P เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับธุุรกิิจ ทั้้�งการ
แก้้ไขปััญหาบรรจุุภััณฑ์์ การ Upcycling ขยะ การช่่วยเหลืือสัังคม
และการบริิหารจััดการน้้ำ”

ตััวอย่่างความร่่วมมืือ
นวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถ
รีีไซเคิิลได้้ 100% และการนำ
พลาสติิกที่่�ผ่่านการใช้้งานแล้้ว
กลัับมาใช้้ประโยชน์์ต่่อสัังคม
ผ่่านกิิจกรรม CSR

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
ปััจจุุบัันศููนย์์นวััตกรรม i2P Center ทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้าและเครืือข่่าย
ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันวิิจััย และผู้้�เชี่่�ยวชาญ มากกว่่า 50 ราย
ร่่วมพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ มากกว่่า 80 โครงการต่่อปีี มีีผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ออกสู่่�ตลาดเฉลี่่�ยปีีละ 10 ผลิิตภััณฑ์์ โดย 40% ของผลิิตภััณฑ์์ผ่่าน
เกณฑ์์ของ SCG Green Choice ที่่�มีีคุุณสมบััติิสามด้้าน คืือ หนึ่่�ง
ประหยััดพลัังงานและลดโลกร้้อน สอง ประหยััดทรััพยากรธรรมชาติิและ
ยืืดอายุุการใช้้งาน และ สาม ส่่งเสริิมสุุขอนามััยที่่�ดีี ซึ่่�งตอบรัับกลยุุทธ์์
เชิิงรุุกขององค์์กร คืือเร่่งการขยายเข้้าสู่่�ธุุรกิิจเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�มสููง (HVA)
ศููนย์์นวััตกรรม i2P Center ถืือเป็็น One Stop Service ที่่�รวบรวม
องค์์ความรู้้�ด้้านนวััตกรรมเม็็ดพลาสติิกจากประสบการณ์์ของเอสซีีจีีซีี
และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ
ผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิต เจ้้าของสิินค้้า ผู้้�บริิโภค เพื่่�อสร้้างฐานพัันธมิิตร
ที่่�มีีเป้้าหมายเดีียวกัันในการพััฒนา “ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม” เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
ปััญหาขยะพลาสติิกที่่�กำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืนและเพื่่�อโลกของเรา
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ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�สำคััญของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
คณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ได้้ระบุุประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญของ

ั ทำขึ้้�นในปีี 2560 ประกอบกัับ
บริิษััท (Enterprise Materiality) ในปีี 2564 โดยทบทวนประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�จัด
การพิิจารณาแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญทั้้�งในระดัับโลกและระดัับภููมิิภาค ความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำคััญ

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

อ้้างอิิงตามกรอบการรายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบัับ GRI Standards

กระบวนการประเมิินและจััดลำดัับความสำคััญ
ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

2

1

Feature
Story

• รวบรวมประเด็็นด้้าน	
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน	
	ทั้้�ง 3 มิิติิ เศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• สำำ�รวจความคิิดเห็็น	
	ประเด็็นด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและ
บริิษััท

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

8

พััฒนา
Materiality
Metrics

• จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่�อประเมิินประเด็็น	
	ที่่�สำำ�คััญและผลกระทบ
• จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ	
ของประเด็็นที่มีีต่
่� อ่ บริิษัทั
โดยให้้ค่่าคะแนน
	น้ำำ��หนััก และความถี่่�

• ประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญ	
และผลกระทบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
จากการให้้ค่่าน้ำำ��หนััก
และการประเมิินโดย
Rating Agency เช่่น
DJSI

• ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของ
	ประเด็็นจากน้้อยไปมาก
(0-8) ระหว่่างผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียและบริิษััท

พลัังงานและการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ

การกำกัับดููแลกิิจการ

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิินค้้าและบริิการ

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

ความสำคััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การจััดการน้้ำ

5

การบริิหารแรงงาน
และสิิทธิิมนุุษยชน

สิ่่�งแวดล้้อม

การดููแลและพััฒนา
พนัักงาน

สัังคม

นวััตกรรมและเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน

เศรษฐกิิจ

4
การจััดการ
คุุณภาพอากาศ

3

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
(Enterprise Materiality)

ความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศและไซเบอร์์

2

การพััฒนาชุุมชน
และสัังคม

•	สุุขภาพและความปลอดภััย
•	พลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
• ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
•	นวััตกรรมและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การสร้้างประสบการณ์์
ของลููกค้้า

1
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน

0

1

2

3

4

5

ความสำคััญต่่อ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

•	ทบทวนประเด็็นที่่�สำำ�คััญ	
โดยผู้้�บริิหารระดัับสููง

สุุขภาพ
และความ
ปลอดภััย

7
6

4

จััดลำดัับ
ความสำคััญ
ต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

รวบรวม
ประเด็็น

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

3

จััดลำดัับ
ความสำคััญ
ต่่อ เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์
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7

8

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ (Enterprise Materiality)
พลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

นวััตกรรมและ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

สุุขภาพและความปลอดภััย

ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ

มุ่่�งมั่่�นในการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและอ้้อม
โดยเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาด
และประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงาน พััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��และปลููกป่่าเพื่่�อ
ดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจก

ส่่งเสริิมธุุรกิิจเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ที่่�ครอบคลุุมตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของ
ผลิิตภััณฑ์์ พััฒนานวััตกรรม โซลููชััน
และสร้้างความร่่วมมืือและแสวงหา
เทคโนโลยีี เพื่่�อสร้้างธุุรกิิจใหม่่
และการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยของ
พนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
โดยกำำ�หนดเป้้าหมายการทำำ�งาน
ที่่�ปราศจากอุุบััติิเหตุุและการเจ็็บป่่วย
จากการทำำ�งาน ทั้้�งธุุรกิิจภายในประเทศ
ต่่างประเทศ และงานโครงการ

พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมตลอดวััฏจัักรชีีวิิต
ของผลิิตภััณฑ์์ และสร้้างความแตกต่่าง
ในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจด้้วยการสร้้าง
ความมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่�อตอบโจทย์์
ความต้้องการ

ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยง

•	ด้้านภััยพิิบััติิ โดยเฉพาะน้ำำ��ท่่วม
	น้ำำ��แล้้ง ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
โดยตรง
• กฎระเบีียบในประเทศและ		
	กำำ�แพงภาษีีระหว่่างประเทศ 		
เช่่น European Green Deal
• งบประมาณด้้านการพััฒนา		
เทคโนโลยีีที่่�เพิ่่�มสููงอย่่าง
	ต่่อเนื่่�อง
• ความน่่าเชื่่�อถืือต่่อธุุรกิิจ กรณีี		
	ธุุรกิิจไม่่สามารถดำำ�เนิินการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้		
ตามที่่�ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาไว้้

•	ดิิสรัปชั
ั นท
ั างธุุรกิิจจากนวััตกรรม
และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ใน		
	อุุตสาหกรรมพลาสติิกทั่่�วโลก
• กระบวนการนำำ�ขยะกลัับมา		
	รีีไซเคิิลเป็็นไปได้้ยาก
ในสถานการณ์์โควิิด 19
• การขาดแคลนขยะพลาสติิก
	ที่่�มีีคุุณภาพ
• ความเข้้มงวดของกฎหมาย
Extended Producer
Responsibility ให้้ธุุรกิิจ
	รัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคด้้วยการ
	ดููแลบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ตลอดวััฏจักั รชีีวิติ

• ความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุในการ
	ทำำ�งานที่่�การประเมิินความเสี่่�ยง
ไม่่ครอบคลุุม
• ความเสี่่�ยงจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
	ที่่ส่� ง่ ผลต่่อการรั่่ว� ไหลของสารเคมีี	
หรืือสารไวไฟ
• ความเสี่่�ยงจากโรคซึ่่�งมาจาก		
การทำำ�งาน สารเคมีีอัันตราย 		
การทำำ�งานที่่�ไม่่ถููกหลััก
การยศาสตร์์ และความเครีียด
•	สููญเสีียความน่่าเชื่่�อถืือต่่อธุุรกิิจ
กรณีีเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการทำำ�งาน

• การแข่่งขัันในตลาดที่่�สููงขึ้้�น
ผู้้บ� ริิโภคมีีทางเลืือกในผลิิตภััณฑ์์
	ที่่�มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
•	ปััญหาความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
	ที่่เ� กิิดความไม่่ปลอดภััยและส่่งผล
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
•	สููญเสีียความน่่าเชื่่อ� ถืือของธุุรกิิจ
หากเกิิดกรณีีบกพร่่องด้้าน		
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
บริิการ และโซลููชััน

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

• เข้้าตลาด Green Market เพื่่�อ
เพิ่่�มข้้อได้้เปรีียบด้้านการแข่่งขััน	
ในผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��
• เสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ธุุรกิิจ
	ที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• ยกระดัับห่่วงโซ่่อุุปทานสีีเขีียว
เพิ่่�มทางเลืือกผลิิตภััณฑ์์		
คาร์์บอนต่ำำ��แก่่ผู้้�บริิโภค

•	สร้้างความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน
ในการขัับเคลื่่�อนหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และส่่งเสริิมการบริิโภค
	ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��
• เพิ่่�มโอกาสในการจััดการขยะ		
จากสถานการณ์์โควิิดที่่�ผู้้�บริิโภค
ใช้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกมากขึ้้�น
เพื่่�อสุุขภาพและความปลอดภััย

• พััฒนามาตรฐานการดำำ�เนิินงาน	
	ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
และเป็็นต้้นแบบองค์์กรแห่่ง
	สุุขอนามััยและความปลอดภััย
•	สร้้างผลิิตภััณฑ์์และโซลููชััน
	ที่่�ตอบโจทย์์ด้้านสุุขภาพ
ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม

• พััฒนาบุุคลากรและเทคโนโลยีี		
เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า บริิการ
และโซลููชััน
•	ส่่งเสริิมสิินค้้าให้้ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้าง
ความแตกต่่างเพื่่�อการแข่่งขััน
ในตลาดโลก

ประเด็็นความยั่่�งยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
การสร้้างคุุณค่่ายั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
การสร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศและไซเบอร์์
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (น้ำำ��)
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (อากาศ)
การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
การดููแลและพััฒนาพนัักงาน
การดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

พลัังงานและ
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

นวััตกรรมและ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

สุุขภาพ
และความปลอดภััย

ความรัับผิิดชอบต่่อ
สิินค้้าและบริิการ

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่ส
� ำคััญ

29

Materiality

การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาด
และประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน

เป้้าหมาย

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นปััญหาระดัับโลกที่่�ส่่งผลกระทบ

ต่่อผู้้�คนในทุุกประเทศ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี มุ่่�งมั่่�นดำเนิินการ

เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยเพิ่่�มสััดส่่วน
การใช้้พลัังงานสะอาดและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน พร้้อมพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่่ำ (Low Carbon
Footprint Product) เพื่่�อสร้้าง

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

ปีี 2573
การลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกลง

20%

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2564 ทั้้�งธุุรกิิจใน
ประเทศไทยและต่่างประเทศ

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าในเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ

ตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิตไปจนถึึงลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
รวมทั้้�งสร้้างความร่่วมมืือในการควบคุุม

Feature
Story

อุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้สููงเกิิน

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

1.5 องศาเซลเซีียสตามความตกลงปารีีส

มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน

ภายในปีี 2593

และมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ภายในปีี 2593

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

•
การปรัับปรุุงหรืือ
ปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการและ
อุุปกรณ์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงานสููงขึ้้น�

ผลการ
ดำเนิินงาน

•
การใช้้พลัังงานสะอาด
ทดแทนเชื้้อ� เพลิิง
ฟอสซิิล

กลยุทธ์การด�ำเนินการ
1. การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1+2)
2. การเตรีียมการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (Scope 3)
•	จััดทำำ�ระบบเก็็บข้้อมููลเพื่่�อประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ
		 ไปจนถึึงการจััดการของเสีีย และใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากร
		 อย่่างคุ้้�มค่่า ลดการใช้้พลัังงาน ลดของเสีีย และเพิ่่�มการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
3. การพััฒนาแหล่่งกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก
• การปลููกป่่า การฟื้้�นฟููธรรมชาติิ
• การพััฒนานวััตกรรมในการกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

•
วิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีเพื่่�อมุ่่�งสู่่�
ความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน
ภายในปีี 2593

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานด้้วยเทคโนโลยีีชั้้�นสููง
ออกแบบอุุปกรณ์์ที่มีีป
่� ระสิิทธิภิ าพสููงตั้้�งแต่่การสร้้างโรงงาน และปรัับปรุุงกระบวนการและอุุปกรณ์์ให้้มีีประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงาน
สููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ติิดตั้้�งระบบดึึงก๊๊าซส่่วนเกิินที่ต้้่� องเผาทิ้้�งเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้เป็็นวัตั ถุุดิบิ ของอีีกโรงงาน (Flare Gas Recovery)
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 3,800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี และนำำ�ก๊๊าซส่่วนเกิินที่่�ต้้องเผาทิ้้�งกลัับมาใช้้ปรัับปรุุง
ประสิิทธิภิ าพเชิิงความร้้อนด้้วย Turbine Generator ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 12,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานด้้วย AI และระบบอััตโนมััติิ
นำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ เช่่น AI, Machine Learning, Data Analytics, ระบบอััตโนมััติิ เข้้ามาควบคุุมการทำำ�งาน ช่่วยลดการใช้้พลัังงานลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
• บริิษััทระยองโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด ปรัับปรุุงการตรวจวััดและตั้้�งค่่าควบคุุมระบบไอน้ำำ��ซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนสููง จากการใช้้พนัักงาน
		 มาเป็็นระบบดิิจิทัิ ลั อััตโนมััติิ และปรัับปรุุงการทำำ�งานของเตาปฏิิกิริิ ยิ าความร้้อน ซึ่่�งเป็็นอุปุ กรณ์์ที่ใ่� ช้้พลัังงานมากที่่สุ� ดุ ในโรงงาน
				ด้้วยระบบอััตโนมััติิและ Machine Learning ช่่วยลดการใช้้พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม
				 8,030 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
			
• บริิษััทมาบตาพุุดโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด ใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ AI บริิหารจััดการ
				พลัังงานในหน่่วยการผลิิต ช่่วยลดการใช้้พลัังงานได้้กว่่า 19,430 กิิกะจููลต่่อปีี
				 และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกกว่่า 806 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
				 และช่่วยให้้ควบคุุมกระบวนการผลิิตได้้ง่่ายและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

โซลููชัันระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เอสซีีจีีซีีพััฒนาระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์และนำำ�มาติิดตั้้�งใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนพลัังงาน
สะอาดและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมทั้้�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านโซลููชัันพลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้บริิการ
แก่่บริิษััทในเครืือเอสซีีจีี หน่่วยงานภายนอก และลููกค้้า เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านพลัังงานแสงอาทิิตย์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
• Floating Solar Solutions นวััตกรรมโซลาร์์ฟาร์์มลอยน้ำำ��ที่่�ให้้บริิการแบบโซลููชััน	
ครบวงจรเป็็นรายแรกของประเทศไทย ตั้้�งแต่่การออกแบบ ผลิิต ทุ่่�นลอยน้ำำ�� ตั้้�งแต่่
	ปีี 2561-2564 รวมกว่่า 43 โครงการ มีีกำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้ารวมกว่่า 50 เมกะวััตต์์
	ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้กว่่า 35,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
• Solar Rooftop and Solar Farm จััดทำำ�โครงการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ตั้้�งแต่่ปีี 2562
โดยติิดตั้้�งบนหลัังคาอาคารสำำ�นัักงาน โรงงาน และแนวท่่อขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในธุุรกิิจ
ของเอสซีีจีซีี ใี นนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด รวมการติิดตั้้�งแล้้วทั้้�งสิ้้�น
4.8 เมกะวััตต์์ ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม
3,300 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
• โครงการรถยนต์์ไฟฟ้้าบููรณาการร่่วมกัับการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ใช้้งานแทนรถยนต์์เชื้้�อเพลิิงดีีเซลในบริิษััท
อาร์์ไอแอล 1996 จำำ�กััด ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้
7 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อคัันต่่อปีี

การรัับรอง
คาร์์บอน
ฟุุตพริ้้�นท์์ของ
องค์์กร (CFO)
ปีี 2564 ธุุรกิิจของ

เอสซีีจีีซีีได้้รัับการรัับรอง
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์

ขององค์์กร จากองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซ

เรืือนกระจก (องค์์การ

มหาชน) จำนวน 4 บริิษััท
แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�น

ในการบริิหารจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจก เพื่่�อลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

นวััตกรรมคาร์์บอนต่่ำ
ด้้วยการค้้นคว้้านวััตกรรมที่่�ส่่งเสริิมการผลิิตคาร์์บอนต่ำำ��
• การใช้้เชื้้�อเพลิิงสะอาดขั้้�นสููงที่่�ไม่่มีีการปลดปล่่อยคาร์์บอน
• การดัักจัับและกัักเก็็บคาร์์บอนเพื่่�อลดการสะสมของคาร์์บอนในชั้้�นบรรยากาศ การนำำ�คาร์์บอนกลัับมา
ใช้้ประโยชน์์
ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่ส
� ำคััญ
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Materiality

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ส่่งต่่อคุุณค่่า พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
สร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ประยุุกต์์หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเข้้ากัับธุุรกิิจ

ตลอดทั้้�งวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การออกแบบเม็็ดพลาสติิกให้้ใช้้ทรััพยากร
น้้อยที่่�สุุด แต่่ยัังคงมีีประสิิทธิิภาพ ใช้้ประโยชน์์จากคุุณค่่าของพลาสติิกอย่่าง
สููงสุุด ยืืดอายุุการใช้้งาน คััดแยกขยะจากแหล่่งกำเนิิดเมื่่�อหมดอายุุการใช้้งาน
และนำเข้้ากระบวนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า รวมถึึงพััฒนาเทคโนโลยีีรีีไซเคิิล
พลาสติิกด้้วยกระบวนการ Chemical Recycling เปลี่่�ยนพลาสติิกใช้้แล้้ว

เป็็นวััตถุดิ
ุ บ
ิ ตั้้�งต้้น (Recycled Feedstock) สำหรัับผลิิตเม็็ดพลาสติิกใหม่่

ปีี 2564
เอสซีีจีีซีีได้้รัับรางวััล
The Prime Minister’s
Industry Award
รางวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น
ประเภทเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

(Virgin Plastic Resin) พร้้อมผสานเครืือข่่ายความร่่วมมือ
ื ด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

กัับทุุกภาคส่่วน เพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาขยะพลาสติิก ปััญหาการขาดแคลน
ทรััพยากร และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

1. สร้้างความตระหนัักถึึง
คุุณค่่าของทรััพยากร
ธรรมชาติิแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงกระบวน
การคิิดและพฤติิกรรม
ในการรัักษาและคงคุุณค่่า
ของพลาสติิก

2. สร้้างสรรค์์และพััฒนา
โซลููชัันส่่งเสริิมธุุรกิิจ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
โดยใช้้นวััตกรรมสร้้างคุุณค่่า
และประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้แก่่
ผลิิตภััณฑ์์

3. สร้้างความร่่วมมืือสู่่�เครืือข่่าย
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ยกระดัับความแข็็งแรงของ
เครืือข่่าย และแสวงหา
เทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างธุุรกิิจใหม่่
และการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

• ส่่งเสริิมโครงการชุุมชน
LIKE (ไร้้) ขยะ และพััฒนา
เว็็บแอปพลิิเคชััน “คุ้้�มค่่า
		 (KoomKah)” ช่่วยบริิหาร
จััดการธนาคารขยะชุุมชน
เพื่่�อส่่งเสริิมการรวบรวม
และคััดแยกขยะชุุมชนเข้้าสู่่�
กระบวนการแปรรููปและ
หมุุนเวีียนใช้้ซ้ำำ�� 
• ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการและ
ขยายผลโมเดลต้้นแบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เช่่น
โมเดลเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ในโรงเรีียน โมเดลเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนในตลาด และโมเดล
การท่่องเที่่�ยวแบบเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน โดยได้้ดำำ�เนิินการ
ขยายผลไป 42 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศไทย

• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ SCGC
GREEN POLYMERTM ซึ่่ง� มีี
คุุณสมบััติิใน 4 ด้้านหลััก คืือ

ตััวอย่่างการดำเนิินงานตามกลยุุทธ์์

Feature
Story

• เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�ง
และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของ Alliance to End Plastic
Waste (AEPW) องค์์กร
ไม่่แสวงผลกำำ�ไรที่่�มีีบริิษััท
ในห่่วงโซ่่อุุตสาหกรรม
พลาสติิกระดัับโลกเป็็นสมาชิิก
กว่่า 45 บริิษััท 

