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SIAMGAS

พัันธกิิจ (Mission)
•  วางแผนการเพิ่่�มสิ่่�งอำำานวยความสิ่ะดวกต่่างๆ (Facilities)  

คลังัก๊าซ โรงงานบรรจุุก๊าซ แลัะสิ่ถานีบรก่ารรวมถงึระบบ 

การขนสิ่ง่ที่ี�มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ แลัะครอำบคลัุมการให้บ้รก่ารที่ั �ว 

ที่กุพิ่้�นที่ี�

•  พิ่ฒันาที่รพัิ่ยากรบุคคลัอำย่างต่่อำเน้�อำงเพิ่้�อำพิ่ฒันาศักัยภาพิ่  

แลัะเพิ่่�มขีดความสิ่ามารถในการปฏิ่บัต่่งานให้้ประสิ่บ 

ผลัสิ่ำาเรจ็ุ มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ ประสิ่ท่ี่ธิผ่ลั แลัะความปลัอำดภยั

•  ให้ค้วามสิ่ำาคญัต่่อำนโยบายดา้นความปลัอำดภยัขอำงผลัต่่ภณัฑ์ ์

การให้บ้รก่าร รวมถงึการปฏิบ่ตั่ต่่ามแนวที่างการกำากบัดูแลั

ที่ี�ดภีายในขอำงอำงคก์ร

•  มุง่เน้นความเป็นอำยูท่ี่ี�ดขีอำงประชาชน ดว้ยการจุดัสิ่รรผลัต่่ภณัฑ์์

แลัะบรก่ารที่ี�เป็นเลัศ่ัโดยเฉพิ่าะดา้นความปลัอำดภยั ความ 

สิ่ะดวก ในราคาประห้ยดัแลัะเป็นธิรรม

•  ดำาเน่นธิุรกจุ่อำย่างมจีุรย่ธิรรมต่ามห้ลักัธิรรมาภบ่าลัแลัะต่่อำ

ต่า้นการกระที่ำาทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนัทีุ่กรปูแบบ ให้ค้วามสิ่ำาคญั

ต่่อำการรกัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมที่ั �งมคีวามรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคม 

ชมุชน ต่ลัอำดจุนผูถ้อ้ำหุ้น้แลัะผูท้ี่ี�เกี�ยวขอ้ำงที่กุฝ่่าย

ค่่านิยมองค่์กิร (Core Value)
8 ประกิาร
1. ความซ้�อำสิ่ตั่ยส์ิ่จุุรต่่ต่่อำห้น้าที่ี� (Integrity)

2. ความรบัผด่ชอำบ (Accountability)

3. ความมศีัลีัธิรรมแลัะคณุธิรรม (Morality)

4.  การดำาเน่นธิรุกจุ่ให้เ้ป็นไปต่ามกฎห้มายเครง่ครดั 

(Rule of Law)

5.  ประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะประสิ่ท่ี่ธิผ่ลัในการที่ำางาน (Efficiency)

6.  ความมสีิ่ต่ร่อำบคอำบแลัะมคีวามระมดัระวงั (Awareness)

7. เป่ดเผยอำยา่งโปรง่ใสิ่ (Disclosure)

8. เน้นผลังาน เน้นผลัประกอำบการ (Yield)

วิิสััยทััศน์์ พััน์ธกิิจ

กลุ่่�มสยามแก๊ส ก้าวส่�การเป็็นผู้่้นำในการดำเนินธุ่รกิจพลุ่ังงานระดับโลุ่ก
SIAMGAS Group determines to be the World leader in energy business.
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SIAMGAS

เป็นที่ี�ที่ราบกันดีว่าในปี 2564 ที่ี�ผ่านมา เป็นปีแห้่ง

ความที่า้ที่ายครั �งสิ่ำาคญัขอำงโลักต่่อำเน้�อำงจุากปี 2563 ที่ั �วโลัก 

รวมถงึประเที่ศัไที่ยไดร้บัผลักระที่บจุากการแพิ่รร่ะบาดขอำงเช้�อำ

ไวรสัิ่โควด่-19 สิ่ง่ผลักระที่บที่ั �งดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำม สิ่าธิารณสิุ่ข 

สิ่งัคม เศัรษฐกจุ่โลักชะลัอำต่วัลัง ธิุรกจุ่ห้ลัายภาคสิ่่วนไดร้บั

ผลักระที่บ สิ่ง่ผลัต่่อำความต่อ้ำงการใชพ้ิ่ลังังานที่ี�ลัดลัง เน้�อำงจุาก

ภาครฐัได้มีการประกาศัสิ่ถานการณ์ฉุกเฉ่น เพิ่้�อำควบคุม

สิ่ถานการณ์การแพิ่ร่ระบาดขอำงเช้�อำไวรสัิ่โควด่-19 ซึ�งเป็น

มาต่รการที่ี�สิ่อำดคลัอ้ำงกนัที่ั �วโลัก ดงันั �นจุงึสิ่ง่ผลัต่่อำยอำดจุำาห้น่าย

ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่ที่ั �งในแลัะต่่างประเที่ศั อำย่างไรกต็่าม

บรษ่ทัี่ไดม้คีวามพิ่ยายามปรบัต่วัต่่อำสิ่ถานการณ์ เพิ่้�อำให้้ได้

รบัผลักระที่บจุากสิ่ถานการณ์ดงักลั่าวน้อำยที่ี�สิุ่ด โดยบรษ่ทัี่

พิ่ยายามบรห่้ารต่้นทีุ่นสิ่น่ค้าแลัะปรม่าณสิ่น่ค้าคงคลังัขอำง

บรษ่ทัี่ให้ม้ปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่สิ่งูสิุ่ด รวมไปถงึปรบัลัดค่าใชจุ้่ายที่ี� 

ไม่จุำาเป็น เพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่ผ่านช่วงเห้ตุ่การณ์ดงักลั่าวไดอ้ำย่าง

ดทีี่ี�สิ่ดุ 

ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่ยงัให้้ความสิ่ำาคญัสิู่งสิุ่ดกบัการดำาเน่นธิุรกจุ่

อำยา่งยั �งยน้เพิ่้�อำมุง่ไปสิู่ก่ารเป็นผูน้ำาในการดำาเน่นธิรุกจุ่พิ่ลังังาน

ระดบัโลัก แลัะเพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงต่่อำเป้าห้มายการพิ่ฒันาที่ี�ย ั �งยน้ 

สารจาก... 
ประธานกรรมการบริษััท

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์์ 
ประธานกรรมการบริษััท

“
ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุุ้�น ผู้้�ร่่วมทุ่น 

คุ้่คุ�า ลู้กคุ�า พนักงาน แลูะผู้้�เก่�ยวข�อง 
ทุ่กฝ่่ายร่วมถืึงสถืาบันการ่เงินท่ั�งใน
ปร่ะเท่ศแลูะต่่างปร่ะเท่ศ ท่่�สนับสนุน 

การ่ดำเนินงานของบร่ิษััท่ด�วยด่ 
มาโดยต่ลูอด

”
| รายงานความย่�งยืน ปีี 25646
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(Sustainable Development Goals : SDGs) บรษ่ทัี่ไดม้กีาร

พิ่ฒันากลัยุที่ธิ์ธิุรกจุ่เพิ่้�อำการเต่บ่โต่อำย่างยั �งยน้ให้ค้รอำบคลัุม

ทีุ่กด้านขอำงสิ่่�งแวดลั้อำม สิ่งัคม แลัะธิรรมาภ่บาลั (ESG) 

เร่�มต่ั �งแต่่กระบวนการที่ำางานที่ั �งห้่วงโซ่อุำปที่านที่ี�เป็นมต่่รต่่อำ 

สิ่่�งแวดลั้อำม การจุดัการพิ่ฒันาศักัยภาพิ่ทีุ่นมนุษย์ภายใน

อำงค์กร การมสีิ่่วนร่วมพิ่ฒันาให้ค้วามรูก้บัชุมชน การร่วม

สิ่รา้งสิ่รรคก์จุ่กรรมที่ี�ดเีป็นประโยชน์ต่่อำสิ่งัคมแลัะการเป่ดเผย

ขอ้ำมลูั การดำาเน่นธิรุกจุ่อำยา่งโปรง่ใสิ่ที่นัการณ์ เพิ่้�อำสิ่รา้งความ

เขา้ใจุกบัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่กุกลัุม่ บรษ่ทัี่ยงัคงยดึมั �นแนวที่างการ

ดำาเน่นธิรุกจุ่เพิ่้�อำสิ่ง่เสิ่รม่คณุภาพิ่ชวีต่่ที่ี�ดขี ึ�นขอำงผูบ้รโ่ภค ที่ั �งนี�

บรษ่ทัี่มกีารดำาเน่นการภายในห้ลัายดา้นโดยเน้นให้ค้วามสิ่ำาคญั

กบัพิ่นกังานในอำงคก์ร เชน่ การต่ด่ต่ามแลัะสิ่อำบถามความเป็น

อำยูข่อำงพิ่นกังานอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำ การอำอำกมาต่รการ Work from 

Home การนำาเที่คโนโลัยมีาใช้ในกระบวนการที่ำางานขอำงแต่่ลัะ

แผนกในอำงคก์รเพิ่้�อำการที่ำางานไดอ้ำยา่งต่่อำเน้�อำง เป็นต่น้

คณะกรรมการบรษ่ทัี่แลัะฝ่่ายบรห่้ารขอำงบรษ่ทัี่ให้ค้วาม

สิ่ำาคญักบัการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดแีลัะการประยกุต่์ใชแ้นวที่าง

การบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงที่ั �วที่ั �งอำงค์กรต่ามห้ลักัการ COSO  

ERM ควบคู่ไปกบัการสิ่่งเสิ่ร่มด้านการพิ่ฒันาเที่คโนโลัย ี

ที่ี�จุะนำาไปสิู่่การสิ่ร้างมูลัค่าเพิ่่�มให้้กบัอำงค์กรได้อำย่างยั �งยน้ 

แนวที่างการดำาเน่นธิรุกจุ่ดงักลัา่วขา้งต่น้คอ้ำปัจุจุยัแห้ง่การผลักั

ดนัให้บ้รษ่ทัี่ขบัเคลั้�อำนไปในที่ศ่ัที่างการเป็นอำงคก์รที่ี�ดำาเน่น

ธิรุกจุ่อำยา่งยั �งยน้ เต่บ่โต่ไปพิ่รอ้ำมกบัสิ่งัคมที่ี�ดี

สิ่ำาห้รบัในปี 2565 นี� บรษ่ทัี่คาดวา่สิ่ถานการณ์จุากโควด่-19 

จุะเร่�มผอ่ำนคลัายในที่ศ่ัที่างที่ี�ดขี ึ�น จุากการที่ี�ประชาชนที่กุภาค

สิ่่วนได้รบัวคัซนีที่ี�ครอำบคลัุมที่ั �วประเที่ศั อำกีที่ั �งความเขา้ใจุ

ในวธ่ิกีารที่ี�จุะป้อำงกนัการต่ด่เช้�อำห้รอ้ำการแพิ่ร่เช้�อำมเีพิ่่�มมาก

ขึ�น สิ่ง่ผลัในที่ศ่ัที่างที่ี�ดต่ี่อำการที่ี�จุะกลับัมาดำารงชวีต่่อำยา่งเป็น

ปกต่ ่ประกอำบกบัความพิ่ยายามกระตุ่น้เศัรษฐกจุ่จุากที่างภาค

รฐั เพิ่้�อำให้ผู้ป้ระกอำบการสิ่ามารถกลับัมาดำาเน่นธิรุกจุ่ได ้ รวม

ไปถงึการอำอำกมาต่รการกระตุ่น้การใชจุ้า่ยแลัะบรก่าร เพิ่้�อำให้้

ประชาชนกลับัมาใชจุ้า่ยแลัะที่่อำงเที่ี�ยวมากขึ�น จุงึน่าจุะสิ่ง่ผลั

ให้เ้กด่ความต่อ้ำงการในการใชพ้ิ่ลังังานเพิ่่�มมากขึ�น

ในนามขอำงคณะกรรมการบรษ่ทัี่ ขอำขอำบคณุที่า่นผูถ้อ้ำหุ้น้ 

ผูร้ว่มที่นุ คูค่า้ ลักูคา้ พิ่นกังาน แลัะผูเ้กี�ยวขอ้ำงที่กุฝ่่าย รวมถงึ

สิ่ถาบนัการเงน่ที่ั �งในประเที่ศัแลัะต่่างประเที่ศั ที่ี�สิ่นบัสิ่นุนการ

ดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ดว้ยดมีาโดยต่ลัอำด แลัะขอำให้ท้ี่กุที่า่นเช้�อำ

มั �นวา่ บรษ่ทัี่จุะดำาเน่นงานอำยา่งรอำบคอำบ รดักุม ยดึมั �นในห้ลักั

จุรรยาบรรณ บรรษทัี่ภบ่าลั แลัะการพิ่ฒันาอำยา่งยั �งยน้เพิ่้�อำให้้

เกด่ประโยชน์สิ่งูสิ่ดุต่่อำผูท้ี่ี�เกี�ยวขอ้ำงที่กุฝ่่าย แลัะเป็นอำงคก์รที่ี�

เจุรญ่กา้วห้น้าควบคูก่บัประเที่ศัไที่ย แลัะระดบัภมูภ่าคเอำเชยี

ต่ามวส่ิ่ยัที่ศััน์ขอำงอำงคก์ร

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 7
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เกิ่�ยวิกิับัรายงาน์ฉบัับัน์่�
สิ่ยามแก๊สิ่ ไดจุ้ดัที่ำารายงานความยั �งยน้ (Sustainability Report) ฉบบันี�เป็นปีแรก เพิ่้�อำเป่ดเผยขอ้ำมูลัแผนความยั �งยน้ 

แลัะความมุ่งมั �นในการบรห่้ารจุดัการเพิ่้�อำให้ผ้ลัการดำาเน่นงานเป็นไปต่ามแผนที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัการบรห่้ารจุดัการดา้นเศัรษฐกจุ่ 

สิ่่�งแวดลัอ้ำม แลัะสิ่งัคม สิ่อำดคลัอ้ำงกบัพิ่นัธิกจุ่ขอำงอำงคก์ร โดยเน้�อำห้าแลัะสิ่าระสิ่ำาคญัขอำงรายงานฉบบันี�เน้นการเป่ดเผยขอ้ำมลูัต่าม

มาต่รฐานการจุดัที่ำารายงานขอำง Global Reporting Initiatives Standard (GRI Standard) ในระดบัต่วัชี�วดัห้ลักั (Core) แลัะ

บรษ่ทัี่ยงัมกีารเช้�อำมโยงผลัการดำาเน่นงานต่ามกลัยทุี่ธิท์ี่ี�ต่อำบสิ่นอำงต่่อำเป้าห้มายการพิ่ฒันาที่ี�ย ั �งยน้ขอำงสิ่ห้ประชาชาต่ ่(Sustainable 

Development Goals : SDGs) ที่ี�มปีระเดน็ที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีมาแสิ่ดงในรายงานฉบบันี�ดว้ย

ขอบเขตของรายงาน
รายงานฉบับนี�ครอำบคลัุมการดำาเน่นงานต่ั �งแต่่วันที่ี�  

1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธินัวาคม 2564 เพิ่้�อำรายงานผลัการ

ดำาเน่นงานขอำงอำงคก์ร ครอำบคลัุมการดำาเน่นงานดา้นความยั �งยน้

ขอำงอำงคก์รที่ั �ง 3 มต่่ ่ไดแ้ก ่มต่่เ่ศัรษฐกจุ่ สิ่งัคม แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ขอำงบรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด ์ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั (มห้าชน) 

ที่ี�ดำาเน่นธิุรกจุ่ในประเที่ศั คอ้ำบรษ่ทัี่ฯ (SGP) แต่่มไ่ดร้วมถงึ

บรษ่ัที่ในกลัุ่มที่ั �งในประเที่ศัแลัะต่่างประเที่ศัที่ี�เกี�ยวขอ้ำงอำ้�น 

เน้�อำงจุากบรษ่ทัี่ฯ เป็นธิุรกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว (LPG) 

ดำาเน่นธิุรกจุ่ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว (LPG) ที่ั �งในประเที่ศัไที่ย 

