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วิิสััยทััศน์์และพััน์ธกิิจกิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์
เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์

เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์ หรือืเอสซีจีีซีี ีจีะเป็็นผู้้�นำในภู้มิภิูาคควบค้�กับักัารืเสริืมิสรื�าง 

ความิเจีรืิญกั�าวหน�าอย่�างย่ั�งย่ืนแกั�อาเซีีย่น และมิ่�งสรื�างค่ณค�าให�แกั�ล้กัค�า 

พนักังาน พันธมิิตรืทางธ่รืกัิจี ชุ่มิชุนที�เข้�าไป็ดำเนินงาน และผู้้�มิีส�วนได�เสีย่ 

ภูาย่ใต�ค่ณภูาพกัารืบรืิหารืงานรืะดับสากัล สอดคล�องกัับหลักับรืรืษััทภูิบาล 

และมิาตรืฐานด�านความิป็ลอดภูัย่รืะดับโลกั  อีกัทั�งมิ่�งย่กัรืะดับค่ณภูาพชุีวิต

ความิเป็็นอย่้�ข้องผู้้�คนด�วย่สินค�าและบรืิกัารืที�มิีค่ณภูาพจีากักัรืะบวนกัารื 

ดำเนินงาน กัารืพัฒนาเทคโนโลย่ี และกัารืสรื�างสรืรืค์นวัตกัรืรืมิที�เป็็นเลิศ

เป้้าหมิายกิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ 

● เป็็นองค์กัรืต�นแบบด�านบรืรืษััทภูิบาล กัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน 

 และเศรืษัฐกัิจีหมิ่นเวีย่น

● ย่ึดมิั�นในหลักันิติธรืรืมิและธรืรืมิาภูิบาล เคารืพในศักัดิ�ศรืี 

 ความิเป็็นมิน่ษัย่์ สิทธิและเสรืีภูาพ และป็ฏิิบัติต�อผู้้�มิีส�วนได�เสีย่ท่กัฝ่่าย่ 

 อย่�างเท�าเทีย่มิกััน

● เพิ�มิข้ีดความิสามิารืถในกัารืแข้�งข้ันและกัารืบรืิหารืจีัดกัารื 

 ตลอดห�วงโซี�อ่ป็ทาน โดย่กัารืจีัดซีื�อและกัารืพัฒนาผู้ลิตภูัณฑ์์ค่ณภูาพส้ง 

 ที�เป็็นมิิตรืกัับสิ�งแวดล�อมิ

● มิ่�งส้�ความิเป็็นกัลางทางคารื์บอนภูาย่ในป็ี 2593

● ใชุ�ทรืัพย่ากัรือย่�างค่�มิค�าและลดกัารืป็ล�อย่มิลพิษั 

 โดย่นำหลักัเศรืษัฐกัิจีหมิ่นเวีย่นและนวัตกัรืรืมิมิาป็รืะย่่กัต์ใชุ�

● ย่กัรืะดับส่ข้ภูาพและความิเป็็นอย่้�ที�ดี มิ่�งส้�องค์กัรืที�ป็รืาศจีากั 

 กัารืบาดเจี็บและกัารืเจี็บป็่วย่จีากักัารืทำงาน

ธุรกิิจเคมิีภััณฑ์์เพัื�อควิามิยั�งยืน์
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ปีี 2564 เปี็นอีีกปีีทีี่�โลกและปีระเที่ศไที่ยยังคงต้้อีงเผชิิญกับความรุนแรง
ขอีงสถานการณ์์การแพร่ระบาดขอีงโควิด 19 อีย่างต่้อีเน่�อีง การดำาเนนิชิีวิต้
และการดำาเนินธุุรกิจ ที่ั�งภาครัฐและเอีกชินได้เรียนร้้และปีรับต้ัว 
ให้้สามารถอีย้่กับความเปีลี�ยนแปีลงที่ี�เกิดข้�น เอีสซีีจี เคมิคอีลส์ ห้รือี
เอีสซีีจีซีี ได้ปีรับตั้วให้้มีความย่ดห้ยุ่น (Resilience) รับม่อีด้วยความ
คล่อีงต้ัว (Agility) ความรวดเร็ว (Speed) พร้อีมคุมเข้มมาต้รการ
บริห้ารจัดการความต่้อีเน่�อีงในการดำาเนนิธุรุกิจ (Business Continuity 
Management, BCM) และร่วมม่อีกับผ้้มีส่วนได้เสยีทุี่กกลุ่มและที่กุภาค
ส่วนขอีงสงัคม  อีีกที่ั�งยงัมคีวามท้ี่าที่ายจากสถานการณ์์การเปีลี�ยนแปีลง
สภาพภ้มอิีากาศที่ั�วโลกที่ี�ยกระดับความสำาคัญมากข้�น เอีสซีีจีซีีจ้งมุ่งมั�น
ดำาเนนิธุรุกจิต้ามปีณิ์ธุานเป้ีาห้มายการพัฒนาอีย่างยั�งยน่ (Sustainable 
Development) กำาห้นดกลยทุี่ธ์ุและแนวที่างการดำาเนนิงานเป็ีนอีงค์กร
ต้้นแบบด้านบรรษัทัี่ภิบาลและการพัฒนาอีย่างยั�งย่น โดยให้้ความ
สำาคัญกับเรื�อีงสุขภาพ ความปีลอีดภัย เศรษัฐกจิห้มนุเวียน พลงังานและ
การเปีลี�ยนเเปีลงสภาพภ้มิอีากาศ การอีนุรักษั์นำ�า ต้ลอีดห้่วงโซี่คุณ์ค่า 
ผ่านการพัฒนานวัต้กรรม การสร้างปีระสบการณ์์ร่วมกับล้กค้าเพ่�อี
เข้าใจความต้้อีงการ รวมถึงเสนอีโซีล้ชิันแบบครบวงจรผ่าน 
ที่าง i2P Center อีอีกแบบผลิต้ภณั์ฑ์์ เช่ิน SCGC GREEN POLYMERTM 

พฒันาปีรบัปีรุงกระบวนการผลิต้ มุ่งส้ส่งัคมคาร์บอีนต้ำ�าและเป็ีนมิต้รกบั
สิ�งแวดล้อีม โดยมีเป้ีาห้มายลดการปีล่อียก๊าซีเรือีนกระจก 20% ภายใน
ปีี 2573 และมุ่งส้่ความเปี็นกลางที่างคาร์บอีนภายในปีี 2593  
โดยเล่อีกใชิ้เที่คโนโลยีการผลิต้และเครื�อีงจักรทีี่�ที่ันสมัย ใชิ้ระบบดิจิที่ัล
ควบคุมกระบวนการผลิต้ให้้ใชิ้ที่รัพยากรและพลังงานอีย่างคุ้มค่าและ
มีปีระสิที่ธุิภาพส้งสุด รวมที่ั�งมุ่งเน้นการใชิ้พลังงานสะอีาด 
และพลังงานที่ดแที่น เพ่�อีลดการปีล่อียก๊าซีเรือีนกระจก 

ในเรื�อีงการจัดการพลาสติ้กใชิ้แล้ว เอีสซีีจีซีีได้ร่วมม่อีกับบริษััที่ชิั�นนำา 
เชิ่น Sirplaste Portugal นำาเที่คโนโลยีการรวบรวมและบริห้ารจัดการ
พลาสต้ิกใชิ้แล้วมาผลิต้เปี็นพลาสติ้กรีไซีเคิลคุณ์ภาพส้ง และ 
ร่วมม่อีกับพันธุมิต้รซี้�งเปี็นสต้าร์ที่อัีพด้านเที่คโนโลยี ร่วมกันพัฒนา
เที่คโนโลยีรีไซีเคิล Advanced Recycling ทีี่�สามารถเปีลี�ยนพลาสติ้ก
ใชิ้แล้วกลับมาเปี็นวัต้ถุดิบต้ั�งต้้น นอีกจากนี�ยังได้ร่วมกับ Braskem 
ศึกษัาแนวที่างและความเปี็นไปีได้ในการนำาผลผลิต้ที่างการเกษัต้ร 
มาผลิต้เปี็นพลาสติ้กชิีวภาพเพ่�อีความยั�งย่น 

เอีสซีีจีซีีนำาระบบบริห้ารจัดการด้านความปีลอีดภัยในกระบวนการผลิต้
มาใชิ้เพ่�อีควบคุมความเสี�ยงด้านความปีลอีดภัย อีาชิีวอีนามัย และ
ความมั�นคง ให้้ปีราศจากอุีบัต้ิเห้ตุ้และความเจ็บปี่วยจากการที่ำางาน 
และจัดที่ำาแนวที่างการปีฏิิบัต้ิและฝึึกอีบรมบุคลากรเรื�อีงจรรยาบรรณ์ 
การเคารพสิที่ธุิขั�นพ่�นฐานขอีงมนุษัย์ ไม่เล่อีกปีฏิิบัต้ิ อีันเน่�อีงมาจาก
ความแต้กต้่างที่างร่างกาย จิต้ใจ เชิื�อีชิาต้ิ สัญชิาต้ิ ศาสนา เพศ ภาษัา 
อีายุ สีผิว การศึกษัา สถานะที่างสังคม ห้รือีเรื�อีงอี่�นใดต้ามกฎห้มาย 

เอีสซีีจีซีีให้้ความสำาคัญกับการด้แลชิุมชินรอีบโรงงานและผ้้มีส่วนได้เสีย 
เพ่�อีสร้างวิถีการอีย้่ร่วมกันอีย่างมีความสุข ร่วมแลกเปีลี�ยนและแก้ไข 
ทีุ่กปีัญห้าอีย่างจริงจัง โดยจัดที่ำาโครงการพัฒนาสังคมในร้ปีแบบต้่างๆ 

สารจากกรรมการผู้้�จัดการใหญ่่
เเละประธานคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน

เชิ่น One Manager One Community (OMOC) ทีี่�ให้้ผ้้จัดการทุี่กคน 
มีบที่บาที่ในการด้แลชิุมชินรอีบโรงงาน โครงการชุิมชิน LIKE (ไร้) ขยะ 
ที่ี�บริห้ารจัดการขยะแบบบ้รณ์าการผ่านโมเดลบ้าน วัด โรงเรียน 
เชืิ�อีมโยงกบัธุนาคารขยะเพ่�อีเพิ�มปีริมาณ์การรีไซีเคลิ การสร้าง
แพลต้ฟอีร์มอีอีนไลน์สนับสนุนวิสาห้กิจชิุมชินสร้างรายได้จากการ 
ขายสินค้า รวมถึงส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอีย่างยั�งย่น
ให้้กับชุิมชิน ราชิการ ค้่ธุุรกิจ ห้น่วยงานภายนอีก และอีงค์กรต้่างๆ

เอีสซีีจีซีีดำาเนินธุุรกิจภายใต้้ห้ลักบรรษััที่ภิบาล มีการกำากับด้แลกิจการ 
ที่ี�ดี ควบค้่กับการสร้างคุณ์ค่าให้้เศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อีม 
รวมถึงเปี็นส่วนห้นึ�งในการขับเคล่�อีนปีระเที่ศ สร้างความร่วมม่อีกับ
อีงค์กรต้่างๆ ที่ั�งในระดับปีระเที่ศและสากล เพ่�อีบรรลุเปี้าห้มาย 
การพัฒนาอีย่างยั�งย่น สร้างความพร้อีมในการรับม่อี 
ความเปีลี�ยนแปีลงที่ี�เกิดข้�นที่ั�วโลก และส่งมอีบคุณ์ค่าที่ี�ยั�งย่น 
ให้้ผ้้มีส่วนได้เสียทุี่กกลุ่ม

ธนวงษ์์ อารีีรีัชชกุุล
กุรีรีมกุารีผู้้�จััดกุารีใหญ่่ เอสซีีจัี เคมิคอลส์



04 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี มิีคณะกรืรืมิการืการืพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืนของธุุรืกิจี กำกับดููแลการืดูำเนินงานเพัื�อให้บรืรืลุเป้้าหมิาย่การืพััฒนา

อย่่างย่ั�งย่ืน ผ่่านคณะกรืรืมิการืดู้านเศรืษฐกิจีและบรืรืษัทภิิบาล (Economic & Governance Dimension Committee) และคณะกรืรืมิการื 

ดู้านสิ�งแวดูล้อมิและสังคมิ (Environmental & Social Dimension Committee) ซี่�งแต่่ละดู้านมิีคณะกรืรืมิการืย่่อย่รืับผ่ิดูชอบในแต่่ละป้รืะเดู็น 

การืพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน และกำกับดููแลแผ่นงานให้เป้็นไป้ต่ามิกำหนดู ซี่�งจีะมิีการืป้รืะชุมิของคณะกรืรืมิการืย่่อย่เป้็นป้รืะจีำทุก 1-2 เดูือน และ

รืาย่งานต่่อ Dimension Committee  นอกจีากนี�ย่ังไดู้ต่ิดูต่ามิและบรืิหารืจีัดูการืความิเสี�ย่งที�อาจีส่งผ่ลกรืะทบต่่อธุุรืกิจี และ ESG Related Risks 

ต่ามิ Guideline ของ WBCSD ให้มิีป้รืะสิทธุิภิาพั ป้รืะสิทธุิผ่ล และทันเวลา  รืวมิทั�งรืาย่งานสถานะความิเสี�ย่งรืะดูับธุุรืกิจีทุกไต่รืมิาส 

ให้คณะจีัดูการืบรืิหารืความิเสี�ย่ง (Risk Management Committee) ของธุุรืกิจี

โครงสร้างการดำเนิินิงานิเพ่ื่�อความยั่่�งย่ั่นิ

คณะกรรมการการพื่่ฒนิาอยั่่างยั่่�งยั่่นิ เอสซีีจีี เคมิคอลส์

Economic & Governance
Dimension Committee

Environmental & Social
Dimension Committee

คณะกรรมการบริหารและพื่่ฒนิา
ทร่พื่ยั่ากรบุคคล

คณะกรรมการบรรษั่ทภิิบาล 
สรรหาและพื่่ฒนิาอยั่่างย่ั่�งย่ั่นิ

คณะกรรมการพื่ิจีารณา 
ค่าตอบแทนิ

คณะจี่ดการบริหารความเสี�ยั่ง

คณะกรรมการตรวจีสอบ 
และบริหารความเสี�ยั่ง

ประธานิเจี้าหนิ้าที�บริหาร เอสซีีจีี เคมิคอลส์

คณะกรรมการบริษ่ัท เอสซีีจีี เคมิคอลส์

นวััตกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวัียน สิ่ิ�งแวัดล้อมการกำากับดูแลกิจการที่่�ด ่ ควัามปลอดภััย

การกำากับดูแลการปฏิิบัติ
ตามกฎหมาย 

และจรรยาบรรณ

สิุ่ขภัาพ

การดูแลผูู้้ม่สิ่่วันได้เสิ่่ย

ควัามรับผู้ิดชอบต่อสิ่ินค้าและบริการ

การสิ่ร้างประสิ่บการณ์ของลูกค้า

การสิ่ร้างคุณค่ายั�งยืนสิู่่คู่ธูรกิจ

ควัามมั�นคงปลอดภััยสิ่ารสิ่นเที่ศ
และไซเบอร์

การเปล่�ยนแปลงสิ่ภัาพภูัมิอากาศ 
และพลังงาน
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คณะกรรมการ ความถี่่�ของ 
การประชุุม (ครั้้�ง/ปีี)

สาระสำคัญของการประชุุม

1.	 คณะกรรมการ 
	 	 การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน 
	 	 เอสซีีจีี	เคมิคอลส์

2. Economic & Governance 
  Dimension Committee

3. Environmental  
  & Social Dimension 
  Committee

•	 การกำากับดููแลการปฏิิบัติิติาม	
	 	 กฎหมายและจรรยาบรรณ 

•	 สิ่ิ�งแวดูล้อม 

•	 การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่

•	 การสิ่ร้างคุุณคุ่ายั�งยืนสิู่่คุู่ธุุรกิจ

•	 คุวามมั�นคุงปลอดูภััย	
	 	 สิ่ารสิ่นเที่ศและไซเบอร์

• การเปล่�ยนแปลงสิ่ภัาพภูัมิอากาศ	
	 	 และพลังงาน	

•	 คุวามปลอดูภััย

•	 สิุ่ขภัาพ

•	 การดููแลผูู้้ม่สิ่่วนไดู้เสิ่่ย

•	 คุวามรับผู้ิดูชอบติ่อสิ่ินคุ้า 
	 	 และบริการ

•	 การสิ่ร้างประสิ่บการณ์ 
	 	 ของลูกคุ้า

•	 นวัติกรรมและเศรษฐกิจ 
	 	 หมุนเวียน

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

12	(ทีุ่กเดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

6	(ทีุ่ก	2	เดูือน)

•	 การบริหารประเดู็นดู้าน	ESG	ติลอดูห่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั�งยืน
•	 การประกาศนโยบายสิู่่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิุ่ที่ธุิเป็นศูนย์
•	 การจัดูที่ำาแผู้นระยะสิ่ั�นและระยะยาวเพื�อบริหารจัดูการประเดู็นการพัฒนาอย่างยั�งยืน
	 	 ที่่�สิ่ำาคุัญติามเป้าหมาย

•	 การกำากับดููแลการดูำาเนินการดู้านเศรษฐกิจและบรรษัที่ภิับาลให้สิ่อดูคุล้องกับกลยุที่ธุ ์
	 	 ดู้านการพัฒนาอย่างยั�งยืนของธุุรกิจ	และ	ESG			

•	 การกำากับดููแลการดูำาเนินการดู้านสิ่ิ�งแวดูล้อมและสิ่ังคุมให้สิ่อดูคุล้องกับกลยุที่ธุ์ดู้านการ 
	 	 พัฒนาอย่างยั�งยืนของธุุรกิจ	และ	ESG	

•	 การกำากับดููแลและจัดูที่ำาแผู้นการดูำาเนินธุรุกจิให้เป็นไปติามกฎหมายจริยธุรรม 
	 	 ที่างธุุรกิจ	และป้องกันการไม่ปฏิิบัติิติามข้อกำาหนดู
•	 การสิ่ื�อสิ่ารและติิดูติามประเดู็นดู้านกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจเคุมิคุอลสิ่์

•	 การประเมินประสิ่ิที่ธุิภัาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency) 
•	 การใช้ที่รัพยากร	การบริหารจัดูการนำ�าและนำ�าเสิ่่ย	ของเสิ่่ย	และคุุณภัาพอากาศ
•	 ระบบบริหารจัดูการสิ่ิ�งแวดูล้อม	(Environmental	Management	System)

•	 การกำากับและปฏิิบัติิติามหลักบรรษัที่ภัิบาล

•	 การพัฒนาคุู่ธุุรกิจและการบริหารจัดูการห่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั�งยืน

•	 การกำากับดููแลข้อมูลการดูำาเนินงานดู้าน	Cybersecurity	Index	ที่ั�ง	Leading	และ	Lacking	 
	 	 Indicator	และจัดูที่ำาแผู้นการดูำาเนินงานให้ไดู้ติามเป้าหมาย

•	 การเปล่�ยนแปลงสิ่ภัาพภูัมิอากาศและพลังงาน 
•	 การจัดูการคุวามเสิ่่�ยงดู้าน	Input	Risk

•	 การดููแลคุวามปลอดูภััยในการปฏิิบัติงิาน	ประกอบดู้วย	Safe	Work	Procedure,	Process	and	 
	 	 Facility	Risk,	Transportation	Safety	และ	Safety	Culture

•	 การดููแลผูู้้ปฏิิบัติิงาน	ป้องกันคุวามเจ็บป่วยหรือโรคุจากการที่ำางาน	และสิ่่งเสิ่ริมสิุ่ขภัาพ 
	 	 เพื�อลดูคุวามเสิ่่�ยงจากปัจจัยนอกงาน

•	 การบริหารผูู้้ม่สิ่่วนไดู้เสิ่่ย	การดููแลพัฒนาพนักงาน	คุู่ธุุรกิจ	การพัฒนาชุมชนและสิ่ังคุม	 
	 	 หน่วยราชการ	สิ่ื�อมวลชน	รวมที่ั�งการดูำาเนินงานดู้านสิิ่ที่ธุิมนุษยชน

• การกำากับดููแลคุวามรับผู้ดิูชอบในสิ่นิคุ้าและบริการติลอดูที่ั�งห่วงโซ่อุปที่าน

• การบริหารจดัูการลกูคุ้าสิ่มัพนัธ์ุติลอดูห่วงโซ่อุปที่าน	การดููแลลูกคุ้าอย่างใกล้ชิดู	สิ่ร้างโอกาสิ่ 
	 	 ในการเพิ�มคุุณคุ่าที่างธุุรกิจ

• การกำาหนดูนโยบาย	กลยุที่ธุ์	ติัวชี�วัดู	และเป้าหมายที่่�สิ่นับสิ่นุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การพัฒนาสิ่ินคุ้าและบริการติามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่ร้างเคุรือข่ายระดูับที่้องถิ่ิ�น
	 	 และประเที่ศ	สิ่่งเสิ่ริมการใช้นวัติกรรมและเที่คุโนโลย่	

การประชุุมคณะกรรมการท่ี่�สนัับสนัุนัให้้เกิด 
ความยั่ั�งยั่ืนั ปี 2564
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“การดำาเน์ิน์งาน์เพืั�อการพััฒน์าอย่างยั�งยืน์กับการดำาเน์ิน์ธุรกิจจะต�องเป้็น์เรื�อง
เด่ยวิกัน์และม่ทิัศทัางเด่ยวิกัน์ ผู้้ �บริโภัคป้ัจจุบัน์ให�ควิามสัำาคัญ่กับเรื�อง
สัิ�งแวิดล�อมค่อน์ข�างมาก กระบวิน์การผู้ลิตและสิัน์ค�าของเราจ้งต�องเป้็น์มิตร
กับสัิ�งแวิดล�อมและชุุมชุน์ และต�องม่สั่วิน์ชุ่วิยแก�ป้ัญ่หาสัิ�งแวิดล�อมและสัังคม
ได�ด�วิย เชุ่น์ปั้ญ่หาขยะ เราออกแบบให�ผู้ลิตภััณฑ์์ของเรารีไซีเคลิได� แล�วิน์ำากลบั 
มาเป้็น์วิัตถุดิบทัดแทัน์ ซี้�งชุ่วิยลดของเสั่ยและการใชุ�ทัรัพัยากร รวิมทัั�งลด
การป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก พัร�อมกับสั่งเสัริมเรื�องธน์าคารขยะให�ชุุมชุน์
รวิบรวิมและคัดแยกขยะเพืั�อน์ำากลับมาใชุ�ใน์กระบวิน์การผู้ลิตใหม่

คณะกรรมการม่หน์�าทั่�กำาหน์ดน์โยบายและแผู้น์งาน์เพืั�อบรรลุเป้้าหมายของ
องค์กร โดยเฉพัาะการมุ่งสั้่ควิามเป้็น์กลางทัางคาร์บอน์ภัายใน์ป้ี 2593 
ตั�งแต่แผู้น์ระยะสัั�น์ ระยะกลาง และระยะยาวิ รวิมทัั�งแผู้น์ป้ฏิิบัติใน์แต่ละป้ ี
ป้ระเด็น์น์่�เป้็น์เรื�องระดับโลกและสั่งผู้ลกระทับกับธุรกิจโดยตรง ซี้�งเราม่
แน์วิทัางดำาเน์ิน์การหลัก คือการเป้ล่�ยน์ร้ป้แบบการใชุ�พัลังงาน์เป้็น์พัลังงาน์
สัะอาดและพัลังงาน์หมุน์เวิียน์ และการสัร�างเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ ผู้ลิตใชุ� 
วิน์กลับ ซี้�งต�องทัำาให�เกิดการหมุน์เวิียน์ครบวิงจรให�ได� ใน์อน์าคตต�องใชุ�
เทัคโน์โลย่มากข้�น์ เชุ่น์ การดักจับคาร์บอน์ การใชุ�พัลังงาน์ไฮโดรเจน์ รวิมทัั�ง 
การอน์ุรักษ์ทัรัพัยากรธรรมชุาติ การป้ล้กป้่าฟ้�น์ฟ้ระบบน์ิเวิศ คณะกรรมการ
จ้งต�องติดตามอย่างใกล�ชุิดเพืั�อขับเคลื�อน์ธุรกิจให�สัอดคล�องกับน์โยบาย 
และบรรลุเป้้าหมาย

น์อกจากน์่�เรายังด้แลป้ระเด็น์ด�าน์สัังคม โดยพิัจารณาตามเป้้าหมายการพััฒน์า
อย่างยั�งยืน์ SDGs 17 ทัั�งเรื�องสัิทัธิมน์ุษยชุน์ ควิามยากจน์ ซี้�งเก่�ยวิข�องกับ
ผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ยตั�งแต่พันั์กงาน์ ชุุมชุน์ ล้กค�า  เราให�ควิามสัำาคัญ่กับการสัร�าง
การม่สั่วิน์ร่วิมกับทัุกภัาคสั่วิน์เพืั�อร่วิมกัน์ดำาเน์ิน์โครงการพััฒน์าต่างๆ 
ซี้�งผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ยต�องสัน์ใจและเห็น์ด�วิย เชุ่น์โครงการวิิสัาหกิจชุุมชุน์ 
ซี้�งจะชุ่วิยให�ชุุมชุน์เข�มแข็งและยั�งยืน์ ทัั�งน์่�เราสัำารวิจและวัิดผู้ลควิามผู้้กพััน์
ของผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ยกับองค์กรโดยหน์่วิยงาน์ภัายน์อกท่ั�เป้็น์กลาง เพืั�อรับฟัง
เสั่ยงสัะทั�อน์กลับมาป้รับป้รุงการดำาเน์ิน์งาน์ให�ด่ข้�น์

เอสัซีีจี เคมคิอลส์ั หรือเอสัซีีจีซีี เป็้น์ส่ัวิน์หน์ึ�งทั่�ทัำาให�พืั�น์ทั่�จงัหวิดัระยองเป็้น์เมอืง
อตุสัาหกรรมเชุิงน์ิเวิศ (Eco Industrial Town) ระดับท่ั� 4 ซี้�งสั้งสัุดคือระดับ 5 
และเราเชุื�อมั�น์วิ่าการจะสัร�างควิามเป้ล่�ยน์แป้ลงใดๆ ให�ป้ระสับควิามสัำาเร็จ 
สัิ�งสัำาคัญ่คือการร่วิมมือกับทัุกภัาคสั่วิน์ ทัั�งภัาครัฐ ชุุมชุน์ สัังคม ซี้�งต�องม่
เป้้าหมายและน์โยบายท่ั�ชุัดเจน์และสัอดคล�องกัน์ โดยเฉพัาะป้ัญ่หาโลกร�อน์
และการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศเป้็น์ป้ัญ่หาของโลกและของทัุกคน์”

บัทับัาทัของคณะกิรรมิกิาร 
ด็�าน์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

“เป้้าหมายของเราคือการทัำาให�ธุรกิจม่ผู้ลป้ระกอบการท่ั�ด่ โดยสัิน์ค�าและ
บริการของเราจะต�องม่สั่วิน์ชุ่วิยยกระดับคุณภัาพัชุีวิิตของผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ย 
และชุ่วิยให�สัิ�งแวิดล�อมด่ข้�น์ น์ั�น์คือเศรษฐกิจ สัังคม และสัิ�งแวิดล�อมต�องด่
พัร�อมกัน์จ้งจะเกิดควิามยั�งยืน์  

การกำากับด้แลของคณะกรรมการแบ่งเป้็น์ 7 ป้ระเด็น์หลัก คือ การกำากับ
ด้แลกิจการท่ั�ด่ การป้ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่างๆ การสัร�างคุณค่า
ยั�งยืน์สั้่ค้่ธุรกิจ การสัร�างป้ระสับการณ์ของลก้ค�า ควิามรบัผิู้ดชุอบต่อสันิ์ค�า
และบริการ น์วิตักรรมและเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ และควิามมั�น์คงป้ลอดภััยทัาง
สัารสัน์เทัศและไซีเบอร์ ซี้�งทัุกเรื�องม่การจัดทัำาแผู้น์งาน์ทัั�งระยะสัั�น์ ระยะกลาง 
และระยะยาวิ

ป้ระเด็น์ทั่�เป้็น์ควิามทั�าทัาย คือเรื�องการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศ 
ซี้�ง เอสัซีีจี เคมิคอลสั์ หรือเอสัซีีจีซีี มุ่งสั้่ควิามเป้็น์กลางทัางคาร์บอน์ภัายใน์ป้ ี
2593 โดยเราพััฒน์าสัิน์ค�า SCGC GREEN POLYMERTM ให�ป้ล่อยก๊าซี
เรือน์กระจกใน์ป้ริมาณน์�อยกวิ่าสัิน์ค�าอื�น์ๆ และตั�งเป้้าหมายขั�น์ต�น์วิ่าจะต�อง
ม่ยอดจำาหน์่าย 2 แสัน์ตัน์ภัายใน์ป้ี 2569 คิดเป้็น์สััดสั่วิน์ 20% ของรายได�
ทัั�งหมด ซี้�งถือเป้็น์เรื�องทั่�ทั�าทัาย  เราวิางแผู้น์งาน์และเป้้าหมายของสัิน์ค�า 
ทัั�งสัิน์ค�าทั่�ชุ่วิยลดการใชุ�ทัรัพัยากร โดยคงคุณสัมบัติสัำาคัญ่ เชุ่น์ ควิามแข็งแรง
คงทัน์ สัิน์ค�าทั่�รีไซีเคิลได� ซี้�งอาศัยเทัคโน์โลย่การแป้รร้ป้ทั่�เหมาะสัม 
และการพััฒน์าไบโอพัลาสัติกซี้�งใชุ�วัิตถุดิบจากพืัชุ เพืั�อลดวิัตถุดิบจากฟอสัซีิล  
รวิมทัั�งการสัร�างควิามร่วิมมือกับล้กค�า ค้่ธุรกิจ และผู้้�เก่�ยวิข�องอื�น์ๆ ใน์การ 
ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกจน์กวิ่าจะบรรลุเป้้าหมายดังกล่าวิ

จุดแข็งของเอสัซีีจีซีี คือการวิิจัยและพััฒน์า เราเป้็น์บริษัทัเด่ยวิใน์ 
เอเชุียตะวัิน์ออกเฉ่ยงใต�ท่ั�ม่เทัคโน์โลย่ของตน์เองใน์การผู้ลิตตัวิเร่งป้ฏิิกิริยา 
ซี้�งเป้็น์สัารตั�งต�น์ใน์การผู้ลิตพัอลเิมอร์ และยงัม่ศน้์ย์น์วัิตกรรม i2P สัร�างการ 
ม่ส่ัวิน์ร่วิมและเรียน์ร้�ควิามต�องการของลก้ค�า และน์ำามาพััฒน์าผู้ลติภััณฑ์์ด�วิยการ
คิดค�น์น์วัิตกรรมทั่�ตอบโจทัย์ น์อกจากน์่�เรายังเป้็น์องค์กรท่ั�ป้รับตัวิมาอย่าง
ต่อเน์ื�อง ม่การตัดสัิน์ใจทั่�รวิดเร็วิ พัร�อมเรียน์ร้�จากการป้ฏิิบัติ ซี้�งธุรกิจกำาลัง 
เผู้ชุิญ่กับโลกของ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity และ 
Ambiguity) เราจ้งต�องบริหารจัดการและคาดการณ์ล่วิงหน์�าตลอดเวิลา 
โดยอาศัยเครือข่ายผู้้�เชุี�ยวิชุาญ่ทัั�งภัายใน์และภัายน์อก แต่การคาดการณ ์
ไม่ใชุ่เรื�องง่าย การเรียน์ร้�และป้รับตัวิอย่างรวิดเร็วิจ้งสัำาคัญ่มากสัำาหรับการ
ดำาเน์ิน์ธุรกิจให�ยั�งยืน์  

เอสัซีีจีซีีมุ่งมั�น์จะเป้็น์องค์กรต�น์แบบใน์อุตสัาหกรรมป้ิโตรเคม่ของ
ป้ระเทัศไทัยและใน์ระดับโลก และร่วิมมือกับทัุกภัาคสั่วิน์ใน์การขับเคลื�อน์ 
การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์” 

มิงคล
เฮงโรจน์โสัภัณ
Environmental  
& Social Dimension 
Committee 
Leader

ศักิด็ิ�ชัย
ป้ฏิิภัาณป้รีชาวิุฒิ
Economic & Governance 
Dimension Committee 
Leader
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กิารด็ำเน์ิน์ธุรกิิจของ เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์

เร่งกิารขับัเคลื�อน์และป้รับัเป้ลี�ยน์เพัื�อควิามิยั�งยืน์

ควิามิทั�าทัายและเป้้าหมิาย
ป้ี 2564 สัถาน์การณ์การระบาดของโควิิด 19 ยังสั่งผู้ลกระทับอย่างต่อเน์ื�องต่อเศรษฐกิจทัั�วิโลก โดยเฉพัาะกลุ่มป้ระเทัศใน์แถบ
เอเชุีย น์อกจากน์่�ควิามกังวิลต่อป้ัญ่หาภัาวิะโลกร�อน์และขยะพัลาสัติกยังผู้ลักดัน์ให�หลายป้ระเทัศกำาหน์ดน์โยบายลดป้ริมาณ 
การป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกและมาตรการด�าน์การจัดการขยะพัลาสัติกท่ั�ชุัดเจน์มากข้�น์ เพืั�อเน์�น์ยำ�าควิามเป้็น์ผู้้�น์ำาของธุรกิจเคม่ภััณฑ์ ์
ใน์ภ้ัมิภัาค เอสัซีีจี เคมิคอลสั์ หรือเอสัซีีจีซีี จ้งเร่งป้รับกลยุทัธ์การดำาเน์ิน์ธุรกิจเพืั�อให�ตอบสัน์องการเป้ล่�ยน์แป้ลงของตลาด 
ได�อย่างรวิดเร็วิและยั�งยืน์ ทัั�งใน์ระยะสัั�น์เพืั�อลดผู้ลกระทับจากสัถาน์การณ์โควิิด 19 และใน์ระยะยาวิทั่�มุ่งสัร�างน์วิัตกรรมสัิน์ค�า 
ม้ลค่าเพิั�มและโซีล้ชุัน์ทั่�ตอบโจทัย์วิิถ่ป้กติใหม่และการดำาเน์ิน์ธุรกิจอย่างยั�งยืน์

• Accelerate Circularity  

 เร่งการขยายเข�าสั้่ธุรกิจ 
 เศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ภัายใต� 
 แบรน์ด์ SCGC GREEN  
 POLYMER™ เพืั�อสั่งเสัริม 
 การใชุ�ทัรัพัยากรให�เกิด 
 ป้ระโยชุน์์สั้งสัุด ลดภัาวิะ 
 โลกร�อน์ พัร�อมตอบโจทัย์ 
 ล้กค�า เจ�าของแบรน์ด์สัิน์ค�า  
 และผู้้�บริโภัคทั่�ใสั่ใจต่อ 
 สัิ�งแวิดล�อม โดยม่แผู้น์การ 
 ขบัเคลื�อน์เศรษฐกจิหมนุ์เวีิยน์ 
 ครอบคลุมตลอดทัั�ง 
 ห่วิงโซี่คุณค่า ตั�งแต่ต�น์น์ำ�า  
 กลางน์ำ�า และป้ลายน์ำ�า  
 ได�แก่ น์วิัตกรรมเม็ด 
 พัลาสัติกคุณภัาพัสั้งทั่�ลด 
 การใชุ�ป้ริมาณพัลาสัติก  
 โดยยังคงคุณสัมบัติ 
 ผู้ลิตภััณฑ์์ได�ดังเดิม  
 ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกรีไซีเคิล 
 ได� 100% การน์ำาพัลาสัติก 
 ใชุ�แล�วิมาผู้ลิตเป้็น์เม็ด 
 พัลาสัติกรีไซีเคิลคุณภัาพัสั้ง 
 และวัิตถุดิบตั�งต�น์สัำาหรับ 
 ธุรกิจป้ิโตรเคม่ และการ 
 พััฒน์าน์วิัตกรรมพัลาสัติก 
 ชุีวิภัาพั (Bioplastics)

• Accelerate Digital  

 Technology

 เร่งการน์ำาเทัคโน์โลย่ดิจิทััล 
 มาป้ระยุกต์ใชุ�ตลอดห่วิงโซี่ 
 อุป้ทัาน์ เพืั�อเพิั�มขีดควิาม 
 สัามารถของธุรกิจ ทัั�งด�าน์ 
 ควิามเรว็ิและป้ระสัทิัธิภัาพั  
 โดยสัร�าง Single Data  
 Platform ให�ผู้้�เก่�ยวิข�อง 
 ทัั�งหมดเข�าถึงข�อม้ล 
 ชุดุเด่ยวิกัน์แบบเรียลไทัม์  
 เชุ่น์ การจัดหาวิัตถุดิบ 
 ทั่�ม่ป้ระสิัทัธิภัาพัและ 
 เหมาะสัมตามสัถาน์การณ์ 
 ตลาด การเพิั�มป้ระสิัทัธิภัาพั 
 และเสัถ่ยรภัาพัของ 
 กระบวิน์การผู้ลิต  
 (Reliability) การแจ�งเตือน์ 
 ควิามผู้ดิป้กติของเครื�องจกัร 
 ล่วิงหน์�าก่อน์เกิดควิาม 
 เสั่ยหาย การจัดทัำา Digital  
 Commerce Platform  
 (DCP) เชุื�อมต่อข�อม้ลคำาสัั�ง 
 ซีื�อของล้กค�าเข�ากับข�อม้ล 
 การบริหารจัดการห่วิงโซี่ 
 อุป้ทัาน์ ทัำาให�ล้กค�าติดตาม 
 สัถาน์ะคำาสัั�งซีื�อได�ทัุกท่ั� 
 ทัุกเวิลา และสัามารถลด 
 เวิลาได�ถึง 70% ฯลฯ

• Accelerate Innovation  
 เร่งการขับเคลื�อน์ธุรกิจด�วิย 
 การพััฒน์าน์วิัตกรรมสันิ์ค�า 
 และบริการม้ลค่าเพิั�มสั้ง  
 (High Value Added,  
 HVA) ซี้�งเน์�น์ใน์ 5 กลุ่ม 
 อุตสัาหกรรม ได�แก่  
 โครงสัร�างพืั�น์ฐาน์ 
 บรรจุภััณฑ์์ ยาน์ยน์ต์  
 สัุ�ขภัาพั และพัลังงาน์ โดยม่ 
 การวิิจัยและพััฒน์าจากทัั�ง 
 ภัายใน์องค์กร และ Open  
 Innovation ร่วิมมือกับ 
 เครือข่ายด�าน์วิิจัยพััฒน์า  
 สัถาบัน์การศึกษา และ 
 สัถาบนั์วิิจยัทัั�วิโลก ทัั�งใน์ 
 ป้ระเทัศไทัย เอเชุีย และ 
 ยุโรป้ รวิมทัั�งม่ศ้น์ย์ 
 น์วิัตกรรมและพััฒน์าต�น์แบบ 
 สัิน์ค�า i2P Center แห่งแรก 
 และแห่งเด่ยวิใน์ภ้ัมิภัาค 
 อาเซีียน์ เพืั�อชุ่วิยจุดป้ระกาย 
 ควิามคดิให�กับล้กค�า 

• Hybrid Workplace 

 ป้รับเป้ล่�ยน์ร้ป้แบบ 
 การทัำางาน์เพืั�อสัขุภัาพั 
 และควิามป้ลอดภััยของ 
 พันั์กงาน์ทั่�ม่ควิามยืดหยุ่น์ 
 ให�พัน์ักงาน์สัามารถเลอืก 
 ทัำางาน์ใน์สัถาน์ทั่�ทั่�ม่ 
 ควิามป้ลอดภััย ม่ Physical 
 Distancing เหมาะสัม  
 แต่ยังคงทัำางาน์ได�อย่าง 
 ม่ป้ระสัิทัธิภัาพั สัะดวิก  
 รวิดเร็วิ รวิมทัั�งเพิั�ม 
 มาตรการเชุิงรุกด�าน์การ 
 ป้้องกัน์การระบาดของ 
 โควิิด 19 เชุ่น์ Bubble  
 & Seal การแบ่งโซีน์ 
 และแบ่งกลุ่มการทัำางาน์  
 การพััฒน์า Remote  
 Monitoring System  
 เพืั�อลดจำาน์วิน์พันั์กงาน์ 
 ใน์โรงงาน์ให�สัามารถ 
 ทัำางาน์จากบ�าน์ ฯลฯ

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ
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Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

ธุรกิิจเคมิีภััณฑ์์
เพัื�อควิามิยั�งยืน์
ใน์อาเซีียน์

ทัรัพัย์สัิน์รวิมิใน์อาเซีียน์
เม่ยน์มา

300
เวิียดน์าม

149,338
กัมพ้ัชุา

606
อิน์โดน์่เซีีย

38,315
ป้ระเทัศอื�น์ๆ

8,944
รวัม

197,503
ล�าน์บัาทั 
(52% ของที่รัพย์สิิ่นรวัม 

ที่ั�งหมด)

รายได็�จากิกิารขาย
ใน์ป้ระเทัศ

บริษัทัท่ั�ดำาเน์ิน์ธุรกิจใน์อาเซีียน์ 
(ไม่รวิมป้ระเทัศไทัย)

สั่งออกทัั�วิโลกและการดำาเน์ิน์การอื�น์

สั่งออกใน์อาเซีียน์

52%
9%

26%

13%

ผลิติภััณฑ์์พัลาสัติิกิและบัริกิาร ป้ริมิาณกิารผลิติ (ติ่อป้ี)* จำน์วิน์โรงงาน์

โอเลฟิินสิ่์  3,400,000 ตัน์ 2

พอลิโอเลฟิินสิ่์และผู้ลิตภััณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้อง 2,130,000 ตัน์ 9 
 • HDPE, MDPE, LLDPE, LDPE, PP, High Density 
 Polyethylene Compound for Pipe  

พอลิไวันิลคลอไรด์ (PVC) และผู้ลิตภััณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้อง 1,333,000 ตัน์ 14 
• PVC Resin, PVC Finished Products, 
 PVC Compound  

Jetty & Tank Terminal (ค่าระวิางบรรทักุ/จำาน์วิน์ท่ัาเทัย่บเรือ) 210,000 ตัน์ 4

การพััฒน์าผู้ลิตภััณฑ์์และโซีล้ชุัน์ออกสั้่ตลาด 15-20 รายการ -

*เฉพาะผลิิตภััณฑ์์หลิักของบริิษััทย่่อย่ของ เอสซีีจีี เคมิิคอลิส์
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● โครงกิาร Eco Digiclean   

 Klongtoei นำเทคโนโลย่ีดิจีิทัล 

 มิาชุ�วย่บรืิหารืจีัดกัารื 

 ข้ย่ะพลาสติกัตั�งแต�ต�นทาง  

● โครงกิาร Rayong Less-Waste  

 หรืือ “ระยองลด็ขยะ” เพื�อข้ย่าย่ 

 โมิเดลกัารืจีัดกัารืข้ย่ะรืะดับชุ่มิชุน 

 และท�องถิ�นด�วย่เศรืษัฐกัิจีหมิ่นเวีย่น 

 ให�ครือบคล่มิทั�งจีังหวัดรืะย่อง

● โครงกิาร Paving Green Roads  

 ศึกัษัาวิจีัย่กัารืนำพลาสติกัใชุ�แล�ว 

 มิาเป็็นส�วนผู้สมิในถนนย่างมิะตอย่ 

 อย่�างมิีป็รืะสิทธิภูาพและไมิ�ส�งผู้ล 

 กัรืะทบต�อสิ�งแวดล�อมิ

ALL Thailand
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี เข้�ารื�วมิเป็็น 

ส�วนหนึ�งในโครืงกัารื ALL Thailand รื�วมิกัับ

สภูาอ่ตสาหกัรืรืมิแห�งป็รืะเทศไทย่ เครืือข้�าย่ 

PPP Plastics และ AEPW เพื�อจีัดกัารื 

พลาสติกัใชุ�แล�วอย่�างย่ั�งย่ืน ป็รืะกัอบด�วย่ 

3 โครืงกัารืย่�อย่ คือ 

ควิามิกิ�าวิหน์�าใน์ป้ี 2564
• Bio-ethylene ศึกษาควิามเป้็น์ไป้ได�ใน์การร่วิมทัุน์สัร�างโรงงาน์ผู้ลิตไบโอ-เอทัิล่น์กับบริษัทั  
 Braskem สัำาหรับผู้ลิตเม็ดพัลาสัติกไบโอ-พัอลิเอทัิล่น์ เพืั�อสั่งเสัริมการใชุ�พัลาสัติก 
 ทั่�เป้็น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อมใน์วิงกวิ�าง

• rHDPE  ร่วิมมือกับย้นิ์ล่เวิอร์พััฒน์าและเป้ล่�ยน์ขวิดบรรจุภััณฑ์์  
 (ขวิดแกลลอน์ ขวิดน์ำ�ายาซีักผู้�า น์ำ�ายาป้รับผู้�าน์ุ่ม ขวิดแชุมพ้ั และ 
 ขวิดครีมน์วิด) จากพัลาสัติกชุนิ์ด HDPE เป้็น์พัลาสัติก HDPE  
 รีไซีเคิล (rHDPE)  ถือเป้็น์ครั�งแรกใน์ป้ระเทัศไทัยทั่�น์ำาพัลาสัติก 
 ใชุ�แล�วิจากครัวิเรือน์หมุน์เวิียน์กลับมาผู้ลิตเป้็น์ขวิดบรรจุภััณฑ์์ใหม่

• Advanced Recycling Technology เทัคโน์โลย่เป้ล่�ยน์พัลาสัติกใชุ�แล�วิเป้็น์วิัตถุดิบ 
 ตั�งต�น์สัำาหรับโรงงาน์ป้ิโตรเคม่ ได�รับการรับรองมาตรฐาน์ ISCC PLUS โดย 
 International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)  เอสัซีีจี เคมิคอลสั์  
 น์ับเป้็น์รายแรกใน์ป้ระเทัศไทัยทั่�ได�รับการรับรองใน์ป้ระเภัทั Advanced Recycling

สัิน์ค�ามิ้ลค่าเพัิ�มิสั้ง
อุตสิ่าหกรรมอาหารและเคร่�องดื�ม 

• บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อน์ตัวิ 
 (Flexible Packaging)
• ถุงบรรจุภััณฑ์์แบบอ่อน์ตัวิ 
 (Retort Pouch)
• ฝึาขวิดน์ำ�าหน์ักเบา

อุตสิ่าหกรรมก่อสิ่ร้างอาคาร 

และโครงสิ่ร้างพื�นฐาน

• ฉน์วิน์สัำาหรับสัายไฟ สัายโทัรศัพัทั์ 
 สัายเคเบิล
• ถังน์ำ�า
• ป้ระต้และหน์�าต่าง  
 ไวิน์ิล
• ทั่อ HDPE 
 ขน์าดใหญ่่

อุตสิ่าหกรรมอื�นๆ

• เครื�องมือแพัทัย์ 
• เครื�องมือการเกษตร
• ชุิ�น์สั่วิน์ภัายใน์และ    
 ภัายน์อกรถยน์ต ์
 และแบตเตอรี�
• ชุิ�น์สั่วิน์ต้�เย็น์  
 และเครื�องซีักผู้�า

บัริกิารมิ้ลค่าเพัิ�มิสั้ง
โซลูชันสิ่ำาหรับงานอุตสิ่าหกรรม

• บ้รณาการโซีล้ชัุน์และ 
 ดิจิทััลโซีล้ชุัน์ทั่�เพิั�ม 
 ป้ระสัิทัธิภัาพัการผู้ลิต 
 และเป้็น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม การจัดการ  
 ควิามป้ลอดภััยใน์กระบวิน์การผู้ลิต ฯลฯ

• สัารเคลือบเพืั�ออน์ุรักษ์พัลังงาน์ 
 สัำาหรับเตาเผู้าอุตสัาหกรรมป้ิโตรเคม่   
 เหล็กกล�า และเซีรามิก

• หุ่น์ยน์ต์ตรวิจสัอบ  
 สัภัาพัทั่อโลหะ 
 เตาป้ฏิิกรณ์โรงงาน์ 
 ถังเก็บสัารเคม่ และ 
 หุ่น์ยน์ต์ตรวิจสัอบ  
 ทัางอากาศ

• สัิทัธิบัตรกระบวิน์การผู้ลิต HDPE และ   
 Functional Material CIERRA™

โซลูชันระบบพลังงานแสิ่งอาที่ิตย์

• โซีลาร์ฟาร์มลอยน์ำ�าแบบครบวิงจร 
 รายแรกของป้ระเทัศไทัย

สัิน์ค�าและบัริกิารมิ้ลค่าเพิั�มิส้ัง
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วัิฏิจักิรชีวิิติของผลิติภััณ

ฑ์์

การดููแล
พนัักงานั คูู่�ธุุรกิจ 

ชุุมชุนั สัังคู่ม
และผูู้�มีสั�วนัไดู�เสัีย
เพ่�อการพัฒนัา

อย�างยั�งย่นั

กิารจัด็กิาร
กิระบัวิน์กิารผลิติ 
ให�มิีป้ระสัิทัธิภัาพั 

ลด็มิลพัิษ 
และของเสัียเศรษฐกิจิหมินุ์เวิยีน์

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

ห่วิงโซี่คุณค่า
ทัี�ยั�งยืน์
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี 