ผลการ
ดำเนิินงาน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

• ลดการใช้้วััตถุุดิิบ
พลาสติิก
• ออกแบบเพื่่อ� ให้้รีไี ซเคิิลได้้
• นำำ�พลาสติิกกลัับมาเป็็น
วััตถุุดิิบในการผลิิตใหม่่
• ย่่อยสลายได้้ทาง
ธรรมชาติิ
• พััฒนา Ready Plastic
แพลตฟอร์์มซื้้�อขาย
เม็็ดพลาสติิกที่่�หลากหลาย
รวมทั้้�งเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล 

• เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ Ellen
MacArthur Foundation
องค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไร
ที่่�ก่่อตั้้�งในสหราชอาณาจัักร
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนในระดัับนานาชาติิ
โดยเอสซีีจีีซีีเป็็นสมาชิิกจาก
ประเทศไทยรายแรกและ
รายเดีียว

การดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564
•	ชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ ขยายและเติิบโต

เป้้าหมาย
ปีี 2568

ปริิมาณการขายสิินค้้า
SCGC GREEN POLYMERTM
200,000 ตัันต่่อปีี
ปีี 2564

20,100 ตััน

โครงการจััดการขยะในชุุมชนเขตเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด
	ด้้วยแนวทาง “บวร” ได้้แก่่ บ้้าน วััด โรงเรีียน เพื่่�อจััดการขยะ		
อย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่ต้้นทาง และเชื่่อ� มต่่อกัับ “ธนาคารขยะชุุมชน”
ที่่ใ� ช้้เว็็บแอปพลิิเคชััน Koomkah บริิหารจััดการขยะอย่่างครบวงจร
เพิ่่�มโอกาสการจำำ�หน่่ายขยะแต่่ละชนิิดไปยัังโรงงานรีีไซเคิิลได้้
โดยตรง เกิิดการหมุุนเวีียนทรััพยากรเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต		
เป็็นวััตถุุดิิบใหม่่ ปีี 2564 ขยายพื้้�นที่่� “บวร” ครอบคลุุม
64 ชุุมชน 2 กลุ่่�มประมง 9 วััด 1 โรงแรม และ 11 โรงเรีียน ทำำ�ให้้เกิิดการจััดตั้้�งธนาคารขยะชุุมชน	
รวม 13 แห่่ง มีีสมาชิิกธนาคารขยะทั้้ง� หมด 3,514 บััญชีใี นเว็็บแอปพลิิเคชััน KoomKah และมีียอดสะสม
ขยะรีีไซเคิิลตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นโครงการกว่่า 166 ตััน คิิดว่่าเป็็นมููลค่่ากว่่า 431,921 บาท โดยปริิมาณ
ขยะรีีไซเคิิลทั้้ง� หมดเทีียบเท่่าการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 125 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
• “ถุุงนมกู้้�โลก” เปลี่่�ยนพฤติิกรรมเด็็กรุ่่�นใหม่่

ปีี 2568

ปริิมาณพลาสติิกที่่�นำกลัับมา
หมุุนเวีียนใช้้ใหม่่และรีีไซเคิิล
50,000 ตัันต่่อปีี
ปีี 2564

517 ตััน

ปีี 2564

ผลิิตภััณฑ์์ได้้รัับฉลาก
SCG Green Choice
ในกลุ่่�มเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

18 ผลิิตภััณฑ์์ ช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

78,000

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

จากถุุงนมที่่�ใช้้เวลาดื่่�มไม่่ถึึง 10 นาทีี กลายเป็็นเก้้าอี้้�พลาสติิก
	ที่่�ใช้้งานได้้นาน 10 ปีี โครงการ “ถุุงนมกู้้�โลก” นำำ�ถุุงนมที่่�		
	นัักเรีียนดื่่�มแล้้วในโรงเรีียนกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล ผลิิตเป็็น
	ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิล เช่่น โต๊๊ะ เก้้าอี้้� กระถางต้้นไม้้ โดยมีี
	นัักเรีียนรวบรวมและ “ตััด ล้้าง ตาก” ถุุงนม มีีสำำ�นัักงานเขต
	พื้้�นที่ก่� ารศึึกษาประถมศึึกษาเป็็นศููนย์ร์ วมถุุงนมจากโรงเรีียนต่่างๆ
	บัันทึึกและจััดการข้้อมููลด้้วยเว็็บแอปพลิิเคชััน KoomKah และ
เอสซีีจีีซีีเป็็นผู้้นำ� �ำ ในการเชื่่อ� มโยงเครืือข่่าย และสร้้างระบบการจััดการนำำ�ถุงุ นมกลัับมาแปรรููปเป็็น
เม็็ดพลาสติิกเพื่่�อผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิล โดยโรงเรีียนจะได้้รัับคะแนนสะสม 5 คะแนน
	ต่่อถุุงนม 1 กิิโลกรััม เพื่่�อนำำ�มาแลกผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิล เช่่น เก้้าอี้้�มููลค่่า 2,000 แต้้ม ชุุดโต๊๊ะ
3,800 แต้้ม ปีี 2564 มีีโรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการ 1,300 โรงในพื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันออก
และอยู่่�ระหว่่างขยายไปยัังภาคอื่่�นๆ ภายในปีี 2565
• “แยกดีี มีีแต่่ได้้” พลาสติิกใช้้แล้้วแลกเป็็นสิินค้้า
โครงการความร่่วมมืือระหว่่างเอสซีีจีีซีีกัับเครืือยููนิิลีีเวอร์์ ส่่งเสริิม
ธนาคารขยะเทศบาลเมืืองใหม่่บางบััวทอง รวบรวมและคััดแยก
ขยะบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกใช้้แล้้วชนิิด HDPE ขวดใสขุ่่�นและ
ขาวทึึบ เช่่น ขวดนม ขวดน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด เพื่่�อนำำ�มาผลิิต
เม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง (PCR) สำำ�หรัับผลิิตขวดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ของสิินค้้าในเครืือยููนิิลีีเวอร์์ ประเภทพลาสติิก HDPE เช่่น
ขวดแกลลอน ขวดน้ำำ�� ยาซัักผ้้า ขวดแชมพูู ขวดครีีมนวด และคััดแยก
ขยะบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกหลายชั้้น� เช่่น ถุุงน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�ม ถุุงขนม
เพื่่�อนำำ�เข้้ากระบวนการเปลี่่ย� นเป็็นวัตั ถุุดิบิ ตั้้�งต้้น หรืือ Recycled Feedstock สำำ�หรัับโรงงานปิิโตรเคมีี
	ทั้้�งนี้้�สมาชิิกธนาคารขยะสามารถแลกรัับผลิิตภััณฑ์์ยููนิลีีิ เวอร์์ 1 ชิ้้�นต่่อพลาสติิกใช้้แล้้ว 1 กิิโลกรััม
	ปีี 2564 รวบรวมพลาสติิกใช้้แล้้วได้้จำำ�นวน 3,534 กิิโลกรััม และมีีแผนขยายความร่่วมมืือกัับชุุมชน	
	อื่่�นๆ ต่่อไป
• นวััตกรรมเมลามีีนรีีไซเคิิล
พััฒนานวััตกรรมเมลามีีนรีีไซเคิิลเพื่่�อสร้้างธุุรกิิจใหม่่ โดยร่่วมกัับบริิษััทศรีีไทยซุุปเปอร์์แวร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ชื่่�อ BASINITY ผลิิตสิินค้้าอ่่างล่่างหน้้าเมลามีีน และร่่วมกัับ
บริิษัทท็
ั อ็ ปไทยโปรดัักส์์ จำำ�กัดั สร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์ภายใต้้ชื่่�อ Plant Me ผลิิตกระถางต้้นไม้้เมลามีีน
	ซึ่่�งมีีส่่วนผสมของเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลประเภท PCR และ PIR ราว 10-40% (ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะ
	ผิิวสััมผััส) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดด้้านการตกแต่่งบ้้านที่่�กำำ�ลัังเติิบโตสููงขึ้้�น
ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่ส
� ำคััญ
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Materiality

สุุขภาพและความปลอดภััย
มุ่่�งสู่่�การทำงานโดยปราศจากอุุบััติิเหตุุและการเจ็็บป่่วยจากการทำงาน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ถืือว่่าบุุคลากรทั้้�งพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่าที่่�สุุด จึึงตั้้�งเป้้าหมายการทำงาน
โดยปราศจากอุุบััติิเหตุุ และการเจ็็บป่่วยจากการทำงาน (Injury and Illness Free Operation) ทั้้�งธุุรกิิจภายในประเทศและ

ต่่างประเทศ โดยนำมาตรฐานความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต (Process Safety Management, PSM) ตามแนวทางของ

DuPont มาประยุุกต์์ใช้้พร้้อมกัับจััดทำมาตรฐานความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน การดููแลด้้านสุุขภาพอนามััยในสถานที่่�ปฏิิบััติิ

งาน และกำกัับดููแลความปลอดภััยในการขนส่่งวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ โดยสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยในการทำงาน

ผ่่านหลากหลายกิิจกรรม ทำให้้บริิษััทในกลุ่่�มเอสซีีจีีซีีผ่่านการตรวจประเมิินตามข้้อกำหนดความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต
หรืือ IEAT PSM โดยหน่่วยงานภายนอกที่่�ได้้รัับการรัับรองจากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งไม่่มีีอุุบััติิเหตุุ
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตและถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน และไม่่มีีอุุบััติิเหตุุด้้านความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต
รู้จัก เอสซีจี
เคมิคอลส์

Feature
Story
ประเด็นการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

เส้้นทางการประยุุกต์์ใช้้ Process Safety Management
เริ่่�มโครงการ Dupont
Safety Culture
Program

เริ่่�มนำำ� PSM
มาประยุุกต์์ใช้้

ระบบ PSM
ใช้้งานครบถ้้วน
ทุุกระบบ

ประยุุกต์์ใช้้ PSM
ที่่�โรงงานในประเทศ
เวีียดนาม

เริ่่�มนำำ� Autonomous
Risk Management
มาประยุุกต์์ใช้้

2552

2556

2561

2562

2564

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำงานของพนัักงาน
หน่่วย : รายต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน

0.80
0.60
0.40

34

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

0.20

TRIR
0.11

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด

0

0

0
2564*

LTIFR

2563

0.09

0.13

2562

0.05
2560

0.00

0.06

2561

0.20

0.18

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�น
สููญเสีียวัันทำำ�งาน
* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

การดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564
• ประเมิินความเสี่่�ยงและกำำ�หนดมาตรการลดผลกระทบจากอุุบััติิภััยร้้ายแรงในโรงงาน
	จััดทำำ�แบบจำำ�ลองเหตุุระเบิิดในโรงงาน และประเมิินความเสี่่�ยงเชิิงปริิมาณเพื่่�อดููผลกระทบ		
	ต่่อพนัักงาน อุุปกรณ์์ และอาคาร (Facility Siting/Quantitative Risk Assessment) และนำำ�มา
	กำำ�หนดมาตรการลดผลกระทบ โดยได้้ดำำ�เนิินมาตรการลดผลกระทบในโรงงานแล้้ว 1 แห่่ง 		
เช่่น การย้้ายที่่�พัักคนงานให้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�ปลอดภััย การติิดฟิิล์์มนิิรภััยให้้กัับกระจกอาคาร
เพื่่�อลดอัันตรายจากการแตกกระจาย การเสริิมความแข็็งแรงของโครงสร้้างอาคาร ฯลฯ
และกำำ�ลัังขยายการประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบให้้ครบทุุกโรงงานของบริิษััท
•	สร้้างวััฒนธรรมช่่วยกัันดููแลความปลอดภััยด้้วย Safety Observation Tour
	สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจภายใน	
โรงงาน โดยการทำำ� Safety Observation Tour ที่่�เน้้นการช่่วยกัันดููแลป้้องกัันกิิจกรรมเสี่่�ยง		
และสภาพการณ์์ที่่�ไม่่ปลอดภััย ผ่่านการพููดคุุยเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ ให้้คำำ�แนะนำำ� จนเกิิดเป็็น		
	คำำ�มั่่�นสััญญาที่่�จะปฏิิบััติิงานด้้วยความปลอดภััยตลอดเวลา ทำำ�ให้้มีีรายงานกิิจกรรมและ
	สภาพการณ์์ที่่�ปลอดภััยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะที่่�รายงานด้้านที่่�ไม่่ปลอดภััยมีีแนวโน้้มลดลง

การบริิหารจััดการ
ด้้านสุุขภาพ
เอสซีีจีีซีีมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลและปกป้้อง
ผู้้ป
� ฏิิบัติ
ั ง
ิ านไม่่ให้้เกิิดโรคและความเจ็็บป่่วย
จากการทำงานในเชิิงรุุก จึึงกำหนด

96.89
%

97.88
%

98.31
%

2562

2563

2564

มาตรฐานด้้านการจััดการสุุขภาพ
ทั้้�งการเฝ้้าระวัังการสััมผััสปััจจััยเสี่่�ยง
ด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Monitoring)
และด้้านอาชีีวอนามััย (Occupational

Safe
Report

Health) ที่่�ครอบคลุุมการควบคุุม
ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ การเฝ้้าระวััง
สุุขภาพ และโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
โดยนำผลการตรวจสุุขภาพตาม

3.11%

2.12%

Unsafe
Report

1.69%

• เฝ้้าระวัังพฤติิกรรมการขัับขี่่�ของพนัักงานขัับรถ เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ใช้้ถนน
เอสซีีจีีซีีกำำ�หนดมาตรฐานด้้านความปลอดภััยสำำ�หรัับ
รถขนส่่งวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ (Distribution Safety
Standard) และรถยนต์์ที่่�ใช้้ในกิิจการของบริิษััท 		
(Road Safety Standard) ซึ่่�งมีีการควบคุุมการบริิหาร
	จััดการทั้้�งการตรวจสอบดููแลสภาพรถ พนัักงานขัับรถ
เส้้นทาง และพฤติิกรรมการขัับขี่่�อย่่างเข้้มงวด โดยได้้
	กำำ�หนดมาตรการเฝ้้าระวัังและควบคุุมเพิ่่�มมากขึ้้�นสำำ�หรัับ
การจอดไหล่่ทาง การพัักผ่่อน
ไม่่เพีียงพอก่่อนการขัับรถ
การฝ่่าฝืืนกฎพิิทัักษ์์ชีีวิิตและ
รายงาน
พฤติิกรรมเสี่่�ยง
	นโยบายด้้านการขัับขี่่�อย่่าง		
พนัักงานขัับรถขนส่่ง
	ปลอดภััย (Driving Policy)
ลดลง
	ทำำ�ให้้ในปีี 2564 สถิิติิการเกิิด
	อุุบััติิเหตุุมีีแนวโน้้มลดลง 		
และรายงานพฤติิกรรมเสี่่�ยงของ
	พนัักงานขัับรถขนส่่งลดลง 		
99.91% และรถยนต์์ลดลง 95%
เทีียบกัับปีี 2562

99.91%

ปััจจััยเสี่่�ยงมาวิิเคราะห์์เพื่่�อกำหนด
มาตรการป้้องกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หากผลการตรวจสุุขภาพมีีค่่าตั้้�งแต่่ 50%
ของค่่ามาตรฐานที่่�กำหนดตามกฎหมาย
หรืือมาตรฐานสากล American
Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH®),
National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)
คณะกรรมการดููแลสุุขภาพจะดำเนิิน
การสอบสวนอุุบััติิการณ์์ด้้านสุุขภาพ
(Proactive Incident Finding Program)
ร่่วมกัับแพทย์์อาชีีวเวชศาสตร์์
เพื่่�อกำหนดมาตรการป้้องกััน เฝ้้าระวััง
ปรัับปรุุงและแก้้ไขสภาพเหล่่านั้้�น
ให้้หมดไป ทำให้้เอสซีีจีีซีีไม่่มีีโรคและ
ความเจ็็บป่่วยจากการทำงาน

รายงาน
พฤติิกรรมเสี่่�ยง
พนัักงานขัับรถยนต์์
ลดลง

95%

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่ส
� ำคััญ
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ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
ส่่งเสริิมฉลากและมาตรฐานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
และการแข่่งขัันในตลาดโลก
กลยุุทธ์์

การบริิหารจััดการ

1.	พััฒนาระบบการดููแล
	ผลิิตภััณฑ์์ให้้ปลอดภััย
และเป็็นมิิตรกัับ
	สิ่่�งแวดล้้อม
	ตามมาตรฐานสากล

•	จััดตั้้�งคณะกรรมการการดููแลผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิในทุุกบริิษััทย่่อย		
ของเอสซีีจีีซีี
•	จััดตั้้�งคณะทำำ�งานดููแลผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
	ที่่�บริิษััทไทยโพลิิเอททีีลีีน จำำ�กััด ในปีี 2564 และขยายผลไปบริิษััทย่่อยอื่่�นๆ		
ในปีีถััดไป
•	สร้้างระบบการดููแลผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และผนวกเข้้ากัับกระบวนการพััฒนาและสร้้างนวััตกรรมสิินค้้าใหม่่

2. ประเมิินผลกระทบ
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
	ความปลอดภััย		
ของสิินค้้าและบริิการ
	ตลอดวััฏจัักรชีีวิิต

• พััฒนาความสามารถในการประเมิินความเสี่่่�ยงด้้านความปลอดภััยและผลกระทบ		
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของสิินค้้า
• บริหารความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต ครอบคลุมการวิเคราะห์อันตราย
	สินค้า การประเมินความเสี่ยง และการก�ำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ		
ควบคุมสินค้า

3.	พััฒนาสิินค้้าและบริิการ
	ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และสร้้างความแตกต่่าง
ในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ

•	ส่่งเสริิมการขอฉลากสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อมประเภทการรัับรองตนเองของเอสซีีจีี
	ซึ่่�งปััจจุุบัันคืือเครื่่�องหมาย SCG Green Choice
(พััฒนามาจาก SCG eco Value) เพื่่�อสื่่�อสารเป็็น
	ทางเลืือกให้้ผู้้�บริิโภคซื้้�อสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อม
• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ SCGC GREEN POLYMERTM
	ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกที่่�เป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อมตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

4.	สนัับสนุุนเครื่่�องหมาย
	รัับรองสิินค้้าและบริิการ
เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก

•	ส่่งเสริิมการขอฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์และขององค์์กรจากองค์์การ		
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนััก
ในการดููแลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน 		
	สนัับสนุุนการตััดสิินใจใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของผู้้�บริิโภค และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
การแข่่งขัันในตลาดโลก
• พััฒนาความสามารถในการคำำ�นวณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของผลิิตภััณฑ์์		
ตลอดวััฏจัักรชีีวิิต
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ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพและความปลอดภััย ทำให้้ผู้้�บริิโภคและผู้้�ผลิิตสิินค้้าสนใจในผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้น
� เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซี
ี ี มุ่่�งมั่่�นให้้ความสำคััญต่่อความปลอดภััยและเป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อมของผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิก
มาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยมีีมาตรการดููแลผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัักรชีีวิิตตามมาตรฐานสากล และใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
ด้้วยนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพสููง ปลอดภััย และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม
ควบคู่่�กัับความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม

การดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564

•	สร้้างแนวปฏิิบััติิและแบบประเมิินระบบการดููแลผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับ
	สิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวทางของ International Council of Chemical Associations (ICCA) ครอบคลุุม
	ตั้้�งแต่่การออกแบบ การผลิิตและควบคุุมการผลิิต การตลาด การขนส่่ง การจััดเก็็บเคลื่่�อนย้้ายผลิิตภััณฑ์์
การใช้้ผลิิตภััณฑ์์ การนำำ�กลัับมารีีไซเคิิล และการนำำ�ไปกำำ�จััดเมื่่�อสิ้้�นสุุดอายุุการใช้้งาน
• ลดและยุุติิการใช้้สารเคมีีที่่�เป็็นอัันตรายต่่อร่่างกายและสิ่่�งแวดล้้อมตามบััญชีีรายชื่่�อสารเคมีีของ
European Chemicals Agency (ECHA) ในกระบวนการผลิิตสิินค้้า
•	ทบทวนและแก้้ไขคู่่�มืือการใช้้ ขนส่่ง จััดเก็็บเคลื่่�อนย้้ายผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีีความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวทางของ Global Harmonize System (GHS)
•	ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสิินค้้าให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
•	จััดอบรมการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากผลิิตภััณฑ์์
•	กำำ�หนดคุุณสมบััติสิ มบััติขิ องสิินค้้า (Product Specification) ให้้ครอบคลุุมด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย
		 อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดลอม
•	ทบทวน ปรัับปรุุงเอกสารความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ (Safety Data Sheet) เพื่่�อให้้ลููกค้้าใช้้งาน		
		สิินค้้าอย่่างปลอดภััยและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
•	ผลิิตภััณฑ์์ของเอสซีีจีีซีีได้้รัับเครื่่�องหมาย SCG Green Choice เพิ่่�มขึ้้�นจาก 14 เป็็น 30 กลุ่่�มสิินค้้า
ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้น ขั้้�นกลาง และขั้้�นปลาย และผลิิตภััณฑ์์ในธุุรกิิจใหม่่ เช่่น
	ผลิิตภััณฑ์์สารเคลืือบเพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงานสำำ�หรัับเตาเผาอุุตสาหกรรม ทุ่่�นโซลาร์์ฟาร์์มลอยน้ำำ��	
แบบครบวงจร เป็็นต้้น
•	ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์ SCGC GREEN POLYMERTM ที่่ไ� ด้้รัับ SCG Green Choice เช่่น ผลิิตภััณฑ์์
เม็็ดพลาสติิกพอลิิเอทิิลีีนความหนาแน่่นสููง เกรด S199F สำำ�หรัับฟิิล์ม์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทั่่ว� ไป ลดการใช้้
เม็็ดพลาสติิกลงได้้ถึึง 50% เกรด SMX551BU สำำ�หรัับผลิิตถััง IBC ลดการใช้้เม็็ดพลาสติิกลง
อย่่างน้้อย 6% เกรด S111F มีีคุุณสมบััติทน
ิ แรงกระแทกสำำ�หรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ถุงุ อุุตสาหกรรม ลดการใช้้
เม็็ดพลาสติิกลงได้้อย่่างน้้อย 20% โดยทุุกเกรดสามารถรัักษาความแข็็งแรงของสิินค้้าได้้คงเดิิม
	ผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกพอลิิเอทิิลีีนความหนาแน่่นต่ำ�ำ� เกรด D477C มีีความแข็็งแรงสููงขณะหลอมเหลว
ลดการใช้้พลาสติิกเคลืือบหรืือลามิิเนตได้้อย่่างน้้อย 30%