แลัะต่่างประเที่ศัโดยบรษ่ทัี่มคีลังัก๊าซ LPG ต่ั �งอำยู่ในประเที่ศั 

ต่่างๆ  ไดแ้ก่ ประเที่ศัเวยีดนาม ประเที่ศัสิ่ง่คโปร ์ประเที่ศัจุนี 

แลัะประเที่ศัมาเลัเซีย อำีกที่ั �งบร่ษัที่ยังได้ลังทีุ่นในธิุรก่จุ 

ที่ี�มีความเกี�ยวเน้�อำงกับธิุรก่จุก๊าซ LPG ด้วย ค้อำ ธิุรก่จุ 

ดา้นการขนสิ่ง่ แลัะอำกีห้นึ�งธิรุกจุ่ คอ้ำ ธิรุกจุ่ผลัต่่ถงัก๊าซ LPG 

จุงึมปีระเดน็บางประเดน็สิ่ำาคญัที่ี�มคีวามแต่กต่่างกนัแลัะยงั

อำยู่ระห้ว่างกระบวนการวางแผนเพิ่้�อำขยายผลัไปยงับรษ่ทัี่ใน

กลัุม่ต่่อำไป ดงันั �น การนำาเสิ่นอำขอ้ำมลูัในรายงานฉบบันี�จุงึเป็น

ไปต่ามลักัษณะการดำาเน่นงาน แลัะประเดน็สิ่ำาคญัในธิรุกจุ่นั �น

กิารรับรองรายงาน
รายงานฉบบันี� ยงัไม่ไดร้บัการต่รวจุรบัรอำงรายงานจุาก

ห้น่วยงานภายนอำก แต่่ผา่นความเห้น็ชอำบจุากผูบ้รห่้ารระดบั

สิ่งูขอำงห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวขอ้ำง

หากมีีข้้อสงสยัหรืือสอบถามีข้้อมีลูเพ่ิ่�มีเต่ิมี ต่ด่ต่่อำ ฝ่่าย Sustainable Development

บริษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตรเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน)
553 อำาคารเดอำะพิ่าลัาเดยีม ชั �น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสิ่นั เขต่ราชเที่ว ีกรงุเที่พิ่มห้านคร 10400

โที่รศัพัิ่ที่ ์: (662) 120 9999 โที่รสิ่าร : (662) 250 6008

เวบ็ไซต่ ์: www.siamgas.com

| รายงานความย่�งยืน ปีี 25648
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ข้้อมููลกิารดำเน์ิน์ธุรกิิจข้องกิลุ�มูบัริษััทั
ภาพัรวมกิารประกิอบธุรกิิจ

ปัจุจุบุนับรษ่ทัี่ดำาเน่นธิรุกจุ่คา้ก๊าซ LPG ที่ั �งในประเที่ศัไที่ย

แลัะต่่างประเที่ศั โดยบรษ่ทัี่มคีลังัก๊าซ LPG ต่ั �งอำยูใ่นประเที่ศั

ต่่างๆ ได้แก่ ประเที่ศัเวยีดนาม ประเที่ศัสิ่ง่คโปร์ ประเที่ศั

จุีน แลัะประเที่ศัมาเลัเซีย ซึ�งบร่ษัที่มีความมุ่งมั �นที่ี�จุะ 

เด่ินหน้าสู�การืเป็็นผูู้้นำาในการืดิำาเน่นธุุรืก่จพิ่ลังงาน 

รืะดิบัโลก นอำกจุากนี�บรษ่ทัี่ยงัไดล้ังที่นุในธิรุกจุ่ที่ี�มคีวามเกี�ยว

เน้�อำงกบัธิุรกจุ่ก๊าซ LPG เพิ่้�อำให้เ้ป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�ต่ั �งไว ้

คอ้ำ ธิรุกจุ่ดา้นการขนสิ่ง่ โดยปัจุจุบุนับรษ่ทัี่มธีิรุกจุ่ขนสิ่ง่ก๊าซ 

LPG ที่างรถแลัะธิุรกจุ่ขนสิ่่งก๊าซ LPG ที่างเรอ้ำ เพิ่้�อำใช้ใน 

การจุดัสิ่ง่สิ่น่คา้ไดอ้ำยา่งรวดเรว็แลัะครอำบคลัุมในที่กุพิ่้�นที่ี� แลัะ

อำกีห้นึ�งธิุรก่จุ คอ้ำ ธิุรก่จุผลัต่่ถงัก๊าซ LPG สิ่่งผลัให้้บรษ่ัที่

สิ่ามารถกระจุายสิ่น่คา้ให้ก้บัผูบ้รโ่ภคไดอ้ำยา่งที่ั �วถงึ

นอำกจุากนี�บรษ่ทัี่ยงัไดพ้ิ่จุ่ารณาการลังที่นุในธิรุกจุ่พิ่ลังังาน

ดา้นอำ้�นๆ อำกีดว้ย เพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่มคีวามมั �นคงแลัะยั �งยน้ที่าง

ด้านพิ่ลังังานในอำนาคต่ โดยปัจุจุุบนับร่ษัที่ได้มีการลังทีุ่น

ในสิ่่วนขอำงธิุรก่จุโรงงานพิ่ลังังานไฟฟ้าที่ี�ประเที่ศัเมยีนมา 

จุำานวน 2 แห้่ง แลัะธิุรกจุ่คลังัเก็บนำ�ามนัแลัะที่่าเรอ้ำนำ�าลักึที่ี� 

อำ.เกาะสิ่ชีงั จุ.ชลับุรี

ปัจุจุุบัน บร่ษัที่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด์ ป่โต่รเคมีคัลัสิ่ ์

จุำากดั (มห้าชน) มสีิ่ำานักงานให้ญ่ ซึ�งต่ั �งอำยู่ที่ี� 553 อำาคาร 

เดอำะพิ่าลัาเดียม ชั �น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสิ่นั 

เขต่ราชเที่ว ีกรุงเที่พิ่มห้านคร 10400 เลัขที่ะเบยีนบรษ่ทัี่ : 

0107548000650 โที่รศัพัิ่ที่ ์: (662) 120 9999 โที่รสิ่าร : (662) 

250 6008 เวบ็ไซต่ ์: www.siamgas.com ทีุ่นจุดที่ะเบยีน : 

918,931,500 บาที่ (ณ วนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2564) หุ้น้สิ่ามญั : 

1,837,863,000 หุ้้น มูลัค่าที่ี�ต่ราไว้ : 0.50 บาที่ ทีุ่นเรยีก 

ชำาระแลัว้ : 918,931,500 บาที่ (ณ วนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2564)

ลัักษณะการดำาเน่นธิุรก่จุเป็นผู้จุำาห้น่ายก๊าซ LPG 

โดยการจุำาห้น่ายขอำงบร่ษัที่แบ่งอำอำกเป็น 2 ลักัษณะ ค้อำ 

การจุำาห้น่ายในลักัษณะขอำงถงับรรจุขุนาดให้ญ่ (BULK) แลัะการ

จุำาห้น่ายในลักัษณะขอำงถงับรรจุ ุ(CYLINDER) ซึ�งการจุำาห้น่าย 

ในลักัษณะขอำงถงับรรจุขุนาดให้ญ่เป็นการจุำาห้น่ายก๊าซ LPG 

ในปรม่าณมากๆ โดยใชว้ธ่ิกีารถ่ายก๊าซ LPG จุากถงับรรจุุ

ขนาดให้ญ่บนรถบรรทีุ่กก๊าซ LPG ไปยงัถงับรรจุุขนาดให้ญ่

ขอำงลักูคา้ โดยการจุำาห้น่ายก๊าซ LPG ในลักัษณะขอำงถงับรรจุุ

ขนาดให้ญ่นั �นจุะเป็นการจุำาห้น่ายไปยงัโรงบรรจุุก๊าซ LPG ที่ี�

เป็นต่วัแที่นคา้ต่่างขอำงบรษ่ทัี่ โรงงานอุำต่สิ่าห้กรรมที่ี�มคีวาม

ต่อ้ำงการใชก๊้าซ LPG ในปรม่าณมากๆ  แลัะมพีิ่้�นที่ี�เพิ่ยีงพิ่อำที่ี�ใช ้

ในการจุดัเกบ็ก๊าซ LPG ในปรม่าณดงักลัา่ว แลัะสิ่ถานีบรก่าร

ก๊าซ LPG ที่ี�เป็นต่วัแที่นคา้ต่่างขอำงบรษ่ทัี่ สิ่ว่นการจุำาห้น่ายใน

ลักัษณะขอำงถงับรรจุุนั �นจุะเป็นการนำาก๊าซ LPG มาบรรจุุลัง 

ถงัก๊าซ LPG ขนาดต่่างๆ  ไดแ้ก ่ถงัก๊าซ LPG ขนาด 4 กโ่ลักรมั 

11.5 กโ่ลักรมั 15 กโ่ลักรมั แลัะ 48 กโ่ลักรมั เป็นต่น้ โดยโรงบรรจุุ 

ก๊าซ LPG ที่ี�บรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด ์ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั 

(มห้าชน) ดำาเน่นการเอำงแลั้วจุงึนำาไปจุำาห้น่ายให้้กบัลัูกค้า 

ซึ�งไดแ้ก ่รา้นคา้ก๊าซ LPG โรงงานอุำต่สิ่าห้กรรมที่ี�มคีวามต่อ้ำงการ 

ใชก๊้าซ LPG ในปรม่าณไมม่ากแลัะ/ห้รอ้ำมพีิ่้�นที่ี�ไมเ่พิ่ยีงพิ่อำที่ี�

ใช้ในการจุดัเกบ็ก๊าซ LPG ในปรม่าณมากๆ

ลูกค�าที่นํา

ก�าช LPG ไปใช�

เป�นเชื้อเพลิง

ในรถยนต�

ลูกค�าที่นํา

ก�าช LPG

ไปใช�เป�น

ก�าชหุงต�ม

ลูกค�าที่นํา

ก�าช LPG

ไปใช�ในงาน

อุตสาหกรรม

คลังเก็บก�าช

SGP และ UGP

โรงกลั่นนํ้ามัน โรงบรรจ�ก�าช LPG

โรงงานอุตสาหกรรม

ร�านค�าก�าช LPG

คลังเก็บ

ก�าช LPG

ของปตท.

สถานีบร�การ

ก�าช LPG

รถยนต�ที่ใช�

ก�าช LPG

เป�นเชื้อเพลิง

ผู�ใช�ก�าช LPG

ในครัวเร�อน

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 9
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ธุรกิิจภายในประเทศ
การประกอำบธิรุกจุ่ภายในประเที่ศั มธีิรุกจุ่ที่ี�เกี�ยวขอ้ำง

รวม 9 ธิรุกจุ่ ไดแ้ก่

1)  ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว แอำมโมเนีย 

แลัะผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเคมอีำ้�น

2)  ธิรุกจุ่ขนสิ่ง่นำ�ามนั ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว แอำมโมเนีย

แลัะผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเคมอีำ้�น

3) ธิรุกจุ่ผลัต่่แลัะจุำาห้น่ายถงัก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว

4) ธิรุกจุ่ผลัต่่แลัะจุำาห้น่ายเอำที่านอำลั

5) ธิรุกจุ่คา้ปลักีนำ�ามนั

6) ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารที่า่เรอ้ำคอำนเที่นเนอำร์

7)  ธิรุกจุ่ที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่มคา้ (JOINT VENTURE)

ธุรกิจค�าก�าซ
ป�โตรเลียมเหลว

แอมโมเนีย
และผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีอื่น 

บริษัท สยามแก�ส แอนด�
ป�โตรเคมีคัลส� จำกัด (มหาชน)
("SGP")

บริษัท ยูนิคแก�ส แอนด�
ป�โตรเคมิคัลส� จำกัด (มหาชน)
(“UPG”) บริษัทฯ
ถือหุ�น 99.59 %

ธุรกิจขนส�งน้ำมัน
ก�าซป�โตรเลียมเหลว
แอมโมเนียและ
ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีอื่น

บริษัท ลัคกี้ แคร�ริเออร� จำกัด
(“LCR”) ซึ่งเป�นการขนส�ง
ก�าซ LPG และน้ำมันทาง
รถยนต� บริษัทฯ ถือหุ�น 99.99

บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
(“SLM”) ซึ่งเป�นการขนส�ง
ก�าซ LPG และแอมโมเนีย
ทางเรือ บริษัทฯ ถือหุ�นทั้ง
ทางตรงและทางอ�อม 100.00%

ธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายเอทานอล

บริษัท สยาม เอทานอล
เอ็กซ�ปอร�ท จำกัด (“SEE”)

ซึ่งป�จจุบันมีการหยุดกิจการแล�ว

บริษัท สยาม ควอลิตี้
สตีล จำกัด (“SQS”)

บริษัทฯ ถือหุ�น 99.99 %

ธุรกิจผลิตและจำหน�าย
ถังก�าซป�โตรเลียมเหลว

บริษัท ชื่นศิริ จำกัด (“LIN”)
เป�นบริษัทย�อยทางอ�อม
โดยบริษัทฯ ถือหุ�นผ�าน

บริษัท สยาม ควอลิตี้สตีล จำกัด
จำนวน 97.56%

8)  ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีม ก๊าซธิรรมชาต่ ่แลัะ 

ก๊าซธิรรมชาต่เ่ห้ลัว

9)  ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารเชา่คลังัเกบ็สิ่น่คา้เห้ลัว แลัะ 

ที่า่เที่ยีบเรอ้ำนำ�าลักึ
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ธุรกิจค�าก�าซ
ป�โตรเลียม

ก�าซธรรมชาติ และ
ก�าซธรรมชาติเหลว

บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
(“SLNG”)
บริษัทฯ ถือหุ�น 99.99%

ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท สยามนทลิน จำกัด (“SNL”)
โดยดำเนินธุรกิจจัดจำหน�ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ภายใต�แบรนด�
“คาเฟ� อเมซอน” เป�นกิจการร�วมค�า
โดยบริษัทฯ ถือหุ�น 50%

ธุรกิจค�าปลีกน้ำมัน
บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด (“SSW”)
ภายใต�แบรนด� “บางจาก”
บริษัทฯ ถือหุ�น 100%

ธุรกิจให�บริการ
ท�าเรือคอนเทนเนอร�

บริษัท สยามแก�ส แอนด�ป�โตรเคมีคัลส� 
 จำกัด (มหาชน) (“SGP”)

ธุรกิจให�บริการเช�า
คลังเก็บสินค�าเหลว
และท�าเทียบเรือ

น้ำลึก

บริษัท สยาม แทงค�
เทอร�มินัล จำกัด (“STT”)

ชื่อเดิม คือ “บริษัท ไทยพับบลิค
พอร�ต จำกัด” (“TPP”)

ให�บริการขนถ�ายน้ำมันดิบและน้ำมันใส
หรือน้ำมันที่ใช�ในเชิงพาณิชย� ได� โดยบริษัท

ถือหุ�น ผ�านบริษัทสยาม แอลเอ็นจี จำกัด
จำนวน 99.76%

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 11
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ธุรกิิจภายนอกิประเทศ
การประกอำบธุิรกจุ่ภายนอำกประเที่ศั มธีิุรกจุ่ที่ี�เกี�ยวขอ้ำงรวม 

14 ธิรุกจุ่ ไดแ้ก่

1) ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัจุนี

2) ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัเวยีดนาม

3) ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัสิ่ง่คโปร์

4) ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมในประเที่ศัมาเลัเซยี

5) ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมในประเที่ศับงัคลัาเที่ศั

6)  ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่มคา้

ที่างอำอ้ำม (INDIRECT JOINT VENTURE)

7)  ธิรุกจุ่โรงไฟฟ้าพิ่ลังังานความรอ้ำนรว่มที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบ

รว่มที่างอำอ้ำม (INDIRECT ASSOCIATE)

8) ธิรุกจุ่ที่ี�มรีายไดจุ้ากการถอ้ำหุ้น้ในบรษ่ทัี่อำ้�นเป็นห้ลักั

9)  ธิุรกจุ่โรงไฟฟ้าแลัะสิ่ายสิ่ง่ไฟฟ้าที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่ม

ที่างอำอ้ำม (INDIRECT ASSOCIATE)

10)  ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารที่างเที่คน่คเกี�ยวกบัธิรุกจุ่พิ่ลังังานไฟฟ้า

11)  ธิุรกจุ่ให้บ้รก่ารขนสิ่่งผลัต่่ภณัฑ์์ป่โต่รเลัยีมในประเที่ศั

มาเลัเซยี

ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัจุนี โดยเป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำมที่ี�บรษ่ทัี่ฯ  

ถอ้ำหุ้น้ผา่น SIAM GAS HK LTD. (“SHK”) จุำานวน 1001% ที่ั �ง 2 บรษ่ทัี่ ไดแ้ก่

• SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“ZSS”)

• SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. (“SOG”)

ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัสิ่ง่คโปร ์ไดแ้ก่

• SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SIN”) โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 95%

• SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 100%

•  TROPICAL GAS PTE. LTD. (“TPG”) เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำมที่ี�บรษ่ทัี่ฯ 

ถอ้ำหุ้น้ผา่น SINGGAS LPG PTE. LTD. (“SIN”) จุำานวน 1002%

ธิรุกจุ่คา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวในประเที่ศัเวยีดนาม ไดแ้ก่

• SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 100%

• CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CGN”) เป็นกจุ่การรว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ 79.64%