ป็รืะย่่กัต์ใชุ�หลักัเศรืษัฐกัิจีหมิ่นเวีย่น

ตลอดห�วงโซี�ค่ณค�าและวัฏิจีักัรืชุีวิต

ข้องผู้ลิตภูัณฑ์์ เพื�อส�งเสรืิมิกัารืใชุ�

ทรืัพย่ากัรืให�เกัิดป็รืะโย่ชุน์ส้งส่ด 

เพิ�มิกัารืรืีไซีเคิลนำกัลับมิาใชุ�ใหมิ� 

ลดกัารืป็ล�อย่กั๊าซีเรืือนกัรืะจีกั  

พรื�อมิตอบสนองความิต�องกัารื 

ข้องล้กัค�าและผู้้�บรืิโภูคที�ใส�ใจี 

สิ�งแวดล�อมิ

กิารจัด็กิารทัรัพัยากิรและวิัติถีุ่ด็ิบั

1. พลังงาน ลดการใชุ�เชุื�อเพัลิงฟอสัซีิลและเพิั�มสััดสั่วิน์พัลังงาน์ทัดแทัน์  
 โดยวิิจัยและพััฒน์าการใชุ�พัลังงาน์หมุน์เวิียน์ เชุ่น์พัลังงาน์แสังอาทัิตย์

2. วััตถุุดิบ ลดการใชุ�วัิตถุดิบและเพิั�มสััดสั่วิน์วัิตถุดิบรีไซีเคิล โดยวิิจัย 
 และพััฒน์าการน์ำาของเสั่ยกลับมาเข�ากระบวิน์การแป้รร้ป้ให�ได�ป้ระโยชุน์ ์
 สั้งสัุด

3. นำ�า ลดการใชุ�น์ำ�า ใชุ�น์ำ�าอย่างม่ป้ระสิัทัธิภัาพั และเพิั�มสััดสั่วิน์การใชุ�น์ำ�า 
 ทั่�บำาบัดแล�วิ

กิารใช�งาน์
ผลิติภััณฑ์์และ
กิารน์ำกิลับัมิา 

ใช�ใหมิ่

กิารพััฒน์า
สัิน์ค�า บัริกิาร

และโซีล้ชัน์

กิารจัด็กิาร
ทัรัพัยากิรและ

วิัติถีุ่ด็ิบั
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กิารพััฒน์าสัิน์ค�า บัริกิาร และโซีล้ชัน์

กิารจัด็กิารกิระบัวิน์กิารผลิติให�มิีป้ระสัิทัธิภัาพั
ลด็มิลพัิษและของเสัีย 

กิารใช�งาน์ผลิติภััณฑ์์และกิารน์ำกิลับัมิาใช�ใหมิ่

4. ขับเคลื�อนด้วัยนวััตกรรมและเที่คโนโลย่ เน์�น์การวิิจัยและพััฒน์าเพืั�อสัร�าง 
 น์วัิตกรรมและน์ำาเทัคโน์โลย่ต่างๆ มาพััฒน์าสัิน์ค�า บริการ และโซีล้ชัุน์   
 ตั�งแต่การออกแบบ การจัดหา การผู้ลิต การขาย การขน์สั่ง การใชุ�งาน์ 
 และการน์ำากลับมาใชุ�ใหม่ทั่�เป้็น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม ใชุ�พัลังงาน์และ  
 ทัรัพัยากรอย่างม่คุณค่าสั้งสัุด และเหลือสั่วิน์ท่ั�ไม่สัามารถน์ำาไป้ใชุ�ป้ระโยชุน์์ 
 หรือต�องกำาจัดให�น์�อยท่ั�สัุด  

5. สิ่ร้างควัามร่วัมมือกับลูกค้า เพืั�อเข�าใจควิามต�องการแทั�จริงของล้กค�า และน์ำามาพััฒน์าผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ม่ 
 คุณสัมบัติตามมาตรฐาน์ทั่�ต�องการ พัร�อมกับสัร�างม้ลค่าเพิั�มให�แก่ล้กค�า ลดการใชุ�พัลังงาน์และทัรัพัยากร 
 ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก ลดป้ริมาณของเสั่ยทั่�ต�องกำาจัด และเพิั�มอายุสัิน์ค�าให�ยาวิน์าน์

6. เพิ�มประสิ่ิที่ธิภัาพกระบวันการผู้ลิต ป้รับป้รุงอุป้กรณ์และกระบวิน์การผู้ลิต 
 ให�ม่ป้ระสัิทัธิภัาพั เพืั�อลดมลพัิษและของเสั่ยจากกระบวิน์การผู้ลิตให�เหลือ 
 น์�อยท่ั�สัุด ทัั�งก๊าซีเรือน์กระจกและมลพัิษทัางอากาศ น์ำ�าและของเสั่ย  

7. นำาของเสิ่่ยจากกระบวันการผู้ลิตหมุนเวัียนกลับมาใช้ใหม่  

 วิิจัยคุณสัมบัติของของเสั่ยและพััฒน์าเทัคโน์โลย่ใน์กระบวิน์การบำาบัด 
 หรือน์ำาของเสั่ยกลับมาใชุ�ซีำ�า หรือแป้รร้ป้หมุน์เวิียน์กลับมาใชุ�เป้็น์วิัตถุดิบ 
 ทัดแทัน์ภัายใน์โรงงาน์ หรือสั่งต่อเป้็น์วิัตถุดิบแก่โรงงาน์อื�น์

8. ควับคุมคุณภัาพก่อนปล่อยสิู่่สิ่ิ�งแวัดล้อม ใชุ�เทัคโน์โลย่ควิบคุม ติดตาม  
 และตรวิจสัอบคุณภัาพัของของเสัย่อย่างต่อเน์ื�อง ให�ม่มาตรฐาน์ตามกฎหมาย 
 หรือด่กวิ่ากฎหมายกำาหน์ด 

9. เพิ�มประสิ่ทิี่ธิภัาพการใช้งานผู้ลิตภัณัฑ์์ พััฒน์าผู้ลติภััณฑ์์ทั่�ม่อายกุารใชุ�งาน์ 
 ยาวิน์าน์ข้�น์ ใชุ�ทัรัพัยากรน์�อยลงแต่ยังคงคุณสัมบัติคงเดิม ชุ่วิยลดการใชุ� 
 พัลังงาน์ และน์ำากลับมารีไซีเคิลได� 

10. สิ่่งเสิ่ริมการรวับรวัมของเสิ่่ยเพื�อนำากลับเข้ากระบวันการผู้ลิต พััฒน์า 
 เทัคโน์โลย่มาชุ่วิยบริหารจัดการการรวิบรวิมขยะของเสั่ยจากผู้ลิตภััณฑ์์ทั่� 
 หมดอายุใชุ�งาน์แล�วิ เพืั�อน์ำามาแป้รร้ป้หมุน์เวิียน์กลับเข�ากระบวิน์การผู้ลิต 
 ได�อย่างม่ป้ระสัิทัธิภัาพั

11. สิ่ร้างควัามร่วัมมือกับทีุ่กภัาคสิ่่วันขับเคลื�อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวัียน 

 ป้ระสัาน์งาน์กับทัั�งภัาครัฐ ภัาคเอกชุน์ ภัาควิิชุาการ และภัาคป้ระชุาชุน์   
 เพืั�อให�เกิดเครือข่ายควิามร่วิมมือใน์การบริหารจัดการขยะอย่างครบวิงจร 
 และสัร�างม้ลค่าทัางเศรษฐกิจจากการน์ำาของเสั่ยหมุน์เวิียน์กลับมาใชุ�ใหม่  
 สัร�างรายได�ให�แก่ชุุมชุน์ หรือสัร�างคุณป้ระโยชุน์์ให�แก่สัาธารณะ พัร�อมกับ 
 การลดป้ริมาณของเสั่ยทั่�ต�องกำาจัดและลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก

สั่งเสัริมการเติบโตทัาง
เศรษฐกิจทั่�ต่อเน์ื�อง 
ครอบคลุมและยั�งยืน์ 
การจ�างงาน์เต็มทั่�และ 

ม่งาน์ทั่�ม่คุณค่า 
สัำาหรับทุักคน์

สัร�างโครงสัร�างพืั�น์ฐาน์ 
ทั่�ม่ควิามต�าน์ทัาน์
และยืดหยุ่น์ต่อการ

เป้ล่�ยน์แป้ลง สั่งเสัริม 
การพััฒน์าอุตสัาหกรรม 
ทั่�ครอบคลุมและยั�งยืน์ 
และสั่งเสัริมน์วิัตกรรม

สัร�างหลักป้ระกัน์ 
ร้ป้แบบการผู้ลิต 

และการบริโภัคทั่�ยั�งยืน์

ดำาเน์ิน์การอย่าง 
เร่งด่วิน์ เพืั�อต่อสั้�กับ 

การเป้ล่�ยน์แป้ลง 
สัภัาพัภ้ัมิอากาศ  
และผู้ลกระทับ

คุณค่า
ทัี�เราสัร�าง
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กลุ่่�มผู้้�มีส่�วน 
ได้�เส่ีย

วัตถุ่ประส่งค์์ 
การมีส่�วนร�วม

แนวทางการมีส่�วนร�วม ค์วามต�องการแลุ่ะค์วามค์าด้หวัง บทรายงาน หน�า

ผู้้�ร�วมท่น/ 
นักลุ่งท่น

•	 เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและ	
	 จำำ�เปิ็นเกี่่�ยวกี่ับกี่�ร 
	 ดำ�เนินง�นข้องเอสำซีีจำีซีี
•	 รับฟัังคัว�มูคิัดเห็็น/ 
	 ข้้อเสำนอแนะ	เพ่ื่�อนำ�มู�	
	 พื่ัฒน�กี่�รดำ�เนินง�น

•	 จำัดกี่ิจำกี่รรมูให็้ผู้บริห็�รได้สำ่�อสำ�รกี่ลยุที่ธ์์และทิี่ศที่�ง	
	 กี่�รดำ�เนินธุ์รกิี่จำ	
•	 สำ่�อสำ�รผลกี่�รดำ�เนินง�นผ่�นร�ยง�นปิระจำำ�ปิี		
	 ร�ยง�นกี่�รพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น	และเว็บไซีต์์ข้อง 
	 เอสำซีีจำี

•	 เปิิดเผยคัว�มูค่ับห็น้�ข้องผลกี่�รดำ�เนินง�น 
	 เชิิงต์ัวเลข้	เพ่ื่�อให็้ผู้ร่วมูทุี่นมูองเห็็นทิี่ศที่�ง	
	 กี่�รพื่ัฒน�อย่�งต์่อเน่�อง
•	 แผนง�นห็รือกี่ลยุที่ธ์์สำู่เปิ้�ห็มู�ยที่่�ต์ั�งไว้ 
	 ที่ั�งระยะสำั�นและระยะย�ว

•	 ร�ยกี่�รพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น		
 2564

พนักงาน

•	 รับรู้ปิัญห็�	คัว�มูคั�ดห็วัง
•	 เข้้�ใจำคัว�มูต้์องกี่�รพื่นักี่ง�น 
	 และอำ�นวยคัว�มูสำะดวกี่ 
	 เพ่ื่�อให็้พื่นักี่ง�นที่ำ�ง�นอย่�ง	
	 มู่คัว�มูสำุข้และมู่ปิระสำิที่ธ์ิผล
•	 เปิิดเผยข้้อมููลกี่�รดำ�เนินง�น 
	 ด้�นต์่�งๆ	เพ่ื่�อให็้พื่นักี่ง�น	
	 รับที่ร�บคัว�มูเคัล่�อนไห็ว	
	 ในกี่�รดำ�เนินธุ์รกิี่จำข้อง 
	 เอสำซีีจำีซีี
•	 สำร้�งวัฒนธ์รรมูสำ่งเสำริมู	
	 คัว�มูร่วมูมู่อกี่ับผู้มู่สำ่วน 
	 ได้เสำ่ยกี่ลุ่มูอ่�นๆ

•	 กี่ิจำกี่รรมูกี่รรมูกี่�รผู้จัำดกี่�รให็ญ่พื่บพื่นักี่ง�น 
	 4	คัรั�ง/ปิี	(TA	Talk)
•	 กี่ิจำกี่รรมูผู้บริห็�รพื่บพื่นักี่ง�นเพ่ื่�อแจำ้งข้้อมููลข้่�วสำ�ร		
	 1	คัรั�ง/ไต์รมู�สำ
•	 กี่�รสำำ�รวจำคัว�มูผูกี่พัื่นต์่อองคั์กี่ร	จัำดที่ำ�โดย 
	 บริษััที่ที่่�ปิรึกี่ษั�ภ�ยนอกี่	1	คัรั�ง/2	ปิี
•	 จำัดที่ำ�แผนพัื่ฒน�คัว�มูผูกี่พัื่น	(Engagement	Plan)		
	 เพ่ื่�อสำ่งเสำริมูให็้พื่นักี่ง�นมู่คัว�มูรู้สำึกี่ที่่�ด่และผูกี่พัื่น	
	 ต์่อองคั์กี่ร	1	คัรั�ง/ปิี
•	 กี่ิจำกี่รรมูเพ่ื่�อสำร้�งคัว�มูผูกี่พัื่นต์่อองคั์กี่ร 
	 (ปิี	2564	กี่ิจำกี่รรมูสำ่วนให็ญ่เปิ็นออนไลน์)
•	 กี่�รแจำ้งข้้อมููลข้่�วสำ�ร	คัว�มูเคัล่�อนไห็วต์่�งๆ 
	 แกี่่พื่นักี่ง�นผ่�นชิ่องที่�งกี่�รสำ่�อสำ�รภ�ยในต์่�งๆ		
	 ได้แกี่่	อ่เมูล	WeLink	ไลน์กี่รุ�ปิ	Employee		
	 Connect	Application

•	 ได้เรียนรู้และพัื่ฒน�ทัี่กี่ษัะ	(Reskill,	Upskill)		
	 และเพิื่�มูพูื่นศักี่ยภ�พื่	ให็้สำอดรับกัี่บกี่�ร	
	 เปิล่�ยนแปิลงที่�งธ์ุรกิี่จำ
•	 ที่ิศที่�งกี่�รดำ�เนินง�นข้ององคั์กี่ร	 	
	 และแนวที่�งในกี่�รปิรับตั์ว
•	 กี่�รดูแลพื่นักี่ง�น

•	 ร่วมูมู่อร่วมูใจำกี่้�วข้้�มู	
	 มูห็ันต์ภัย	“โคัวิด	19”
•	 สำุข้ภ�พื่และคัว�มูปิลอดภัย
•	 จำรรย�บรรณธุ์รกิี่จำ
•	 กี่�รดำ�เนินง�นด้�น 
	 สำิที่ธ์ิมูนุษัยชิน
•	 กี่�รดูแลและพัื่ฒน�พื่นักี่ง�น
•	 กี่�รดึงดูดบุคัล�กี่รที่่�มู่ 
	 คัว�มูสำ�มู�รถ
•	 กี่�รพื่ัฒน�ชุิมูชินและสัำงคัมู
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•	 สำ่งเสำริมูและดูแลเรื�อง 
	 คัว�มูปิลอดภัยและ 
	 สำภ�พื่แวดล้อมูในกี่�รที่ำ�ง�น	
	 ข้องคูั่ธ์ุรกิี่จำที่ั�งใน	
	 กี่ระบวนกี่�รผลิต์ 
	 และกี่�รข้นสำ่ง
•	 สำนับสำนุนและยกี่ระดับ 
	 คูั่ธ์ุรกิี่จำเพ่ื่�อให็้มู่กี่�รพื่ัฒน�	
	 คัว�มูรู้และเกี่ิดปิระสำิที่ธ์ิภ�พื่	
	 สำูงสำุด
•	 พื่ัฒน�โคัรงกี่�รคัว�มูร่วมูมู่อ 
	 เพ่ื่�อต์่อยอดกี่�รเต์ิบโต์	
	 ที่�งธ์ุรกิี่จำ
•	 สำ่งเสำริมู	สำนับสำนุนให็้คูั่ธ์ุรกิี่จำ	
	 ปิฏิิบัต์ิต์�มูข้้อกี่ำ�ห็นด		
	 กี่ฎห็มู�ยด้�นสำิ�งแวดล้อมู	
	 สำุข้ภ�พื่และคัว�มูปิลอดภัย	
	 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•	 เย่�ยมูเย่ยนคูั่ธุ์รกิี่จำอย่�งสำมูำ��เสำมูอเพ่ื่�อแลกี่เปิล่�ยน	
	 ข้้อคัิดเห็็นและรับฟัังข้้อเสำนอแนะ	 	
	 ห็รือข้้อคัวรปิรับปิรุงต์่�งๆ
•	 ปิลูกี่ฝัังจำิต์สำำ�นึกี่	สำร้�งคัว�มูต์ระห็นักี่	และสำ่งเสำริมู 
	 พื่ฤต์ิกี่รรมูกี่�รที่ำ�ง�นให็้เกี่ิดเปิ็นวัฒนธ์รรมู 
	 คัว�มูปิลอดภัย
•	 แบ่งปิันองคั์คัว�มูรู้และแนวโน้มูคัว�มูเปิล่�ยนแปิลง	
	 ให็มู่ๆ	ที่่�อ�จำสำ่งผลต์่อกี่�รดำ�เนินง�นข้องคูั่ธ์ุรกิี่จำ
•	 ยกี่ระดับคูั่ธุ์รกิี่จำข้นสำ่งด้วยกี่�รต์รวจำปิระเมูินและ	
	 พื่ัฒน�ภ�ยใต์้โคัรงกี่�ร	Sustainability	Program		
	 ทีุ่กี่ปิี
•	 จำัดที่ำ�มู�ต์รกี่�รในกี่�รดำ�เนินง�นข้องคูั่ธ์ุรกิี่จำ 
	 รวมูถึงนำ�เที่คัโนโลย่ดิจำิที่ัลและออนไลน์มู�ใชิ้ 
	 เพ่ื่�อคัว�มูปิลอดภัยภ�ยใต์้วิกี่ฤต์กี่�รณ์โคัวิด	19

•	 สำนับสำนุนองคั์คัว�มูรู้และเปิ็นพ่ื่�เล่�ยง 
	 ให็้คัำ�ปิรึกี่ษั�เพ่ื่�อยกี่ระดับกี่�รข้นสำ่งด้วย 
	 คัว�มูปิลอดภัย	พื่ร้อมูที่่�จำะเต์ิบโต์ไปิพื่ร้อมูกัี่บ	
	 เอสำซีีจำีซีี
•	 สำนับสำนุนองคั์คัว�มูรู้กี่�รดำ�เนินง�น 
	 ที่่�คัำ�นึงถึงสำิ�งแวดล้อมู	สำังคัมู	และมู่ 
	 บรรษััที่ภิบ�ล	(ESG)	เพ่ื่�อยกี่ระดับกี่�ร 
	 ดำ�เนินง�นข้องคูั่ธ์ุรกิี่จำ	ลดคัว�มูเสำ่�ยงในกี่�ร	
	 ปิฏิิบัต์ิง�นและคัว�มูเสำ่�ยงด้�นชิื�อเสำ่ยง

•	 สำุข้ภ�พื่และคัว�มูปิลอดภัย
•	 จำรรย�บรรณธุ์รกิี่จำ
•	 กี่�รสำร้�งคัุณคั่�ยั�งย่นสำู่คูั่ธุ์รกิี่จำ
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•	 รับรู้และเข้้�ใจำคัว�มูต์้องกี่�ร	
	 ข้องลูกี่คั้�	เพ่ื่�อสำ่งมูอบสิำนคั้�	
	 และบริกี่�รที่่�ต์อบสำนองคัว�มู	
	 ต์้องกี่�รที่่�แที่้จำริงข้องลูกี่คั้�
•	 ร่วมูพัื่ฒน�ผลิต์ภัณฑ์์กี่ับ	
	 ลูกี่คั้�กี่ลุ่มูธ์ุรกิี่จำ	รวมูถึง 
	 สำ่งเสำริมูคัว�มูร่วมูมู่อ	
	 ระห็ว่�งลูกี่คั้�กี่ลุ่มูธุ์รกิี่จำ 
	 เพ่ื่�อพื่ัฒน�สิำนคั้�และบริกี่�ร	
	 ที่่�สำร้�งคัว�มูยั�งย่น
•	 สำร้�งชิ่องที่�งให็้ลูกี่คั้� 
	 ให็้ข้้อเสำนอแนะในสิำนคั้�		
	 ข้อคัำ�ปิรึกี่ษั�	วิธ์ีแกี่้ปิัญห็�	 
	 และรับข้้อร้องเรียน

• รับข้้อร้องเรียน	คัำ�แนะนำ�/ต์ิชิมู	จำ�กี่ลูกี่คั้� 
	 ผ่�นชิ่องที่�งที่่�ห็ล�กี่ห็ล�ยต์ลอด	24	ชิั�วโมูง
•	 ร่วมูพัื่ฒน�ผลิต์ภัณฑ์์กี่ับลูกี่คั้�กี่ลุ่มูธ์ุรกิี่จำ
•	 พื่ัฒน�คัว�มูร่วมูมู่อกี่ับลูกี่คั้�ในโคัรงกี่�รที่่�สำ่งเสำริมู	
	 เรื�องคัว�มูยั�งย่นข้องสำังคัมู
•	 พื่ัฒน�สิำนคั้�	บริกี่�ร	โซีลูชิัน	ที่่�ยั�งย่น	และพิื่จำ�รณ�	
	 ผลกี่ระที่บต์่อสำิ�งแวดล้อมู	สำุข้ภ�พื่	คัว�มูปิลอดภัย	
	 ในทีุ่กี่ข้ั�นต์อนกี่�รดำ�เนินง�น

•	 ผนวกี่รวมูกี่�รให็้บริกี่�รและโซีลูชิัน 
	 ที่่�ต์อบโจำที่ย์ลูกี่คั้�อย่�งคัรบวงจำร
•	 มู่ชิ่องที่�งออนไลน์แกี่่ลูกี่คั้�ในชิ่วงสำถ�นกี่�รณ์		
	 กี่�รระบ�ดข้องโคัวิด	19	เพ่ื่�อต์อบสำนอง 
	 คัว�มูต์้องกี่�รข้องลูกี่คั้�

•	 SCGC	GREEN	POLYMERTM

•	 i2P	Center	ที่่�น่�มู่คัำ�ต์อบ	
•	 กี่�รรับมู่อกี่ับกี่�รเปิล่�ยนแปิลง	
	 สำภ�พื่ภูมูิอ�กี่�ศ
•	 เศรษัฐกี่ิจำห็มุูนเวียน
•	 คัว�มูรับผิดชิอบต์่อสำินคั้�	
	 และบริกี่�ร
•	 กี่�รสำร้�งปิระสำบกี่�รณ์	
	 ข้องลูกี่คั้�

20
24

30
32

36

41

การด้แลผู้้�มีส่วนได�เสีย่  
เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์ หรือืเอสซีจีีซีี ีให้ความิสำคญักัับผู้้มี้ิส่วนได้้เสียทุกุักัลุม่ิ ด้้วยความิตรืะหนกััด้ว่ีา ความิคดิ้เหน็ของผู้้ม้ิส่ีวนได้้เสยีมิส่ีวนสำคญั
ต่อกัารืพัฒันากัารืด้ำเนินงานให้มิปีรืะสิทุธิภิาพัและยั�งยืนยิ�งข้�น โด้ยได้้ทุบทุวนกัารืจัีด้กิัจีกัรืรืมิและช่่องทุางกัารืมีิส่วนร่ืวมิของผู้้้มีิส่วนได้้เสีย
อย่างต่อเนื�องเป็นปรืะจีำทุุกัปี เพัื�อให้มิั�นใจีว่าบรืษิัทัุเปิด้โอกัาสให้ผู้้ม้ิส่ีวนได้้เสยีทุกุักัลุม่ิได้้มิส่ีวนร่ืวมิและเสนอข้อคดิ้เหน็ต่อปรืะเด้น็ทุี�ให้ความิ
สำคญัได้้อย่างโปร่ืงใส



รู้้�จักั เอสซีจีั ีเคมิคิอลส์ 13

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วน 
ได้�เส่ีย

วัตถุ่ประส่งค์์ 
การมีส่�วนร�วม

แนวทางการมีส่�วนร�วม ค์วามต�องการแลุ่ะค์วามค์าด้หวัง บทรายงาน หน�า

ชุ่มชุน 

•	 เอสซีีจีีซีีเป็็นองค์์กร 
	 ที่่�ชุุมชุนนึกถึึงอันดัับแรก	
	 ในเร่�องการม่ส่วนร่วมดั้าน	
	 การพััฒนาค์ุณภาพัชุีวิตของ	
	 ชุุมชุน	ให้้พึั�งพัาตนเองไดั้	
	 อย่่างย่ั�งย่ืน	และเป็็นส่วนห้นึ�ง 
	 ของการดูัแลส่�งแวดัล้อมใน 
	 พืั�นที่่�ที่่�บริษััที่เข้าไป็ดัำาเน่น	
	 ธุุรก่จีที่ั�งในป็ระเที่ศไที่ย่	
	 และอาเซีีย่น
•	 รับฟัังค์วามค่์ดัเห้็นของชุุมชุน
•	 พััฒนาโค์รงการค์วามร่วมมือ 
	 ที่่�นำาศักย่ภาพัของชุุมชุน 
	 มาสร้างป็ระโย่ชุน์ให้้แก่	
	 สังค์ม

•	 นำาผูู้้บริห้ารและพันักงานลงพืั�นที่่�เย่่�ย่มเย่่ย่นชุุมชุน	
	 เพืั�อรับฟัังค์วามค่์ดัเห้็น	ข้อเสนอแนะ	ค์วามต้องการ	
	 ของชุุมชุนอย่่างน้อย่	1	ค์รั�ง/เดัือน
•	 สำารวจีค์วามพัึงพัอใจีของชุุมชุน	1	ค์รั�ง/ป็ี
•	 เป็็นคู์่ค่์ดั	ให้้ค์ำาป็รึกษัา	และชุ่วย่พััฒนาชุุมชุน	
	 ในม่ต่ต่างๆ	โดัย่ใชุ้ศักย่ภาพัขององค์์กร
•	 ผู้สานค์วามร่วมมือระห้ว่างชุุมชุน	ผูู้้เชุี�ย่วชุาญภาค์รัฐ 
	 และภาค์ส่วนที่่�เก่�ย่วข้อง	เพืั�อสร้างผู้ลลัพัธุ์ดั้านสังค์ม

•	 กำากับดูัแลการดัำาเน่นงานไม่ให้้ส่งผู้ลกระที่บ	
	 ต่อชุุมชุนและส่�งแวดัล้อม
•	 ใชุ้ศักย่ภาพัและนวัตกรรมขององค์์กรชุ่วย่	
	 พััฒนาและย่กระดัับค์ุณภาพัชุีวิตของชุุมชุน
•	 สร้างค์วามมั�นค์งที่างอาชุีพัและราย่ไดั้เพืั�อให้้	
	 พึั�งพัาตนเองไดั้
•	 ดัูแลชุุมชุนในชุ่วงวิกฤตโค์วิดั	19

•	 ร่วมมือร่วมใจีก้าวข้าม	
	 มห้ันตภัย่	“โค์วิดั	19”
•	 เศรษัฐก่จีห้มุนเวีย่น
•	 การบริห้ารจัีดัการดั้าน 
	 ส่�งแวดัล้อม
•	 การพััฒนาชุุมชุนและสังค์ม

16
32

42
46

หน�วยงานราชุการ 

•	 ดัำาเนน่กจ่ีกรรมที่างธุรุกจ่ี	
	 อย่่างเห้มาะสมและถูึกต้อง	
	 ตามกฎห้มาย่และระเบย่่บ	
	 ป็ฏิ่บัต่ที่่�เก่�ย่วข้องอย่่าง	
	 เค์ร่งค์รัดั
•	 ร่วมมอืกบัห้น่วย่งานราชุการ	
	 ที่ั�งที่างด้ัานวิชุาการและการ 
	 สนบัสนุนกจ่ีกรรมต่างๆ

•	 รับฟัังค์วามค่์ดัเห้็น	ข้อเสนอแนะต่างๆ	จีากภาค์รัฐ
•	 ร่วมให้้ข้อค่์ดัเห้็น	ข้อเสนอแนะ	ต่อกฎระเบ่ย่บ	
	 และแนวป็ฏิ่บัต่ต่างๆ	ของภาค์รัฐ
•	 สร้างการม่ส่วนร่วมกับภาค์รัฐ	และแบ่งป็ัน	
	 แนวป็ฏิ่บัต่ที่่�ด่ัเพืั�อให้้ภาค์รัฐนำาไป็เผู้ย่แพัร่	เชุ่น 
	 ค์วามป็ลอดัภัย่การขึ�นลงบันไดัโดัย่ใชุ้ราวจีับ	 
	 การส่งเสริมสุขภาพั	ฯลฯ
•	 เข้าร่วมเป็็นกรรมการห้ร่อค์ณะที่ำางานร่วมกับภาค์รัฐ	
	 ในการนำาเสนอกฎเกณฑ์์ต่างๆ

•	 เป็็นต้นแบบที่่�ด่ัแก่องค์์กรอื�นในดั้านการบริห้าร	
	 จีัดัการที่่�โป็ร่งใสและเป็็นเล่ศ
•	 ให้้ค์วามร่วมมือกับห้น่วย่งานราชุการ 
	 และนำาเสนอแนวที่างที่่�ด่ัเพืั�อมุ่งสู่ 
	 การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
•	 เข้าร่วมโค์รงการค์วามร่วมมือเพืั�อบรรลุ 
	 เป็้าห้มาย่การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน	(SDGs)

•	 การพััฒนาชุุมชุนและสังค์ม 46

ส่่�อมวลุ่ชุน 

• สื�อสารข้อมูลข่าวสารของ 
	 องค์์กรผู้่านการสัมภาษัณ์	
	 สื�อมวลชุนเชุิงลึก	และ 
	 Online	Survey	(Empathize		
	 Media)	เพืั�อจีดััเตรีย่มเนื�อห้า	
	 ตรงกับค์วามต้องการของ	
	 สื�อมวลชุน	
•	 สร้างชุ่องที่างการสื�อสาร	
	 ข้อมูลข่าวสารที่างออนไลน์		
	 SCG	News	Channel 
	 เพืั�อเผู้ย่แพัร่ข้อมูลที่่�ถึูกต้อง	
	 ค์รบถึ้วน	และทัี่นต่อ	
	 เห้ตุการณ	์	
•	 สร้างการม่ส่วนร่วมและ	
	 สานสัมพัันธุ์ที่่�ด่ักับสื�อมวลชุน

•	 เผู้ย่แพัร่ข้อมูลข่าวสารของธุุรก่จีอย่่างสมำ�าเสมอ 
	 เชุ่น	งานแถึลงผู้ลป็ระกอบการเอสซีีจีีซีี	1	ค์รั�ง/	
	 ไตรมาส	งานแถึลงข่าวของธุุรก่จี	ฯลฯ
•	 ก่จีกรรมเย่่�ย่มชุมการดัำาเน่นงานห้ร่อก่จีกรรม 
	 เพืั�อสังค์มตามโอกาส
•	 สนับสนุนการจัีดัก่จีกรรมของสื�อมวลชุน	
	 ที่่�เป็็นป็ระโย่ชุน์ต่อสังค์มและสอดัค์ล้อง		
	 กับแนวที่างของเอสซีีจีีซี	ี	
•	 รับฟัังข้อเสนอแนะ	ค์วามค่์ดัเห้็น	ห้ร่อข้อค์วรป็รับป็รุง 
	 ต่างๆ	เดัือนละ	1-2	ค์รั�ง	

•	 เป็็นต้นแบบองค์์กรขนาดัให้ญ่ที่่�ให้้ค์วามสำาคั์ญ	
	 กับการดัำาเน่นธุุรก่จีตามแนวที่างการพััฒนา	
	 อย่่างย่ั�งย่ืน	เศรษัฐก่จี	สังค์ม	และส่�งแวดัล้อม		
	 และที่ำาอย่่างจีริงจีังและต่อเนื�อง	ม่ผู้ลงาน 
	 ที่่�เห้็นเป็็นรูป็ธุรรมจีับต้องไดั้

• ราย่การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน		
	 2564

ภาค์ประชุาส่ังค์ม/  
นักวิชุาการ/ 
ผู้้�นำค์วามค์ิด้

•	 เป็ิดัเผู้ย่ข้อมูลที่่�ค์รบถึ้วน 
	 และโป็ร่งใส
•	 รับฟัังค์วามค่์ดัเห้็นและ 
	 ข้อเสนอแนะ 
	 จีากภาค์ป็ระชุาสังค์ม
•	 ห้าโอกาสเพืั�อสร้างค์วาม 
	 ร่วมมือเพืั�อผู้ลักดัันและ 
	 ขับเค์ลื�อนป็ระเดั็นที่่�เก่�ย่วข้อง 
	 กับค์วามย่ั�งย่ืน
•	 สร้างค์วามตระห้นักและ	
	 สร้างค์วามเข้าใจีแก่สังค์ม	
	 ในป็ระเดั็นสำาคั์ญดั้าน 
	 การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
•	 นำาองค์์ค์วามรู้ของ 
	 ผูู้้เชุี�ย่วชุาญมาสนับสนุน 
	 ในโค์รงการค์วามร่วมมือ

•	 รับฟัังค์วามค่์ดัเห้็นและข้อเสนอแนะจีากภาค์	
	 ป็ระชุาสังค์ม	นักวิชุาการ	และผูู้้นำาค์วามค่์ดั 
	 เพืั�อนำามาพััฒนาการดัำาเน่นงาน
•	 ร่วมมือในโค์รงการที่่�ส่งเสริมเร่�องค์วามย่ั�งย่ืน	
	 ของสังค์ม
•	 สร้างการม่ส่วนร่วมและแบ่งป็ันแนวป็ฏิ่บัต่ที่่�ด่ั 
	 เพืั�อให้้ภาค์ป็ระชุาสังค์ม	นักวิชุาการ	ผูู้้นำาค์วามค่์ดั 
	 ไป็ป็รับใชุ้	เชุ่น	ค์วามป็ลอดัภัย่บนที่้องถึนน 
	 การส่งเสริมสุขภาพั	ฯลฯ

•	 เป็็นต้นแบบและพ่ั�เล่�ย่งแก่องค์์กรขนาดักลาง	
	 และขนาดัเล็ก	ไดั้เรีย่นรู้แนวป็ฏิ่บัต่ที่่�ด่ั 
	 ดั้านการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
•	 ผู้นึกกำาลังกับองค์์กรขนาดัให้ญ่เพืั�อสร้าง 
	 การเป็ล่�ย่นแป็ลงที่่�สำาคั์ญดั้านค์วามย่ั�งย่ืน
•	 ให้้ค์วามร่วมมือกับห้น่วย่งานราชุการและ 
	 นำาเสนอแนวที่างสู่การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน

•	 ราย่งานการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน		
	 2564
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ผลกิารด็ำเน์ิน์งาน์ด็�าน์กิารพััฒน์า
อย่างยั�งยืน์ทัี�สัำคัญใน์ป้ี 2564

ปริมาณก๊าซ 
เร่อนกระจกที่่�ลดลง 

801,000
ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์ 
จากป้ีฐาน์ (เทั่ยบเทั่า 
การดำาเน์ิน์การ 
กรณ่ป้กติป้ี 2550)

ร�อยละ 14

กิารกิำกิับัด็้แล
กิิจกิารทัี�ด็ี

0 
กรณ่ไม่ปฏิิบัติตาม 
ข้อกำาหนดของกฎหมาย

0 
กรณ่ทุี่จริต

ควิามิป้ลอด็ภััย
ทัางไซีเบัอร์

0 
กรณ่การคุกคามที่าง
ไซเบอร์ที่่�กระที่บต่อ
ธุรกิจ

0 
กรณ่ข้อมูลสิ่่วันบุคคล
รั�วัไหล

ค่าใช้จ่ายและเงิน
ลงทีุ่นด้าน 
สิ่ิ�งแวัดล้อม

993 
ล�าน์บาทั

ร�อยละ 0.4
ของรายได�จาก 
การขาย

สิ่ินค้าและบริการ
ที่่�เป็นมติรกบั
สิ่ิ�งแวัดล้อม
(SCG Green
Choice)

ร�อยละ 49 
ของรายได�จาก
การขาย

โครงการ 
ปันโอกาสิ่ 
วัาดอนาคต

19 โครงการ

2.3 ล�าน์บาทั

1.76 SROI

จำานวัน 
ฝายชะลอนำ�า

6,500 ฝึาย

1.24 SROI

การแบ่งปัน 
สิู่่สิ่ังคม

61.93 
ล�าน์บาทั

ควัามพึงพอใจ 
ของชุมชน

ร�อยละ 88

พื�นที่่�ป่าชุมชน 
ปี 2560-2564 
รวิม 

146,600
ต�น์

218 ไร่

ปริมาณการใช ้
พลังงานที่่�ลดลง 

8.31 ล�าน์กิกะจ้ล 
จากปี้ฐาน์ (เทั่ยบเทั่า 
การดำาเน์ิน์การ 
กรณ่ป้กติป้ี 2550)

ร�อยละ 10

ปริมาณ 
การใช้นำ�า 
จากภัายนอก 
ที่่�ลดลง 
(เทั่ยบเทั่า 
การดำาเน์ิน์การ 
กรณ่ป้กติ 
ป้ี 2557)

4.01 ล�าน์
ลก้บาศก์เมตร

ร�อยละ 12

สิ่ินค้าและบริการ 
ที่่�ม่มูลค่าเพิ�มสิู่ง

ร�อยละ 36 
ของรายได�จากการขาย

สิ่ัดสิ่่วัน
การนำานำ�า 
กลับมา 
ใช้ใหม่

ร�อยละ 5.5

การลงทีุ่น 
เพื�อการวิัจยั
และนวััตกรรม

1,726 ล�าน์บาทั

ร�อยละ 0.7 
ของรายได�จากการขาย

ปริมาณนำ�าเสิ่่ย 

0.60
ล้กบาศก์เมตร
ต่อตัน์
ผู้ลิตภััณฑ์์

สิ่ัดสิ่่วันวััตถุุดิบ
หมุนเวัียน  
ร้อยละ

0.6

คู่ธุรกิจที่่�ได้รับ 
การประเมิน 
ควัามเสิ่่�ยงด้าน 
สิ่ิ�งแวัดล้อม 
สิ่ังคมและ 
การกำากับดูแล 

ร�อยละ 99 
ของค้่ธุรกิจทั่�ได�รับ 
การจัดซีื�อทัั�งหมด

อัตราอุบัติเหตุจาก 
การขนสิ่่ง/10,000 
Shipment 

0.03

อตัราอุบตัเิหตจุากการ
ขับขี�/1 ล้านกิโลเมตร 

0.08

อัตราการเสิ่่ยชีวัิต

พัน์ักงาน์

0 ราย
ค้่ธุรกิจ 

3 ราย

ของเสิ่่ยที่่�
นำาไปฝังกลบ
ของเสั่ย 
อัน์ตราย 
ร้อยละ

0
ของเสั่ย 
ไม่อัน์ตราย 
ร้อยละ

0

ใช้พลังงานที่ดแที่น 

3,428
เมกะวิัตต์-ชุั�วิโมง
พัลังงาน์ทัดแทัน์สัะสัม 

8,527
เมกะวิัตต์-ชุั�วิโมง

การรับรอง  
ฉลากคาร์บอน

10 ผู้ลิตภััณฑ์์

สัิ�งแวิด็ล�อมิ สัังคมิ กิารกิำกิับัด็้แล 
และเศรษฐกิิจE S G

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการที่ำางาน 
ถุึงขั�นสูิ่ญเสิ่่ย 
วัันที่ำางาน (LTFIR)

0.010
ราย/200,000 
ชุั�วิโมงการทัำางาน์

ค้่ธุรกิจ

2 ราย
พัน์ักงาน์

0 ราย

อัตราการเจ็บป่วัย 
และการเจ็บป่วัย 
จากการที่ำางาน 
(IFR)

0.06 ราย/ 
200,000 
ชุั�วิโมงการทัำางาน์

ค้่ธุรกิจ

0.08
พัน์ักงาน์

0.02

OHIFR
พัน์ักงาน์ 0

การจัดซ่�อสิ่ินค้า 
ที่่�เป็นมิตรกับ
สิ่ิ�งแวัดล้อม

ม้ลค่า 1,650 
ล�าน์บาทั

ร�อยละ 14 
ของยอดซีื�อสัิน์ค�า 
ทัั�งหมด
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ป้ระเด็็น์กิารพััฒน์า
อย่างยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ
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ป้ลายป้ี 2562 นคร ปิยะนุช ตำาแหน์่ง Boardman และ ณัฐพล 

เศรษฐิศักดิ�โก ตำาแหน์่ง Field Operator ทั่�โรงงาน์แห่งหน์ึ�งของบริษทัั
ไทัยโพัลเิอทัทิัล่น์ จำากดั น์คิมอุตสัาหกรรมมาบตาพัุด จังหวิัดระยอง 
ยังคงใชุ�ชุีวิิตทัำางาน์ตามป้กติ

น์ครและณฐัพัลน์ั�งรถท่ั�โรงงาน์จัดมารับส่ังร่วิมกบัพัน์กังาน์คน์อื�น์ รบัป้ระทัาน์
อาหารกลางวิัน์ใน์โรงอาหารของโรงงาน์ ทัั�งสัองคน์ยังจำาได�ถึงข่าวิ 
โรคระบาดแต่เรื�องน์่�ยังด้เหมือน์จะไกลตัวิ

ทัวิ่าสัำาหรับ จิรศักดิ� ไตรปิ�น ผู้้�จัดการแผู้น์กผู้ลิตของโรงงาน์ เรื�องน์่�
ทัำาให�เขากังวิลและต�องเข�าป้ระชุุมติดตามสัถาน์การณ์อย้่บ่อยครั�ง 

ร่วิมิมิือร่วิมิใจ
กิ�าวิข�ามิมิหัน์ติภััย
“โควิิด็ 19”

ทั่�กรุงเทัพัฯ ใน์ระดับบริหารของ เอสัซีีจี เคมิคอลสั์ หรือเอสัซีีจีซีี ได�
เตรียมการบริหารควิามต่อเน์ื�องทัางธุรกิจ (Business Continuity 
Management, BCM) เพัื�อไม่ให�สัายการผู้ลิตหยุดชุะงัก เริ�มกำาหน์ด
มาตรการต่างๆ เพัื�อให�มั�น์ใจวิ่าพัน์ักงาน์จะป้ลอดภััย และธุรกิจยังดำาเน์ิน์
การผู้ลิตและสั่งมอบสัิน์ค�าและบริการได�อย่างต่อเน์ื�องใน์ทั่ามกลางวิิกฤต
โรคระบาด

โรงงาน์ทั่�น์ครทัำางาน์อย้่จะรับวิัตถุดิบคือโพัรพัิล่น์มาผู้ลิตเม็ดพัลาสัติก 
พัอลิโพัรพัลิน่์หรือ PP ซ้ี�งม่ควิามสัำาคัญ่ต่ออุตสัาหกรรมการผู้ลติหลายแขน์ง 
เชุ่น์การผู้ลิตคอน์โซีลรถยน์ต์ให�กับบริษัทัรถยน์ต์   

หากการผู้ลิตต�องหยุดชุะงักเพัราะพัน์ักงาน์ใน์โรงงาน์ติดโรค 
ควิามเสัย่หายอาจสัง้ถึงหลักสับิล�าน์บาทัต่อชุั�วิโมง เพัราะเม็ดพัลาสัตกิ 
ทักุตนั์เป็้น์สั่วิน์หน์ึ�งของการผู้ลิตสัิน์ค�าทั่�ม่ม้ลค่าสั้ง  

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ
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“ไข่แดง” คือกลุม่พันั์กงาน์ท่ั�ม่ควิามสัำาคัญ่อย่างยิ�ง 
ต่อกระบวิน์การผู้ลิต เชุ่น์พัน์ักงาน์ตำาแหน์่ง 
Boardman อย่างน์คร ซี้�งม่หน์�าทั่�ควิบคุม
เครื�องจักรและระบบอตัโน์มตัใิน์ห�องป้ฏิบัิตกิาร
ควิบคุม (Central Control Room) ให�โรงงาน์
ทัำางาน์อย่างต่อเน์ื�อง    

มาตรการของเอสัซีีจีซีีใน์ชุ่วิงแรก คือการสัื�อสัาร
กับพัน์ักงาน์ให�หล่กเล่�ยงการไป้ยังพัื�น์ทั่�เสั่�ยง 
แน์ะน์ำาการป้ฏิิบัติตัวิเพัื�อป้้องกัน์การติดเชุื�อ 
ทัั�งใน์พัื�น์ทั่�ป้ฏิิบัติงาน์และน์อกเวิลางาน์ 
และเพัื�อติดตามสัถาน์ะสัุขภัาพัของพัน์กังาน์ 
ได�อย่างม่ป้ระสัิทัธิภัาพั จ้งสัร�างแอป้พัลิเคชุัน์ 
Employee Connect เพัื�อให�พัน์ักงาน์ทัุกคน์
รายงาน์สัถาน์การณ์สัขุภัาพัตวัิเองทุักวินั์ผู่้าน์ระบบ 
Health Pass และ COVID-19

จิรศักดิ�เล่าวิ่าทั่�โรงงาน์ม่การระดมสัมองร่วิมกัน์
กับพัน์ักงาน์เพัื�อกำาหน์ดมาตรการต่างๆ ซี้�งม ่
ทัั�งมาตรการเชิุงป้้องกัน์ Bubble & Seal จัดพืั�น์ทั่�
การทัำางาน์ไม่ให�พัน์ักงาน์ป้ะป้น์กัน์ และการ
จัดการหากเกิดการติดโรค

“เราพยายามจำำากััดวงกัรณีีที่ี�มีกัารติิดโรค 
ในโรงงานของเราที่ำางาน 4 กัะ กัะละ 7 คน 
เราวางแผนว่าถ้้ามีคนติิด ทีุ่กัคนที่ี�ประจำำากัะนั�น
ที่ั�งที่ีมติ้องกัักัติัว 14 วัน แม้ว่าผลติรวจำจำะเป็น 
ลบกั็ติาม เราไม่เสี่ี�ยงแม้ว่าโอกัาสี่จำะน้อยมากั”

การจะออกมาตรการหรือน์โยบายให�พัน์ักงาน์
ป้ฏิิบัติ โรงงาน์จะคุยกับพัน์ักงาน์จน์เกิดควิาม
เข�าใจร่วิมกัน์ก่อน์ “เพราะเราติ้องกัารให้้เป็น 
กัารที่ำางานร่วมกััน ไม่ใช่่กัารบังคับที่ี�จำบลงด้วย
กัารไม่ให้้ความร่วมมือ กัารเติ็มใจำและปรึกัษากััน
ย่อมดีกัว่า”ไม่น์ับควิามสั้ญ่เสั่ยทั่�อาจสั่งผู้ลต่อชุีวิิตและสุัขภัาพัของพัน์ักงาน์ทั่�วิัดค่า

เป้็น์ตัวิเลขไม่ได�

น์่�เป็้น์เพั่ยงตัวิอย่างของโรงงาน์หน์ึ�งใน์อ่กหลายโรงงาน์ภัายใต�เอสัซีีจีซีี 

ป้กิป้้อง “ไข่ขาวิ-ไข่แด็ง”
รักิษาพัน์ักิงาน์และกิารด็ำเน์ิน์ธุรกิิจ
พัน์ักงาน์ใน์สั่วิน์สัายการผู้ลิตของโรงงาน์แบ่งเวิลาทัำางาน์เป็้น์กะ  
ขณะทั่�อ่กสั่วิน์คือพัน์ักงาน์ป้ระจำาสัำาน์ักงาน์ทัำางาน์ตามเวิลาป้กติ 
เมื�อการระบาดของโควิิด 19 เดิน์ทัางมาถึงเมืองไทัยชุ่วิงต�น์ปี้ 2563 
เอสัซีีจีซีีจ้งวิางมาตรการตามลำาดับควิามสัำาคัญ่ เพัื�อรักษา 
สัายการผู้ลิต จำากัดควิามเสั่�ยงจากการติดเชุื�อ รวิมถึงป้กป้้องสัุขภัาพั 
ของพัน์ักงาน์ 

บริหารควิามเสั่�ยงโดยแบ่งพัน์ักงาน์เป็้น์ 2 กลุ่ม คือ “ไข่ขาวั” หมายถึง
พัน์ักงาน์ทั่�รับผู้ิดชุอบงาน์ซี้�งทัำาจากบ�าน์ได� ไม่จำาเป็้น์ต�องเข�าโรงงาน์หรือ
สัำาน์ักงาน์  