• ได้้รัับเครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ และเครื่่่�องหมายรัับรองคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร
จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) รวม 18 กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ เช่่น
•	ผลิิตภััณฑ์์โอเลฟิินส์์และอะโรมาติิกส์์
•	ผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกพอลิิเอทิิลีีน
•	ผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกพอลิิโพรพิิลีีน
•	ผลิิตภััณฑ์์แผ่่นอะคริิลิิกและผลิิตภััณฑ์์เมทิิลเมทาคริิเลต (MMA) 		
		 โดยผลิิตภััณฑ์์แผ่่นอะคริิลิิกยัังได้้รัับฉลากลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
		 จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ด้้วย

ปีี 2573 สร้้างรายได้้

67%

จากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับเครื่่�องหมาย
SCG Green Choice
ปีี 2564

49%
ปีี 2564
ได้้รัับฉลาก
SCG Green Choice

30

กลุ่่�มสิินค้้า

ปีี 2564
ฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์

18 กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ฉลากลดคาร์์บอน
ผลิิตภััณฑ์์ จาก

4 บริิษััทย่่อย
4

ประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่ส
� ำคััญ
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านเศรษฐกิิจ

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ

โปร่่งใส และเป็็นธรรม เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

โดยมีีคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการปฏิิบััติิ
ตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณเอสซีีจีีซีี รวมทั้้�ง

มีีกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ตามหลัักสากล (Whistleblowing System)

• ปรัับโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กร
สู่่�ความยั่่�งยืืน ปรัับโครงสร้้างให้้มีีองค์์ประกอบและขนาดที่่�เหมาะสม
	มีีกรรมการอิิสระมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
โดยประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นกรรมการอิิสระซึ่่�งไม่่ใช่่บุคุ คลเดีียวกัับ
	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ไม่่จำำ�กััดคุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท
ในเรื่่�องเพศ สััญชาติิ เชื้้�อชาติิ ฯลฯ
• แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหาและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็ง
ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• กำำ�หนดกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย 
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ 		
ระบุุขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับ
	หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ดููนโยบาย
ด้้านบรรษััทภิิบาล
เช่่น โครงสร้้างและกลไกในการ
และช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
	กำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายและ
ได้้ที่่�เว็็บไซต์์
www.scgchemicals.com
แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ
และผู้้�บริิหาร ฯลฯ โดยจะ
	ทบทวนเนื้้�อหาให้้เหมาะสม
	กัับข้้อบัังคัับและสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนไปทุุกปีี

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
เอสซีีจีีซีีนำสิ่่�งที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�แล้้วมาจััดทำเป็็น “จรรยาบรรณเอสซีีจีีซีี
(SCGC Code of Conduct)” ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิให้้พนัักงานทุุกระดัับปฏิิบััติิงานได้้ถููกต้้องเหมาะสม
โปร่่งใส และตรวจสอบได้้

• สื่่�อสารสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
เพิ่่�มช่่องทางการสื่่�อสารผ่่าน GRC Helpline เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่
พนัักงาน และบรรจุุเรื่่อ� งจรรยาบรรณ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ ในหลัักสููตร
	อบรมพนัักงานใหม่่ รวมทั้้�งจััดทำำ� “จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์” เพื่่�อให้้คู่่�ธุุรกิิจใช้้เป็็นมาตรฐานร่่วมกััน
• Ethic e-Testing และ Policy e-Testing
ปีี 2564 จััดการทดสอบ
Ethic e-Testing ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 7 และ Policy 		
e-Testing เป็็นปีีที่่� 5
	ซึ่่�งพนัักงานทุุกคน ทุุกระดัับ
Ethic e-Testing/
ต้้องทำำ�แบบทดสอบให้้ผ่่าน
Policy e-Testing
โดยถููกต้้อง 100% และนำำ�ผล
การตอบแบบทดสอบมา
	วิิเคราะห์์เพื่่�อสื่่�อสารให้้พนัักงาน
เกิิดความเข้้าใจมากขึ้้�น

100%

• แบบประเมิินตนเองด้้านนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
	จััดทำำ�แบบประเมิินตนเองในทุุกๆ ปีี ในประเด็็นความเสี่่�ยงด้้าน
คอร์์รััปชัันสำำ�หรัับพนัักงานระดัับผู้้�บริิหารและระดัับปฏิิบััติิงาน
ในส่่วนงานขาย งานจััดซื้้�อจััดจ้้าง งานติิดต่่อหน่่วยราชการ
และชุุมชน เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือพััฒนาและปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านเศรษฐกิิจ

การสร้้างคุุณค่่ายั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี คััดเลืือกคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ครอบคลุุมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำกัับดููแล (ESG) และมีีระบบการเลืือกใช้้คู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยจะประเมิินและทบทวนประสิิทธิิภาพของคู่่�ธุุรกิิจ

อยู่่�เสมอ ทั้้�งคุุณภาพของสิินค้้า บริิการ และ ESG เพื่่�อพััฒนาและยกระดัับคู่่�ธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืนไปพร้้อมกััน โดยตั้้�งแต่่ปีี 2562
เอสซีีจีีซีีได้้รัับประกาศนีียบััตรมาตรฐานแนวทางการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืน ISO 20400 นัับเป็็นบริิษััทแรกในกลุ่่�มธุุรกิิจ
เคมิิคอลส์์ในประเทศไทย

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

Feature
Story
ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

•	พััฒนาระบบแนะนำำ�คู่่�ธุุรกิิจอััตโนมััติิ
พััฒนาระบบ The Arch ด้้วยเทคโนโลยีี
AI/Machine Learning แนะนำำ�คู่่�ธุรุ กิิจที่่เ� หมาะสม
	กัับงานที่่ต้้� องการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง เพิ่่�มโอกาสให้้คู่่�ธุุรกิิจ
	ที่่�มีีศัักยภาพได้้มีีส่่วนร่่วมประกวดราคาอย่่าง
เสมอภาค ช่่วยลดเวลาการคััดเลืือกคู่่�ธุุรกิิจ
ได้้มากกว่่า 20% โดยทำำ�งานร่่วมกัับระบบ AVL
Searching ซึ่่�งใช้้เทคโนโลยีี Machine Learning
	จััดเก็็บข้้อมููลและค้้นหาคู่่�ธุุรกิิจตามคุุณสมบััติิ
และศัักยภาพได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ

พััฒนาคู่่�ธุุรกิิจ
งานบริิการฉลากเขีียว
จััดทำทะเบีียนงานบริิการฉลากเขีียว โดยส่่งเสริิม
คู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
คำนึึงถึึงผลกระทบตลอดวงจรชีีวิิต ตั้้�งแต่่การผลิิต
การใช้้งาน การกำจััด ปีี 2564 ขึ้้�นทะเบีียนสำหรัับ
คู่่�ธุุรกิิจงานบริิการฉลากเขีียวเพิ่่�มอีีก 1 ราย คืืองาน
ติิดตั้้�งนั่่�งร้้าน โดยใช้้แคมป์์ล็็อกแผ่่นทางเดิิน
(Plank Camp) ซึ่่�งใช้้งานซ้้ำได้้ (อายุุงาน 2-3 ปีี)

•	พััฒนาศัักยภาพคู่่�ธุุรกิิจสู่่� Environmental
Partnership

แทนการใช้้ลวดซึ่่�งใช้้งานได้้ครั้้�งเดีียว ช่่วยลดขยะ
เศษลวดถึึง 0.8 ตัันต่่อปีี

	สนัับสนุุนการจััดซื้้�อที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

		 (Green Procurement) โดยคััดเลืือกผู้้�ผลิิต
		 และผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีศัักยภาพในการพััฒนา
		 กระบวนการที่่ล� ดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
	ส่่งเสริิมกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจที่่�จดทะเบีียนโรงงาน	
		 ให้้มีีนโยบายและกระบวนการลดผลกระทบ
		ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานโรงงาน	
		อุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry)

	จััดทำำ�โครงการความร่่วมมืือลดการปล่่อย
		ก๊๊าซเรืือนกระจกในกระบวนการผลิิตหรืือ
		 ขนส่่งของคู่่�ธุุรกิิจ โดยนำำ�แนวทางของเอสซีีจีี
		 ไปพััฒนาต่่อยอดและปรัับปรุุงร่่วมกััน

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

พััฒนาและส่่งเสริิมการจััดซื้้�อ
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

100%

ของยอดปริิมาณการสั่่�งซื้้�อทั้้�งหมด
ในธุุรกิิจของ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

พััฒนาคู่่�ธุุรกิิจผ่่าน
มาตรฐาน
Green Industry

ปีี 2564

80%
40

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

14%
ปีี 2564

14%

การสร้างประสบการณ์ของลููกค้า
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี เน้้นสร้้างความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิิดกัับลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ (B2B) เพื่่�อเข้้าใจความต้้องการและตอบสนองลููกค้้า

อย่่างสร้้างสรรค์์ด้้วยสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน และการสร้้างความร่่วมมืือในการพััฒนานวััตกรรม โดยมีีการสำรวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
และติิดตามการซื้้�อซ้้ำจากลููกค้้าสำคััญ (Strategic Customer) รวมทั้้�งดููแลปััญหาคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ โดยนำข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า

มาวิิเคราะห์์สาเหตุุและดำเนิินการป้้องกัันและแก้้ไข

ส่งมอบสินค้าและบริการ
• แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์
เพิ่่�มความสะดวกและรวดเร็็วในการ
	ซื้้�อขายสิินค้้าด้้วยการตรวจสอบ
โควต้้าขายและ Available Space
ของเรืือขนส่่งสิินค้้าแบบเรีียลไทม์์
รวมทั้้�งตรวจสอบเอกสารการซื้้�อขาย
แบบออนไลน์์
•	สินค้าคุณภาพสูง
	รัักษามาตรฐานด้้วยการตรวจสอบ
	คุุณภาพของทั้้�งเม็็ดพลาสติิกและ
	ผลิิตภััณฑ์์ปลายทาง พร้้อมสนัับสนุุน
	ด้้านเทคนิิคการผลิิตและการปรัับ
	คุุณสมบััติิของวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น
• บริการมาตรฐานสูง
ตอบสนองลููกค้้าอย่่างรวดเร็็ว
และใช้้ระบบเอกสารดิิจิิทััล
เพื่่�อลดความผิิดพลาดจากคน

สร้้างความร่่วมมืือพััฒนา
นวััตกรรม
•	ศููนย์์นวััตกรรม i2P
Center
	สร้้างโครงการความ
	ร่่วมมืือกัับลููกค้้าในการ
	คิิดค้้นและพััฒนาต้้นแบบ
	นวััตกรรมให้้เป็็นสิินค้้า
ออกสู่่�ตลาด
• โครงการความร่่วมมืือ
	นำำ�ความต้้องการของ
	ลููกค้้าและแนวโน้้ม
ของโลกมาพััฒนาสิินค้้า
และโซลููชัันใหม่่ที่่�เป็็น	
โอกาสทางธุุรกิิจ เช่่น
การพััฒนาถััง IBC
	ร่่วมกัับ ดาว เคมิิคอล
ขวด PCR กัับยููนิิลีีเวอร์์
	ถุุงบรรจุุภััณฑ์์อาหารกัับ
เบทาโกร ฯลฯ

สร้้างความผููกพัันอย่่างลึึกซึ้้�ง
•	จััดสััมมนาความรู้้�และ		
	ทิิศทางความเปลี่่�ยนแปลง
	ด้้านเศรษฐกิิจและ
การตลาด
เพื่่�อให้้ลููกค้้ารู้้�เท่่าทััน
	สถานการณ์์และเตรีียม
	พร้้อมวางแผนอนาคต
• จััดอบรมการพััฒนาธุุรกิิจ
	ช่่วยให้้ธุุรกิิจของลููกค้้า
เติิบโตจากความรู้้�ใหม่่ๆ
เช่่นการพััฒนาโมเดลธุุรกิิจ
• ช่่วยเหลืือลููกค้้า			
ในยามวิิกฤต
การช่่วยเหลืือลููกค้้าใน		
	ช่่วงโรคระบาดโควิิด 19 		
เช่่น สนัับสนุุนชุุดตรวจ
หาเชื้้�อ อุุปกรณ์์โรงพยาบาล		
	สนาม ฯลฯ

เป้้าหมาย

ความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า

> 85%
ปีี 2564

87%
เป้้าหมาย

การซื้้�อซ้้ำ
ของลููกค้้าสำคััญ

> 80%
ปีี 2564

94%

ติิดตามความพึึงพอใจ การซื้้�อซ้ำำ�� การร้้องเรีียนและการชดเชย เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศและไซเบอร์์
เอสซีีจีีซีีกำหนดนโยบายและแนวการบริิหารจััดการ

เป้้าหมาย

จำนวนกรณีีภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์เป็็นศููนย์์
ปีี 2564

ปีี 2564

0 ราย

ความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์
ตามมาตรฐาน ISO 27001 และ IEC 62443 โดยดำเนิินการ
ตามกรอบมาตรฐาน National Institute of Standards

and Technology (NIST) และมีีคณะกรรมการกำกัับดููแล
และเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามอย่่างต่่อเนื่่�อง

รวมทั้้�งจััดการซ้้อมรัับมืือเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินร่่วมกัับ Security
Operation Center (SOC) ปีี 2564 จััดทำโครงการพััฒนา
ความรู้้� พร้้อมทดสอบความสามารถด้้านความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์แก่่พนัักงาน 7,070 คน รวมถึึงพััฒนาระบบ

จััดการ ปกป้้อง และดููแลข้้อมููลส่่่�วนบุุคคลให้้ปลอดภััยสููงสุุด
และอยู่่�ระหว่่างนำมาตรฐานความปลอดภััยของระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์ไปใช้้กัับบริิษััท
ในต่่างประเทศ

เป้้าหมาย

จำนวนข้้อร้้องเรีียน
ความไม่่ปลอดภััย
ของข้้อมููลเป็็นศููนย์์

สร้้างสถาปััตยกรรมและปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานระดัับโลก
NIST Cybersecurity
Framework
Data Loss Prevention
Personal Data Protection
System
Enable Multi-factor
Authentication ช่่วง
Work From Anywhere
Secured VPN Posture

0 ราย

ตรวจสอบภััยคุุกคามเป็็นประจำำ�
System Penetration Testing
ICS Cybersecurity Operation
Center (อยู่่�ระหว่่างพััฒนา)
Internal Audit and External
Audit
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับพนัักงาน
Employee e-Policy Testing
100%
Employee Phishing
Simulation Test/Cyber
Hero Program
ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน
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ประเด็็นความยั่่�งยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ความเสี่่�ยง

โอกาส

น้้ำ

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

การบริิหาร
จััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี

มุ่่�งมั่่�นดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและ

Feature
Story

การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
โดยใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

ลดการใช้้ทรััพยากร ลดปริิมาณ

ของเสีียหรืือมลพิิษโดยการป้้องกััน
ตั้้�งแต่่แหล่่งกำเนิิด และจััดการ

ของเสีียหรืือมลพิิษตามหลััก 3R
และหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ทำำ�ให้้บางปีี
ฝนแล้้ง บางปีีน้ำ��ำ หลาก มีีความ
เสี่่�ยงที่่�ปริิมาณน้ำำ��จะไม่่พอใช้้ใน
การผลิิต ตลอดจนส่่งผลกระทบ
ต่่อผู้้�ใช้้น้ำำ��ในหลายภาคส่่วน
โดยน้ำำ�ถื
� อื เป็็นทรัพั ยากรสำำ�คัญ
ั
ในกระบวนการผลิิตของบริิษััท

สร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วย
บริิหารจััดการปััญหาการ
ขาดแคลนน้ำำ��และคุุณภาพ
น้ำำ��ใช้้ เช่่น เม็็ดพลาสติิก
สำำ�หรัับท่่อ PE112
สำำ�หรัับขนส่่งน้ำำ��ไปยััง
พื้้�นที่่�ห่่างไกล

ของเสีีย
การจััดการของเสีียที่่�ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อชุุมชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม จนเกิิดผลกระทบ
ต่่อภาพลัักษณ์์และการยอมรัับ
ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งยัังอาจ
ทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััด
ของเสีียที่่�ไม่่คุ้้�มค่่า

ลดค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้
วััตถุุดิิบบริิสุุทธิ์์� โดยการ
หมุุนเวีียนของเสีียกลัับมา
ใช้้ใหม่่หรืือใช้้ซ้ำำ��

รวมทั้้�งนำนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
มาใช้้บริิหารจััดการทรััพยากร
ของเสีีย หรืือมลพิิษ ให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

มลพิิษอากาศ
การปล่่อยมลพิิษอากาศ เช่่น
ออกไซด์์ของไนโตรเจน (NOx)
สารอิินทรีีย์์ระเหย (VOCs)
เกิินขีีดความสามารถในการ
รองรัับของพื้้�นที่่�หรืือมาตรฐาน
สุุขภาพและความปลอดภััย
จะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
การเกิิดข้้อร้้องเรีียน การยอมรัับ
ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจและการขยาย
โครงการ
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการ
บริิหารจััดการมลพิิษ
อากาศ เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นให้้กัับชุุมชน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การบริิหาร
จััดการ
ความเสี่่�ยง

ตััวอย่่างการใช้้หลััก 3R
และหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การติิดตาม
และตรวจสอบ

• เข้้าร่่วมใน Water War Room
	กัับภาครััฐ เพื่่�อบริิหารความเสี่่ย� ง
จากสภาวะวิิกฤตที่่�อาจเกิิดขึ้้�น	
และบริิหารจััดการลุ่่�มน้ำำ��อย่่างมีี
	ประสิิทธิภิ าพสำำ�หรัับทุุกภาคส่่วน

• ลดปริิมาณน้ำำ��ปล่่อยทิ้้�งจากระบบหล่่อเย็็น
(Cooling Blowdown) ด้้วยการเปลี่่ย� นการใช้้	
	สารเคมีีในระบบ นำำ�น้ำำ��ปล่่อยทิ้้�งจากระบบ
หล่่อเย็็นกลัับมารีีไซเคิิลด้้วยระบบรีีเวอร์์ส
ออสโมซิิส และปรัับปรุุงระบบกรองทราย
	ช่่วยลดการใช้้น้ำำ��จากภายนอกได้้ 12%
เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557

•	ติิดตั้้�งระบบตรวจสอบ
	คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งแบบ
	ต่่อเนื่่�อง (Chemical
Oxygen Demand,
COD Online) เชื่่�อม
สััญญาณไปยััง		
	ศููนย์์รัับข้้อมููลของ
การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย
แสดงผลแบบเรีียลไทม์์

•	นำำ�สารเร่่งปฏิิกิิริิยาที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ซ้ำำ��
	ช่่วยลดของเสีียที่่�ต้้องกำำ�จััด 25 ตัันต่่อปีี
และลดการใช้้สารใหม่่ซึ่่�งต้้องจััดซื้้�อ
2 ล้้านบาทต่่อปีี

• ตรวจประเมิิน
ผู้้�รัับกำำ�จััดของเสีียให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย
และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี

•	ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ด้้วย
เครื่่อ� งมืือ AQUEDUCT ของ WRI
•	จััดให้้มีีบ่่อสำำ�รองน้ำำ��ฝน		
ในโรงงาน เพื่่�อใช้้ในช่่วงน้ำำ�� แล้้ง

•	กำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิม
การจััดการของเสีียและสารเคมีี	
ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับอย่่าง
	มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นมิิตร
	กัับสิ่่�งแวดล้้อม ตามกรอบ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
•	ศึึกษาวิิจััยและพััฒนาแนวทาง
การนำำ�ของเสีียกลัับมา
ใช้้ประโยชน์์