12)  ธิุรกจุ่ให้บ้รก่ารคลังัเกบ็สิ่น่คา้เห้ลัว แลัะที่่าเที่ยีบเรอ้ำนำ�า

ลักึในประเที่ศัเมยีนมา

13)  ธิุรก่จุด้านอุำต่สิ่าห้กรรมการประมงแลัะต่ลัาดปลัา 

ในประเที่ศัเมยีนมา

14)  ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารคลังัก๊าซ LPG ลัอำยนำ�า ในประเที่ศัเมยีนมา
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ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมในประเที่ศัมาเลัเซยี ไดแ้ก่

• MYGAZ SDN. BHD. (“MGM”) โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 70%

• FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FEP”) โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 95%

• SGGAS SDN. BHD. (“SGG”) เป็นกจุ่การรว่มคา้ที่างต่รง โดยบรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 29.99%

ธิรุกจุ่ที่ี�มรีายไดจุ้ากการถอ้ำหุ้น้ในบรษ่ทัี่อำ้�นเป็นห้ลักั โดยบรษ่ทัี่ฯ

ถอ้ำหุ้น้ 100 ที่ั �ง 3 บรษ่ทัี่ ไดแ้ก่

• SIAM GAS HK LTD. (“SHK”)

• SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”)

• SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”)

ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมในประเที่ศับงัคลัาเที่ศั เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำม

ที่ั �ง 3 บรษ่ทัี่ไดแ้ก่

•  SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำม 

ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ผา่นบรษ่ทัี่ SGI จุำานวน 801%

•  SIAMGAS BANGLADESH LTD. (“SGB”) เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำมที่ี�บรษ่ทัี่ฯ 

ถอ้ำหุ้น้ผา่น บรษ่ทัี่ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL LTD. (“SJJ”) จุำานวน 994%

•  PACIFIC GAS BANGLADESH LTD. (“PGB”) เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำม 

ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ 95%

ธิรุกจุ่คา้ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่มคา้ที่างอำอ้ำม

(INDIRECT JOINT VENTURE) ไดแ้ก่

•  PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL (“SID”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ 

ถอ้ำหุ้น้ผา่น SIAM GAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) จุำานวน 553%

•  KMA SIAM LIMITED (“KSL”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ 

ถอ้ำหุ้น้ผา่น SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGI”) จุำานวน 653%

ธิรุกจุ่โรงไฟฟ้าพิ่ลังังานความรอ้ำนรว่มที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่มที่างอำอ้ำม

(INDIRECT ASSOCIATE) ไดแ้ก่

•  MYANMAR LIGHTING (IPP) CO., LTD. (“MLP”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ 

ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SPW จุำานวน 41.15%

•  ASIATECH ENERGY PTE. LTD. (“AEP”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำม 

ผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) จุำานวน 41.15%

HOLDING

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 13
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ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารคลังัเกบ็สิ่น่คา้เห้ลัว แลัะที่า่เที่ยีบเรอ้ำนำ�าลักึในประเที่ศัเมยีนมา ไดแ้ก่

•  SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT ENERGY CO., LTD. (“SME”) 

เป็นบรษ่ทัี่รว่มที่างอำอ้ำมที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น 

SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) จุำานวน 335%

ธิรุกจุ่ดา้นอุำต่สิ่าห้กรรมการประมงแลัะต่ลัาดปลัาในประเที่ศัเมยีนมา ไดแ้ก่

•  SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT FISHERY CO., LTD. (“SMF”) 

เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. 

(“SPW”) จุำานวน 335%

ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารคลังัก๊าซ LPG ลัอำยนำ�าในประเที่ศัเมยีนมา ไดแ้ก่

•  SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT GAS CO., LTD. (“SMG”) 

เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. 

(“SPW”) จุำานวน 335%

หมีายเหติ ุ:  1. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น LCR แลัะ UGP 2. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SGHK 3. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SGI 
  4. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SJJ 5. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SPW 6. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SLNG 
  7. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SIN 8. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SQS 9. บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น MGM

ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารที่างเที่คน่คเกี�ยวกบัธิรุกจุ่พิ่ลังังานไฟฟ้า ไดแ้ก่

•  RUAMUR PTE. LTD. (“RUM”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำม 

ผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) จุำานวน 41.15%

ธิรุกจุ่ให้บ้รก่ารขนสิ่ง่ผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเลัยีมในประเที่ศัมาเลัเซยี ไดแ้ก่

•  FAR EAST MYGAZ SERVICES SDN.BHD. (“FMG”) เป็นบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่างอำอ้ำม 

ที่ี�บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ผา่น MYGAZ SDN. BHD. (“MGM”) จุำานวน 1006%

ธิรุกจุ่โรงไฟฟ้าแลัะสิ่ายสิ่ง่ไฟฟ้าที่ี�ดำาเน่นกจุ่การแบบรว่มที่างอำอ้ำม

(INDIRECT ASSOCIATE) ไดแ้ก่

•  SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD. (“SMD”) เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ 

ที่ี�บรษ่ทัี่ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) จุำานวน 33%

•  ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., PTE. LTD. (“AIC”) AIC เป็นบรษ่ทัี่รว่มคา้ที่ี�

บรษ่ทัี่ฯ ถอ้ำหุ้น้ที่างอำอ้ำมผา่น SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”) จุำานวน 33%
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โค่รงสร้างของบริษััทและบริษััทในกิลุ่ม

ห่่วงโซ่่คุ่ณค่่าของกิลุ่มบริษััท สยามแกิ๊ส
บรษ่ัที่มคีวามพิ่ร้อำมในการจุำาห้น่ายแก๊สิ่ LPG การบรห่้ารสิ่น่ค้าคงคลังัต่ามภูมภ่าค การจุดัสิ่่งที่างรถแลัะที่างเรอ้ำ มโีรงงาน

ผลัต่่ถงัแก๊สิ่ แลัะโรงซ่อำมถงัแก๊สิ่ครบวงจุร รวมถงึการมโีรงบรรจุุแก๊สิ่แลัะสิ่ถานีบรก่ารแก๊สิ่เป็นขอำงต่นเอำง ลักัษณะห้่วงโซ่

คณุคา่ขอำงธิุรกจุ่ (Value Chain) ต่ั �งแต่่ต่น้นำ�าจุนถงึปลัายนำ�า ซึ�งบรษ่ทัี่คำานึงถงึการขายก๊าซที่ี�สิ่ะอำาด ปลัอำดภยั ให้แ้ก่ผูบ้รโ่ภค 

การดแูลักระบวนการจุดัเกบ็ บรรจุ ุขนสิ่ง่ที่ี�เป็นมต่่รต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม ไมก่่อำให้เ้กด่มลัภาวะต่ลัอำดที่กุขั �นต่อำน
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บร่ษัที่ให้้ความสิ่ำาคัญต่่อำการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงในทีุ่กขั �นต่อำนการดำาเน่นงานที่ั �วที่ั �งอำงค์กร ต่ั �งแต่่การปฏิ่บัต่่งาน 
แลัะการลังทีุ่นต่่างๆ  รวมถงึการสิ่รา้งความต่ระห้นกัรู้ในการบรห่้ารจุดัการความเสิ่ี�ยง เพิ่้�อำนำาไปสิู่ก่ารสิ่รา้งมลูัคา่เพิ่่�มแก่อำงคก์ร
แลัะผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยี ที่ั �งนี� ปัจุจุยัภายนอำกที่ี�อำาจุเขา้มากระที่บต่่อำอำงค์กรแลัะเป็นความเสิ่ี�ยง เช่น ความไม่มั �นคงที่างการเมอ้ำง 
การแขง่ขนัที่างการต่ลัาด สิ่ถานการณ์การแพิ่รร่ะบาดขอำงเช้�อำไวรสัิ่โคโรน่า (Covid-19) เป็นต่น้ โดยบรษ่ทัี่ที่ำาการประเมน่ความเสิ่ี�ยง
ที่ี�สิ่ำาคญัเป็นประจุำาทีุ่กปี เพิ่้�อำให้อ้ำงคก์รสิ่ามารถปรบัต่วัไดอ้ำยา่งรวดเรว็ แลัะสิ่ามารถรบัมอ้ำกบัการเปลัี�ยนแปลังแลัะปัจุจุยัเสิ่ี�ยงที่ี�
สิ่ำาคญั เพิ่้�อำสิ่ามารถสิ่รา้งความยั �งยน้ให้แ้ก่อำงคก์ร

กิารบัริหารควิามูเสั่�ยงและควิามูต่�อเน่์�องทัางธรุกิจิ

คณะกรรมการบรษ่ทัี่จุงึไดแ้ต่่งต่ั �งคณะกรรมการบรห่้าร
ความเสิ่ี�ยงเพิ่้�อำรบัผด่ชอำบในการต่ด่ต่าม กำากบัดูแลั กำาห้นด
ที่ศ่ัที่างนโยบาย ให้ก้ารสิ่นบัสิ่นุนแลัะสิ่ง่เสิ่รม่ดา้นการบรห่้าร
ความเสิ่ี�ยงให้้มีประสิ่ท่ี่ธิ่ภาพิ่สิู่งสิุ่ด กำาห้นดให้้การบร่ห้าร 
จุดัการความเสิ่ี�ยงเป็นภารก่จุที่ี�สิ่ำาคญัขอำงทีุ่กฝ่่าย ในการ
พิ่จุ่ารณาแลัะให้ค้วามเห้น็ชอำบต่่อำร่างนโยบายแลัะกรอำบการ
บรห่้ารความเสิ่ี�ยงซึ�งจุดัที่ำาต่ามแนวคด่ขอำง COSO Enterprise 
Risk Management (COSO ERM) ที่ั �งที่ี�เกด่จุากปัจุจุยัภายใน 
แลัะปัจุจุยัภายนอำกอำงค์กร ต่ลัอำดจุนการรายงานต่่อำคณะ
กรรมการต่รวจุสิ่อำบแลัะคณะกรรมการบรษ่ทัี่อำยา่งต่่อำเน้�อำง

นอำกจุากนี�คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงไดม้กีารแต่่ง
ต่ั �งคณะที่ำางานบรห่้ารความเสิ่ี�ยงขอำงอำงค์กร โดยกำาห้นดให้้
ผูบ้รห่้ารสิู่งสิุ่ดขอำงฝ่่ายต่่างๆ ห้รอ้ำผูจุ้ดัการฝ่่ายเป็นต่วัแที่น
ในคณะที่ำางาน มหี้น้าที่ี�รบัผด่ชอำบในการระบุความเสิ่ี�ยงใน 

การดำาเน่นธิุรก่จุ (Risk Identification) การประเมน่แลัะ
วเ่คราะห้ค์วามเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่ำาคญั (Risk Assessment & Analysis) 
เลัอ้ำกวธ่ิกีารจุดัการความเสิ่ี�ยงให้้สิ่อำดคลั้อำงกบักลัยุที่ธิ์ขอำง
อำงคก์ร รวมที่ั �งจุดัให้ม้กีจุ่กรรมควบคุม (Control Activities) 
ให้เ้ห้มาะสิ่มกบัระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ประเมน่ได ้

ที่ั �งนี�บร่ษัที่ว่เคราะห้์ความเสิ่ี�ยงจุากการดำาเน่นธิุรก่จุ 
โดยนำาประเดน็สิ่ำาคญัดา้นความยั �งยน้มาประกอำบการจุดัการ
ความเสิ่ี�ยงในระดบัต่่างๆ เพิ่้�อำให้ส้ิ่ามารถบรห่้ารความเสิ่ี�ยง
ห้ลักัขอำงอำงคก์รอำย่างครอำบคลัุมในทีุ่กดา้น โดยแบ่งอำอำกเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสิ่ี�ยงดา้นเศัรษฐกจุ่ ความเสิ่ี�ยงดา้นสิ่งัคมแลัะ
สิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมถงึความเสิ่ี�ยงที่ี�เกด่ขึ�นให้ม ่(Emerging Risk) 
ซึ�งอำาจุสิ่ง่ผลักระที่บต่่อำการดำาเน่นธิรุกจุ่ในอำนาคต่ เพิ่้�อำกำาห้นด
มาต่รการลัดความเสิ่ี�ยงแลัะการต่ด่ต่ามอำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่

ค่วามเส่�ยงด้้านเศรษัฐกิิจ
 ความเสี�ยงจาก๊ปิัจจัยภายในองค์ก๊ร

ปิระเด์็นความเสี�ยง

ความเสี่่�ยงจากนโยบายของรัฐบาล – นโยบายการลอยตััวราคาก๊าซ (ในประเทศไทย)

รฐับาลัยงัคงควบคมุราคาขายก๊าซ LPG ในลักัษณะกึ�งลัอำยต่วักึ�งควบคมุ คอ้ำ รฐับาลัยงัคงควบคมุราคากำาห้นดให้เ้ที่า่กบัราคา
ขายสิ่ง่ก๊าซ LPG ห้น้าโรงกลัั �นแลัะโรงแยกก๊าซ LPGสิ่ำาห้รบัราคาขายปลักีก๊าซ LPG ที่ี�ใช้ในครวัเรอ้ำนถกูควบคมุโดยกรมการ
คา้ภายใน กระที่รวงพิ่าณช่ย ์ในขณะที่ี�ราคาขายปลักีก๊าซ LPG  สิ่ำาห้รบัการนำาไปใชเ้ป็นเช้�อำเพิ่ลัง่ในรถยนต่แ์ลัะการนำาไปใช้
ในอุำต่สิ่าห้กรรมจุะไมม่กีารควบคมุ

ผลกระทบ

บรษ่ทัี่มคีวามเสิ่ี�ยงจุากการเปลัี�ยนแปลังขอำงราคาจุำาห้น่ายก๊าซ LPG กลัา่วคอ้ำ บรษ่ทัี่อำาจุมผีลัประกอำบการขาดที่นุ ห้รอ้ำอำาจุ
มกีำาไรลัดลัง ห้ากราคาขายปลักีก๊าซ LPG ปรบัต่วัลัดลัง ในที่างต่รงขา้ม บรษ่ทัี่อำาจุมกีำาไรเพิ่่�มขึ�น ห้ากราคาขายปลักีก๊าซ 
LPG ปรบัต่วัสิ่งูขึ�น นอำกจุากนี�ห้ากราคาก๊าซ LPG เพิ่่�มสิ่งูขึ�นมาก อำาจุที่ำาให้ผู้บ้รโ่ภคปรบัเปลัี�ยนพิ่ฤต่ก่รรมการบรโ่ภคไปใช้
พิ่ลังังานที่ดแที่นชน่ดอำ้�นที่ี�มรีาคาถกูกวา่ ซึ�งจุะที่ำาให้ป้รม่าณความต่อ้ำงการใชก๊้าซ LPG ลัดลังแลัะสิ่ง่ผลัต่่อำรายไดข้อำงผูค้า้ก๊าซ 
LPG ต่ามมาต่รา 7 ซึ�งรวมถงึบรษ่ทัี่ดว้ย (โปรดดรูายลัะเอำยีดใน one report ห้น้า 44)

ความเสี่่�ยงจากนโยบายของรัฐบาล – นโยบายการเปิดเสี่ร่การจำหน่ายก๊าซ LPG ท่�เป็นก๊าซหุงตั้ม

ผูป้ระกอำบการรายให้ญ่ขอำงโลักจุากต่่างประเที่ศัรายให้มห่้รอ้ำผูค้า้ในประเที่ศัที่ี�มคีวามพิ่รอ้ำมที่ั �งในดา้นเงน่ที่นุแลัะเที่คโนโลัยเีขา้
มาแขง่ขนัในต่ลัาด

ผลกระทบ

การแขง่ขนัในธิุรกจุ่นี�มคีวามรนุแรงมากขึ�น อำยา่งไรกต็่ามผูป้ระกอำบการจุากต่่างประเที่ศัห้รอ้ำผูป้ระกอำบการภายในประเที่ศัก็
อำาจุจุะประสิ่บปัญห้าในเร้�อำงความไมคุ่น้เคยกบัสิ่ภาวะต่ลัาด รวมที่ั �งยงัไมม่ปีระสิ่บการณ์ในธิรุกจุ่คา้ก๊าซ LPG แลัะสิ่ายสิ่มัพิ่นัธิ ์
กบัผูค้า้ก๊าซ LPG ต่ลัอำดจุนเครอ้ำขา่ยขอำงธิรุกจุ่ในประเที่ศัไที่ยดพีิ่อำ ซึ�งอำาจุเป็นปัจุจุยัสิ่ำาคญัที่ี�ที่ำาให้ป้ระสิ่บความสิ่ำาเรจ็ุที่างการ
ต่ลัาดไดย้าก
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ความเสี่่�ยงจากการเพิ่ิ�มข้�นของผ้้ค้าก๊าซปิโตัรเล่ยมเหลว

ในช่วงระยะเวลัากวา่ 10 ปีผา่นมา ปรม่าณการจุำาห้น่ายก๊าซ LPG ภายในประเที่ศัเพิ่่�มสิ่งูขึ�นมาก จุากการดำารงชวีต่่ประจุำาวนั