แอปพลิิเคชััน Employee 

Connect เพ่�อให้พนักงาน

ทุกคนริาย่งานสถานการิณ์

สุขภัาพตัวเองทุกวันผ่าน

ริะบบ Daily Check-in หริือ 

Daily Self Declaration

มิาติรกิาร “ไข่ขาวิ-ไข่แด็ง” 
ด็้แลพัน์ักิงาน์ใน์สัถี่าน์กิารณ์ 

กิารระบัาด็ของโควิิด็ 19

งานสิ่ำานักงาน 
หร่องานที่่�สิ่ามารถุ 

ที่ำาที่่�บ้านได้

งานสิ่นับสิ่นุนอื�นๆ 

งานควับคุม 
การผู้ลิต

งาน
สิ่นับสิ่นุน
การผู้ลิต

“ไข่แดง” ป้องกันสิู่งสิุ่ด 
พักในที่่�พักซ่�งบริษัที่จัดให้

มาตรการป้องกันควัามเส่ิ่�ยงแบบ Door to Door 
ป้องกันควัามเส่ิ่�ยงจากการเดินที่าง

Bubble & Seal แบ่งกลุ่มปฏิิบัติงานแยกพื�นท่ี่� 
ภัายใต้มาตรการป้องกันการติดเช่�อ

คัดกรองด้วัยระบบ Health Pass 
(Self Declare+วััคซีน+ATK)  ก่อนเข้าพื�นที่่�บริษัที่ 

คู่ธุรกิจ 
คัดกัรองกัารเข้าพื�นที่ี�ด้วยระบบ Health Pass และ
มาติรกัาร Bubble & Seal ในพื�นที่ี�ปฏิิบัติิงาน

กรณ่ติดเช่�อ 
จำัดติั�งศููนย์พักัคอยสี่ำาห้รับพนักังานของบริษัที่ 
เพื�อดูแลพนักังานที่ี�มีความเสี่ี�ยงห้รือติิดเช่ื�ออย่าง
ที่ันที่่วงที่ี ช่่วยป้องกัันกัารแพร่ระบาดของโรคและ
แบ่งเบาภาระระบบสี่าธารณีสีุ่ขของจำังห้วัดระยอง
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การรายงาน์ภัาวิะสุัขภัาพักับแอป้พัลิเคชุัน์ พัน์ักงาน์จะต�องทัำาทัุกวิัน์ 
ไม่เกิน์เวิลา 14.00 น์. ซี้�งจะต�องตอบคำาถามวิ่าไป้พับกลุ่มเสั่�ยงหรือไม ่
เดิน์ทัางไป้ใน์พืั�น์ทั่�การระบาดหรือต่างจงัหวิดัหรือไม่  เจ�าหน์�าท่ั�ส่ัวิน์กลาง
จะติดตามพัน์ักงาน์หากยังไม่รายงาน์ตัวิ โดยเฉพัาะน์ครและเพัื�อน์ทั่� 
จัดเป็้น์ “ไข่แดง” เพัราะทัำางาน์ใน์ตำาแหน์่ง Boardman ซี้�งโรงงาน์
กำาหน์ดวิ่าต�องรายงาน์ครบ 100% ทัุกวิัน์  

แต่สัถาน์การณ์กม่็ชุ่วิงรนุ์แรงถงึขั�น์ท่ั�ต�องกำาหน์ดให�พัน์กังาน์กลุม่ “ไข่แดง” 

อย่างน์คร ย�ายจากทั่�พัักไป้อย้่ทั่�โรงแรม เพัื�อหล่กเล่�ยงการสััมผู้ัสัติดต่อ
กับบุคคลภัายน์อก และจัดรถรับสั่งให�ไป้กลับระหวิ่างโรงแรม-โรงงาน์

เป้็น์การเฉพัาะ 

“ช่่วงนั�นผมต้ิองไปอยูโ่รงแรมเดือนห้น่�ง ซึึ่�งติอนนั�นโรงแรม
ส่ี่วนมากัไม่มีนกััท่ี่องเทีี่�ยวแล้ว มแีต่ิพนกัังานแบบผมไปอยู ่
ใช่้วิธีสี่ื�อสี่ารกัับที่างบ้านผ่านวิดีโอคอล แติ่ถ้้ามีเรื�องสี่ำาคัญ
เช่่นญาติิป่วย เราจำะแจำ้งกัับที่างบริษัที่”

เรื�องน์่�สัร�างควิามลำาบากใจให�กับหัวิหน์�างาน์อย่างจิรศักดิ�
ไม่น์�อย

“พนักังานเห้ล่านี�เสี่ียสี่ละมากั บางคนที่ี�บ้านมีเพียงภรรยา
กัับลูกัยังเล็กั เราบอกัพนักังานว่าถ้้าที่ี�บ้านมีปัญห้า แม้จำะ 
ด่กักั็ให้้โที่รแจำ้ง เราจำะเข้าไปช่่วย  กัารที่ี�เขายอมปฏิิบัติิ
ติามมาติรกัารขององค์กัรแม้จำะส่ี่งผลกัระที่บถ้่งครอบครัว 
เราถื้อเป็นความดีความช่อบในกัารที่ำางาน เราคุยกับัที่กุัคนว่า 
ห้ากัเขาปลอดภัย ครอบครวักัต้็ิองปลอดภัยด้วย กัารที่ำางาน
ถ้่งเดินไปได้” 

ป้ี 2563 ทัุกโรงงาน์ใน์เอสัซีีจีซีีผู้่าน์สัถาน์การณ ์
ชุ่วิงการระบาดมาได�อย่างป้ลอดภััย และยังได�น์ำาแน์วิทัาง
การจัดการและมาตรการควิบคุมและป้้องกัน์โรคระบาด 
ทัั�งการคัดกรองก่อน์เข�าป้ฏิิบัติงาน์และการแยกพัื�น์ทั่�
ป้ฏิิบัติงาน์ ขยายผู้ลไป้ทั่�งาน์โครงการอื�น์ๆ ทั่�ม่ทัั�ง

กิารติอบัโติ�สัถี่าน์กิารณ์
กิารระบัาด็ของโควิิด็ 19

ธัน์วิาคมิ 2562 2564

• พบการระบาดของโควิัด 19

• ติดตามสัถาน์การณ์อย่าง 
 ใกล�ชุิด และจัดทัำาแผู้น์ 
 ด้แลพัน์ักงาน์ใน์ต่างป้ระเทัศ 
 และชุ่วิยเหลือใน์การ 
 เดิน์ทัางกลับ

• การระบาดระลอกใหม่ที่่�รุนแรง 
 และยาวันานหลายเดือน 

• การระบาดใหญ่ในจังหวััดระยอง

• ดำาเน์ิน์มาตรการเดิมอย่างต่อเน์ื�อง 
• สัุ่มตรวิจ ATK ทัุก 14 วิัน์
• พััฒน์าระบบคัดกรอง Health Pass 
• ส่ังเสัริมพันั์กงาน์ให�ได�รับการฉด่วัิคซีีน์
• จัดตั�งศน้์ย์ฉด่วัิคซีีน์และศน้์ย์พัักคอย 
 เพัื�อชุ่วิยเหลือและแบ่งเบาภัาระของ 
 สัังคม

2563

• เริ�มพบการระบาด 
 ที่่�ประเที่ศไที่ย 

• พบผูู้้ติดเชื�อที่่�จังหวััดระยอง

• กำาหน์ดมาตรการแบ่งกลุ่ม 
 พัน์ักงาน์และการด้แล   
 มาตรการเวิ�น์ระยะห่าง 
 สัวิมหน์�ากาก การทัำาควิาม 
 สัะอาดพัื�น์ทั่� ฯลฯ 
• มาตรการ Bubble & Seal 
• พััฒน์าระบบคัดกรอง 
 ป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยงพัน์ักงาน์ 
 ก่อน์เข�าพัื�น์ทั่�

พัน์ักงาน์และค้่ธุรกิจเข�าป้ฏิิบัติงาน์ โดยเฉพัาะโครงการมาบตาพัุด 
โอเลฟิน์สั์ (MOCD) ซี้�งม่ผู้้�ป้ฏิิบัติงาน์ระดับหมื�น์คน์ ทัำาให�ต�องทัำารายงาน์
ชุี�แจงแน์วิทัางและมาตรการของเอสัซีีจีซีี ขออน์ุมัติการป้ฏิิบัติงาน์จาก
คณะกรรมการควิบคุมโรคจังหวิัดระยอง จน์ได�รับการอน์ุมัติและควิาม
ชุื�น์ชุมจากคณะกรรมการฯ ให�เป้็น์ต�น์แบบใน์การบริหารจัดการป้้องกนั์ 
โควิิด 19 สัำาหรับงาน์โครงการ  ขณะทั่�โครงการ MOCD กส็ัามารถ 
ดำาเน์ิน์งาน์ตามแผู้น์งาน์โดยไม่ม่การหยุดชุะงักใน์ทั่ามกลางสัถาน์การณ์
โควิิด 19

รับัมิือกิารระบัาด็อย่างรุน์แรงป้ี 2564
ป้ี 2564 เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิิด19 ม่ตัวิเลขผู้้�ติดเชุื�อและ
เสั่ยชุีวิิตมากกวิ่าป้ี 2563 หลายเทั่า ระยองถือเป็้น์จังหวิัดหน์ึ�งทั่�ม่จำาน์วิน์
ผู้้�ติดเชุื�อเพัิ�มสั้งข้�น์ โรงงาน์จ้งต�องเพัิ�มมาตรการทั่�เข�มงวิดข้�น์อ่ก 
เชุ่น์ การตรวิจคัดกรองเชุิงรุกด�วิย Antigen Test Kit (ATK) 
เพืั�อคัดกรองพัน์กังาน์และค่้ธุรกจิก่อน์เข�าพืั�น์ทั่�ป้ฏิบิตังิาน์ทุักวินั์ 
การทัำา Self-Quarantine สัำาหรบัพันั์กงาน์และค่้ธุรกจิทั่�เดิน์ทัางมาจาก
จงัหวิดัพัื�น์ทั่�ควิบคมุ เมื�อครบระยะเวิลาต�องตรวิจการติดเชุื�อ หากผู้ลเป็้น์
ลบจ้งสัามารถกลับเข�าทัำางาน์ใน์พัื�น์ทั่�

ณัฐพัลเล่าป้ระสับการณ์วิ่าม่ครั�งหน์ึ�งทั่�เข�าไป้ใน์พัื�น์ทั่�เสั่�ยงโดยไม่ร้�ตัวิ 
ซี้�งต่อมาม่ข่าวิวิ่าพับผู้้�ติดเชุื�อใน์พัื�น์ทั่�น์ั�น์ ผู้ลคือ “ต้องกักตัวัอยู่บ้าน 

14 วัันไปโดยปริยาย” เมื�อตรวิจหาเชุื�อจน์ชุัดเจน์วิ่าไม่ติด จ้งสัามารถ
กลับเข�าไป้ทัำางาน์ได�อ่กครั�ง 

ตั�งแต่ต�น์ปี้ 2564 เอสัซีีจีซีีได�เริ�มจัดทัำา Vaccination Plan ให�พัน์ักงาน์
ได�รับวิัคซีีน์ทัุกคน์ รวิมถึงครอบครัวิและบุคคลจากหน์่วิยงาน์ภัายน์อก
ทั่�ต�องเข�ามาติดต่องาน์ เพัราะหากม่ใครติดก็อาจติดถึงกัน์ได�ทัั�งหมด  
จน์ถึงกลางปี้ 2564 เมื�อภัาครัฐเริ�มกระจายวิัคซีีน์ สัำาน์ักงาน์ใหญ่่ของ 
เอสัซีีจีทั่�บางซีื�อได�ร่วิมกับภัาครัฐจัดตั�งเป็้น์ศ้น์ย์ฉ่ดวิัคซีีน์ให�ป้ระชุาชุน์
ทัั�วิไป้  ใน์พัื�น์ทั่�จังหวิัดระยอง เอสัซีีจีซีีได�ร่วิมกับป้ระกัน์สัังคมจัดตั�ง 
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ศ้น์ย์ฉ่ดวิัคซีีน์ทั่�สัำาน์ักงาน์น์ิคมอุตสัาหกรรมอาร์ไอแอล (RIL) ดำาเน์นิ์การ 
ฉด่วัิคซีีน์ให�ป้ระชุาชุน์ทั่�เป็้น์ผู้้�ป้ระกนั์ตน์

เมื�อการระบาดใน์จังหวิัดระยองเพัิ�มข้�น์จน์เกิน์ศักยภัาพัของโรงพัยาบาล 
ม่แน์วิโน์�มท่ั�เตย่งจะไม่เพ่ัยงพัอต่อผู้้�ป่้วิย ทัำาให�ต�องม่การจดัตั�งโรงพัยาบาลสัน์าม 
และสัถาน์กักกัน์ตัวิชุุมชุน์ เอสัซีีจีซีีจ้งได�เข�าชุ่วิยเหลือโดยสัน์ับสัน์ุน์อุป้กรณ์
สัำาหรบัตั�งโรงพัยาบาลสัน์าม เตย่งสัน์ามกระดาษ และถุงอุป้กรณ์ผู้้�ป่้วิย 
น์อกเหน์ือจากทั่�ก่อน์หน์�าน์่�ได�สัน์ับสัน์ุน์อุป้กรณ์ทัางการแพัทัย์ต่างๆ มาแล�วิ 
แก่จังหวิัดและชุุมชุน์ เชุ่น์ ชุุด PPE แอลกอฮอล์ หน์�ากาก N95 ถุงมือยาง 
น์ำ�ายาฉ่ดพั่น์ฆ่่าเชุื�อ ถุงยังชุีพั ฯลฯ 

ยิ�งกวิ่าน์ั�น์เพัื�อผู้่อน์ภัาระใน์โรงพัยาบาลสัน์ามของภัาครัฐ เอสัซีีจีซีีได�จัดเตรียม 
โรงแรมแห่งหน์ึ�งเป็้น์สัถาน์กกักนั์ของบริษทัั (Company Isolation) รองรับได�  
32 เต่ยงสัำาหรับพัน์ักงาน์ทั่�ติดเชุื�อเป็้น์ผู้้�ป้่วิย ให�ได�รับการด้แลรักษาจน์กวิ่า 
จะหายและป้ลอดเชุื�อ

ป้ลายป้ี 2564 พัน์ักงาน์ใน์โรงงาน์ของเอสัซีีจีซีีทัุกคน์ได�รับวิัคซีีน์ครบ 2 เข็ม 
พัร�อมกับจัดทัำาระบบ Health Pass เป็้น์บัตรผู้่าน์เข�าพัื�น์ทั่�ป้ฏิิบัติงาน์ของ
พัน์ักงาน์ โดยพัน์ักงาน์ต�องรายงาน์สัถาน์ะสุัขภัาพัใน์ระบบ Daily Self 
Declaration แสัดงป้ระวิัติการฉ่ดวิัคซีีน์ครบ 2 เข็ม และผู้ลการตรวิจคัดกรอง
เชุิงรุก (ATK) จ้งจะได�รับอน์ุญ่าตให�เข�าพัื�น์ทั่� และพัน์ักงาน์ต�องอย้่ใน์บริเวิณ 
ซี้�งเป็้น์ Bubble ของตน์เอง ไม่ป้ะป้น์กับ Bubble อื�น์

ถือเป็้น์มาตรการควิบคุมพัื�น์ฐาน์ใน์พัื�น์ทั่�ป้ฏิิบัติงาน์หลังจากทั่�สัถาน์การณ์ 
โรคระบาดของปี้ 2564 ผู้่าน์พั�น์จุดสั้งสัุด  

บัทัเรียน์จากิโควิิด็ 
ตั�งแต่เริ�มเกิดการระบาดของโรคโควิิด 19 พัน์ักงาน์ของเอสัซีีจีซีีทัุกคน์จะได�
รับกล่องจากบริษัทั คือ “กล่องยกการ์ด” ภัายใน์บรรจุอุป้กรณ์ป้้องกัน์ เชุ่น์ 
หน์�ากาก เจลแอลกอฮอล์ วิิตามิน์ซีี และชุุด ATK  

และหากพัน์ักงาน์ติดเชุื�อ ระหวิ่างรอเข�ารับการรักษาตามระบบหรือการกักตัวิ 
ทั่�บ�าน์ (Home Isolation) ก็จะได�รับกล่องจากบริษัทัอ่กกล่อง คือ “กล่อง 

แคร์บอกซ์” บรรจุอุป้กรณ์จำาเป้็น์ เชุ่น์ ยาพัาราเซีตามอล ยาฟ้าทัะลายโจร 
เครื�องตรวิจวิัดระดับออกซีิเจน์ใน์เลือด เทัอร์โมมิเตอร์วิัดไข� ฯลฯ

รวิมทัั�งยังจัดบริการตรวิจคัดกรองหาเชุื�อโควิิด 19 ด�วิยกระบวิน์การ RT-PCR 
ให�แก่พัน์ักงาน์และค้่ธุรกิจ โดยควิามร่วิมมือกับห�องแล็บไวิรัสัวิิทัยาของ 
โรงพัยาบาลรามาธิบด่ 

จิรศักดิ�สัรุป้วิ่าสัิ�งทั่�เขาและพัน์ักงาน์ทัุกคน์ได�เรียน์ร้� คือวิิธีป้ฏิิบัติตัวิ 
ใน์สัถาน์การณ์โรคระบาด 

“ทีุ่กัอย่างคือกัารเรียนรู้ กั่อนห้น้านี�เราไม่เคยรู้จำักัไข่แดง ไข่ขาว ซึ่ึ�งกัลายมา 
เป็นระบบกัารจำดักัารที่ี�สี่ำาคญัของเรา ถ้้าจำะห้นักัใจำกัเ็รื�องของครอบครัวพนักังาน 
ที่ี�ติ้องห้่างกััน เราจำึงพยายามดูแลทีุ่กัคนให้้เห้มือนกัับเราเป็นครอบครัวให้ญ่ 
และที่ำางานร่วมกัันให้้มากัที่ี�สีุ่ด”

ผู้ลลัพัธ์จากควิามใสั่ใจต่อทัุกชุีวิิต เอสัซีีจีซีีจ้งผู้่าน์วิิกฤตครั�งน์่�มาโดยสัามารถ
สั่งมอบสัิน์ค�าและบริการถึงล้กค�าและผู้้�บริโภัคอย่างครบถ�วิน์และป้ลอดภััย 
พัร�อมกับสั่งมอบน์วิัตกรรมและผู้ลิตภััณฑ์์อ่กหลายอย่างเพัื�อชุ่วิยเหลือสัังคม 
ไป้พัร�อมกัน์

● ห�องตรืวจีเชุื�อความิดันลบ  

 หรืือบวกัแบบเคลื�อนที�

 (Negative/Positive Pressure  

 Isolation Chamber) 

● แคป็ซี้ลเคลื�อนย่�าย่ผู้้�ป็่วย่  

 ความิดันลบ (Patient

 Isolation Capsule)

● แคป็ซี้ลเคลื�อนย่�าย่ผู้้�ป็่วย่  

 ความิดันลบข้นาดเล็กัเพื�อ 

 เข้�าเครืื�อง CT Scan (Small   

 Patient Isolation Capsule 

 for CT Scan)

● แคป็ซี้ลเคลื�อนย่�าย่ผู้้�ป็่วย่  

 ความิดันลบข้นาดเล็กั 

 แบบข้นส�งทางอากัาศ   

 (Small Patient Isolation   

 Capsule for Air Transport)

● ห�องแย่กัป็้องกัันเชุื�อ

 ความิดันลบแบบเคลื�อนที�   

 (Negative Pressure Isolation  

 Room) 

● อ่ป็กัรืณ์กัล�องป็้องกััน

 เชุื�อฟุ้่้งกัรืะจีาย่ (Aerosol Box)

● อ่ป็กัรืณ์ป็้องกัันสำหรืับงาน  

 ทันตกัรืรืมิ (Dent Guard)

● ถังทิ�งเข้็มิสำหรืับใชุ�ในศ้นย่์ 

 ฉีีดวัคซีีนและโรืงพย่าบาล

● VAROGARD หน�ากัากัอนามิัย่  

 สำหรืับป็รืะชุาชุนที�มิี 

 ป็รืะสิทธิภูาพส้ง ภูาย่ใน  

 หน�ากัากัเคลือบสารืย่ับย่ั�ง  

 ไวรืัสโรืครืะบาดโควิด 19 

 ซีึ�งผู้�านกัารืทดสอบค่ณภูาพ  

 จีากัคณะแพทย่ศาสตรื์ 

 ศิรืิรืาชุพย่าบาล  

 มิหาวิทย่าลัย่มิหิดล

น์วิัติกิรรมิสั้�ภััยโควิิด็ 19
เอสซีีจีีซีีรื�วมิมิือกัับท่กัภูาคส�วนเพื�อกั�าวผู้�านวิกัฤต โดย่เรื�งนำ

นวัตกัรืรืมิข้ององค์กัรืมิาพัฒนาเป็็นนวัตกัรืรืมิป็้องกัันกัารื

แพรื�เชุื�อโควิด 19 ตอบสนองความิต�องกัารืข้องหน�วย่งาน

ทางกัารืแพทย่์ได�อย่�างทันสถานกัารืณ์ เชุ�น
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SCGC GREEN POLYMERTM 
น์วิัติกิรรมิพัลาสัติิกิ
เพัื�ออน์าคติทัี�ด็ีกิวิ่า

โลกร้อน ภััยพิบัติ ขยะล้นโลก 

คือผู้ลกระทับทัางลบจากกิจกรรมของมน์ุษย์ทั่�กำาลังย�อน์กลับมาทัำาร�าย
คุณภัาพัชุีวิิตของมน์ุษย์เอง  

เป้็น์ท่ั�คาดการณ์วิ่าควิามรุน์แรงของภััยพัิบัติจะมากข้�น์เรื�อยๆ หากเรา
ยังไม่หยุดการใชุ�ทัรัพัยากรและพัลังงาน์อย่างสัิ�น์เป้ลือง รวิมถึงการสัร�าง
ขยะป้ริมาณมหาศาลทั่�ก่อมลพัิษให�กับสัิ�งแวิดล�อม ซี้�งหน์ึ�งใน์วิัสัดุของเสั่ย
คือพัลาสัติก 

พัลาสัติกเข�ามาเป็้น์องค์ป้ระกอบสัำาคัญ่ใน์ชุีวิิตป้ระจำาวิัน์ของคน์ 
ด�วิยคุณสัมบัติทั่�ม่ควิามทัน์ทัาน์สั้ง ยืดหยุ่น์ เหน์่ยวิ ข้�น์ร้ป้ง่าย จ้งได�รับ
การออกแบบเป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์และบรรจุภััณฑ์์หลากหลาย แต่ใน์อ่กด�าน์ 
พัลาสัติกเป้็น์วิัสัดุทั่�ย่อยสัลายได�ยาก เมื�อใชุ�งาน์แล�วิจัดการไม่ด่  
ทัิ�งไม่ถ้กทั่� จ้งกลายเป็้น์ขยะมลพัิษต่อสัิ�งแวิดล�อมทั่�จะสั่งผู้ลถึงอน์าคต 
อ่กน์าน์น์ับร�อยๆ ปี้

ป้ัจจุบัน์ควิามต�องการทั่�จะแก�ไขปั้ญ่หาการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศ
และการจัดการขยะกำาลังเกิดข้�น์ทัั�วิโลก ภัาครัฐ ภัาคธุรกิจอุตสัาหกรรม 
และภัาคสัังคมต่างเห็น์ควิามสัำาคัญ่ของการเป้ล่�ยน์แป้ลงการผู้ลิตและ
การบริโภัคให�เป้็น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม 

เอสัซีีจี เคมิคอลสั์ หรือเอสัซีีจีซีี ซี้�งดำาเน์ิน์
ธุรกิจตามแน์วิทัางการพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ 
มาอย่างต่อเน์ื�อง และเป็้น์ผู้้�น์ำาด�าน์การพััฒน์า
เม็ดพัลาสัติกด�วิยเทัคโน์โลย่และน์วิัตกรรม 
จ้งน์ำาหลักเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ทั่�ให�ควิาม
สัำาคัญ่กับการหมุน์เวีิยน์ใชุ�ทัรพััยากรอย่าง
คุ�มค่ามากทั่�สัดุ มาเป็้น์แน์วิทัางลดการใชุ�
ทัรัพัยากร ลดการใชุ�พัลังงาน์ และลดการเกิด
ของเสั่ย 

สัร�างสัรรค์เป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์เม็ดพัลาสัติกเพัื�อ
อน์าคตทั่�ด่กวิ่าของโลกภัายใต�ชุื�อ SCGC 
GREEN POLYMERTM
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พัลาสัติิกิ 4Rs 
กวิ่าจะเป็้น์ถ�วิย ขวิด ถัง และผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกต่างๆ ใน์มือผู้้�บริโภัค 
ต�องผู้่าน์กระบวิน์การหลายขั�น์ตอน์ 

ตั�งแต่การน์ำาน์ำ�ามัน์ดิบหรือก๊าซีธรรมชุาติจากใต�ผู้ิวิโลกมาเข�าโรงกลั�น์ 
เพัื�อให�ได�แน์ฟทัา สั่งต่อไป้เป็้น์วิัตถุดิบของโรงงาน์ปิ้โตรเคม่ทั่�แบ่งเป็้น์
สัามขั�น์ คือขั�น์ต�น์ ขั�น์กลาง และขั�น์ป้ลาย ซี้�งผู้ลลัพัธ์สัุดทั�าย 
จะสัังเคราะห์ใน์ร้ป้ของเรซีิน์หรือเม็ดพัลาสัติก 

จากน์ั�น์โรงงาน์แป้รร้ป้พัลาสัติกจะใชุ�เม็ดพัลาสัติกเป็้น์วิัตถุดิบ ฉ่ด เป่้า 
ข้�น์ร้ป้เป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์และบรรจุภััณฑ์์พัลาสัติก สั่งกระจายเป้็น์สัิน์ค�า
สัำาเร็จร้ป้สั้่ตลาดถึงมือผู้้�บริโภัค

ตลอดวิฏัิจกัรชีุวิิตของผู้ลติภััณฑ์์น์่� เอสัซีีจีซีีได�ตั�งคำาถามเพืั�อวิิจัยหาแน์วิทัาง
บริหารจัดการพัลาสัติกอย่างยั�งยืน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์เป้็น์ 
4Rs ได�แก่

Reduce–เราจะลดการใชุ�ทัรัพัยากรลงได�อย่างไร

Recyclable–เราจะทัำาให�ผู้ลิตภััณฑ์์และบรรจุภััณฑ์์พัลาสัติกซี้�งยาก 
ต่อการรีไซีเคิล สัามารถน์ำากลับมารีไซีเคิลอย่างม่ป้ระสัิทัธิภัาพัได�อย่างไร

Recycle–เราจะน์ำาพัลาสัติกใชุ�แล�วิกลับมาใชุ�ใหม่ได�อย่างไร 

Renewable–เราจะใชุ�ทัรัพัยากรหมุน์เวิียน์เป้็น์วิัตถุดิบใน์การผู้ลิต
พัลาสัติกได�อย่างไร และทัำาอย่างไรให�พัลาสัติกย่อยสัลายได�ทัางชุีวิภัาพั

โจทัย์คำาถามเหล่าน์่�จะน์ำาไป้สั้่การลดป้ริมาณพัลาสัติกใน์ระบบน์ิเวิศอย่าง
ครบวิงจร อัน์เป็้น์แน์วิทัางหน์ึ�งใน์การแก�ปั้ญ่หาขยะพัลาสัติก และชุ่วิยลด
ผู้ลกระทับทั่�ก่อให�เกิดภัาวิะโลกร�อน์ทั่�รุน์แรงข้�น์ด�วิย 

Reduce : เพัิ�มิป้ระสัิทัธิภัาพัผลิติภััณฑ์์ด็�วิย 
SMXTM Technology
จะเป็้น์ไป้ได�ไหมทั่�จะลดการใชุ�ป้ริมาณพัลาสัติก ทัำาให�ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติก
บางลงแต่ยังแขง็แรงเท่ัาเดิม หรือควิามหน์าเท่ัาเดิมแต่แข็งแรงข้�น์กว่ิาเดิม

คำาตอบทั่�เอสัซีีจีซีีทัุ่มเทัคิดค�น์ข้�น์มาคือ เทัคโน์โลย่ SMXTM

สัำาหรับการผู้ลิตเม็ดพัลาสัติก HDPE คุณภัาพัสั้ง สัามารถรักษา 
ควิามสัมดุลระหวิ่างควิามแข็งแรง (High Strength) และควิามเหน์่ยวิ 
(Stiffness) จ้งชุ่วิยลดป้ริมาณเม็ดพัลาสัตกิใน์ขั�น์ตอน์การข้�น์รป้้ แต่ยงัคง 
รักษาคุณสัมบัติควิามแข็งแรงไวิ�ตามมาตรฐาน์ของสัิน์ค�าทั่�ต�องการ 

และยังสั่งผู้ลให�ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกน์ำ�าหน์ักเบาลง สัามารถป้ระหยัด
พัลังงาน์ใน์การขน์สั่งและค่าขน์สั่งได�มากข้�น์ด�วิย  

เม็ดพัลาสัติกจากเทัคโน์โลย่ SMXTM จ้งชุ่วิยสัร�างผู้ลิตภััณฑ์์
พัลาสัติกทั่�ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกมากกวิ่าการใชุ� 
เม็ดพัลาสัติกทัั�วิไป้ได�ถึง 10-20%

ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกทั่�ได�ป้ระโยชุน์์จากเทัคโน์โลย่น์่� แบ่งเป็้น์
ผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ต�องการน์ำ�าหน์ักเบาและม่ควิามเหน์่ยวิ เชุ่น์ ฝึาขวิด 
น์ำ�าหน์ักเบาพัิเศษ ฝึาขวิดเครื�องดื�มน์ำ�าอัดลมบางพัิเศษ ซี้�งยังม่ควิาม
แข็งแรง รวิมทัั�งกักเก็บก๊าซีใน์เครื�องดื�มได�ด่กวิ่าเดิม โดยลดป้ริมาณ
พัลาสัติกได�มากถึง 20% 

ผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ต�องการควิามทัน์ทัาน์สั้ง เชุ่น์ถุงพัลาสัติกบรรจุภััณฑ์์
อาหารใน์กระบวิน์การระดับอุตสัาหกรรม ชุ่วิยลดป้ริมาณพัลาสัติก
ได�มากถึง 30%  

ผู้ลติภััณฑ์์ทั่�ต�องการควิามแข็งแรงสัง้ เชุ่น์ถงับรรจสุัารเคม่ขน์าดใหญ่่ 
IBC (Intermediate Bulk Container) ชุ่วิยลดน์ำ�าหน์ักของถัง IBC 
ให�เหลอืเพ่ัยง 14.5 กิโลกรมั และชุ่วิยลดป้ริมาณพัลาสัตกิได�มาก 
ถงึ 6% 

เม็ดพัลาสัติกจากเทัคโน์โลย ่SMXTM เป็้น์เม็ดพัลาสัติกทั่�ม่คุณภัาพัสัง้ 
เมื�อน์ำากลับมารีไซีเคิลยังสัามารถชุ่วิยลดป้ริมาณการใชุ�เม็ดพัลาสัติก
ตั�งต�น์ (Virgin) ทั่�ต�องน์ำามาผู้สัมใน์การรีไซีเคิลแต่ละครั�ง และชุ่วิย
เพัิ�มจำาน์วิน์ครั�งของการรีไซีเคิลได�มากข้�น์ด�วิย ขณะทั่�เม็ดพัลาสัติก
ทัั�วิไป้เมื�อผู่้าน์การรีไซีเคิลแต่ละครั�งจะม่คุณภัาพัทั่�ลดลงอย่าง
รวิดเร็วิกวิ่า
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Recyclable : Mono-Material พัลาสัติิกิ 
ชน์ิด็เด็ียวิรีไซีเคิลได็�
จะเป็้น์ไป้ได�ไหมทั่�จะทัำาให�ถุงบรรจุภััณฑ์์อาหาร ถุงขน์ม หรือถุงน์ำ�ายา
ทัำาควิามสัะอาดต่างๆ ซี้�งโดยทัั�วิไป้รีไซีเคิลได�ยากสัามารถรีไซีเคิลได�

สัาเหตุทั่�รีไซีเคิลบรรจุภััณฑ์์เหล่าน์่�ได�ยาก เน์ื�องจากการผู้ลิตด�วิยวิัสัดุ
หลายป้ระเภัทัป้ระกบกัน์หลายชุั�น์ (Multi-Material Packaging) เพัราะ
ต�องการคุณสัมบัติทั่�แตกต่างกัน์ เชุ่น์ ชุั�น์น์อกทั่�ต�องการควิามสัวิยงาม
ใน์การพัิมพ์ัชุื�อและภัาพัสัิน์ค�า (Print) ชุั�น์กลางทั่�ต�องชุ่วิยถน์อมคุณภัาพั
อาหาร (Barrier) เชุ่น์ ป้้องกัน์ควิามชุื�น์ อากาศ และชุั�น์ใน์ทั่�ชุ่วิยป้กป้้อง

ควิามป้ลอดภััยของอาหาร 

Recycle : จากิขยะครัวิเรือน์สั้่เมิ็ด็พัลาสัติิกิ
รีไซีเคิลคุณภัาพัสั้ง 
เป้็น์ไป้ได�ไหมทั่�จะน์ำาขยะพัลาสัติกจากครัวิเรือน์กลับมารีไซีเคิล 
เป้็น์ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกทั่�ม่คุณสัมบัติได�มาตรฐาน์  ทั่�สัำาคัญ่คือชุ่วิยลด
ขยะพัลาสัติกและชุ่วิยผู้้�ผู้ลิตลดการใชุ�ทัรัพัยากร 

เริ�มต�น์จากการคัดแยกขยะพัลาสัตกิครวัิเรือน์และทัำาควิามสัะอาดอย่างด่ 
จากน์ั�น์น์ำามาเข�ากระบวิน์การรีไซีเคิลแบบ Mechanical Recycling บดอัด 
ให�แตกเป็้น์พัลาสัติกชุิ�น์เล็กๆ แล�วิน์ำามาผู้่าน์กระบวิน์การหลอมและ
แป้รร้ป้เป็้น์เม็ดพัลาสัติกใหม่ทั่�ม่คุณภัาพัสั้ง เรียกวิ่า High Quality 
Post-Consumer Recycled Resin (PCR) ซี้�งเจ�าของผู้ลิตภััณฑ์์
สัามารถผู้ลิตบรรจุภััณฑ์์หรือสัิน์ค�าพัลาสัติกจากเม็ดพัลาสัติก PCR 
ซ้ี�งเกิดจากการรีไซีเคิลผู้ลติภััณฑ์์ทั่�ใชุ�แล�วิของตน์เองหรือจากแหล่งอื�น์ 
เพืั�อน์ำามาผู้ลิตเป็้น์ผู้ลติภััณฑ์์ใหม่ สัร�างควิามรบัผู้ดิชุอบต่อวิฏัิจกัรชีุวิิตของ
ผู้ลิตภััณฑ์์ได�อย่างครบวิงจร โดยเม็ดพัลาสัติก PCR ยังได�รับการรับรอง
มาตรฐาน์ระดับโลก Global Recycled Standard (GRS) สัำาหรับแหล่ง
ทั่�มาของวิัตถุดิบใน์การผู้ลิตเม็ดพัลาสัติกรีไซีเคิลด�วิย

เอสัซีีจีซีีพััฒน์าพัลาสัติกรีไซีเคิลคุณภัาพัสั้ง PCR เป็้น์อ่กกลยุทัธ์สัำาคัญ่
ของ SCGC GREEN POLYMERTM โดยควิามร่วิมมือกับ Teamplas 
ผู้้�ผู้ลิตเม็ดพัลาสัติกรีไซีเคิลรายใหญ่่ใน์ป้ระเทัศไทัยมากวิ่า 30 ปี้ รวิมถึง 
SUEZ ผู้้�น์ำาด�าน์การรีไซีเคิลพัลาสัติกใน์ยุโรป้ และ Sirplaste ผู้้�น์ำาด�าน์
พัลาสัติกรีไซีเคิลรายใหญ่่ทั่�สัุดใน์โป้รตุเกสั  

ขยะบรรจุภััณฑ์์กลุ่มน์่�ม่จำาน์วิน์มากจากควิามต�องการ 
ของผู้้�บริโภัค และม่จุดจบทั่�กองขยะซี้�งก่อมลภัาวิะให�กับ
สัิ�งแวิดล�อม จ้งน์ับเป็้น์โจทัย์ใหญ่่ของอุตสัาหกรรมอาหาร
ทั่�ต�องการแก�ไข

คำาตอบของ SCGC GREEN POLYMERTM คือการ
เป้ล่�ยน์จากการใชุ�วิัสัดุและพัลาสัติกหลายป้ระเภัทัเป็้น์การ
ใชุ�พัลาสัติกป้ระเภัทัเด่ยวิ (Mono-Material Packaging) 

โดยการพัฒัน์าเม็ดพัลาสัติก PP หรือ PE สัำาหรับการผู้ลิตบรรจุภััณฑ์์ 
ให�ม่คณุสัมบตัเิหมาะสัมสัำาหรบัการใชุ�งาน์แต่ละชุั�น์  PP/PE ชุั�น์น์อกสัำาหรบั
การพัิมพ์ัทั่�สัวิยงาม  PP/PE ชุั�น์กลางทั่�ควิบคุมการแพัร่โมเลกุล 
จากภัายน์อกตามมาตรฐาน์ทั่�ต�องการ 

ผู้ลลัพัธ์สัุดทั�ายคือบรรจุภััณฑ์์ 
ทั่�น์ำากลับมารีไซีเคิลได�อย่าง 
ม่ป้ระสัิทัธิภัาพั เพัราะพัลาสัติก
ป้ระเภัทัเด่ยวิสัามารถเข�า
กระบวิน์การแป้รร้ป้ 
ใน์เครื�องจักรได�ง่าย

สัำาหรับพัลาสัติกทั่�รีไซีเคิลได�ยาก อย่างบรรจุภััณฑ์์ Multi-Material 
Packaging เอสัซีีจีซีีพััฒน์าน์วิัตกรรม Advanced Recycling 
ทั่�สัามารถเป้ล่�ยน์พัลาสัติกใชุ�แล�วิให�เป้็น์วิัตถุดิบตั�งต�น์ (Recycled 
Feedstock) ผู้่าน์กระบวิน์การใน์โรงงาน์ป้ิโตรเคม่ออกมาเป็้น์ 
เม็ดพัลาสัติกใหม่ทั่�ม่คุณสัมบัติเหมือน์กับเม็ดพัลาสัติกใหม่ (Virgin) 
โดยได�รับการรับรองทัั�งมาตรฐาน์กระบวิน์การผู้ลิตและคุณสัมบัติของ
เม็ดพัลาสัติกจาก ISCC PLUS มาตรฐาน์การรับรองคาร์บอน์และ 
การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ระหวิ่างป้ระเทัศ (International Sustainability 
and Carbon Certification, ISCC) 

น์ับเป็้น์เม็ดพัลาสัติกรีไซีเคิลรายแรกของป้ระเทัศไทัยทั่�ได�รับมาตรฐาน์น์่�
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Renewable : พัลาสัติิกิจากิทัรัพัยากิร 
ทัี�ไมิ่มิีวิัน์หมิด็
จะเป็้น์ไป้ได�ไหมทั่�พัลาสัติกจะแป้รร้ป้จากทัรัพัยากรธรรมชุาติอื�น์ๆ 
แทัน์ทั่�จะเป็้น์น์ำ�ามัน์ดิบ และทัำาให�ย่อยสัลายได� ไม่เป็้น์ขยะร�อยป้ีอ่กต่อไป้

น์ำ�ามัน์ดิบหรือป้ิโตรเล่ยมทั่�น์ำามากลั�น์และแป้รร้ป้จน์เป็้น์พัอลิเมอร ์
ชุน์ิดต่างๆ ม่สั่วิน์ป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกสั้่บรรยากาศสัร�างป้ัญ่หาภัาวิะ 
โลกร�อน์และการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได� 
และยงัเป็้น์ทัรัพัยากรท่ั�จะหมดไป้ใน์ทั่�สัดุ หากมองถึงควิามยั�งยนื์ใน์อน์าคต 
การมองหาทัรัพัยากรธรรมชุาติป้ระเภัทัอื�น์มาใชุ�แทัน์ป้ิโตรเล่ยม 
จ้งเป้็น์สัิ�งทั่�หล่กเล่�ยงไม่ได�เชุ่น์กัน์ และคำาตอบทั่�อย้่ใกล�ตัวิทั่�สัุดก็คือพัืชุ

น์วิัตกรรมทั่�สัามารถเป้ล่�ยน์พัืชุให�เป้็น์พัลาสัติกจะให�ป้ระโยชุน์์หลาย
ป้ระการ หน์ึ�ง พืัชุป้ล้กใหม่ได� เป็้น์ทัรพััยากรทั่�ไม่ม่วัิน์หมด สัอง ลดการใชุ� 
ป้ิโตรเล่ยม ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก และ สัาม การป้ล้กพัืชุ 
จะชุ่วิยด้ดซีับหรือกักเก็บก๊าซีเรือน์กระจก โดยรวิมแล�วิพัลาสัติกจากพัืชุ  
(Bio-Based) จะทัำาให�ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกม่ค่าการป้ล่อย 
ก๊าซีเรือน์กระจกติดลบ หมายถึงวิ่ามัน์ชุ่วิยกักเก็บก๊าซีเรือน์กระจก 
ไวิ�ได�มากกวิ่าการป้ล่อย

Bioplastics ภัายใต� SCGC GREEN POLYMERTM แบ่งเป็้น์ 2 ป้ระเภัทั 
ป้ระเภัทัแรกคอืเม็ดพัลาสัติกทั่�ย่อยสัลายได�ทัางชีุวิภัาพั 
(Bio Compostable) โดยเอสัซีีจีซีีคิดค�น์สั้ตรเฉพัาะ พััฒน์าเป็้น์ 
เม็ดพัลาสัติกสัำาหรับข้�น์ร้ป้เป็้น์ฟิล์มใชุ�งาน์กับสัิน์ค�าใน์ครัวิเรือน์และ 
สัิน์ค�าอุตสัาหกรรม และได�รับการรับรองวิ่าย่อยสัลายทัางชุีวิภัาพัได�จริง
จากสัถาบัน์ชุั�น์น์ำาของโลก DIN CERTCO ป้ระเทัศเยอรมน์่  

Bioplastics อ่กป้ระเภัทัคือ Bio-Based PE ซี้�งเอสัซีีจีซีีวิิจัยและพััฒน์า
ร่วิมกบั Braskem ผู้้�น์ำาด�าน์พัลาสัติกชีุวิภัาพัระดับโลกจากป้ระเทัศบราซิีล 

A Better Future
พัลาสัติกอาจเป็้น์ “ตัวิร�าย” ใน์สัายตาของสัังคม แต่ก็ไม่อาจป้ฏิิเสัธ 
คณุป้ระโยชุน์์มากมายท่ั�พัลาสัตกิมอบให� และยากทั่�จะหาวิสััดใุดม่คุณสัมบตัิ
แทัน์ทั่�พัลาสัติก 

เอสัซีีจีซีีเชุื�อมั�น์วิ่าน์วิัตกรรมและควิามมุ่งมั�น์เพัื�ออน์าคตทั่�ด่กวิ่า จะชุ่วิย
สัร�างแน์วิทัางใหม่ทั่�ทัำาให�พัลาสัตกิเป็้น์มติรกบัสัิ�งแวิดล�อมมากกว่ิาเป็้น์ศตัร้   

จะเป็้น์ไป้ได�ไหมทั่�วิัน์หน์ึ�งพัลาสัติกทัั�งหมดจะชุ่วิยลดการป้ล่อยก๊าซี 
เรือน์กระจก มากกว่ิาการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก

SCGC GREEN POLYMERTM คือควิามเป็้น์ไป้ได�หน์ึ�งของพัลาสัติก
แห่งโลกอน์าคตทั่�ม่ให�ใชุ�แล�วิใน์ป้ัจจุบัน์

ติัวิอย่างน์วิัติกิรรมิพัลาสัติิกิจากิ 
SCGC GREEN POLYMERTM

SMXTM Technology 

PCR

Bio Compostable

S111F 

ฟุ้ิล์มิ ถ่ง ห�อพลาสติกั 

ทนทานพิเศษั

SX002JA, SX002J 

ฝ่าข้วดพลาสติกั 

ข้วดเครืื�องดื�มิบางพิเศษั

PCRH01BN, PCRH02BW

แกัลลอนน�ำมิันเครืื�อง 

แกัลลอนน�ำย่าล�างจีาน

BIOC01FN 

ถ่งข้ย่ะย่�อย่สลาย่ได� 

SMX551BU 

ถัง IBC คอนเทนเนอรื์แข้็งแรืงพิเศษั
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ประเด็็นความ
ยั่่�งยั่ืน

ผลการ
ด็ำเนินงาน

ร้�จั่ก เอสซีีจัี 
เคมิคอลส์

ประเด็็นการ
พั่ฒนาอยั่่าง
ยั่่�งยั่ืนที่ี�สำค่ญ

i2P Center ที่ี�นี�มีคำตอบ
“ศู้นยั่์สร�างนว่ตกรรม 
พัลาสติก” เพัื�อความยั่่�งยั่ืน 
และเพัื�อโลก

ในความรัับรั้�ของผู้้�บรัิโภคทั่ั�วๆ ไป พลาสติิกทัุ่กปรัะเภทั่ก็คือพลาสติิก

แติ่สำาหรัับผู้้�ผู้ลิติเม็ดพลาสติิก ผู้้�นำาเม็ดพลาสติิกไปข้�นรั้ป เจ้�าของสินค�า
หรัือผู้ลิติภัณฑ์์ทั่่�ใช้�บรัรัจุ้ภัณฑ์์ทั่ำาจ้ากพลาสติิก ติ่างรั้�ด่ว่าพลาสติิกไม่ใช้่
แค่พลาสติิก พลาสติิกม่หลากหลายปรัะเภทั่ ม่คุณสมบัติิแติกติ่างกันไป 
เพื�อติอบโจ้ทั่ย์การันำามาใช้�งานแติ่ละอย่าง

วันน่�อุติสาหกรัรัมพลาสติิกกำาลังเผู้ช้ิญปัญหาใหญ่ในโลกอันแปรัปรัวน 
คือปัญหาขยะพลาสติิกจ้ากการัใช้�งานครัั�งเด่ยวแล�วทั่ิ�ง และปัญหาการั
เปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศจ้ากการัปล่อยก๊าซเรัือนกรัะจ้ก เพรัาะการั
ใช้�ทั่รััพยากรัและพลังงานเพิ�มส้งข้�น

การัเลือกใช้�เม็ดพลาสติิกทั่่�ด่ และพัฒนาผู้ลิติภัณฑ์์พลาสติิกทั่่�เป็นมิติรั
กับสิ�งแวดล�อม ลดการัใช้�ทั่รััพยากรั ลดการัใช้�พลังงาน และนำากลับมา
รัีไซเคิลได� จ้้งกลายเป็นโจ้ทั่ย์อันทั่�าทั่ายของสินค�าและอุติสาหกรัรัม 
หลากหลายปรัะเภทั่ 

เอสซีจี้ เคมิคอลส์ หรืัอเอสซีจี้ซี ในฐานะผู้้�พัฒนาเม็ดพลาสติกิคุณภาพสง้ 
ม่คำาติอบให�กับล้กค�าสำาหรัับปัญหาอันทั่�าทั่ายน่�ทั่่�ศููนย์์นวััตกรรม i2P 

Center (Ideas to Products Center) ในพื�นทั่่�นิคมอุติสาหกรัรัม 
อารั์ไอแอล จ้ังหวัดรัะยอง 
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ทั่�น์่�คือพืั�น์ทั่�สัร�างสัรรค์น์วิัตกรรมใหม่ๆ ของเม็ดพัลาสัติก โดยยึดหลัก
เศรษฐกจิหมุน์เวีิยน์ และการทัำางาน์ร่วิมกัน์กบัลก้ค�าอย่างใกล�ชิุดภัายใต� 
เป้้าหมายเด่ยวิกัน์ คอืการดำาเนิ์น์ธรุกจิอย่างยั�งยนื์ เป็้น์มติรกบัสัิ�งแวิดล�อม
และสัังคม

จุด็ป้ระกิายไอเด็ีย “พัลาสัติิกิ”
ม่คำาถามมากมายท่ั�เจ�าของผู้ลิตภััณฑ์์ใน์แต่ละอตุสัาหกรรมต�องการคำาตอบ

ทัำาอย่างไรให�ใชุ�เม็ดพัลาสัติกน์�อยลง ลดการใชุ�ทัรัพัยากร แต่คุณสัมบัติ
ของผู้ลิตภััณฑ์์ยังแข็งแรงเหมือน์เดิม

ทัำาอย่างไรให�น์ำ�าหน์ักเบา แต่ทัน์ทัาน์กับป้ฏิิกิริยาทัางเคม่ได�ด่เทั่าเดิม

ทัำาอย่างไรให�น์ำาพัลาสัติกใชุ�งาน์แล�วิกลับมารีไซีเคิลเป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์ใหม่ 
ทั่�ม่ควิามสัวิยงาม ฯลฯ

ใน์ i2P Center จ้งน์ำาเสัน์อพัื�น์ทั่�แรกด�วิยโซีน์ Innovation Center 
จัดแสัดงผู้ลิตภััณฑ์์ตัวิอย่างทั่�ป้ระสับควิามสัำาเร็จจากน์วิัตกรรม 
ทั่�หลากหลายของเอสัซีีจีซีี เพัื�อจุดป้ระกายควิามคิดให�กับล้กค�า 
โดยแบ่งเป็้น์ 3 กลุ่มน์วิัตกรรม

