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MATERIALITY ANALYSIS
การประเมนิประเด็นส าคญัทางธรุกิจ และการมสีว่นรว่มกบัผูม้สี่วนได้เสีย

หัวข้อประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนเชื่อมโยงกับ GRI และ SDGs

ประเด็นด้านความยั่งยืนในการด าเนินการตามห่วงโซ่ธุรกิจ

แผน/เป้าหมายต่อประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการประเด็นส าคัญ

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของธุรกิจ

ความส าคัญของผลกระทบด้าน ESG ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียหลัก

กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน2
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กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยนื

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ค านึงถึงประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงประเด็นที่
สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้น าสถานการณ์ แนวโน้มความเป็นไปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริบททั่วไปทั้ งในระดับประเทศและสากล ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท สยามแก๊สฯ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดยท าการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญตามกระบวนการ 6 ขั้นตอน 

The process of Materiality Assessment

ประเมนิผลกระทบ  Evaluate Impact เชื่อมโยง
ผู้มีส่วนไดเ้สีย

Review Topics from Framework

เชื่อมโยงผู้มสีว่นไดเ้สีย
Engage Stakeholders
• ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
• วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย

และ ธุรกิจมีผลกระทบต่อกัน
• ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มี

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ทบทวนและประเมินความส าคัญของประเด็นที่
ส่งผลต่อธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับ
ต่างๆ โดยการระบุประเด็นจะถูกพิจารณาจาก
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

การรบัรองประเดน็ส าคญั
Materiality Topics Approval

การจดัล าดับความส าคญัและความเรง่ด่วน
ของประเด็น เพื่อน าไปใช้ท าแผนและติดตาม
ผลการด าเนินการ (Prioritize Topics)

ประเมนิ
ผลกระทบ ESG

การจดัล าดับ
ความส าคัญ

การรบัรอง
ประเด็นส าคญั

วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญ

พิจารณาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และ
ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อ
ด าเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
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วิเคราะหร์ะดับ
ความสมัพนัธ์

ทบทวนประเด็น
ความยัง่ยนื

Analyse Relevance
วิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
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กรอบด าเนินการด้านความยั่งยืน
Sustainability Framework and Issues concerned

บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาด้านความยั่งยืนตามกรอบ “ความสมดุล” ทั้ง 
3 มิติ  เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการผนวกเข้ากับระบบการ
บริหารจัดการท างานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก รวมทั้ง
พันธกิจ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย และติดตามผลอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ/บรรษัทภิบาล: Business Growth

ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ โดยสร้างประโยชน์ร่วมกัน

Business Growth

พลังงานสะอาด
และปลอดภัย

เพื่อทุกวันของชีวิต
Save and Clean energy 

for every day life
ด้านสิ่งแวดล้อม:

Low Carbon Company
ยกระดับการส่งมอบพลังงานสะอาด 
ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ

เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
Enhance clean energy delivery
throughout the value chain to maintain a 

sustainable ecological balance

Enhance innovation and technology 
to leverage business growth potential and mutual benefit

ยกระดับความสามารถของบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสังคม:
People Development

Enhance employees’ and 
key stakeholders ability 

to enhance competitiveness and 
improve quality of life

พร้อมพฒันาศกัยภาพทกุมติอิยา่งไมห่ยดุยัง้
และมุ่งเนน้ความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน

จัดสรรผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่เปน็เลศิโดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภยั ความสะดวก ในราคาประหยดัและเปน็ธรรม

ให้ความส าคญัตอ่การรักษาสิง่แวดลอ้ม

ส่วนหนึง่ของพนัธกจิ และกลยทุธอ์งคก์ร ที่ผสานการท างานไปพรอ้มๆ
กับการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั
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ผู้มีส่วนได้เสียหลักและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ
Stakeholders 