แลัะการขนสิ่ง่ ซึ�งแนวโน้มแลัะอำตั่ราการขยายต่วัที่ี�เพิ่่�มสิ่งูขึ�น ที่ั �งนี�ต่ั �งแต่่ปี 2553 – 2560 ไดม้ผีูค้า้ต่ามมาต่รา 7 รายให้มเ่พิ่่�ม

ขึ�นจุำานวน 10 ราย โดยเง้�อำนไขขอำงการที่ี�จุะเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ที่ี�ไดร้บัให้เ้ป็นผูค้า้นำ�ามนัต่ามมาต่รา 7 นั �นต่อ้ำงมคีณุสิ่มบตั่่

แลัะเง้�อำนไขต่ามที่ี�กระที่รวงพิ่าณช่ยก์ำาห้นด เชน่ ต่อ้ำงมทีี่นุจุดที่ะเบยีน 50 ลัา้นบาที่ขึ�นไป ต่อ้ำงมเีงน่ที่นุห้มนุเวยีนขั �นต่ำ�า 100 

ลัา้นบาที่ ต่อ้ำงมคีลังัเกบ็ก๊าซ LPG เพิ่้�อำสิ่ำารอำงต่ามกฎห้มายรอ้ำยลัะ 1.0 ขอำงปรม่าณที่ี�จุะที่ำาการคา้ในระยะเวลัา 1 ปี ต่อ้ำงมี

ปรม่าณการคา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวประจุำาปี (ปรม่าณที่ี�นำาเขา้มาในราชอำาณาจุกัร ซ้�อำ กลัั �น ผลัต่่ ห้รอ้ำไดม้าในปีห้นึ�ง) มากกวา่ 

50,000 เมต่รก่ต่นั

ผลกระทบ

ผูป้ระกอำบการรายให้ม่เขา้มาแข่งขนัในธิุรกจุ่คา้ก๊าซ LPG โดยเฉพิ่าะในสิ่่วนขอำงภาครถยนต่์ อำย่างไรกต็่ามการเป็นผูค้า้

รายให้ม่จุะต่้อำงใชเ้งน่ทีุ่น แลัะระยะเวลัาในการสิ่รา้งให้เ้คร้�อำงห้มายการคา้ขอำงต่นเป็นที่ี�ยอำมรบัขอำงผูบ้รโ่ภค แลัะยงัต่้อำง

แขง่ขนักบัผูป้ระกอำบการรายเดม่ที่ี�มฐีานลัูกคา้อำยู่แลัว้ดว้ย ซึ�งสิ่่งผลัต่่อำผูป้ระกอำบการรายให้ม่ ห้ากต่อ้ำงการเขา้มาแขง่ขนั

กบัผูป้ระกอำบการรายเดม่ ผูป้ระกอำบการรายให้ม่มคีวามจุำาเป็นต่อ้ำงใชเ้งน่ทีุ่นเพิ่่�มขึ�นอำกีเที่่าต่วัในการสิ่รา้งคลังัเกบ็สิ่ำารอำง

ต่ามกฎห้มาย อำกีที่ั �งห้ากผูป้ระกอำบการรายให้ม่จุะเขา้มาแข่งขนัในภาคหุ้งต่้มนั �น จุะต่้อำงลังทีุ่นในถงัก๊าซ LPG เพิ่้�อำใช้

ห้มนุเวยีนในต่ลัาด ซึ�งจุะต่อ้ำงมกีารลังที่นุในถงัก๊าซ LPG ไมต่่ำ�ากวา่ 1 ลัา้นใบ คด่เป็นเงน่ลังที่นุกวา่ 1,000 ลัา้นบาที่ ซึ�งเง้�อำนไข

ดงักลัา่วเป็นการจุำากดัโอำกาสิ่ในการเขา้มาในอุำต่สิ่าห้กรรมนี�ขอำงผูป้ระกอำบการรายให้ม่

ความเสี่่�ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซ LPG ในตัลาดโลก

ต่น้ที่นุวตั่ถุดบ่แลัะราคาจุำาห้น่าย LPG ในต่่างประเที่ศัขอำงบรษ่ทัี่ แลัะบรษ่ทัี่ยอ่ำยที่ี�อำยูใ่นต่่างประเที่ศั มกีารเปลัี�ยนแปลังขึ�นลัง

ต่ามต่ลัาดโลัก ที่ี�ผา่นมาราคาก๊าซ LPG ในต่ลัาดโลักมคีวามผนัผวนสิ่งู เน้�อำงจุากห้ลัากห้ลัายปัจุจุยั ไดแ้ก่

- ภาวะเศัรษฐกจุ่โลักแลัะในแต่่ลัะภมูภ่าคขอำงโลัก

- การเปลัี�ยนแปลังขอำงอุำปสิ่งค ์อุำปที่านแลัะปรม่าณสิ่ำารอำงขอำงก๊าซ LPG ในต่ลัาดโลัก

- การเปลัี�ยนแปลังขอำงราคานำ�ามนัดบ่ในต่ลัาดโลัก

- เสิ่ถยีรภาพิ่ที่างการเมอ้ำงขอำงประเที่ศัผูผ้ลัต่่แลัะสิ่่งอำอำกป่โต่รเลัยีม โดยเฉพิ่าะอำย่างย่�งภูมภ่าคต่ะวนัอำอำกกลัาง ซึ�งเป็น 

 ผูผ้ลัต่่แลัะสิ่ง่อำอำกรายให้ญ่

- สิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั

- การแขง่ขนัโดยพิ่ลังังานที่ดแที่น

ผลกระทบ

บรษ่ทัี่มคีวามเสิ่ี�ยงจุากการเปลัี�ยนแปลังขอำงราคาจุำาห้น่ายก๊าซ LPG กลั่าวคอ้ำ บรษ่ทัี่อำาจุมผีลัประกอำบการขาดทีุ่น ห้รอ้ำ

อำาจุมกีำาไรลัดลัง ห้ากราคาขายปลักีก๊าซ LPG ปรบัต่วัลัดลัง ในที่างต่รงขา้ม บรษ่ทัี่อำาจุมกีำาไรเพิ่่�มขึ�น ห้ากราคาขายปลักี

ก๊าซ LPG ปรบัต่วัสิู่งขึ�น ซึ�งสิ่่งผลัต่่อำกำาไร ขาดทีุ่นขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�งเป็นความเสิ่ี�ยงที่ี�ห้ลักีเลัี�ยงไม่ได ้อำย่างไรกต็่ามบรษ่ทัี่ม ี

นโยบายเพิ่้�อำบรห่้ารความเสิ่ี�ยงดา้นราคาวตั่ถุดบ่ที่ั �งราคาซ้�อำแลัะราคาจุำาห้น่าย โดยการที่ำาสิ่ญัญาซ้�อำแลัะขายระห้วา่งบรษ่ทัี่แลัะคู่

คา้ โดยมกีารกำาห้นดเป้าห้มายขอำงราคา ปรม่าณ แลัะระยะเวลัาในการดำาเน่นการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงที่ี�เห้มาะสิ่ม แลัะให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำง

กบัแผนธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่ รวมถงึการบรห่้ารสิ่น่คา้คงเห้ลัอ้ำให้ม้ปีรม่าณเพิ่ยีงพิ่อำต่่อำการจุำาห้น่ายในเดอ้ำนถดัไป โดยไมม่นีโยบาย

ในการเกบ็สิ่ต๊่อำกสิ่น่คา้ เพิ่้�อำลัดความเสิ่ี�ยงจุากการเปลัี�ยนแปลังขอำงราคาก๊าซ LPG ต่ลัาดโลักที่ี�มกีารเปลัี�ยนแปลังที่กุเดอ้ำน
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ความเสี่่�ยงจากการลงทุนในตั่างประเทศ

บรษ่ทัี่มแีผนการลังทีุ่นดา้นพิ่ลังังานในต่่างประเที่ศั ซึ�งจุะเป็นการต่่อำยอำดธิุรกจุ่ปัจุจุุบนัแลัะเพิ่่�มโอำกาสิ่ในการเต่บ่โต่ในระยะยาว
ขอำงบรษ่ทัี่ โดยปัจุจุุบนับรษ่ทัี่มนีโยบายขยายธิุรกจุ่อำย่างต่่อำเน้�อำงในต่่างประเที่ศั โดยเฉพิ่าะอำย่างย่�งในประเที่ศัที่ี�บรษ่ทัี่ยงัไม่เคย
มกีารคา้ขาย ดงันั �นความเสิ่ี�ยงอำนัอำาจุเกด่จุากการขยายการลังที่นุไปยงัต่่างประเที่ศันั �น ขึ�นอำยูก่บัปัจุจุยัห้ลัายประการไดแ้ก่ 
- ภาวะเศัรษฐกจุ่ขอำงประเที่ศัเป้าห้มาย รวมถงึประเที่ศัคูค่า้ขอำงประเที่ศัดงักลัา่ว 
- การเปลัี�ยนแปลังดา้นการปกครอำง นโยบายสิ่นบัสิ่นุนการลังที่นุ กฎห้มายแลัะกฎเกณฑ์ด์า้นภาษแีลัะดา้นอำ้�นๆ  ที่ี�เกี�ยวขอ้ำง 
 กบัการลังที่นุ 
- ความผนัผวนขอำงอำตั่ราแลักเปลัี�ยนที่างการเงน่ 
- ขดีความสิ่ามารถขอำงอำงคก์รในการเขา้ไปลังที่นุในประเที่ศันั �นๆ  
- การลังที่นุในโครงการที่ี�มลีักัษณะเป็นการสิ่รา้งให้ม ่(Greenfield) ซึ�งมคีวามต่อ้ำงการใชเ้งน่ลังที่นุมาก ใชเ้วลัาในการพิ่ฒันา  
 อำนัอำาจุมผีลัต่่อำระยะเวลัาคน้ที่นุขอำงโครงการ

ผลกระทบ

ห้ากบรษ่ทัี่ไม่มกีารศักึษาแลัะวางแผนกลัยุที่ธิท์ี่ี�เห้มาะสิ่ม อำาจุสิ่่งผลักระที่บต่่อำการดำาเน่นงาน แลัะกำาไร รวมถงึเสิ่ยีโอำกาสิ่ในการ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ เพิ่้�อำเป็นการลัดความเสิ่ี�ยงจุากการลังทีุ่นในต่่างประเที่ศั บรษ่ทัี่ไดม้กีารศักึษาแลัะวเ่คราะห้์ในรายลัะเอำยีดดา้น
กฎห้มาย นโยบายขอำงรฐั แลัะประเดน็ต่่างๆ  ดา้นภาษ ีรวมถงึปัจุจุยัอำ้�นๆ  ที่ี�กลัา่วมาขา้งต่น้ เพิ่้�อำประเมน่ผลักระที่บที่ี�อำาจุขึ�น
ต่่อำธิุรกจุ่ แลัะนำาผลัการประเมน่ดงักลั่าวมาประกอำบการพิ่จุ่ารณาความเห้มาะสิ่มขอำงการลังทีุ่น แลัะภายห้ลังัจุากการลังทีุ่น
แลัว้ ไดม้กีารจุดัระบบแลัะห้น่วยงานภายในเพิ่้�อำประมวลัผลัการประกอำบการแลัะปัจุจุยัความเสิ่ี�ยงขอำงโครงการที่ี�ลังที่นุไปแลัว้
อำยา่งต่่อำเน้�อำง รวมที่ั �งเรง่พิ่ฒันาขดีความสิ่ามารถขอำงอำงคก์รแลัะพิ่ฒันาศักัยภาพิ่ขอำงบคุลัากร เพิ่้�อำรอำงรบัการขยายการดำาเน่นงาน 
แลัะการลังที่นุในต่่างประเที่ศั

ความเสี่่�ยงทางการเงินและอัตัราแลกเปล่�ยน

กจุ่กรรมขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่ยอ่ำมมคีวามเสิ่ี�ยงที่างการเงน่ที่ี�ห้ลัากห้ลัายซึ�งไดแ้ก่ ผลักระที่บขอำงการเปลัี�ยนแปลังอำตั่ราแลักเปลัี�ยน
เงน่ต่ราต่่างประเที่ศัแลัะการเปลัี�ยนแปลัง แลัะการผนัผวนขอำงอำตั่ราดอำกเบี�ย

ผลกระทบ

ก่อำให้เ้กด่ผลักระที่บแก่กลัุ่มบรษ่ทัี่ในงวดปัจุจุุบนัแลัะในปีต่่อำๆ ไป บรษ่ทัี่จุงึมแีผนการจุดัการความเสิ่ี�ยงโดยรวมขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่
ที่ี�มุ่งเน้นความผนัผวนขอำงต่ลัาดการเงน่แลัะแสิ่วงห้าวธ่ิกีารลัดผลักระที่บที่ี�ที่ำาให้้เสิ่ยีห้ายต่่อำผลัการดำาเน่นงานที่างการ
เงน่ขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่ให้้เห้ลัอ้ำน้อำยที่ี�สิุ่ด กลัุ่มบรษ่ทัี่จุงึใช้เคร้�อำงมอ้ำอำนุพิ่นัธิ์ที่างการเงน่เพิ่้�อำป้อำงกนัความเสิ่ี�ยงเที่่าที่ี�จุำาเป็น 
การจุดัการความเสิ่ี�ยงดำาเน่นงานโดยฝ่่ายบรห่้ารเงน่สิ่่วนกลัาง (สิ่่วนงานบรห่้ารเงน่ขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่) เป็นไปต่ามนโยบายที่ี�
อำนุมตั่โ่ดยคณะกรรมการบรษ่ทัี่ สิ่ว่นงานบรห่้ารเงน่ขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่จุะชี�ประเดน็ ประเมน่ แลัะป้อำงกนัความเสิ่ี�ยงที่างการเงน่
ดว้ยการรว่มมอ้ำกนัที่ำางานอำยา่งใกลัช้ด่กบัห้น่วยปฏิบ่ตั่ง่านต่่างๆ  ภายในกลัุม่บรษ่ทัี่ ในเร้�อำงขอำงอำตั่ราแลักเปลัี�ยน กลัุม่บรษ่ทัี่
ได้มกีารที่ำาสิ่ญัญาป้อำงกนัความเสิ่ี�ยงไว้บางสิ่่วนในเร้�อำงความผนัผวนขอำงอำตั่ราแลักเปลัี�ยน โดยการใช้สิ่ญัญาซ้�อำขาย 
เงน่ต่ราต่่างประเที่ศัลั่วงห้น้าบางสิ่่วนเพิ่้�อำป้อำงกนัความเสิ่ี�ยงสิ่ำาห้รบัการซ้�อำขายจุากการดำาเน่นงาน อำกีที่ั �งในเร้�อำงขอำงอำตั่รา
ดอำกเบี�ย ที่างกลัุ่มบรษ่ทัี่ไดม้กีารที่ำาสิ่ญัญาแลักเปลัี�ยนอำตั่ราดอำกเบี�ยเพิ่้�อำลัดความเสิ่ี�ยงจุากความผนัผวนขอำงอำตั่ราดอำกเบี�ย
ในต่่างประเที่ศัไวบ้างสิ่ว่นแลัว้

ความเสี่่�ยงจากการท่�สี่ัญญาเช่่าท่�ดินท่�คลังเก็บก๊าซ LPG ท่�สี่าธุประดิษัฐ์ไม่ได้รับการตั่อสี่ัญญา

คลังัเกบ็ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่แลัะ UGP ทีุ่กแห้ง่ต่ั �งอำยูบ่นที่ี�ดน่ที่ี�เป็นสิ่น่ที่รพัิ่ยข์อำงบรษ่ทัี่แลัะ UGP ยกเวน้คลังัเกบ็ก๊าซ LPG
ที่ี�สิ่าธิปุระดษ่ฐเ์พิ่ยีงแห้ง่เดยีวที่ี�ต่ั �งอำยูบ่นที่ี�ดน่เชา่ ซึ�งเจุา้ขอำงที่ี�ดน่อำาจุจุะไมต่่่อำอำายสุิ่ญัญาเชา่ที่ี�ดน่ดงักลัา่วให้แ้ก่บรษ่ทัี่ได้