• ลดการกำำ�จัดั พาเลตพลาสติิกชนิิด PE และ PP •	สุ่่�มตรวจสอบการขนส่่ง
	ที่่�ชำำ�รุุด โดยนำำ�มาเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต
ของเสีียจากโรงงาน
	พาเลตใหม่่เป็็น Post-Consumer Recycled
ไปยัังผู้้�รัับกำำ�จััด
Resin (PCR) ลดการส่่งของเสีียไปกำำ�จััด
64 ตััน และลดต้้นทุุนของบริิษััท 1.6 ล้้านบาท	
	ต่่อปีี
• ลดปริิมาณกากตะกอนที่่�ต้้องส่่งกำำ�จััดโดยการ
	ปรัับปรุุงระบบรีีดน้ำำ��ตะกอน

• ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษอากาศ
	ที่่�แหล่่งกำำ�เนิิดด้้วยเทคโนโลยีี
	ที่่�ดีีที่่�สุุด
•	ติิดตั้้�งเทคโนโลยีีหััวเผาชนิิด
Ultra Low NOx Burner
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเผาไหม้้
และลดการปล่่อย NOx ตั้้�งแต่่
เริ่่�มการผลิิต
•	ติิดตั้้�งหอเผาแบบปิิดระดัับ		
	พื้้�นดิินเพื่่�อลดผลกระทบด้้าน	
เสีียง แสง และควััน จากการ
เผาไหม้้สารไฮโดรคาร์์บอน
ในช่่วงเริ่่�มกระบวนการผลิิต

เป้้าหมาย
และผลงาน

ลดการใช้้น้้ำลง

5%

จากกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2557
ภายในปีี 2568
ปีี 2564

12%

การนำของเสีีย
จากกระบวนการผลิิต
ไปฝัังกลบเป็็นศููนย์์
ปีี 2564

0

ลดปริิมาณของเสีีย
ที่่�ต้้องกำจััด
ต่่อตัันการผลิิต

•	ติิดตั้้�งถัังเก็็บวััตถุุดิิบแนฟทาแบบ Internal • ใช้้อุุปกรณ์์ตรวจวััดคุุณภาพ		
Floating Roof และติิดตั้้�งระบบดููดกลัับสาร
อากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous
	อิินทรีย์ี ร์ ะเหย VRU (Vapor Recovery Unit)
	ที่่�ถัังเก็็บวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ และการจ่่าย
Emission Monitoring System,
	ผลิิตภััณฑ์์ลงเรืือ และนำำ�สารอิินทรีีย์์ระเหย
CEMs) รายงานผลไปยััง
	ศููนย์์รัับข้้อมููลของการนิิคม		
กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่
	อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• ลดการเผาไหม้้ไฮโดรคาร์์บอนที่่�หอเผา		
แบบเรีียลไทม์์
	ด้้วยโครงการ Flare Minimization โดยส่่ง
ไฮโดรคาร์์บอนที่่�ต้้องเผาทิ้้�งของโรงงานหนึ่่�ง
ไปเป็็นวััตถุุดิิบทดแทนของอีีกโรงงานหนึ่่�ง

•	ดำำ�เนิินการตามหลัักการปฏิิบััติิที่่�ดีีในการ
	จััดการสารอิินทรีีย์์ระเหยในช่่วงหยุุดซ่่อม
	บำำ�รุุงใหญ่่ 100% โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
	สิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน และเป็็นต้้นแบบให้้	
โรงงานอื่่�นในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

75%

ภายในปีี 2568 เทีียบกัับ
ปริิมาณ ณ ปีีฐาน 2557
ปีี 2564

98%

ไม่่เกิิดกรณีี
ละเมิิดมาตรฐาน
ตามกฎหมาย
ปีี 2564

0

กรณีี

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม

การดำเนิินงาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีซี
ี ี ตระหนัักถึง
ึ ความสำคััญและเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนในทุุกด้้านของบุุคคลทุุกคน โดยมีีคณะกรรมการ
กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท

รวมถึึงคู่่�ธุุรกิิจและผู้้�ร่่วมธุุรกิิจ และได้้ยึึดถืือกฎหมายคุ้้�มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากลเป็็นหลัักปฏิิบััติิพื้้�นฐาน

ในทุุกประเทศที่่�เข้้าไปประกอบกิิจการ รวมทั้้�งดำเนิินกระบวนการจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Due Diligence Process) อย่่าง

ต่่อเนื่่�อง ในปีี 2564 ได้้ดำเนิินงานตามนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (SCG Privacy Policy) กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

•	สนัับสนุุนความหลากหลายของพนัักงาน ดำำ�เนิินการจ้้างงาน	
	พนัักงานที่่�มีีความหลากหลายและแตกต่่างทั้้�งในประเทศและ
	ต่่างประเทศ โดยทุุกคนมีีโอกาสเติิบโตและก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
	ปีี 2564 ได้้จััดตั้้�ง
เป้้าหมาย
คณะทำำ�งานพััฒนา
ภายในปีี 2568 สััดส่่วน
	พนัักงานจััดการหญิิง
พนัักงานจััดการหญิิง
	ขึ้้�นดููแลการพััฒนา
ต่่อพนัักงานจััดการทั้้�งหมด
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
	ที่่�กำำ�หนดไว้้

รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

Feature
Story

27%

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

ผลการ
ดำเนิินงาน

ปีี 2564

กระบวนการ
จััดการด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

1
2
3
4

กำำ�หนดประเด็็น
ความเสี่่�ยงด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
การระบุุกลุ่่�ม
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
การวางแผนป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหา
รวมถึึงกำำ�หนด
มาตรการเยีียวยา
ความเสีียหาย
การตรวจสอบ
ติดตามผล

24%
•	สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เคารพสิิทธิิมนุุษยชน ส่่งเสริิมการ
	ดำำ�เนิินงานและพนัักงานให้้ปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
	สม่ำำ��เสมอ เคารพสิิทธิ์์�ของพนัักงาน เช่่น รัักษาข้้อมููลส่่วนตััว
	ด้้านสุุขภาพ สนัับสนุุนให้้พนัักงานไปใช้้สิิทธิ์์�เลืือกตั้้�ง และส่่งเสริิม
	กิิจกรรมลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� เช่่น การสร้้างอาชีีพให้้คนพิิการมีีรายได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของโควิิด 19 จััดกิิจกรรม
อาสาออนไลน์์ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมทำำ�ประโยชน์์แก่่ชุุมชน	
และสัังคม เช่่น การอ่่านหนัังสืือให้้คนตาบอด ธนาคารต้้นไม้้
	จััดสอนออนไลน์์ให้้ความรู้้�ผู้้�ประกอบการ ฯลฯ
เป้้าหมาย

การละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนเป็็นศููนย์์
ปีี 2564

0

กรณีี
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

การดููแล
เเละพััฒนา
พนัักงาน

การดึึงดููด
บุุคลากร
ที่่�มีีความสามารถ

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ส่่งเสริิมพนัักงานให้้เรีียนรู้้�และพััฒนา

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี ส่่งเสริิมและดึึงดููดบุุคลากรเข้้าสู่่�

ร่่วมกัันแบบ Collaboration ผ่่านระบบการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััลซึ่่�งพนัักงาน

โดยยึึดหลัักสมรรถนะ (Competency Based) เป็็นปััจจัย
ั หลัักในการ

ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�กับ
ั การพััฒนาด้้านภาวะผู้้น
� ำ และการทำงาน
สามารถเข้า้ ถึึงได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา และจััดทำหลัักสููตรที่่�มีเี นื้้�อหาทัันสมััย

สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ทัักษะ
และเตรีียมความพร้้อมของพนัักงานให้้ทำงานได้้บรรลุุตามเป้้าหมาย
ของบริิษััท

• ปรัับปรุุงการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
ความผููกพัันของพนัักงานที่่มีีต่
� อ่ องค์์กรอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และนำำ�ผลมา
	พิิจารณาปรัับปรุุงการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลอย่่างต่่อเนื่่�อง
Career Development : พััฒนากระบวนการ Rotation และ
Promotion ที่่�ให้้โอกาสและเปิิดกว้้างทั้้�งภายในวิิชาชีีพและข้้ามสาย
วิิชาชีีพ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถวางแผนพััฒนาศัักยภาพตััวเอง
ให้้เติิบโตสอดคล้้องกัับทิิศทางและการขยายตััวของธุุรกิิจ
Performance Management System (PMS) : ปรัับปรุุงระบบ
	ประเมิินผลงานให้้เป็็น Evidence Based เพื่่�อแสดงผลงานของ
	พนัักงานได้้ละเอีียดและชััดเจน โดย PMS จะเชื่่�อมโยงระหว่่างตััววััด
	ทางธุุรกิิจ ภารกิิจของหน่่วยงาน และภารกิิจของบุุคคล รวมทั้้�งให้้	
ความสำำ�คัญกั
ั บั พฤติิกรรมในการทำำ�งาน ควบคู่่�กัับระบบประเมิินผลงาน
Work-Life Balance : กำำ�หนดนโยบาย Free Friday Meeting
งดการประชุุมในช่่วงบ่่ายวัันศุุกร์์ และจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ Friday Get Together เพื่่�อผ่่อนคลายจากการทำำ�งาน	
หรืือการประชุุมทั้้�งวัันในช่่วง Work From Home
•	สนัับสนุุนการทำำ�งานแบบ Hybrid Workplace จััดระบบโครงสร้้าง
	พื้้�นฐานและเทคโนโลยีีให้้พนัักงานทำำ�งานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง
การระบาดโควิิด 19 เช่่น MS365 Zoom ฯลฯ จััดสรรพื้้�นที่ทำ่� �ำ งาน
Onsite เป็็น Co-Working Space และสนัับสนุุน Learning
Ecosystem ผ่่านระบบการเรีียนรู้้ดิ� จิิ ทัิ ลั เพื่่�อการเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง
ของพนัักงานทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยรวบรวมเนื้้�อหา Digital
Learning จากทั้้ง� ภายในและภายนอกองค์์กรมากกว่่า 200 หลัักสููตร
	ผ่่าน StarDi Learning Management System ขององค์์กร
•	พััฒนาภาวะผู้้�นำำ� จััดทำำ� Leadership Program พััฒนาภาวะผู้้�นำำ�	
ของพนัักงาน เช่่น Lead Up Program สำำ�หรัับพนัักงานระดัับ
	บัังคัับบััญชา และ On-boarding Program สำำ�หรัับ New Leaders
	ทั้้�งนี้้�บริิษัทจั
ั ดั ประเมิิน Talent Management เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีเพื่่�อหา
Future Leader และนำำ�ผลมาวางแผนพััฒนาพนัักงาน (IDP) และ
แผน Succession ขององค์์กร
• การดููแลพนัักงานและครอบครััวของพนัักงานช่่วงโควิิด 19
(ดููหน้้า 16-19)

กระบวนการคััดเลืือกและสรรหาทรััพยากรบุุคคลอย่่างเป็็นธรรม

คััดเลืือก ผ่่านกระบวนการทดสอบวััดความรู้้� คุุณลัักษณะ และสััมภาษณ์์
เป็็นแนวปฏิิบััติิเดีียวกัันทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยไม่่คำนึึงถึึง
ความแตกต่่างทางกาย เพศ เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ วััฒนธรรม ฯลฯ

• Internship Program สร้้างความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา
พััฒนานัักศึึกษาวิิชาชีีพโครงการสหกิิจศึึกษาติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 4
โดยเรีียนรู้้ผ่� า่ นโจทย์์ปัญ
ั หาขององค์์กร เพื่่�อสร้้างความภููมิิใจในผลงาน
	ที่่นั� กั ศึึกษาพััฒนาด้้วยตนเอง และจััด Excellent Internship Program
เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีปีี 3 เข้้ามาฝึึกงานกัับทางบริิษัทั
รวมทั้้�ง Internship Program สำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับ ปวส. เพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมให้้ตอบโจทย์์ธุุรกิิจ โดยมีีนัักศึึกษา ปวส. เข้้าร่่วม
	ทั้้�งสิ้้�น 758 คน และทำำ�งานกัับเอสซีีจีีซีีหลัังฝึึกงานเสร็็จทั้้�งสิ้้�น
248 คน
• ขยายรููปแบบการจ้้างงาน จ้้างงาน		
แบบ Job-Based Hiring สำำ�หรัับ		
กลุ่่�มงานธุุรกิิจใหม่่และดิิจิิทััล เพื่่�อความ
	สอดคล้้องกัับธุุรกิิจและการแข่่งขััน
ในอุุตสาหกรรม
• ปรัับปรุุงนโยบายสวััสดิิการให้้มีีความ
	ยืืดหยุ่่�น (Flexible Benefit) เพื่่�อให้้	
	สอดคล้้องกัับ Lifestyle ความหลากหลายและความจำำ�เป็็น
	ที่่�แตกต่่างกัันของพนัักงาน เช่่น การให้้ Point นำำ�ไปใช้้สวััสดิิการ
ในรููปแบบอื่่�นนอกเหนืือจากค่่ารัักษาพยาบาล เพื่่�อยกระดัับ
ความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร (Employee Engagement)

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม

การพััฒนา
ชุุมชนและ
สัังคม
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี สร้้างความ

ร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของชุุมชนโดยรอบ ให้้สามารถพึ่่�งพา

ตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยสื่่�อสารและสร้้าง

ความผููกพัันเพื่่�อให้้เกิิดความไว้้วางใจในการ
อยู่่�ร่่วมกััน นำหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและ
รู้้�จััก เอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์

• พััฒนาสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ส่่งเสริิมชุุมชนคิิดค้้น		
นวััตกรรมและสร้้างอััตลัักษณ์์เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของสิินค้้า
	รวมถึึงพััฒนากระบวนการผลิิต การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ 		
เช่่น กลุ่่�มแม่่บ้้านทิิวลิิป ชุุมชนเนิินพยอม กลุ่่�มแปรรููปกล้้วย
ชุุมชนมาบชลููด ข้้าวสแน็็คบาร์์ ชุุมชนเกาะกก กลุ่่�มทอผ้้าแสนใย
กลุ่่�มย้้อมผ้้าแตนบาติิค ฯลฯ และช่่วยชุุมชนเพิ่่�มช่่องทาง		
การขายสิินค้้าและพััฒนาทัักษะการขายสิินค้้า ผ่่านตลาดนััด		
	ออนไลน์์ “ระยองชอปฮิิ”
	มีีร้้านค้้าจำำ�หน่่ายสิินค้้า 		
400 ราย สร้้างรายได้้กว่่า 		
1.7 ล้้านบาท

นวััตกรรมมาเป็็นเครื่่�องมืือดำเนิินโครงการ

เพื่่�อดููแลสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และคุุณภาพชีีวิิต
ของชุุมชน รวมทั้้�งร่่วมกัันแก้้ปััญหา

Feature
Story

เศรษฐกิิจ

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
การจััดการน้้ำ

ปีี 2564

ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ

พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
กิิจกรรม CSR อย่่างน้้อย

1 ครั้้�งต่่อปีี

ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน

งบประมาณ
สนัับสนุุนกิิจกรรม CSR

ผลการ
ดำเนิินงาน

28 ล้้านบาท

อุุดหนุุนสิินค้้าและบริิการชุุมชน

20 ล้้านบาท

สิ่่�งแวดล้้อม
• โครงการฝายชะลอน้ำำ��และการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
	จััดกิิจกรรมตั้้�งแต่่การอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ�� เช่่น โครงการ		
ธนาคารต้้นไม้้ การกัักเก็็บน้ำำ��ลดภััยแล้้ง เช่่น การสร้้างทำำ�นบ
	ชะลอน้ำำ�� การกัักเก็็บน้ำำ��ผิิวดิิน ลดปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังและน้ำำ��หลาก
เช่่น โครงการธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน และการพััฒนาศัักยภาพชุุมชน
ในการดููแลป่่า เช่่น
โครงการพััฒนา
หลัักสููตรป่่าต้้นน้ำำ��
และนัักวิิจััยท้้องถิ่่�น

การวางแผนงาน

1
2
3
4
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รัับฟัังความคิิดเห็็นของชุุมชน
เช่่น จััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็น
ลงพื้้�นที่่�พบชุุมชน ฯลฯ
สำำ�รวจความคิิดเห็็นและความพึึงพอใจ
ของชุุมชน โดยหน่่วยงานภายนอก
(3rd Party)
วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากนโยบายภาครััฐ
ทิิศทางของธุุรกิิจ และประเด็็นสัังคม
ที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญ
จััดทำำ�รายละเอีียดแผนงานการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยแบ่่งเป็็นด้้าน
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

สัังคม
• ช่่วยเหลืือชุุมชนช่่วงโควิิด 19 สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกััน
การติิดเชื้้�อให้้แก่่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ชุุมชน
เช่่น อุุปกรณ์์ป้้องกัันเชื้้�อฟุ้้�งกระจาย ชุุด PPE หน้้ากาก N95
แอลกอฮอล์์ เตีียงสนามกระดาษ ฯลฯ รวมงบประมาณ
2.25 ล้้านบาท

• สนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการของ
วิิสาหกิิจชุุมชน จำำ�นวน 20 กลุ่่�ม
	สร้้างรายได้้กว่่า 20 ล้้านบาทต่่อปีี

•	จำำ�นวนครััวเรืือนในพื้้�นที่่�เทศบาลเมืืองมาบตาพุุด		
และเทศบาลตำำ�บลมาบข่่าพััฒนาที่่�ได้้รัับประโยชน์์
11% ของครััวเรืือนทั้้�งหมด

• รัับบุุตรหลานของชุุมชนเข้้าทำำ�งาน
ในบริิษััท

การประเมิินผล
ตอบแทนทาง
สัังคม (SROI)
โครงการพััฒนาศัักยภาพ
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน 		

4.73

โครงการบ้้านปลา เอสซีีจีี		

2.31

โครงการ Waste Management

1.89

โครงการปัันโอกาส วาดอนาคต	

• นวััตกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม นวััตกรรม
	ฟื้้�นฟููทรััพยากรทางทะเล เช่่น “บ้้านปลา”
	จากท่่อ PE100 นวััตกรรมการจััดการขยะ
เช่่น เว็็บแอปพลิิเคชััน “คุ้้�มค่่า (Koomkah)”
เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจการ	
ธนาคารขยะของชุุมชน
	ทุ่่�นกััก ขยะลอยน้ำำ��
SCG-DMCR Litter
Trap โครงการ 		
“ถุุงนมกู้้�โลก” นำำ�ขยะ
	ถุุงนมโรงเรีียนกลัับมา
ผลิิตเป็็นเก้้าอี้้�พลาสติิก
ฯลฯ

• ปลููกต้้นไม้้และป่่าชายเลนเพิ่่�มพื้้�นที่่�ดููดซัับ
	คาร์์บอน ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและชุุมชน
ปลููกต้้นไม้้ในปีี 2564 จำำ�นวน 4,000 ต้้น 		
	ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 10 ไร่่ และป่่าชายเลนพื้้�นที่่�
56 ไร่่ จำำ�นวน 39,200 ต้้น

• พััฒนานวััตกรรมกัับดัักยุุงลาย
(Mosquito Trap) เพื่่�อป้้องกััน
โรคไข้้เลืือดออกในชุุมชน โดยร่่วมมืือกัับ
	สถาบัันปาสเตอร์์ ฝรั่่�งเศส และ
กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
กระทรวง
	สาธารณสุุข

• โครงการ The Lifesaver in School
	ผู้้�พิิทัักษ์์ชีีวิิต จััดอบรม “จราจรน้้อย
ผู้้�พิิทัักษ์์” แก่่เยาวชนในโรงเรีียน 3 โรง
ในเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด

1.76

โครงการฝายชะลอน้้ำเขายายดา

1.24

หมายเหตุุ : SROI-Social
Return on Investment
สััดส่่วนผลตอบแทนจากการลงทุุนใน
กิิจกรรมด้้านสัังคม

• มอบทุุนการศึึกษา จำำ�นวน 2,790 ทุุน
	รวมงบประมาณกว่่า 13 ล้้านบาทต่่อปีี
แก่่ผู้้�ขาดแคลนในชุุมชนรอบโรงงาน

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ หรืือเอสซีีจีีซีี จััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเริ่่�มตั้้�งแต่่
ปีี 2564 โดยผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�นำำ�เสนอในรายงาน
ฉบัับนี้้� เป็็นข้้อมููลที่่อ� ยู่่�ในความรัับผิดิ ชอบของเอสซีีจีซีี ี และผู้้�บริิหารเอสซีีจีซีี ี
พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่ามีีความเกี่่ย� วข้้องและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย

ขอบเขตการรายงาน
ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทย่่อย
การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรายงานประจำำ�ปีี

รู้้�จััก เอสซีีจีี 
เคมิิคอลส์์

Feature
Story
ประเด็็นการ
พััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
ประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน
ผลการ
ดำเนิินงาน

ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพและความปลอดภััย ครอบคลุุม
ผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทย่่อยที่่�มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 50 บริิษััทร่่วมที่่�เอสซีีจีีซีีมีีอำำ�นาจในการบริิหาร รวมทั้้�ง
บริิษััทร่่วมที่่�ต้้องการเปิิดเผยข้้อมููล ทั้้�งนี้้�ยัังไม่่รวมบริิษััทที่อ่� ยู่่�ใน
ต่่างประเทศ บริิษััทตั้้�งใหม่่ (น้้อยกว่่า 3 ปีี) บริิษััทที่่�ได้้
ควบรวมกิิจการ (น้้อยกว่่า 4 ปีี) โดยมีีรายชื่่�อบริิษััทดัังแสดง
ในหน้้า 63-64 ครอบคลุุมระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564
แนวทางการรายงานสอดคล้้องกัับแนวทางของ Global
Reporting Initiative (GRI) ฉบัับ GRI Standards ที่่�ระดัับ
Core แสดงในหน้้า 67-72 และยัังได้้นำำ�เสนอความก้้าวหน้้า
การดำำ�เนิินการตามแนวทางของ Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) ในหน้้า 73-74 รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินงานตามแนวทาง Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD) ในหน้้า 75

ระบบบริิหารจััดการ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีซีีประยุุกต์์ใช้้ระบบบริิหารจััดการตามมาตรฐานสากล
ต่่างๆ ในการดำำ�เนิินงาน เช่่น มาตรฐานระบบบริิหารงาน
คุุณภาพ มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐานระบบ

การจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ฯลฯ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเอสซีีจีีซีีมีีระบบ
บริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืนครอบคลุุมทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร เอสซีีจีซีี จึี งึ จััดทำำ�
แนวปฏิิบััติิด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น แนวปฏิิบััติิการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการบริิหารจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รวมถึึงได้้ขอการรัับรองระบบบริิหารจััดการ
ของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิจตามมาตร
ิ
ฐานสากลจากภายนอก เช่่น มาตรฐานระบบ
บริิหารงานคุุณภาพ (ISO 9001-Quality Management System)
มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001-Environmental
Management System) มาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001-Occupational Health
and Safety Management System) การรัับรองมาตรฐานระบบความปลอดภััย
ในกระบวนการผลิิตจากหน่่วยงานภายนอก (Process Safety Management)
และมาตรฐานระบบการจััดการพลัังงาน (ISO 50001-Energy Management
System) โดยในปีี 2564 มีีบริิษััทในประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ระบบบริิหารงานคุุณภาพ 100% มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม 100%
และมาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 100%
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

การรัับรองรายงาน
ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจในรายงานฉบัับนี้้�ได้้มาจากระบบ
การเก็็บข้้อมููลทางบััญชีีเช่่นเดีียวกัับรายงานประจำำ�ปีี โดยได้้รัับการสอบบััญชีี
จากผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาต ในส่่วนของข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพและความปลอดภััย ได้้มีีการตรวจรัับรองความถููกต้้องและความ
สอดคล้้องตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards โดยบริิษััทที่่�ปรึึกษา
ภายนอกตามเรื่่�องที่่�กำำ�หนดไว้้ รายละเอีียดในหน้้า 65-66

ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมครอบคลุุมกิิจกรรมที่่�พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าอาจมีีผลกระทบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นข้้อมููลที่่มาจา
� กบริิษััทที่มีี่� กระบวนการผลิิต
โดยไม่่รวมข้้อมููลจากบริิษััทที่ไ่� ม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ สำำ�นัักงานขาย
ห้้องทดลอง บริิการ หรืือธุุรกิจิ การลงทุุน แหล่่งข้้อมููลต่่างๆ อาทิิ หลัักฐานทาง
บััญชีี การบัันทึึกค่่าจากเครื่่�องวััด ข้้อมููลจากกระบวนการผลิิตและจากการ
ประเมิินค่่าตััวเลขบนฐานข้้อมููลที่่�มีีหลัักการ แสดงในรููปแบบที่่�เป็็นค่่าสััมบููรณ์์
(Absolute Value) สำำ�หรัับค่่าการใช้้/หรืือการปล่่อยจำำ�เพาะ (Specific
Consumption/Emission) ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ได้้ปรัับรููปแบบการนำำ�เสนอข้้อมููล
เรื่่อ� งพลัังงาน ก๊๊าซเรืือนกระจก และน้ำำ�� ให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้น� โดยเปรีียบเทีียบ
กัับผลการดำำ�เนิินงานกรณีีปกติิ (Business as Usual, BAU) ที่่�ยัังไม่่ดำำ�เนิิน
มาตรการลดจากปีีฐาน โดยการใช้้พลังั งานและปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ใช้้ปีี 2550 เป็็นปีีฐาน และข้้อมููลการใช้้น้ำำ�� ใช้้ปีี 2557 เป็็นปีีฐาน
พลัังงาน
การใช้้พลังั งานรวม ประกอบด้้วย พลัังงานความร้้อนและพลัังงานไฟฟ้้าทั้้ง� หมด
	ที่่�ใช้้ในพื้้�นที่่�บริิษััท/โรงงาน ในส่่วนของพลัังงานไฟฟ้้ามีีการแสดงให้้เห็็น
	ถึึงปริิมาณและสััดส่่วนของพลัังงานทดแทน และการแสดงให้้เห็็นถึึงพลัังงาน
หมุุนเวีียน (Renewable Energy) และพลัังงานไม่่หมุุนเวีียน (Non-Renewable
Energy)
ก๊๊าซเรืือนกระจก
หมายถึึง ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินกิิจการที่่คำ� �ำ นวณ
	ตาม “แนวทางการรายงานและคำำ�นวณก๊๊าซเรืือนกระจก” ของ
WRI/WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมีีหลัักการดัังนี้้�
1. ขอบเขตการรายงาน
1.1	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยตรง (Scope 1) เกิิดจากกระบวนการผลิิต
		 หรืือกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดอยู่่�ในความดููแล ควบคุุม และ
		บริิหารจััดการ อาทิิ จากการเผาไหม้้ก๊๊าซธรรมชาติิหรืือแครกเกอร์์
		บอททอมที่่�หม้้อต้้มไอน้ำำ�� เตาเผา ยานพาหนะ
1.2	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2) เกิิดจากการซื้้�อ
		พลัังงานจากภายนอก อาทิิ พลัังงานไฟฟ้้าและพลัังงานความร้้อน
		ที่่�ซื้้�อจากแหล่่งต่่างๆ ในรููปของไอน้ำำ��
2. การรายงานปริิมาณ
2.1 การคำำ�นวณปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต	
		 โดยตรง (Scope 1)
• เกิิดจากกระบวนการเผาไหม้้
		 -	รายงานจากปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิง (ตามน้ำำ��หนัักหรืือปริิมาตร)
			 อาทิิ ปริิมาณน้ำำ��มัันหรืือก๊๊าซธรรมชาติิ x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซ

			 เรืือนกระจกที่่�อ้้างอิิงจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
			 (องค์์การมหาชน) (TGO) กรณีีที่่�นอกเหนืือจาก TGO ให้้อ้้างอิิง
			จาก Intergovernmental Panel on Climate Change 2006,
			 (IPCC)
		 -	รายงานจากปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิง (ตามค่่าความร้้อน) อาทิิ
			ปริิมาณถ่่านหิิน x ค่่าความร้้อน x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
			ที่่�อ้้างอิิงจาก TGO กรณีีที่่�นอกเหนืือจาก TGO ให้้อ้้างอิิงจาก
			 Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, (IPCC)
		 -	รายงานการคำำ�นวณสมดุุลมวลของคาร์์บอนจากปริิมาณการใช้้เชื้้อ� เพลิิง
2.2 การคำำ�นวณปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2)
		จะรายงานจากปริิมาณการซื้้�อไฟฟ้้าหรืือไอน้ำำ�� x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซ
		 เรืือนกระจกที่่�อ้้างอิิงค่่าจาก TGO ผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�ขาย
3. การรายงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
		จะครอบคลุุมถึงึ ก๊๊าซ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 และ NF3
		 โดยคำำ�นวณและแสดงผลในรููปก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
		จากค่่าศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน (Global Warming
		 Potential, GWP) ที่่�กำำ�หนดโดย IPCC
มลพิิษทางอากาศ
หมายถึึง ปริิมาณสารมลพิิษทางอากาศ อาทิิ ออกไซด์์ของไนโตรเจน ออกไซด์์
	ของซััลเฟอร์์ และฝุ่่�นที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้ต่่างๆ และเป็็นองค์์ประกอบ	
อยู่่�ในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งชนิิดของสารมลพิิษจะขึ้้น� อยู่่�กัับกระบวนการผลิิต
	ของแต่่ละหน่่วยปฏิิบัติั กิ าร โดยอ้้างอิิงผลและวิิธีีการตรวจวััดตามที่่ก� ฎหมาย
	กำำ�หนด อาทิิ US EPA หรืือมาตรฐานเทีียบเท่่า หรืือกฎหมายไทย การรายงาน
	ปริิมาณสารมลพิิษ โดยการคำำ�นวณปริิมาณความเข้้มข้้นที่่ไ� ด้้จากการสุ่่�มตรวจ
	วััดสารมลพิิษที่่�ระบายจากปล่่อง (Spot Check) ตามสภาวะจริิงในขณะ
	ตรวจวััดโดยห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการรัับรองและขึ้้�นทะเบีียนกัับ
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม ประกอบกัับอััตราการไหลของลมร้้อนที่่�ปล่่อย
และชั่่�วโมงการทำำ�งาน
นอกจากนี้้�เอสซีีจีีซีีดำำ�เนิินการตรวจวััดค่่าการระบายมลพิิษจากปล่่อง
	ด้้วยระบบการตรวจวััดมลพิิษทางอากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติิอย่่าง
	ต่่อเนื่่�อง (Continuous Emission Monitoring Systems, CEMS)
	ปริิมาณสารอิินทรีีย์์ระเหย (Volatile Organic Compounds) ได้้จาก
การตรวจวััดตามกฎหมาย และการคำำ�นวณโดยใช้้ Emission Factor หรืือ
โปรแกรมการคำำ�นวณที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากองค์์การพิิทักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
แห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา (US EPA)
น้้ำ
การจััดการน้ำำ�� ประกอบด้้วย ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับ	
	มาใช้้ และปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�ง
	ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2563 มีีการรายงานปริิมาณน้ำำ��จาก
ภายนอกแบ่่งตามประเภทแหล่่งน้ำำ�� ได้้แก่่ น้ำำ��ผิิวดิิน น้ำำ��ใต้้ดิิน และน้ำำ��จาก
หน่่วยงานอื่่�น นอกจากนี้้�ยัังแบ่่งประเภทเป็็นน้ำำ��จืืด ได้้แก่่ น้ำำ��ที่่�มีีค่่าของแข็็ง
	ที่่�ละลายในน้ำำ��ไม่่เกิิน 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร และน้ำำ��อื่่�นๆ ได้้แก่่ น้ำำ��ที่่�มีี
	ค่่าของแข็็งที่่�ละลายในน้ำำ��เกิิน 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร และแยกรายงาน
การใช้้น้ำำ��จากพื้้�นที่่�เสี่่�ยง (Water Stress Area)
	น้ำำ��กลัับมาใช้้ (Recycled Water) หมายถึึง ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
หลัังผ่่านกระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพแล้้วโดยไม่่นัับรวมน้ำำ��ที่่�ไม่่ผ่่านการ	
	ปรัับปรุุงคุุณภาพ อาทิิ น้ำำ��หล่่อเย็็น

	ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�ง เริ่่�มรายงานปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งในปีี 2563 โดยรายงานปริิมาณ
	น้ำำ��ทิ้้�งตามแหล่่งที่่�ปล่่อย และปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งตามประเภทของน้ำำ��ทิ้้�ง สำำ�หรัับ	
	ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งแยกตามประเภทของน้ำำ��ทิ้้�ง มีีการระบุุว่่าปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งลง
	พื้้�นที่่�เสี่่�ยงเท่่าใด รวมถึึงการรายงานคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งตามรููปแบบเดิิม ได้้แก่่
BOD, COD และสารแขวนลอย ก็็ยังั คงรายงานควบคู่่�ไปกัับปริิมาณน้ำำ�� ทิ้้�งด้้วย
ของเสีียอุุตสาหกรรม
การรายงานของเสีียอุุตสาหกรรมมีีการรายงานแยกประเภทเป็็นของเสีีย
	อัันตรายและของเสีียไม่่อัันตรายตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม	
เรื่่�องการกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วปีี 2548 หรืือกฎหมาย
	ของแต่่ละประเทศ แต่่ไม่่นัับรวมของเสีียที่่�ยัังอยู่่�ในกระบวนการผลิิต
	ที่่�สามารถนำำ�กลัับเข้้าผลิิตซ้ำำ�� (Work in Process, WIP)
ในปีี 2562 เริ่่�มมีีการรายงานปริิมาณการเกิิดของเสีีย ปริิมาณการจััดการ	
	ของเสีีย และปริิมาณของเสีียที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพ	
	ของกระบวนการและประสิิทธิิภาพของการจััดการ ปริิมาณการจััดการของเสีีย
แยกตามวิิธีีจััดการที่่�ดำำ�เนิินการมาแล้้ว ได้้แก่่ การใช้้ซ้ำำ��/ใช้้ใหม่่ การกำำ�จััด
โดยการเผาทำำ�ลายและการฝัังกลบ การรายงานปริิมาณการเกิิดของเสีีย
	จากกระบวนการผลิิตจะใช้้วิิธีีการที่่�เหมาะสมในการชั่่�ง คำำ�นวณ หรืือ
	ประมาณการตามหลัักวิิชาการ ส่่วนปริิมาณการจััดการของเสีียที่่�มีีการส่่ง
ไปจััดการภายนอกจะใช้้วิิธีีการชั่่�งน้ำำ��หนัักซึ่่�งจะมีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�กว่่า
ในปีี 2564 ได้้มีีการรายงานปริิมาณของเสีียแยกตามการจััดการตาม GRI
306 version 2020 โดยแยกเป็็นของเสีียที่่�แยกออกจากการกำำ�จััด โดย
การใช้้ซ้ำำ�� การใช้้ใหม่่ และการนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่อื่่�นๆ และของเสีีย
	ที่่ถู� กู ส่่งตรงไปเพื่่�อกำำ�จััด โดยการกำำ�จััดโดยการเผาเพื่่�อเอาพลัังงาน การกำำ�จััด
โดยการเผาโดยไม่่ได้้พลังั งาน การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลายอื่่�นๆ และการฝัังกลบ

ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
ข้้อมููลจำนวนพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
1. พนัักงาน คืือ บุุคคลที่่ป� ฏิิบัติั งิ านให้้บริิษัทั เต็็มเวลาตามสััญญาจ้้าง ได้้แก่่
		พนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ าร ระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ และระดัับจัดั การ
		รวมทั้้�งพนัักงานทดลองงาน และพนัักงานสััญญาจ้้างพิิเศษ
•	พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ คืือ พนัักงานที่่�ใช้้ทัักษะและเทคนิิคในการ
		 ทำำ�งานประจำำ�
•	พนัักงานบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ คืือ พนัักงานที่่�มีีหน้้าที่่�บริิหารงาน
		ที่่�แน่่นอนหรืือมีีผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาที่่�เป็็นระดัับปฏิิบััติิการ
•	พนัักงานระดัับจััดการ คืือ ผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนด
		 กลยุุทธ์์หรืือนโยบาย มีีหน้้าที่่�กระจายงานและควบคุุมผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
		 ให้้ปฏิิบััติิงานตามนโยบายและงานประจำำ�วััน
•	พนัักงานสััญญาจ้้างพิิเศษ คืือ ผู้้�ปฏิิบััติิงานภายใต้้สััญญาจ้้างเป็็นการ
		ชั่่�วคราวที่่�มีีกำำ�หนดระยะเวลาจ้้างเริ่่�มต้้นและสิ้้�นสุุดที่่�แน่่นอน
2. คู่่ธุ� รุ กิิจ คืือ ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ความยิินยอมให้้ทำ�ำ งาน หรืือบริิการ หรืือทำำ�ประโยชน์์
		 ให้้บริิษััท นอกเหนืือจากพนัักงานของบริิษััทตามความหมายข้้างต้้น
		คู่่�ธุุรกิิจแบ่่งเป็็น 3 ประเภทดัังนี้้�
		 1)	คู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน คืือ คู่่�ธุุรกิิจที่่�ปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งงาน
			 และ/หรืือ สถานที่่�ปฏิิบััติิงาน ควบคุุมโดยบริิษััท (ไม่่รวมคู่่�ธุุรกิิจ
			จากกิิจกรรมขนส่่ง)
		 2)	คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง คืือ คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งที่่�บริิหารจััดการภายใต้้
			 แบรนด์์เอสซีีจีีซีี
ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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		 3)	คู่่�ธุุรกิจข
ิ นส่่งอื่่�นๆ คืือ คู่่�ธุุรกิจข
ิ นส่่งอื่่�นๆ ที่่ไ� ม่่ได้้บริิหารจััดการภายใต้้
			 แบรนด์์เอสซีีจีีซีี ข้้อมููลของคู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งานจะถููกนำำ�ไปใช้้
			วิิเคราะห์์เป็็นหน่่วยจำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งาน สำำ�หรัับคู่่�ธุรกิ
ุ จข
ิ นส่่ง
			 ในบริิษััทเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ เมเนจเมนท์์ จำำ�กััด จะแสดงข้้อมููลเป็็น
			จำำ�นวนกิิโลเมตร
นอกจากนี้้�เอสซีีจีีซีียัังมีีนิิยามของบุุคคลที่่� 3 คืือ บุุคคลอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่
	พนัักงานและไม่่ใช่่คู่่�ธุุรกิิจ ซึ่่�งไม่่ได้้ปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งจะไม่่รวมใน
ข้้อมููลที่่�แสดง
การคำนวณชั่่�วโมงการทำงาน
1. ข้้อมููลมาจากระบบการบัันทึึกเวลาและการเก็็บบัันทึึกข้้อมููลจาก
		 หน่่วยงานการบุุคคล หรืือหน่่วยงานบััญชีี หรืือหน่่วยงานธุุรการ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ในกรณีีที่่�บริิษััทหรืือโรงงานไม่่มีีระบบการบัันทึึกเวลาจะใช้้วิิธีีการ
		ประมาณชั่่�วโมงการทำำ�งาน โดยใช้้สููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�

จำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งาน =
(จำำ�นวนคน x จำำ�นวนวัันทำำ�งาน x
จำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งานปกติิต่่อวััน) +
จำำ�นวนชั่่�วโมงล่่วงเวลารวม
(เฉพาะพนัักงานปฏิิบััติิการ
และคู่่�ธุุรกิิจ)

การบัันทึึกข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
เอสซีีจีซีี บัี นั ทึึกข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการทำำ�งาน
	ดัังนี้้�
1.	อััตราการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก
		ทั้้�งหมดในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย
		 และเป็็นโรคจากการทำำ�งานที่่�มีีผลระดัับความรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
		สููญเสีียวัันทำำ�งาน เปลี่่ย� นงานหรืือรัักษาพยาบาล (ราย) ต่่อ 1,000,000
		ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
2.	อััตราการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
		 ในพื้้�นที่่ทำ� �ำ งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่ไ� ด้้รับบา
ั ดเจ็็บ เจ็็บป่ว่ ย และเป็็นโรค
		จากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
3.	จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมดในพื้้�นที่่�
		 ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งาน (Work-related)
		ที่่�มีีผลระดัับความรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต สููญเสีียวัันทำำ�งาน เปลี่่�ยนงาน
		 หรืือรัักษาพยาบาล
4.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมดในพื้้�นที่่�
		 ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�มีีผลระดัับ	
		 ความรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต สููญเสีียวัันทำำ�งาน เปลี่่�ยนงาน หรืือรัักษา
		พยาบาล (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
5.	จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต หมายถึึง จำำ�นวน
		ผู้้�เสีียชีีวิิตจากการบาดเจ็็บ ไม่่ว่่าจะเสีียชีีวิิตทัันทีีหรืือเสีียชีีวิิตภายหลััง
		ที่่�เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากเหตุุการณ์์นั้้�นๆ
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