พนักงาน
Employee

ลูกค้า
Customer/Consumer

คู่ค้า
Business Partner

หน่วยงานก ากับ
Government Authority

ชุมชน / สังคม
Community/Society

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
Shareholder/Investor

ผู้มีส่วนไดเ้สีย

ผู้มสี่วนไดเ้สีย: มีส่วนรว่มอยา่งมาก

: เกณฑค์วามจ าเปน็
: ใหข้อ้มลู

อิทธิพลสงู/ผลกระทบต่ า อิทธิพลสงู/ผลกระทบสงู
อิทธิพลสงู/ผลกระทบสงู

หมายเหตุ: การจัดล าดับความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีบ มีผลต่อค่าคะแนนในประเมินประเด็นส าคญั 

สแกนดูธุรกิจของเรา
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ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของสยามแก๊ส
Value Chain

การจัดหาอยา่งยัง่ยนื                      กระบวนการบรรจ ุการตลาด การจัดจ าหนา่ย /ขนส่ง              ลูกค้า / การบริการหลงัขาย   

ผู้มีส่วนไดเ้สยีภายใน
พนักงาน

คู่ค้า ลูกค้า

Employee

Business 
Partner

Customer/
Consumerหน่วยงานก ากับ

Government Authority
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

Shareholder/Investor
ชุมชน / สังคม

Community / Society

ผู้มีส่วนไดเ้สยีภายนอก
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ประเด็นด้านความยั่งยืนในการด าเนินการตามห่วงโซ่ธุรกิจ
Sustainability Issues in Value Chain

• การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมสีเขียว
• พัฒนาคุณภาพสินคา้ให้มคีุณคา่พิเศษ HVA

(High Value-Added Products)
• การเคารพเรื่องสิทธิมนษุยชนในการท างาน
• การใช้แรงงานเด็ก
• พลังงานสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
• การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
• บริหารจัดการพลังงานทางเลือกทีเ่กิดจากธรรมชาติ
โดยตรง LNG

• นโยบายและระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย
• การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

• การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
• บริหารจัดการ จัดซื้อสีเขียว 

(เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม)

• ผลด าเนินงานทางธุรกิจ • การก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง ESG • การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม 

• การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานศกัยภาพ • การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน • การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน

• การพัฒนาความรู้ความสามารถพนกังาน • การป้องกันมลพิษทางอากาศ • สร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ทีอ่ยูใ่นทกุกระบวนการทางธรุกจิ
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อประเด็นด้านความย่ังยืน
Stakeholders' expectations on Sustainability Topics

ผู้มีส่วนไดเ้สยี
ประเดน็ตามกรอบความยัง่ยนื TBL

ด้านเศรษฐกจิ/บรรษทัภบิาล: 
Business Growth

ด้านสังคม: 
People Development

ด้านสิ่งแวดลอ้ม: 
Low Carbon Company

พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้า

Employee

Business 
Partner

Customer/
Consumer

หน่วยงานก ากบั
Government 
Authority

ผู้ถือหุ้น/นกัลงทนุ
Shareholder/
Investor

ชุมชน / สังคม
Community / 
Society

• ผลด าเนินงานทางธุรกิจ
• การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG
• การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว
• พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณคา่พิเศษ (HVA)
• การบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว
• พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณคา่พิเศษ (HVA)
• การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย
• การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
• ผลด าเนินงานทางธุรกิจ
• การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG
• การบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
• การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย
• การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG
• การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว
• การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว
• พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณคา่พิเศษ (HVA)
• การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย
• การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
• ผลด าเนินงานทางธุรกิจ
• การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG
• พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณคา่พิเศษ (HVA)
• การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

• การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน (Focus มากในการท างาน)
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานศักยภาพ
• การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน
• พลังงานสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน 
• การใช้แรงงานเด็ก
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน
• การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน 
• การใช้แรงงานเด็ก
• พลังงานสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน
• พลังงานสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน

• การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน 
• การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานศักยภาพ
• การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน

• การบริหารจักการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การป้องกันมลพิษทางอากาศ
• บริหารจัดการพลังงานทางเลือกท่ีเกิดจากธรรมชาติโดยตรง
• บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม)
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• การป้องกันมลพิษทางอากาศ
• บริหารจัดการพลังงานทางเลือกท่ีเกิดจากธรรมชาติโดยตรง
• สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจักการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
• นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

• การบริหารจักการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การป้องกันมลพิษทางอากาศ
• บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
• นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• การป้องกันมลพิษทางอากาศ
• บริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

• นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
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ความส าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อบรษิัท
Significance of economic, social and environmental impact for SGP

ประเดน็หลกั (Main Topic) ประเดน็รอง (Sub Topic) ความเกีย่วขอ้ง ผลกระทบ คะแนนรวม

ด้า
นเ
ศร
ษฐ
กจิ

การบริหารจดัการใหธ้รุกจิมศีกัยภาพในการแขง่ขนัมากขึน้ ผลด าเนินงานทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG

นวัตกรรมพลงังานสะอาด การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณค่าพิเศษ (HVA)

การบริหารสายโซอ่ปุทานทีย่ัง่ยนื การบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย

การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ด้า
นสั
งค
ม

สิทธิมนษุยชน การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน (Focus มากในการท างาน)

การใช้แรงงานเด็ก

ความรับผดิชอบต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์ พลังงานสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การรักษาพนกังานทีม่ศีกัยภาพและการมสี่วนรว่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานศักยภาพ

การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน

การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน

ด้า
นสิ่
งแ
วด
ล้อ
ม 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) การบริหารจักการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การป้องกันมลพิษทางอากาศ

บริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง LGN

การจดัซือ้สีเขยีว (เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม) บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

ลดผลกระทบเชงิลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส 
และผู้มีส่วนได้เสีย ระดับสูงมาก

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับปานกลาง

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส 
และผู้มีส่วนได้เสีย ระดับต่ า 

อธิบายสญัลกัษณ์



9

ประเด็นความยั่งยืนที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษทั (Importance to Stakeholders)
ประเดน็หลกั (Main Topic) ประเดน็รอง (Sub Topic) คะแนน

ด้า
นเ
ศร
ษฐ
กจิ

การบริหารจดัการใหธ้รุกจิมศีกัยภาพในการ
แข่งขนัมากขึน้

ผลด าเนินงานทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG

นวัตกรรมพลงังานสะอาด การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมสีเขียว

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณค่าพิเศษ (HVA)

การบริหารสายโซอ่ปุทานทีย่ัง่ยนื การบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย

การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ด้า
นสั
งค
ม

สิทธิมนษุยชน การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน (Focus มากในการท างาน)

การใช้แรงงานเด็ก

ความรับผดิชอบต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์ พลังงานสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การรักษาพนกังานทีม่ศีกัยภาพและการมสี่วนรว่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานศักยภาพ

การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การฝึกฝนความช านาญของแรงงาน

การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน

ด้า
นสิ่
งแ
วด
ล้อ
ม 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change)

การบริหารจักการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การป้องกันมลพิษทางอากาศ

บริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง LGN

การจดัซือ้สีเขยีว (เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม) บริหารจัดการ การจัดซื้อสีเขียว (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

ลดผลกระทบเชงิลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส 
และผู้มีส่วนได้เสีย ระดับสูงมาก

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับปานกลาง

มีความส าคัญกับบริษัท สยามแก๊ส 
และผู้มีส่วนได้เสีย ระดับต่ า 

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

หน่วยงานก ากับ

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

อธิบายสญัลกัษณ์

ผู้ม
ีส่ว
นไ
ดเ้ส

ยีใก
ลช้
ิด x

3
ผู้ม
ีส่ว
นไ
ดเ้ส

ยีร
อง
 x2
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พลังงานสะอาดและปลอดภยัเพือ่ทกุวนัของชวีิต
Safe and clean energy for every day life

การประเมินระดับประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน ปี 2564
Materiality Matrix (GRI 102-47)

บริหารจัดการพลังงานทางเลือกท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติโดยตรง LNG

การป้องกันมลพิษทางอากาศ

บริหารจัดการจัดซื้อสีเขียว
(เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

การบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายและระบบ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