ผลกระทบ

บรษ่ทัี่อำาจุไดร้บัผลักระที่บในการดำาเน่นธิรุกจุ่ เน้�อำงจุากคลังัเกบ็ก๊าซ LPG ที่ี�สิ่าธิปุระดษ่ฐอ์ำยูภ่ายในกรงุเที่พิ่ ซึ�งเป็นจุดุไดเ้ปรยีบ
ในการเป็นศันูยก์ลัางในการกระจุายผลัต่่ภณัฑ์ข์อำงบรษ่ทัี่ให้แ้กล่ักูคา้ภายในกรงุเที่พิ่ ซึ�งอำยูใ่กลัท้ี่า่เรอ้ำที่ำาให้ก้ารขนสิ่ง่ก๊าซ LPG 
จุากโรงแยกก๊าซที่ี�ศัรรีาชาแลัะระยอำงสิ่ามารถดำาเน่นการไดส้ิ่ะดวก รวมที่ั �งอำยูใ่กลัท้ี่างดว่นซึ�งที่ำาให้ก้ารขนสิ่ง่ก๊าซ LPG ที่าง
บกสิ่ามารถดำาเน่นการไดส้ิ่ะดวก โดยสิ่ญัญาเชา่ฉบบัปัจุจุบุนัมอีำาย ุ3 ปี ซึ�งจุะสิ่่�นสิ่ดุลังในวนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2565 ที่ั �งนี�เพิ่้�อำลัด
ความเสิ่ี�ยงที่ี�บรษ่ทัี่อำาจุจุะไมไ่ดร้บัการต่่อำสิ่ญัญาเช่าที่ี�ดน่ที่ี�สิ่าธิุประดษ่ฐ์ในอำนาคต่ แลัะเพิ่้�อำเป็นการรอำงรบัการขยายต่วัขอำง
ธิรุกจุ่ ในปี 2551 บรษ่ทัี่ไดซ้้�อำที่ี�ดน่ขนาด 89-3-40 ไร ่ที่ี�อำำาเภอำพิ่ระประแดง จุงัห้วดัสิ่มทุี่รปราการ เพิ่้�อำใชก้่อำสิ่รา้งที่า่เรอ้ำแลัะ
คลังัเกบ็ก๊าซ LPG  แห้ง่ให้ม ่ซึ�งบรษ่ทัี่ไดร้บัใบอำนุญาต่การประเมน่ผลักระที่บสิ่่�งแวดลัอ้ำม (EIA) ในเดอ้ำนพิ่ฤศัจุก่ายน 2553 
แลัะไดร้บัอำนุญาต่ให้ด้ำาเน่นการก่อำสิ่รา้งคลังัก๊าซในปี 2558 ซึ�งปัจุจุบุนักำาลังัอำยูร่ะห้วา่งการก่อำสิ่รา้ง

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256418



SIAMGAS

ค่วามเส่�ยงด้้านสังค่ม

ค่วามเส่�ยงด้้านสิ�งแวด้ล้อม

 ความเสี�ยงจาก๊ปิัจจัยภายในองค์ก๊ร

ปิระเด์็นความเสี�ยง

ความเสี่่�ยงในการปฏิิบัตัิตันของพิ่นักงานท่�กระทบตั่อช่่�อเสี่่ยงของบริษััท

พิ่นกังานอำาจุไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามกฎระเบยีบขอำงบรษ่ทัี่ เชน่ อำาจุเกด่การที่จุุรต่่ในการที่ำางาน การประพิ่ฤต่ต่่นไมเ่ห้มาะสิ่มภายใน

แบรนดข์อำงบรษ่ทัี่

ผลกระทบ

บรษ่ทัี่อำาจุเสิ่ยีช้�อำเสิ่ยีงในการดำาเน่นงาน ห้รอ้ำอำาจุเกด่การรอ้ำงเรยีนจุากภายนอำก ที่ั �งนี�เพิ่้�อำป้อำงกนัการเกด่เห้ตุ่การณ์ดงักลั่าว
บรษ่ทัี่ไดม้กีารกำาห้นดนโยบายการกำากบัดแูลัแลัะสิ่้�อำสิ่ารให้พ้ิ่นกังานปฏิบ่ตั่ต่่าม รวมถงึการปรบัปรุงจุรรยาบรรณ นโยบาย
การต่่อำต่า้นคอำรร์ ัปชนัแลัะเร้�อำงขอำงสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบักฎห้มายแลัะระเบยีบวธ่ิปีฏิบ่ตั่ท่ี่ี�เปลัี�ยนแปลังอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำ 
รวมที่ั �งจุดัให้ม้กีารจุดัที่ำาชอ่ำงที่างการรอ้ำงเรยีนดา้นการที่จุุรต่่ในห้น้าที่ี�แลัะมบีที่ลังโที่ษที่ี�เห้มาะสิ่ม

 ความเสี�ยงจาก๊ปิัจจัยภายในองค์ก๊ร

ปิระเด์็นความเสี�ยง

ความเสี่่�ยงจากนโยบายของรัฐบาล – นโยบายการคุ้มครองผ้้บริโภคและสี่ิ�งแวดล้อม

จุากปัญห้าเร้�อำงสิ่่�งแวดลัอ้ำมแลัะสิ่ท่ี่ธิข่อำงผูบ้รโ่ภคมแีนวโน้มที่ี�จุะมคีวามสิ่ำาคญัเพิ่่�มมากขึ�น รฐับาลัอำาจุมกีารอำอำกกฎห้มายเพิ่่�ม
เต่ม่ในสิ่ว่นขอำงการเพิ่่�มความปลัอำดภยัให้แ้ก่ผู้ใชก๊้าซ LPG รวมถงึการรณรงค์ในเร้�อำงขอำงการรกัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ผลกระทบ

ต่น้ที่นุการดำาเน่นงานอำาจุสิ่งูขึ�น แลัะสิ่ง่ผลัต่่อำกำาไรในอำนาคต่ขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่ ในฐานะผูป้ระกอำบธิรุกจุ่คา้ก๊าซ LPG ไดต้่ระห้นกั
ถงึความสิ่ำาคญัดงักลัา่ว จุงึไดม้กีารพิ่ฒันาแลัะปรบัปรงุคณุภาพิ่ขอำงผลัต่่ภณัฑ์์ให้ม้คีวามปลัอำดภยัมาโดยต่ลัอำด โดยถงับรรจุุ
ก๊าซ LPG คลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุุก๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่แลัะ UGP จุะต่อ้ำงมมีาต่รฐาน
ความปลัอำดภยัต่่อำผูบ้รโ่ภคแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมเป็นไปต่ามที่ี�ห้น่วยงานราชการที่ี�มหี้น้าที่ี�กำากบัดูแลัไดก้ำาห้นดไว ้ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่ได้
ปฏิบ่ตั่ต่่ามกฎระเบยีบ ขอ้ำบงัคบัขอำงห้น่วยงานราชการที่ี�เกี�ยวขอ้ำงอำยา่งเครง่ครดั ต่ั �งแต่่ดำาเน่นการขอำอำนุญาต่ในการก่อำสิ่รา้ง
ที่ี�ต่อ้ำงไดร้บัการต่รวจุสิ่อำบจุากห้น่วยงานราชการที่ี�เกี�ยวขอ้ำงอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำเพิ่้�อำให้ค้ลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะ
สิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG มคีวามปลัอำดภยัต่ามมาต่รฐานที่ี�ห้น่วยงานราชการกำาห้นด แลัะรวมถงึคณุภาพิ่ให้อ้ำยูใ่นมาต่รฐานที่ี�
ห้น่วยงานราชการกำาห้นดเสิ่มอำมา

 ความเสี�ยงจาก๊ปิัจจัยภายในองค์ก๊ร

ปิระเด์็นความเสี�ยง

ความเสี่่�ยงในการขนสี่่งก๊าซปิโตัรเล่ยมเหลว

บรษ่ทัี่มบีรษ่ทัี่ยอ่ำยที่ี�ประกอำบธิุรกจุ่ขนสิ่ง่นำ�ามนั LPG แอำมโมเนียแลัะผลัต่่ภณัฑ์ป่์โต่รเคมอีำ้�นเป็นธิุรกจุ่ห้ลักัจุำานวน 2 บรษ่ทัี่ 
ไดแ้ก่ LCR แลัะ SLM ซึ�งห้ากเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่ห้รอ้ำเห้ตุ่การณ์ที่ี�ไมค่าดคด่ขึ�นที่ี�จุะนำามาซึ�งความสิ่ญูเสิ่ยี

ผลกระทบ

อำาจุสิ่่งผลักระที่บต่่อำช้�อำเสิ่ยีงแลัะการดำาเน่นงานขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่ อำย่างไรก็ต่าม บรษ่ทัี่ย่อำยที่ี�ประกอำบธิุรกจุ่ขนสิ่่งนำ�ามนั 
ก๊าซ LPG แลัะป่โต่รเคมภีณัฑ์อ์ำ้�นๆ  ที่ั �ง 2 บรษ่ทัี่ ต่่างกไ็ดร้บัใบอำนุญาต่ให้เ้ป็นผูข้นสิ่ง่นำ�ามนัเช้�อำเพิ่ลัง่จุากกรมธิรุกจุ่พิ่ลังังาน 
โดยพิ่าห้นะที่ี�ใช้ในการขนสิ่ง่ที่ั �งรถบรรที่กุนำ�ามนั รถบรรที่กุก๊าซ LPG รถบรรที่กุแอำมโมเนีย เรอ้ำบรรที่กุก๊าซ LPG แลัะเรอ้ำบรรที่กุ
แอำมโมเนียต่่างก็ไดร้บัอำนุญาต่แลัะไดร้บัการต่รวจุสิ่อำบอำย่างสิ่มำ�าเสิ่มอำจุากกรมการขนสิ่่งที่างบก แลัะกรมการขนสิ่่งที่าง
นำ�าแลัะพิ่าณ่ชย์นาว ีพิ่นักงานขบัรถแลัะเรอ้ำขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่ก็ได้รบัการฝึ่กอำบรมจุากกลัุ่มบรษ่ทัี่แลัะได้รบัใบอำนุญาต่จุาก
กรมธิุรกจุ่พิ่ลังังานที่ั �งห้มด ที่ั �งนี�เพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุไดว้่ากลัุ่มบรษ่ทัี่ไดป้ฏิบ่ตั่ต่่ามกฎระเบยีบขอำงห้น่วยงานราชการที่ี�ที่ำาห้น้าที่ี�
ควบคมุอำยา่งเครง่ครดัแลัะเพิ่้�อำความปลัอำดภยัต่่อำชวีต่่แลัะที่รพัิ่ยส์ิ่น่ นอำกจุากนี� บรษ่ทัี่ยอ่ำยไดท้ี่ำาประกนัภยัเรอ้ำบรรทีุ่กนำ�ามนั 
เรอ้ำบรรทีุ่กก๊าซ LPG แลัะเรอ้ำบรรทีุ่กแอำมโมเนียขอำงบรษ่ทัี่ย่อำยรวม 27 ลัำา ซึ�งการประกนัภยัดงักลั่าวได้ครอำบคลัุมถงึ 
ความเสิ่ยีห้ายที่ี�เกด่ขึ�นกบับุคคลัที่ี�สิ่ามด้วย ที่ั �งนี�เพิ่้�อำเป็นการลัดผลักระที่บที่ี�จุะมต่ี่อำกลัุ่มบรษ่ทัี่ ในกรณีที่ี�เกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่ 
ห้รอ้ำเห้ตุ่การณ์ที่ี�ไมค่าดคด่ขึ�นดงักลัา่วให้น้้อำยที่ี�สิ่ดุ

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 19
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ความเสี่่�ยงเร่�องความปลอดภัยของถัังก๊าซ LPG

เน้�อำงจุากก๊าซ LPG เป็นก๊าซไวไฟแลัะต่่ดไฟง่าย ห้ากเก่ดการระเบ่ดขอำงถงัก๊าซ LPG ก็อำาจุก่อำให้้เก่ดอำนัต่รายแลัะ 

ความเสิ่ยีห้ายต่่อำชวีต่่แลัะที่รพัิ่ยส์ิ่น่ขึ�นได้

ผลกระทบ

ห้ากเกด่ความเสิ่ยีห้ายขึ�น บรษ่ทัี่จุะต่อ้ำงเป็นผูร้บัผด่ชอำบต่่อำความเสิ่ยีห้ายที่ี�เกด่ขึ�น ซึ�งอำาจุสิ่ง่ผลักระที่บต่่อำช้�อำเสิ่ยีงแลัะการ
ดำาเน่นงานขอำงกลัุ่มบรษ่ทัี่ อำย่างไรกต็่ามบรษ่ทัี่ไดป้ฏิบ่ตั่ต่่ามกฎระเบยีบขอำงห้น่วยราชการอำย่างเคร่งครดั ในการผลัต่่ถงั
ก๊าซ LPG ที่ี�จุะต่อ้ำงไดร้บัการต่รวจุสิ่อำบให้เ้ป็นไปต่ามมาต่รฐานอุำต่สิ่าห้กรรม (มอำก.) ที่ี�กำาห้นดขึ�นโดยสิ่ำานกังานมาต่รฐาน
ผลัต่่ภณัฑ์อุ์ำต่สิ่าห้กรรม กระที่รวงอุำต่สิ่าห้กรรม นอำกจุากนี�กรมธิุรกจุ่พิ่ลังังาน กระที่รวงพิ่ลังังานยงักำาห้นดให้ม้กีารต่รวจุสิ่อำบ
ถงัก๊าซ LPG ที่ี�ผา่นการใชง้านมาแลัว้ 5 ปี ดว้ยการที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การรบัแรงดนัขอำงถงั (Hydro Test) แลัะต่รวจุสิ่อำบถงัที่ี�
ผา่นการใชง้านมาแลัว้ 10 ปี ดว้ยการที่ดสิ่อำบให้ญ่ ซึ�งประกอำบไปดว้ย การที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การรบัแรงดนัขอำงถงั (Hydro Test)
แลัะการที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การยด้ต่วัขอำงเน้�อำเห้ลัก็ขอำงถงั (Expansion Test) แลัะที่กุๆ 5 ปีภายห้ลังัปีที่ี� 10 จุะต่อ้ำงที่ำาการที่ดสิ่อำบ
ให้ญ่ ซึ�งประกอำบไปดว้ย การที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การรบัแรงดนัขอำงถงั (Hydro Test) แลัะการที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การยด้ต่วัขอำงเน้�อำเห้ลัก็
ขอำงถงั (Expansion Test) ที่กุครั �ง ซึ�งห้ากถงัก๊าซ LPG ไมผ่า่นการที่ดสิ่อำบจุะไมส่ิ่ามารถนำาไปบรรจุกุ๊าซ LPG ไดอ้ำกีแลัะจุะ
ต่อ้ำงที่ำาลัายที่่�ง

นอำกจุากนี� บรษ่ทัี่ยงัจุดัให้ม้หี้น่วยงานภายในที่ี�ที่ำาห้น้าที่ี�ต่รวจุสิ่อำบสิ่ภาพิ่ถงัก๊าซ LPG แลัะห้ากพิ่บถงัก๊าซ LPG ที่ี�เสิ่้�อำมสิ่ภาพิ่
ห้รอ้ำสิ่งสิ่ยัวา่จุะเสิ่้�อำมสิ่ภาพิ่ บรษ่ทัี่วา่จุา้งผูเ้ชี�ยวชาญที่างดา้นการประเมน่สิ่ภาพิ่ถงัก๊าซ LPG ที่ี�เป็นอำส่ิ่ระมาที่ำาการต่รวจุสิ่อำบ
สิ่ภาพิ่ถงัก๊าซ LPG โดยประสิ่านงานรว่มกบักรมธิรุกจุ่พิ่ลังังาน กระที่รวงพิ่ลังังาน เพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุไดว้า่ถงัก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่
แลัะ UGP ที่ี�ห้มุนเวยีนอำยู่ในที่อ้ำงต่ลัาดมคีวามปลัอำดภยัต่ามมาต่รฐานที่ี�ที่างราชการกำาห้นดไว ้แลัะในระยะเวลัา 5 ปีที่ี�ผา่นมา
บรษ่ทัี่แลัะ UGP ไมเ่คยประสิ่บปัญห้าเร้�อำงความปลัอำดภยัขอำงถงัก๊าซ LPG เลัย ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึมคีวามมั �นใจุวา่กลัุม่บรษ่ทัี่มี
โอำกาสิ่เกด่มคีวามเสิ่ี�ยงเร้�อำงความปลัอำดภยัขอำงถงับรรจุกุ๊าซ LPG น้อำยมาก

ความเสี่่�ยงในการเกิดอุบัตัิภัยข้�นกับคลังเก็บก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ LPG และสี่ถัาน่บริการก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษััท

บรษ่ทัี่แลัะ UGP มคีลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG โดยแยกเป็นสิ่น่ที่รพัิ่ยข์อำงบรษ่ทัี่แลัะ 
UGP ดงันี�

หมีายเหติ ุ : 1. ณ วนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2563 บรษ่ทัี่มโีรงบรรจุุก๊าซ LPG  ที่ี�บรษ่ทัี่ดำาเน่นการเอำง (โรงบรรจุุก๊าซ LPG  

ประเภที่ COCO  (Company Own – Company Operate)) จุำานวน 12 แห้่ง โรงบรรจุุก๊าซ LPG ที่ี�บรษ่ทัี่ให้้บุคคลั

ภายนอำกเชา่เพิ่้�อำดำาเน่นการ (โรงบรรจุกุ๊าซ LPG ประเภที่ CODO (Company Own – Dealer Operate)) จุำานวน 13 แห้ง่ 

  2. ณ วนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2563 UGP มโีรงบรรจุกุ๊าซ LPG ที่ี�บรษ่ทัี่ดำาเน่นการเอำง (โรงบรรจุกุ๊าซ LPG ประเภที่ 