Climate Emergency น์วิตักรรมเพืั�อแก�ไขปั้ญ่หาภัาวิะโลกร�อน์ 
ตามหลกัเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ทั่�มุ่งพััฒน์าเม็ดพัลาสัติกด�วิยหลัก 4Rs  
Reduce ลดการใชุ�วิัตถุดิบพัลาสัติก Recyclable ออกแบบเพัื�อให�
รีไซีเคิลได� Recycle น์ำาพัลาสัติกกลับมาเป็้น์วิัตถุดิบใน์การผู้ลิตใหม่ 
และ Renewable ย่อยสัลายได�ตามธรรมชุาต ิ โดยใชุ�น์วิตักรรมหลากหลาย
ของเอสัซีีจีซีี เชุ่น์ SMXTM Technology เม็ดพัลาสัติกรีไซีเคิลคุณภัาพัสั้ง 
PCR พัร�อมตัวิอย่างผู้ลิตภััณฑ์์ เชุ่น์ แผู้่น์อะคริลิกใสัหลังคา 
ShinkoliteTM ลดการใชุ�ไฟฟ้าแสังสัว่ิาง แผู้งโซีลาร์เซีลล์ลอยน์ำ�า ชิุ�น์ส่ัวิน์
พัลาสัตกิน์ำ�าหน์กัเบาสัำาหรับรถยน์ต์ EV ฯลฯ

Urbanization & Digitization น์วิัตกรรมเพัื�อการเติบโตและป้รับตัวิสั้่
เทัคโน์โลย่ดิจิทััลของเมือง ชุ่วิยสัร�างเสัถ่ยรภัาพัใน์การขยายโครงสัร�าง
พัื�น์ฐาน์เพัื�อการสัาธารณ้ป้โภัคทั่�มั�น์คงใน์ระยะยาวิ เชุ่น์ พัลาสัติกหุ�มสัาย
เคเบิ�ลใยแก�วิป้้องกัน์การลามไฟ ทั่อทัน์แรงกระแทักและแรงดัน์สั้ง ฯลฯ

Health & Wellness น์วิัตกรรมเก่�ยวิกับสัุขภัาพัและควิามเป็้น์อย้่ทั่�ด ่
เชุ่น์ กล่องอาหารเเบบ Freeze-to-Heat ทั่อพั่วิีซีีไร�สัารตะกั�วิ แคป้ซี้ล
เคลื�อน์ย�ายผู้้�ป่้วิยควิามดัน์ลบกรณก่ารระบาดของโควิิด 19 อุป้กรณ์
ป้้องกัน์เชุื�อโควิิด 19 สัำาหรับงาน์ทััน์ตกรรม ฯลฯ

หรือหากลก้ค�าไม่ม่ไอเด่ยใดๆ ก่อน์มาเย่�ยมชุม เมื�อได�เหน็์ตวัิอย่างใน์ 
Innovation Center แล�วิก็อาจเกิดควิามคิดอยากป้รับป้รงุผู้ลติภััณฑ์์ของ
ตน์เองให�รักษ์โลกข้�น์อ่กไม่น์�อย  แต่จะทัำาอย่างไร โซีน์ต่อไป้ม่คำาตอบ

Co-Creation ร่วิมิมิือกิัน์สัร�างสัรรค์โซีล้ชัน์
ถัดจาก Innovation Center คือ Co-Creation Area พัื�น์ทั่�ระดมไอเด่ย 
ตั�งคำาถาม ทับทัวิน์ปั้ญ่หาของสัิน์ค�า และหาโซีล้ชุัน์ทั่�ทัำาให�สัิน์ค�าด่ข้�น์ 
ผู้่าน์กิจกรรม Workshop โดยทั่มงาน์ i2P 

“เมื�อก่ัอนเราคิดค้นสี่ตูิรเมด็พลาสี่ติกิัให้ม่ๆ พอที่ำาสี่ำาเร็จำกัเ็ฮ้้ ! ยเูรก้ัา ! 
สี่่งติ่อให้้ที่ีมขายนำาเม็ดพลาสี่ติิกัไปขายในติลาด แติ่อาจำไม่ติอบโจำที่ย์
ที่ั�งห้มดที่ี�ลูกัค้าติ้องกัาร  เราจำึงเปลี�ยนวิธีคิดวิธีที่ำางาน ติอนนี�เราม ี
ศููนย์นวัติกัรรม i2P ให้้ลูกัค้าเดินเข้ามาเล่าปัญห้าและความติ้องกัารของ
เขาให้้เราฟััง เรากั็จำะช่่วยกัันศู่กัษาค้นห้าโซึ่ลูช่ันที่ี�ดีที่ี�สีุ่ดร่วมกััน” 

พรชัย แสิ่งรุ่งศรี ตำาแหน์่ง Technology Strategy and Portfolio 
Leader ซี้�งม่ป้ระสับการณ์ทัำางาน์ด�าน์การพััฒน์าสัิน์ค�าและน์วิัตกรรม
มากวิ่า 24 ป้ี เล่าถึงป้ระสับการณ์ทัำางาน์กับล้กค�า ล้กค�าบางราย 
ม่คำาตอบชัุดเจน์ว่ิาต�องการอะไร บางรายม่โจทัย์ใน์ใจและกำาลังหาคำาตอบ 
บางรายอาจยังไม่ร้�วิ่าจะเริ�มต�น์จากจุดไหน์ ทั่มงาน์จ้งต�องม่วิิธีทัำางาน์
ร่วิมกับล้กค�าเพัื�อชุ่วิยเหลือล้กค�าได�อย่างด่ทั่�สัุด

ศ้น์ย์ i2P ม่กระบวิน์การทัำางาน์แบบ Design Thinking โดยผู้สัาน์ 
การทัำางาน์ของ 3 ทั่มสัำาคัญ่ ได�แก่  
Material ทั่มคิดค�น์และพััฒน์าสั้ตรเม็ดพัลาสัติกหรือพัอลิเมอร์  
Processing ทั่มด้แลขั�น์ตอน์การข้�น์ร้ป้ผู้ลิตภััณฑ์์ต�น์แบบ และ 
Design ทั่มออกแบบและพััฒน์าผู้ลิตภััณฑ์์ให�สัวิยงาม ผู้ลิตใน์ป้ริมาณ
ระดับอุตสัาหกรรมได� และใชุ�งาน์ได�จริง 

หากเป้รียบ i2P Center คือ “ห้องครัวั” ทั่ม Material คือน์ักจัดหา
วิัตถุดิบทั่�ด่ ม่ป้ระโยชุน์์ ทั่ม Processing คือพั่อครัวิผู้้�เชุี�ยวิชุาญ่ด�าน์
กรรมวิิธีการป้รุงรสั และทั่ม Design คือน์ักออกแบบหน์�าตาของอาหาร
ให�ด้ด่และน์่าลิ�มลอง 

สัามทั่มร่วิมมือกัน์ทัำางาน์เพัื�อให�ได�อาหารจาน์ทั่�ด่ทั่�สัุด ด�วิยหลัก Market 
Back Approach ค�น์หาควิามต�องการใน์เชิุงลึกและตอบสัน์องล้กค�าและ
ตลาดได�อย่างแทั�จริง โดยไม่ลืมคำาน์ึงถึงควิามป้ลอดภััยต่อผู้้�บริโภัค 
ผู้ลกระทับต่อสัิ�งแวิดล�อมตามแน์วิทัางควิามรับผู้ดิชุอบต่อสันิ์ค�าและบริการ 

ขั�น์ตอน์น์่�เป็้น์กระบวิน์การทั่�ใชุ�เวิลามากทั่�สัุด เพัราะต�องอาศัยการสัร�าง
ควิามสััมพััน์ธ์จน์เกิดควิามร้�สัึกไวิ�วิางใจวิ่า i2P เป็้น์เสัมือน์ทั่มงาน์
เด่ยวิกัน์ทั่�มาร่วิมกัน์แก�ไขปั้ญ่หา 

การออกแบบท่ั�ด่ต�องคิดครบวิงจร ตอบโจทัย์ทัั�งการผู้ลติทั่�ง่าย การใชุ�งาน์
ทั่�ม่คุณภัาพั และการน์ำากลับมาใชุ�ใหม่  การตอบสัน์องควิามต�องการของ 
“ลูกค้า” จ้งไม่ใชุ่แค่เจ�าของสัิน์ค�าหรือผู้ลิตภััณฑ์์ แต่รวิมไป้ถึงผู้้�บริโภัค 
ทั่�ใชุ�สัิน์ค�าตัวิจริง 

ตวัิอย่างหน์ึ�งใน์ป้ระสับการณ์ของทัม่ i2P คอืการเป้ล่�ยน์ชิุ�น์ส่ัวิน์วิสััดเุหล็ก
ของรถแทัรกเตอร์เป็้น์พัลาสัตกิ ก่อน์ออกแบบทัม่งาน์ต�องลงพืั�น์ท่ั�เพืั�อเข�าใจ
ป้ัญ่หาของชุาวิน์าชุาวิสัวิน์ผู้้�ใชุ�รถแทัรกเตอร์ ซี้�งบางครั�งก็เป็้น์เรื�องของ
ควิามเชุื�อดั�งเดิม เชุ่น์ เหล็กแข็งแรงกวิ่าพัลาสัติก ทั่มงาน์ i2P จ้งต�อง
ถ่ายทัำาคลิป้วิิด่โอแสัดงการทัุม่การทุับชิุ�น์ส่ัวิน์พัลาสัตกิว่ิาแขง็แรงเพ่ัยงใด 
ให�เห็น์ชุัดเจน์กับสัายตา ตามหลัก Design Thinking วิ่า “Show, 

Don’t Tell”

แต่สัิ�งสัำาคัญ่ทั่�สัุดของการสัร�างควิามร่วิมมือกับล้กค�า คือ “ควัามไวั้

วัางใจ” และ “ควัามเช่�อมั�น” ตั�งแต่ก�าวิแรกทั่�ล้กค�าเข�ามาเย่�ยมชุมศ้น์ย์ 
ร่วิมกนั์ป้ระชุมุตโ่จทัย์ปั้ญ่หา หาไอเด่ย ออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์ จน์ถงึขั�น์ตอน์
การสัร�างผู้ลิตภััณฑ์์ต�น์แบบ
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พัื�น์ทั่�ถัดไป้ของ i2P Center จ้งม่ควิามสัำาคัญ่ไม่ยิ�งหย่อน์กวิ่าพัื�น์ทั่�อื�น์ 
เพัราะเป็้น์ห�องครัวิป้รุงอาหารจากสั้ตรทั่�ออกแบบ ให�ได�ลองลิ�มชุิมรสัเป้็น์
ผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�พัิสั้จน์์และจับต�องกัน์ได�ก่อน์น์ำาไป้ผู้ลิตจริงด�วิยควิามมั�น์ใจ

พััฒน์าและทัด็สัอบัได็�เร็วิ ขยายโอกิาสั 
ควิามิสัำเร็จ
Application Development Center เป็้น์ดั�งหัวิใจของศ้น์ย์น์วิัตกรรม 
i2P Center เพัราะเป็้น์พัื�น์ทั่�สัำาหรับข้�น์ร้ป้และทัดสัอบคุณภัาพัของ 
เม็ดพัลาสัตกิให�เป็้น์ “ผู้ลติภัณัฑ์์ต้นแบบ” ว่ิาม่คุณสัมบตัติอบโจทัย์ได�จริง 

จิรพัจน์์ ธน์พััฒน์์ชัยพังศ์ 
รองกรรมการผูู้�จัดูการใหญ่� 
ศููนัย์วิจัยและพัฒนัา เคู่ร่อเบทาโกร

“เบทาโกัรืทำธ่รืกัิจีอาหารืด�วย่จี่ดย่ืนชุัดเจีน

ด�านค่ณภูาพและความิย่ั�งย่ืน เรืาใชุ� 

เมิ็ดพลาสติกัป็รืิมิาณมิากัในกัารืผู้ลิต

บรืรืจี่ภูัณฑ์์ซีึ�งเป็็นพลาสติกั 

Single Use ใชุ�แล�วทิ�งไป็ และเป็็น 

ต�นท่นหนึ�งในกัารืผู้ลิต เรืาจีึง

รื�วมิมิือกัับเอสซีีจีีซีีซีึ�งเป็็น 

ซีับพลาย่เออรื์รืาย่หลักัในกัารืลด

ป็รืิมิาณวัสด่ และทำอย่�างไรืให�ใชุ�

พลาสติกัเกัิดป็รืะโย่ชุน์ส้งส่ด 

ทางศ้นย่์ i2P ได�เข้�ามิาชุ�วย่ออกัแบบ

พอลิเมิอรื์ชุนิดใหมิ� ซีึ�งลดความิหนา

ข้องบรืรืจีภัู่ณฑ์์ลงได� แต�มิคีวามิเหนยี่วแข้ง็แรืง

ทนทานมิากัข้ึ�น และย่ังชุ�วย่จีัดหาโรืงงานข้ึ�นรื้ป็บรืรืจี่ภูัณฑ์์ให�ได� 

ตามิแบบที�เรืาต�องกัารื ซีึ�งถือเป็็นกัารืให�บรืิกัารื Total Solution 

อย่�างแท�จีรืิง

นอกัจีากัจีะชุ�วย่ลดต�นท่นแล�ว สิ�งสำคัญคือกัารืดำเนินธ่รืกัิจี 

โดย่เฉีพาะกัารืส�งออกัส้�ตลาดโลกัในป็ัจีจี่บันมิีความิห�วงใย่เรืื�อง 

ความิย่ั�งย่ืนมิากัข้ึ�น บรืิษััทจีึงต�องนำเรืื�องเศรืษัฐกัิจีหมิ่นเวีย่นและ

ความิเป็็นมิิตรืกัับสิ�งแวดล�อมิเข้�าเป็็นแกันหลักัข้องกัารืดำเนินธ่รืกัิจี 

เพื�อสรื�างความิย่ั�งย่ืนและความิสามิารืถในกัารืแข้�งข้ันในรืะย่ะย่าว 

ศ้นย่์ i2P ข้องเอสซีีจีีซีีนับเป็็นพันธมิิตรืสำคัญข้องเบทาโกัรื 

ในกัารืสรื�างความิย่ั�งย่ืน เป็็นผู้้�ผู้ลิตที�มิีความิรื้�ความิชุำนาญและ

นวัตกัรืรืมิในวัสด่อย่�างดี สามิารืถแข้�งข้ันด�านรืาคา ชุ�วย่ให�คำตอบ

เป็็นโซีล้ชุันที�ครืบวงจีรื และด้แลไป็ตลอดวงจีรืชุีวิตข้องผู้ลิตภูัณฑ์์ 

ที�สำคัญคือมิีกัารืทำงานรื�วมิกัันอย่�างเข้�าใจี เป็็นทีมิเดีย่วกัันและ 

มิองเห็นเป็้าหมิาย่เดีย่วกััน  เรืาจีึงให�ความิเชุื�อมิั�นในเอสซีีจีีซีีอย่�างส้ง”

เสัียงจากิพััน์ธมิิติร
i2P Center

ติัวิอย่างควิามิร่วิมิมิือ

• ถีุ่งบัรรจุภััณฑ์์ไกิ่ SMX™ Technology   

 ลดกัารืใชุ�พลาสติกักัว�า 400 ตันต�อป็ี 

 ลดกัารืป็ล�อย่กั๊าซีเรืือนกัรืะจีกั 

 กัว�า 800 ตันคารื์บอนไดออกัไซีด์ 

 ต�อป็ี 

• ถีุ่งบัรรจุภััณฑ์์ทัี�ใช�พัลาสัติิกิชน์ิด็เด็ียวิ   

 (Mono Material) ซีึ�งรืีไซีเคิลได� 

 ชุ�วย่ลดกัารืป็ล�อย่กั๊าซีเรืือนกัรืะจีกั 

 ได�กัว�า 40% เทีย่บกัับบรืรืจี่ภูัณฑ์์เดิมิ

ตามการออกแบบ ด�วิยเทัคโน์โลย่การพัิมพั์ 3 มิติ และเครื�องจักร
มาตรฐาน์ระดับโลก ชุ่วิยย่น์ระยะเวิลาการออกผู้ลิตภััณฑ์์ได�เร็วิข้�น์กวิ่า 
2 เท่ัาตัวิ 

“เอสี่ซึ่ีจำีซึ่ีลงทีุ่นด้านเที่คโนโลยีและเครื�องจำักัรเพื�อที่ดสี่อบผลิติภัณีฑ์ ์
ให้้เสี่มือนโรงงานลูกัค้าอยู่ที่ี�นี� ถ้้าที่ดสี่อบที่ี�นี�ผ่านร้อยละ 99 เวลานำาไป
ที่ดสี่อบกัับเครื�องจำักัรของลูกัค้ากั็จำะผ่านด้วย” 

บญุม ่จิรพนากร ตำาแหน่์ง Head of Application Development Center 
ป้ระสับการณ์ทัำางาน์กว่ิา 30 ปี้ เล่าว่ิาก่อน์หน์�าน์่�กระบวิน์การพััฒน์า
ผู้ลิตภััณฑ์์ใหม่ใชุ�ระยะเวิลาป้ระมาณ 1 ปี้คร้�งถึง 3 ปี้ แต่ป้ัจจุบัน์เหลือ
เพั่ยง 6 เดือน์ถึง 1 ปี้ เพัราะใน์อด่ตต�องรอเครื�องจักรของล้กค�าวิ่าง 
จ้งจะม่เวิลาให�น์ำาเม็ดพัลาสัติกข้�น์ร้ป้ทัดสัอบ ซี้�งสั่วิน์ใหญ่่ต�องรอน์าน์
หลายเดือน์กวิ่าทั่มงาน์จะน์ำาผู้ลกลับมาป้รับป้รุงและน์ำาไป้ทัดสัอบใหม ่
จน์ได�เม็ดพัลาสัติกทั่�ตอบโจทัย์ผู้ลิตภััณฑ์์ ก็อาจล่าชุ�าหรือเสั่ยโอกาสั
ทัางการตลาดไป้เสั่ยก่อน์ 

แต่เมื�อม่เครื�องจักรคณุภัาพัสัง้ใน์พืั�น์ทั่�ศน้์ย์ i2P ก็สัามารถทัดสัอบ
ผู้ลติภััณฑ์์ต�น์แบบ ป้รับแก�ไขและป้รับป้รุงจน์ได�สั้ตรเม็ดพัลาสัติกทั่�ม่
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คุณภัาพัตอบสัน์องล้กค�าได�อย่างรวิดเร็วิ และร่น์ระยะเวิลาการพััฒน์า
ผู้ลิตภััณฑ์์ออกสั้่ตลาดของล้กค�าให�เร็วิข้�น์ด�วิย

ศ้น์ย์ i2P จ้งแสัดงศักยภัาพัของเอสัซีีจีซีี ไม่ใชุ่แค่ใน์ฐาน์ะผู้้�เชุี�ยวิชุาญ่
การพััฒน์าสั้ตรเม็ดพัลาสัติก แต่ยังเป็้น์ผู้้�ร้�ลึกร้�จริงเรื�องการฉ่ดข้�น์ร้ป้
พัลาสัติก ซี้�งเป็้น์อ่กศาสัตร์หน์ึ�งทั่�ม่ควิามซีับซี�อน์และสัำาคัญ่ต่อคุณสัมบัติ
บน์ทัุกตารางน์ิ�วิของผู้ลิตภััณฑ์์ ทัั�งควิามแข็งแรง ทัน์ทัาน์ ควิามเหน์่ยวิ 
หรือควิามยืดหยุ่น์ 

ทัม่งาน์ของ i2P ยังให�คำาแน์ะน์ำาใน์การน์ำาเม็ดพัลาสัตกิทั่�ออกแบบไวิ�ไป้ใชุ�
กบัเครื�องจักรของล้กค�าถึงทั่�หน์�างาน์ เพัื�อให�ได�ผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ม่คุณสัมบัติ
สั้งสัุดตามทั่�กำาหน์ด

แม�จุดแข็งสัำาคัญ่จะอย้่ทั่�เครื�องจักรทั่�ชุ่วิยย่น์ระยะเวิลาได�อย่างด่เย่�ยม 
แต่ทั่มงาน์ i2P ทัุกคน์ม่ควิามเห็น์ตรงกัน์วิ่า 

“การเข้าใจปัญหาที่่�แที่้จริงของลูกค้า” คือกุญ่แจสัำาคัญ่ทั่�ทัำาให� i2P 
เติบโต

สัราวิุฒิ อย้่วิิทัยา 
ประธุานัเจ�าหนั�าที�
บริหารและประธุานัคู่ณะ
กรรมการดู�านัการพัฒนัา
ที�ยั�งย่นั กลุ�มธุุรกิจ TCP 

“TCP มิีนโย่บาย่กัารืทำธ่รืกัิจีรื�วมิกัับ

กัารืตอบแทนสังคมิมิากัว�า 65 ป็ี ตั�งแต� 

กั�อตั�งบรืิษััทจีนถึงป็ัจีจี่บัน เรืานำเรืื�องความิรืับผู้ิดชุอบ 

ต�อสิ�งแวดล�อมิและสังคมิเป็็นส�วนสำคัญข้องกัารืดำเนินธ่รืกัิจีอย่�าง

ย่ั�งย่ืน  โดย่วางกัรือบกัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนเป็็น 3 เสาหลักัคือ 

Integrity หรืือพันธมิิตรืธ่รืกัิจีย่ั�งย่ืนและธรืรืมิาภูิบาลในกัารืทำธ่รืกัิจี 

Quality ค่ณภูาพข้องสินค�า บรืิกัารื และค่ณภูาพชุีวิตข้องพนักังาน 

และ Harmony กัารือย่้�รื�วมิกัับสิ�งแวดล�อมิและสังคมิอย่�างย่ั�งย่ืน 

เรืาจีึงย่ินดีที�ได�รื�วมิงานกัับเอสซีีจีีซี ีซีึ�งเป็็นผู้้�นำในอ่ตสาหกัรืรืมิ

พลาสติกัที�มิีองค์ความิรื้�ทางเทคโนโลย่ีและเครืือข้�าย่หลากัหลาย่ 

ในกัารืพัฒนาบรืรืจี่ภูัณฑ์์ที�ย่ั�งย่ืน  

กัารืรื�วมิงานกัับศ้นย่ ์i2P ทำให�เรืาได�ไอเดีย่มิากัมิาย่และมิีกัรืะบวนกัารื

ทำงานรื�วมิกัันที�สนก่ั ทมีิงานมิคีวามิแข้ง็แกัรื�งและมีิมิม่ิมิองเปิ็ดกัว�าง 

ใชุ�ความิเชุี�ย่วชุาญทั�งในวัตถ่ดิบตั�งต�นและความิเข้�าใจีในสินค�า 

โดย่พย่าย่ามิตอบโจีทย่์เพื�อให�ได�ผู้ลลัพธ์ที�นำไป็ใชุ�งานได�จีริืง 

เป็็นป็รืะโย่ชุน์ต�อสังคมิ และมีิความิค่�มิค�าเชิุงธ่รืกิัจี  

เป็้าหมิาย่อันใกัล�ข้องกัล่�มิธ่รืกัิจี TCP คือ กัารืสรื�างความิเป็็นกัลาง

ทางคารื์บอน เพื�อนำไป็ส้�กัารืลดคารื์บอนเป็็นศ้นย่์ในอนาคต และ 

บรืรืจี่ภูัณฑ์์ท่กัอย่�างต�องรืีไซีเคิลได� 100% ซีึ�งต�องชุ�วย่กัันสรื�าง 

ความิตรืะหนักัเรืื�องความิย่ั�งย่ืนให�กัับผู้้�บรืิโภูคมิากัข้ึ�น เพื�อชุ�วย่กััน

สนับสน่นสินค�าที�เป็็นมิิตรืกัับสิ�งแวดล�อมิ เรืามิีอีกัหลาย่โครืงกัารื 

ที�จีะรื�วมิมิือกัับศ้นย่ ์i2P เพื�อสรื�างความิย่ั�งย่ืนให�กัับธ่รืกัิจี ทั�งกัารื

แกั�ไข้ป็ัญหาบรืรืจี่ภูัณฑ์์ กัารื Upcycling ข้ย่ะ กัารืชุ�วย่เหลือสังคมิ 

และกัารืบรืิหารืจีัดกัารืน�ำ” 

ติัวิอย่างควิามิร่วิมิมิือ

นวัตกัรืรืมิบรืรืจี่ภูัณฑ์์ที�สามิารืถ

รืีไซีเคิลได� 100% และกัารืนำ

พลาสติกัที�ผู้�านกัารืใชุ�งานแล�ว 

กัลับมิาใชุ�ป็รืะโย่ชุน์ต�อสังคมิ 

ผู้�านกัิจีกัรืรืมิ CSR 

ห่วิงโซี่คุณค่าทัี�ยั�งยืน์
ป้ัจจุบัน์ศ้น์ย์น์วิัตกรรม i2P Center ทัำางาน์ร่วิมกับล้กค�าและเครือข่าย 
ทัั�งหน์่วิยงาน์ภัาครัฐ สัถาบัน์วิิจัย และผู้้�เชุี�ยวิชุาญ่ มากกวิ่า 50 ราย 
ร่วิมพััฒน์าน์วิัตกรรมใหม่ๆ มากกวิ่า 80 โครงการต่อปี้ ม่ผู้ลิตภััณฑ์์
ทั่�ออกสั้่ตลาดเฉล่�ยป้ีละ 10 ผู้ลิตภััณฑ์์ โดย 40% ของผู้ลิตภััณฑ์์ผู้่าน์
เกณฑ์์ของ SCG Green Choice ทั่�ม่คุณสัมบัติสัามด�าน์ คือ หน์ึ�ง 
ป้ระหยัดพัลังงาน์และลดโลกร�อน์ สัอง ป้ระหยัดทัรัพัยากรธรรมชุาติและ
ยืดอายุการใชุ�งาน์ และ สัาม สั่งเสัริมสัุขอน์ามัยทั่�ด่  ซี้�งตอบรับกลยุทัธ์
เชุิงรุกขององค์กร คือเร่งการขยายเข�าสั้่ธุรกิจเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์และ 
ขับเคลื�อน์ธุรกิจสัิน์ค�าม้ลค่าเพัิ�มสั้ง (HVA)  

ศ้น์ย์น์วิัตกรรม i2P Center ถือเป็้น์ One Stop Service ทั่�รวิบรวิม 
องค์ควิามร้�ด�าน์น์วิัตกรรมเม็ดพัลาสัติกจากป้ระสับการณ์ของเอสัซีีจีซีี
และมุ่งมั�น์ทั่�จะเชุื�อมโยงเครือข่ายผู้้�เก่�ยวิข�องทัั�งหมดใน์ห่วิงโซี่คุณค่าของ
ผู้ลิตภััณฑ์์ ตั�งแต่ผู้้�ผู้ลิต เจ�าของสัิน์ค�า ผู้้�บริโภัค เพัื�อสัร�างฐาน์พััน์ธมิตร
ทั่�ม่เป้้าหมายเด่ยวิกัน์ใน์การพััฒน์า “ผู้ลิตภััณฑ์์ที่่�ม่คุณค่าและเป็นมิตร

กับสิ่ิ�งแวัดล้อม” เพัื�อแก�ไขปั้ญ่หาการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศและ
ป้ัญ่หาขยะพัลาสัติกทั่�กำาลังสั่งผู้ลกระทับต่อสัิ�งแวิดล�อมและสัังคม 

เพัื�อการพััฒน์าอุตสัาหกรรมทั่�ยั�งยืน์และเพัื�อโลกของเรา



• รวิบรวิมป้ระเด็น์ด�าน์ 
 การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ 
 ทัั�ง 3 มิติ เศรษฐกิจ  
 สัังคม และสัิ�งแวิดล�อม

• สัำารวิจควิามคิดเห็น์ 
 ป้ระเด็น์ด�าน์การพััฒน์า 
 อย่างยั�งยืน์ทั่�เก่�ยวิข�อง 
 กับผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ยและ 
 บริษัทั

• ป้ระเมิน์ป้ระเด็น์ทั่�สัำาคัญ่ 
 และผู้ลกระทับต่อ 
 ผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ย

• จัดลำาดับควิามสัำาคัญ่ 
 จากการให�ค่าน์ำ�าหน์ัก 
 และการป้ระเมิน์โดย  
 Rating Agency เชุ่น์  
 DJSI

• จัดป้ระชุุมเชุิงป้ฏิิบัติการ 
 เพัื�อป้ระเมิน์ป้ระเด็น์ 
 ทั่�สัำาคัญ่และผู้ลกระทับ

• จัดลำาดับควิามสัำาคัญ่ 
 ของป้ระเดน็์ทั่�ม่ต่อบริษทัั  
 โดยให�ค่าคะแน์น์ 
 น์ำ�าหน์ัก และควิามถ่�

• ลำาดับควิามสัำาคัญ่ของ 
 ป้ระเด็น์จากน์�อยไป้มาก  
 (0-8) ระหวิ่างผู้้�ม่สั่วิน์ 
 ได�เสั่ยและบริษัทั

• ทับทัวิน์ป้ระเด็น์ทั่�สัำาคัญ่ 
 โดยผู้้�บริหารระดับสั้ง

1
รวิบัรวิมิ
ป้ระเด็็น์

2
จัด็ลำด็ับั

ควิามิสัำคัญ
ติ่อ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

3
จัด็ลำด็ับั

ควิามิสัำคัญ
ติ่อผ้�มิีสั่วิน์

ได็�เสัีย

4
พััฒน์า

Materiality 
Metrics

28 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

ป้ระเด็็น์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์
ทัี�สัำคัญของ เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์
คณะกัรืรืมิกัารืกัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซี ีได�รืะบ่ป็รืะเด็นกัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนที�สำคัญข้อง

บรืิษััท (Enterprise Materiality) ในป็ี 2564 โดย่ทบทวนป็รืะเด็นกัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนที�จีดัทำข้ึ�นในปี็ 2560 ป็รืะกัอบกับั 

กัารืพจิีารืณาแนวโน�มิกัารืเป็ลี�ย่นแป็ลงที�สำคัญทั�งในรืะดับโลกัและรืะดับภู้มิิภูาค ความิคิดเห็นจีากัผู้้�มิีส�วนได�เสีย่ที�สำคัญ 

ป็รืะเด็นกัารืพัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนในอ่ตสาหกัรืรืมิเดีย่วกััน ความิเสี�ย่งและโอกัาสที�อาจีเกัิดข้ึ�นตลอดห�วงโซี�ค่ณค�า 

อ�างอิงตามิกัรือบกัารืรืาย่งานความิย่ั�งย่ืนสากัล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉีบับ GRI Standards

กิระบัวิน์กิารป้ระเมิิน์และจัด็ลำด็ับัควิามิสัำคัญ
ป้ระเด็็น์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

ป้ระเด็็น์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ 
ของ เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์
(Enterprise Materiality)

• สัุขภัาพัและควิามป้ลอดภััย 
• พัลังงาน์และการเป้ล่�ยน์แป้ลงสัภัาพัภ้ัมิอากาศ
• ควิามรับผู้ิดชุอบต่อสัิน์ค�าและบริการ  
• น์วิัตกรรมและเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์
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กิารบัรหิารจดั็กิารหว่ิงโซีอ่ปุ้ทัาน์

กิารพััฒน์าชุมิชน์
และสัังคมิ

กิารจัด็กิาร
คุณภัาพัอากิาศ

กิารสัร�างป้ระสับักิารณ์
ของล้กิค�า

น์วิัติกิรรมิและเศรษฐกิิจ
หมิุน์เวิียน์

กิารด็้แลและพััฒน์า
พัน์ักิงาน์

กิารบัริหารแรงงาน์
และสัิทัธิมิน์ุษยชน์ 

ควิามิรับัผิด็ชอบั 
ติ่อสัิน์ค�าและบัริกิาร

สัุขภัาพั 
และควิามิ
ป้ลอด็ภััย

พัลังงาน์และกิาร
เป้ลี�ยน์แป้ลงสัภัาพั

ภั้มิิอากิาศ

จรรยาบัรรณธุรกิิจ

กิารจัด็กิารน์้ำ 

ควิามิมิั�น์คงป้ลอด็ภััย
สัารสัน์เทัศและไซีเบัอร์

กิารกิำกิับัด็้แลกิิจกิาร 

ควิามิสัำคัญติ่อ เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์



มุ่งมั�น์ใน์การลดการป้ล่อยก๊าซี 
เรือน์กระจกทัั�งทัางตรงและอ�อม 
โดยเพัิ�มสััดสั่วิน์การใชุ�พัลังงาน์สัะอาด
และป้ระสัทิัธิภัาพัการใชุ�พัลงังาน์ พััฒน์า
ผู้ลิตภััณฑ์์คาร์บอน์ตำ�าและป้ล้กป่้าเพัื�อ
ด้ดซัีบก๊าซีเรือน์กระจก

ควิามิเสัี�ยง

• ด�าน์ภััยพัิบัติ โดยเฉพัาะน์ำ�าทั่วิม  
 น์ำ�าแล�ง ทั่�สั่งผู้ลกระทับต่อธุรกิจ 
 โดยตรง
• กฎระเบ่ยบใน์ป้ระเทัศและ  
 กำาแพังภัาษ่ระหวิ่างป้ระเทัศ   
 เชุ่น์ European Green Deal 
• งบป้ระมาณด�าน์การพััฒน์า  
 เทัคโน์โลย่ทั่�เพัิ�มสั้งอย่าง 
 ต่อเน์ื�อง
• ควิามน์่าเชุื�อถือต่อธุรกิจ กรณ่  
 ธุรกิจไม่สัามารถดำาเน์ิน์การลด 
 การป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกได�  
 ตามทั่�ให�คำามั�น์สััญ่ญ่าไวิ�

โอกิาสั 

• เข�าตลาด Green Market เพัื�อ 
 เพัิ�มข�อได�เป้รียบด�าน์การแข่งขัน์ 
 ใน์ผู้ลิตภััณฑ์์คาร์บอน์ตำ�า 
• เสัริมสัร�างภัาพัลักษณ์ธุรกิจ 
 ทั่�รับผู้ิดชุอบต่อสัังคม
• ยกระดับห่วิงโซี่อุป้ทัาน์สั่เขียวิ 
 เพัิ�มทัางเลือกผู้ลิตภััณฑ์์  
 คาร์บอน์ตำ�าแก่ผู้้�บริโภัค 

ด้แลสัุขภัาพัและควิามป้ลอดภััยของ
พัน์ักงาน์ ค้่ธุรกิจ และผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ย 
โดยกำาหน์ดเป้้าหมายการทัำางาน์ 
ทั่�ป้ราศจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่้วิย
จากการทัำางาน์ ทัั�งธุรกิจภัายใน์ป้ระเทัศ 
ต่างป้ระเทัศ และงาน์โครงการ

ควิามิเสัี�ยง

• ควิามเสั่�ยงจากอุบัติเหตุใน์การ 
 ทัำางาน์ทั่�การป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยง 
 ไม่ครอบคลุม
• ควิามเสั่�ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
 ท่ั�ส่ังผู้ลต่อการรั�วิไหลของสัารเคม่ 
 หรือสัารไวิไฟ
• ควิามเสั่�ยงจากโรคซี้�งมาจาก  
 การทัำางาน์ สัารเคม่อัน์ตราย   
 การทัำางาน์ทั่�ไม่ถ้กหลัก 
 การยศาสัตร์ และควิามเครียด
• สั้ญ่เสั่ยควิามน์่าเชุื�อถือต่อธุรกิจ  
 กรณเ่กดิอุบตัเิหตจุากการทัำางาน์ 

โอกิาสั 

• พััฒน์ามาตรฐาน์การดำาเน์ิน์งาน์ 
 ด�าน์สัุขภัาพัและควิามป้ลอดภััย  
 และเป็้น์ต�น์แบบองค์กรแห่ง 
 สัุขอน์ามัยและควิามป้ลอดภััย
• สัร�างผู้ลิตภััณฑ์์และโซีล้ชุัน์ 
 ทั่�ตอบโจทัย์ด�าน์สัุขภัาพั 
 ควิามป้ลอดภััย และสัิ�งแวิดล�อม

น์วิัติกิรรมิและ 
เศรษฐกิิจหมิุน์เวิียน์

สั่งเสัริมธุรกิจเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์ 
ทั่�ครอบคลุมตลอดวิัฏิจักรชุีวิิตของ
ผู้ลิตภััณฑ์์ พััฒน์าน์วิัตกรรม โซีล้ชุัน์ 
และสัร�างควิามร่วิมมือและแสัวิงหา
เทัคโน์โลย่ เพัื�อสัร�างธุรกิจใหม่ 
และการเติบโตอย่างยั�งยืน์

ควิามิเสัี�ยง

• ดิสัรปั้ชุนั์ทัางธรุกิจจากน์วิตักรรม 
 และเทัคโน์โลย่ใหม่ๆ ใน์  
 อุตสัาหกรรมพัลาสัติกทัั�วิโลก 
• กระบวิน์การน์ำาขยะกลับมา  
 รีไซีเคิลเป็้น์ไป้ได�ยาก 
 ใน์สัถาน์การณ์โควิิด 19 
• การขาดแคลน์ขยะพัลาสัติก 
 ทั่�ม่คุณภัาพั
• ควิามเข�มงวิดของกฎหมาย 
 Extended Producer 
 Responsibility ให�ธุรกิจ 
 รับผู้ิดชุอบต่อผู้้�บริโภัคด�วิยการ 
 ด้แลบรรจภัุัณฑ์์ตลอดวิฏัิจักรชีุวิิต

โอกิาสั 

• สัร�างควิามร่วิมมือกบัทักุภัาคส่ัวิน์ 
 ใน์การขับเคลื�อน์หลักเศรษฐกิจ 
 หมุน์เวิียน์ และสั่งเสัริมการบริโภัค 
 ผู้ลิตภััณฑ์์คาร์บอน์ตำ�า
• เพัิ�มโอกาสัใน์การจัดการขยะ  
 จากสัถาน์การณ์โควิิดทั่�ผู้้�บริโภัค 
 ใชุ�ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกมากข้�น์ 
 เพัื�อสัุขภัาพัและควิามป้ลอดภััย 

พัลังงาน์และ 
กิารเป้ลี�ยน์แป้ลง 
สัภัาพัภั้มิิอากิาศ

พััฒน์าสัิน์ค�า บริการ และโซีล้ชุัน์ทั่�เป็้น์
มิตรกับสัิ�งแวิดล�อมตลอดวิัฏิจักรชุีวิิต
ของผู้ลิตภััณฑ์์ และสัร�างควิามแตกต่าง
ใน์การแข่งขัน์ทัางธุรกิจด�วิยการสัร�าง
ควิามม่สั่วิน์ร่วิมกับล้กค�าเพัื�อตอบโจทัย์
ควิามต�องการ

ควิามิเสัี�ยง

• การแข่งขัน์ใน์ตลาดทั่�สั้งข้�น์ 
 ผู้้�บริโภัคม่ทัางเลือกใน์ผู้ลติภััณฑ์์ 
 ทั่�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อมมากข้�น์ 
• ปั้ญ่หาควิามรับผู้ิดชุอบต่อสัิน์ค�า 
 ท่ั�เกิดควิามไม่ป้ลอดภััยและส่ังผู้ล 
 กระทับต่อสัิ�งแวิดล�อม
• สัญ้่เสัย่ควิามน่์าเชืุ�อถอืของธรุกิจ  
 หากเกิดกรณ่บกพัร่องด�าน์  
 ควิามรับผู้ิดชุอบต่อสัิน์ค�า 
 บริการ และโซีล้ชุัน์

โอกิาสั 

• พััฒน์าบุคลากรและเทัคโน์โลย่  
 เพัื�อสัร�างน์วิัตกรรมทั่�ตอบโจทัย์ 
 ควิามรับผู้ิดชุอบต่อสัิน์ค�า บริการ  
 และโซีล้ชุัน์
• สั่งเสัริมสัิน์ค�าให�ได�รับการรับรอง 
 มาตรฐาน์เพัื�อสัิ�งแวิดล�อมและสัร�าง 
 ควิามแตกต่างเพัื�อการแข่งขัน์ 
 ใน์ตลาดโลก

สัุขภัาพั  
และควิามิป้ลอด็ภััย

ควิามิรับัผิด็ชอบัติ่อ
สัิน์ค�าและบัริกิาร

ป้ระเด็็น์ควิามิยั�งยืน์ 

การกำากับด้แลกิจการทั่�ด่
จรรยาบรรณธุรกิจ
การสัร�างคุณค่ายั�งยืน์สั้่ค้่ธุรกิจ
การสัร�างป้ระสับการณ์ของล้กค�า
ควิามมั�น์คงป้ลอดภััยสัารสัน์เทัศและไซีเบอร์
การบริหารจัดการด�าน์สัิ�งแวิดล�อม (น์ำ�า)
การบริหารจัดการด�าน์สัิ�งแวิดล�อม (อากาศ)
การดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์สัิทัธิมน์ุษยชุน์
การด้แลและพััฒน์าพัน์ักงาน์
การดึงด้ดบุคลากรทั่�ม่ควิามสัามารถ
การพััฒน์าชุุมชุน์และสัังคม

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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ป้ระเด็็น์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ทัี�สัำคัญของ เอสัซีีจี เคมิิคอลสั์ (Enterprise Materiality)

พัลังงาน์และกิารเป้ลี�ยน์แป้ลง 
สัภัาพัภั้มิิอากิาศ

สัุขภัาพัและควิามิป้ลอด็ภััยน์วิัติกิรรมิและ 
เศรษฐกิิจหมิุน์เวิียน์

ควิามิรับัผิด็ชอบัติ่อสัิน์ค�า 
และบัริกิาร



30 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

1. การลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกที่างตรง (Scope 1+2)

2. การเตรียมการเพื�อลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกที่างอ้อม (Scope 3)

 • จัดทัำาระบบเก็บข�อม้ลเพัื�อป้ระเมิน์การป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกทัางอ�อมอื�น์ๆ ทั่�เก่�ยวิข�อง 
  เพัื�อน์ำาไป้สั้่การบริหารจัดการก๊าซีเรือน์กระจกตลอดห่วิงโซี่คุณค่า
 • พััฒน์าผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกตลอดห่วิงโซี่คุณค่า ตั�งแต่การจัดหาวิัตถุดิบ 
  ไป้จน์ถึงการจัดการของเสั่ย และใชุ�หลักเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์เพัื�อให�เกิดการใชุ�ทัรัพัยากร 
  อย่างคุ�มค่า ลดการใชุ�พัลังงาน์ ลดของเสั่ย และเพัิ�มการน์ำากลับมาใชุ�ใหม่ 

3. การพัฒนาแหล่งกักเก็บก๊าซเร่อนกระจก

 • การป้ล้กป่้า การฟ้�น์ฟ้ธรรมชุาติ
 • การพััฒน์าน์วิัตกรรมใน์การกักเก็บก๊าซีเรือน์กระจก

Materiality 

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

เพัิ�มิสััด็สั่วิน์กิารใช�พัลังงาน์สัะอาด็ 
และป้ระสัิทัธิภัาพักิารใช�พัลังงาน์

กัารืเป็ลี�ย่นแป็ลงสภูาพภู้มิิอากัาศเป็็นป็ัญหารืะดับโลกัที�ส�งผู้ลกัรืะทบ 

ต�อผู้้�คนในท่กัป็รืะเทศ เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี มิ่�งมิั�นดำเนนิกัารื

เพื�อลดกัารืป็ล�อย่ก๊ัาซีเรือืนกัรืะจีกัทั�งทางตรืงและทางอ�อมิ โดย่เพิ�มิสัดส�วน

กัารืใชุ�พลังงานสะอาดและเพิ�มิป็รืะสิทธิภูาพกัารืใชุ�พลังงาน พรื�อมิพัฒนา

ผู้ลิตภูัณฑ์์คารื์บอนต�ำ (Low Carbon 

Footprint Product) เพื�อสรื�าง 

ห�วงโซี�ค่ณค�าในเศรืษัฐกัิจีคารื์บอนต�ำ 

ตั�งแต�ผู้้�ผู้ลิตไป็จีนถึงล้กัค�าและผู้้�บรืิโภูค 

รืวมิทั�งสรื�างความิรื�วมิมิอืในกัารืควบคม่ิ

อณ่หภูม้ิเิฉีลี�ย่ข้องโลกัไมิ�ให�ส้งเกัิน 

1.5 องศาเซีลเซีีย่สตามิความิตกัลงป็ารืสี 

และมิ่�งส้�ความิเป็็นกัลางทางคารื์บอน

ภูาย่ในป็ี 2593

กิารรับัมิือกิับักิารเป้ลี�ยน์แป้ลง 
สัภัาพัภั้มิิอากิาศ

มุ�งสัู�คู่วามเป็นักลาง
ทางคู่าร์บอนั

ภัายใน์ป้ี 2593

เป้้าหมิาย 
ป้ี 2573 

การลดูการปล�อยก๊าซ 
เร่อนักระจกลง

20%
เทียบกับกรณีปกติิ 

ณ ปีฐานั 2564 ทั�งธุุรกิจในั
ประเทศูไทยและติ�างประเทศู

• 
การิใช้ัพลิงังานสะอาด

ทดแทนเชืั�อเพลิิง 

ฟอสซิีลิ

• 
การิปริบัปริงุหรืิอ 

ปริบัเปล่ิ�ย่นกริะบวนการิแลิะ

อปุกริณ์ให้มิป่ริะสิทธิิภัาพ 

การิใช้ัพลิงังานสงูข้�น

• 
วิจีัย่แลิะพัฒนา 

เทคโนโลิย่่เพ่�อมิุ่งสู่ 

ความิเป็นกลิาง 

ทางคาริ์บอน 

ภัาย่ในปี 2593

กิลยุทัธ์กิารด็�าเน์ิน์กิาร
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เพัิ�มิป้ระสัิทัธิภัาพักิารใช�พัลังงาน์ด็�วิยเทัคโน์โลยีชั้น์สั้ง
ออกแบบอุป้กรณ์ทั่�ม่ป้ระสัทิัธิภัาพัสัง้ตั�งแต่การสัร�างโรงงาน์ และป้รับป้รงุกระบวิน์การและอุป้กรณ์ให�ม่ป้ระสัทิัธิภัาพัการใชุ�พัลงังาน์ 
สัง้ข้�น์อย่างต่อเน์ื�อง เชุ่น์ ตดิตั�งระบบดึงก๊าซีส่ัวิน์เกนิ์ทั่�ต�องเผู้าทัิ�งเพืั�อน์ำากลับมาใชุ�เป็้น์วิตัถดุบิของอ่กโรงงาน์ (Flare Gas Recovery) 
ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก 3,800 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อปี้ และน์ำาก๊าซีสั่วิน์เกิน์ทั่�ต�องเผู้าทัิ�งกลับมาใชุ�ป้รับป้รุง
ป้ระสัทิัธิภัาพัเชิุงควิามร�อน์ด�วิย Turbine Generator ลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก 12,000 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทัย่บเท่ัาต่อปี้

เพัิ�มิป้ระสัิทัธิภัาพักิารใช�พัลังงาน์ด็�วิย AI และระบับัอัติโน์มิัติิ
น์ำาเทัคโน์โลยใ่หม่ เชุ่น์ AI, Machine Learning, Data Analytics, ระบบอัตโน์มตั ิเข�ามาควิบคุมการทัำางาน์ ชุ่วิยลดการใชุ�พัลงังาน์ลง
อย่างม่น์ัยสัำาคัญ่

 • บริษัที่ระยองโอเลฟิินสิ่์ จำากัด ป้รับป้รุงการตรวิจวิัดและตั�งค่าควิบคุมระบบไอน์ำ�าซี้�งม่ควิามซีับซี�อน์สั้ง จากการใชุ�พัน์ักงาน์ 
  มาเป็้น์ระบบดจิิทัลัอัตโน์มตั ิและป้รบัป้รงุการทัำางาน์ของเตาป้ฏิกิริิยาควิามร�อน์ ซ้ี�งเป็้น์อปุ้กรณ์ทั่�ใชุ�พัลงังาน์มากท่ั�สัดุใน์โรงงาน์  

    ด�วิยระบบอัตโน์มัติและ Machine Learning ชุ่วิยลดการใชุ�พัลังงาน์และลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกรวิม  
    8,030 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อปี้

   • บริษัที่มาบตาพุดโอเลฟิินสิ่์ จำากัด ใชุ�เทัคโน์โลย่ป้ัญ่ญ่าป้ระดิษฐ์ AI บริหารจัดการ  
    พัลังงาน์ใน์หน์่วิยการผู้ลิต ชุ่วิยลดการใชุ�พัลังงาน์ได�กวิ่า 19,430 กิกะจ้ลต่อป้ี 
    และลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกกวิ่า 806 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อปี้ 
    และชุ่วิยให�ควิบคุมกระบวิน์การผู้ลิตได�ง่ายและม่ป้ระสัิทัธิภัาพัมากข้�น์ 

โซีล้ชัน์ระบับัพัลังงาน์แสังอาทัิติย์
เอสัซีีจีซีีพััฒน์าระบบพัลังงาน์แสังอาทัิตย์และน์ำามาติดตั�งใชุ�งาน์อย่างต่อเน์ื�อง เพัื�อเพัิ�มสััดสั่วิน์พัลังงาน์
สัะอาดและลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจก รวิมทัั�งดำาเน์ิน์ธุรกิจด�าน์โซีล้ชุัน์พัลังงาน์แสังอาทัิตย์ให�บริการ
แก่บริษัทัใน์เครือเอสัซีีจี หน์่วิยงาน์ภัายน์อก และล้กค�า เพัื�อสัร�างควิามยั�งยืน์ด�าน์พัลังงาน์แสังอาทัิตย์
อย่างต่อเน์ื�อง ดังน์่�

• Floating Solar Solutions น์วิัตกรรมโซีลาร์ฟาร์มลอยน์ำ�าทั่�ให�บริการแบบโซีล้ชุัน์ 
 ครบวิงจรเป็้น์รายแรกของป้ระเทัศไทัย ตั�งแต่การออกแบบ ผู้ลิต ทัุ่น์ลอยน์ำ�า ตั�งแต่ 
 ปี้ 2561-2564 รวิมกว่ิา 43 โครงการ ม่กำาลังการผู้ลติไฟฟ้ารวิมกว่ิา 50 เมกะวัิตต์  
 ชุ่วิยลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกได�กวิ่า 35,000 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อปี้

• Solar Rooftop and Solar Farm จัดทัำาโครงการผู้ลิตไฟฟ้าพัลงังาน์แสังอาทิัตย์ ตั�งแต่ปี้ 2562 
 โดยติดตั�งบน์หลังคาอาคารสัำาน์ักงาน์ โรงงาน์ และแน์วิทั่อขน์สั่งผู้ลิตภััณฑ์์ของบริษัทัใน์ธุรกิจ 

ของเอสัซีีจีซีีใน์น์คิมอุตสัาหกรรมมาบตาพัดุ รวิมการตดิตั�งแล�วิทัั�งสัิ�น์ 
4.8 เมกะวิัตต์ ชุ่วิยลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกรวิม 
3,300 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อปี้

• โครงการรถยน์ต์ไฟฟ้าบ้รณาการร่วิมกับการใชุ�ไฟฟ้าจากพัลังงาน์ 
 แสังอาทัิตย์ ใชุ�งาน์แทัน์รถยน์ต์เชุื�อเพัลิงด่เซีลใน์บริษัทั 
 อาร์ไอแอล 1996 จำากัด ชุ่วิยลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกได�  
 7 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทั่ยบเทั่าต่อคัน์ต่อปี้

กิารรับัรอง
คาร์บัอน์ 
ฟุุติพัริ้น์ทั์ของ
องค์กิร (CFO) 
ป็ี 2564 ธ่รืกัิจีข้อง 

เอสซีีจีีซีีได�รืับกัารืรืับรือง

คารื์บอนฟุ้่ตพรืิ�นท์ 

ข้ององค์กัรื จีากัองค์กัารื

บรืิหารืจีัดกัารืกั๊าซี 

เรืือนกัรืะจีกั (องค์กัารื

มิหาชุน) จีำนวน 4 บรืิษััท 

แสดงถึงความิมิ่�งมิั�น 

ในกัารืบรืิหารืจีัดกัารืกั๊าซี

เรืือนกัรืะจีกั เพื�อลดกัารื

ป็ล�อย่กั๊าซีเรืือนกัรืะจีกั

อย่�างมิีป็รืะสิทธิภูาพ

น์วิัติกิรรมิคาร์บัอน์ติ�ำ 
ด�วิยการค�น์ควิ�าน์วิัตกรรมทั่�สั่งเสัริมการผู้ลิตคาร์บอน์ตำ�า 

• การใชุ�เชุื�อเพัลิงสัะอาดขั�น์สั้งทั่�ไม่ม่การป้ลดป้ล่อยคาร์บอน์ 

• การดักจับและกักเก็บคาร์บอน์เพัื�อลดการสัะสัมของคาร์บอน์ใน์ชุั�น์บรรยากาศ การน์ำาคาร์บอน์กลับมา 
 ใชุ�ป้ระโยชุน์์
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ส่่งต่่อคุุณคุ่า พััฒนาผลิิต่ภััณฑ์์ 
ส่ร้้างเคุร้ือข่่ายเพัื�อคุวามยั�งยืน

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี ปรืะยุุกต์์หลักเศรืษฐกิจีหมิุนเวีียุนเข้้ากับธุุรืกิจี 

ต์ลอดทั้ั�งวีงจีรืชีีวีิต์ผลิต์ภััณฑ์์ ต์ั�งแต์่การืออกแบบเมิ็ดพลาสต์ิกให้ใชี้ทั้รืัพยุากรื 

น้อยุทั้ี�สุด แต์่ยุังคงมิีปรืะสิทั้ธุิภัาพ ใชี้ปรืะโยุชีน์จีากคุณค่าข้องพลาสต์ิกอยุ่าง 

สูงสุด ยุืดอายุุการืใชี้งาน คัดแยุกข้ยุะจีากแหล่งกำเนิดเมิื�อหมิดอายุุการืใชี้งาน 

และนำเข้้ากรืะบวีนการืผลิต์เพื�อเพิ�มิมิูลค่า รืวีมิถึึงพัฒนาเทั้คโนโลยุีรืีไซีเคิล 

พลาสต์ิกด้วียุกรืะบวีนการื Chemical Recycling เปลี�ยุนพลาสต์กิใช้ีแล้วี 

เป็นวีตั์ถึดุบิต์ั�งต้์น (Recycled Feedstock) สำหรืับผลิต์เมิ็ดพลาสต์ิกใหมิ่ 

(Virgin Plastic Resin) พร้ือมิผสานเครือืข่้ายุควีามิร่ืวีมิมืิอด้านเศรืษฐกิจีหมุินเวียีุน

กับทัุ้กภัาคส่วีน เพื�อชี่วียุแก้ไข้ปัญหาข้ยุะพลาสต์ิก ปัญหาการืข้าดแคลน 

ทั้รืัพยุากรื และการืเปลี�ยุนแปลงสภัาพภัูมิิอากาศข้องโลก  

Materiality 

เศร้ษฐกิิจหมุนเวียน

Feature
Story

ปร้ะเด็็นคุวาม
ยั�งยืน

ผลิกิาร้
ด็ำเนินงาน

ร้้้จักิ เอส่ซีีจี 
เคุมิคุอลิส่์

ปร้ะเด็็นกิาร้
พััฒนาอย่าง
ยั�งยืนที่ี�ส่ำคุัญ

ปี 2564
เอสซีีจีีซีีได้้รัับรัางวััล 

The Prime Minister’s 
Industry Award 

ร้างวัลิอุต่ส่าหกิร้ร้มด็ีเด็่น 
ปร้ะเภัที่เศร้ษฐกิิจหมุนเวียน
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1.	 สร้้างความตร้ะหนัักถึึง 

		 คุณค่าของทร้ัพยากร้ 

		 ธร้ร้มชาติแก่ผู้้้มีส่วนัได้้เสีย  
		 เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลี่งกระบวน 
		 การคิิดแลี่ะพื่ฤติิกรรม 
		 ในการรักษาแลี่ะคิงคิุณคิ่า 
		 ของพื่ลี่าสติิก

•	 ส่งเสริมโคิรงการชุมุชุน 
		 LIKE	(ไร้)	ขยะ	แลี่ะพื่ัฒนา	
		 เว็บแอปพื่ลี่ิเคิชุัน	“คุ้มค่า 
  (KoomKah)”	ชุ่วยบริหาร	
		 จััดการธนาคิารขยะชุุมชุน 
		 เพื่่�อส่งเสริมการรวบรวม	
		 แลี่ะคิัดแยกขยะชุุมชุนเข้าส่่	
		 กระบวนการแปรร่ปแลี่ะ	
		 หมุนเวียนใชุ้ซ้ำำ�า	

•	 ส่งเสริมการดำาเนินการแลี่ะ 
		 ขยายผลี่โมเดลี่ติ้นแบบ	
		 เศรษฐกิจัหมุนเวียน	เชุ่น		
		 โมเดลี่เศรษฐกิจัหมุนเวียน	
		 ในโรงเรียน	โมเดลี่เศรษฐกิจั	
		 หมนุเวียนในติลี่าด	แลี่ะโมเดลี่	
		 การท่่องเท่่�ยวแบบเศรษฐกิจั	
		 หมุนเวียน	โดยได้ดำาเนินการ 
		 ขยายผลี่ไป	42	จัังหวัด	
		 ท่ั�วประเท่ศไท่ย	

2.	 สร้้างสร้ร้ค์และพัฒนัา	

		 โซล้ชันัส่งเสร้ิมธุร้กิจ	

		 เศร้ษฐกิจหมุนัเวียนั

		 โดยใชุ้นวัติกรรมสร้างคิุณคิ่า	
		 แลี่ะประสิท่ธิภาพื่ส่งสุดให้แก่	
		 ผลี่ิติภัณฑ์์

•	 พื่ัฒนาผลี่ิติภัณฑ์์	SCGC		
		 GREEN	POLYMERTM	ซ่้ำ�งม่	
		 คิุณสมบัติิใน	4	ด้านหลี่ัก	คิ่อ

		 •	 ลี่ดการใชุ้วัติถุุดิบ	
		 	 พื่ลี่าสติิก	
		 •	 ออกแบบเพ่ื่�อให้รีไซ้ำเคิิลี่ได้	
		 •	 นำาพื่ลี่าสติิกกลี่ับมาเป็น	
		 	 วัติถุุดิบในการผลี่ิติใหม่
		 •	 ย่อยสลี่ายได้ท่าง	
		 	 ธรรมชุาติิ

•	 พื่ัฒนา	Ready	Plastic		
		 แพื่ลี่ติฟอร์มซ้ำ้�อขาย 
		 เม็ดพื่ลี่าสติิกท่่�หลี่ากหลี่าย		
		 รวมท่ั�งเม็ดพื่ลี่าสติิกรีไซ้ำเคิิลี่	

3.	 สร้้างความร่้วมมอืส้เ่ครื้อข่าย	

		 เศร้ษฐกิจหมุนัเวียนั

		 ยกระดับคิวามแข็งแรงของ	
		 เคิร้อข่าย	แลี่ะแสวงหา 
		 เท่คิโนโลี่ย่เพื่่�อสร้างธุรกิจัใหม่	
		 แลี่ะการเติิบโติอย่างยั�งย่น	
		 ติลี่อดห่วงโซ้ำ่คิุณคิ่า

•	 เข้าร่วมเป็นสมาชุิกผ่้ก่อติั�ง 
		 แลี่ะสนับสนุนการดำาเนินงาน	
		 ของ	Alliance	to	End	Plastic		
		 Waste	(AEPW)	องคิ์กร 
		 ไม่แสวงผลี่กำาไรท่่�ม่บริษัท่ 
		 ในห่วงโซ้ำ่อุติสาหกรรม	
		 พื่ลี่าสติกิระดบัโลี่กเป็นสมาชิุก	
		 กว่า	45	บริษัท่	

•	 เข้าร่วมเป็นสมาชุิกของ	Ellen		
		 MacArthur	Foundation		
		 องคิ์กรไม่แสวงผลี่กำาไร	
		 ท่่�ก่อติั�งในสหราชุอาณาจัักร		
		 เพื่่�อขับเคิลี่่�อนเศรษฐกิจั	
		 หมุนเวียนในระดับนานาชุาติิ		
		 โดยเอสซ้ำีจัีซ้ำีเป็นสมาชุิกจัาก	
		 ประเท่ศไท่ยรายแรกแลี่ะ 
		 รายเด่ยว
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กิารด็ำเน์ิน์งาน์ทัี�สัำคัญใน์ป้ี 2564

• ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ขยายและเติบโต

 โครงการจัดการขยะใน์ชุุมชุน์เขตเทัศบาลเมืองมาบตาพัุด 
 ด�วิยแน์วิทัาง “บวัร” ได�แก่ บ�าน์ วัิด โรงเรียน์ เพืั�อจดัการขยะ  
 อย่างถก้ต�องตั�งแต่ต�น์ทัาง และเชืุ�อมต่อกับ “ธนาคารขยะชมุชน” 

 ทั่�ใชุ�เวิบ็แอป้พัลิเคชุนั์ Koomkah บริหารจดัการขยะอย่างครบวิงจร  
 เพัิ�มโอกาสัการจำาหน์่ายขยะแต่ละชุน์ิดไป้ยังโรงงาน์รีไซีเคิลได� 
 โดยตรง เกิดการหมุน์เวิียน์ทัรัพัยากรเข�าสั้่กระบวิน์การผู้ลิต  
 เป็้น์วิัตถุดิบใหม่  ป้ี 2564 ขยายพัื�น์ทั่� “บวัร” ครอบคลุม 
 64 ชุุมชุน์ 2 กลุ่มป้ระมง 9 วิัด 1 โรงแรม และ 11 โรงเรียน์ ทัำาให�เกิดการจัดตั�งธน์าคารขยะชุุมชุน์ 
 รวิม 13 แห่ง ม่สัมาชิุกธน์าคารขยะทัั�งหมด 3,514 บัญ่ชีุใน์เวิบ็แอป้พัลิเคชุนั์ KoomKah และม่ยอดสัะสัม 
 ขยะรีไซีเคิลตั�งแต่เริ�มต�น์โครงการกวิ่า 166 ตัน์ คิดวิ่าเป็้น์ม้ลค่ากวิ่า 431,921 บาทั โดยป้ริมาณ 
 ขยะรีไซีเคลิทัั�งหมดเทัย่บเท่ัาการลดการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกได� 125 ตัน์คาร์บอน์ไดออกไซีด์เทัย่บเท่ัา

• “ถุุงนมกู้โลก” เปล่�ยนพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่

 จากถุงน์มทั่�ใชุ�เวิลาดื�มไม่ถึง 10 น์าทั่ กลายเป็้น์เก�าอ่�พัลาสัติก 
 ทั่�ใชุ�งาน์ได�น์าน์ 10 ปี้ โครงการ “ถุุงนมกู้โลก” น์ำาถุงน์มทั่�  
 น์กัเรียน์ดื�มแล�วิใน์โรงเรียน์กลบัเข�าสั้ก่ระบวิน์การรีไซีเคลิ ผู้ลติเป็้น์ 
 ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกรีไซีเคิล เชุ่น์ โต๊ะ เก�าอ่� กระถางต�น์ไม� โดยม่ 
 น์ักเรียน์รวิบรวิมและ “ตัด ล�าง ตาก” ถุงน์ม ม่สัำาน์ักงาน์เขต 
 พืั�น์ทั่�การศกึษาป้ระถมศึกษาเป็้น์ศน้์ย์รวิมถงุน์มจากโรงเรียน์ต่างๆ  
 บัน์ทัึกและจัดการข�อม้ลด�วิยเวิ็บแอป้พัลิเคชุัน์ KoomKah และ  
 เอสัซีีจีซีีเป็้น์ผู้้�น์ำาใน์การเชืุ�อมโยงเครือข่าย และสัร�างระบบการจดัการน์ำาถงุน์มกลับมาแป้รรป้้เป็้น์ 
 เม็ดพัลาสัติกเพัื�อผู้ลิตเป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกรีไซีเคิล โดยโรงเรียน์จะได�รับคะแน์น์สัะสัม 5 คะแน์น์ 
 ต่อถุงน์ม 1 กิโลกรมั เพืั�อน์ำามาแลกผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัตกิรีไซีเคลิ เชุ่น์ เก�าอ่�ม้ลค่า 2,000 แต�ม ชุดุโต๊ะ  
 3,800 แต�ม ปี้ 2564 ม่โรงเรียน์เข�าร่วิมโครงการ 1,300 โรงใน์พัื�น์ทั่�ภัาคกลางและภัาคตะวิัน์ออก  
 และอย้่ระหวิ่างขยายไป้ยังภัาคอื�น์ๆ ภัายใน์ป้ี 2565 

• “แยกด่ ม่แต่ได้” พลาสิ่ติกใช้แล้วัแลกเป็นสิ่ินค้า

 โครงการควิามร่วิมมือระหวิ่างเอสัซีีจีซีีกับเครือย้น์ิล่เวิอร์ สั่งเสัริม 
 ธน์าคารขยะเทัศบาลเมืองใหม่บางบัวิทัอง รวิบรวิมและคัดแยก 
 ขยะบรรจุภััณฑ์์พัลาสัติกใชุ�แล�วิชุน์ิด HDPE ขวิดใสัขุ่น์และ 
 ขาวิทัึบ เชุ่น์ ขวิดน์ม ขวิดน์ำ�ายาทัำาควิามสัะอาด เพัื�อน์ำามาผู้ลิต 
 เม็ดพัลาสัตกิรีไซีเคิลคุณภัาพัสัง้ (PCR) สัำาหรับผู้ลติขวิดบรรจภัุัณฑ์์ 
 ของสันิ์ค�าใน์เครือยนิ้์ล่เวิอร์ ป้ระเภัทัพัลาสัตกิ HDPE เชุ่น์ 
 ขวิดแกลลอน์ ขวิดน์ำ�ายาซัีกผู้�า ขวิดแชุมพ้ั ขวิดครีมน์วิด และคัดแยก 
 ขยะบรรจภัุัณฑ์์พัลาสัตกิหลายชุั�น์ เชุ่น์ ถงุน์ำ�ายาป้รับผู้�าน์ุม่ ถุงขน์ม  
 เพืั�อน์ำาเข�ากระบวิน์การเป้ล่�ยน์เป็้น์วิตัถดุบิตั�งต�น์ หรือ Recycled Feedstock สัำาหรบัโรงงาน์ปิ้โตรเคม่    
 ทัั�งน์่�สัมาชิุกธน์าคารขยะสัามารถแลกรบัผู้ลติภััณฑ์์ยน้์ล่ิเวิอร์ 1 ชุิ�น์ต่อพัลาสัติกใชุ�แล�วิ 1 กิโลกรัม 
 ปี้ 2564 รวิบรวิมพัลาสัติกใชุ�แล�วิได�จำาน์วิน์ 3,534 กิโลกรัม และม่แผู้น์ขยายควิามร่วิมมือกับชุุมชุน์ 
 อื�น์ๆ ต่อไป้

• นวััตกรรมเมลาม่นรีไซเคิล 

 พััฒน์าน์วิัตกรรมเมลาม่น์รีไซีเคิลเพัื�อสัร�างธุรกิจใหม่ โดยร่วิมกับบริษัทัศรีไทัยซีุป้เป้อร์แวิร์ จำากัด  
 (มหาชุน์) สัร�างสัรรค์ผู้ลิตภััณฑ์์ภัายใต�ชุื�อ BASINITY ผู้ลิตสัิน์ค�าอ่างล่างหน์�าเมลาม่น์ และร่วิมกับ 
 บริษทััทัอ็ป้ไทัยโป้รดกัส์ั จำากดั สัร�างสัรรค์ผู้ลติภััณฑ์์ภัายใต�ชืุ�อ Plant Me ผู้ลติกระถางต�น์ไม�เมลาม่น์ 
 ซี้�งม่สั่วิน์ผู้สัมของเม็ดพัลาสัติกรีไซีเคิลป้ระเภัทั PCR และ PIR ราวิ 10-40% (ข้�น์อย้่กับลักษณะ 
 ผู้ิวิสััมผู้ัสั) เพัื�อตอบสัน์องควิามต�องการของตลาดด�าน์การตกแต่งบ�าน์ทั่�กำาลังเติบโตสั้งข้�น์

ป้ี 2564
 ผู้ลิติภััณฑ์์ไดู�รับฉลาก 
SCG Green Choice 

ในักลุ�มเศูรษฐกิจหมุนัเวียนั 

18 ผู้ลิติภััณฑ์์ ชุ�วยลดูการ 
ปล�อยก๊าซเร่อนักระจก  

78,000 
ติัน์คาร์บัอน์ได็ออกิไซีด็์ 

เทัียบัเทั่า

ป้ี 2568
ปริมาณการขายสัินัคู่�า 

SCGC GREEN POLYMERTM

200,000 ติัน์ติ่อป้ี

ป้ี 2564

 20,100 ติัน์

ป้ี 2568
 ปริมาณพลาสัติิกที�นัำกลับมา 

หมุนัเวียนัใชุ�ใหม�และรีไซเคู่ิล 
50,000 ติัน์ติ่อป้ี

ป้ี 2564

517 ติัน์

เป้้าหมิาย



เสั�น์ทัางกิารป้ระยุกิติ์ใช� Process Safety Management

2552 2561

เริ�มโครงการ Dupont 
Safety Culture 

Program

ระบบ PSM 
ใชุ�งาน์ครบถ�วิน์ 

ทัุกระบบ

2556 2562 2564

เริ�มน์ำา PSM 
มาป้ระยุกต์ใชุ�

ป้ระยุกต์ใชุ� PSM 
ทั่�โรงงาน์ใน์ป้ระเทัศ

เวิียดน์าม

เริ�มน์ำา Autonomous 
Risk Management 

มาป้ระยุกต์ใชุ�
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อัติรากิารบัาด็เจ็บัจากิกิารทัำงาน์ของพัน์ักิงาน์
หน่วัย : รายต่อ 1,000,000 ชุั�วิโมง-คน์

TRIR
อัตราการบาดเจ็บจากการทัำางาน์ 
ทั่�ต�องม่การบัน์ทัึกทัั�งหมด 

LTIFR  
อัตราการบาดเจ็บถึงขั�น์ 
สั้ญ่เสั่ยวิัน์ทัำางาน์

* ป้ี 2564 เริ�มรวิมข�อม้ลต่างป้ระเทัศ

34 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

มิุ่งสั้่กิารทัำงาน์โด็ยป้ราศจากิอุบััติิเหติุและกิารเจ็บัป้่วิยจากิกิารทัำงาน์

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี ถือว�าบ่คลากัรืทั�งพนักังานและค้�ธ่รืกัิจีเป็็นทรืัพย่ากัรืที�มิีค�าที�ส่ด จีึงตั�งเป็้าหมิาย่กัารืทำงาน

โดย่ป็รืาศจีากัอ่บัติเหต่ และกัารืเจี็บป็่วย่จีากักัารืทำงาน (Injury and Illness Free Operation) ทั�งธ่รืกัิจีภูาย่ในป็รืะเทศและ 

ต�างป็รืะเทศ โดย่นำมิาตรืฐานความิป็ลอดภูยั่ในกัรืะบวนกัารืผู้ลิต (Process Safety Management, PSM) ตามิแนวทางข้อง 

DuPont มิาป็รืะย่ก่ัต์ใชุ�พรื�อมิกัับจีัดทำมิาตรืฐานความิป็ลอดภูัย่ในกัารืป็ฏิิบัติงาน กัารืด้แลด�านส่ข้ภูาพอนามิัย่ในสถานที�ป็ฏิิบัติ

งาน และกัำกัับด้แลความิป็ลอดภูัย่ในกัารืข้นส�งวัตถ่ดิบและผู้ลิตภูัณฑ์์ โดย่สรื�างวัฒนธรืรืมิความิป็ลอดภูัย่ในกัารืทำงาน 

ผู้�านหลากัหลาย่กัิจีกัรืรืมิ  ทำให�บรืิษััทในกัล่�มิเอสซีีจีีซีีผู้�านกัารืตรืวจีป็รืะเมิินตามิข้�อกัำหนดความิป็ลอดภูัย่ในกัรืะบวนกัารืผู้ลิต 

หรืือ IEAT PSM โดย่หน�วย่งานภูาย่นอกัที�ได�รืับกัารืรืับรืองจีากักัารืนิคมิอ่ตสาหกัรืรืมิแห�งป็รืะเทศไทย่ รืวมิทั�งไมิ�มิีอ่บัติเหต่ 

ถึงข้ั�นเสีย่ชุีวิตและถึงข้ั�นหย่่ดงานข้องพนักังาน และไมิ�มิีอ่บัติเหต่ด�านความิป็ลอดภูัย่ในกัรืะบวนกัารืผู้ลิต   

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สั�าคัญ

สัุขภัาพัและควิามิป้ลอด็ภััย

Materiality 



กิารด็ำเน์ิน์งาน์ทัี�สัำคัญใน์ป้ี 2564

• ประเมินควัามเสิ่่�ยงและกำาหนดมาตรการลดผู้ลกระที่บจากอุบัติภััยร้ายแรงในโรงงาน 

 จัดทัำาแบบจำาลองเหตุระเบิดใน์โรงงาน์ และป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยงเชุิงป้ริมาณเพัื�อด้ผู้ลกระทับ  
 ต่อพัน์กังาน์ อุป้กรณ์ และอาคาร (Facility Siting/Quantitative Risk Assessment) และน์ำามา 
 กำาหน์ดมาตรการลดผู้ลกระทับ โดยได�ดำาเน์ิน์มาตรการลดผู้ลกระทับใน์โรงงาน์แล�วิ 1 แห่ง   
 เชุ่น์ การย�ายทั่�พัักคน์งาน์ให�อย้่ใน์พัื�น์ทั่�ป้ลอดภััย การติดฟิล์มน์ิรภััยให�กับกระจกอาคาร 
 เพัื�อลดอัน์ตรายจากการแตกกระจาย การเสัริมควิามแข็งแรงของโครงสัร�างอาคาร ฯลฯ 
 และกำาลังขยายการป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยงและผู้ลกระทับให�ครบทัุกโรงงาน์ของบริษัทั

• สิ่ร้างวััฒนธรรมช่วัยกันดูแลควัามปลอดภััยด้วัย Safety Observation Tour

 สัร�างการม่สั่วิน์ร่วิมใน์การด้แลควิามป้ลอดภััยใน์การป้ฏิิบัติงาน์ของพัน์ักงาน์และค้่ธุรกิจภัายใน์ 
 โรงงาน์ โดยการทัำา Safety Observation Tour ทั่�เน์�น์การชุ่วิยกัน์ด้แลป้้องกัน์กิจกรรมเสั่�ยง  
 และสัภัาพัการณ์ทั่�ไม่ป้ลอดภััย ผู้่าน์การพั้ดคุยเพัื�อทัำาควิามเข�าใจ ให�คำาแน์ะน์ำา จน์เกิดเป็้น์  
 คำามั�น์สััญ่ญ่าทั่�จะป้ฏิิบัติงาน์ด�วิยควิามป้ลอดภััยตลอดเวิลา ทัำาให�ม่รายงาน์กิจกรรมและ 
 สัภัาพัการณ์ทั่�ป้ลอดภััยเพัิ�มข้�น์อย่างต่อเน์ื�อง ขณะทั่�รายงาน์ด�าน์ทั่�ไม่ป้ลอดภััยม่แน์วิโน์�มลดลง

Unsafe
Report

Safe 
Report2562 25642563
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%

3.11%
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%

2.12%

98.31 
%

1.69%

ประเด็น็การพัฒันาอย่่างย่ั�งย่นืท่ี่�สำคัญั 35

กิารบัริหารจัด็กิาร
ด็�าน์สัุขภัาพั
เอสซีีจีีซีีมิ่�งมิั�นที�จีะด้แลและป็กัป็้อง 

ผู้้�ป็ฏิบัิตงิานไมิ�ให�เกัดิโรืคและความิเจีบ็ป่็วย่ 

จีากักัารืทำงานในเชุิงรื่กั จีึงกัำหนด

มิาตรืฐานด�านกัารืจีัดกัารืส่ข้ภูาพ 

ทั�งกัารืเฝ่้ารืะวังกัารืสัมิผู้ัสป็ัจีจีัย่เสี�ย่ง

ด�านส่ข้ศาสตรื์อ่ตสาหกัรืรืมิ 

(Industrial Hygiene Monitoring) 

และด�านอาชุีวอนามิัย่ (Occupational 

Health) ที�ครือบคล่มิกัารืควบค่มิ 

ความิเสี�ย่งด�านส่ข้ภูาพ กัารืเฝ่้ารืะวัง

ส่ข้ภูาพ และโครืงกัารืส�งเสรืิมิส่ข้ภูาพ  

โดย่นำผู้ลกัารืตรืวจีส่ข้ภูาพตามิ 

ป็ัจีจีัย่เสี�ย่งมิาวิเครืาะห์เพื�อกัำหนด

มิาตรืกัารืป็้องกัันอย่�างมิีป็รืะสิทธิภูาพ  

หากัผู้ลกัารืตรืวจีส่ข้ภูาพมิีค�าตั�งแต� 50% 

ข้องค�ามิาตรืฐานที�กัำหนดตามิกัฎหมิาย่ 

หรืือมิาตรืฐานสากัล American  

Conference of Governmental  

Industrial Hygienists (ACGIH®), 

National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH)  

คณะกัรืรืมิกัารืด้แลส่ข้ภูาพจีะดำเนิน

กัารืสอบสวนอ่บัติกัารืณ์ด�านส่ข้ภูาพ 

(Proactive Incident Finding Program) 

รื�วมิกัับแพทย่์อาชุีวเวชุศาสตรื์ 

เพื�อกัำหนดมิาตรืกัารืป็้องกััน เฝ่้ารืะวัง 

ป็รืับป็รื่งและแกั�ไข้สภูาพเหล�านั�น 

ให�หมิดไป็ ทำให�เอสซีีจีีซีีไมิ�มิีโรืคและ 

ความิเจี็บป็่วย่จีากักัารืทำงาน

• เฝ้าระวัังพฤติกรรมการขับขี�ของพนักงานขับรถุ เพื�อควัามปลอดภััยของผูู้้ใช้ถุนน

 เอสัซีีจีซีีกำาหน์ดมาตรฐาน์ด�าน์ควิามป้ลอดภััยสัำาหรับ 
 รถขน์สั่งวิัตถุดิบและผู้ลิตภััณฑ์์ (Distribution Safety  
 Standard) และรถยน์ต์ทั่�ใชุ�ใน์กิจการของบริษัทั   
 (Road Safety Standard) ซี้�งม่การควิบคุมการบริหาร 
 จัดการทัั�งการตรวิจสัอบด้แลสัภัาพัรถ พัน์ักงาน์ขับรถ  
 เสั�น์ทัาง และพัฤติกรรมการขับขี�อย่างเข�มงวิด โดยได� 
 กำาหน์ดมาตรการเฝึ้าระวิังและควิบคุมเพัิ�มมากข้�น์สัำาหรับ 
 การจอดไหล่ทัาง การพัักผู้่อน์ 
 ไม่เพั่ยงพัอก่อน์การขับรถ 
 การฝึ่าฝึ้น์กฎพัิทัักษ์ชุีวิิตและ 
 น์โยบายด�าน์การขับขี�อย่าง  
 ป้ลอดภััย (Driving Policy) 
 ทัำาให�ใน์ป้ี 2564 สัถิติการเกิด 
 อุบัติเหตุม่แน์วิโน์�มลดลง   
 และรายงาน์พัฤติกรรมเสั่�ยงของ 
 พัน์ักงาน์ขับรถขน์สั่งลดลง   
 99.91% และรถยน์ต์ลดลง 95%  
 เทั่ยบกับป้ี 2562

รายงานั 
พฤติิกรรมเสัี�ยง 

พนัักงานัขับรถขนัสั�ง 
ลดูลง 

99.91%  รายงานั 
พฤติิกรรมเสัี�ยง 

พนัักงานัขับรถยนัติ ์
ลดูลง 

95%
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สั่งเสัริมิฉลากิและมิาติรฐาน์เพัื�อสัิ�งแวิด็ล�อมิ 
และกิารแข่งขัน์ใน์ติลาด็โลกิ

ควิามิรับัผิด็ชอบัติ่อสัิน์ค�าและบัริกิาร

3. พัฒนัาสัินัคู่�าและบริการ 
 ที�เป็นัมิติรกับสัิ�งแวดูล�อม 
 และสัร�างคู่วามแติกติ�าง 
 ในัการแข�งขันัทางธุุรกิจ

4. สันัับสันัุนัเคู่ร่�องหมาย 
 รับรองสัินัคู่�าและบริการ 
 เพ่�อลดูการปล�อยก๊าซ 
 เร่อนักระจก 

• สั่งเสัริมการขอฉลากสัิน์ค�าและบริการทั่�เป้็น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อมป้ระเภัทัการรับรองตน์เองของเอสัซีีจี  
 ซี้�งปั้จจุบัน์คือเครื�องหมาย SCG Green Choice  
 (พััฒน์ามาจาก SCG eco Value) เพัื�อสัื�อสัารเป็้น์ 
 ทัางเลือกให�ผู้้�บริโภัคซีื�อสัิน์ค�าและบริการทั่�เป็้น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อม
• พััฒน์าผู้ลิตภััณฑ์์ SCGC GREEN POLYMERTM   
 ซี้�งเป็้น์ผู้ลิตภััณฑ์์เม็ดพัลาสัติกทั่�เป็้น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อมตามหลักเศรษฐกิจหมุน์เวิียน์

• สั่งเสัริมการขอฉลากคาร์บอน์ฟุตพัริ�น์ทั์ของผู้ลิตภััณฑ์์และขององค์กรจากองค์การ  
 บริหารจัดการก๊าซีเรือน์กระจก (องค์การมหาชุน์) เพัื�อเสัริมสัร�างควิามตระหน์ัก 
 ใน์การด้แลการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกใน์ผู้ลิตภััณฑ์์พัลาสัติกตลอดห่วิงโซี่อุป้ทัาน์   
 สัน์ับสัน์ุน์การตัดสัิน์ใจใชุ�ผู้ลิตภััณฑ์์ของผู้้�บริโภัค และเพัิ�มขีดควิามสัามารถ 
 การแข่งขัน์ใน์ตลาดโลก
• พััฒน์าควิามสัามารถใน์การคำาน์วิณการป้ล่อยก๊าซีเรือน์กระจกของผู้ลิตภััณฑ์์  
 ตลอดวิัฏิจักรชุีวิิต

1. พัฒนัาระบบการดููแล 
 ผู้ลิติภััณฑ์์ให�ปลอดูภััย 
 และเป็นัมิติรกับ 
 สัิ�งแวดูล�อม 
 ติามมาติรฐานัสัากล

• จัดตั�งคณะกรรมการการด้แลผู้ลิตภััณฑ์์ให�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อม เพัื�อกำาหน์ดน์โยบายและแน์วิทัางการป้ฏิิบัติใน์ทัุกบริษัทัย่อย  
 ของเอสัซีีจีซีี
• จัดตั�งคณะทัำางาน์ด้แลผู้ลิตภััณฑ์์ให�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม 
 ทั่�บริษัทัไทัยโพัลิเอทัทั่ล่น์ จำากัด ใน์ป้ี 2564 และขยายผู้ลไป้บริษัทัย่อยอื�น์ๆ  
 ใน์ป้ีถัดไป้
• สัร�างระบบการด้แลผู้ลิตภััณฑ์์ให�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม 
 และผู้น์วิกเข�ากับกระบวิน์การพััฒน์าและสัร�างน์วิัตกรรมสัิน์ค�าใหม่

2. ประเมินัผู้ลกระทบ 
 ติ�อสัิ�งแวดูล�อมและ 
 คู่วามปลอดูภััย  
 ของสัินัคู่�าและบริการ 
 ติลอดูวัฏจักรชุีวิติ 

• พััฒน์าควิามสัามารถใน์การป้ระเมิน์ควิามเสั่�่ยงด�าน์ควิามป้ลอดภััยและผู้ลกระทับ  
 ต่อสัิ�งแวิดล�อมจากผู้ลิตภััณฑ์์ตลอดวิัฏิจักรชุีวิิตของสัิน์ค�า
• บริหารควิามเสั่�ยงใน์ผู้ลิตภััณฑ์์ตลอดวิัฏิจักรชุ่วิิต ครอบคลุมการวิิเคราะห์อัน์ตราย 
 สัิน์ค�า การป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยง และการกำาหน์ดมาตรการป้้องกัน์ แก�ไข และ  
 ควิบคุมสัิน์ค�า 

กิลยุทัธ์ กิารบัริหารจัด็กิาร

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

Materiality 
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• สัร�างแน์วิป้ฏิิบัติและแบบป้ระเมิน์ระบบการด้แลผู้ลิตภััณฑ์์ให�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตรกับ 
 สัิ�งแวิดล�อม ตามแน์วิทัางของ International Council of Chemical Associations (ICCA) ครอบคลุม 
 ตั�งแต่การออกแบบ การผู้ลิตและควิบคุมการผู้ลิต การตลาด การขน์สั่ง การจัดเก็บเคลื�อน์ย�ายผู้ลิตภััณฑ์์  
 การใชุ�ผู้ลิตภััณฑ์์ การน์ำากลับมารีไซีเคิล และการน์ำาไป้กำาจัดเมื�อสัิ�น์สัุดอายุการใชุ�งาน์
• ลดและยุติการใชุ�สัารเคม่ทั่�เป็้น์อัน์ตรายต่อร่างกายและสัิ�งแวิดล�อมตามบัญ่ชุีรายชุื�อสัารเคม่ของ 
 European Chemicals Agency (ECHA) ใน์กระบวิน์การผู้ลิตสัิน์ค�า
• ทับทัวิน์และแก�ไขค้่มือการใชุ� ขน์สั่ง จัดเก็บเคลื�อน์ย�ายผู้ลิตภััณฑ์์ ให�ม่ควิามป้ลอดภััย อาชุีวิอน์ามัย 
 และเป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม ตามแน์วิทัางของ Global Harmonize System (GHS)

• ผู้ลิตภััณฑ์์ของเอสัซีีจีซีีได�รับเครื�องหมาย SCG Green Choice เพัิ�มข้�น์จาก 14 เป็้น์ 30 กลุ่มสัิน์ค�า 
 ครอบคลุมผู้ลิตภััณฑ์์ปิ้โตรเคม่ขั�น์ต�น์ ขั�น์กลาง และขั�น์ป้ลาย และผู้ลิตภััณฑ์์ใน์ธุรกิจใหม่ เชุ่น์  
 ผู้ลิตภััณฑ์์สัารเคลือบเพัื�ออน์ุรักษ์พัลังงาน์สัำาหรับเตาเผู้าอุตสัาหกรรม ทัุ่น์โซีลาร์ฟาร์มลอยน์ำ�า 
 แบบครบวิงจร เป็้น์ต�น์  
• ตวัิอย่างผู้ลิตภััณฑ์์ SCGC GREEN POLYMERTM ทั่�ได�รบั SCG Green Choice เชุ่น์ ผู้ลติภััณฑ์์ 
 เม็ดพัลาสัติกพัอลเิอทิัล่น์ควิามหน์าแน่์น์สัง้ เกรด S199F สัำาหรบัฟิล์มบรรจภัุัณฑ์์ทัั�วิไป้ ลดการใชุ� 
 เม็ดพัลาสัติกลงได�ถึง 50% เกรด SMX551BU สัำาหรบัผู้ลติถงั IBC ลดการใชุ�เม็ดพัลาสัตกิลง 
 อย่างน์�อย 6% เกรด S111F ม่คุณสัมบตัทิัน์แรงกระแทักสัำาหรบับรรจภัุัณฑ์์ถงุอุตสัาหกรรม ลดการใชุ� 
 เม็ดพัลาสัติกลงได�อย่างน์�อย 20% โดยทุักเกรดสัามารถรกัษาควิามแข็งแรงของสันิ์ค�าได�คงเดิม   
 ผู้ลติภััณฑ์์เมด็พัลาสัตกิพัอลเิอทิัล่น์ควิามหน์าแน่์น์ตำ�า เกรด D477C ม่ควิามแข็งแรงสัง้ขณะหลอมเหลวิ  
 ลดการใชุ�พัลาสัตกิเคลือบหรือลามิเน์ตได�อย่างน์�อย 30%

• ได�รับเครื�องหมายคาร์บอน์ฟุตพัริ�น์ทั์ของผู้ลิตภััณฑ์์ และเครื�่องหมายรับรองคาร์บอน์ฟุตพัริ�น์ทั์ขององค์กร  
 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซีเรือน์กระจก (องค์การมหาชุน์) รวิม 18 กลุ่มผู้ลิตภััณฑ์์ เชุ่น์
 • ผู้ลิตภััณฑ์์โอเลฟิน์สั์และอะโรมาติกสั์ 
 • ผู้ลิตภััณฑ์์เม็ดพัลาสัติกพัอลิเอทัิล่น์ 
 • ผู้ลิตภััณฑ์์เม็ดพัลาสัติกพัอลิโพัรพัิล่น์ 
 • ผู้ลิตภััณฑ์์แผู้่น์อะคริลิกและผู้ลิตภััณฑ์์เมทัิลเมทัาคริเลต (MMA)   
  โดยผู้ลิตภััณฑ์์แผู้่น์อะคริลิกยังได�รับฉลากลดคาร์บอน์ฟุตพัริ�น์ทั์
  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซีเรือน์กระจก (องค์การมหาชุน์) ด�วิย

• ดำาเน์ิน์กิจกรรมเพัื�อยกระดับคุณภัาพัสัิน์ค�าให�ม่ควิามป้ลอดภััยและเป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม เชุ่น์
 • จัดอบรมการป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยงด�าน์ควิามป้ลอดภััยและผู้ลกระทับต่อสัิ�งแวิดล�อมจากผู้ลิตภััณฑ์์ 
 • กำาหน์ดคณุสัมบตัสิัมบตัขิองสันิ์ค�า (Product Specification) ให�ครอบคลุมด�าน์คุณภัาพั ควิามป้ลอดภััย
  อาชุีวิอน์ามัย และสัิ�งแวิดลอม
 • ทับทัวิน์ ป้รับป้รุงเอกสัารควิามป้ลอดภััยของผู้ลิตภััณฑ์์ (Safety Data Sheet) เพัื�อให�ล้กค�าใชุ�งาน์  
  สัิน์ค�าอย่างป้ลอดภััยและเป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม

ปัญ่หาสัิ�งแวดูล�อม สัุขภัาพและคู่วามปลอดูภััย ทำให�ผูู้�บริโภัคู่และผูู้�ผู้ลิติสัินัคู่�าสันัใจในัผู้ลิติภััณฑ์์ที�มีคู่วามปลอดูภััยและเป็นัมิติรกับสัิ�งแวดูล�อม
มากข้�นั เอสัซจี ีเคู่มิคู่อลส์ั หร่อเอสัซจีีซี มุ�งมั�นัให�คู่วามสัำคู่ญั่ติ�อคู่วามปลอดูภัยัและเป็นัมิติรกบัสัิ�งแวดูล�อมของผู้ลติิภัณัฑ์์เมด็ูพลาสัติกิ 
มาอย�างติ�อเนั่�อง โดูยมีมาติรการดููแลผู้ลิติภััณฑ์์ติลอดูวัฏจักรชุีวิติติามมาติรฐานัสัากล และใชุ�เทคู่โนัโลยีที�ทันัสัมัยสัร�างโอกาสัทางธุุรกิจ 
ดู�วยนัวัติกรรมผู้ลิติภััณฑ์์เม็ดูพลาสัติิกใหม�ที�มีคูุ่ณภัาพสัูง ปลอดูภััย และเป็นัมิติรกับสัิ�งแวดูล�อม เพ่�อยกระดูับคูุ่ณภัาพชุีวิติของคู่นัในัสัังคู่ม  
คู่วบคูู่�กับคู่วามรับผู้ิดูชุอบติ�อสั�วนัรวม

กิารด็ำเน์ิน์งาน์ทัี�สัำคัญใน์ป้ี 2564

ป้ี 2564 
ไดู�รับฉลาก 

SCG Green Choice 

30 
กลุ�มสัินัคู่�า

ป้ี 2564 
ฉลากคู่าร์บอนัฟุุติพริ�นัท์ 

18 
กลุ�มผู้ลิติภััณฑ์์

ฉลากลดูคู่าร์บอนั 

4 
ผู้ลิติภััณฑ์ ์จาก 

4 
บริษัทย�อย

ป้ี 2573 สัร�างรายไดู�  

67%  
 จากผู้ลิติภััณฑ์์ที�ไดู�รับเคู่ร่�องหมาย 

SCG Green Choice 

ป้ี 2564 

49%



38 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

Feature
Story

ประเด็็นความ
ยั่่�งยั่ืน

ผลการ
ด็ำเนินงาน

ร้�จั่ก เอสซีีจัี 
เคมิคอลส์

ประเด็็นการ
พั่ฒนาอยั่่าง
ยั่่�งยั่ืนที่ี�สำค่ญ

ประเด็็นความยั่่�งยั่ืน
ด็�านเศรษฐกิจั 
สิ�งเเวด็ล�อม
เเละส่งคม 
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ประเด็นความย่ั�งย่ืนด�านเศรษฐกิจ

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี ด้ำเนินธิุรืกัิจีด้้วยความิรืับผู้ิด้ช่อบ 

โปรื่งใส และเป็นธิรืรืมิ เพัื�อปรืะโยช่น์ส้งสุด้ของผู้้้มิีส่วนได้้เสียทุุกัฝ่่าย 

โด้ยมิีคณะกัรืรืมิกัารืบรืิษััทุและผู้้้บรืิหารืเป็นแบบอย่างทุี�ด้ีในกัารืปฏิิบัติ

ตามิหลักักัารืกัำกัับด้้แลกัิจีกัารืทุี�ด้ีและจีรืรืยาบรืรืณเอสซีีจีีซีี รืวมิทุั�ง 

มิีกัรืะบวนกัารืรืับข้อรื้องเรืียนและแจี้งเบาะแสกัารืทุุจีรืิตคอรื์รืัปช่ัน 

ตามิหลักัสากัล (Whistleblowing System) 

•	 ปรัับโครังสรั้างคณะกรัรัมการับรัิษััทเพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์กรั	

	 ส่�ความยั่ั�งยั่่น ปีรับโครงสร้างให้้มีอีงค์ปีระกอีบและขนาดที่ี�เห้มาะสม 
 มีกรรมการอีิสระมากกว่ากึ�งห้นึ�งขอีงจำานวนกรรมการที่ั�งห้มด 
 โดยปีระธุานกรรมการบริษัทัี่เป็ีนกรรมการอิีสระซ้ี�งไม่ใช่ิบคุคลเดียวกบั 
 ปีระธุานเจ้าห้น้าที่ี�บริห้าร ไม่จำากัดคุณ์สมบัต้ิขอีงกรรมการบริษััที่ 
 ในเรื�อีงเพศ สัญชิาต้ิ เชิื�อีชิาต้ิ ฯลฯ 

•	 แต่�งต่ั�งคณะกรัรัมการัชุุดยั่�อยั่ ได้แก่ คณ์ะกรรมการต้รวจสอีบและ 
 บริห้ารความเสี�ยง คณ์ะกรรมพจิารณ์าค่าต้อีบแที่น และคณ์ะกรรมการ 
 บรรษัทัี่ภบิาล สรรห้าและพฒันาอีย่างยั�งยน่ เพ่�อีสร้างความเข้มแข็ง 
 ในการดำาเนินงานเพ่�อีความยั�งย่น

•	 กำาหนดกฎบัต่รัคณะกรัรัมการับรัิษััทแลื่ะคณะกรัรัมการัชุุดยั่�อยั่		

	 นโยั่บายั่แลื่ะแนวปฏิิบัต่ิด้านการักำากับด่แลื่กิจการั   
 ระบุขอีบเขต้ห้น้าที่ี�และความรับผิดชิอีบ รวมที่ั�งกำาห้นดนโยบายและ 
 แนวปีฏิิบัต้ิให้้สอีดคล้อีงกับ 
 ห้ลักการกำากับด้แลกิจการที่ี�ดี  
 เชิ่น โครงสร้างและกลไกในการ 
 กำากับด้แลกิจการ นโยบายและ 
 แนวปีฏิิบัต้ิสำาห้รับกรรมการ 
 และผ้้บริห้าร ฯลฯ โดยจะ 
 ที่บที่วนเน่�อีห้าให้้เห้มาะสม 
 กับข้อีบังคับและสถานการณ์ ์
 ที่ี�เปีลี�ยนไปีทีุ่กปีี

เอสซีีจีีซีีนำสิ�งทุี�ปฏิิบัติอย้่แล้วมิาจีัด้ทุำเป็น  “จรรย่าบรรณเอสซีีจีซีี 

(SCGC Code of Conduct)” ภายใต้หลักักัารืกัำกัับด้้แลกัิจีกัารืทุี�ด้ี 

เพัื�อเป็นแนวปฏิิบัติให้พันักังานทุุกัรืะด้ับปฏิิบัติงานได้้ถู้กัต้องเหมิาะสมิ 

โปรื่งใส และตรืวจีสอบได้้ 

•	 ส่�อสารัสรั้างความต่รัะหนักรั่้ให้แก�พื่นักงานแลื่ะค่�ธุุรักิจ  
 เพิ�มชิ่อีงที่างการส่�อีสารผ่าน GRC Helpline เพ่�อีให้้คำาปีร้กษัาแก ่
 พนักงาน และบรรจเุรื�อีงจรรยาบรรณ์ เอีสซีีจี เคมคิอีลส์ ในห้ลกัสต้้ร 
 อีบรมพนักงานให้ม่ รวมที่ั�งจัดที่ำา “จรัรัยั่าบรัรัณค่�ธุุรักิจ	เอสซีีจี	 
	 เคมิคอลื่ส์” เพ่�อีให้้ค้่ธุุรกิจใชิ้เปี็นมาต้รฐานร่วมกัน

• Ethic	e-Testing	แลื่ะ	Policy	e-Testing   
 ปีี 2564 จัดการที่ดสอีบ  
 Ethic e-Testing ต้่อีเน่�อีง 
 เป็ีนปีีที่ี� 7 และ Policy   
 e-Testing เป็ีนปีีที่ี� 5  
 ซี้�งพนักงานทีุ่กคน ทีุ่กระดับ 
 ต้้อีงที่ำาแบบที่ดสอีบให้้ผ่าน 
 โดยถ้กต้้อีง 100% และนำาผล 
 การต้อีบแบบที่ดสอีบมา 
 วิเคราะห้์เพ่�อีส่�อีสารให้้พนักงาน 
 เกิดความเข้าใจมากข้�น 