สร้างความตระหนัก
ด้านส่ิงแวดล้อม

การสร้างแรงจูงใจ
และรักษาพนักงาน

การสร้างการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน

ชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน

การใช้
แรงงานเด็ก

พลังงานสะอาดและปลอดภัยของผู้ใช้

การฝึกความช านาญของแรงงาน การพัฒนาความรู้
ความสามารถพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ผลด าเนินงานทางธุรกิจ

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

การรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย
การวิจัย/พัฒนา เทคโนโลยี/นวัตกรรมสีเขียว

การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณค่าพิเศษ HVA
การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ESG 

20

25

30

40

45

35

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ประเด็นที่มีความส าคัญต่อบริษทั สยามแก๊ส

ปร
ะเด็
นท
ี่มีค
วา
มส
 าค
ัญ
ต่อ
ผู้ม
สี่ว
นไ
ด้เ
สีย

มีความส าคัญกับบริษทั สยามแก๊ส และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับสูงมาก

มีความส าคัญกับบริษทั สยามแก๊ส และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับปานกลาง

มีความส าคัญกับบริษทั สยามแก๊ส และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับต่ า 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม

บ.สยามแก๊สฯ มุ่งม่ันในการพัฒนาบริษัทฯ จาก
การวิ เคราะห์   พัฒนา และติดตามผลการ
ด าเนินการในเร่ืองของประเด็นส าคัญด้านความ
ยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบ

บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและการ
จัดการประเด็น (Stakeholder engagement and material issue 
management)

ประเด็นด้านความยั่งยืนจะถูกผนวกเข้ากับการด าเนินงานบริษัทฯ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติและคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญในห้วงเวลาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ: การคดัเลอืก
Group Discussion: โดยเชิญผู้มีส่วนได้
เสียที่มีความเกี่ยวข้องและประสบการณ์
กับสยามแก๊ส ท าการการสนทนา ถกเถียง
ในประเด็นความยั่งยืน

โดย CEO คณะผู้บริหาร และคณะท างาน
พิจารณาตัดสินจาก Materiality Matrix
และเลือกประเด็นส าคัญส าหรับทุกฝ่าย
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ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน ประจ าปี 2564 ที่ได้ Integrate เข้ากับแนวทางการท างานของบริษัท
Materiality Matrix (GRI 102-47)

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มี
คุณค่าพิเศษ (HVA)

การก ากับดูแลกิจการ และการ
บริหารความเสี่ยง ESG

การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสีเขียว

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

พลังงานสะอาด และปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน

การเคารพเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

บริหารจัดการพลังงาน
ทางเลือกที่เกิดจาก
ธรรมชาติโดยตรง LNG

การป้องกันมลพิษทาง
อากาศ

การบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

บริหารจัดการ จัดซื้อสีเขียว 
(เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม)

ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนใน 13 หัวข้อ ที่ถูกน ามาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและมีปัจจัยความส าเร็จดังนี้

Business Growth People Development Low Carbon Company
ยกระดับการส่งมอบพลังงานสะอาด 
ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ

ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับความสามารถของบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้เสียหลัก

การพัฒนาความรู้
ความสามารถพนักงาน
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กรอบ ประเดน็ส าคญั ผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ดร้บัผลกระทบตรง ผลกระทบ/โอกาสทีบ่รษิทัไดร้บั ผลประโยชนท์ีค่าดหวัง

ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กิจ

พัฒนาคุณภาพสินคา้ให้มคีุณคา่
เพิ่มพิเศษ (HVA)

o การพัฒนาเทคโนโลยใีนปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

o ลูกค้าศึกษาเรือ่งสินคา้ที่ต้องการผ่านสื่อออนไลน์สะดวก

• ท าให้แบรนดด์โูดดเดน่ และตา่งออกไป ท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีโอกาสในการแข่งขันสูงมากกว่า
• ท าให้ลูกคา้กลายเปน็แฟนพนัธุแ์ท้และสนับสนุนต่อเนื่อง

การก ากับดูแลกิจการ และการ
บริหารความเส่ียง ESG

o การมีหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ครอบคลุม ESG ย่อมส่งผลต่อความเชื่อม่ันจาก
นักลงทุนและส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในอนาคต

• การติดตามความเสี่ยงส าคญัต่อองคก์ร และด าเนินการ
ให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
สามารถลดความรนุแรงของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

การด าเนินธุรกิจที่เปน็ธรรม o การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมของบริษัทจดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

o ธุรกิจมีการแข่งขันสูง และมีธุรกิจเพิ่มขึ้นมา ซึ่งมีตัวเลือกมากขึ้น

• สร้างความมัน่ใจใหคู้ค่า้ ลูกคา้ นักลงทนุ และสง่เสรมิ
การลงทนุอยา่งยัง่ยนืในอนาคต รวมทั้งในการร่วมท า
ธุรกิจกับบริษัทฯ

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสีเขียว

o กระแสการสนใจ และการตระหนักในด้านการรักโลก และเป็น
เทรนด์ (Trend) คนยุคใหม่ในการเลือกสินคา้บริการ และการด าเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• นวัตกรรมสนิคา้ใหมส่รา้งผลตอบแทนทีส่งู พร้อมทั้ง
สามารถน ามาสู่การสร้างมูลคา่เพิ่ม หรือ ประโยชน์ต่อ
ตนเอง เศรษฐกิจ และ สังคมเพิ่มขึ้น

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ o สินค้าและบริการที่มีคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล การส่งมอบ
สินค้าตรงตามเวลา และลูกค้า มีความพึงพอใจในการใช้สินคา้ และ
บริการ

• การสรา้งการรบัรู ้และประสบการณท์ีด่ ีและลกูคา้มี
ความเชือ่มัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 
• สร้างความสมัพนัธอ์นัดแีละเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกค้า

ด้า
นส

ังค
ม

พลังงานสะอาด และปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน

o ลูกค้าตระหนักเรือ่งความปลอดภัยในการใชพ้ลังงานก๊าซ
o สื่อสังคมให้ความสนใจ และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย
o การเกิดวิกฤตโรคระบาดมีการ WFH ใช้การหุงต้มครัวเรือนมาก

• การจดัสง่กา๊ซ LPG ที่รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
• ความปลอดภยัของถงัก๊าซ LPG
• มีอุปกรณแ์ละการตดิตัง้ระบบจา่ยก๊าซ LPG (Industry)

การเคารพเรื่องสิทธิมนษุยชน o ปัจจุบันคนสนใจเรื่องสิทธิพื้นฐานมากขึน้ โดยสามารถหาความรู้ได้
เองสะดวก และกิจกรรมด้านการรนณรงคเ์รื่องการรักษาสิทธิด้าน
มนุษยชนมีมากขึ้นในระดับสังคม ประเทศ และระดับโลก

• บริษัทฯ ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถ
พนักงานแสดงความคดิเหน็ และมสีว่นรว่มอย่างเท่า
เทียมภายใต้กรอบก าหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย o ลักษณะของการท างานจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม 
ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด ซึ่งต้องมีมาตรการตรวจสอบอย่างแข็งขัน

o สินค้าแก๊สเป็นสินค้าที่ลูกคา้มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นอันตราย

• การให้ความส าคญักับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการท างานส่งผลให้
เกิดความเชือ่มัน่ในการปฏบิตังิาน และเป็นมาตรฐาน
ความปลอดภยัทีโ่ดดเดน่ของบริษัทฯ

การพัฒนาความรู้ความสามารถ
พนักงาน

o การแข่งขันของธุรกิจ ในปัจจุบันรวมถึงความต้องการของลูกคา้ที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน
อาจตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้พนักงานไม่สามารถน า
สิ่งใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรได้ 

• การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้
พนักงานมคีวามรูแ้ละทกัษะ รองรบัการเปลีย่นแปลงได้
อย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารจัดการประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจ
Materiality Sustainability Issues (GRI 102-46)

+-
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การบริหารจัดการประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจ
Materiality Sustainability Issues (GRI 102-46)
กรอบ ประเดน็ส าคญั ผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ดร้บัผลกระทบตรง ผลกระทบ/โอกาสทีบ่รษิทัจะไดร้บั ผลประโยชนท์ีค่าดหวัง