COCO (Company Own – Company Operate)) จุำานวน 16 แห้่ง โรงบรรจุุก๊าซ LPG ที่ี�บรษ่ทัี่ให้บุ้คคลัภายนอำกเช่า 

เพิ่้�อำดำาเน่นการ (โรงบรรจุกุ๊าซ LPG ประเภที่ CODO (Company Own – Dealer Operate)) จุำานวน 3 แห้ง่

ผลกระทบ

ห้ากเกด่อุำบตั่ภ่ยัขึ�นกบัคลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG  ขอำงบรษ่ทัี่แลัะ/ห้รอ้ำ UGP กอ็ำาจุ

สิ่ง่ผลักระที่บต่่อำช้�อำเสิ่ยีงแลัะการดำาเน่นงานขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่

อำยา่งไรกต็่าม ในการก่อำสิ่รา้งคลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG บรษ่ทัี่แลัะ UGP ไดก้ำาห้นด

ลักัษณะแลัะรายลัะเอำยีดขอำงสิ่่�งปลักูสิ่รา้งดงักลัา่วให้เ้ป็นไปต่ามกฎระเบยีบขอำงห้น่วยราชการที่ี�ที่ำาห้น้าที่ี�ควบคมุ รวมที่ั �งไดร้บั

อำนุญาต่ในการดำาเน่นการกอ่ำสิ่รา้งสิ่่�งปลักูสิ่รา้งดงักลัา่วจุากกรมธิรุกจุ่พิ่ลังังาน กระที่รวงพิ่ลังังาน นอำกจุากนี� บรษ่ทัี่แลัะ UGP 

บริษััท UGP รวม

คลังัเกบ็ก๊าซ LPG 6 2 8

โรงบรรจุกุ๊าซ LPG 251 192 44

สิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG 41 - 41

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256420
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ค่วามเส่�ยงท่�เกิิด้ข้�นให่ม่

ผลกระทบ

ไดท้ี่ำาประกนัคลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG ประเภที่การประกนัความเสิ่ี�ยงภยัที่รพัิ่ยส์ิ่น่ 
แลัะที่ำาประกนัภยัประเภที่ความรบัผด่ชอำบต่่อำบุคคลัที่ี�สิ่าม ที่ั �งนี�เพิ่้�อำเป็นการลัดผลักระที่บที่ี�จุะมต่ี่อำบรษ่ทัี่แลัะ UGP ในกรณี
ที่ี�เกด่อุำบตั่ภ่ยัขึ�นกบัคลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ LPG ขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่ให้น้้อำยที่ี�สิ่ดุ ในสิ่ว่น
ขอำงโรงบรรจุุก๊าซ LPG ที่ี�บรษ่ทัี่แลัะ UGP ให้ผู้อ้ำ้�นเชา่ชว่งนั �น บรษ่ทัี่แลัะ UGP ไดร้ะบุไว้ในสิ่ญัญาเชา่ชว่งอำยา่งชดัเจุนวา่ 
ผูเ้ชา่ชว่งจุะเป็นผูร้บัผด่ชอำบความเสิ่ยีห้ายต่่อำที่รพัิ่ยส์ิ่น่ที่ี�เชา่จุากบรษ่ทัี่แลัะ UGP ที่รพัิ่ยส์ิ่น่แลัะความเสิ่ยีห้ายขอำงบคุคลัที่ี�สิ่าม 
ต่ลัอำดจุนความเสิ่ยีห้ายจุากมลัภาวะต่่อำสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมอำนัเกด่จุากการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงผูเ้ชา่ชว่ง ดงันั �นห้ากผูเ้ชา่ชว่งก่อำให้เ้กด่
ความเสิ่ยีห้ายต่่อำโรงบรรจุกุ๊าซ LPG ขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่ ผูเ้ชา่ชว่งจุะเป็นผูร้บัผด่ชอำบต่่อำความเสิ่ยีห้ายที่ี�เกด่ขึ�น แลัะจุะต่อ้ำงชดใช้
คา่เสิ่ยีห้ายที่ี�เกด่ขึ�นกบัโรงบรรจุกุ๊าซ LPG ที่ี�เป็นสิ่น่ที่รพัิ่ยข์อำงบรษ่ทัี่แลัะ UGP ดว้ย

 ความเสี�ยงจาก๊ปิัจจัยภายในองค์ก๊ร

ปิระเด์็นความเสี�ยง

ความเสี่่�ยงจากเช่่�อโรคท่�เกิดข้�นใหม่

การแพิ่รร่ะบาดขอำงเช้�อำไวรสัิ่โควด่-19 ต่ั �งแต่่ต่น้ปี 2563 สิ่ง่ผลักระที่บต่่อำการดำาเน่นธิรุกจุ่ในภาพิ่รวม โดยปัจุจุบุนั ถงึแมว้า่การ
ฉดีวคัซนีครอำบคลัมุเกอ้ำบที่ั �วประเที่ศัแลัว้ แต่่ดว้ยสิ่ภาวะอำากาศัแลัะการเปลัี�ยนขอำงขอำงสิ่ายพิ่นัธิุ ์อำาจุก่อำให้เ้กด่การแพิ่รร่ะบาด
ระลัอำกให้มไ่ดอ้ำกีครั �ง แลัะพิ่นกังานเสิ่ี�ยงต่่อำการต่ด่เช้�อำ

ผลกระทบ

การแพิ่ร่ระบาดขอำงเช้�อำไวรสัิ่โควด่-19 สิ่่งผลักระที่บต่่อำการชะลัอำต่วัขอำงเศัรษฐกจุ่โลักในภาพิ่รวม แลัะยงัสิ่่งผลัให้ต้่อ้ำงห้ยุด
กจุ่กรรมสิ่ำาคญัขอำงบรษ่ทัี่ เชน่ กระบวนการจุดัห้า จุดัสิ่ง่ ที่ำาให้ก้ารดำาเน่นธิรุกจุ่ห้ยดุชะงกั เป็นต่น้ บรษ่ทัี่จุงึได้ให้ค้วามสิ่ำาคญั
ในการกำาห้นดมาต่รการเช่งป้อำงกัน ความเสิ่ี�ยงจุากการต่่ดเช้�อำอำย่างเข้มงวด รวมถึงกำาห้นดแลัะใช้แผนการบร่ห้าร 
ความต่่อำเน้�อำงที่างธิรุกจุ่ เพิ่้�อำให้ก้ารดำาเน่นธิรุกจุ่เป็นไปอำยา่งต่่อำเน้�อำง ลัดผลักระที่บที่ี�จุะเกด่ขึ�นกบัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี ไดแ้ก ่ลักูคา้ คูค่า้ 
ผูถ้อ้ำหุ้น้ ชุมชน ให้เ้ห้ลัอ้ำน้อำยที่ี�สิุ่ด ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่ไดม้กีารจุดัมาต่รการให้ม้กีารที่ำางานจุากที่ี�บา้น (Work from Home) แลัะ
กำาห้นดให้ป้ฏิบ่ตั่ต่่ามแนวที่างป้อำงกนัการต่ด่เช้�อำอำย่างเคร่งครดัสิ่ำาห้รบัพิ่นักงานที่ี�มคีวามจุำาเป็นต่้อำงเขา้ที่ำางานในสิ่ถาน
ปฏิบ่ตั่ง่าน โดยต่้อำงสิ่วมใสิ่่ห้น้ากากอำนามยั วดัไข ้ลั้างมอ้ำด้วยแอำลักอำฮอำลั์ แลัะเวน้ระยะห้่างที่ี�ปลัอำดภยัจุากการต่ด่เช้�อำ 
(Social Distancing) อำกีที่ั �งยงัมมีาต่รการต่ด่ต่ามแลัะบรห่้ารจุดัการพิ่นกังานโดยแบ่งต่ามระดบัแลัะโอำกาสิ่ขอำงการสิ่มัผสัิ่ มี
การจุดัเต่รยีมบุคลัากร พิ่รอ้ำมอุำปกรณ์สิ่ำาห้รบักรณีเกด่เห้ตุ่ฉุกเฉ่นไวอ้ำย่างพิ่รอ้ำมเพิ่รยีง สิ่ามารถเขา้บรห่้ารจุดัการไดอ้ำย่าง
ที่นัที่่วงที่ ีพิ่รอ้ำมที่ั �งสิ่้�อำสิ่ารนโยบาย ระเบยีบขอ้ำบงัคบั รวมที่ั �งแนวปฏิบ่ตั่ส่ิ่ำาคญัต่่างๆ  เพิ่้�อำป้อำงกนัการแพิ่ร่ระบาดขอำงเช้�อำไวรสัิ่
โควด่-19 ให้ก้บัพิ่นกังานอำยา่งต่่อำเน้�อำง
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ควิามูสััมูพััน์ธ์กิับัผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ย

โอกิาสและค่วามท้าทาย
การให้้ความสิ่ำาคัญกับผู้มีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ียทีุ่กกลัุ่มอำย่าง

สิ่มดุลัเป็นพิ่นัธิกจุ่ที่ี�สิ่ำาคญัในการบรรลัุเป้าห้มายการดำาเน่น

ธิุรก่จุขอำงบร่ษัที่ เน้�อำงจุากการดำาเน่นงานขอำงบร่ษัที่ต่้อำง

อำาศัยัผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีในการผลักัดนัให้้บรษ่ัที่สิ่ามารถบรรลัุ

วตั่ถุประสิ่งค์ได้อำย่างมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะสิ่ามารถเต่บ่โต่ได้

อำย่างยั �งยน้ ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึให้ค้วามสิ่ำาคญักบัผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยี

ทีุ่กกลัุม่อำยา่งครบถว้น ซึ�งการสิ่รา้งการมสีิ่ว่นรว่มกบัผูม้สีิ่ว่น

ไดเ้สิ่ยีอำย่างมปีระสิ่ท่ี่ธิผ่ลั จุงึเป็นที่ั �งโอำกาสิ่แลัะความที่า้ที่าย

ขอำงบร่ษัที่ โดยบร่ษัที่ได้มีการนำาข้อำมูลัก่จุกรรมที่ี�สิ่ำาคญั

ร่วมกบัผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ยี ความคาดห้วงั แลัะการต่อำบสิ่นอำง

ขอำงบรษ่ัที่ที่ี�มต่ี่อำผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีมาวเ่คราะห้์เพิ่้�อำเป็นขอ้ำมูลั

ในการวางแผนเช่งกลัยุที่ธิ์ รวมถึงปรบัปรุงกระบวนการ 

ในการดำาเน่นงาน ที่ั �งนี�การวางแผนเชง่กลัยทุี่ธิน์ั �นที่ำาให้ส้ิ่ามารถ

ต่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการแลัะความคาดห้วงัขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

ที่กุกลัุม่ให้ม้ากที่ี�สิ่ดุ เพิ่้�อำสิ่รา้งมลูัคา่เพิ่่�มให้ก้บัสิ่น่คา้แลัะบรก่าร 

สิ่รา้งความสิ่ามารถในการแขง่ขนัได ้แลัะที่า้ยสิ่ดุสิ่ามารถสิ่รา้ง

ความเช้�อำมั �นให้ก้บัผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยีเพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่เต่บ่โต่ไดอ้ำย่าง

ยั �งยน้

ผลกิารด้ำเนินงานท่�สำค่ัญ
การมสีิ่่วนร่วมขอำงผูม้สีิ่่วนได้เสิ่ยีเป็นกระบวนการการ

ดำาเน่นงานเกี�ยวกบัผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีที่ี�บรษ่ัที่ได้มกีารบรห่้าร

จุดัการเพิ่้�อำให้ต้่อำบสิ่นอำงต่่อำโอำกาสิ่แลัะความที่า้ที่าย ประกอำบ

ดว้ย 4 ขั �นต่อำน ดงันี�

1) การระบุผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยีแลัะการจุดัลัำาดบัความสิ่ำาคญั

ดา้นความยั �งยน้ โดยพิ่จุ่ารณาจุาก 3 เกณฑ์ ์ไดแ้ก่

-  ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัการดำาเน่นธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่

-  ก า รสิ่ ร้ า งผลักร ะที่บด้ านคว ามยั �งย้นให้้กลัุ่ ม 

ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

-  ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่ี�มผีลักระที่บดา้นความยั �งยน้ต่่อำบรษ่ทัี่ 

2)  การดำาเน่นงานกับผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ีย ดำาเน่นการ 

ต่ามขั �นต่อำน ดงันี�

- กำาห้นดสิ่ว่นงานผูร้บัผด่ชอำบกลัุม่ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

-  กำาห้นดวธ่ิกีารสิ่ำารวจุความต่อ้ำงการแลัะความคาดห้วงั 

ขอำงผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียอำย่างเป็นระบบแลัะความถี� ใน 

การดำาเน่นงาน

- รวบรวมขอ้ำมลูัความต่อ้ำงการขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

3) การว่เคราะห้์แลัะจุดัลัำาดบัประเด็นสิ่ำาคญั พิ่่จุารณา

ความสิ่ำาคญัขอำงประเด็นความต่้อำงการแลัะความคาดห้วงั

ขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี โดยพิ่จุ่ารณาจุากขอ้ำมลูัจุากที่ั �งภายในแลัะ

ภายนอำกอำงคก์รที่ี�มผีลักระที่บต่่อำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีแลัะผลักระที่บ 

ต่่อำบรษ่ทัี่

4) การนำาผลัไปดำาเน่นการ โดยการนำาผลัการว่เคราะห้์

แลัะจุดัลัำาดบัความสิ่ำาคญัเสิ่นอำต่่อำคณะกรรมการพิ่ฒันาความ

ยั �งยน้ขอำงบรษ่ทัี่เพิ่้�อำรบัที่ราบถงึความต่อ้ำงการ แลัะความคาดห้วงั

ขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี เพิ่้�อำนำาขอ้ำมลูัไปวางแผนกลัยทุี่ธิด์า้นความ

ยั �งยน้ให้ต้่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

จุากการว่เคราะห้์ข้อำมูลัการดำาเน่นธิุรก่จุ บร่ษัที่ได้

จุำาแนกกลัุ่มผูม้สีิ่่วนได้เสิ่ยีอำอำกเป็น 7 กลัุ่ม ได้แก่ ผูถ้อ้ำหุ้น้ 

ชมุชน ลักูคา้ คูค่า้แลัะคูส่ิ่ญัญา คูแ่ขง่ พิ่นกังาน แลัะห้น่วยงาน

ภาครฐั โดยบรษ่ทัี่ไดท้ี่ำาการรบัฟังเสิ่ยีงขอำงผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยีใน

ห้ลัายชอ่ำงที่าง รวมถงึการวเ่คราะห้แ์ผนธิุรกจุ่ แลัะผลัสิ่ำารวจุ

ความค่ดเห้็นผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียที่ี�มีต่่อำบร่ษัที่ พิ่บว่าประเด็นที่ี�มี

ความสิ่ำาคญัมากที่ี�สิุ่ดสิ่ำาห้รบัผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีม ี3 ประเด็นห้ลักั

แลัะประเดน็ที่ี�มคีวามสิ่ำาคญัระดบักลัางอำกี 4 ประเดน็

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256422
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1. ความมั่นคง
 ของระบบ
 สาธารณูปโภค

ความสําคัญ
ด�านความยั่งยืน

2. การจัดเก็บและ
 การสํารอง
 ก�าซธรรมชาติ

3. ความรับผิดชอบ
 ต�อชุมชนและ
 สังคม

• การเตร�ยมความพร�อมและ
 การจัดการเหตุฉุกเฉิน

• ความรับผิดชอบต�อลูกค�า ผู�บร�โภค

• การจ�างงานท�องถิ�น

• การปฏิบัติต�อแรงงาน
 อย�างเป�นธรรม

หมีายเหติ ุ: ชอ่ำงที่างการมสีิ่ว่นรว่มขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี ประกอำบดว้ย 

 1. แบบสิ่ำารวจุความคด่เห้น็ 

 2. ขอ้ำเสิ่นอำแนะจุากคณะกรรมการ 

 3.  ขอ้ำรอ้ำงเรยีนที่ั �งชอ่ำงที่าง Online แลัะ Offline ต่วัอำยา่งชอ่ำงที่าง Online เชน่ เวบ็ไซต่บ์รษ่ทัี่ http://www.siamgas.com, 

การรบัขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงการทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนั ช่อำงที่าง E-mail คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ auditcommittee@siamgas.com

แลัะต่วัอำย่างการรบัขอ้ำรอ้ำงเรยีนช่อำงที่าง Offline เช่น ห้มายเลัขโที่รศัพัิ่ที่์ 0 2120 9999, สิ่่งจุดห้มายที่างไปรษณีย ์

ต่ามที่ี�อำยู่บรษ่ทัี่ เลัขที่ี� 553 อำาคารเดอำะพิ่าลัาเดยีม ชั �นที่ี� 30 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสิ่นั เขต่ราชเที่ว ีกรุงเที่พิ่ฯ  