6.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้น� เสีียชีีวิิตในพื้้�นที่่ทำ� �ำ งาน หมายถึึง
		จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต (ราย)
		ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
7.	จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรงในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
		 หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจากการทำำ�งานในระดัับที่่�ส่่งผล
		 กระทบรุุนแรง ไม่่รวมเสีียชีีวิิต
8.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรงในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
		 หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจากการทำำ�งานในระดัับที่่�ส่่งผล
		 กระทบรุุนแรง ไม่่รวมเสีียชีีวิิต (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่ว� โมงการทำำ�งาน
9.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้น� สููญเสีียวัันทำำ�งานในพื้้�นที่่ทำ� �ำ งาน
		 หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�ที่่ไ� ด้้รับบา
ั ดเจ็็บจากการทำำ�งานในระดัับที่ต้่� อ้ งสููญเสีีย
		วัันทำำ�งาน (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
10.	อััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้น� สููญเสีียวัันทำำ�งาน
		 ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนวัันที่่�หยุุดงานจากการได้้รัับบาดเจ็็บ	
		จากการทำำ�งานในระดัับที่่�ต้้องสููญเสีียวัันทำำ�งาน (วััน) ต่่อ 1,000,000
		ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
11.	จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่ว่ ยและเป็็นโรคจากการทำำ�งานที่่ต้� อ้ งมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด
		 ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งาน
		 (Work-related) ที่่มีี� ผลระดัับความรุุนแรงถึึงขั้้น� เสีียชีีวิิต สููญเสีียวัันทำำ�งาน
		 เปลี่่�ยนงาน หรืือรัักษาพยาบาล
12.	อััตราการเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด
		 ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งาน
		ที่่�มีีผลระดัับความรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต สููญเสีียวัันทำำ�งาน เปลี่่�ยนงาน
		 หรืือรัักษาพยาบาล (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
13.	จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตในพื้้�นที่่�
		 ทำำ�งาน หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากการเจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจาก
		 การทำำ�งาน ไม่่ว่าจ
่ ะเสีียชีีวิิตทันั ทีีหรืือเสีียชีีวิิตภายหลัังที่่เ� ป็็นผลสืืบเนื่่�อง
		จากเหตุุการณ์์นั้้�นๆ
14.	อััตราเหตุุการณ์์เกืือบเกิิดอุุบััติิเหตุุ หมายถึึง จำำ�นวนเหตุุการณ์์เกืือบ
		 เกิิดอุุบััติิเหตุุ (เรื่่�อง) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
	สููญเสีียวัันทำำ�งาน หมายถึึง การบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งาน
	ที่่�ส่่งผลให้้ผู้้�บาดเจ็็บไม่่สามารถกลัับมาปฏิิบััติิงานได้้ตามปกติิในวัันทำำ�งาน
	ถััดไป หรืือในกะถััดไป รวมถึึงกรณีีที่่�บาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการ
ทำำ�งานนั้้�นเป็็นเหตุุให้้ต้้องหยุุดงาน ไม่่สามารถมาปฏิิบััติิงานได้้ในภายหลััง
	วัันที่่�เกิิดเหตุุ
การบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง หมายถึึง การบาดเจ็็บ
	จากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลให้้มีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต หรืือพิิการ
	ทุุพพลภาพ สููญเสีียอวััยวะหรืือไม่่สามารถกลัับมาเป็็นปกติิได้้ หรืือสามารถ
กลัับมามีีสภาพเหมืือนก่่อนได้้รัับการบาดเจ็็บ แต่่ใช้้ระยะเวลามากกว่่า
6 เดืือนนัับจากวัันที่่�เกิิดเหตุุ

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
ปีี 2562 เป็็นต้้นไป ข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม พลัังงาน ก๊๊าซเรืือนกระจก ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย ไม่่รวมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทสยามมิิตซุยุ พีีทีีเอ จำำ�กััด
บริิษััทไทยเพ็็ทเรซิิน จำำ�กััด บริิษััทไทยพลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์ (โรงงาน
สมุุทรปราการ) จำำ�กััด และบริิษััทสยามสเตบิิไลเซอร์์ จำำ�กััด เนื่่�องจากมีีการ
ยกเลิิกการดำำ�เนิินธุุรกิิจในเอสซีีจีีซีี
ปีี 2564 บริิษััทมาบตาพุุดโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด มีีการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตจากเดิิมอีีก
300,000 ตัันต่่อปีี

ข้้อมููลผลการดำเนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ผลการดำเนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

GRI Standard

206,280 221,538 177,634

146,870

238,390

GRI 201-1

รายได้้จากการขาย

ล้้านบาท

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

ล้้านบาท

38,145

26,878

14,417

15,341

27,068

GRI 201-1

EBITDA

ล้้านบาท

63,263

47,100

27,736

31,565

46,681

GRI 201-1

ผลประโยชน์์ของพนัักงาน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง สวััสดิิการ
ค่่าใช้้จ่่ายโครงการสมทบเงิินและโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

ล้้านบาท

9,517

9,407

10,209

10,396

10,425

GRI 201-1

เงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ล้้านบาท

16,867

10,327

11,758

11,942

85,841

GRI 201-1

ต้้นทุุนทางการเงิินที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�ให้้กู้้�ยืืมเงิิน

ล้้านบาท

898

721

935

908

1,748

GRI 201-1

ภาษีีที่่จ่� า่ ยให้้แก่่รัฐั บาลและหน่่วยงานราชการท้้องถิ่่�น อาทิิ ภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล ภาษีีบำำ�รุุงท้้องถิ่่�น ภาษีีโรงเรืือน และภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ

ล้้านบาท

3,994

3,119

2,085

3,178

3,818

GRI 201-1

สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีและอื่่�นๆ จากการส่่งเสริิมการลงทุุนและการวิิจัยั
และพััฒนา

ล้้านบาท

3,795

1,097

537

414

949

GRI 201-1

เงิินสนัับสนุุนสมาคมและองค์์กรต่่างๆ*

ล้้านบาท

NA

NA

NA

NA

NA

เงิินสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง**

ล้้านบาท

0

0

0

0

0

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง
(เฉพาะบริิษััทย่่อย)

ล้้านบาท
%

62,538
30

67,253
30

59,472
33

53,533
36

85,460
36

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่ไ� ด้้รับั ฉลาก SCG Green Choice
(เฉพาะบริิษััทย่่อย)

ล้้านบาท
%

114,995
56

125,271
57

86,733
49

65,739
42

124,149
49

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่ส่� ง่ มอบคุุณค่่าโดยตรงต่่อลููกค้้า
ตอนใช้้งาน

ล้้านบาท
%

NA
NA

NA
NA

NA
NA

490
0.31

5,302
2.1

คู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำำ�กัับดููแล

% ของมูลค่าจัดหา

NA

50

80

99

99

สััดส่่วนมููลค่่าการจััดหาแยกตามภููมิิศาสตร์์
• ในประเทศ
• ต่่างประเทศ

% ของมููลค่่าจััดหา

80
20

74
26

78
22

78
22

80
20

จำำ�นวน

6

2

3

2

8

%

86

86

85

88

87

ข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบ SCG Whistleblowing System
ความพึึงพอใจโดยรวมของลููกค้้า

SASB

RT-CH-410a.1

GRI 205-3

* 7 ลำำ�ดัับแรกขององค์์กรที่่� เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ ให้้การสนัับสนุุนคืือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
	สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย, สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย, สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย, สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
** เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ วางตััวเป็็นกลางทางการเมืือง โดยไม่่มีีนโยบายสนัับสนุุนด้้านการเงิินหรืือรููปแบบอื่่�นแก่่พรรคการเมืือง กลุ่่�มแนวร่่วมทางการเมืือง หรืือผู้้�ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งทางการเมืือง
	ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับภููมิิภาค หรืือระดัับประเทศ หรืือบุุคคลผู้้�มีีอิิทธิิพลทางการเมืือง หรืือนัักวิ่่�งเต้้นทางการเมืือง หรืือผู้้�ได้้รัับประโยชน์์ทางการเมืือง และอื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน
(เช่่นการซื้้�อเสีียง)
NA = Not Available

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน

51

เวีียดนาม
6%

อิินโดนีีเซีีย
2%

สิิงคโปร์์ กััมพููชา
1%
1%

ภาษีีที่่�จ่่ายให้้รััฐบาล
ไทย
เวีียดนาม
อิินโดนีีเซีีย
สิิงคโปร์์

ภาษีีที่่�จ่่ายให้้
รััฐบาล

กััมพููชา

3,818 ล้้านบาท
ไทย

กััมพููชา

เวีียดนาม

อื่่�น ๆ

3,451 ล้้านบาท
223 ล้้านบาท

20 ล้้านบาท
1 ล้้านบาท

อิินโดนีีเซีีย

82 ล้้านบาท
สิิงคโปร์์

41 ล้้านบาท

ไทย
90%

อิินโดนีีเซีีย
9%

สิิงคโปร์์
9%

กััมพููชา
8%

รายได้้จากการขาย

238,390 ล้้านบาท
ไทย

เวีียดนาม

124,297 ล้้านบาท

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (1)

อิินโดนีีเซีีย

เวีียดนาม

สิิงคโปร์์

19,938 ล้้านบาท

เอเชีียตะวัันออก (2)

กััมพููชา

เอเชีียใต้้

อื่่�น ๆ

ไทย

รายได้้
จากการขาย

16,755 ล้้านบาท
อิินโดนีีเซีีย

14,921 ล้้านบาท

เวีียดนาม
2%
ไทย
เวีียดนาม

สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี

949 ล้้านบาท
ไทย

สิิทธิิประโยชน์์
ทางภาษีี
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8,483 ล้้านบาท

22,750 ล้้านบาท

จีีน

ไทย
64%

เวีียดนาม
10%

17,410 ล้้านบาท

13,836 ล้้านบาท

929 ล้้านบาท
ไทย
98%

เวีียดนาม

20 ล้้านบาท

(1)

ไม่่รวมประเทศไทย เวีียดนาม
และอิินโดนีีเซีีย
(2) ไม่่รวมประเทศจีีน

ผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ปริิมาณการผลิิตและการใช้้วััตถุุดิิบ
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564*

GRI Standard

SASB

ปริิมาณการผลิิต

พัันตััน

9,460

8,953

8,350

7,906

9,420

ปริิมาณวััตถุุดิิบ

พัันตััน

2,560

2,561

2,562

2,563

2,564

GRI 301-1

ปริิมาณวััสดุุนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

พัันตััน

29

15

37

32
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GRI 301-2

GRI Standard

SASB

RT.CH-110a.1

RT-CH-000.A

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

ปีีฐาน 2550

2560

2561

2562

2563

2564*

ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1 และ 2

ล้้านตััน CO2e

2.66

4.58

4.39

4.32

4.02

4.73

ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1**

ล้้านตััน CO2e

1.83

3.59

3.47

3.44

3.15

3.71

GRI 305-1

ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 2**

ล้้านตััน CO2e

0.84

0.99

0.93

0.89

0.87

1.02

GRI 305-2

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550

ล้้านตััน CO2e
%

NA

0.64
12.4

0.69
13.6

0.55
11.2

0.61
13.1

0.80
14.5

GRI 305-5

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ
** อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก

ล้้านตััน CO2e

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

2.66

5.22

5.08

4.87

0.99
3.59

0.93
3.47

0.89
3.44

0.84
1.83

5.53
4.62
0.87
3.15

1.02
3.71

ภาพรวมการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

0
ปีีฐาน 2550
ปริิมาณ Scope 2

2560

2561
ปริิมาณ Scope 1

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

2562

2563

2564*

กรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

ล้้านตััน CO2e

1.00
0.80
0.60
0.40

0.64

0.69

2560

2561

0.55

0.61

0.80

0.20
0.00
2562

2563

2564*

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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ปริิมาณการใช้้พลัังงาน
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

ปีีฐาน 2550

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน**

เพตะจููล

35.97

71.18

70.86

69.63

65.28

77.24 GRI 302-1 RT-CH-130a.1

ปริิมาณความร้้อนและไอน้ำำ��**

เพตะจููล

31.74

62.51

64.03

65.22

61.03

70.75 GRI 302-1

ปริิมาณเชื้้�อเพลิิงทดแทน

เพตะจููล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 GRI 302-1

พลัังงานไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์

เพตะจููล

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

%

0.001

0.003

0.011

0.012

0.016 GRI 302-1

ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้า**

กิิกะวััตต์์
ชั่่�วโมง

1,749

1,675

1,636

1,564

1,801 GRI 302-1

ปริิมาณการใช้้พลัังงานที่่�ลดลง เมื่่�อ
เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550

เพตะจููล
%

6.34
8

6.27
8

5.60
7

6.37
9

8.31 GRI 302-4
10

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน แยกตาม
ประเภท
a)	ปริิมาณพลัังงานหมุุนเวีียนไม่่ได้้
		ที่่�ซื้้�อและใช้้
b)	ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้า
		 หมุุนเวีียนไม่่ได้้ที่่�ซื้้�อ
c) ไอน้ำำ��/ความร้้อน/ความเย็็น/
		 พลัังงานอื่่�นหมุุนเวีียนไม่่ได้้ ที่่�ซื้้�อ
d) พลัังงานหมุุนเวีียนได้้ (ลม
		 แสงอาทิิตย์์ ชีีวมวล ไฟฟ้้าจาก
		 พลัังงานน้ำำ��) ทั้้�งหมดที่่�ซื้้�อ
		 หรืือผลิิต**
e) พลัังงงานหมุุนเวีียนไม่่ได้้ (ไฟฟ้้า
		ความร้้อน และความเย็็น) ที่่ข� าย**

เมกะวััตต์์
ชั่่�วโมง

ปริิมาณการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
ไม่่ได้้ทั้้�งหมด (a+b+c-e)**

เมกะวััตต์์
ชั่่�วโมง

สััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทน

2564*

GRI
Standard

SASB

GRI 302-1
16,584,561

17,204,588

17,075,944

16,008,056

19,015,065

1,749,133

1,674,606

1,636,422

1,564,410

1,797,336

1,438,543

803,046

629,724

560,386

638,492

102

642

2,217

2,138

3,428

0

0

0

0

0

19,772,237

19,682,240

19,342,089

18,132,852

21,450,893 GRI 302-1

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ
** อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)
ปริิมาณการใช้้พลัังงานรวม

การลดการใช้้พลัังงาน

เพตะจููล

เพตะจููล

90
77.52

80
70

6.29
62.51

60

77.12
6.03
64.03

75.23
5.89
65.22

71.65
5.63
61.03

85.55

9.0

6.48

7.0

70.75

6.34

6.27

1.0
0
2560

10

2561

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

0
ปีีฐาน 2550
พลัังงานไฟฟ้้า
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5.60

6.37

2.0

4.21
31.74

20

5.0
3.0

35.97

30

6.0

8.31

4.0

50
40

8.0

2560

2561

2562

พลัังงานความร้้อน
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2563

2564*

กรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

2562

2563

2564*

ปริิมาณน้้ำจากภายนอกและคุุณภาพน้้ำ
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

ปีีฐาน
2557

2560

2561

2562

น้ำำ��ผิิวดิิน**
• น้ำำ��จืืดที่่�มีี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น้ำำ��อื่่�นที่่�มีี TDS > 1,000 mg/l

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ำำ��ใต้้ดิิน**
• น้ำำ��จืืดที่่�มีี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น้ำำ��อื่่�นที่่�มีี TDS > 1,000 mg/l

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

0.00

0.00

0.00

0.00

น้ำำ��จากหน่่วยงานอื่่�น (ทั้้�งหมด)**
• น้ำำ��จืืดที่่�มีี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น้ำำ��อื่่�นที่่�มีี TDS > 1,000 mg/l

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

35.85

36.65

31.17

28.07

ปริิมาณน้ำำ��รวมทุุกแหล่่งน้ำำ��**

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

35.85

36.65

31.17

ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกที่่�ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ
กรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
%

-

1.94
5.0

ปริิมาณน้ำำ��กลัับมาใช้้**

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
%

NA
NA

• น้ำำ��ผิิวดิิน
• น้ำำ��ใต้้ดิิน
• น้ำำ��จากหน่่วยงานอื่่�นรวม
---ส่่งไปใช้้ที่่�หน่่วยงานอื่่�น

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งรวมจากทุุกแหล่่งที่่�ปล่่อย**

GRI Standard

SASB

GRI 303-3

RT-CH-140a.1

GRI 303-3

RT-CH-140a.1

GRI 303-3

RT-CH-140a.1

2563

2564*

2564
ในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยง

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.48
0.00

0.00
0.00

26.07
0.00

0.00
30.31
0.00

0.00
0.00

28.07

26.07

30.79

0.00

2.63
7.8

1.39
4.7

2.39
8.2

4.01
11.6

0.00
0

1.40
3.8

1.46
4.7

1.43
5.1

1.27
4.9

1.69
5.5

0.00
0

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

8.08
0.00
0.00
0.00

3.73
0.00
0.00
0.00

4.62
0.00
0.03
0.00

5.62
0.00
0.06
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

GRI 303-4
GRI 303-4

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

NA

NA

8.08

3.73

4.65

5.69

0.00

GRI 303-4

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

NA
NA

NA
NA

8.08
0.00

3.73
0.00

1.05
3.60

0.57
5.12

0.00
0.00

GRI 303-4

ตััน
ตััน
ตััน

NA
NA
NA

NA
NA
NA

25
315
52

17
194
15

20
241
41

19
275
43

0
0
0

GRI 306-1
GRI 306-1
GRI 306-1

จำำ�นวนครั้้�ง

NA

NA

0

0

0

0

0

ปริิมาณน้้ำจากภายนอก
ปริิมาณน้้ำจากภายนอกแบ่่งตามประเภทแหล่่งน้้ำ

ปริิมาณน้้ำทิ้้�ง
ปริิมาณน้้ำทิ้้�งแบ่่งตามแหล่่งที่่�ปล่่อย**

GRI 303-4

ปริิมาณน้้ำทิ้้�งแบ่่งตามประเภทน้้ำ**

• น้ำำ��จืืดที่่�มีี TDS ≤ 1,000 mg/l
• น้ำำ��อื่่�นที่่�มีี TDS > 1,000 mg/l
ปริิมาณ BOD
ปริิมาณ COD
ปริิมาณ TSS
จำำ�นวนการปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�ไม่่เป็็นตามกฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

** อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)

ปริิมาณน้้ำจากภายนอก

35.85
35.85

38.59
36.65

NA = Not Available
การลดการใช้้น้้ำจากภายนอก

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

33.80
31.17

29.46

28.46

28.07

26.07

34.84

5.00

30.79

4.00

1.00
2560

ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

2561

2562

2563

4.01

3.00
2.00

ปีีฐาน 2557

RT-CH-140a.2

2564*

1.94

2.63
1.39

2560

2.39

2561

2562

2563

2564*

กรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ
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การจััดการของเสีีย
ข้้อมููลการดำเนิินงาน (เฉพาะประเทศไทย)
ปริิมาณของเสีียอัันตราย*

หน่่วย

2560

2561

ตััน

6,922

8,399

2562

2563

6,178 11,120

ปริิมาณการจััดการของเสีียอัันตราย

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกแยกออกจากการกำำ�จััด*
• การใช้้ซ้ำำ��
• การใช้้ใหม่่
• การนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่อื่่�นๆ

ตััน
ตััน
ตััน

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกส่่งตรงไปเพื่่�อกำำ�จััด*
• การกำำ�จััดโดยการเผาเพื่่�อเอาพลัังงาน
• การกำำ�จััดโดยการเผาโดยไม่่ได้้พลัังงาน
• การกำำ�จััดโดยการทำำ�ลายอื่่�นๆ
• การฝัังกลบ

ตััน
ตััน
ตััน
ตััน

ปริิมาณของเสีียอัันตรายที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่� ณ สิ้้�นปีี

ตััน

ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตราย*

ตััน 29,156 25,394

7,636

6,559

289

136

0

0

0

0

228

145

155

180

ตััน
ตััน
ตััน

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกส่่งตรงไปเพื่่�อกำำ�จััด*
• การกำำ�จััดโดยการเผาเพื่่�อเอาพลัังงาน
• การกำำ�จััดโดยการเผาโดยไม่่ได้้พลัังงาน
• การกำำ�จััดโดยการทำำ�ลายอื่่�นๆ
• การฝัังกลบ

ตััน
ตััน
ตััน
ตััน

ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตรายที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่� ณ สิ้้�นปีี

ตััน

ปริิมาณการจััดการของเสีียรวม

•		การใช้้ซ้ำำ��/การใช้้ใหม่่/การนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่อื่่�นๆ/
		 การกำำ�จััดโดยการเผาเพื่่�อเอาพลัังงาน

ตััน

• การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลายโดยไม่่ได้้พลัังงาน/
		 การกำำ�จััดโดยการทำำ�ลายอื่่�นๆ/การฝัังกลบ

ตััน

* อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)

24,936

0
0
0
0

4,391
16
0
0

GRI 306-5 (2020)

225
19,978

29,377

815

93

580

645

699

36,356 33,949

30,409 35,881

32,572

29,274 35,653

36,356

1,377

1,135

GRI 306-3 (2020)

RT-CH-150a.1

RT-CH-150a.1

ภายนอก เอสซีีจีี 
เคมิิคอลส์์

0
134
0

0
18,921
113

GRI 306-4 (2020)

0
0
0
0

696
296
0
0

GRI 306-5 (2020)

621
139

20,816

0

5,398

229

5%

30%

การจััดการ
ของเสีีย
ไม่่อัันตราย

70%
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RT-CH-150a.1

GRI 306-4 (2020)

23,390 24,702

846

RT-CH-150a.1

0
1,782
113

23,744 23,783

633

GRI 306-3 (2020)

0
5
0

ภายใน เอสซีีจีี 
เคมิิคอลส์์

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกแยกออกจากการกำำ�จััด*
• การใช้้ซ้ำำ��
• การใช้้ใหม่่
• การนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่อื่่�นๆ