ด้า
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม

บริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่
เกิดจากธรรมชาติโดยตรง LNG

o มีความต้องการใช้ LNG สูงขึ้น ในขณะที่ตลาดมีอุปทานจาก
โครงการผลิต LNG จ ากัด

o นโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบความสามารถในการน าเขา้ 
LNG

• บริษัทฯ มโีอกาสในการน าเสนอสนิคา้พลงังานสะอาด 
และสนิคา้ใหมอ่ืน่ๆ ให้เป็นท่ียอมรับได้มากขึ้น
• การใหค้วามรูเ้รือ่งก๊าสธรรมชาต ิต่างจากกา๊ซทีต่า่ง
จากกีก่ลัน่น้ ามนั  เพิ่มโอกาสของการใชง้าน 

การป้องกันมลพษิทางอากาศ o ปัญหาความรุนแรงจากมลพิษทางอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมีการสร้างความตระหนักเรื่องปัญหามากขึน้

• บริษัทฯ ด าเนินการควบคมุกระบวนการด าเนนิงานใน
สถานประกอบการให้ใชพ้ลังงานตามความจ าเป็นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และลดมลภาวะต่างๆ

การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

o หากการควบคมุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
การอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก จึงท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน

• ปรับปรงุกระบวนการสรรหา ผลิตภัณฑแ์ละขนสง่สนิคา้
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ การผลักดันให้มีการใช้
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
มากขึ้นสามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้

บริหารจัดการ จัดซื้อสีเขียว (เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม)

o การบริหารจัดการการได้มาของสินคา้และบริการที่ขดัแย้งกับ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน
และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ปรับปรงุกระบวนการไดม้าของสนิคา้ใหเ้ปน็มติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม การผลักดันให้มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้ก๊าซ NGV ใน
รถบรรทุกก๊าซแทนน้ ามันดีเซล 

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

หน่วยงานก ากับ

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

+-

สัญลักษณ:์
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แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
กร
อบ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคญั

ด้า
นเ
ศร
ษฐ
กิจ

Business Growth
ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ 
โดยสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

• ด้านสนิคา้/บรกิารใหม:่ การจัดตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนา / ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ HVA 
• ด้านการบรกิาร/จดัสง่: ด าเนินการจัดส่งก๊าซ LPG ที่รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ก าหนดท าเลที่ตั้งของคลัง
เก็บก๊าซ LPG ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและระบบการขนส่งก๊าซ LPG ที่มีประสิทธิภาพของบรษิัทย่อย

• ด้านความปลอดภยั: ลงทุนในอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG รให้ความส าคัญกับความปลอดภัย
ของถังก๊าซ LPG โดยให้ตรวจสอบสภาพถังก๊าซให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ

• ด้านการจดัหา: สินค้าก๊าซ LPG ที่มีคุณภาพและความบริสุทธิ์ โดยกระบวนการจัดหาอย่างยั่งยืน

• การจัดตั้งคณะท างานเพื่อ
พัฒนา / ส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ HVA การบริการ
และด้านสิ่งแวดล้อม

ด้า
นส
ังค
ม

People Development
ยกระดับความสามารถของบุคลากร 

และผู้มีส่วนได้เสีย 

• พนักงาน: พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

• คู่ค้า: การจัดสัมมนาฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ดา้นการใช้ก๊าซ LPG และวิธีการใช้ก๊าซ LPG อย่างปลอดภัย
รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตดิตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ทีจ่ะตดิตัง้อุปกรณ์เอง 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาในด้านการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด

• ชุมชน/สงัคม: ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน ให้ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้อง คุ้มค่า  และด้านการใช้งานอย่างปลอดภัย

• พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีท่ี
เป็นนวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริม
ทักษะพนักงาน และบริษัทฯ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน

ด้า
นส
ิ่งแ
วด
ล้อ
ม Low Carbon Company • ด้านนโยบายบรษิทั: ก าหนดนโยบายและมาตรการในการอนรุักษ์พลังงาน การจัดท าโครงการลดการใช้