•	 แบบปรัะเมินต่นเองด้านนโยั่บายั่ต่�อต่้านคอรั์รััปชุัน  
 จัดที่ำาแบบปีระเมินต้นเอีงในทีุ่กๆ ปีี ในปีระเด็นความเสี�ยงด้าน 
 คอีร์รัปีชิันสำาห้รับพนักงานระดับผ้้บริห้ารและระดับปีฏิิบัต้ิงาน 
 ในส่วนงานขาย งานจัดซีื�อีจัดจ้าง งานต้ิดต้่อีห้น่วยราชิการ 
 และชิุมชิน เพ่�อีเป็ีนเครื�อีงม่อีพัฒนาและปีรับปีรุงอีย่างต้่อีเน่�อีง

ดููนโยบาย 
ดู้านบรรษััทภิิบาล 

และช่่องทางการแจ้้งเบาะแส 
ไดู้ท่�เว็็บไซต์์   

www.scgchemicals.com

100% 
Ethic e-Testing/ 
Policy e-Testing

การกำกับด้แลกิจการที่ี�ดี

จรรย่าบรรณธุรกิจ



• พัฒนาระบบแนะนำาคู่ธุรกิจอัตโนมัติ  

 พััฒน์าระบบ The Arch ด�วิยเทัคโน์โลย่  
 AI/Machine Learning แน์ะน์ำาค่้ธุรกจิทั่�เหมาะสัม 
 กบังาน์ท่ั�ต�องการจดัซืี�อจดัจ�าง เพิั�มโอกาสัให�ค่้ธรุกจิ 
 ทั่�ม่ศักยภัาพัได�ม่สั่วิน์ร่วิมป้ระกวิดราคาอย่าง 
 เสัมอภัาค ชุ่วิยลดเวิลาการคัดเลือกค้่ธุรกิจ 
 ได�มากกวิ่า 20% โดยทัำางาน์ร่วิมกับระบบ AVL  
 Searching ซ้ี�งใชุ�เทัคโน์โลย ่Machine Learning  
 จัดเก็บข�อม้ลและค�น์หาค้่ธุรกิจตามคุณสัมบัต ิ
 และศักยภัาพัได�อย่างรวิดเร็วิและม่ป้ระสัิทัธิภัาพั

• พัฒนาศักยภัาพคู่ธุรกิจสิู่่ Environmental  

 Partnership

  สัน์ับสัน์ุน์การจัดซีื�อทั่�เป็้น์มิตรกับสัิ�งแวิดล�อม  
  (Green Procurement) โดยคัดเลือกผู้้�ผู้ลิต 
  และผู้้�ให�บริการทั่�ม่ศักยภัาพัใน์การพััฒน์า 
  กระบวิน์การทั่�ลดผู้ลกระทับต่อสัิ�งแวิดล�อม

  สั่งเสัริมกลุ่มค้่ธุรกิจทั่�จดทัะเบ่ยน์โรงงาน์ 
  ให�ม่น์โยบายและกระบวิน์การลดผู้ลกระทับ 
  ด�าน์สัิ�งแวิดล�อมตามมาตรฐาน์โรงงาน์ 
  อุตสัาหกรรมสั่เขียวิ (Green Industry)

  จัดทัำาโครงการควิามร่วิมมือลดการป้ล่อย 
  ก๊าซีเรือน์กระจกใน์กระบวิน์การผู้ลิตหรือ 
  ขน์สั่งของค้่ธุรกิจ โดยน์ำาแน์วิทัางของเอสัซีีจ ี
  ไป้พััฒน์าต่อยอดและป้รับป้รุงร่วิมกัน์

40 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี คัดเลือกัค้�ธ่รืกัิจีที�มิีศักัย่ภูาพในกัารืดำเนินธ่รืกัิจีอย่�างย่ั�งย่ืน ครือบคล่มิด�านสิ�งแวดล�อมิ สังคมิ 

และกัารืกัำกัับด้แล (ESG) และมิีรืะบบกัารืเลือกัใชุ�ค้�ธ่รืกัิจีที�มิีป็รืะสิทธิภูาพ โดย่จีะป็รืะเมิินและทบทวนป็รืะสิทธิภูาพข้องค้�ธ่รืกัิจี

อย่้�เสมิอ ทั�งค่ณภูาพข้องสินค�า บรืิกัารื และ ESG  เพื�อพัฒนาและย่กัรืะดับค้�ธ่รืกัิจีส้�ความิย่ั�งย่ืนไป็พรื�อมิกััน  โดย่ตั�งแต�ป็ี 2562 

เอสซีีจีีซีีได�รืับป็รืะกัาศนีย่บัตรืมิาตรืฐานแนวทางกัารืจีัดซีื�อจีัดจี�างอย่�างย่ั�งย่ืน ISO 20400 นับเป็็นบรืิษััทแรืกัในกัล่�มิธ่รืกัิจี

เคมิิคอลส์ในป็รืะเทศไทย่

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

ป้ระเด็็น์ควิามิยั�งยืน์ด็�าน์เศรษฐกิิจ

กิารสัร�างคุณค่ายั�งยืน์สั้่ค้่ธุรกิิจ

เป้้าหมิาย 
พัฒนัาคูู่�ธุุรกิจผู้�านั

มาติรฐานั  
Green Industry

100% 
ป้ี 2564

80%

พััฒน์าค้่ธุรกิิจ 
งาน์บัริกิารฉลากิเขียวิ
จีัดทำทะเบีย่นงานบรืิกัารืฉีลากัเข้ีย่ว โดย่ส�งเสรืิมิ 

ค้�ธ่รืกัิจีที�มิีกัรืะบวนกัารืที�เป็็นมิิตรืกัับสิ�งแวดล�อมิ 

คำนึงถึงผู้ลกัรืะทบตลอดวงจีรืชุีวิต ตั�งแต�กัารืผู้ลิต 

กัารืใชุ�งาน กัารืกัำจีัด  ป็ี 2564 ข้ึ�นทะเบีย่นสำหรืับ 

ค้�ธ่รืกัิจีงานบรืิกัารืฉีลากัเข้ีย่วเพิ�มิอีกั 1 รืาย่ คืองาน 

ติดตั�งนั�งรื�าน โดย่ใชุ�แคมิป็์ล็อกัแผู้�นทางเดิน 

(Plank Camp) ซีึ�งใชุ�งานซี�ำได� (อาย่่งาน 2-3 ป็ี) 

แทนกัารืใชุ�ลวดซีึ�งใชุ�งานได�ครืั�งเดีย่ว ชุ�วย่ลดข้ย่ะ 

เศษัลวดถึง 0.8 ตันต�อป็ี  

เป้้าหมิาย 
พัฒนัาและสั�งเสัริมการจัดูซ่�อ 

ที�เป็นัมิติรกับสัิ�งแวดูล�อม

14%
ของยอดูปริมาณการสัั�งซ่�อทั�งหมดู

ในัธุุรกิจของ เอสัซีจี เคู่มิคู่อลสั์

ป้ี 2564

14%
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เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี เน�นสรื�างความิสัมิพันธ์อย่�างใกัล�ชุิดกัับล้กัค�ากัล่�มิธ่รืกัิจี (B2B) เพื�อเข้�าใจีความิต�องกัารืและตอบสนองล้กัค�า 

อย่�างสรื�างสรืรืค์ด�วย่สินค�า บรืิกัารื และโซีล้ชุัน และกัารืสรื�างความิรื�วมิมิือในกัารืพัฒนานวัตกัรืรืมิ โดย่มิีกัารืสำรืวจีความิพึงพอใจีข้องล้กัค�า

และติดตามิกัารืซีื�อซี�ำจีากัล้กัค�าสำคัญ (Strategic Customer) รืวมิทั�งด้แลป็ัญหาค่ณภูาพสินค�าและบรืิกัารื โดย่นำข้�อรื�องเรืีย่นจีากัล้กัค�า 

มิาวิเครืาะห์สาเหต่และดำเนินกัารืป็้องกัันและแกั�ไข้ 

เอสซีีจีีซีีกัำหนดนโย่บาย่และแนวกัารืบรืิหารืจีัดกัารื 

ความิป็ลอดภูัย่ข้องรืะบบเทคโนโลย่ีสารืสนเทศและไซีเบอรื์

ตามิมิาตรืฐาน ISO 27001 และ IEC 62443 โดย่ดำเนินกัารื

ตามิกัรือบมิาตรืฐาน National Institute of Standards 

and Technology (NIST) และมิีคณะกัรืรืมิกัารืกัำกัับด้แล 

และเฝ่้ารืะวังความิเสี�ย่งจีากัภูัย่ค่กัคามิอย่�างต�อเนื�อง 

รืวมิทั�งจีดักัารืซี�อมิรัืบมิอืเหตก่ัารืณ์ฉีก่ัเฉีนิรื�วมิกัับ Security 

Operation Center (SOC)  ป็ี 2564 จีัดทำโครืงกัารืพัฒนา

ความิรื้� พรื�อมิทดสอบความิสามิารืถด�านความิป็ลอดภูัย่

ทางไซีเบอรื์แกั�พนักังาน 7,070 คน รืวมิถึงพัฒนารืะบบ

จีัดกัารื ป็กัป็้อง และด้แลข้�อมิ้ลส��วนบ่คคลให�ป็ลอดภูัย่ส้งส่ด 

และอย่้�รืะหว�างนำมิาตรืฐานความิป็ลอดภูัย่ข้องรืะบบ

เทคโนโลย่ีสารืสนเทศและไซีเบอรื์ไป็ใชุ�กัับบรืิษััท 

ในต�างป็รืะเทศ

กิารสัร�างป้ระสับักิารณ์ของล้้กิค�า

ควิามิมิั�น์คงป้ลอด็ภััย
สัารสัน์เทัศและไซีเบัอร์

เป้้าหมิาย 
คู่วามพ้งพอใจ 

ของลูกคู่�า 

> 85% 
ป้ี 2564

87%

เป้้าหมิาย 
จำนัวนักรณีภััยคูุ่กคู่าม

ทางไซเบอร์เป็นัศููนัย์  
ป้ี 2564

0 ราย

เป้้าหมิาย 
จำนัวนัข�อร�องเรียนั 
คู่วามไม�ปลอดูภััย 

ของข�อมูลเป็นัศููนัย์ 
ป้ี 2564

0 ราย

เป้้าหมิาย 
การซ่�อซ�ำ 

ของลูกคู่�าสัำคู่ัญ่ 

> 80% 
ป้ี 2564

94%

สิ่่งมอบสิ่ินค้าและบริการ

• แพลตฟิอร์มการซื�อขายออนไลน์ 
 เพัิ�มควิามสัะดวิกและรวิดเร็วิใน์การ 
 ซีื�อขายสัิน์ค�าด�วิยการตรวิจสัอบ 
 โควิต�าขายและ Available Space  
 ของเรือขน์สั่งสัิน์ค�าแบบเรียลไทัม์  
 รวิมทัั�งตรวิจสัอบเอกสัารการซืี�อขาย 
 แบบออน์ไลน์์
• สิ่ินค้าคุณภัาพสิู่ง
 รักษามาตรฐาน์ด�วิยการตรวิจสัอบ 
 คุณภัาพัของทัั�งเม็ดพัลาสัติกและ 
 ผู้ลติภััณฑ์์ป้ลายทัาง พัร�อมสันั์บสัน์นุ์ 
 ด�าน์เทัคน์ิคการผู้ลิตและการป้รับ 
 คุณสัมบัติของวิัตถุดิบตั�งต�น์
• บริการมาตรฐานสิู่ง
 ตอบสัน์องล้กค�าอย่างรวิดเร็วิ 
 และใชุ�ระบบเอกสัารดิจิทััล
 เพัื�อลดควิามผู้ิดพัลาดจากคน์

สิ่ร้างควัามผูู้กพันอย่างลึกซ่�ง

• จัดสิ่ัมมนาควัามรู้และ  
 ที่ิศที่างควัามเปล่�ยนแปลง 
 ด้านเศรษฐกิจและ 
 การตลาด
 เพัื�อให�ล้กค�าร้�เทั่าทััน์ 
 สัถาน์การณ์และเตรียม 
 พัร�อมวิางแผู้น์อน์าคต
• จัดอบรมการพัฒนาธุรกิจ
 ชุ่วิยให�ธุรกิจของล้กค�า 
 เติบโตจากควิามร้�ใหม่ๆ  
 เชุ่น์การพััฒน์าโมเดลธุรกิจ
• ช่วัยเหลือลูกค้า   
 ในยามวัิกฤต
 การชุ่วิยเหลือล้กค�าใน์  
 ชุ่วิงโรคระบาดโควิิด 19   
 เชุ่น์ สัน์ับสัน์ุน์ชุุดตรวิจ 
 หาเชุื�อ อุป้กรณ์โรงพัยาบาล  
 สัน์าม ฯลฯ

สิ่ร้างควัามร่วัมมือพัฒนา
นวััตกรรม

• ศูนย์นวััตกรรม i2P 
 Center 
 สัร�างโครงการควิาม 
 ร่วิมมือกับล้กค�าใน์การ 
 คิดค�น์และพััฒน์าต�น์แบบ 
 น์วิัตกรรมให�เป้็น์สัิน์ค�า 
 ออกสั้่ตลาด
• โครงการควัามร่วัมมือ
 น์ำาควิามต�องการของ 
 ล้กค�าและแน์วิโน์�ม 
 ของโลกมาพััฒน์าสัิน์ค�า 
 และโซีล้ชุัน์ใหม่ทั่�เป้็น์ 
 โอกาสัทัางธุรกิจ เชุ่น์  
 การพััฒน์าถัง IBC 
 ร่วิมกับ ดาวิ เคมิคอล   
 ขวิด PCR กับย้น์ิล่เวิอร์  
 ถุงบรรจุภััณฑ์์อาหารกับ  
 เบทัาโกร ฯลฯ

ติดตามควัามพึงพอใจ การซ่�อซำ�า การร้องเรียนและการชดเชย เพื�อนำามาปรับปรุงอย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ

สิ่ร้างสิ่ถุาปัตยกรรมและปฏิิบัติตาม
มาตรฐานระดับโลก

 NIST Cybersecurity 
 Framework

 Data Loss Prevention 
 Personal Data Protection  

 System
 Enable Multi-factor 

 Authentication ชุ่วิง 
 Work From Anywhere

 Secured VPN Posture

ตรวัจสิ่อบภััยคุกคามเป็นประจำา

 System Penetration Testing
 ICS Cybersecurity Operation  

 Center (อย้่ระหวิ่างพััฒน์า)
 Internal Audit and External  

 Audit
สิ่ร้างภัูมิคุ้มกันให้กับพนักงาน

 Employee e-Policy Testing  
 100%

 Employee Phishing 
 Simulation Test/Cyber  
 Hero Program



42 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

เอสัซีจี เคู่มิคู่อลสั์ หร่อเอสัซีจีซี  

มุ�งมั�นัดููแลรักษาสัิ�งแวดูล�อมและ

การอนัุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชุาติิ 

โดูยใชุ�ทรัพยากรอย�างรู�คูุ่ณคู่�า 

ลดูการใชุ�ทรัพยากร ลดูปริมาณ

ของเสัยีหร่อมลพิษโดูยการป้องกันั

ติั�งแติ�แหล�งกำเนัิดู และจัดูการ 

ของเสัียหร่อมลพิษติามหลัก 3R 

และหลักเศูรษฐกิจหมุนัเวียนั 

รวมทั�งนัำนัวัติกรรมและเทคู่โนัโลยี

มาใชุ�บริหารจัดูการทรัพยากร 

ของเสัีย หร่อมลพิษ ให�เกิดู

ประสัิทธุิภัาพสัูงสัุดู 

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

กิารบัริหาร
จัด็กิารด็�าน์
สัิ�งแวิด็ล�อมิ

ของเสัีย

มิลพัิษอากิาศ

ผู้ลกระทับจากการเป้ล่�ยน์แป้ลง
สัภัาพัภ้ัมิอากาศ ทัำาให�บางปี้ 
ฝึน์แล�ง บางปี้น์ำ�าหลาก ม่ควิาม
เสั่�ยงทั่�ป้ริมาณน์ำ�าจะไม่พัอใชุ�ใน์
การผู้ลิต ตลอดจน์สั่งผู้ลกระทับ
ต่อผู้้�ใชุ�น์ำ�าใน์หลายภัาคสั่วิน์ 
โดยน์ำ�าถอืเป็้น์ทัรัพัยากรสัำาคัญ่ 
ใน์กระบวิน์การผู้ลิตของบริษัทั

การป้ล่อยมลพัิษอากาศ เชุ่น์ 
ออกไซีด์ของไน์โตรเจน์ (NOx) 
สัารอิน์ทัรีย์ระเหย (VOCs) 
เกิน์ขีดควิามสัามารถใน์การ
รองรับของพัื�น์ทั่�หรือมาตรฐาน์
สัุขภัาพัและควิามป้ลอดภััย 
จะสั่งผู้ลกระทับต่อสัุขภัาพั 
การเกิดข�อร�องเรียน์ การยอมรับ
ให�ดำาเน์ิน์ธุรกิจและการขยาย
โครงการ

การจัดการของเสั่ยทั่�ไม่ม่
ป้ระสัิทัธิภัาพั อาจสั่ง 
ผู้ลกระทับต่อชุุมชุน์และ 
สัิ�งแวิดล�อม จน์เกิดผู้ลกระทับ
ต่อภัาพัลักษณ์และการยอมรับ
ให�ดำาเน์ิน์ธุรกิจ รวิมทัั�งยังอาจ
ทัำาให�ม่ค่าใชุ�จ่ายใน์การกำาจัด
ของเสั่ยทั่�ไม่คุ�มค่า

สัร�างผู้ลิตภััณฑ์์ทั่�ชุ่วิย
บริหารจัดการปั้ญ่หาการ
ขาดแคลน์น์ำ�าและคุณภัาพั
น์ำ�าใชุ� เชุ่น์ เม็ดพัลาสัติก
สัำาหรับทั่อ PE112 
สัำาหรับขน์สั่งน์ำ�าไป้ยัง
พัื�น์ทั่�ห่างไกล

การเป็้น์ผู้้�น์ำาด�าน์การ
บริหารจัดการมลพัิษ
อากาศ เพัื�อสัร�างควิาม
เชุื�อมั�น์ให�กับชุุมชุน์ 
และผู้้�ม่สั่วิน์ได�เสั่ย

ลดค่าใชุ�จ่ายและการใชุ�
วิัตถุดิบบริสัุทัธิ� โดยการ
หมุน์เวิียน์ของเสั่ยกลับมา
ใชุ�ใหม่หรือใชุ�ซีำ�า

ควิามิเสัี�ยง โอกิาสัป้ระเด็็น์ควิามิยั�งยืน์
ด็�าน์สัิ�งแวิด็ล�อมิ

น์้ำ



ประเด็น็ความยั่่�งยั่นื 43

ลดูการใชุ�นั�ำลง  

5%  
จากกรณีปกติิ  
ณ ปีฐานั 2557  
ภัายในัปี 2568

ป้ี 2564 

12%

ไม�เกิดูกรณี 
ละเมิดูมาติรฐานั 

ติามกฎหมาย

ป้ี 2564 

0 
กรณี

• เข�าร่วิมใน์ Water War Room  
 กบัภัาครฐั เพืั�อบริหารควิามเสั่�ยง 
 จากสัภัาวิะวิิกฤตทั่�อาจเกิดข้�น์ 
 และบริหารจัดการลุ่มน์ำ�าอย่างม ่
 ป้ระสัทิัธิภัาพัสัำาหรบัทุักภัาคส่ัวิน์

• ป้ระเมิน์ควิามเสั่�ยงด�าน์น์ำ�าด�วิย 
 เครื�องมอื AQUEDUCT ของ WRI 

• จัดให�ม่บ่อสัำารองน์ำ�าฝึน์  
 ใน์โรงงาน์ เพืั�อใชุ�ใน์ชุ่วิงน์ำ�าแล�ง

• ควิบคุมการป้ล่อยมลพิัษอากาศ 
 ทั่�แหล่งกำาเน์ิดด�วิยเทัคโน์โลย ่
 ทั่�ด่ทั่�สัุด

• ติดตั�งเทัคโน์โลย่หัวิเผู้าชุน์ิด 
 Ultra Low NOx Burner 
 เพัิ�มป้ระสัิทัธิภัาพัการเผู้าไหม� 
 และลดการป้ล่อย NOx ตั�งแต ่
 เริ�มการผู้ลิต

• ติดตั�งหอเผู้าแบบปิ้ดระดับ  
 พัื�น์ดิน์เพัื�อลดผู้ลกระทับด�าน์ 
 เสั่ยง แสัง และควิัน์ จากการ 
 เผู้าไหม�สัารไฮโดรคาร์บอน์ 
 ใน์ชุ่วิงเริ�มกระบวิน์การผู้ลิต

• กำากับด้แลและส่ังเสัริม 
 การจัดการของเสั่ยและสัารเคม่ 
 ให�เป้็น์ไป้ตามข�อบังคับอย่าง 
 ม่ป้ระสัิทัธิภัาพัและเป็้น์มิตร 
 กับสัิ�งแวิดล�อม ตามกรอบ 
 ควิามร่วิมมือระหวิ่างป้ระเทัศ

• ศึกษาวิิจัยและพััฒน์าแน์วิทัาง 
 การน์ำาของเสั่ยกลับมา 
 ใชุ�ป้ระโยชุน์์

• ลดป้ริมาณน์ำ�าป้ล่อยทัิ�งจากระบบหล่อเย็น์  
 (Cooling Blowdown) ด�วิยการเป้ล่�ยน์การใชุ� 
 สัารเคมใ่น์ระบบ  น์ำาน์ำ�าป้ล่อยทัิ�งจากระบบ 
 หล่อเย็น์กลับมารีไซีเคิลด�วิยระบบรีเวิอร์สั 
 ออสัโมซีิสั และป้รับป้รุงระบบกรองทัราย   
 ชุ่วิยลดการใชุ�น์ำ�าจากภัายน์อกได� 12% 
  เทั่ยบกับกรณ่ป้กติ ณ ป้ีฐาน์ 2557 

• ติดตั�งถังเก็บวิัตถุดิบแน์ฟทัาแบบ Internal  
 Floating Roof และติดตั�งระบบด้ดกลับสัาร 
 อนิ์ทัรีย์ระเหย VRU (Vapor Recovery Unit)  
 ทั่�ถังเก็บวิัตถุดิบและผู้ลิตภััณฑ์์ และการจ่าย 
 ผู้ลิตภััณฑ์์ลงเรือ และน์ำาสัารอิน์ทัรีย์ระเหย 
 กลับมาใชุ�ใน์กระบวิน์การผู้ลิตใหม่

• ลดการเผู้าไหม�ไฮโดรคาร์บอน์ทั่�หอเผู้า  
 ด�วิยโครงการ Flare Minimization โดยส่ัง 
 ไฮโดรคาร์บอน์ทั่�ต�องเผู้าทัิ�งของโรงงาน์หน์ึ�ง 
 ไป้เป็้น์วิัตถุดิบทัดแทัน์ของอ่กโรงงาน์หน์ึ�ง

• ดำาเน์ิน์การตามหลักการป้ฏิิบัติทั่�ด่ใน์การ 
 จัดการสัารอิน์ทัรีย์ระเหยใน์ชุ่วิงหยุดซี่อม 
 บำารุงใหญ่่ 100% โดยไม่สั่งผู้ลกระทับต่อ 
 สัิ�งแวิดล�อมของชุุมชุน์ และเป็้น์ต�น์แบบให� 
 โรงงาน์อื�น์ใน์น์ิคมอุตสัาหกรรมมาบตาพัุด

• น์ำาสัารเร่งป้ฏิิกิริยาทั่�ใชุ�แล�วิกลับมาใชุ�ซีำ�า 
 ชุ่วิยลดของเสั่ยทั่�ต�องกำาจัด 25 ตัน์ต่อป้ี 
 และลดการใชุ�สัารใหม่ซี้�งต�องจัดซีื�อ  
 2 ล�าน์บาทัต่อปี้

• ลดการกำาจดัพัาเลตพัลาสัติกชุน์ดิ PE และ PP 
 ทั่�ชุำารุด โดยน์ำามาเป็้น์วิัตถุดิบใน์การผู้ลิต 
 พัาเลตใหม่เป็้น์ Post-Consumer Recycled  
 Resin (PCR)  ลดการสั่งของเสั่ยไป้กำาจัด 
 64 ตัน์ และลดต�น์ทัุน์ของบริษัทั 1.6 ล�าน์บาทั 
 ต่อปี้

• ลดป้ริมาณกากตะกอน์ทั่�ต�องสั่งกำาจัดโดยการ 
 ป้รับป้รุงระบบรีดน์ำ�าตะกอน์

• ติดตั�งระบบตรวิจสัอบ 
 คุณภัาพัน์ำ�าทัิ�งแบบ 
 ต่อเน์ื�อง (Chemical  
 Oxygen Demand,  
 COD Online) เชุื�อม 
 สััญ่ญ่าณไป้ยัง  
 ศ้น์ย์รับข�อม้ลของ 
 การน์ิคมอุตสัาหกรรม 
 แห่งป้ระเทัศไทัย 
 แสัดงผู้ลแบบเรียลไทัม์

• ตรวิจป้ระเมิน์ 
 ผู้้�รับกำาจัดของเสั่ยให� 
 เป็้น์ไป้ตามกฎหมาย 
 และแน์วิป้ฏิิบัติทั่�ด่

• สัุ่มตรวิจสัอบการขน์สั่ง 
 ของเสั่ยจากโรงงาน์ 
 ไป้ยังผู้้�รับกำาจัด

• ใชุ�อุป้กรณ์ตรวิจวิัดคุณภัาพั  
 อากาศจากป้ล่องแบบอัตโน์มัต ิ
 อย่างต่อเน์ื�อง (Continuous  
 Emission Monitoring System,  
 CEMs) รายงาน์ผู้ลไป้ยัง 
 ศ้น์ย์รับข�อม้ลของการน์ิคม  
 อตุสัาหกรรมแห่งป้ระเทัศไทัย 
 แบบเรียลไทัม์

กิารบัริหาร
จัด็กิาร
ควิามิเสัี�ยง

ติัวิอย่างกิารใช�หลักิ 3R 
และหลักิเศรษฐกิิจหมิุน์เวิียน์

กิารติิด็ติามิ 
และติรวิจสัอบั

เป้้าหมิาย 
และผลงาน์

ลดูปริมาณของเสัีย 
ที�ติ�องกำจัดู 

ติ�อติันัการผู้ลิติ

75%
ภัายในัปี 2568 เทียบกับ 
ปริมาณ ณ ปีฐานั 2557

ป้ี 2564 

98%

การนัำของเสัีย 
จากกระบวนัการผู้ลิติ 

ไปฝัังกลบเป็นัศููนัย์

ป้ี 2564

0



• สิ่ร้างวััฒนธรรมองค์กรที่่�เคารพสิ่ิที่ธิมนุษยชน สั่งเสัริมการ 
 ดำาเน์ิน์งาน์และพัน์ักงาน์ให�ป้ฏิิบัติตามหลักสัิทัธิมน์ุษยชุน์อย่าง 
 สัมำ�าเสัมอ เคารพัสัิทัธิ�ของพัน์ักงาน์ เชุ่น์ รักษาข�อม้ลสั่วิน์ตัวิ 
 ด�าน์สัุขภัาพั สัน์ับสัน์ุน์ให�พัน์ักงาน์ไป้ใชุ�สัิทัธิ�เลือกตั�ง และสั่งเสัริม 
 กิจกรรมลดควิามเหลื�อมลำ�า เชุ่น์ การสัร�างอาชุีพัให�คน์พัิการม่รายได� 
 อย่างต่อเน์ื�อง ใน์ชุ่วิงสัถาน์การณ์การระบาดของโควิิด 19 จดักจิกรรม 
 อาสัาออน์ไลน์์สั่งเสัริมให�พัน์ักงาน์ม่สั่วิน์ร่วิมทัำาป้ระโยชุน์์แก่ชุุมชุน์ 
 และสัังคม เชุ่น์ การอ่าน์หน์ังสัือให�คน์ตาบอด ธน์าคารต�น์ไม� 
 จัดสัอน์ออน์ไลน์์ให�ควิามร้�ผู้้�ป้ระกอบการ ฯลฯ

44 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์ หรือืเอสซีจีีซีี ีตรืะหนกััถงึความิสำคญัและเคารืพต�อสิทธมิินษ่ัย่ชุนในทก่ัด�านข้องบ่คคลทก่ัคน โดย่มิคีณะกัรืรืมิกัารื

กัำหนดนโย่บาย่และแนวป็ฏิิบัติด�านสิทธิมิน่ษัย่ชุนเพื�อป็้องกัันกัารืละเมิิดสิทธิมิน่ษัย่ชุนในท่กักัิจีกัรืรืมิทางธ่รืกัิจีข้องบรืิษััท 

รืวมิถึงค้�ธ่รืกัิจีและผู้้�รื�วมิธ่รืกัิจี  และได�ย่ึดถือกัฎหมิาย่ค่�มิครืองแรืงงานและมิาตรืฐานแรืงงานสากัลเป็็นหลักัป็ฏิิบัติพื�นฐาน 

ในท่กัป็รืะเทศที�เข้�าไป็ป็รืะกัอบกัิจีกัารื รืวมิทั�งดำเนินกัรืะบวนกัารืจีัดกัารืด�านสิทธิมิน่ษัย่ชุน (Due Diligence Process) อย่�าง 

ต�อเนื�อง ในป็ี 2564 ได�ดำเนินงานตามินโย่บาย่กัารืค่�มิครืองข้�อมิ้ลส�วนบ่คคล (SCG Privacy Policy) กัับผู้้�มิีส�วนได�เสีย่ท่กักัล่�มิ

Feature
Story

ป้ระเด็็น์ควิามิ
ยั�งยืน์

ผลกิาร
ด็ำเน์ิน์งาน์

ร้�จักิ เอสัซีีจี 
เคมิิคอลสั์

ป้ระเด็็น์กิาร
พััฒน์าอย่าง
ยั�งยืน์ทัี�สัำคัญ

ป้ระเด็็น์ควิามิยั�งยืน์ด็�าน์สัังคมิ

กิารด็ำเน์ิน์งาน์
ด็�าน์สัิทัธิมิน์ุษยชน์

กิระบัวิน์กิาร
จัด็กิารด็�าน์
สัิทัธิมิน์ุษยชน์

1

2

3

4

กำาหน์ดป้ระเด็น์
ควิามเสั่�ยงด�าน์ 
สัิทัธิมน์ุษยชุน์

การระบุกลุ่ม 
ผู้้�ได�รับผู้ลกระทับ

การวิางแผู้น์ป้้องกัน์
และแก�ไขป้ัญ่หา 
รวิมถึงกำาหน์ด
มาตรการเย่ยวิยา
ควิามเสั่ยหาย

การตรวิจสัอบ
ติดตามผู้ล

เป้้าหมิาย 
ภัายในัปี 2568 สััดูสั�วนั
พนัักงานัจัดูการหญ่ิง 

ติ�อพนัักงานัจัดูการทั�งหมดู

27% 
ป้ี 2564

24%

• สิ่นับสิ่นุนควัามหลากหลายของพนักงาน ดำาเน์ิน์การจ�างงาน์ 
 พัน์ักงาน์ทั่�ม่ควิามหลากหลายและแตกต่างทัั�งใน์ป้ระเทัศและ 
 ต่างป้ระเทัศ โดยทัุกคน์ม่โอกาสัเติบโตและก�าวิหน์�าใน์สัายอาชุีพั 
 อย่างเทั่าเทั่ยมกัน์ 
 ปี้ 2564 ได�จัดตั�ง 
 คณะทัำางาน์พััฒน์า 
 พัน์ักงาน์จัดการหญ่ิง 
 ข้�น์ด้แลการพััฒน์า 
 เพัื�อบรรลุเป้้าหมาย 
 ทั่�กำาหน์ดไวิ�  

เป้้าหมิาย 
การละเมิดูสัิทธุิ 

มนัุษยชุนัเป็นัศููนัย์

ป้ี 2564

0
กรณี



ประเด็น็ความยั่่�งยั่นื 45

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี ส�งเสรืิมิพนักังานให�เรืีย่นรื้�และพัฒนา

ตนเองอย่�างต�อเนื�อง ควบค้�กับักัารืพฒันาด�านภูาวะผู้้�นำ และกัารืทำงาน 

รื�วมิกัันแบบ Collaboration ผู้�านรืะบบกัารืเรืีย่นรื้�ดิจีิทัลซีึ�งพนักังาน

สามิารืถเข้�าถงึได�ท่กัที�ท่กัเวลา และจีดัทำหลักัส้ตรืที�มิเีนื�อหาทันสมิยั่

สอดคล�องกัับความิเป็ลี�ย่นแป็ลงข้องธ่รืกัิจี เพื�อพัฒนาความิรื้� ทักัษัะ 

และเตรืีย่มิความิพรื�อมิข้องพนักังานให�ทำงานได�บรืรืล่ตามิเป็้าหมิาย่

ข้องบรืิษััท 

• ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาที่รัพยากรบุคคล ดำาเนิ์น์การสัำารวิจ 
 ควิามผู้ก้พััน์ของพัน์กังาน์ท่ั�ม่ต่อองค์กรอย่างสัมำ�าเสัมอ และน์ำาผู้ลมา 
 พัจิารณาป้รบัป้รงุการบริหารและพััฒน์าทัรพััยากรบคุคลอย่างต่อเน์ื�อง 
 Career Development : พััฒน์ากระบวิน์การ Rotation และ  
 Promotion ทั่�ให�โอกาสัและเปิ้ดกวิ�างทัั�งภัายใน์วิิชุาชุีพัและข�ามสัาย 
 วิิชุาชุีพั เพัื�อให�พัน์ักงาน์สัามารถวิางแผู้น์พััฒน์าศักยภัาพัตัวิเอง  
 ให�เติบโตสัอดคล�องกับทัิศทัางและการขยายตัวิของธุรกิจ 
 Performance Management System (PMS) : ป้รับป้รุงระบบ 
 ป้ระเมิน์ผู้ลงาน์ให�เป้็น์ Evidence Based เพัื�อแสัดงผู้ลงาน์ของ 
 พัน์ักงาน์ได�ละเอ่ยดและชุัดเจน์ โดย PMS จะเชุื�อมโยงระหวิ่างตัวิวิัด 
 ทัางธุรกิจ ภัารกิจของหน์่วิยงาน์ และภัารกิจของบุคคล รวิมทัั�งให� 
 ควิามสัำาคัญ่กับพัฤตกิรรมใน์การทัำางาน์ ควิบค่้กับระบบป้ระเมนิ์ผู้ลงาน์
 Work-Life Balance : กำาหน์ดน์โยบาย Free Friday Meeting 
 งดการป้ระชุุมใน์ชุ่วิงบ่ายวิัน์ศุกร์ และจัดกิจกรรมเสัริมสัร�าง 
 ควิามสััมพััน์ธ์ Friday Get Together เพัื�อผู้่อน์คลายจากการทัำางาน์ 
 หรือการป้ระชุุมทัั�งวิัน์ใน์ชุ่วิง Work From Home
• สิ่นบัสิ่นนุการที่ำางานแบบ Hybrid Workplace จดัระบบโครงสัร�าง 
 พัื�น์ฐาน์และเทัคโน์โลย่ให�พัน์ักงาน์ทัำางาน์ได�อย่างต่อเน์ื�องใน์ชุ่วิง 
 การระบาดโควิิด 19 เชุ่น์ MS365 Zoom ฯลฯ  จัดสัรรพืั�น์ทั่�ทัำางาน์  
 Onsite เป็้น์ Co-Working Space และสัน์ับสัน์ุน์ Learning 
 Ecosystem ผู่้าน์ระบบการเรียน์ร้�ดจิิทัลั เพืั�อการเรียน์ร้�อย่างต่อเน์ื�อง 
 ของพันั์กงาน์ทัั�งใน์ป้ระเทัศและต่างป้ระเทัศ โดยรวิบรวิมเน์ื�อหา Digital  
 Learning จากทัั�งภัายใน์และภัายน์อกองค์กรมากกว่ิา 200 หลักสัต้ร  
 ผู่้าน์ StarDi Learning Management System ขององค์กร
• พัฒนาภัาวัะผูู้้นำา จัดทัำา Leadership Program พััฒน์าภัาวิะผู้้�น์ำา 
 ของพัน์ักงาน์ เชุ่น์ Lead Up Program สัำาหรับพัน์ักงาน์ระดับ 
 บังคับบัญ่ชุา และ On-boarding Program สัำาหรับ New Leaders  
 ทัั�งน์่�บริษทััจัดป้ระเมิน์ Talent Management เป็้น์ป้ระจำาทักุปี้เพืั�อหา  
 Future Leader และน์ำาผู้ลมาวิางแผู้น์พััฒน์าพัน์ักงาน์ (IDP) และ 
 แผู้น์ Succession ขององค์กร
• การดูแลพนักงานและครอบครัวัของพนักงานช่วังโควัิด 19
 (ด้หน์�า 16-19)

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี ส�งเสรืิมิและดึงด้ดบ่คลากัรืเข้�าส้�

กัรืะบวนกัารืคัดเลือกัและสรืรืหาทรืัพย่ากัรืบ่คคลอย่�างเป็็นธรืรืมิ 

โดย่ย่ดึหลักัสมิรืรืถนะ (Competency Based) เป็็นปั็จีจัีย่หลกััในกัารื 

คดัเลอืกั ผู้�านกัรืะบวนกัารืทดสอบวัดความิรื้� ค่ณลักัษัณะ และสัมิภูาษัณ์ 

เป็็นแนวป็ฏิิบัติเดีย่วกัันทั�งในป็รืะเทศและต�างป็รืะเทศ โดย่ไมิ�คำนึงถึง

ความิแตกัต�างทางกัาย่ เพศ เชุื�อชุาติ สัญชุาติ วัฒนธรืรืมิ ฯลฯ

• Internship Program สัร�างควิามร่วิมมือกับสัถาบัน์การศึกษา 
 พััฒน์าน์ักศึกษาวิิชุาชุีพัโครงการสัหกิจศึกษาติดต่อกัน์เป้็น์ป้ีทั่� 4 
 โดยเรียน์ร้�ผู่้าน์โจทัย์ปั้ญ่หาขององค์กร เพืั�อสัร�างควิามภ้ัมิใจใน์ผู้ลงาน์ 
 ทั่�น์กัศกึษาพััฒน์าด�วิยตน์เอง และจัด Excellent Internship Program  
 เปิ้ดโอกาสัให�น์กัศกึษาระดบัป้ริญ่ญ่าตรีปี้ 3 เข�ามาฝึึกงาน์กับทัางบริษทัั  
 รวิมทัั�ง Internship Program สัำาหรับน์ักศึกษาระดับ ป้วิสั. เพัื�อ 
 เตรียมควิามพัร�อมให�ตอบโจทัย์ธุรกิจ โดยม่น์ักศึกษา ป้วิสั. เข�าร่วิม 
 ทัั�งสัิ�น์ 758 คน์ และทัำางาน์กับเอสัซีีจีซีีหลังฝึึกงาน์เสัร็จทัั�งสัิ�น์ 
 248 คน์
• ขยายรูปแบบการจ้างงาน จ�างงาน์  
 แบบ Job-Based Hiring สัำาหรับ  
 กลุ่มงาน์ธุรกิจใหม่และดิจิทััล เพัื�อควิาม 
 สัอดคล�องกับธุรกิจและการแข่งขัน์ 
 ใน์อุตสัาหกรรม
• ปรับปรุงนโยบายสิ่วััสิ่ดิการให้ม่ควัาม 
 ยืดหยุ่น (Flexible Benefit) เพัื�อให�  
 สัอดคล�องกับ Lifestyle ควิามหลากหลายและควิามจำาเป็้น์ 
 ทั่�แตกต่างกัน์ของพัน์ักงาน์ เชุ่น์ การให� Point น์ำาไป้ใชุ�สัวิัสัดิการ 
 ใน์ร้ป้แบบอื�น์น์อกเหน์ือจากค่ารักษาพัยาบาล เพัื�อยกระดับ 
 ควิามผู้้กพััน์ของพัน์ักงาน์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

กิารด็้แล
เเละพััฒน์า
พัน์ักิงาน์

กิารด็ึงด็้ด็
บัุคลากิร
ทัี�มิีควิามิสัามิารถี่
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เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี สรื้างความิ

รื่วมิมิือกัับทุุกัภาคส่วนเพื่ื�อยกัรืะดัับคุณภาพื่

ชีีวิตของชีุมิชีนโดัยรือบ ให้สามิารืถพื่่�งพื่า

ตนเองไดั้อย่างยั�งยืน โดัยสื�อสารืและสรื้าง

ความิผููกัพื่ันเพื่ื�อให้เกัิดัความิไว้วางใจีในกัารื

อยู่รื่วมิกััน นำหลักัเศรืษฐกัิจีหมิุนเวียนและ

นวัตกัรืรืมิมิาเป็็นเครืื�องมิือดัำเนินโครืงกัารื

เพื่ื�อดัูแลสิ�งแวดัล้อมิ สุขภาพื่ และคุณภาพื่ชีีวิต

ของชีุมิชีน  รืวมิทุั�งรื่วมิกัันแกั้ป็ัญหา

กัารืเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพื่ภูมิิอากัาศและ 

กัารืจีัดักัารืน�ำ

Feature
Story

ประเด็็นความ
ยั่่�งยั่ืน

ผลการ
ด็ำเนินงาน

ร้�จั่ก เอสซีีจัี 
เคมิคอลส์

ประเด็็นการ
พั่ฒนาอยั่่าง
ยั่่�งยั่ืนที่ี�สำค่ญ

ประเด็็นความยั่่�งยั่ืนด็�านส่งคม

การพั่ฒนา
ชุุมชุนและ
ส่งคม

ปี 2564 
พื่นักังานทุุกัคนมิีส่วนรื่วมิ 
กัิจีกัรืรืมิ CSR อย่างน้อย 

1 คร่�งต่่อปี
งบป็รืะมิาณ 

สนับสนุนกัิจีกัรืรืมิ CSR

28 ล�านบาที่
อุดัหนุนสินค้าและบรืิกัารืชีุมิชีน

20 ล�านบาที่

สิ�งแวด็ล�อม 

ส่งคม

•	 พััฒนาสิินค้้าและผลิตภััณฑ์์ชุุมชุน ส่่งเส่ริิมชุุมชุนคิิดคิ้น  
 นวััตกริริมและส่ริ้างอััตลักษณ์์เพื่่�อัเพื่ิ�มมูลคิ่าขอังส่ินคิ้า 
 ริวัมถึึงพื่ัฒนากริะบวันการิผลิต การิอัอักแบบบริริจุุภััณ์ฑ์์   
 เชุ่น กลุ่มแม่บ้านทิิวัลิป ชุุมชุนเนินพื่ยอัม กลุ่มแปริริูปกล้วัย  
 ชุมุชุนมาบชุลูด ข้าวัส่แนค็ิบาร์ิ ชุมุชุนเกาะกก กลุม่ทิอัผ้าแส่นใย 
 กลุ่มย้อัมผ้าแตนบาตคิิ ฯลฯ และชุ่วัยชุมุชุนเพิื่�มชุ่อังทิาง  
 การิขายส่ินคิ้าและพื่ัฒนาทิักษะการิขายส่ินคิ้า ผ่านตลาดนัด  
 อัอันไลน์ “ระยองชุอปฮิิ”  
 มีริ้านคิ้าจุำาหน่ายส่ินคิ้า   
 400 ริาย ส่ริ้างริายได้กวั่า   
 1.7 ล้านบาทิ

•	 ชุ่วยเหลือชุุมชุนชุ่วงโค้วิด	19 ส่นับส่นุนอัุปกริณ์์ป้อังกัน 
 การิติดเชุ้�อัให้แก่โริงพื่ยาบาล โริงพื่ยาบาลส่นาม ชุุมชุน 
 เชุ่น อัุปกริณ์์ป้อังกันเชุ้�อัฟุุ้้งกริะจุาย ชุุด PPE หน้ากาก N95  
 แอัลกอัฮอัล์ เตียงส่นามกริะดาษ ฯลฯ ริวัมงบปริะมาณ์ 
 2.25 ล้านบาทิ

•	 โค้รงการฝายชุะลอนำ�าและการบริหารจััดการนำ�าอย่างยั�งยืน  
 จุัดกิจุกริริมตั�งแต่การิอันุริักษ์ฟุ้้�นฟุู้ป่าต้นนำ�า เชุ่น โคิริงการิ  
 ธนาคิาริต้นไม้ การิกักเก็บนำ�าลดภััยแล้ง เชุ่น การิส่ริ้างทิำานบ 
 ชุะลอันำ�า การิกักเก็บนำ�าผิวัดิน ลดปัญหานำ�าทิ่วัมขังและนำ�าหลาก  
 เชุ่น โคิริงการิธนาคิารินำ�าใต้ดิน และการิพื่ัฒนาศัักยภัาพื่ชุุมชุน 
 ในการิดูแลป่า เชุ่น 

โคิริงการิพื่ัฒนา
หลักสู่ตริป่าต้นนำ�า 

 และนักวัิจุัยทิ้อังถึิ�น

เศรษฐกิจั

1

2

3

4

รัับฟัังความคิดเห็็นของชุุมชุน 

เชุ่น จััดเวทีีรัับฟัังความคิดเห็็น 

ลงพื้้�นทีี�พื้บชุุมชุน ฯลฯ

สำำารัวจัความคิดเห็็นและความพื้ึงพื้อใจั

ของชุุมชุน โดยห็น่วยงานภายนอก 

(3rd Party)

วิเครัาะห็์ข้อมูลจัากนโยบายภาครััฐ 

ทีิศทีางของธุุรักิจั และปรัะเด็นสำังคม 

ทีี�ควรัให็้ความสำำาคัญ

จััดทีำารัายละเอียดแผนงานการั 

ดำาเนินกิจักรัรัม โดยแบ่งเป็นด้าน

เศรัษฐกิจั สำิ�งแวดล้อม และสำังคม  

การวางแผนงาน
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•	 สินับสินุนสิินค้้าและบริการของ	 	

	 วิสิาหกิจัชุุมชุน จุำานวัน 20 กลุ่ม 
 ส่ริ้างริายได้กวั่า 20 ล้านบาทิต่อัปี 

•	 รับบุตรหลานของชุุมชุนเข้าทำำางาน	 	

	 ในบริษััทำ

• นวัตกรรมเพัื�อสิิ�งแวดล้อม นวััตกริริม 
 ฟุ้้�นฟุู้ทิริัพื่ยากริทิางทิะเล เชุ่น “บ้านปลา”  
 จุากท่ิอั PE100  นวัตักริริมการิจัุดการิขยะ  
 เชุ่น เว็ับแอัปพื่ลเิคิชุนั “คุ้ม้ค่้า	(Koomkah)” 
 เพื่่�อัส่นับส่นุนกิจุการิ 
 ธนาคิาริขยะขอังชุุมชุน  
 ทิุ่นกัก ขยะลอัยนำ�า 
 SCG-DMCR Litter  
 Trap  โคิริงการิ   
 “ถุุงนมก้้โลก” นำาขยะ 
 ถึุงนมโริงเริียนกลับมา 
 ผลิตเป็นเก้าอัี�พื่ลาส่ติก  
 ฯลฯ 

• พััฒนานวัตกรรมกับดักยุงลาย

	 (Mosquito	Trap) เพื่่�อัป้อังกัน 
 โริคิไข้เล่อัดอัอักในชุุมชุน โดยริ่วัมม่อักับ 
 ส่ถึาบันปาส่เตอัริ์ ฝริั�งเศัส่ และ 
 กริมวัิทิยาศัาส่ตริ์การิแพื่ทิย์ 
 กริะทิริวัง 
 ส่าธาริณ์สุ่ข

• จุำานวันคิริัวัเริ้อันในพื่่�นทิี�เทิศับาลเม่อังมาบตาพืุ่ด  
 และเทิศับาลตำาบลมาบข่าพื่ัฒนาทิี�ได้ริับปริะโยชุน์   
 11% ขอังคิริัวัเริ้อันทิั�งหมด

• ปล้กต้นไม้และป่าชุายเลนเพัิ�มพัื�นทำ่�ด้ดซัับ	  
 คิาริ์บอัน ริ่วัมกับหน่วัยงานภัาคิริัฐและชุุมชุน 
 ปลูกต้นไม้ในปี 2564 จุำานวัน 4,000 ต้น   
 คิริอับคิลุมพื่่�นทิี� 10 ไริ่ และป่าชุายเลนพื่่�นทิี� 
 56 ไริ่ จุำานวัน 39,200 ต้น

•	 โค้รงการ	The	Lifesaver	in	School

 ผู้พื่ิทิักษ์ชุีวัิต จุัดอับริม “จัราจัรน้อย 
	 ผ้้พัิทำักษั์” แก่เยาวัชุนในโริงเริียน 3 โริง 
 ในเทิศับาลเม่อังมาบตาพืุ่ด

•	 มอบทำุนการศึึกษัา จุำานวัน 2,790 ทิุน  
 ริวัมงบปริะมาณ์กวั่า 13 ล้านบาทิต่อัปี 
 แก่ผู้ขาดแคิลนในชุุมชุนริอับโริงงาน