10400 เป็นต่น้

 4. การเขา้เยี�ยมพิ่้�นที่ี�ปฏิบ่ตั่ง่าน 

 5. การประเมน่การสิ่ง่มอำบ/รบัมอำบงาน 

 6. กจุ่กรรมสิ่ำาห้รบันกัลังที่นุ 

 7. การประชมุคณะกรรมการที่ี�เกี�ยวขอ้ำง
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การนำากลัุ่มผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียมาว่เคราะห้์ประเด็นมีว่ธิีการดำาเน่นงานเพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงต่่อำความต่้อำงการแลัะความคาดห้วงัที่ี� 

แต่กต่่างกนั แสิ่ดงต่ามต่ารางการระบุผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี ดงันี�

ก๊ล่�มผู้้�มีส�วนได์�เสีย ก๊ิจก๊รรมก๊าร
ส่�อสารสานสัมพันธ์์

ความคาด์หวัง และ
ปิระเด์็นสำคัญ ก๊ารตอบสนอง เปิ้าหมาย

ผูู้ถื้อหุ้น -  รว่มงาน Opportunity Day
-  จุัดงานเยี�ยมชมก่จุการ 
ให้แ้ก่ผูถ้อ้ำหุ้น้

-  งานประชมุผูถ้อ้ำหุ้น้ประจุำา
ปี (AGM)

-  ผลัต่อำบแที่นที่ี�ดีในระยะ
ยาว

- เต่บ่โต่อำยา่งยั �งยน้
- มกีารกำากบัดแูลั
-  ปฏิ่บัต่่ต่่อำผู้ถ้อำหุ้้นอำย่าง
เที่า่เที่ยีมกนั

-  เป่ดเผยข้อำมูลัอำย่างถูก
ต่อ้ำง ครบถว้นแลัะที่นัเวลัา

-  มกีารบรห่้ารจุดัการความ
เสิ่ี�ยงที่ี� เห้มาะสิ่มแลัะมี
ประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่

-  ดำาเน่นธิุรกจุ่อำยา่งโปรง่ใสิ่ 
โดยคำานึงถึงการเจุร่ญ
เต่บ่โต่ขอำงมลูัคา่บรษ่ทัี่

-  ดำา เน่นธิุ รก่จุให้้ เต่่บโต่ 
อำยา่งยั �งยน้

-  การประชมุผูถ้อ้ำหุ้น้ประจุำา
ปี

-  ยอำดขายสิุ่ที่ธิ่จุากการ
ดำาเน่นธิุรก่จุขอำงบร่ษัที่
เพิ่่�มขึ�นจุาก ปี  2563  
รอ้ำยลัะ 1%

-  ผลัการประเมน่การกำากบั
ดแูลักจุ่การ ที่ี�ดใีน “ระดบั
ดเีลัศ่ั”

ชุมุีชุน -  การจุดังานวนัเดก็ โดยให้้
คนในชมุชน ใกลัเ้คยีงไดม้ี
สิ่ว่นรว่ม

-  การจุัดเยี�ยมชมก่จุการ  
คลังัก๊าซแลัะโรงบรรจุุ

-  การเขา้รว่มกจุ่กรรม ต่า่งๆ
ขอำงชมุชน

- ความปลัอำดภยั
-  การเป็นสิ่่วนห้นึ�งในการ
ดแูลัชมุชน

- การมสีิ่ว่นรว่มกบัชมุชน
-  ได้รบัประโยชน์ที่างอำ้อำม
จุากการดำาเน่น ธิรุกจุ่ขอำง
บรษ่ทัี่

-  การจุดัอำบรมความรู ้ที่ั �วไป
เกี�ยวกับผลั่ต่ภัณฑ์์ โดย
เฉพิ่าะผลั่ต่ภัณฑ์์ ก๊าซ
ป่โต่รเลัียมเห้ลัว แลัะ
ความปลัอำดภยั ในการใช ้
การบรรจุุ การเก็บรกัษา
ผลัต่่ภณัฑ์ ์ให้แ้กพ่ิ่นกังาน 
ลักูคา้ แลัะบคุคลัภายนอำก 
เช่น ชุมชน ห้น่วยงาน 
ราชการ เป็นต่น้ 

-  การจุดัซอ้ำมแผน ฉุกเฉ่น 
ณ สิ่ถาน ปฏิบ่ตั่ง่านต่่างๆ  
เช่น คลังัก๊าซ โรงบรรจุุ
ก๊าซโดยมีเจุ้าห้น้าที่ี�ภาค
รัฐต่ัวแที่นชุมชนเข้าร่วม 
สิ่งัเกต่การณ์ต่ามโอำกาสิ่ 

-  การจุดักจุ่กรรม 5 สิ่. ใน
สิ่ถานประกอำบการ

-  การให้้ความรู้ โดยจุัด
น่ที่รรศัการด้านความ 
ปลัอำดภยั

-  นโยบายการจุ้างงานใน
ชมุชนพิ่้�นที่ี�

-  การเขา้รว่มแลัะชว่ยเห้ลัอ้ำ 
สิ่งัคม เช่น การช่วยเห้ลัอ้ำ 
ผูป้ระสิ่บ ภยันำ�าที่่วม การ 
บรจุ่าค สิ่่�งขอำงให้แ้กช่มุชน 
การบร่จุ าคเง่นสิ่ ร้ า ง 
ศัาสิ่นสิ่ถาน โรงเรียน  
โรงพิ่ยาบาลั การเขา้รว่ม 
ก่จุกรรมรณรงค์ รักษา 
สิ่่�งแวดลัอ้ำม เป็นต่น้

-  จุดัโครงการด้าน ความ 
รับผ่ดชอำบต่่อำ  สิ่ังคม
จุำานวน 20 โครงการ

-  จุำานวนพิ่นักงาน ลัูกจุา้ง
เป็นคนใน พิ่้�นที่ี�มากกว่า 
รอ้ำยลัะ 2 ขอำง พิ่นักงาน
ที่ั �งห้มด

-  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีน จุาก
ชุมชนเร้�อำงผลักระที่บ
จุากการดำาเน่น ธิรุกจุ่ขอำง
บรษ่ทัี่เป็นศันูย์
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SIAMGAS

ก๊ล่�มผู้้�มีส�วนได์�เสีย ก๊ิจก๊รรมก๊าร
ส่�อสารสานสัมพันธ์์

ความคาด์หวัง และ
ปิระเด์็นสำคัญ ก๊ารตอบสนอง เปิ้าหมาย

ลกูค้้า -  ให้้ ข้อำมู ลัผลั่ต่ภัณฑ์ ์
ต่อำบคำาถามลัูกค้า / จุดั
กจุ่กรรมรว่มสิ่นุก

-  สิ่่งมอำบสิ่่นค้าห้ร้อำให้ ้
บรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่แลัะ 
เช้�อำถอ้ำได้

-  ความปลัอำดภัยในการ
ใช้งาน ถูกต่้อำงเพิ่ียง
พิ่อำพิ่ฒันา ชอ่ำงที่างการ
ต่ด่ต่่อำกบั ลักูคา้ที่ี�สิ่ะดวก
รวดเรว็ เขา้ถงึงา่ย

-  ต่อำบสิ่นอำงต่่ อำความ 
ต่อ้ำงการขอำงลักูคา้อำยา่ง
รวดเรว็ที่นัต่่อำเห้ตุ่การณ์ 
โดยที่ีมงานที่ี�มคีวามรู้
ความสิ่ามารถ แกปั้ญห้า
ไดท้ี่นัที่ว่งที่ี

-  มีการปฎ่บัต่่ต่่อำลัูกค้า 
ทีุ่กกลัุ่มอำย่างเที่่าเที่ยีม
กนั 

-  ปร่มาณสิ่่นค้ามีความ
เพิ่ี ย ง พิ่ อำ ต่่ อำ ค ว า ม
ต่อ้ำงการ

-  ช่ อำงที่างการ เข้าถึง
ผลั่ต่ภณัฑ์์แลัะบร่การ 
มีคว ามสิ่ ะดวกแลัะ
ครอำบคลัุมที่ั �วที่กุพิ่้�นที่ี�

-  สิ่่ ง ม อำ บ สิ่่ น ค้ า ที่ี� มี
คณุภาพิ่ ปลัอำดภยั รวม
ถงึจุดัที่ำา Application 
เพิ่้�อำให้้ลัูกค้าสิ่ั �งสิ่่นค้า
ไดส้ิ่ะดวก

-  การจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไป
เ กี� ย ว กับ ผ ลั่ ต่ ภัณ ฑ์ ์
โดยเฉพิ่าะผลั่ต่ภณัฑ์ ์ 
ก๊าซป่โต่รเลัียมเห้ลัว
แลัะความปลัอำดภยัใน
การใช ้ การบรรจุุ การ
เกบ็รกัษาผลัต่่ภณัฑ์์

-  จุัดก่จุกรรมร่วมสิ่นุก 
รวมถึงต่อำบคำาถาม 
ลัูกค้าผ่ านช่ อำ งที่าง 
Facebook / Website

-  จุดัที่มีงานให้บ้รก่ารเพิ่้�อำ
ไปต่รวจุเชค็ ซ่อำมบำารงุ 
กรณลีักูคา้อุำต่สิ่าห้กรรม

-  จุดัห้น่วยงานในการรบั
ขอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากลักูคา้

-  สิ่ำารวจุความพิ่ึงพิ่อำใจุ
แลัะต่อำบสิ่นอำงความ
ต่อ้ำงการลักูคา้

-  ความพิ่งึพิ่อำใจุขอำง ลักูคา้
รอ้ำยลัะ 95

-  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีน เร้�อำง
คณุภาพิ่เป็นศันูย์

-  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีน เร้�อำง
การให้บ้รก่ารไมส่ิ่งูกวา่ 5

-  ปรม่าณการขายสิ่น่คา้ 
เพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 
รอ้ำยลัะ 5

-  ลัูกค้ารายให้ม่เพิ่่�มขึ�น
จุากปี 2563 จุำานวน 
50 ราย

ชุมุีชุน -  จุดักจุ่กรรมพิ่าคูค่า้ เยี�ยม
ชมกจุ่การ

-  ให้้พิ่นักงานฝ่่ายขาย
เยี�ยมเยียนคู่ ค้า เพิ่้� อำ 
รบัฟังขอ้ำเสิ่นอำแนะต่่างๆ

-  ต่้ อำ งก า รให้้มีค ว าม 
เสิ่มอำภาค ไมเ่อำารดั เอำา
เปรยีบ คูค่า้

-  ปฏิ่บัต่่ต่ามเง้�อำนไขใน 
สิ่ัญญาห้ร้อำข้อำต่กลัง 
ระห้วา่งกนั

-  ไดร้บัประโยชน์สิ่งูสิ่ดุ ใน
การที่ำาการคา้ ระห้วา่งกนั

-  ปฏิ่บัต่่ต่่ อำคู่ ค้าอำย่าง 
เสิ่มอำภาค แลัะต่ั �งอำยู่
บนพิ่้�นฐานขอำงการ ได้
รบัผลัต่อำบแที่นที่ี� เป็น
ธิรรมที่ั �งสิ่อำงฝ่่าย

-  ปฏิบ่ตั่ต่่ามสิ่ญัญาห้รอ้ำ 
เง้�อำนไขที่ี�ต่กลังไว้ โดย 
เครง่ครดั

-  ประเมน่ผลัการดำาเน่น 
งานขอำงคูค่า้ห้ลักั

-  อำตั่ราการสิ่ง่มอำบสิ่น่คา้ 
ไดท้ี่นัเวลัา รอ้ำยลัะ 95

-  อำตั่ราการสิ่ง่มอำบสิ่น่คา้ 
ห้รอ้ำบรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่ 
รอ้ำยลัะ 100

-  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีน เร้�อำง
คณุภาพิ่จุากลักูคา้ เป็น
ศันูย์

คู้�แข้�ง -  ชอ่ำงที่างอำเีมลั,์ เวบ็ไซต่์
บร่ษัที่, โที่รศััพิ่ที่์แลัะ 
การสิ่้�อำสิ่ารอำอำนไลัน์

- แขง่ขนัอำยา่งเที่า่เที่ยีม -  ไมม่กีารเอำาเปรยีบ คูแ่ขง่
ที่างธิุรกจุ่ โดยการบด่ 
เบอ้ำนขอ้ำมลูัที่างธิรุกจุ่ ที่ี�
อำาจุ ที่ำาให้ก้ระที่บต่่อำช้�อำ
เสิ่ยีงขอำงคูแ่ขง่

-  ห้ลัีกเลัี�ยงการต่กลัง
ห้รอ้ำพิ่ดูคยุกบัพิ่นกังาน 
ขอำงคูแ่ขง่ เกี�ยวกบัการ
ต่ลัาด แผนธิุรกจุ่ต่่างๆ  
ซึ�งจุะสิ่ง่ผลั กระที่บต่่อำ
ธิรุกจุ่

-  ปัญห้าการ ฟ้อำงร้อำง 
ระห้วา่งกนัเป็นศันูย์

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 25



SIAMGAS

ก๊ล่�มผู้้�มีส�วนได์�เสีย ก๊ิจก๊รรมก๊าร
ส่�อสารสานสัมพันธ์์

ความคาด์หวัง และ
ปิระเด์็นสำคัญ ก๊ารตอบสนอง เปิ้าหมาย

พิ่นักงาน -  งานเลัี�ยงประจุำาปี งาน
มอำบทีุ่นการศัึกษา ให้้
บตุ่รพิ่นกังานเรยีนดทีี่กุปี

-  สิ่วัสิ่ด่การอำาห้ารฟร ี 
แก่พิ่นกังาน 3 ม้�อำ

-  คา่ต่อำบแที่นแลัะ สิ่วสัิ่ด ่
การที่ี�ดี

-  ความปลัอำดภัยในการ
ที่ำางาน

-  ความกา้วห้น้าใน ห้น้าที่ี� 
การงาน

-  พิ่ัฒนาความรู้ ความ
สิ่ามารถอำยา่งต่่อำเน้�อำง

-  ความเที่า่เที่ยีมแลัะ เป็น
ธิรรม

-  สิ่นับสิ่นุนการป้อำงกัน 
การแพิ่ร่ระบาดจุาก 
สิ่ถานการณ์ Covid-19

-  ดูแลัเร้�อำงค่าต่อำบแที่น 
แลัะสิ่วสัิ่ดก่ารที่ี�ดี

-  แต่่งต่ั �งคณะกรรมการ 
สิ่วสัิ่ดก่าร

-  การรักษาพิ่นักงานที่ี�
ม ีศักัยภาพิ่ขอำงอำงคก์ร 
(Talent Retention)

-  กำา ห้นดโอำก าสิ่ แลั ะ 
ความก้าวห้น้าในสิ่าย
อำาชพีิ่

-  จุัดการ ฝึ่กอำบรมที่ั �ง 
ภายนอำกแลัะภายใน

-  ปฏิบ่ตั่ต่่ามสิ่ญัญาห้รอ้ำ 
เง้�อำนไขที่ี�ต่กลังไว ้โดย
เครง่ครดั

-  จุดัการฝึ่กอำบรมให้ค้วาม
รูด้า้นความปลัอำดภยัแลัะ
สิ่ถานการณ์ฉุกเฉ่นแก่
พิ่นกังาน

-  ต่รวจุสิุ่ขภาพิ่พิ่นักงาน 
ประจุำาปี

-  ดูแลัสิ่ถานที่ี�แลัะจุดัห้า
อุำปกรณ์ในการป้อำงกนั
การแพิ่ร่ระบาดจุาก 
Covid-19

-  อำตั่ราการลัาอำอำก ไมเ่กน่ 
รอ้ำยลัะ 5 

-  จุำานวนการเกด่ อุำบตั่เ่ห้ตุ่
จุากการที่ำางานถึงขั �น
ห้ยดุงานเป็นศันูย์

-  จุำานวนชั �วโมงการฝึ่ก 
อำบรมที่ี�ต่ำ�ากว่าเป้าที่ี� 
กำาห้นดต่่อำคนเป็นศันูย์

-  จุำานวนพิ่นกังาน ต่ด่เช้�อำ 
Covid-19 เป็นศันูย์

หน�วยงานภาค้รืฐั -  ให้ข้อ้ำมูลัแลัะความร่วม
ม้อำต่ามที่ี�ห้น่วยงานรฐั
รอ้ำงขอำ

-  จุดัให้ห้้น่วยงานรฐัเยี�ยม
ชมกจุ่การ

-  ปฏิ่บัต่่ต่ามกฎเกณฑ์ ์
ที่ี�ห้น่วยงานภาครัฐ 
กำาห้นด

-  สิ่นับสิ่นุนก่จุกรรมที่ี� 
เป็นประโยชน์ต่่อำสิ่่�ง
แวดลัอ้ำม

-  มสีิ่่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญห้าร่วมกับห้น่วย
งานภาครฐั โดยเฉพิ่าะ
ห้ น่ ว ย ง า น ด้ า น สิ่่� ง
แวดลัอ้ำม