พลังงานโครงการพลังงานทดแทน และการติดตามผล
• กระบวนการท างาน: ก าหนดให้ความส าคัญต่อกระบวนการปฏิบัตงิานภายในองค์กร (Value Chain) โดย
บริหารจัดการกระบวนการได้มาของ สินค้าและบริการของบริษทัฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม

• การใชน้้ า: การบริหารจัดการน้ าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกิจและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เนื่องจากธุรกิจ
หลักของบริษัทเป็นธุรกิจซ้ือมาขายไป(Trading) จึงไม่มีการผลิตที่ใช้น้ ามาผลิตสินค้า

• พัฒนากระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งให้
พนักงานทุกคนเข้าใจ และการ
มีส่วนร่วม

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ยกระดับการส่งมอบพลังงานสะอาด 
ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ

เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

Enhance innovation and 
technology 

to leverage business growth potential 
and mutual benefit

Enhance employees’ and 
key stakeholders ability 

to enhance competitiveness and 
improve quality of life

Enhance clean energy delivery
throughout the value chain to maintain 

a sustainable ecological balance

Clean Innovation & 
Trusted Quality

Capability & Engage

Carbon Neutral 
Company 
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เป้าหมายด้านความยั่งยืน
กร
อบ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืน เป้าหมาย ระยะเวลา

ด้า
นเ
ศร
ษฐ
กิจ

Business Growth
ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ 
โดยสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

• สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี / คุณภาพพิเศษ รวมท้ังมีความรับผิดชอบในการ
จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับสถาบันการศีกษาในประเทศ (ปี 2565-2566)
• การขยายการประกอบธุรกิจ โดยการขยายธุรกิจไปยังพลังงานประเภทอื่นๆ
• โครงการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และลูกค้า มีความพึงพอใจในการใช้สินค้า และ

บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อความสัมพันธ์ระยะยาว
• การรับข้อร้องเรียน รับฟังปัญหา และ การส ารวจความต้องการของลูกค้า เพื่อ

ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบถ้วน

• มูลค่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ HVA และเทคโนโลยี 
พลังงานสะอาดรวมทั้งความปลอดภัย ไม่ต่ ากว่า 
20% ของยอดขายรวม

• ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์พลังงาน
สะอาด และการบริการ > 85%

• การส่งมอบสินค้าตรงเวลา ไม่ต่ ากว่า 90%
• การท ากิจกรรมนวัตกรรมสินค้า/บริการกับ

สถาบันการศึกษา 2 แห่ง

มค-ธค 2564

ด้า
นส
ังค
ม

People Development
ยกระดับความสามารถของบุคลากร 

และผู้มีส่วนได้เสีย 

• Siam Gas Excellence Center สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม 
(ผลิตภัณฑ์/บริการ) และความรู้หลักในการด าเนินงาน
- Defensive Driving (การบริการ), - ความรู้ด้านความปลอดภัย

• การฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นประจ าปี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ทิศทาง / ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (การรักษา
พนักงานศักยภาพ)

• สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านความปลอดภัย และการสร้างรายได้เพ่ิม 

• 50% ของพนักงานบรรลุ KUP
(KUP=Knowledge/Understand/Potential)

• จัดบริหารองค์ความรู้ OKM-2 หมวดความรู้: ความ
ปลอดภัย การบริการ

• อัตราการลาออกพนักงานศักยภาพต่ ากว่า 5%
• อัตราการความพึงพอใจของชุมชนในการร่วม

กิจกรรมกับบริษัทฯ  <85%

มิย-ธค 2564

ด้า
นส
ิ่งแ
วด
ล้อ
ม Low Carbon Company • บริหารจัดการกระบวนการได้มาของ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม
• การรณรงค์ให้พนักงานใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การน ากระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้

งานซ้ า (Recycle) โดยเน้นเป็นลักษณะ Paperless แทน
• การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามันดีเซล และการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 

รวมถึงการปลูกต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การรณรงค์ให้พนักงานของบริษัท ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เช่น การปิดไฟช่วงพักกลางวัน

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
กระบวนการท างาน
- ส านักงานใหญ่ ลดลง 10% จากปีฐาน 2563 ใน
การเก็บข้อมูลปีแรก