SASB

ภายนอก เอสซีีจีี 
เคมิิคอลส์์

6,979
744

GRI Standard

ภายใน เอสซีีจีี 
เคมิิคอลส์์

5,884 10,950

ปริิมาณการจััดการของเสีียไม่่อัันตราย

การจััดการ
ของเสีีย
อัันตราย

2564

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกแยกออกจากการกำำ�จััด

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกแยกออกจากการกำำ�จััด

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกส่่งตรงไปเพื่่�อกำำ�จััด

ปริิมาณของเสีียที่่�ถููกส่่งตรงไปเพื่่�อกำำ�จััด

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

95%

สารมลพิิษทางอากาศ
ข้้อมููลการดำเนิินงาน (เฉพาะประเทศไทย)

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

GRI Standard

ออกไซด์์ของไนโตรเจน*

พัันตััน

NA

1.59

1.48

1.29

1.52

GRI 305-7

ออกไซด์์ของซััลเฟอร์์*

พัันตััน

NA

0.01

0.01

0.01

0.01

GRI 305-7

ปริิมาณฝุ่่�น*

พัันตััน

NA

0.01

0.02

0.02

0.01

GRI 305-7

สารอิินทรีีย์์ระเหย*

พัันตััน

NA

0.68

0.63

0.60

0.66

GRI 305-7

SASB

NA = Not Available
* อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)

ค่่าใช้้จ่่ายและผลประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม/การละเมิิดข้้อผููกพัันทางกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ล้้านบาท

NA

NA

747

768

717

เงิินลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ล้้านบาท

NA

NA

255

110

276

รวมรายจ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ล้้านบาท

NA

NA

1,002

879

993

ผลประโยชน์์จากการลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ล้้านบาท

NA

NA

158

223

237

ครั้้�ง

NA

NA

0

0

0

จำำ�นวนการละเมิิดข้้อผููกพัันทางกฎหมาย/ข้้อบัังคัับ

GRI Standard

SASB

GRI 307-1

NA = Not Available

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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ผลการดำเนิินงานด้้านสัังคม
สุุขภาพและความปลอดภััย
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564*

GRI Standard

SASB

15.69
25.69

16.95
25.11

15.03
24.76

14.64
24.09

17.49
21.76

GRI 403-9

0.064
0.428

0.177
0.797

0.133
0.121

0.205
0.208

0.114
0.414

RT-CH-320a.1

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.138

RT-CH-320a.1

1
11

3
20

2
3

3
5

2
9

GRI 403-9

0.064
0.428

0.177
0.797

0.133
0.121

0.205
0.208

0.114
0.414

GRI 403-9

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
3:0

GRI 403-9

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.138

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0
0

0
0

GRI 403-9

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0.000
0.000

0.000
0.000

GRI 403-9

0.000
0.078

0.059
0.199

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.092

0.000
1.946

0.472
15.333

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
2.390

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ในพื้้�นที่่�ทำงาน

ชั่่�วโมงการทำำ�งาน**
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน

อััตราการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งาน
ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด
• พนัักงาน**
• คู่่�ธุุรกิิจ

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

อััตราการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

• พนัักงาน**
• คู่่�ธุุรกิิจ
จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด**
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

ราย

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด**

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ
จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต**
• พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจ (ชาย : หญิิง)

ราย

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต**

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ
จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง**
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

ราย

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง**

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ
อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้น� สููญเสีียวัันทำำ�งาน**
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

อััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
ถึึงขั้้�นสููญเสีียวัันทำำ�งาน
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

วััน/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งาน
ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด** (เฉพาะประเทศไทย)
• พนัักงาน
• คู่่�ธุุรกิิจ

ราย

อััตราการเจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งาน
ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด (เฉพาะประเทศไทย)
• พนัักงาน**
• คู่่�ธุุรกิิจ
จำำ�นวนผู้้�เจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
(เฉพาะประเทศไทย)
• พนัักงาน**
• คู่่�ธุุรกิิจ
58

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

ราย/1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

GRI 403-9

GRI 403-10

ราย
GRI 403-10

RT-CH-320a.1

ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564*

GRI Standard

SASB

ครั้้�ง

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

อััตราอุุบััติิการณ์์ด้้านความปลอดภััยจากกระบวนการผลิิต

ครั้้�ง/200,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

อััตราความรุุนแรงจากอุุบััติิการณ์์ด้้านความปลอดภััย
จากกระบวนการผลิิต

ครั้้�ง/200,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

NA

NA

NA

0

0

RT-CH-540a.1

0
0
4

1
1
4

0
0
4

1
0
3

0
0
3

0:0
0:0
0:0

0:0
0:0
0:0

0:0
0:0
0:0

0:0
0:0
0:0

0:0
0:0
0:0

0

1

1

2

1

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
0:0

0:0
3:0

ในพื้้�นที่่�ทำงาน

จำำ�นวนอุุบััติิการณ์์ด้้านความปลอดภััยจากกระบวนการผลิิต

จำำ�นวนสารเคมีีหกรั่่�วไหล
ระดัับ 1 : ความรุุนแรงมาก
ระดัับ 2 : ความรุุนแรงปานกลาง
ระดัับ 3 : ความรุุนแรงน้้อย

ครั้้�ง

GRI 306-3

จากการเดิินทางและการขนส่่ง

จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต**
• พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง (ขาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ (ชาย : หญิิง)

ราย

จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุจากการขนส่่ง

ครั้้�ง

GRI 403-9

RT-CH-540a.2

ในพื้้�นที่่�ทำงานและการขนส่่งโดยตรง

จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต**
• พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจ (ชาย : หญิิง)

ราย

GRI 403-9

อื่่�นๆ

รายได้้จากการขายสิินค้้าที่่�ผ่่านการประเมิินอัันตราย

%

NA

NA

NA

100

100

RT-CH-410b.1

รายได้้จากการขายสิินค้้าที่่�มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลความปลอดภััย
ในระบบ Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals (GHS)

%

NA

NA

NA

100

100

RT-CH-410b.1

จำนวนผู้้�บาดเจ็็บจากการทำงานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
ราย

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ
** อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)
NA = Not Available

5
4
3
2
1
0

อััตราการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย และโรคจากการทำงาน
ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

0.900

2560
พนัักงาน

0.80

0.800
0.600
0.400

0.43

0.41

0.18

0.200
0.000

2563

คุ่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน

2564*

คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำงานถึึงขั้้�นสููญเสีียวัันทำงาน

0.300
0.100

2562

คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ

0.700
0.500

2561

0.06

2560

2561

* ปีี 2564 เริ่่�มรวมข้้อมููลต่่างประเทศ

0.20 0.21
0.13 0.12

2562

0.11

2563
พนัักงาน

2564*
คู่่�ธุุรกิิจ

ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000

15.333

1.946

2560
พนัักงาน

2.390

0.472

2561

2562

2563

2564*

คู่่�ธุุรกิิจ
ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน

59

พนัักงานและการพััฒนาสัังคม
ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

GRI Standard

จำำ�นวนพนัักงาน

คน

5,784

5,841

5,784

5,856

6,168

GRI 102-8

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานทั้้�งหมด

%

20.0

20.8

21.2

20.3

20.5

GRI 405-1

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการ

%

19.9

21.0

21.3

21.2

23.0

GRI 102-8

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการระดัับต้้น
(Junior Management)

%

21.2

22.6

22.7

22.7

24.4

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการระดัับสููง
(Top Management)

%

10.6

12.1

11.7

13.3

16.7

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการ
ในหน่่วยงานที่่�สร้้างรายได้้*

%

11.1

9.2

10.0

9.8

11.9

สััดส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�น
ในต่่างประเทศ**

%

2.5

2.5

2.4

1.9

1.7

จำำ�นวนการจ้้างงานพนัักงานพิิการ***

คน

0

1

1

2

2

สััดส่ว่ นการมีีส่่วนร่่วมในสหภาพแรงงาน/องค์์กรแรงงาน****

%

NA

99.8

99.6

100

100

สััดส่่วนการลาหยุุดของพนัักงาน
• ลาป่่วย
• ลาหยุุดจากการทำำ�งาน
• อื่่�นๆ

%
%
%

0.90
0
99.1

2.00
0
98

0.70
0
99.3

0.68
0
99.32

0.53
0
99.47

จำำ�นวนพนัักงานจ้้างใหม่่
•	สััดส่่วนต่่อพนัักงานทั้้�งหมด
• แยกตามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกตามระดัับพนัักงาน (พนัักงานจััดการ : พนัักงานอื่่�นๆ)
• แยกตามอายุุ (น้้อยกว่่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่่า 50 ปีี)

คน
%
%
%
%

221
28.05
24 : 76
1.35 : 98.65
83 : 17 : 0

259
30.87
24 : 76
0.8 : 99.2
81 : 19 : 0

185
21.36
20 : 80
0 : 100
84 : 16 : 0

36
3.34
8 : 92
0 : 100
94 : 6 : 0

152
11.06
20 : 80
0 : 100
90 : 10 : 0

จำำ�นวนพนัักงานสรรหาจากภายในเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ว่่าง
(โยกย้้าย/ปรัับระดัับ)
•	สััดส่่วนต่่อพนัักงานทั้้�งหมด
• แยกตามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกตามระดัับพนัักงาน (พนัักงานจััดการ : พนัักงานอื่่�นๆ)
• แยกตามอายุุ (น้้อยกว่่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่่า 50 ปีี)

คน

415

510

467

194

432

%
%
%
%

8.3
25 : 75
14.5 : 85.5
30 : 69 : 1

10.2
28 : 72
9.4 : 90.6
30 : 67 : 3

9.5
25 : 75
9 : 91
28 : 68 : 4

4.1
20 : 80
12 : 88
23 : 73 : 4

9
26 : 74
16 : 84
28 : 69 : 3

บาท/คน

24,400

15,800

80,600

191,200

72,000

จำำ�นวนพนัักงานลาออกโดยสมััครใจ
•	สััดส่่วนต่่อพนัักงานทั้้�งหมด
• แยกตามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกตามระดัับพนัักงาน (พนัักงานจััดการ : พนัักงานอื่่�นๆ)
• แยกตามอายุุ (น้้อยกว่่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่่า 50 ปีี)

คน
%
%
%
%

103
2.1
21 : 79
2 : 98
51 : 47 : 2

113
2.3
24 : 76
5 : 95
49 : 48 : 3

173
3.5
27 : 73
2 : 98
45 : 54 : 1

151
3.6
25 : 75
6 : 94
25 : 55 : 20

128
3.6
23 : 77
3 : 97
39 : 57 : 4

GRI 401-1b

จำำ�นวนพนัักงานพ้้นสภาพทั้้�งหมด
•	สััดส่่วนต่่อพนัักงานทั้้�งหมด
• แยกตามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกตามระดัับพนัักงาน (พนัักงานจััดการ : พนัักงานอื่่�นๆ)
• แยกตามอายุุ (น้้อยกว่่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่่า 50 ปีี)

คน
%
%
%
%

131
2.6
18 : 82
3 : 97
48 : 39 : 13

189
3.8
16 : 84
6 : 94
32 : 53 : 15

285
5.8
23 : 77
7 : 93
28 : 51 : 21

174
3.6
23 : 77
6 : 94
22 : 48 : 30

156
3.3
23 : 77
8 : 92
33 : 47 : 20

GRI 401-1

การกลัับมาทำำ�งานหลัังลาคลอด*****
•	จำำ�นวนพนัักงานลาคลอดบุุตร
•	จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังลาคลอดบุุตร

คน
คน

17
17

18
18

18
18

13
13

16
16

ระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงาน
• แยกตามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกตามระดัับพนัักงาน (พนัักงานจััดการ : พนัักงานอื่่�นๆ)
• แยกตามอายุุ (น้้อยกว่่า 5 ปีี : 5-20 ปีี : มากกว่่า 20 ปีี)

%
%
%
%

NA
NA
NA
NA

67
NA
75 : 65
63 : 66 : 75

NA
NA
NA
NA

69
62 : 71
78 : 67
66 : 67 : 76

58
52 : 60
69 : 57
52 : 55 : 69

ระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงาน
แยกตามสััญชาติิของพนัักงาน (ไทย : ต่่างประเทศ)

%

NA

67 : 71

NA

69 : 66

NA

ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับพนัักงานใหม่่เฉลี่่�ยต่่อคน

60

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

GRI 202-2

GRI 403-2

GRI 401-1a

GRI 401-3

SASB

ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

GRI Standard

พัันบาท
พัันบาท

6,024
6,122

6,737
6,920

7,332
6,488

7,644
5,948

7,908
6,889

GRI 405-2

สััดส่่วน

0.984

0.974

1.130

1.285

1.148

GRI 405-2

พัันบาท
พัันบาท

9,486
11,525

12,959
12,800

12,384
11,087

11,651
9,581

13,230
11,206

GRI 405-2

สััดส่่วน

0.823

1.012

1.117

1.216

1.181

GRI 405-2

พัันบาท
พัันบาท

2,141
2,299

2,522
2,803

2,339
2,475

2,272
2,341

2,345
2,244

GRI 405-2

สััดส่่วน

0.931

0.900

0.945

0.971

1.045

GRI 405-2

พัันบาท
พัันบาท

3,021
3,361

3,790
4,057

3,678
3,945

3,557
3,594

3,540
3,501

GRI 405-2

สััดส่่วน

0.899

0.934

0.932

0.990

1.011

GRI 405-2

SASB

ค่่าจ้้างพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานชาย (เฉพาะประเทศไทย)

ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร (Executive Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
• หญิิง
• ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร (Executive Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร (Executive Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
• หญิิง
• ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร (Executive Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
• หญิิง
• ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
• หญิิง
• ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ และระดัับ
ปฏิิบััติิการ (Non-management Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
• หญิิง
• ชาย

GRI 405-2
พัันบาท
พัันบาท

660
542

696
566

746
594

754
616

791
608

สััดส่่วน

1.218

1.230

1.256

1.224

1.301

GRI 405-2

พัันบาท
พัันบาท

1,137
1,121

1,005
1,043

1,050
1,050

1,153
1,119

1,223
1,166

GRI 405-2

สััดส่่วน

1.014

0.964

1.000

1.030

1.049

GRI 405-2

จำำ�นวนฝึึกอบรมพนัักงานเฉลี่่�ย
• หลัักสููตรจำำ�เป็็นต่่อวิิชาชีีพ
• หลัักสููตรเสริิมวิิชาชีีพ

ชั่่�วโมง/คน
ชั่่�วโมง/คน
ชั่่�วโมง/คน

72
NA
NA

101
NA
NA

76
NA
NA

85
NA
NA

51
NA
NA

GRI 404-1

ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย

บาท/คน

36,080

105,820

88,680

62,200

10,880

บริิษััท

NA

NA

NA

NA

NA

สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ
และระดัับปฏิิบััติิการ (Non-management Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน)******
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ และระดัับ
ปฏิิบััติิการ (Non-management Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
• หญิิง
• ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ
และระดัับปฏิิบััติิการ (Non-management Level)
(เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)******
การพััฒนาพนัักงาน

จำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่�งมีีมาตรการแก้้ไขรองรัับ

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน

61

ข้้อมููลการดำเนิินงาน

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

GRI Standard

การพััฒนาและสนัับสนุุนสัังคม

ล้้านบาท

NA

NA

NA

NA

14.79

GRI 201-1

มููลค่่าเวลาการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของพนัักงาน

ล้้านบาท

NA

NA

NA

NA

3.84

การให้้ในรููปแบบสิินค้้า บริิการ หรืืออื่่�นๆ

ล้้านบาท

NA

NA

NA

NA

NA

ค่่าใช้้จ่่ายการบริิหารจััดการด้้าน CSR

ล้้านบาท

NA

NA

NA

NA

38.93

SASB

การพััฒนาและสนัับสนุุนสัังคม

*
หน่่วยงานที่่�สร้้างรายได้้ เช่่น การตลาด การขาย การผลิิต ฯลฯ		
**	คำำ�นวณจากจำำ�นวนพนัักงานจััดการที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศต่่อจำำ�นวนพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศทั้้�งหมด		
***	พิิการทางสายตา ทางกายภาพ หรืือความเคลื่่�อนไหว และพิิการด้้านอื่่�นๆ เช่่น ทางการได้้ยิิน ทางสมอง การสื่่�อสาร ฯลฯ		
**** การมีีส่่วนร่่วมผ่่านคณะกรรมการสวััสดิิการ		
***** พนัักงานหญิิงเท่่านั้้�นที่่�มีีสิิทธิิลาคลอดบุุตรได้้ตามกฎหมายไทย		
****** อยู่่�ในขอบเขตการตรวจประเมิินโดย Deloitte (หน้้า 65-66)		
NA = Not Available		

เวีียดนาม
14.59%

อิินโดนีีเซีีย
2.95%

พม่่า
1.85%

สััดส่่วนพนัักงาน
แยกตามประเทศ

กััมพููชา อื่่�นๆ
1.62% 1.26%

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

21.61%

ไทย

น้้อยกว่่า 30 ปีี

เวีียดนาม

30-50 ปีี

อิินโดนีีเซีีย

มากกว่่า 50 ปีี

พม่่า
กััมพููชา
อื่่�นๆ

ไทย
77.72%

62

8.64%

สััดส่่วนพนัักงาน
แยกตามช่่วงอายุุ

69.75%

บริิษัท
ั ที่่อ
� ยู่่�ในขอบเขตของรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564* (ประเทศไทย)
การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน







3 	บริิษััทเอสซีีจีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด





4 	บริิษััทเอสซีีจีี เพอร์์ฟอร์์มานซ์์ เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด





5 	บริิษััทระยองวิิศวกรรมและซ่่อมบำำ�รุุง จำำ�กััด





6 	บริิษััทโปรเทค เอ้้าท์์ซอสซิ่่�ง จำำ�กััด

















 สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
ความ
ไฟฟ้า
ร้อน

อากาศ

นํ้า

นํ้ากลับ
นํ้า
ฝุ่น SOx NOx GHG VOCs ภายนอก มาใช้ BOD COD TSS

ของเสีย
อุตสาหกรรม

การ
ผลิต

วัสดุนำ�กลับ
มาใช้ใหม่



ธุรกิจ/บริษัท

วัตถุดิบทั้งหมด

ความปลอดภัย

วัตถุดิบ

บริษัทย่อย

1 	บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2 	บริิษััทไทยโพลิิเอททีีลีีน จำำ�กััด

7 	บริิษััทอาร์์ ไอ แอล 1996 จำำ�กััด



NR



NR



NR



NR

 NR NR NR  

 NR NR NR  NR



NR



NR

   

   

8 	บริิษััทเท็็กซ์์พลอร์์ จำำ�กััด
9 	บริิษััทวีีนา เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
10 	บริิษััทระยองไปป์์ไลน์์ จำำ�กััด
11 	บริิษััทไทยพลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด (มหาชน)









 NR NR   





   





12 	บริิษััททีีพีีซีี เพสต์์ เรซิิน จำำ�กััด









 NR NR   





   





13 	บริิษััทนวพลาสติิกอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (ระยอง/สระบุุรีี)









 NR NR NR  NR





   





NR NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR 











NR

16 	บริิษััทเอสซีีจีี ไอโค พอลิิเมอร์์ จำำ�กััด









 NR NR NR  NR





NR NR NR 





17 	บริิษััทมาบตาพุุด แทงค์์ เทอร์์มิินััล จำำ�กััด

NR

NR

NR



 NR NR NR  





NR NR NR 





18 	บริิษััทมาบตาพุุดโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด











    





  NR 





19 	บริิษััทระยองโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด











    





   













14 	บริิษััทนวอิินเตอร์์เทค จำำ�กััด
15 	บริิษััทโทเทิิลแพลนท์์เซอร์์วิิส จำำ�กััด

20 	บริิษััทโฟลว์์แล็็บ แอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
21 	บริิษััทเอส เอ็็ม เอช จำำ�กััด
22 	บริิษััทเร็็ปโก เมนเทนแนนซ์์ จำำ�กััด
23 	บริิษััทดัับเบิ้้�ลยูู ทีี อีี จำำ�กััด
24 	บริิษััทเซอร์์คููลาร์์ พลาส จำำ�กััด
25 	บริิษััทเคชั่่�น เพาเวอร์์ จำำ�กััด
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น

1 	บริิษััทระยอง เทอร์์มิินััล จำำ�กััด

NR

NR

NR



 NR NR NR  





NR NR NR 





2 	บริิษััทไทย เอ็็มเอ็็มเอ จำำ�กััด











 NR   





   





3 	บริิษััทแกรนด์์ สยาม คอมโพสิิต จำำ�กััด











 NR NR  NR





   





4 	บริิษััทไทย เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด











    





NR NR NR 





5 	บริิษััทสยาม โทเซลโล จำำ�กััด









 NR NR NR  NR





   





NR

NR

NR

NR

NR NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR NR

NR

NR

6 	บริิษััทริิเก้้น (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
7 	บริิษััทกรุุงเทพ ซิินธิิติิกส์์ จำำ�กััด
* ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจจะครอบคลุุมทุุกบริิษััทที่่�เป็็นบริิษััทย่่อย
การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น ตามที่่�ระบุุในรายงาน
ประจำำ�ปีี 2564

สำำ�นัักงาน/ลงทุุน/ขาย/บริิการ ที่่�ไม่่ต้้องเก็็บข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม
ความปลอดภััย การเจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งาน

เป็็นบริิษััทตั้้�งใหม่่ (น้้อยกว่่า 3 ปีี) หรืือบริิษััทที่่�เพิ่่�งเข้้าควบรวมกิิจการ
(น้้อยกว่่า 4 ปีี) จึึงยัังไม่่ต้้องรายงานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย
การเจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งานในปีี 2564

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน

63

บริิษัท
ั ที่่อ
� ยู่่�ในขอบเขตของรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564* (ต่่างประเทศ)
วัตถุดิบทั้งหมด

วัสดุนำ�กลับ
มาใช้ใหม่

ความปลอดภัย

การเจ็บป่วยและ
โรคจากการทำ�งาน

วัตถุดิบ

3

SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.