การประเมินผล
ต่อบแที่นที่าง
ส่งคม (SROI)

โครงการพั่ฒนาศ่กยั่ภาพั 
กลุ่มวิสาหกิจัชุุมชุน   

4.73 
โครงการบ�านปลา เอสซีีจัี  

2.31
โครงการ Waste Management 

1.89
โครงการปันโอกาส วาด็อนาคต่ 

1.76
โครงการฝายั่ชุะลอน�ำเขายั่ายั่ด็า 

1.24

หมายเหตุ	:	SROI-Social 

Return	on	Investment

ส่ดัส่่วันผลตอับแทินจุากการิลงทินุใน
กิจุกริริมด้านส่ังคิม
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เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือเอสซีีจีีซีี จีัดทำำ�รื�ยง�นก�รืพััฒน�อย่�งยั�งยืนเรื่�มิตั้ั�งแตั้่
ปีี 2564 โดยผลก�รืดำ�เนินง�นด้�นก�รืพััฒน�อย่�งยั�งยืนทำ่�นำ�เสนอในรื�ยง�น
ฉบับััน่� เป็ีนข้้อมิูลทำ่�อยูใ่นคว�มิรัืบัผิดชอบัข้องเอสซีีจีีซีี และผูบ้ัร่ืห�รืเอสซีีจีีซีี 
พัจิี�รืณ�แล้วเหน็ว่�ม่ิคว�มิเก่�ยวข้้องและสร้ื�งคุณค่�ให้แก่ผูม่้ิส่วนได้เสย่ทำกุฝ่่�ย

ขอบเขตการรายงาน
ข้้อมิูลด้�นเศรืษฐกิจีครือบัคลุมิผลก�รืดำ�เนินก�รืข้องบัรื่ษัทำย่อย 
ก�รืรื่วมิค้� บัรื่ษัทำรื่วมิ และบัรื่ษัทำอื�น ทำั�งในปีรืะเทำศและ 
ตั้่�งปีรืะเทำศ เพัื�อให้สอดคล้องกับัรื�ยง�นปีรืะจีำ�ปีี

ข้้อมิูลด้�นสิ�งแวดล้อมิ สุข้ภ�พัและคว�มิปีลอดภัย ครือบัคลุมิ
ผลก�รืดำ�เนินก�รืข้องบัรื่ษัทำย่อยทำ่�มิ่สัดส่วนก�รืถืือหุ้นตั้ั�งแตั้่
รื้อยละ 50 บัรื่ษัทำรื่วมิทำ่�เอสซีีจีีซีีมิ่อำ�น�จีในก�รืบัรื่ห�รื รืวมิทำั�ง
บัรื่ษัทำรื่วมิทำ่�ตั้้องก�รืเปิีดเผยข้้อมิูล ทำั�งน่�ยังไม่ิรืวมิบัร่ืษทัำทำ่�อยูใ่น
ตั้่�งปีรืะเทำศ บัรื่ษัทำตั้ั�งใหมิ่ (น้อยกว่� 3 ปีี) บัรื่ษัทำทำ่�ได้ 
ควบัรืวมิกิจีก�รื (น้อยกว่� 4 ปีี) โดยมิ่รื�ยชื�อบัรื่ษัทำดังแสดง 
ในหน้� 63-64 ครือบัคลุมิรืะยะเวล�ตั้ั�งแตั้่วันทำ่� 1 มิกรื�คมิ 
2564 ถืึง 31 ธัันว�คมิ 2564  

แนวทำ�งก�รืรื�ยง�นสอดคล้องกับัแนวทำ�งข้อง Global 
Reporting Initiative (GRI) ฉบัับั GRI Standards ทำ่�รืะดับั 
Core แสดงในหน้� 67-72 และยังได้นำ�เสนอคว�มิก้�วหน้� 
ก�รืดำ�เนินก�รืตั้�มิแนวทำ�งข้อง Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) ในหน้� 73-74 รืวมิถืึงก�รื 
ดำ�เนินง�นตั้�มิแนวทำ�ง Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) ในหน้� 75

ระบบบริหารจััดการ
เพื่่�อความยั�งย่น
เอสซีีจีีซีีปีรืะยุกตั้์ใช้รืะบับับัรื่ห�รืจีัดก�รืตั้�มิมิ�ตั้รืฐ�นส�กล
ตั้่�งๆ ในก�รืดำ�เนินง�น เช่น มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับับัรื่ห�รืง�น
คุณภ�พั มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รืสิ�งแวดล้อมิ มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับั

ก�รืจัีดก�รื 
อ�ชีวอน�มิัยและคว�มิปีลอดภัย ฯลฯ เพัื�อให้มิั�นใจีว่�เอสซีีจีีซีีมิ่รืะบับั 
บัรืห่�รืจีดัก�รืเพืั�อคว�มิยั�งยนืครือบัคลุมิทำั�วทำั�งองค์กรื  เอสซีีจีีซีีจึีงจัีดทำำ� 
แนวปีฏิิบััตั้ิด้�นก�รืพััฒน�อย่�งยั�งยืน เช่น แนวปีฏิิบััตั้ิก�รืพััฒน�อย่�งยั�งยืน 
แนวปีฏิบิัตัั้ด้ิ�นก�รืจัีดก�รืสิ�งแวดล้อมิ แนวปีฏิบิัติัั้ด้�นก�รืบัร่ืห�รืจัีดก�รื 
อ�ชีวอน�มิัยและคว�มิปีลอดภัย รืวมิถืึงได้ข้อก�รืรืับัรืองรืะบับับัรื่ห�รืจีัดก�รื
ข้องบัรื่ษัทำในกลุม่ิธัรุืกจิีตั้�มิมิ�ตั้รืฐ�นส�กลจี�กภ�ยนอก เช่น มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับั
บัร่ืห�รืง�นคณุภ�พั (ISO 9001-Quality Management System) 
มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รืสิ�งแวดล้อมิ (ISO 14001-Environmental 
Management System) มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รือ�ชีวอน�มิัยและ 
คว�มิปีลอดภัย (OHSAS/TIS 18001/ISO 45001-Occupational Health 
and Safety Management System) ก�รืรืบััรืองมิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัคว�มิปีลอดภัย
ในกรืะบัวนก�รืผลติั้จี�กหน่วยง�นภ�ยนอก (Process Safety Management) 
และมิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รืพัลังง�น (ISO 50001-Energy Management 
System) โดยในปีี 2564 มิ่บัรื่ษัทำในปีรืะเทำศไทำยทำ่�ได้รืับัก�รืรืับัรืองมิ�ตั้รืฐ�น
รืะบับับัรื่ห�รืง�นคุณภ�พั 100% มิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รืสิ�งแวดล้อมิ 100% 
และมิ�ตั้รืฐ�นรืะบับัก�รืจีัดก�รือ�ชีวอน�มิัยและคว�มิปีลอดภัย 100%

การรับรองรายงาน
ข้้อมิูลผลก�รืดำ�เนินง�นด้�นเศรืษฐกิจีในรื�ยง�นฉบัับัน่�ได้มิ�จี�กรืะบับั 
ก�รืเก็บัข้้อมิูลทำ�งบััญชีเช่นเด่ยวกับัรื�ยง�นปีรืะจีำ�ปีี โดยได้รืับัก�รืสอบับััญชี
จี�กผูส้อบับัญัชีรัืบัอนญุ�ตั้  ในส่วนข้องข้้อมิลูผลก�รืดำ�เนินง�นด้�นสิ�งแวดล้อมิ 
สุข้ภ�พัและคว�มิปีลอดภัย ได้มิ่ก�รืตั้รืวจีรืับัรืองคว�มิถืูกตั้้องและคว�มิ
สอดคล้องตั้�มิแนวทำ�งก�รืรื�ยง�นข้อง GRI Standards โดยบัรื่ษัทำทำ่�ปีรืึกษ�
ภ�ยนอกตั้�มิเรืื�องทำ่�กำ�หนดไว้ รื�ยละเอ่ยดในหน้� 65-66

ข้อมูลด้านสิ่ิ�งแวดล้อม
ข้้อมิูลด้�นสิ�งแวดล้อมิครือบัคลุมิกิจีกรืรืมิทำ่�พัิจี�รืณ�แล้วเห็นว่�อ�จีมิ่ผลกรืะทำบั
อย่�งม่ินัยสำ�คัญต่ั้อสิ�งแวดล้อมิ และเป็ีนข้้อมิลูท่ำ�มิ�จี�กบัร่ืษทัำท่ำ�ม่ิกรืะบัวนก�รืผลติั้ 
โดยไม่ิรืวมิข้้อมูิลจี�กบัร่ืษทัำทำ่�ไม่ิส่งผลกรืะทำบัต่ั้อสิ�งแวดล้อมิ อ�ทิำ สำ�นกัง�นข้�ย 
ห้องทำดลอง บัร่ืก�รื หรืือธัรุืกจิีก�รืลงทำนุ  แหล่งข้้อมูิลต่ั้�งๆ อ�ทิำ หลกัฐ�นทำ�ง
บััญชี ก�รืบัันทำึกค่�จี�กเครืื�องวัด ข้้อมิูลจี�กกรืะบัวนก�รืผลิตั้และจี�กก�รื
ปีรืะเมิินค่�ตั้ัวเลข้บันฐ�นข้้อมิูลทำ่�มิ่หลักก�รื แสดงในรืูปีแบับัทำ่�เปี็นค่�สัมิบัูรืณ์ 
(Absolute Value)  สำ�หรืับัค่�ก�รืใช้/หรืือก�รืปีล่อยจีำ�เพั�ะ (Specific  
Consumption/Emission) ตั้ั�งแตั้่ปีี 2559 ได้ปีรืับัรืูปีแบับัก�รืนำ�เสนอข้้อมิูล
เรืื�องพัลังง�น ก๊�ซีเรืือนกรืะจีก และนำ�� ให้ม่ิคว�มิชัดเจีนมิ�กขึ้�น โดยเปีรีืยบัเทำย่บั
กบััผลก�รืดำ�เนินง�นกรืณ่ปีกตั้ิ (Business as Usual, BAU) ทำ่�ยังไมิ่ดำ�เนิน
มิ�ตั้รืก�รืลดจี�กปีีฐ�น โดยก�รืใช้พัลังง�นและปีร่ืมิ�ณก�รืปีล่อยก๊�ซีเรืือนกรืะจีก 
ใช้ปีี 2550 เป็ีนปีีฐ�น และข้้อมิูลก�รืใช้นำ�� ใช้ปีี 2557 เป็ีนปีีฐ�น 

	 พื่ลังงาน
 ก�รืใช้พัลงัง�นรืวมิ ปีรืะกอบัด้วย พัลงัง�นคว�มิร้ือนและพัลังง�นไฟฟ้�ทำั�งหมิด 
 ทำ่�ใช้ในพัื�นทำ่�บัรื่ษัทำ/โรืงง�น ในส่วนข้องพัลังง�นไฟฟ้�มิ่ก�รืแสดงให้เห็น 
 ถึืงปีร่ืมิ�ณและสัดส่วนข้องพัลังง�นทำดแทำน และก�รืแสดงให้เห็นถืงึพัลังง�น 
 หมินุเวียน (Renewable Energy) และพัลงัง�นไม่ิหมุินเวียน (Non-Renewable  
 Energy)

	 ก๊าซเร่อนกระจัก
 หมิ�ยถืงึ ปีร่ืมิ�ณก�รืปีล่อยก๊�ซีเรืือนกรืะจีกจี�กก�รืดำ�เนินกจิีก�รืทำ่�คำ�นวณ  
 ตั้�มิ “แนวทางการรายงานและคำำานวณก๊าซเรือนกระจก” ข้อง
 WRI/WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมิ่หลักก�รืดังน่�

 1.	 ขอบเขตการรายงาน

 1.1 ก๊�ซีเรืือนกรืะจีกท่ำ�เกิดขึ้�นโดยตั้รืง (Scope 1) เกิดจี�กกรืะบัวนก�รืผลติั้ 
  หรืือกิจีกรืรืมิตั้่�งๆ ทำ่�มิ่แหล่งกำ�เนิดอยู่ในคว�มิดูแล ควบัคุมิ และ 
  บัรื่ห�รืจีัดก�รื อ�ทำิ จี�กก�รืเผ�ไหมิ้ก๊�ซีธัรืรืมิช�ตั้ิหรืือแครืกเกอรื ์
  บัอทำทำอมิทำ่�หมิ้อตั้้มิไอนำ�� เตั้�เผ� ย�นพั�หนะ 
 1.2 ก๊�ซีเรืือนกรืะจีกทำ่�เกิดข้ึ�นโดยอ้อมิ (Scope 2) เกิดจี�กก�รืซีื�อ 
  พัลังง�นจี�กภ�ยนอก อ�ทำิ พัลังง�นไฟฟ้�และพัลังง�นคว�มิรื้อน 
  ทำ่�ซีื�อจี�กแหล่งตั้่�งๆ ในรืูปีข้องไอนำ��

 2.	 การรายงานปริมาณ

 2.1 ก�รืคำ�นวณปีรื่มิ�ณก๊�ซีเรืือนกรืะจีกทำ่�เกิดจี�กกรืะบัวนก�รืผลิตั้ 
  โดยตั้รืง (Scope 1)
 • เกิดจี�กกรืะบัวนก�รืเผ�ไหมิ้
  - รื�ยง�นจี�กปีรื่มิ�ณก�รืใช้เชื�อเพัลิง (ตั้�มินำ��หนักหรืือปีรื่มิ�ตั้รื)  
   อ�ทำิ ปีรื่มิ�ณนำ��มิันหรืือก๊�ซีธัรืรืมิช�ตั้ิ x ค่�ก�รืปีล่อยก๊�ซี 

เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�
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   เรืือนกรืะจีกทำ่�อ้�งอิงจี�กองค์ก�รืบัรื่ห�รืจีัดก�รืก๊�ซีเรืือนกรืะจีก  
   (องค์ก�รืมิห�ชน) (TGO) กรืณ่ทำ่�นอกเหนือจี�ก TGO ให้อ้�งอิง 
   จี�ก Intergovernmental Panel on Climate Change 2006,  
   (IPCC)
  - รื�ยง�นจี�กปีรื่มิ�ณก�รืใช้เชื�อเพัลิง (ตั้�มิค่�คว�มิรื้อน) อ�ทำิ  
   ปีรื่มิ�ณถื่�นหิน x ค่�คว�มิรื้อน x ค่�ก�รืปีล่อยก๊�ซีเรืือนกรืะจีก 
   ทำ่�อ้�งอิงจี�ก TGO กรืณ่ทำ่�นอกเหนือจี�ก TGO ให้อ้�งอิงจี�ก 
   Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, (IPCC)
  - รื�ยง�นก�รืคำ�นวณสมิดุลมิวลข้องค�ร์ืบัอนจี�กปีร่ืมิ�ณก�รืใช้เชื�อเพัลิง 
 2.2 ก�รืคำ�นวณปีรื่มิ�ณก๊�ซีเรืือนกรืะจีกทำ่�เกิดข้ึ�นโดยอ้อมิ (Scope 2)  
  จีะรื�ยง�นจี�กปีรื่มิ�ณก�รืซีื�อไฟฟ้�หรืือไอนำ�� x ค่�ก�รืปีล่อยก๊�ซี 
  เรืือนกรืะจีกทำ่�อ้�งอิงค่�จี�ก TGO ผู้ผลิตั้หรืือผู้ข้�ย

	 3.	 การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  จีะครือบัคลุมิถืงึก๊�ซี CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 และ NF3
  โดยคำ�นวณและแสดงผลในรืูปีก๊�ซีค�รื์บัอนไดออกไซีด์เทำ่ยบัเทำ่� 
  จี�กค่�ศักยภ�พัในก�รืทำำ�ให้เกิดภ�วะโลกรื้อน (Global Warming  
  Potential, GWP) ทำ่�กำ�หนดโดย IPCC

	 มลพื่ิษที่างอากาศ
 หมิ�ยถืงึ ปีร่ืมิ�ณส�รืมิลพิัษทำ�งอ�ก�ศ อ�ทิำ ออกไซีด์ข้องไนโตั้รืเจีน ออกไซีด์ 
 ข้องซีัลเฟอรื์ และฝุ่่นทำ่�เกิดจี�กก�รืเผ�ไหมิ้ตั้่�งๆ และเป็ีนองค์ปีรืะกอบั 
 อยูใ่นกรืะบัวนก�รืผลติั้ ซึี�งชนดิข้องส�รืมิลพิัษจีะขึ้�นอยูกั่บักรืะบัวนก�รืผลติั้ 
 ข้องแต่ั้ละหน่วยปีฏิบิัตัั้กิ�รื โดยอ้�งอิงผลและว่ธีัก�รืตั้รืวจีวดัตั้�มิท่ำ�กฎหมิ�ย 
 กำ�หนด อ�ทิำ US EPA หรืือมิ�ตั้รืฐ�นเทำย่บัเท่ำ� หรืือกฎหมิ�ยไทำย  ก�รืรื�ยง�น 
 ปีร่ืมิ�ณส�รืมิลพัษิ โดยก�รืคำ�นวณปีร่ืมิ�ณคว�มิเข้้มิข้้นท่ำ�ได้จี�กก�รืสุม่ิตั้รืวจี 
 วัดส�รืมิลพัิษทำ่�รืะบั�ยจี�กปีล่อง (Spot Check) ตั้�มิสภ�วะจีรื่งในข้ณะ 
 ตั้รืวจีวัดโดยห้องปีฏิิบััตั้ิก�รืทำ่�ได้รืับัก�รืรืับัรืองและข้ึ�นทำะเบั่ยนกับั 
 กรืมิโรืงง�นอุตั้ส�หกรืรืมิ ปีรืะกอบักับัอัตั้รื�ก�รืไหลข้องลมิรื้อนทำ่�ปีล่อย  
 และชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น  

 นอกจี�กน่�เอสซีีจีีซีีดำ�เนินก�รืตั้รืวจีวัดค่�ก�รืรืะบั�ยมิลพัิษจี�กปีล่อง  
 ด้วยรืะบับัก�รืตั้รืวจีวัดมิลพัิษทำ�งอ�ก�ศจี�กปีล่องแบับัอัตั้โนมิัตั้ิอย่�ง 
 ตั้่อเนื�อง (Continuous Emission Monitoring Systems, CEMS)  
 ปีรื่มิ�ณส�รือินทำรืีย์รืะเหย (Volatile Organic Compounds) ได้จี�ก 
 ก�รืตั้รืวจีวัดตั้�มิกฎหมิ�ย และก�รืคำ�นวณโดยใช้ Emission Factor หรืือ 
 โปีรืแกรืมิก�รืคำ�นวณทำ่�ได้รืับัก�รืยอมิรัืบัจี�กองค์ก�รืพิัทำกัษ์สิ�งแวดล้อมิ 
 แห่งปีรืะเทำศสหรืฐัอเมิร่ืก� (US EPA)

	 น�ำ

 ก�รืจีัดก�รืนำ�� ปีรืะกอบัด้วย ปีรื่มิ�ณนำ��จี�กภ�ยนอก ปีรื่มิ�ณนำ��ทำ่�นำ�กลับั 
 มิ�ใช้ และปีรื่มิ�ณนำ��ทำิ�ง 

 ปีรื่มิ�ณนำ��จี�กภ�ยนอก เรื่�มิตั้ั�งแตั้่ปีี 2563 มิ่ก�รืรื�ยง�นปีรื่มิ�ณนำ��จี�ก 
 ภ�ยนอกแบั่งตั้�มิปีรืะเภทำแหล่งนำ�� ได้แก่ นำ��ผิวดิน นำ��ใตั้้ดิน และนำ��จี�ก 
 หน่วยง�นอื�น นอกจี�กน่�ยังแบั่งปีรืะเภทำเป็ีนนำ��จีืด ได้แก่ นำ��ทำ่�มิ่ค่�ข้องแข้็ง 
 ทำ่�ละล�ยในนำ��ไมิ่เกิน 1,000 มิิลลิกรืัมิตั้่อลิตั้รื และนำ��อื�นๆ ได้แก่ นำ��ทำ่�มิ ่
 ค่�ข้องแข้็งทำ่�ละล�ยในนำ��เกิน 1,000 มิิลลิกรืัมิตั้่อลิตั้รื และแยกรื�ยง�น 
 ก�รืใช้นำ��จี�กพัื�นทำ่�เส่�ยง (Water Stress Area) 

 นำ��กลับัมิ�ใช้ (Recycled Water) หมิ�ยถืึง ปีรื่มิ�ณนำ��ทำ่�นำ�กลับัมิ�ใช ้
 หลังผ่�นกรืะบัวนก�รืปีรืับัปีรืุงคุณภ�พัแล้วโดยไมิ่นับัรืวมินำ��ทำ่�ไมิ่ผ่�นก�รื 
 ปีรืับัปีรืุงคุณภ�พั อ�ทำิ นำ��หล่อเย็น 

 ปีรื่มิ�ณนำ��ทำิ�ง เรื่�มิรื�ยง�นปีรื่มิ�ณนำ��ทำิ�งในปีี 2563 โดยรื�ยง�นปีรื่มิ�ณ 
 นำ��ทำิ�งตั้�มิแหล่งทำ่�ปีล่อย และปีรื่มิ�ณนำ��ทำิ�งตั้�มิปีรืะเภทำข้องนำ��ทำิ�ง สำ�หรืับั 
 ปีรื่มิ�ณนำ��ทำิ�งแยกตั้�มิปีรืะเภทำข้องนำ��ทำิ�ง มิ่ก�รืรืะบัุว่�ปีล่อยนำ��ทำิ�งลง 
 พัื�นทำ่�เส่�ยงเทำ่�ใด รืวมิถืึงก�รืรื�ยง�นคุณภ�พันำ��ทำิ�งตั้�มิรืูปีแบับัเดิมิ ได้แก่  
 BOD, COD และส�รืแข้วนลอย กย็งัคงรื�ยง�นควบัคู่ไปีกับัปีร่ืมิ�ณนำ��ทำิ�งด้วย

	 ของเสิ่่ยอุตสิ่าหกรรม

 ก�รืรื�ยง�นข้องเส่ยอุตั้ส�หกรืรืมิมิ่ก�รืรื�ยง�นแยกปีรืะเภทำเป็ีนข้องเส่ย 
 อันตั้รื�ยและข้องเส่ยไมิ่อันตั้รื�ยตั้�มิปีรืะก�ศกรืะทำรืวงอุตั้ส�หกรืรืมิ 
 เรืื�องก�รืกำ�จีัดสิ�งปีฏิิกูลหรืือวัสดุทำ่�ไมิ่ใช้แล้วปีี 2548 หรืือกฎหมิ�ย 
 ข้องแตั้่ละปีรืะเทำศ แตั้่ไมิ่นับัรืวมิข้องเส่ยทำ่�ยังอยู่ในกรืะบัวนก�รืผลิตั้ 
 ทำ่�ส�มิ�รืถืนำ�กลับัเข้้�ผลิตั้ซีำ�� (Work in Process, WIP)  

 ในปีี 2562 เรื่�มิมิ่ก�รืรื�ยง�นปีรื่มิ�ณก�รืเกิดข้องเส่ย ปีรื่มิ�ณก�รืจีัดก�รื 
 ข้องเส่ย และปีรื่มิ�ณข้องเส่ยทำ่�จีัดเก็บัในพัื�นทำ่� เพัื�อให้เห็นถืึงปีรืะสิทำธั่ภ�พั 
 ข้องกรืะบัวนก�รืและปีรืะสทิำธ่ัภ�พัข้องก�รืจัีดก�รื  ปีร่ืมิ�ณก�รืจัีดก�รืข้องเสย่ 
 แยกตั้�มิว่ธัีจีัดก�รืทำ่�ดำ�เนินก�รืมิ�แล้ว ได้แก่ ก�รืใช้ซีำ��/ใช้ใหมิ่ ก�รืกำ�จีัด 
 โดยก�รืเผ�ทำำ�ล�ยและก�รืฝ่ังกลบั  ก�รืรื�ยง�นปีรื่มิ�ณก�รืเกิดข้องเส่ย 
 จี�กกรืะบัวนก�รืผลิตั้จีะใช้ว่ธัีก�รืทำ่�เหมิ�ะสมิในก�รืชั�ง คำ�นวณ หรืือ 
 ปีรืะมิ�ณก�รืตั้�มิหลักว่ช�ก�รื  ส่วนปีรื่มิ�ณก�รืจีัดก�รืข้องเส่ยทำ่�มิ่ก�รืส่ง 
 ไปีจีัดก�รืภ�ยนอกจีะใช้ว่ธัีก�รืชั�งนำ��หนักซีึ�งจีะมิ่คว�มิถืูกตั้้องแมิ่นยำ�กว่�  

 ในปีี 2564 ได้มิ่ก�รืรื�ยง�นปีรื่มิ�ณข้องเส่ยแยกตั้�มิก�รืจีัดก�รืตั้�มิ GRI  
 306 version 2020 โดยแยกเปี็นข้องเส่ยทำ่�แยกออกจี�กก�รืกำ�จีัด โดย 
 ก�รืใช้ซีำ�� ก�รืใช้ใหมิ่ และก�รืนำ�กลับัมิ�ใช้ปีรืะโยชน์ใหมิ่อื�นๆ และข้องเส่ย 
 ท่ำ�ถูืกส่งตั้รืงไปีเพืั�อกำ�จัีด โดยก�รืกำ�จัีดโดยก�รืเผ�เพืั�อเอ�พัลังง�น ก�รืกำ�จัีด 
 โดยก�รืเผ�โดยไม่ิได้พัลังง�น ก�รืกำ�จัีดโดยก�รืเผ�ทำำ�ล�ยอื�นๆ และก�รืฝั่งกลบั

ข้อมูลด้านสิุ่ขภาพื่และความปลอดภัย

	 ข้อมูลจัำนวนพื่นักงานและคู่ธุุรกิจั

	 1.	 พนักงาน คือ บุัคคลท่ำ�ปีฏิบิัติัั้ง�นให้บัร่ืษทัำเตั้ม็ิเวล�ตั้�มิสัญญ�จ้ี�ง ได้แก่  
  พันักง�นรืะดับัปีฏิบิัติัั้ก�รื รืะดบัับัังคับับััญช�และว่ช�ชีพั และรืะดบััจีดัก�รื  
  รืวมิทำั�งพันักง�นทำดลองง�น และพันักง�นสัญญ�จี้�งพัิเศษ
 • พันักง�นรืะดับัปีฏิิบััตั้ิก�รื คือ พันักง�นทำ่�ใช้ทำักษะและเทำคนิคในก�รื 
  ทำำ�ง�นปีรืะจีำ�
 • พันักง�นบัังคับับััญช�และว่ช�ชีพั คือ พันักง�นทำ่�มิ่หน้�ทำ่�บัรื่ห�รืง�น 
  ทำ่�แน่นอนหรืือมิ่ผู้ใตั้้บัังคับับััญช�ทำ่�เป็ีนรืะดับัปีฏิิบััตั้ิก�รื
 • พันักง�นรืะดับัจีัดก�รื คือ ผู้บัรื่ห�รืทำ่�มิ่หน้�ทำ่�รืับัผิดชอบัในก�รืกำ�หนด 
  กลยุทำธั์หรืือนโยบั�ย มิ่หน้�ทำ่�กรืะจี�ยง�นและควบัคุมิผู้ใตั้้บัังคับับััญช� 
  ให้ปีฏิิบััตั้ิง�นตั้�มินโยบั�ยและง�นปีรืะจีำ�วัน
 • พันักง�นสัญญ�จี้�งพัิเศษ คือ ผู้ปีฏิิบััตั้ิง�นภ�ยใตั้้สัญญ�จี้�งเป็ีนก�รื 
  ชั�วครื�วทำ่�มิ่กำ�หนดรืะยะเวล�จี้�งเรื่�มิตั้้นและสิ�นสุดทำ่�แน่นอน

	 2.	 คำ่ธุ่รุกจิ คอื ผูท่้ำ�ได้รัืบัคว�มิยินยอมิให้ทำำ�ง�น หรืือบัร่ืก�รื หรืือทำำ�ปีรืะโยชน์ 
  ให้บัรื่ษัทำ นอกเหนือจี�กพันักง�นข้องบัรื่ษัทำตั้�มิคว�มิหมิ�ยข้้�งตั้้น 
  คู่ธัุรืกิจีแบั่งเป็ีน 3 ปีรืะเภทำดังน่�

  1) คู่ธัุรืกิจีในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น คือ คู่ธัุรืกิจีทำ่�ปีฏิิบััตั้ิง�นให้กับับัรื่ษัทำ ซีึ�งง�น  
   และ/หรืือ สถื�นทำ่�ปีฏิิบััตั้ิง�น ควบัคุมิโดยบัรื่ษัทำ (ไมิ่รืวมิคู่ธัุรืกิจี 
   จี�กกิจีกรืรืมิข้นส่ง)
  2) คู่ธัุรืกิจีข้นส่งโดยตั้รืง คือ คู่ธัุรืกิจีข้นส่งทำ่�บัรื่ห�รืจีัดก�รืภ�ยใตั้ ้
   แบัรืนด์เอสซีีจีีซีี
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  3) คู่ธัรุืกจิีข้นส่งอื�นๆ คอื คู่ธุัรืกิจีข้นส่งอื�นๆ ทำ่�ไม่ิได้บัร่ืห�รืจีดัก�รืภ�ยใต้ั้ 
   แบัรืนด์เอสซีีจีีซีี  ข้้อมิูลข้องคู่ธัุรืกิจีในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�นจีะถืูกนำ�ไปีใช้ 
   ว่เครื�ะห์เป็ีนหน่วยจีำ�นวนชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น  สำ�หรืับัคูธ่ัรุืกจิีข้นส่ง 
   ในบัรื่ษัทำเอสซีีจีี โลจี่สตั้ิกส์ เมิเนจีเมินทำ์ จีำ�กัด จีะแสดงข้้อมิูลเป็ีน 
   จีำ�นวนกิโลเมิตั้รื  

 นอกจี�กน่�เอสซีีจีีซีียังมิ่นิย�มิข้องบัุคคลทำ่� 3 คือ บัุคคลอื�นๆ ทำ่�ไมิ่ใช่ 
 พันักง�นและไมิ่ใช่คู่ธัุรืกิจี ซีึ�งไมิ่ได้ปีฏิิบััตั้ิง�นให้กับับัรื่ษัทำ ซีึ�งจีะไมิ่รืวมิใน 
 ข้้อมิูลทำ่�แสดง

	 การคำนวณชั่ั�วโมงการที่ำงาน
 1. ข้้อมิูลมิ�จี�กรืะบับัก�รืบัันทำึกเวล�และก�รืเก็บับัันทำึกข้้อมิูลจี�ก 
  หน่วยง�นก�รืบัุคคล หรืือหน่วยง�นบััญชี หรืือหน่วยง�นธัุรืก�รื 
  ทำ่�เก่�ยวข้้อง
 2. ในกรืณ่ทำ่�บัรื่ษัทำหรืือโรืงง�นไมิ่มิ่รืะบับัก�รืบัันทำึกเวล�จีะใช้ว่ธัีก�รื 
  ปีรืะมิ�ณชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น โดยใช้สูตั้รืก�รืคำ�นวณดังน่� 

 6. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจ็ีบัจี�กก�รืทำำ�ง�นถึืงข้ั�นเสย่ชีว่ตั้ในพืั�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถึืง 
  จีำ�นวนผู้ทำ่�ได้รืับับั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ (รื�ย)  
  ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 7. จีำ�นวนผู้บั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ส่งผลกรืะทำบัรืุนแรืงในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น  
  หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้ทำ่�ได้รืับับั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นในรืะดับัทำ่�ส่งผล 
  กรืะทำบัรืุนแรืง ไมิ่รืวมิเส่ยชีว่ตั้
 8. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ส่งผลกรืะทำบัรืุนแรืงในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น  
  หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้ทำ่�ได้รืับับั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นในรืะดับัทำ่�ส่งผล 
  กรืะทำบัรืนุแรืง ไม่ิรืวมิเสย่ชีว่ตั้ (รื�ย) ต่ั้อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 9. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจ็ีบัจี�กก�รืทำำ�ง�นถึืงข้ั�นสูญเสย่วันทำำ�ง�นในพืั�นทำ่�ทำำ�ง�น  
  หมิ�ยถืงึ จีำ�นวนผูท่้ำ�ได้รืบัับั�ดเจ็ีบัจี�กก�รืทำำ�ง�นในรืะดบััทำ่�ต้ั้องสญูเสย่ 
  วนัทำำ�ง�น (รื�ย) ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 10. อัตั้รื�คว�มิรืนุแรืงข้องก�รืบั�ดเจ็ีบัจี�กก�รืทำำ�ง�นถึืงข้ั�นสูญเสย่วันทำำ�ง�น  
  ในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนวันทำ่�หยุดง�นจี�กก�รืได้รืับับั�ดเจี็บั 
  จี�กก�รืทำำ�ง�นในรืะดับัทำ่�ตั้้องสูญเส่ยวันทำำ�ง�น (วัน) ตั้่อ 1,000,000  
  ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 11. จีำ�นวนผูเ้จ็ีบัป่ีวยและเป็ีนโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นท่ำ�ต้ั้องม่ิก�รืบันัทำกึทำั�งหมิด 
  ในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้เจี็บัป่ีวยและเป็ีนโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�น  
  (Work-related) ท่ำ�ม่ิผลรืะดบััคว�มิรุืนแรืงถึืงข้ั�นเสย่ชีว่ตั้ สญูเสย่วันทำำ�ง�น 
  เปีล่�ยนง�น หรืือรืักษ�พัย�บั�ล 
 12. อัตั้รื�ก�รืเจี็บัป่ีวยและโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ตั้้องมิ่ก�รืบัันทำึกทำั�งหมิด  
  ในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้เจี็บัป่ีวยและเป็ีนโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�น 
  ทำ่�มิ่ผลรืะดับัคว�มิรืุนแรืงถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ สูญเส่ยวันทำำ�ง�น เปีล่�ยนง�น  
  หรืือรืักษ�พัย�บั�ล (รื�ย) ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 13. จีำ�นวนผู้เจี็บัป่ีวยและเป็ีนโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ในพัื�นทำ่� 
  ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้เส่ยชีว่ตั้จี�กก�รืเจี็บัป่ีวยและเป็ีนโรืคจี�ก 
  ก�รืทำำ�ง�น ไม่ิว่�จีะเสย่ชีว่ตั้ทัำนทำห่รืือเสย่ชีว่ตั้ภ�ยหลงัทำ่�เป็ีนผลสบืัเนื�อง 
  จี�กเหตัุ้ก�รืณ์นั�นๆ
 14. อัตั้รื�เหตัุ้ก�รืณ์เกือบัเกิดอุบััตั้ิเหตัุ้ หมิ�ยถืึง จีำ�นวนเหตัุ้ก�รืณ์เกือบั 
  เกิดอุบััตั้ิเหตัุ้ (เรืื�อง) ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น

 สูญเส่ยวันทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง ก�รืบั�ดเจี็บั เจี็บัป่ีวย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�น 
 ทำ่�ส่งผลให้ผู้บั�ดเจี็บัไมิ่ส�มิ�รืถืกลับัมิ�ปีฏิิบััตั้ิง�นได้ตั้�มิปีกตั้ิในวันทำำ�ง�น 
 ถืัดไปี หรืือในกะถืัดไปี รืวมิถืึงกรืณ่ทำ่�บั�ดเจี็บั เจี็บัป่ีวย และโรืคจี�กก�รื 
 ทำำ�ง�นนั�นเป็ีนเหตัุ้ให้ตั้้องหยุดง�น ไมิ่ส�มิ�รืถืมิ�ปีฏิิบััตั้ิง�นได้ในภ�ยหลัง 
 วันทำ่�เกิดเหตัุ้

 ก�รืบั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ส่งผลกรืะทำบัรืุนแรืง หมิ�ยถืึง ก�รืบั�ดเจี็บั 
 จี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ส่งผลให้มิ่ผู้ได้รืับับั�ดเจี็บัถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ หรืือพัิก�รื  
 ทำุพัพัลภ�พั สูญเส่ยอวัยวะหรืือไมิ่ส�มิ�รืถืกลับัมิ�เป็ีนปีกตั้ิได้ หรืือส�มิ�รืถื 
 กลับัมิ�มิ่สภ�พัเหมิือนก่อนได้รืับัก�รืบั�ดเจี็บั แตั้่ใช้รืะยะเวล�มิ�กกว่� 
 6 เดือนนับัจี�กวันทำ่�เกิดเหตัุ้

การเปล่�ยนแปลงที่่�ม่นัยสิ่�าคัญ
ปีี 2562 เป็ีนต้ั้นไปี ข้้อมิลูสิ�งแวดล้อมิ พัลังง�น ก๊�ซีเรืือนกรืะจีก คว�มิปีลอดภัย
และอ�ชีวอน�มัิย ไม่ิรืวมิผลก�รืดำ�เนินง�นข้องบัร่ืษทัำสย�มิมิิตั้ซียุพ่ัทำเ่อ จีำ�กัด 
บัรื่ษัทำไทำยเพั็ทำเรืซี่น จีำ�กัด บัรื่ษัทำไทำยพัล�สตั้ิกและเคมิ่ภัณฑ์์ (โรืงง�น
สมิุทำรืปีรื�ก�รื) จีำ�กัด และบัรื่ษัทำสย�มิสเตั้บัิไลเซีอรื์ จีำ�กัด เนื�องจี�กมิ่ก�รื
ยกเลิกก�รืดำ�เนินธัุรืกิจีในเอสซีีจีีซีี 

ปีี 2564 บัรื่ษัทำมิ�บัตั้�พัุดโอเลฟินส์ จีำ�กัด มิ่ก�รืเพัิ�มิกำ�ลังก�รืผลิตั้จี�กเดิมิอ่ก 
300,000 ตั้ันตั้่อปีี

จำานวนชั่ั�วโมงการทำางาน	=

(จีำ�นวนคน x จีำ�นวนวันทำำ�ง�น x 
จีำ�นวนชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�นปีกตั้ิตั้่อวัน) + 

จีำ�นวนชั�วโมิงล่วงเวล�รืวมิ 
(เฉพั�ะพันักง�นปีฏิิบััตั้ิก�รื 

และคู่ธัุรืกิจี)

	 การบันที่ึกข้อมูลด้านสิุ่ขภาพื่และความปลอดภัย

 เอสซีีจีีซีีบันัทึำกข้้อมิลูด้�นสขุ้ภ�พัและคว�มิปีลอดภัยทำ่�เกิดขึ้�นจี�กก�รืทำำ�ง�น  
 ดังน่�

 1. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจี็บั เจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ตั้้องมิ่ก�รืบัันทำึก 
  ทำั�งหมิดในพัื�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้ทำ่�ได้รืับับั�ดเจี็บั เจี็บัป่ีวย 
  และเป็ีนโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�มิ่ผลรืะดับัคว�มิรืุนแรืงถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ 
  สญูเสย่วันทำำ�ง�น เปีล่�ยนง�นหรืือรืกัษ�พัย�บั�ล (รื�ย) ต่ั้อ 1,000,000 
  ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 2. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจี็บั เจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ 
  ในพืั�นทำ่�ทำำ�ง�น หมิ�ยถึืง จีำ�นวนผูท่้ำ�ได้รัืบับั�ดเจ็ีบั เจ็ีบัป่ีวย และเป็ีนโรืค 
  จี�กก�รืทำำ�ง�นถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ (รื�ย) ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 3. จีำ�นวนผู้บั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ตั้้องมิ่ก�รืบัันทำึกทำั�งหมิดในพัื�นทำ่� 
  ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้บั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�น (Work-related) 
  ทำ่�มิ่ผลรืะดับัคว�มิรืุนแรืงถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ สูญเส่ยวันทำำ�ง�น เปีล่�ยนง�น  
  หรืือรืักษ�พัย�บั�ล
 4. อัตั้รื�ก�รืบั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�ตั้้องมิ่ก�รืบัันทำึกทำั�งหมิดในพัื�นทำ่� 
  ทำำ�ง�น หมิ�ยถืึง จีำ�นวนผู้ทำ่�ได้รืับับั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นทำ่�มิ่ผลรืะดับั 
  คว�มิรืุนแรืงถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ สูญเส่ยวันทำำ�ง�น เปีล่�ยนง�น หรืือรืักษ� 
  พัย�บั�ล (รื�ย) ตั้่อ 1,000,000 ชั�วโมิงก�รืทำำ�ง�น
 5. จีำ�นวนผู้บั�ดเจี็บัจี�กก�รืทำำ�ง�นถืึงข้ั�นเส่ยชีว่ตั้ หมิ�ยถืึง จีำ�นวน 
  ผู้เส่ยชีว่ตั้จี�กก�รืบั�ดเจี็บั ไมิ่ว่�จีะเส่ยชีว่ตั้ทำันทำ่หรืือเส่ยชีว่ตั้ภ�ยหลัง 
  ทำ่�เป็ีนผลสืบัเนื�องจี�กเหตัุ้ก�รืณ์นั�นๆ
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ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจั 

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

รายได้้จากการขาย ล้้านบาท  206,280 221,538 177,634 146,870 238,390 GRI 201-1

กำาไรสำำาหรับปีี 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

ผล้ปีระโยชน์ของพนักงาน ปีระกอบด้้วย เงินเดื้อน ค่่าจ้าง สำวัสำด้ิการ 
ค่่าใช้จ่ายโค่รงการสำมทบเงินแล้ะโค่รงการผล้ปีระโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ 

ล้้านบาท  9,517  9,407  10,209  10,396  10,425 GRI 201-1

เงินปีันผล้จ่ายให้แก่ผ้้ถืือห้้น บริษััทปี้นซิิเมนต์์ไทย จำากัด้ (มหาชน) ล้้านบาท  16,867  10,327  11,758  11,942  85,841 GRI 201-1

ต์้นท้นทางการเงินท่�จ่ายให้แก่ผ้้ให้ก้้ยืมเงิน ล้้านบาท  898  721  935  908  1,748 GRI 201-1

ภาษัท่่�จ่ายให้แก่รฐับาล้แล้ะหน่วยงานราชการท้องถิื�น อาท ิภาษัเ่งินได้้
นิติ์บ้ค่ค่ล้ ภาษั่บำาร้งท้องถืิ�น ภาษั่โรงเรือน แล้ะภาษั่ธุ้รกิจเฉพาะ 

ล้้านบาท  3,994  3,119  2,085  3,178  3,818 GRI 201-1

สำทิธิุปีระโยชน์ทางภาษัแ่ล้ะอื�นๆ จากการส่ำงเสำริมการล้งท้นแล้ะการวิจยั 
แล้ะพัฒนา 

ล้้านบาท  3,795  1,097  537  414  949 GRI 201-1

เงินสำนับสำน้นสำมาค่มแล้ะองค่์กรต์่างๆ* ล้้านบาท NA NA NA NA NA

เงินสำนับสำน้นกิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับการเมือง** ล้้านบาท 0 0  0 0 0

รายได้้จากการขายสำินค่้าแล้ะบริการท่�ม่ม้ล้ค่่าเพิ�มสำ้ง 
(เฉพาะบริษััทย่อย)

ล้้านบาท
%

 62,538 
30

 67,253 
30

 59,472
33

53,533
36

85,460
36

รายได้้จากการขายสำนิค้่าแล้ะบริการท่�ได้้รบัฉล้าก SCG Green Choice 
(เฉพาะบริษััทย่อย)

ล้้านบาท
%

 114,995 
56

125,271 
57

 86,733
49 

 65,739 
42

 124,149 
49

รายได้้จากการขายสำนิค้่าแล้ะบริการท่�ส่ำงมอบค้่ณค่่าโด้ยต์รงต่์อล้้กค้่า
ต์อนใช้งาน

ล้้านบาท
%

NA
NA

NA
NA

 NA
NA

 490 
0.31

 5,302 
2.1

RT-CH-410a.1

ค่้่ธุ้รกิจท่�ได้้รับการปีระเมินค่วามเสำ่�ยงด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม สำังค่ม  
แล้ะการกำากับด้้แล้

% ของม้ล้ค่่าจัด้หา NA  50 80 99   99

สำัด้สำ่วนม้ล้ค่่าการจัด้หาแยกต์ามภ้มิศาสำต์ร์  
• ในปีระเทศ 
• ต์่างปีระเทศ

% ของม้ล้ค่่าจัด้หา
80
20

74
26

78
22

78
22

80
20

ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System จำานวน 6  2  3  2  8 GRI 205-3

ค่วามพึงพอใจโด้ยรวมของล้้กค่้า % 86 86 85 88 87

* 7 ล้ำาด้ับแรกขององค่์กรท่� เอสำซิีจี เค่มิค่อล้สำ์ ให้การสำนับสำน้นค่ือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
 สำภาอ้ต์สำาหกรรมแห่งปีระเทศไทย, สำมาค่มเค่รือข่ายโกล้บอล้ค่อมแพ็กแห่งปีระเทศไทย, สำภาหอการค่้าแห่งปีระเทศไทย, สำมาค่มการจัด้การธุ้รกิจแห่งปีระเทศไทย  
 แล้ะสำมาค่มสำ่งเสำริมสำถืาบันกรรมการบริษััทไทย
** เอสำซิีจี เค่มิค่อล้สำ์ วางต์ัวเปี็นกล้างทางการเมือง โด้ยไม่ม่นโยบายสำนับสำน้นด้้านการเงินหรือร้ปีแบบอื�นแก่พรรค่การเมือง กล้้่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผ้้ล้งสำมัค่รรับเล้ือกต์ั�งทางการเมือง 
 ทั�งในระด้ับท้องถืิ�น ระด้ับภ้มิภาค่ หรือระด้ับปีระเทศ หรือบ้ค่ค่ล้ผ้้ม่อิทธุิพล้ทางการเมือง หรือนักวิ�งเต์้นทางการเมือง หรือผ้้ได้้รับปีระโยชน์ทางการเมือง แล้ะอื�นๆ ท่�ม่ล้ักษัณะค่ล้้ายค่ล้ึงกัน 
 (เช่นการซิื�อเสำ่ยง)

NA = Not Available
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ไทย
90%

กัมพ้ชา
1%

สำิงค่โปีร์
1%

เวียด้นาม
6%

อินโด้น่เซิีย
2%

ภาษ่ที่่�จั่ายให้
รัฐบาล

ไทย

อินโด้น่เซิีย

กัมพ้ชา

เวียด้นาม

สำิงค่โปีร์

ไที่ย

124,297 ล้�นบั�ทำ
เว่ยดนาม

19,938 ล้้านบาท

เอเชั่่ยใต้

17,410 ล้้านบาท

จั่น

16,755 ล้้านบาท

อินโดน่เซ่ย

14,921 ล้้านบาท

รายได้จัากการขาย

238,390 ล้้านบาท
เอเชั่่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้	(1)

13,836 ล้้านบาท

เอเชั่่ยตะวันออก	(2) 

8,483 ล้้านบาท

อ่�น ๆ

22,750 ล้้านบาท

(1) ไม่รวมปีระเทศไทย เวียด้นาม  

 แล้ะอินโด้น่เซิีย

(2) ไม่รวมปีระเทศจีน

ไที่ย

929 ล้�นบั�ทำ
เว่ยดนาม

20 ล้้านบาท

สิ่ิที่ธุิประโยชั่น์ที่างภาษ่

949 ล้้านบาท

ไทย

อินโด้น่เซิีย

กัมพ้ชา

เวียด้นาม

สำิงค่โปีร์

กัมพ้ชา
8%

สำิงค่โปีร์
9%

เวียด้นาม
10%

อินโด้น่เซิีย
9%

รายได้
จัากการขาย

ไทย
64%

ไทย

เวียด้นาม

สิ่ิที่ธุิประโยชั่น์
ที่างภาษ่ ไทย

98%

เวียด้นาม
2%

ไที่ย

3,451 ล้�นบั�ทำ
เว่ยดนาม

223 ล้้านบาท

อินโดน่เซ่ย

82 ล้้านบาท

สิ่ิงคโปร์

41 ล้้านบาท

ภาษ่ที่่�จั่ายให้รัฐบาล

3,818 ล้้านบาท
กัมพืู่ชั่า

20 ล้้านบาท

อ่�น ๆ

1 ล้้านบาท
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ผลการดำเนินงานด้านสิ่ิ�งแวดล้อม
ปริมาณการผลิตและการใชั่้วัตถุุดิบ

การปล่อยก๊าซเร่อนกระจัก

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564* GRI Standard SASB

ปีริมาณการผล้ิต์ พันต์ัน  9,460  8,953  8,350  7,906  9,420  RT-CH-000.A 

ปีริมาณวัต์ถื้ด้ิบ พันต์ัน  2,560  2,561  2,562  2,563  2,564 GRI 301-1

ปีริมาณวัสำด้้นำากล้ับมาใช้ใหม่ พันต์ัน  29  15  37  32  53 GRI 301-2

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย ปีฐาน	2550 2560 2561 2562 2563 2564* GRI Standard SASB

ก๊าซิเรือนกระจก Scope 1 แล้ะ 2 ล้้านต์ัน CO2e 2.66 4.58 4.39 4.32 4.02 4.73

ก๊าซิเรือนกระจก Scope 1** ล้้านต์ัน CO2e 1.83 3.59 3.47 3.44 3.15 3.71 GRI 305-1 RT.CH-110a.1