• ลดปริมาณการใช้น้ า จากปี 2563 ร้อยละ 10
• เพิ่มและรักษาพื้นท่ีการปลูกต้นไม้ในบริเวณ คลังก๊าซ

และโรงบรรจุก๊าซ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่า 10 %

2564 - 2567

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ยกระดับการส่งมอบพลังงานสะอาด 
ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ

เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

Enhance innovation and 
technology 

to leverage business growth potential 
and mutual benefit

Enhance employees’ and 
key stakeholders ability 

to enhance competitiveness and 
improve quality of life

Enhance clean energy delivery
throughout the value chain to maintain 

a sustainable ecological balance
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ประเด็นส ำคัญ GRI

เศ
รษ
ฐก

ิจ

พัฒนาคณุภาพสนิคา้ใหม้คีณุคา่พเิศษ
(HVP-High Value Products)

GRI 201-1, GRI 202
GRI 203-1, GRI 203-2 

การกาํกบัดแูลกจิการ และ
การบรหิารความเสีย่ง ESG

GRI 102-19, GRI 102-20

การดาํเนนิธรุกจิทีเ่ปน็ธรรม GRI 205, GRI 206

การวจิยั พัฒนาเทคโนโลยี /
นวัตกรรมสเีขียว

GRI 103-1, GRI 201-1, GRI 203-1, GRI 
203-2

ความรบัผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ์ GRI 301, GRI

สัง
คม

พลังงานสะอาด และปลอดภยั
ต่อผู้ใชง้าน

GRI 416, GRI 417

การเคารพเรือ่งสทิธมินษุยชน GRI 405, GRI 412, GRI 407

การพฒันาความรูค้วามสามารถ
พนกังาน

GRI 404

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั GRI 403

สิ่ง
แว
ดล

้อม

บรหิารจดัการพลงังานทางเลอืกทีเ่กดิ
จากธรรมชาตโิดยตรง LNG

GRI 302

การปอ้งกนัมลพษิทางอากาศ GRI 306, GRI 305

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

GRI 201, GRI 305

บรหิารจดัการ จัดซื้อสเีขยีว (เปน็มติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม)

GRI 204, GRI 302, GRI 308

หัวข้อประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนเชื่อมโยงกับ GRI และ SDGs
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การตรวจสอบประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Materiality Management
บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดท าประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการสรุปว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดและประเด็นใดบ้างที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการด าเนินงานของธุรกิจ  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทได้ด าเนินการวางแผนเพื่อท าการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้น ผ่านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ 

บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดล าดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญภายใต้ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมมุมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้ง
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อท าการพิจารณาและขอความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ และอนุมัติเพื่อใช้ในการท าแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานด้านความยั่งยืนประจ าปี และติดตามผลด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

รายงานผลการด าเนนิการ
ก าหนด/ก ากบัดแูลนโยบาย

กรอบการด าเนนิงานดา้นความยัง่ยนื

คณะท างานความยัง่ยนื

ผู้บริหารระดบัสงู

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับดแูลกิจการ 

คณะ
กรรมการบริษทั

ทบทวนประเดน็ส าคญัประจ าปี

วิเคราะหร์ะดบั
ความสมัพนัธ์

เชื่อมโยง
ผู้มีสว่นไดเ้สยี

ประเมนิผล
กระทบ ESG

การจดัล าดบั
ความส าคญั

ทบทวนประเดน็ความยัง่ยนื

การรบัรองประเดน็ส าคญั
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ภาคผนวก
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ลงทุนในโรงไฟฟา้กา๊ซ 230 เมกะวตัต ์ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา

ธุรกิจของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

ลงทุนในท่าเรอืน้ าลกึและฟารม์ถงัเกบ็น้ ามัน

ผู้ค้า LPG รายใหญอ่นัดับ 2 ของประเทศไทย
และผูผ้ลติถงัแก๊สชัน้น าของประเทศไทย และภมูิภาคเอเซยี

โลจิสตกิสแ์บบครบวงจรด้วยรถบรรทกุ เรือ VLGC และเรอื refrigerate



บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)

พลังงานสะอาด  และปลอดภัย
เพื่อทุกวันของชีวิต

Save and Clean energy for every day life