สิงคโปร์

4

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.

สิิงคโปร์์

5

Hexagon International, Inc.

6

SENFI Norway AS

นอร์เวย์

7

Norner AS

นอร์เวย์

8

Norner Research AS

นอร์เวย์

9

SCGN AS

นอร์เวย์

10

Norner Verdandi AS

นอร์เวย์

11

CO2 Technologies AS

12

PT TPC Indo Plastic and Chemicals

อินโดนีเซีย



NR

NR



 NR NR NR  NR





NR NR NR NR



NR

13

Chemtech Co., Ltd.

เวียดนาม



NR

NR

NR

 NR NR NR  NR





NR NR NR NR



NR

14

Xplore S.R.L. (ชื่่�อเดิิม HTEXplore S.R.L.)

15

SENFI UK Limited

สหราชอาณาจักร
สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศ

 สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
ความ
ไฟฟ้า
ร้อน

อากาศ

นํ้า

นํ้ากลับ
นํ้า
ฝุ่น SOx NOx GHG VOCs ภายนอก มาใช้ BOD COD TSS

ของเสีย
อุตสาหกรรม

ธุรกิจ/บริษัท

การ
ผลิต

บริษัทย่อย

1

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

สิงคโปร์

2

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

เวียดนาม

สหรััฐอเมริิกา

นอร์เวย์

อิตาลี

16

SENFI Swiss GmbH

17

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

เมียนมา

18

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

เวียดนาม



NR

NR



 NR NR NR  NR





NR NR NR NR



NR

19

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

เวียดนาม



NR

NR



 NR NR NR  NR





NR NR NR NR



NR

20

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

กัมพูชา



NR

NR



 NR NR NR  NR





NR NR NR NR



NR

21

PT Nusantara Polymer Solutions

อินโดนีเซีย

22

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

เวียดนาม

NR

NR

NR

NR

NR NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR NR



NR

23

North Binh Minh Plastics Limited Company

เวียดนาม

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

อินโดนีเซีย

24

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น

1

SCG Plastics (China) Co., Limited

2

SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.

ฮ่องกง
จีีน

3

A.J. Plast (Vietnam) Company Limited

เวีียดนาม

4

PT Siam Maspion Terminal

อิินโดนีีเซีีย

5

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia

อิินโดนีีเซีีย

6

PT Trans-Pacific Polyethylindo

อิินโดนีีเซีีย

7

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

อิินโดนีีเซีีย

8

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.

9

Da Nang Plastics Joint Stock Company

เวีียดนาม

10

Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate

เวีียดนาม

* ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจจะครอบคลุุมทุุกบริิษััทที่่�เป็็นบริิษััทย่่อย
การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น ตามที่่�ระบุุในรายงาน
ประจำำ�ปีี 2564
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จีีน

สำำ�นัักงาน/ลงทุุน/ขาย/บริิการ ที่่�ไม่่ต้้องเก็็บข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม
ความปลอดภััย การเจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งาน

เป็็นบริิษััทตั้้�งใหม่่ (น้้อยกว่่า 3 ปีี) หรืือบริิษััทที่่�เพิ่่�งเข้้าควบรวมกิิจการ
(น้้อยกว่่า 4 ปีี) จึึงยัังไม่่ต้้องรายงานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย
การเจ็็บป่่วย และโรคจากการทำำ�งานในปีี 2564

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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Standard Disclosure

Location

Disclosure/
Comment

Assurance

GRI Content Index

GRI102: General Disclosure
Organization Profile

102-1

Name of the organization

SR Front cover, SR Back cover

102-2

Activities, brands, products, and services

SR 8-9

102-3

Location of headquarters

SR Back cover

102-4

Location of operations

SR 8

102-5

Ownership and legal form

SCG AR 211

102-6

Markets served

SR 7, SR 9

102-7

Scale of the organization

SR 51-52

102-8

Information on employees and other workers

SR 60-61

102-9

Supply chain

SR 10-11, SR 40, SR 50

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

SR 7, SCG AR 16

102-11 Precautionary Principle or approach

SCG AR 72-83

102-12 External initiatives

SR 7, SR 9, SCG AR5-7,
SCG AR 90-95

102-13 Membership of associations

SR 32, SR 75, SCG SR 8-9

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker

SR 3, SR 6

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

SR 16-27, SR 42-45,
SCG AR 72-83

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

SCG AR 141-164

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

SR 4-5, SCG AR 141-164

Governance

102-18 Governance structure

SR 4

102-19 Delegating authority

SR 4-6

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics

SR 6

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and
social topics

SR 12-13, SCG AR 148-156

102-22 Composition of the highest governance body and its committees

SR 4-6, SCG AR 165

102-23 Chair of the highest governance body and its committees

SCG AR 165-177

102-24 Norminating and selecting the highest governance body

SCG AR 143-145

102-25 Conflicts of interest

SCG AR 155

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,
and strategy

SR 3, SR 6, SCG AR 165-177

102-27 Collective knowledge of highest governance body

SCG AR 146-148

102-28 Evaluating the highest governance body's performance

SCG AR 145-147
ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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Location

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts

SCG AR 72-83

102-30 Effectiveness of risk management process

SCG AR 72-84

102-31 Review of economic, environmental, and social topics

SR 5

102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting

SR 3, SR 6

102-33 Communicating critical concerns

SR 12-13, SCG AR 73-74

102-34 Nature and total number of critical concerns

SR 28-29, SCG AR 72-83

102-35 Remuneration policies

SCG AR 182-187

102-36 Process of determining remuneration

SCG AR 181-183

102-37 Stakeholder's involvement in remuneration

SCG AR 181-183

102-38 Annual total compensation ratio

SCG AR 185-187

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio

SCG AR 185-187

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups

SR 12-13

102-41 Collective bargaining agreements

SR 50

102-42 Identifying and selecting stakeholders

SR 12-13

102-43 Approach to stakeholder engagement

SR 12-13

102-44 Key topics and concerns raised

SR 12-13

Reporting Practice

102-45 Entities including in the consolidated financial statements

SR 62-63, SCG AR 124-128

102-46 Defining report content and topic Boundaries

SR 48-49

102-47 List of material topics

SR 28-29

102-48 Restatements of information

SR 48-49

102-49 Changes in reporting

SR 48-50

102-50 Reporting period

SR 48-51

102-51 Date of most recent report

SR 48-52

102-52 Reporting cycle

SR 48-53

102-53 Contact point for questions regarding the report

SR 48-54

102-54 Claims of reportintg in accordance with the GRI Standards

SR 48

102-55 GRI content index

SR 67-72

102-56 External assurance

SR 65-66

GRI 103: Management Approach

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

SR 28-29

103-2

The management approach and its components

SR 4-5

103-3

Evaluation of the management approach

SR 4-5

GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance

201-1

Direct economic value generated and distributed

SR 51-52

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to
climate changes

SR 30-31

68

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2564 เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

Disclosure/
Comment

Assurance

Standard Disclosure

Location

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

-

201-4

Financial assistance received from government

SR 51-52

Disclosure/
Comment

Assurance

Standard Disclosure

Under company rules and regulation

GRI 202: Market Presence

202-1

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local SR 60-61
minimum wage

202-2

Propotion of senior management hired from the local community

SR 60-61

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1

Infrastructure investments and services supported

SR 60-61

203-2

Significant indirect economic impacts

SR 60-61

GRI 204: Procurement Practices

204-1

Propotion of spending on local suppliers

SR 51-52

GRI 205: Anti-corruption

205-1

Operations assessed for risks related to corruption

SR 39

205-2

Communication and training about anti-corruption policies and
procedures

SR 39

205-3

Comfirmed incidents of corruption and actions taken

SR 51-52

GRI 206: Anti-competitive Behavior

206-1

Legal actions for anti-competitive behavior, anit-trust, and
monopoly practices

SR 39, SCG AR 201-202

GRI 300: Environmental
GRI 301: Materials

301-1

Material used by weight or volume

SR 53

301-2

Recycled input materials used

SR 53

301-3

Reclaimed products and their packging material

-

Information of reclaimed products and
packaging materials are collected by
business unit for efficient production
and quality improvement

GRI 302: Energy

302-1

Energy consumption within the organization

SR 14, SR 30-31, SR 54

302-2

Energy consumption outside of the organization

-

302-3

Energy intensity

SR 54

302-4

Reduction of energy consumption

SR 14, SR 30-31, SR 54

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

SR 14, SR 36-37

Yes
Data was collected by SCG Logistics
of it's inbound/outbound but for
internal use only

GRI 303: Water and Effluents (2018)

303-1

Interactions with water as a shared resource

SR 14, SR 42-43

303-2

Management of water discharge-related impacts

SR 14, SR 42-43

303-3

Water withdrawal

SR 14, SR 55

Yes

303-4

Water discharge

SR 14, SR 55

Yes

303-5

Water consumption

SR 14, SR 55

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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Location

Disclosure/
Comment

Assurance

Standard Disclosure
GRI 304: Biodiversity

304-1

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,
protected areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas

-

Not Relevent to business

304-2

Significant impacts of activities, products and services on
biodiversity

-

Not Relevent to business

304-3

Habitats protected or restored

-

Not Relevent to business

304-4

IUCN Red List species and national conservation list species
with habitats in areas affected by operations

-

Not Relevent to business

GRI 305: Emission

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

SR 14, SR 30, SR 53

Yes

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

SR 14, SR 30, SR 53

Yes

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

-

305-4

GHG emissions intensity

SR 14, SR 30, SR 53

305-5

Reduction of GHG emissions

SR 14, SR 30, SR 53

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

-

305-7

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant
air emissions

SR 42-43, SR 57

Data was collected but for internal
use only

Data not avaliable
Yes

GRI306: Waste (2020)

306-1

Waste generation and significant waste-related impacts

SR 42-43, SR 56

306-2

Management of significant waste-related impacts

SR 42-43, SR 56

306-3

Waste generated

SR 42-43, SR 56

Yes

306-4

Waste diverted from disposal

SR 42-43, SR 56

Yes

306-5

Waste directed to disposal

SR 42-43, SR 56

Yes

GRI307: Environmental Compliance

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulation

SR 42-43, SR 55

GRI308: Supplier Environmental Assessment

308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

SR 40, SR 50

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions
taken

SR 40, SR 50

Number and coverage of supplier
identified as having high Potential
Sustainability (including environmental)
Risk

GRI 400: Social
GRI 401: Employment

401-1

New employee hires and employee turnover

SR 45, SR 61

401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees

-

401-3

Parental leave

SR 61

Employment contract of temporary or
part-time employee

GRI 402: Labor/Management Relations

402-1

70

Minimum notice periods regarding operational changes
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-

Under Labor Protection Act

Location

Disclosure/
Comment

Assurance

Standard Disclosure
GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)

403-1

Occupational health and safety management system

SR 34-35

All companies are implemented
regarding to OHSAS 18001/ ISO
45001, Process Safety Management
(PSM) and SCG SafetyFramework

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

SR 34-35

All companies are implemented
regarding to OHSAS 18001/ ISO
45001, Process Safety Management
(PSM) and SCG SafetyFramework

403-3

Occupational health services

SR 34-35

403-4

Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety

SR 34-35

403-5

Worker training on occupational health and safety

SR 34-35

403-6

Promotion of worker health

SR 34-35

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships

SR 34-35

403-8

Workers covered by an occupational health and safety
management system

-

403-9

Work-related injuries

SR 58-59

Yes

SR 58-59

Yes

403-10 Work-related ill health

100% of employees and contractors

GRI 404: Training and Education

404-1

Average hours of training per year per employee

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance SR 45
programs

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

SR 60-61

-

100% of employees

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1

Diversity of governance bodies and employees

SR 60-61

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

SR 60-61

Yes

GRI 406: Non-discrimination

406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

-

No case found

-

No case found

-

No case found

-

No case found

GRI 407: Freedom of Associate and Collective Bargaining

407-1

Operations and suppliers in which the right to freedom of
association and collective bargaining may be at risk

GRI 408: Child Labor

408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of
child labor

GRI 409: Forced or Compulsory Labor

409-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of
forced or compulsory labor

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
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Location

Disclosure/
Comment

GRI 410: Security Practices

410-1

Security personnel trained in human rights policies or procedures -

100% of security personnel were
trained by contracted company
in accordance with SCG Supplier
Code of Conduct

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

-

No case found

GRI412: Human Rights Assessment

412-1

Operations that have been subject to human rights reviews or
impact assessments

SR 44

412-2

Employee training on human rights policies or procedure

SR 44

412-3

Significant investment agreements and contracts that include
human rights clauses or that underwent human rights screening

SR 44

GRI413: Local Communities

413-1

Operations with local community engagement, impact assessments, SR 46-47
and development programs

413-2

Operations with significant actual and potential negative impacts
on local communities

-

No case found

GRI414: Supplier Social Assessment

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

SR 40

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

-

No case found

SR 51-52

Performance Economic

GRI 415: Public Policy

415-1

Political contributions

GRI 416: Customer Health and Safety

416-1

Assessment of the health and safety impacts of product and
service categories

SR 36-37

All products and services are assessed
regarding health and safety impact
by using the Product Hazard Analysis
under ISO 9001

416-2

Incidents of non-compliance concerning the health and safety
impacts of products and services

-

No case found

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1

Requirements for product and service information and labeling

SR 36-37

417-2

Incidents of non-compliance concerning product and service
information and labeling

-

No case found

417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing
communications

-

No case found

-

No case found

-

No case found

GRI 418: Customer Privacy

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer
privacy and losses of customer data

GRI 419: Socioeconomic Compliance

419-1
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Non-compliance with law and regulations in the social and
economic area
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Assurance

Standard Disclosure

Sustainability Accounting Standards Board Response (SASB)
Topic

Activity
Metrics

Metric

Unit of
Measure

Category

Code

Response/
Reference

Production by major product line

Quantitative

Metric tons (t)

RT-CH-000.A

Gross global Scope 1 emissions, percentage covered
under emissions-limiting regulations

Quantitative

Metric tons (t)
CO2-e,
Percentage (%)

RT-CH-110a.1 SR 53

Discussion of long-term and short-term strategy or plan
to manage Scope 1 emissions, emissions reduction
Discussion and
targets, and an analysis of performance against those Analysis
targets

n/a

RT-CH-110a.2 SR 30-31

Air Quality

Air emissions of the following pollutants: (1) NOx
(excluding N2O), (2) SOx, (3) particulate matter (PM 10),
(4) dioxins/furans, (5) volatile organic compounds
(VOCs), (6) polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),
and (7) heavy metals

Quantitative

Metric tons (t)

(1), (2), (3), (5) SR 57
RT-CH-120a.1 (4), (6), (7) Data not
avaliable

Energy
Management

(1) Total energy consumed, (2) percentage grid
electricity, (3) percentage alternative, (4) percentage
renewable

Quantitative

Gigajoules (GJ),
Percentage (%)

RT-CH-130a.1 SR 54

(1) Total fresh water withdrawn, (2) percentage recycled,
(3) percentage in regions with High or Extremely High
Baseline Water Stress

Quantitative

Thousand cubic
meters (m3),
RT-CH-140a.1 SR 55
Percentage (%)

Green House
Gas Emissions

Water
Management

SR 52

Number of incidents of non-compliance associated with
Quantitative
water quality permits, standards, and regulations

Number

RT-CH-140a.2 SR 55

Description of water management risks and discussion
of strategies and practices to mitigate those risks

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CH-140a.3 SR 42-43

Waste
Management

Amount of waste generated, percentage hazardous,
percentage recycled

Quantitative

Metric tons (t),
Percentage (%)

RT-CH-150a.1 SR 56

Community
Relations

Discussion of engagement processes to manage risks
and opportunities associated with community interests

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CH-210a.1 SR 12-13

Workforce
Health
& Safety

1) Total recordable incident rate (TRIR) and
(2) fatality rate
for (a) direct employees and (b) contract employees

Quantitative

Rate

TRIR: Case/200,000
manhours
Employee 0.023
Contractor 0.083
RT-CH-320a.1
Fatality: Case/200,000
manhours
Employee 0.000
Contractor 0.028

Description of efforts to assess, monitor, and reduce
exposure of employees and contract workers to
long-term (chronic) health risks

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CH-320a.2 SR 35

Quantitative

Reporting
currency

RT-CH-410a.1 SR 51

Product Design
Revenue from products designed for use-phase
for Use-phase
resource efficiency
Efficiency

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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Topic

Metric

(1) Percentage of products that contain Globally
Harmonized System of Classification and Labeling
of Chemicals (GHS) Category 1 and 2 Health
Safety &
and Environmental Hazardous Substances,
Environmental (2) percentage of such products that have undergone
Stewardship of a hazard assessment
Chemicals
Discussion of strategy to (1) manage chemicals of
concern and (2) develop alternatives with reduced
human and/or environmental impact

Unit of
Measure

Category

Code

Response/
Reference

Quantitative

Percentage (%)
by revenue,
Percentage (%)

RT-CH-410b.1 SR 59

Discussion and
Analysis

n/a

RT-CH-410b.2 SR 36-37

Genetically
Modified
Organisms

Percentage of products by revenue that contain
genetically modified organisms (GMOs)

Quantitative

Percentage (%)
by revenue

RT-CH-410c.1 Not Applicable

Management
of the Legal
& Regulatory
Environment

Discussion of corporate positions related to government
regulations and/or policy proposals that address
environmental and social factors affecting the industry

Discussion
and Analysis

n/a

RT-CH-540a.1 SR 39

Process Safety Incidents Count (PSIC), Process Safety
Total Incident Rate (PSTIR), and Process Safety
Incident Severity Rate (PSISR)

Quantitative

Number, Rate

RT-CH-540a.1 SR 59

Number of transport incidents

Quantitative

Number

RT-CH-540a.1 SR 59

Operational
Safety,
Emergency
Preparedness
& Response

74
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การดำเนิินการตามแนวทาง Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)
Recommendations

Disclose
SCG AR

SR

72-73

3-6

Disclose the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.
GOVERNANCE

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.
b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related
risks and opportunities.

Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses,
strategy, and financial planning where such information is material.
STRATEGY

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has
identified over the short, medium, and long term.
b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the
organization’s businesses, strategy, and financial planning.

74

11, 20-21, 28-29,
30-31

72-78

11, 20-21, 28-29,
30-31, 36-37

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration
different climate-related scenarios, including a 2๐C or lower scenario.
Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.
RISK MANAGEMENT

a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing
climate-related risks.
b) Describe the organization’s processes for managing climate related risks.
c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climaterelated risks are integrated into the organization’s overall risk management.

Disclose the metrics and targets used to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities where such
information is material.
METRICS
and TARGETS

a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks
and opportunities in line with its strategy and risk management process.

-

30-31, 36-37, 42-43

b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas
(GHG) emissions, and the related risks.

84

30-31, 53

72, 84

30-31, 36-37, 42-43,
53, 54, 55

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks
and opportunities and performance against targets.

ผลการดำเนิินงานเพื่่อ
� ความยั่่ง
� ยืืน
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รางวััลความสำเร็็จและความร่่วมมืือที่่�สำคััญ ปีี 2564

รางวััล
ความสำเร็็จ

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ ได้้รัับรางวััล Prime Minister’s
Industry Award 2021 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

นิิคมอุุตสาหกรรม อาร์์ ไอ แอล ได้้รัับการรัับรอง
นิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศระดัับ Eco-World Class
จากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม

•	บริิษััทมาบตาพุุดโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด ได้้รัับรางวััล
“อุุตสาหกรรมยอดเยี่่�ยม ประจำำ�ปีี 2564”
•	บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลประเภท	
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
•	บริิษััทระยองโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลประเภท	
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
•	บริิษััทไทย เอ็็มเอ็็มเอ จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลประเภท
การรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ความร่่วมมืือ
ที่่�สำคััญ
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เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐาน “ISCC PLUS” องค์์กร
ที่่�มีีการจััดการและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เป็็นรายแรก
ในประเทศไทย โดย International
Sustainability and Carbon
Certification (ISCC)

บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์: 0-2586-1111
www.scgchemicals.com