ก๊าซิเรือนกระจก Scope 2** ล้้านต์ัน CO2e 0.84 0.99 0.93 0.89 0.87 1.02 GRI 305-2

ปีริมาณก๊าซิเรือนกระจกท่�ล้ด้ล้ง 
เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2550

ล้้านต์ัน 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 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ
** อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)

ภาพื่รวมการลดก๊าซเร่อนกระจัก

0.00

2560 2561 2562 2563 2564*

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.64 0.69
0.55

0.61

0.80

ล้้านตั์น CO2e

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจัก

0

ปีีฐาน 2550 2560 2561 2562 2563 2564*

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.83
0.84

2.66

5.22 5.08 4.87 4.62

5.53

3.59 3.47 3.44 3.15
3.71

0.99 0.93 0.89 0.87
1.02

ล้้านตั์น CO2e

ปีริมาณ Scope 2 ปีริมาณ Scope 1 กรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ
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ปริมาณการใชั่้พื่ลังงาน

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย ปีฐาน	2550 2560 2561 2562 2563 2564* GRI 
Standard

SASB

ปีริมาณการใช้พล้ังงาน** เพต์ะจ้ล้ 35.97  71.18  70.86  69.63  65.28  77.24 GRI 302-1 RT-CH-130a.1

ปีริมาณค่วามร้อนแล้ะไอนำ�า** เพต์ะจ้ล้  31.74  62.51  64.03  65.22  61.03  70.75 GRI 302-1

ปีริมาณเชื�อเพล้ิงทด้แทน เพต์ะจ้ล้  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   GRI 302-1

พล้ังงานไฟฟ้าจากพล้ังงาน
แสำงอาทิต์ย์

เพต์ะจ้ล้  0.00  0.00  0.01  0.01 0.01 

สำัด้สำ่วนการใช้พล้ังงานทด้แทน % 0.001 0.003 0.011 0.012 0.016 GRI 302-1

ปีริมาณพล้ังงานไฟฟ้า** กิกะวัต์ต์์
ชั�วโมง

 1,749  1,675  1,636  1,564  1,801 GRI 302-1

ปีริมาณการใช้พล้ังงานท่�ล้ด้ล้ง เมื�อ
เท่ยบกับกรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2550

เพต์ะจ้ล้ 
%

6.34
8

6.27
8

5.60
7

6.37
9

8.31
10

GRI 302-4

ปีริมาณการใช้พล้ังงาน แยกต์าม
ปีระเภท
a) ปีริมาณพล้ังงานหม้นเวียนไม่ได้้ 
  ท่�ซิื�อแล้ะใช้
b) ปีริมาณพล้ังงานไฟฟ้า 
  หม้นเวียนไม่ได้้ท่�ซิื�อ
c) ไอนำ�า/ค่วามร้อน/ค่วามเย็น/ 
  พล้ังงานอื�นหม้นเวียนไม่ได้้ ท่�ซิื�อ
d) พล้ังงานหม้นเวียนได้้ (ล้ม  
  แสำงอาทิต์ย์ ชีวมวล้ ไฟฟ้าจาก 
  พล้ังงานนำ�า) ทั�งหมด้ท่�ซิื�อ 
  หรือผล้ิต์**
e) พล้ังงงานหม้นเวียนไม่ได้้ (ไฟฟ้า  
  ค่วามร้อน แล้ะค่วามเยน็) ท่�ขาย**

เมกะวัต์ต์์
ชั�วโมง

 

16,584,561

1,749,133

 1,438,543 

102

0

 

17,204,588

 1,674,606 

 803,046 

642

0

 

17,075,944

 1,636,422 

 629,724 

2,217

0

 

16,008,056

 1,564,410 

 560,386 

2,138

0

 

 19,015,065 

 1,797,336 

 638,492 

3,428

0

GRI 302-1 

ปีริมาณการใช้พล้ังงานหม้นเวียน 
ไม่ได้้ทั�งหมด้ (a+b+c-e)**

เมกะวัต์ต์์
ชั�วโมง

19,772,237 19,682,240 19,342,089 18,132,852  21,450,893 GRI 302-1

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ
** อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)

6.34 6.27
5.60

6.37

8.31

การลดการใชั่้พื่ลังงาน

0

2560 2561 2562 2563 2564*

1.0

2.0

3.0

4.0

7.0

5.0

8.0

6.0

9.0

เพต์ะจ้ล้

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

31.74
4.21

62.51 64.03

5.89
65.22 5.63

61.03

70.75

ปริมาณการใชั่้พื่ลังงานรวม

0

ปีีฐาน 2550

พล้ังงานไฟฟ้า พล้ังงานค่วามร้อน กรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

2560 2561 2562 2563 2564*

10

20

30

40

70

50

80

60

90

เพต์ะจ้ล้

35.97

77.52 77.12 75.23
71.65

85.55

6.036.29

6.48
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ปริมาณน�ำจัากภายนอกและคุณภาพื่น�ำ

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย ปีฐาน 
2557

2560 2561 2562 2563 2564* 2564 
ในพื่่�นที่่�
เสิ่่�ยง

GRI Standard SASB

ปริมาณน�ำจัากภายนอก

ปริมาณน�ำจัากภายนอกแบ่งตามประเภที่แหล่งน�ำ

นำ�าผิวด้ิน**
• นำ�าจืด้ท่�ม่ TDS ≤ 1,000 mg/l 
• นำ�าอื�นท่�ม่ TDS > 1,000 mg/l

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

GRI 303-3 RT-CH-140a.1

นำ�าใต์้ด้ิน** 
• นำ�าจืด้ท่�ม่ TDS ≤ 1,000 mg/l 
• นำ�าอื�นท่�ม่ TDS > 1,000 mg/l

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.48
0.00

0.00
0.00

GRI 303-3 RT-CH-140a.1

นำ�าจากหน่วยงานอื�น (ทั�งหมด้)**
• นำ�าจืด้ท่�ม่ TDS ≤ 1,000 mg/l 
• นำ�าอื�นท่�ม่ TDS > 1,000 mg/l

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร 35.85 36.65 31.17 28.07
26.07
0.00

0.00
30.31
0.00

0.00
0.00

GRI 303-3 RT-CH-140a.1

ปีริมาณนำ�ารวมท้กแหล้่งนำ�า** ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร 35.85 36.65 31.17 28.07 26.07 30.79 0.00

ปีริมาณนำ�าจากภายนอกท่�ล้ด้ล้งเมื�อเท่ยบกับ
กรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2557

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร
%

-
-

 1.94 
5.0

 2.63 
7.8

 1.39 
4.7

 2.39 
8.2

 4.01 
11.6

0.00
0

ปีริมาณนำ�ากล้ับมาใช้** ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร
%

NA
NA

 1.40
3.8

 1.46
4.7

 1.43
5.1

 1.27
4.9

1.69
5.5

0.00
0

ปริมาณน�ำที่ิ�ง

ปริมาณน�ำที่ิ�งแบ่งตามแหล่งที่่�ปล่อย**

• นำ�าผิวด้ิน
• นำ�าใต์้ด้ิน
• นำ�าจากหน่วยงานอื�นรวม
  ---สำ่งไปีใช้ท่�หน่วยงานอื�น

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร
ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร
ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร
ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร

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

GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งรวมจากท้กแหล้่งท่�ปีล้่อย** ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร NA NA 8.08 3.73 4.65 5.69 0.00 GRI 303-4 

ปริมาณน�ำที่ิ�งแบ่งตามประเภที่น�ำ**

• นำ�าจืด้ท่�ม่ TDS ≤ 1,000 mg/l 
• นำ�าอื�นท่�ม่ TDS > 1,000 mg/l

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร 
ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร

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

ปีริมาณ BOD 
ปีริมาณ COD 
ปีริมาณ TSS

ต์ัน 
ต์ัน 
ต์ัน

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

จำานวนการปีล้่อยนำ�าเสำ่ยท่�ไม่เปี็นต์ามกฎหมาย
หรือข้อบังค่ับท่�เก่�ยวข้อง

จำานวนค่รั�ง NA NA 0 0 0 0 0 RT-CH-140a.2

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ ** อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66) NA = Not Available

0
5

10
15
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35

25

40

30

45

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร

ปริมาณน�ำจัากภายนอก

ปีีฐาน 2557

ปีริมาณนำ�าจากภายนอก กรณ่ปีกต์ิ ณ ปีีฐาน 2550 (BAU)

2560 2561 2562 2563 2564*

35.85 36.65
31.17 30.79

28.07 26.07

35.85 38.59
33.80 34.84

29.46 28.46

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

การลดการใชั่้น�ำจัากภายนอก

-

2560 2561 2562 2563 2564*

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ล้้านล้้กบาศก์เมต์ร

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

1.94
2.63

1.39

2.39

4.01
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การจััดการของเสิ่่ย

การจััดการ 
ของเสิ่่ย
อันตราย

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กสำ่งต์รงไปีเพื�อกำาจัด้

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กแยกออกจากการกำาจัด้

30%

70%

การจััดการ
ของเสิ่่ย 

ไม่อันตราย

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กสำ่งต์รงไปีเพื�อกำาจัด้

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กแยกออกจากการกำาจัด้

95%

5%

ข้อมูลการดำเนินงาน	(เฉพื่าะประเที่ศไที่ย) หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

ปริมาณของเสิ่่ยอันตราย* ต์ัน 6,922 8,399  6,178 11,120 6,559 GRI 306-3 (2020) RT-CH-150a.1

ปริมาณการจััดการของเสิ่่ยอันตราย
ภายใน	เอสิ่ซ่จั่	

เคมิคอลสิ่์
ภายนอก	เอสิ่ซ่จั่	

เคมิคอลสิ่์

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กแยกออกจากการกำาจัด้*
• การใช้ซิำ�า
• การใช้ใหม่
• การนำากล้ับมาใช้ปีระโยชน์ใหม่อื�นๆ

ต์ัน 
ต์ัน 
ต์ัน

6,979

 
7,636 

 
5,884 10,950 0 

5 
0

0 
 1,782  

113

GRI 306-4 (2020) RT-CH-150a.1 

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กสำ่งต์รงไปีเพื�อกำาจัด้* 
• การกำาจัด้โด้ยการเผาเพื�อเอาพล้ังงาน 
• การกำาจัด้โด้ยการเผาโด้ยไม่ได้้พล้ังงาน 
• การกำาจัด้โด้ยการทำาล้ายอื�นๆ

ต์ัน
ต์ัน
ต์ัน

 
 744 

 
 

 
 289 

 
 136 

 
 

0 
0 
0

 4,391  
16 
0

GRI 306-5 (2020)

• การฝัังกล้บ ต์ัน 0 0 0 0 0 0

ปีริมาณของเสำ่ยอันต์รายท่�จัด้เก็บในพื�นท่� ณ สำิ�นปีี ต์ัน  228  145  155  180  225 

ปริมาณของเสิ่่ยไม่อันตราย* ต์ัน 29,156 25,394  23,744 23,783  19,978 GRI 306-3 (2020) RT-CH-150a.1

ปริมาณการจััดการของเสิ่่ยไม่อันตราย
ภายใน	เอสิ่ซ่จั่	
เคมิคอลสิ่์

ภายนอก	เอสิ่ซ่จั่	
เคมิคอลสิ่์

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กแยกออกจากการกำาจัด้* 
• การใช้ซิำ�า 
• การใช้ใหม่
• การนำากล้ับมาใช้ปีระโยชน์ใหม่อื�นๆ

ต์ัน 
ต์ัน 
ต์ัน

29,377

24,936 
 

23,390 24,702 0 
134 

0

0 
  18,921   

113

 
GRI 306-4 (2020) RT-CH-150a.1

ปีริมาณของเสำ่ยท่�ถื้กสำ่งต์รงไปีเพื�อกำาจัด้* 
• การกำาจัด้โด้ยการเผาเพื�อเอาพล้ังงาน 
• การกำาจัด้โด้ยการเผาโด้ยไม่ได้้พล้ังงาน 
• การกำาจัด้โด้ยการทำาล้ายอื�นๆ 
• การฝัังกล้บ

ต์ัน 
ต์ัน 
ต์ัน 
ต์ัน

633  846   93   
0 
0 
0 
0

  696   
 296  

0 
0

GRI 306-5 (2020)

ปีริมาณของเสำ่ยไม่อันต์รายท่�จัด้เก็บในพื�นท่� ณ สำิ�นปีี ต์ัน  815  580  645  699 621 

ปริมาณการจััดการของเสิ่่ยรวม 36,356 33,949  30,409 35,881 

•  การใช้ซิำ�า/การใช้ใหม่/การนำากล้ับมาใช้ปีระโยชน์ใหม่อื�นๆ/ 
  การกำาจัด้โด้ยการเผาเพื�อเอาพล้ังงาน 

ต์ัน 

36,356 

32,572  29,274 35,653  139  20,816

• การกำาจัด้โด้ยการเผาทำาล้ายโด้ยไม่ได้้พล้ังงาน/  
  การกำาจัด้โด้ยการทำาล้ายอื�นๆ/การฝัังกล้บ

ต์ัน 1,377  1,135 229 0 5,398

* อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)
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สิ่ารมลพื่ิษที่างอากาศ

ข้อมูลการดำเนินงาน	(เฉพื่าะประเที่ศไที่ย) หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

ออกไซิด้์ของไนโต์รเจน* พันต์ัน NA  1.59  1.48  1.29  1.52 GRI 305-7  

ออกไซิด้์ของซิัล้เฟอร์* พันต์ัน NA 0.01 0.01 0.01 0.01 GRI 305-7

ปีริมาณฝั้�น* พันต์ัน NA 0.01 0.02 0.02 0.01 GRI 305-7

สำารอินทรีย์ระเหย* พันต์ัน NA 0.68 0.63 0.60 0.66 GRI 305-7

NA = Not Available
* อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

ค่่าใช้จ่ายด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม ล้้านบาท NA NA 747 768 717  

เงินล้งท้นด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม ล้้านบาท NA NA 255 110 276

รวมรายจ่ายด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม ล้้านบาท NA NA  1,002  879 993

ผล้ปีระโยชน์จากการล้งท้นด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม ล้้านบาท NA NA 158 223 237

จำานวนการล้ะเมิด้ข้อผ้กพันทางกฎหมาย/ข้อบังค่ับ ค่รั�ง NA NA 0 0 0 GRI 307-1

ค่าใชั่้จั่ายและผลประโยชั่น์ด้านสิ่ิ�งแวดล้อม/การละเมิดข้อผูกพื่ันที่างกฎหมายและข้อบังคับ

NA = Not Available
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ผลการดำเนินงานด้านสิ่ังคม
สิุ่ขภาพื่และความปลอดภัย

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564* GRI Standard SASB

ในพื่่�นที่่�ที่ำงาน

ชั�วโมงการทำางาน**
• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ล้้านชั�วโมงการทำางาน 
15.69 
25.69

16.95 
25.11

15.03 
24.76

14.64 
24.09

17.49 
21.76

GRI 403-9
 

อัต์ราการบาด้เจ็บ เจ็บปี�วย แล้ะโรค่จากการทำางาน 
ท่�ต์้องม่การบันทึกทั�งหมด้  
• พนักงาน**
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.064
0.428

0.177
0.797

0.133 
0.121

0.205 
0.208

0.114 
0.414

RT-CH-320a.1

อัต์ราการบาด้เจ็บ เจ็บปี�วย แล้ะโรค่จากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์  

• พนักงาน**
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.138

RT-CH-320a.1

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทำางานท่�ต์้องม่การบันทึกทั�งหมด้**
• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย
1

11
3

20
2 
3

3
5

2 
9

GRI 403-9

อัต์ราการบาด้เจ็บจากการทำางานท่�ต์้องม่การบันทึกทั�งหมด้**

• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.064
0.428

0.177
0.797

0.133 
0.121

0.205
0.208

0.114
0.414

GRI 403-9

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์**
• พนักงาน (ชาย : หญิิง)
• ค่้่ธุ้รกิจ (ชาย : หญิิง)

ราย
0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
3 : 0

GRI 403-9

อัต์ราการบาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์** 

• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.138

GRI 403-9 RT-CH-320a.1

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทำางานท่�สำ่งผล้กระทบร้นแรง** 
• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย
NA
NA

NA
NA

NA
NA

0
0

0 
0

GRI 403-9

อัต์ราการบาด้เจ็บจากการทำางานท่�สำ่งผล้กระทบร้นแรง** 

• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0.000
0.000

0.000 
0.000

GRI 403-9

อตั์ราการบาด้เจบ็จากการทำางานถืงึขั�นสำญ้ิเสำย่วนัทำางาน** 

• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.000
0.078

0.059
0.199

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.092

อัต์ราค่วามร้นแรงของการบาด้เจ็บจากการทำางาน
ถืึงขั�นสำ้ญิเสำ่ยวันทำางาน 
• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

วัน/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.000
1.946

0.472
15.333

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
2.390

จำานวนผ้้เจ็บปี�วยแล้ะเป็ีนโรค่จากการทำางาน
ท่�ต์้องม่การบันทึกทั�งหมด้** (เฉพาะปีระเทศไทย) 
• พนักงาน
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย

0
0

0
0

0 
0

0
0

0 
0

GRI 403-10

อัต์ราการเจ็บปี�วยแล้ะเปี็นโรค่จากการทำางาน
ท่�ต์้องม่การบันทึกทั�งหมด้ (เฉพาะปีระเทศไทย) 
• พนักงาน**
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย/1,000,000 
ชั�วโมงการทำางาน

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

จำานวนผ้้เจ็บปี�วยแล้ะเป็ีนโรค่จากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์ 
(เฉพาะปีระเทศไทย) 
• พนักงาน**
• ค่้่ธุ้รกิจ

ราย

0
0

0
0

0 
0

0
0

0 
0

GRI 403-10
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ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564* GRI Standard SASB

ในพื่่�นที่่�ที่ำงาน

จำานวนอ้บัต์ิการณ์ด้้านค่วามปีล้อด้ภัยจากกระบวนการผล้ิต์ ค่รั�ง NA NA NA 0 0 RT-CH-540a.1

อัต์ราอ้บัต์ิการณ์ด้้านค่วามปีล้อด้ภัยจากกระบวนการผล้ิต์ ค่รั�ง/200,000 
ชั�วโมงการทำางาน

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

อัต์ราค่วามร้นแรงจากอ้บัต์ิการณ์ด้้านค่วามปีล้อด้ภัย 
จากกระบวนการผล้ิต์

ค่รั�ง/200,000 
ชั�วโมงการทำางาน

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

จำานวนสำารเค่ม่หกรั�วไหล้
ระด้ับ 1 : ค่วามร้นแรงมาก
ระด้ับ 2 : ค่วามร้นแรงปีานกล้าง
ระด้ับ 3 : ค่วามร้นแรงน้อย

ค่รั�ง
0
0
4

1
1
4

0
0
4

1
0
3

0
0
3

GRI 306-3

จัากการเดินที่างและการขนสิ่่ง

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์**
• พนักงาน (ชาย : หญิิง)
• ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งโด้ยต์รง (ขาย : หญิิง)
• ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งอื�นๆ (ชาย : หญิิง)

ราย
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

GRI 403-9

จำานวนอ้บัต์ิเหต์้จากการขนสำ่ง ค่รั�ง 0 1 1 2 1 RT-CH-540a.2

ในพื่่�นที่่�ที่ำงานและการขนสิ่่งโดยตรง

จำานวนผ้้บาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นเสำ่ยชีวิต์**
• พนักงาน (ชาย : หญิิง)
• ค่้่ธุ้รกิจ (ชาย : หญิิง)

ราย
0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
0 : 0

0 : 0
3 : 0

GRI 403-9

อ่�นๆ

รายได้้จากการขายสำินค่้าท่�ผ่านการปีระเมินอันต์ราย % NA NA NA 100 100 RT-CH-410b.1

รายได้้จากการขายสำินค่้าท่�ม่การจัด้ทำาข้อม้ล้ค่วามปีล้อด้ภัย 
ในระบบ Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS)

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

จัำนวนผู้บาดเจั็บจัากการที่ำงานถุึงขั�นเสิ่่ยชั่่วิต

0

2560 2561 2562 2563 2564*

1
2
3
4
5

ราย

พนักงาน ค่้่ธุ้รกิจในพื�นท่�ทำางาน

ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งอื�นๆ

ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งโด้ยต์รง

* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

** อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)

NA = Not Available

อัตราการบาดเจั็บ	เจั็บป่วย	และโรคจัากการที่ำงาน 
ที่่�ต้องม่การบันที่ึกที่ั�งหมด

0.000

2560 2561 2562 2563 2564*

0.100

0.200

0.300

0.400

0.700

0.500

0.800

0.600

0.900

ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

0.06

0.18
0.13

0.20

0.110.12

0.21

0.80

0.43 0.41

พนักงาน ค่้่ธุ้รกิจ* ปีี 2564 เริ�มรวมข้อม้ล้ต์่างปีระเทศ

อัตราการบาดเจั็บจัากการที่ำงานถุึงขั�นสิู่ญเสิ่่ยวันที่ำงาน

0.000

2560 2561 2562 2563 2564*

2.000
4.000
6.000
8.000

14.000

10.000

16.000

12.000

18.000

ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

พนักงาน ค่้่ธุ้รกิจ

1.946
0.472

2.390

15.333
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พื่นักงานและการพัื่ฒนาสิ่ังคม

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

จำานวนพนักงาน ค่น  5,784  5,841  5,784  5,856  6,168 GRI 102-8

สำัด้สำ่วนพนักงานหญิิงต์่อพนักงานทั�งหมด้ % 20.0 20.8 21.2 20.3 20.5 GRI 405-1

สำัด้สำ่วนพนักงานหญิิงในระด้ับจัด้การ % 19.9 21.0 21.3 21.2 23.0 GRI 102-8

สำัด้สำ่วนพนักงานหญิิงในระด้ับจัด้การระด้ับต์้น 
(Junior Management)

% 21.2 22.6 22.7 22.7 24.4

สำัด้สำ่วนพนักงานหญิิงในระด้ับจัด้การระด้ับสำ้ง 
(Top Management)

% 10.6 12.1 11.7 13.3 16.7

สำัด้สำ่วนพนักงานหญิิงในระด้ับจัด้การ 
ในหน่วยงานท่�สำร้างรายได้้*

% 11.1 9.2 10.0 9.8 11.9

สำัด้สำ่วนของผ้้บริหารระด้ับสำ้งท่�เปี็นพนักงานท้องถืิ�น 
ในต์่างปีระเทศ**

% 2.5 2.5 2.4 1.9 1.7 GRI 202-2

จำานวนการจ้างงานพนักงานพิการ*** ค่น 0 1 1 2 2

สำดั้ส่ำวนการมส่่ำวนร่วมในสำหภาพแรงงาน/องค์่กรแรงงาน**** % NA 99.8 99.6 100 100

สำัด้สำ่วนการล้าหย้ด้ของพนักงาน 
• ล้าปี�วย
• ล้าหย้ด้จากการทำางาน
• อื�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

GRI 403-2

จำานวนพนักงานจ้างใหม่ 
• สำัด้สำ่วนต์่อพนักงานทั�งหมด้
• แยกต์ามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกต์ามระด้บัพนกังาน (พนกังานจดั้การ : พนกังานอื�นๆ)
• แยกต์ามอาย ้(น้อยกว่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่า 50 ปีี)

ค่น
%
%
% 
%

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

GRI 401-1a

จำานวนพนักงานสำรรหาจากภายในเพื�อด้ำารงต์ำาแหน่งท่�ว่าง 
(โยกย้าย/ปีรับระด้ับ)
• สำัด้สำ่วนต์่อพนักงานทั�งหมด้
• แยกต์ามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกต์ามระด้บัพนกังาน (พนกังานจดั้การ : พนกังานอื�นๆ)
• แยกต์ามอาย ้(น้อยกว่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่า 50 ปีี)

ค่น

%
%
%
%

415

8.3
25 : 75

14.5 : 85.5
30 : 69 : 1

510

10.2
28 : 72

9.4 : 90.6
30 : 67 : 3

467

9.5
25 : 75
9 : 91

28 : 68 : 4

194

4.1
20 : 80
12 : 88

23 : 73 : 4

432

9
26 : 74
16 : 84

28 : 69 : 3

ค่่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เฉล้่�ยต์่อค่น บาท/ค่น 24,400 15,800 80,600 191,200 72,000

จำานวนพนักงานล้าออกโด้ยสำมัค่รใจ
• สำัด้สำ่วนต์่อพนักงานทั�งหมด้
• แยกต์ามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกต์ามระด้บัพนกังาน (พนกังานจดั้การ : พนกังานอื�นๆ)
• แยกต์ามอาย ้(น้อยกว่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่า 50 ปีี)

ค่น
%
%
%
%

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

จำานวนพนักงานพ้นสำภาพทั�งหมด้
• สำัด้สำ่วนต์่อพนักงานทั�งหมด้
• แยกต์ามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกต์ามระด้บัพนกังาน (พนกังานจดั้การ : พนกังานอื�นๆ)
• แยกต์ามอาย ้(น้อยกว่า 30 ปีี : 30-50 ปีี : มากกว่า 50 ปีี)

ค่น
%
%
%
%

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

การกล้ับมาทำางานหล้ังล้าค่ล้อด้*****
• จำานวนพนักงานล้าค่ล้อด้บ้ต์ร
• จำานวนพนักงานท่�กล้ับมาทำางานหล้ังล้าค่ล้อด้บ้ต์ร

ค่น
ค่น

17
17

18
18

18
18

13
13

16
16

GRI 401-3

ระด้ับค่วามผ้กพันต์่อองค่์กรของพนักงาน
• แยกต์ามเพศ (หญิิง : ชาย)
• แยกต์ามระด้บัพนกังาน (พนกังานจดั้การ : พนกังานอื�นๆ)
• แยกต์ามอาย ้(น้อยกว่า 5 ปีี : 5-20 ปีี : มากกว่า 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

ระด้ับค่วามผ้กพันต์่อองค่์กรของพนักงาน 
แยกต์ามสำัญิชาต์ิของพนักงาน (ไทย : ต์่างปีระเทศ)

% NA 67 : 71 NA 69 : 66 NA
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ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

ค่าจั้างพื่นักงานหญิงต่อพื่นักงานชั่าย	(เฉพื่าะประเที่ศไที่ย)

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับผ้้บริหาร (Executive Level) 
(เฉพาะเงินเดื้อน)******
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

6,024
6,122

6,737 
6,920

 

7,332
6,488

 

7,644
5,948

 

7,908
6,889

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับผ้้บริหาร (Executive Level)
(เฉพาะเงินเดื้อน)******

สำัด้สำ่วน 0.984 0.974 1.130 1.285 1.148 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับผ้้บริหาร (Executive Level) 
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)******
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

 9,486 
 11,525 

 12,959 
 12,800 

 

 12,384 
 11,087 

 

 11,651 
 9,581 

 

 13,230 
 11,206 

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับผ้้บริหาร (Executive Level) 
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)******

สำัด้สำ่วน  0.823  1.012  1.117  1.216  1.181 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับจัด้การ (Management Level)
(เฉพาะเงินเดื้อน)****** 
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

 2,141 
 2,299 

 2,522 
 2,803 

 

 2,339 
 2,475 

 

 2,272 
 2,341 

 

 2,345 
 2,244 

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับจัด้การ (Management Level)
(เฉพาะเงินเดื้อน)****** 

สำัด้สำ่วน 0.931 0.900 0.945 0.971 1.045 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับจัด้การ (Management Level) 
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)****** 
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

 3,021
3,361 

  3,790 
 4,057  

 

  3,678 
 3,945  

 

  3,557 
 3,594  

 

 3,540 
 3,501  

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับจัด้การ (Management Level)
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)****** 

สำัด้สำ่วน 0.899 0.934 0.932 0.990 1.011 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับบังค่ับบัญิชาแล้ะวิชาชีพ แล้ะระด้ับ
ปีฏิิบัต์ิการ (Non-management Level) 
(เฉพาะเงินเดื้อน)****** 
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

660
542

696
566

 

746
594

 

754
616

 

791
608

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับบังค่ับบัญิชาแล้ะวิชาชีพ
แล้ะระด้ับปีฏิิบัต์ิการ (Non-management Level)
(เฉพาะเงินเดื้อน)******

สำัด้สำ่วน 1.218 1.230 1.256 1.224 1.301 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับบังค่ับบัญิชาแล้ะวิชาชีพ แล้ะระด้ับ 
ปีฏิิบัต์ิการ (Non-management Level) 
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)******
• หญิิง
• ชาย

พันบาท
พันบาท

 
1,137 
 1,121 

 
1,005 
 1,043 

 

 1,050 
 1,050 

 

 
1,153 
 1,119 

 

 
1,223 
 1,166 

GRI 405-2

สำัด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับบังค่ับบัญิชาแล้ะวิชาชีพ 
แล้ะระด้ับปีฏิิบัต์ิการ (Non-management Level) 
(เงินเด้ือนแล้ะค่่าต์อบแทนอื�นๆ)******

สำัด้สำ่วน 1.014 0.964 1.000 1.030  1.049 GRI 405-2

การพื่ัฒนาพื่นักงาน

จำานวนฝัึกอบรมพนักงานเฉล้่�ย
• หล้ักสำ้ต์รจำาเปี็นต์่อวิชาชีพ
• หล้ักสำ้ต์รเสำริมวิชาชีพ

ชั�วโมง/ค่น
ชั�วโมง/ค่น
ชั�วโมง/ค่น

72
NA
NA

101
NA
NA

76
NA
NA

85
NA
NA

51
NA
NA

GRI 404-1

ค่่าใช้จ่ายในการฝัึกอบรมเฉล้่�ย บาท/ค่น 36,080  105,820  88,680  62,200  10,880

จำานวนพื�นท่�ท่�ม่ค่วามเสำ่�ยงด้้านสำิทธุิมน้ษัยชน 
ซิ่�งม่มาต์รการแก้ไขรองรับ 

บริษััท NA NA NA NA NA



62 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

ข้อมูลการดำเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 GRI Standard SASB

การพื่ัฒนาและสิ่นับสิ่นุนสิ่ังคม

การพัฒนาแล้ะสำนับสำน้นสำังค่ม ล้้านบาท NA NA NA NA 14.79 GRI 201-1

ม้ล้ค่่าเวล้าการทำากิจกรรมเพื�อสำังค่มของพนักงาน ล้้านบาท NA NA NA NA 3.84

การให้ในร้ปีแบบสำินค่้า บริการ หรืออื�นๆ ล้้านบาท NA NA NA NA NA

ค่่าใช้จ่ายการบริหารจัด้การด้้าน CSR ล้้านบาท NA NA NA NA 38.93

* หน่วยงานท่�สำร้างรายได้้ เช่น การต์ล้าด้ การขาย การผล้ิต์ ฯล้ฯ  
** ค่ำานวณจากจำานวนพนักงานจัด้การท่�เปี็นพนักงานท้องถืิ�นในต์่างปีระเทศต์่อจำานวนพนักงานท้องถืิ�นในต์่างปีระเทศทั�งหมด้  
*** พิการทางสำายต์า ทางกายภาพ หรือค่วามเค่ล้ื�อนไหว แล้ะพิการด้้านอื�นๆ เช่น ทางการได้้ยิน ทางสำมอง การสำื�อสำาร ฯล้ฯ  
**** การม่สำ่วนร่วมผ่านค่ณะกรรมการสำวัสำด้ิการ  
***** พนักงานหญิิงเท่านั�นท่�ม่สำิทธุิล้าค่ล้อด้บ้ต์รได้้ต์ามกฎหมายไทย  
****** อย้่ในขอบเขต์การต์รวจปีระเมินโด้ย Deloitte (หน้า 65-66)  
NA = Not Available  

ไทย
77.72%

อื�นๆ
1.26%

กัมพ้ชา
1.62%

เวียด้นาม
14.59%

พม่า
1.85%

อินโด้น่เซิีย
2.95%

สิ่ัดสิ่่วนพื่นักงาน
แยกตามประเที่ศ

ไทย

อินโด้น่เซิีย

กัมพ้ชา

อื�นๆ

เวียด้นาม

พม่า

8.64% 21.61%

69.75%

สิ่ัดสิ่่วนพื่นักงาน
แยกตามชั่่วงอายุ

น้อยกว่า 30 ปีี

มากกว่า 50 ปีี

30-50 ปีี



63ผลการดำเนินิิงานิเพ่ื่�อความยั่่�งยั่น่ิ

บรษิทัี่ที่่�อยูใ่นขอบเขตของรายงานการพัื่ฒนาอย่างยั�งยน่	2564*	(ประเที่ศไที่ย)

ธุุรกิจั/บริษัที่ การ
ผลิต	

วัตถุุดิบ
	สิ่ิ�งแวดล้อม	

ค
วา
มป

ลอ
ด
ภ
ัย	

กา
รเ
จั็บ

ป่ว
ยแ
ละ

โร
ค
จัา
กก

าร
ที่�
าง
าน

วัต
ถุุด

ิบที่
ั�งห

มด

วัสิ่
ด
ุน�า
กล

ับ
มา
ใชั่
้ให
ม่  พื่ลังงาน  อากาศ  น��า

ขอ
งเ
สิ่่ย

 
อุต

สิ่า
หก

รร
ม	

	ความ
ร้อน	 ไฟฟ้า	 ฝุ่น SOx NOx GHG VOCs

น��า 
ภายนอก 

น��ากลับ 
มาใชั่้	 BOD COD TSS 

  บริษัที่ย่อย

1  บัรื่ษัทำเอสซีีจีี เคมิิคอลส์ จีำ�กัด  

2  บัรื่ษัทำไทำยโพัลิเอทำทำ่ล่น จีำ�กัด      NR NR NR          

3  บัรื่ษัทำเอสซีีจีี พัล�สตั้ิกส์ จีำ�กัด  

4  บัรื่ษัทำเอสซีีจีี เพัอรื์ฟอรื์มิ�นซี์ เคมิิคอลส์ จีำ�กัด  

5  บัรื่ษัทำรืะยองว่ศวกรืรืมิและซี่อมิบัำ�รืุง จีำ�กัด  

6  บัรื่ษัทำโปีรืเทำค เอ้�ทำ์ซีอสซี่�ง จีำ�กัด  

7  บัรื่ษัทำอ�รื์ ไอ แอล 1996 จีำ�กัด NR NR NR NR  NR NR NR  NR NR NR      

8  บัรื่ษัทำเทำ็กซี์พัลอรื์ จีำ�กัด  

9  บัรื่ษัทำวีน� เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ จีำ�กัด

10  บัรื่ษัทำรืะยองไปีปี์ไลน์ จีำ�กัด  

11  บัรื่ษัทำไทำยพัล�สตั้ิกและเคมิ่ภัณฑ์์ จีำ�กัด (มิห�ชน)      NR NR           

12  บัรื่ษัทำทำ่พั่ซีี เพัสตั้์ เรืซี่น จีำ�กัด      NR NR           

13  บัรื่ษัทำนวพัล�สตั้ิกอุตั้ส�หกรืรืมิ จีำ�กัด (รืะยอง/สรืะบัุรืี)      NR NR NR  NR        

14  บัรื่ษัทำนวอินเตั้อรื์เทำค จีำ�กัด    NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR   

15  บัรื่ษัทำโทำเทำิลแพัลนทำ์เซีอรื์ว่ส จีำ�กัด

16  บัรื่ษัทำเอสซีีจีี ไอโค พัอลิเมิอรื์ จีำ�กัด      NR NR NR  NR   NR NR NR   

17  บัรื่ษัทำมิ�บัตั้�พัุด แทำงค์ เทำอรื์มิินัล จีำ�กัด NR NR NR   NR NR NR     NR NR NR   

18  บัรื่ษัทำมิ�บัตั้�พัุดโอเลฟินส์ จีำ�กัด               NR   

19  บัรื่ษัทำรืะยองโอเลฟินส์ จีำ�กัด                  

20  บัรื่ษัทำโฟลว์แล็บั แอนด์ เซีอรื์ว่ส จีำ�กัด   

21  บัรื่ษัทำเอส เอ็มิ เอช จีำ�กัด  

22  บัรื่ษัทำเรื็ปีโก เมินเทำนแนนซี์ จีำ�กัด   

23  บัรื่ษัทำดับัเบัิ�ลยู ทำ่ อ่ จีำ�กัด  

24  บัรื่ษัทำเซีอรื์คูล�รื์ พัล�ส จีำ�กัด  

25  บัรื่ษัทำเคชั�น เพั�เวอรื์ จีำ�กัด  

  บริษัที่ร่วมและบริษัที่อ่�น

1  บัรื่ษัทำรืะยอง เทำอรื์มิินัล จีำ�กัด NR NR NR   NR NR NR     NR NR NR   

2  บัรื่ษัทำไทำย เอ็มิเอ็มิเอ จีำ�กัด       NR           

3  บัรื่ษัทำแกรืนด์ สย�มิ คอมิโพัสิตั้ จีำ�กัด       NR NR  NR        

4  บัรื่ษัทำไทำย เอ็มิเอฟซีี จีำ�กัด             NR NR NR   

5  บัรื่ษัทำสย�มิ โทำเซีลโล จีำ�กัด      NR NR NR  NR        

6  บัรื่ษัทำรื่เก้น (ไทำยแลนด์) จีำ�กัด

7  บัรื่ษัทำกรืุงเทำพั ซี่นธั่ตั้ิกส์ จีำ�กัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

* ข้้อมิูลด้�นเศรืษฐกิจีจีะครือบัคลุมิทุำกบัรื่ษัทำทำ่�เปี็นบัรื่ษัทำย่อย 
ก�รืรื่วมิค้� บัรื่ษัทำรื่วมิ และบัรื่ษัทำอื�น ตั้�มิท่ำ�รืะบุัในรื�ยง�น
ปีรืะจีำ�ปีี 2564

สำ�นักง�น/ลงทำุน/ข้�ย/บัรื่ก�รื ทำ่�ไมิ่ตั้้องเก็บัข้้อมิูลสิ�งแวดล้อมิ  
คว�มิปีลอดภัย ก�รืเจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�น

เปี็นบัรื่ษัทำตัั้�งใหมิ่ (น้อยกว่� 3 ปีี) หรืือบัรื่ษัทำท่ำ�เพิั�งเข้้�ควบัรืวมิกิจีก�รื 
(น้อยกว่� 4 ปีี) จีึงยังไมิ่ตั้้องรื�ยง�นข้้อมิูลสิ�งแวดล้อมิ คว�มิปีลอดภัย 
ก�รืเจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นในปีี 2564



64 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 2564 เอสซีจีี ีเคมิคิอลส์

บรษิทัี่ท่ี่�อยูใ่นขอบเขตของรายงานการพื่ฒันาอยา่งยั�งยน่	2564*	(ตา่งประเที่ศ)

ธุุรกิจั/บริษัที่ ประเที่ศ
การ
ผลิต	

วัตถุุดิบ
	สิ่ิ�งแวดล้อม	

ค
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ัย	
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รเ
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ป่ว
ยแ
ละ
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ค
จัา
กก

าร
ที่�
าง
าน

วัต
ถุุด

ิบที่
ั�งห

มด

วัสิ่
ด
ุน�า
กล

ับ
มา
ใชั่
้ให
ม่  พื่ลังงาน  อากาศ  น��า

ขอ
งเ
สิ่่ย

 
อุต

สิ่า
หก

รร
ม	

	ความ
ร้อน	 ไฟฟ้า	 ฝุ่น SOx NOx GHG VOCs

น��า 
ภายนอก 

น��ากลับ 
มาใชั่้	 BOD COD TSS 

  บริษัที่ย่อย

1  SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. สิงคโปีรื์

2  Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เว่ยดน�มิ

3  SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปีรื์

4  Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. สิงคโปีรื์

5  Hexagon International, Inc. สหรืัฐอเมิรื่ก�

6  SENFI Norway AS นอรื์เวย์

7  Norner AS นอรื์เวย์

8  Norner Research AS นอรื์เวย์

9  SCGN AS นอรื์เวย์

10  Norner Verdandi AS นอรื์เวย์

11  CO2 Technologies AS นอรื์เวย์

12  PT TPC Indo Plastic and Chemicals อินโดน่เซี่ย  NR NR   NR NR NR  NR   NR NR NR NR  NR

13  Chemtech Co., Ltd. เว่ยดน�มิ  NR NR NR  NR NR NR  NR   NR NR NR NR  NR

14  Xplore S.R.L. (ชื�อเดิมิ HTEXplore S.R.L.) อิตั้�ล่

15  SENFI UK Limited สหรื�ชอ�ณ�จีักรื

16  SENFI Swiss GmbH สวิตั้เซีอรื์แลนด์

17  Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. เม่ิยนมิ�

18  Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. เว่ยดน�มิ  NR NR   NR NR NR  NR   NR NR NR NR  NR

19  TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. เว่ยดน�มิ  NR NR   NR NR NR  NR   NR NR NR NR  NR

20  Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  กัมิพัูช�  NR NR   NR NR NR  NR   NR NR NR NR  NR

21  PT Nusantara Polymer Solutions  อินโดน่เซี่ย

22  Binh Minh Plastics Joint Stock Company  เว่ยดน�มิ NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  NR

23  North Binh Minh Plastics Limited Company  เว่ยดน�มิ

24  PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  อินโดน่เซี่ย

  บริษัที่ร่วมและบริษัที่อ่�น

1  SCG Plastics (China) Co., Limited ฮ่องกง

2  SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. จีีน

3  A.J. Plast (Vietnam) Company Limited เวียดน�มิ

4  PT Siam Maspion Terminal อินโดน่เซีีย

5  PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia อินโดน่เซีีย

6  PT Trans-Pacific Polyethylindo อินโดน่เซีีย

7  PT Chandra Asri Petrochemical Tbk อินโดน่เซีีย

8  Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. จีีน

9  Da Nang Plastics Joint Stock Company เวียดน�มิ

10  Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate เวียดน�มิ

* ข้้อมิูลด้�นเศรืษฐกิจีจีะครือบัคลุมิทุำกบัรื่ษัทำทำ่�เปี็นบัรื่ษัทำย่อย 
ก�รืรื่วมิค้� บัรื่ษัทำรื่วมิ และบัรื่ษัทำอื�น ตั้�มิท่ำ�รืะบัุในรื�ยง�น
ปีรืะจีำ�ปีี 2564

สำ�นักง�น/ลงทำุน/ข้�ย/บัรื่ก�รื ทำ่�ไมิ่ตั้้องเก็บัข้้อมิูลสิ�งแวดล้อมิ 
คว�มิปีลอดภัย ก�รืเจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�น

เปี็นบัรื่ษัทำตัั้�งใหมิ่ (น้อยกว่� 3 ปีี) หรืือบัรื่ษัทำท่ำ�เพิั�งเข้้�ควบัรืวมิกิจีก�รื 
(น้อยกว่� 4 ปีี) จีึงยังไมิ่ตั้้องรื�ยง�นข้้อมิูลสิ�งแวดล้อมิ คว�มิปีลอดภัย 
ก�รืเจี็บัปี่วย และโรืคจี�กก�รืทำำ�ง�นในปีี 2564
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Standard Disclosure Location
Disclosure/
Comment

A
ss

ur
an

ce

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

GRI Content Index
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Standard Disclosure Location
Disclosure/
Comment

A
ss

ur
an

ce

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
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201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans - Under company rules and regulation

201-4 Financial assistance received from government SR 51-52
GRI 202: Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage

SR 60-61

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 Yes

302-2 Energy consumption outside of the organization - Data was collected by SCG Logistics 
of it's inbound/outbound but for 
internal use only

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

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
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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 - Data was collected but for internal 
use only

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) - Data not avaliable

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant 
air emissions

SR 42-43, SR 57 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

- Employment contract of temporary or 
part-time employee

401-3 Parental leave SR 61

GRI	402:	Labor/Management	Relations

402-1  Minimum notice periods regarding operational changes - Under Labor Protection Act
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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

- 100% of employees and contractors

403-9 Work-related injuries SR 58-59 Yes

403-10 Work-related ill health SR 58-59 Yes
GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee SR 60-61

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 
programs

SR 45

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

- 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

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

- No case found

GRI 408: Child Labor 

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of 
child labor

- No case found

GRI 409: Forced or Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor

- No case found
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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, 
and development programs

SR 46-47

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

GRI 415: Public Policy

415-1 Political contributions SR 51-52 Performance Economic

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

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer data

- No case found

GRI 419: Socioeconomic Compliance

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

- No case found
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Sustainability	Accounting	Standards	Board	Response	(SASB)

Topic Metric Category
Unit of

Measure
Code

Response/ 
Reference

Activity 
Metrics

Production by major product line Quantitative Metric tons (t) RT-CH-000.A SR 52

Green House 
Gas Emissions

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 
targets, and an analysis of performance against those 
targets

Discussion and 
Analysis 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) RT-CH-120a.1
(1), (2), (3), (5) SR 57 
(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

Water 
Management

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

Quantitative
Thousand cubic 
meters (m3), 
Percentage (%)

RT-CH-140a.1 SR 55

Number of incidents of non-compliance associated with 
water quality permits, standards, and regulations Quantitative 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 RT-CH-320a.1

TRIR: Case/200,000 
manhours
Employee 0.023 
Contractor 0.083
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

Product Design 
for Use-phase 
Efficiency

Revenue from products designed for use-phase 
resource efficiency Quantitative Reporting 

currency RT-CH-410a.1 SR 51
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Safety & 
Environmental 
Stewardship of 
Chemicals

(1) Percentage of products that contain Globally 
Harmonized System of Classification and Labeling 
of Chemicals (GHS) Category 1 and 2 Health 
and Environmental Hazardous Substances, 
(2) percentage of such products that have undergone 
a hazard assessment

Quantitative
Percentage (%) 
by revenue, 
Percentage (%)

RT-CH-410b.1 SR 59

Discussion of strategy to (1) manage chemicals of 
concern and (2) develop alternatives with reduced 
human and/or environmental impact

Discussion and 
Analysis n/a 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

Operational 
Safety, 
Emergency 
Preparedness 
& Response

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

Quantitative Number, Rate RT-CH-540a.1 SR 59

Number of transport incidents Quantitative Number RT-CH-540a.1 SR 59
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การดำเนินการตามแนวที่าง	Task	 Force	on	Climate-related 
Financial	Disclosures	(TCFD)

Recommendations
Disclose

SCG AR SR

GOVERNANCE

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

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.
72-73 3-6b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related 

risks and opportunities.

STRATEGY

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

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has  
 identified over the short, medium, and long term.

74 11, 20-21, 28-29, 
30-31

b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the 
 organization’s businesses, strategy, and financial planning.

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration  
 different climate-related scenarios, including a 2๐C or lower scenario.

RISK MANAGEMENT

Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.

a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing  
 climate-related risks.

72-78 11, 20-21, 28-29, 
30-31, 36-37b) Describe the organization’s processes for managing climate related risks.

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

METRICS
and TARGETS

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

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

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks  
 and opportunities and performance against targets. 72, 84 30-31, 36-37, 42-43, 

53, 54, 55
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รางวัลความสิ่ำเร็จัและความร่วมม่อที่่�สิ่ำคัญ	ปี	2564

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ ได้รืับัรื�งวัล Prime Minister’s 

Industry Award 2021 จี�กกรืะทำรืวงอุตั้ส�หกรืรืมิ

• บัรื่ษัทำมิ�บัตั้�พัุดโอเลฟินส์ จีำ�กัด ได้รืับัรื�งวัล  
 “อุตั้ส�หกรืรืมิยอดเย่�ยมิ ปีรืะจีำ�ปีี 2564” 

• บัรื่ษัทำเอสซีีจีี เคมิิคอลส์ จีำ�กัด ได้รืับัรื�งวัลปีรืะเภทำ 
 เศรืษฐกิจีหมิุนเวียน 

• บัรื่ษัทำรืะยองโอเลฟินส์ จีำ�กัด ได้รืับัรื�งวัลปีรืะเภทำ 
 คว�มิรืับัผิดชอบัตั้่อสังคมิ

• บัรื่ษัทำไทำย เอ็มิเอ็มิเอ จีำ�กัด ได้รืับัรื�งวัลปีรืะเภทำ 
 ก�รืรืักษ�คุณภ�พัสิ�งแวดล้อมิ

เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ ได้รืับัก�รืรืับัรือง
มิ�ตั้รืฐ�น	“ISCC	PLUS” องค์กรื 
ทำ่�มิ่ก�รืจีัดก�รืและก�รืพััฒน�ทำ่�ยั�งยืน
ตั้ลอดห่วงโซี่อุปีทำ�น เป็ีนรื�ยแรืก
ในปีรืะเทำศไทำย โดย International 
Sustainability and Carbon 
Certification (ISCC)  

นิคมิอุตั้ส�หกรืรืมิ อ�รื์ ไอ แอล ได้รืับัก�รืรืับัรือง 
นิคมิอุตั้ส�หกรืรืมิเช่งนิเวศรืะดับั Eco-World Class  

จี�กก�รืนิคมิอุตั้ส�หกรืรืมิแห่งปีรืะเทำศไทำย (กนอ.) 
กรืมิโรืงง�นอุตั้ส�หกรืรืมิ กรืะทำรืวงอุตั้ส�หกรืรืมิ

รางวัล 
ความสิ่ำเร็จั

ความร่วมม่อ
ที่่�สิ่ำคัญ



บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์ จีำกััด
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซิ่�อ กรุุงเทพมหานครุ 10800

โทรุศััพท์: 0-2586-1111
www.scgchemicals.com
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