-  บรษ่ทัี่ดำาเน่นธิรุกจุ่ ภาย
ใต่้ระเบียบ ข้อำบังคับ 
กฎห้มาย แลัะนโยบาย
ต่่างๆ ขอำงห้น่วยงาน
ที่ี� กำากับ  ดู แลัอำย่ า ง
เคร่งครัด แลัะให้้การ
สิ่นับสิ่นุน โครงการ
ต่่างๆ  จุาก ภาครฐั

-  จุดักจุ่กรรมห้รอ้ำ โครง 
การที่ี�มุง่เน้นการอำนุรกัษ์
พิ่ลังังานแลัะ สิ่่�งแวดลัอ้ำม
ภายในอำงคก์รแลัะภาย 
นอำกอำงคก์ร

-  ปัญห้าการร้อำงเรียน 
จุากห้น่วยงานภาครฐั 
เป็นศันูย์

-  การฟ้อำงรอ้ำงเร้�อำงการก
ระที่ำาผ่ดต่่อำกฎห้มาย/ 
กฎเกณฑ์์ที่ี�ห้น่วยงาน 
ภาครฐักำาห้นดเป็นศันูย์

-  จุำานวนโครงการด้าน 
การอำนุรักษ์พิ่ลัังงาน 
แลัะสิ่่� ง แวดลั้ อำม  7 
โครงการ
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  กิารประเมูิน์สัาระสัำคัญ

การประเมน่ความสิ่ำาคญัขอำงประเดน็ความยั �งยน้ บรษ่ทัี่ไดว้เ่คราะห้ข์อ้ำมลูัจุากกจุ่กรรมที่ี�สิ่ำาคญัรว่มกบัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี ความ

คาดห้วงั แลัะการต่อำบสิ่นอำงขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�มต่ี่อำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี รวมถงึขอ้ำมลูักลัยทุี่ธิข์อำงอำงคก์รแลัะปัจุจุยัความเสิ่ี�ยงขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�อำาจุ

สิ่ง่ผลักระที่บต่่อำการดำาเน่นงานเพิ่้�อำมาประเมน่แลัะจุดัลัำาดบัความสิ่ำาคญัขอำงประเดน็ความยั �งยน้โดยอำา้งอำง่ต่ามกรอำบการรายงาน

ความยั �งยน้สิ่ากลั (Global Reporting Initiatives Standard : GRI Standard)

ขั�นตอนกิารประเมินสาระสำค่ัญ
1. การว่เคราะห้์ประเด็นสิ่ำาคัญ พิ่่จุารณาจุากที่ั �งปัจุจุัย

ภายในแลัะปัจุจุัยภายนอำกที่ี�สิ่่งผลักระที่บต่่อำความยั �งย้น

ในการดำาเน่นธิรุกจุ่ ไดแ้ก่

-  ปัจุจุยัภายใน ไดแ้ก่ เป้าห้มายแลัะที่ศ่ัที่างขอำงบรษ่ทัี่ 

แผนธิุรกจุ่ กลัยุที่ธิข์อำงบรษ่ทัี่ รวมถงึโอำกาสิ่แลัะความ

เสิ่ี�ยงขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�อำาจุสิ่่งผลักระที่บต่่อำความยั �งยน้ขอำง

บรษ่ทัี่ที่ั �งในระยะสิ่ั �นแลัะระยะยาว 

-  ปัจุจุยัภายนอำก ไดแ้ก่ ที่ศ่ัที่างการบรห่้ารจุดัการดา้น

ความยั �งยน้แลัะความเสิ่ี�ยงขอำงโลัก เป้าห้มายการพิ่ฒันา

อำย่างยั �งย้นขอำงโลัก (SDGs) แผนยุที่ธิศัาสิ่ต่ร์ขอำง

ประเที่ศั กฎห้มาย ระเบยีบขอ้ำต่กลังระห้ว่างประเที่ศั 

แลัะความสิ่นใจุ/ความต่้อำงการ/ความคาดห้วงัขอำงผูม้ ี

สิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

2. การจุัดลัำาดับความสิ่ำาคัญ บร่ษัที่ได้นำาข้อำมูลัจุากการ

ว่เคราะห้์ประเด็นสิ่ำาคญัด้านความยั �งย้นที่ี�มีนัยสิ่ำาคญัต่่อำจุาก

ผูม้สีิ่่วนไดเ้สิ่ยีมาจุดักลัุ่มประเดน็ดา้นความยั �งยน้แต่่ลัะดา้น

แลัะวเ่คราะห้์ระดบัความสิ่ำาคญัขอำงประเดน็โดยเที่ยีบเคยีง

ประเด็นความสิ่อำดคลั้อำงกบัต่วัชี�วดัต่ามกรอำบการรายงาน 

ความยั �งยน้สิ่ากลั (Global Reporting Initiative : GRI Standard)

ซึ�งจุากการวเ่คราะห้ป์ระเดน็สิ่ำาคญัพิ่บว่าม ี12 ประเดน็ โดยมี

ห้ลักัการพิ่จุ่ารณาระดบัความสิ่ำาคญัแลัะกำาห้นดในต่ารางการ

แสิ่ดงผลักระที่บขอำงประเดน็ความสิ่ำาคญั ดงันี�

-  แนวต่ั �ง เป็นประเดน็ที่ี�มผีลักระที่บต่่อำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีขอำง

บรษ่ทัี่ โดยพิ่จุ่ารณาระดบัผลักระที่บที่ั �งในดา้นบวกแลัะ

ดา้นลับ

-  แนวนอำน เป็นประเด็นที่ี�มผีลักระที่บต่่อำอำงค์กร โดย

พิ่่จุารณาระดบัผลักระที่บที่ั �งในด้านบวกแลัะด้านลับ 

ต่ลัอำดจุนโอำกาสิ่แลัะความเสิ่ี�ยงที่ี�อำาจุสิ่่งผลัต่่อำอำงค์กรใน

ระยะสิ่ั �นแลัะระยะยาว

3. การรบัรอำงผลัการประเมน่ โดยนำาผลัการจุดัลัำาดบัความสิ่ำาคญั

ขอำงประเดน็ความยั �งยน้นำาเสิ่นอำต่่อำผูบ้รห่้ารระดบัสิ่งูเป็นผูส้ิ่อำบ

ที่านแลัะรบัรอำงผลัการประเมน่ดงักลัา่ว
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ประเด้็นค่วามยั�งยืนของสยามแกิ๊ส 

เศรษฐกิจ
1. ความยั่งยืนของบร�ษัท

2. คุณภาพและความรับผิดชอบต�อสินค�าและบร�การ
3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การเป�ดเผยทิศทางและความคืบหน�าของบร�ษัท
5. การบร�หารความเสี่ยงและความต�อเนื่องทางธุรกิจ

6. การบร�หารจัดการภาวะว�กฤตจากสถานการณ�โคว�ด -19 
7. การตอบสนองความต�องการและความพ�งพอใจของลูกค�า

8. การบร�หารจัดการห�วงโซ�คุณค�า 
9. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสีย 

10. การร�วมพัฒนาคู�ค�าสู�ความยั่งยืน
11. การสร�างภาพลักษณ�และความเชื่อมั่น
12. ผลกระทบทางอ�อมของการทำธุรกิจ

13. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
14. ความปลอดภัยทางไซเบอร�

สิ�งแวดล�อม
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

อนุรักษ�พลังงาน
2. การปฏิบัติตามกฎหมายด�านสิ�งแวดล�อม

3. กระบวนการได�มาของสินค�าและบร�การที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
4. การบร�หารจัดการของเสียและการหกรั่วไหลของก�าซ

5. การบร�หารจัดการน้ำ
6. ความร�วมมือในการดูแลสิ�งแวดล�อม

7. การประเมินผลกระทบทางด�านสิ�งแวดล�อมของคู�ค�า
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ

สังคม
1.  การดูแลชุมชนและสังคม

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม
3. การสร�างแรงจ�งใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

4. การพัฒนาบุคลากร
5. ความเท�าเทียมกันและการเคารพสิทธิมนุษยชน
6. การให�ความช�วยเหลือและการบร�จาคเพ�่อสังคม
7. การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน

8. การประเมินผลกระทบด�านสังคมของคู�ค�า

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256428
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ติารืางการืแสดิงผู้ลกรืะทบข้องป็รืะเดิน็ค้วามีสำาค้ญั
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เป้าห่มายกิารพััฒนาท่�ยั�งยืนแห่่ง
สห่ประชาชาติ (SDGs)

จุากการวเ่คราะห้แ์ลัะประเมน่ผลัการจุดัลัำาดบัความสิ่ำาคญั

ขอำงประเดน็ความยั �งยน้ แลัะการนำากรอำบการรายงานความ

ยั �งยน้สิ่ากลั (Global Reporting Initiative : GRI Standard)

มาอำา้งอำง่ในการรายงานความยั �งยน้ขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�งพิ่บวา่ผูม้สีิ่ว่น

ไดเ้สิ่ยีให้ค้วามสิ่ำาคญักบัประเดน็ความยั �งยน้จุำานวน 12 ประเดน็

บรษ่ทัี่จุงึไดน้ำาประเดน็ความยั �งยน้มาวเ่คราะห้ค์วามเสิ่ี�ยงแลัะ

โอำกาสิ่ เพิ่้�อำรายงานประเดน็ความยั �งยน้กบัความสิ่อำดคลัอ้ำงขอำง

เป้าห้มายการพิ่ฒันาที่ี�ย ั �งยน้ (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ไดแ้ก่ 

เศรืษฐก่จ

กลุ่่่มบริิษััท้ได้จ์ัดกลุ่่่มปีริะเด็นสำำาคัญด้านความยั�งยืนท้ั�ง 3 กลุ่่่ม เพื�อกำาห่นดเปี้าห่มายการิพัฒนาท้่�ยั�งยืนแห่่ง

สำห่ปีริะชาชาติ (SDGs) ได้แก่

 ประเด็นด้านความยั�งย่น  การส่นับส่นุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น  SDGs

ด้ำานิเศึรษฐกิจ

1. การิกำากับด้แลุ่กิจ์การิท้่�ด่

2. ความยั�งยืนของธุ่ริกิจ์

3. ผลุ่ตอบแท้นแลุ่ะสำิท้ธุิปีริะโยชน์ของ 

 ผ้้ม่สำ่วนได้เสำ่ย

4. การิตอบสำนองความต้องการิแลุ่ะ 

 ความพอใจ์กับลุ่้กค้า

5. การิบริิห่าริความเสำ่�ยงขององค์กริ

6. การิพฒันานวตักริริมแลุ่ะเท้คโนโลุ่ย่

7. การิบริิห่าริจ์ัดการิห่่วงโซึ่่ค่ณ์ค่า

1. การิมห่่ลัุ่กการิกำากบัดแ้ลุ่กจิ์การิท้่�ด ่มค่วามโปีริง่ใสำ 

 การิบริหิ่าริจั์ดการิความเส่ำ�ยงคริอบคลุ่ม่มิตเิศริษัฐกิจ์ 

 สำงัคม แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่อ้ม เพื�อสำง่เสำริมิการิลุ่งท้น่อยา่ง 

 ยั�งยืนในอนาคต

2. กำาห่นดท้ศิท้างการิดำาเนนิธุร่ิกจิ์เพื�อตอบสำนองการิ 

 เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งในอนาคต ริวมถึง่พฒันาริป้ีแบบธุ่ริกจิ์ 

 เพื�อสำริ้างการิเติบโตให่้กับองค์กริ

3. กำาห่นดค่าตอบแท้นแลุ่ะสิำท้ธุิปีริะโยชน์ให่้กับผ้้ม่ 

 สำว่นได้เสำย่อยา่งเป็ีนธุริริม มค่วามโปีร่ิงใสำ แลุ่ะเป็ีนไปี

 ตามห่ลุ่ักเกณ์ฑ์์การิให่้ค่าตอบแท้นท้่�กำาห่นด เพื�อ 

 สำริ้างแริงจ์้งใจ์ในการิพัฒนาองค์กริไปีด้วยกัน

4. กำาห่นดนโยบายการิสำำาริวจ์ความต้องการิของลุ่ก้ค้า

 โดยม่การิกำาห่นดกลุ่่่มเปี้าห่มายท้่�ชัดเจ์น ท้ำาเพื�อ 

 นำาข้อม้ลุ่มาวิเคริาะห่์แลุ่ะปีริับปีริ่งแก้ไขให่้เกิดม่ 

 ปีริะสำทิ้ธิุภาพ สำามาริถึตอบสำนองความต้องการิของ

 ลุ่้กค้าได้อย่างด่

5. แสำวงห่าโอกาสำท้างธุร่ิกิจ์จ์ากแนวโน้มการิเปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง

 ท้่�สำำาคัญของโลุ่ก เพื�อวิเคริาะห่์แลุ่ะพัฒนาริ้ปีแบบ 

 ธุ่ริกิจ์ให่้ท้ันต่อย่คสำมัย

6. ส่ำงเสำริิมนวัตกริริมแลุ่ะปีริะย่กต์ใช้เท้คโนโลุ่ย่เพื�อ 

 ต่อยอดไปีสำ้่การิพัฒนาธุ่ริกิจ์ ริวมถึ่งสำริ้างความ 

 ได้เปีริ่ยบท้างการิแข่งขัน

7. มส่ำว่นร่ิวมแลุ่ะสำร้ิางคณ่์คา่ริว่มกับค้ค่า้ภายในห่่วงโซ่ึ่

 ค่ณ์ค่าของกลุ่่่มบริิษััท้

1. ปีริะเด็นสำำาคัญด้านความยั�งยืนด้านเศริษัฐกิจ์

แบบแสดงรายการข้อมูลัประจำปี/รายงานประจำปี	2564	(One	Report)	|	65

ปิระเด์็น 
ความยั�งย่น รายละเอียด์ ความเสี�ยง โอก๊าส SDGs

ความยั �งยน้ขอำง
บรษ่ทัี่

การมีระบบระเบียบ แผนงาน 
นโยบายที่ี�เกี�ยวขอ้ำงแลัะการกำาห้นด
กลัยุที่ธิท์ี่ี�ครอำบคลัุม รวมถงึการ
สิ่รรห้าผลั่ต่ภัณฑ์์ที่ี�มีคุณภาพิ่ 
การสิ่่งเสิ่รม่การพิ่ฒันาบุคลัากร 
แลัะการให้้ความมสีิ่่วนร่วมขอำง
กลัุ่มผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีควบคู่ไปกบั
การ ปฏิบ่ตั่ต่่ามกรอำบการรายงาน
ความยั �งยน้มสีิ่ว่นชว่ยให้ก้ารดำาเน่น
ธิรุกจุ่เต่บ่โต่อำยา่งต่่อำเน้�อำง

การประกอำบธิรุกจุ่กลัุม่พิ่ลังังาน มี
ความสิ่ำาคญัในการดำาเน่นชวีต่่ขอำง
ที่รพัิ่ยากรมนุษยท์ี่ั �งโลัก จุงึมคีวาม
เสิ่ี�ยงดา้นการแขง่ขนักบัผูป้ระกอำบ
การรายให้มท่ี่ี�เขา้มามบีที่บาที่ใน
กลัุม่ธิรุกจุ่ดา้นพิ่ลังังานมากขึ�น

การขยายการประกอำบธิรุกจุ่เพิ่้�อำ
ครอำบคลัมุที่ั �งในดา้นพิ่้�นที่ี�แลัะสิ่รา้ง
ความห้ลัากห้ลัายในผลัต่่ภณัฑ์ ์รวม
ถงึการสิ่รา้งภาพิ่ลักัษณ์ที่ี�ดจีุาก
การให้ค้วามสิ่ำาคญัดา้นความยั �งยน้ 
ที่ำาให้บ้รษ่ทัี่มขีอ้ำไดเ้ปรยีบดา้นการ
แขง่ขนักนัในกลัุม่ธิรุกจุ่พิ่ลังังาน

คุณ ภาพิ่แลัะ 
ความรบัผด่ชอำบ 
ต่่อำสิ่่นค้าแลัะ
บรก่าร

ความรบัผด่ชอำบในการผลัต่่สิ่น่คา้ 
แลัะบร่การที่ี�มีคุณภาพิ่แลัะได้
มาต่รฐานที่ี�ยอำมรบัแกล่ักูคา้ การ
บรห่้ารจุดัการความสิ่มัพิ่นัธิ์กบั
ลักูคา้แลัะการประเมน่ผลักระที่บ
จุากสิ่น่คา้แลัะบรก่ารขอำงบรษ่ทัี่ฯ

การพิ่ฒันาเที่คโนโลัยใีนปัจุจุุบนั 
รวมถึงการเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ 
ภูม่อำากาศั สิ่่งผลัให้้เก่ดการ 
เปลัี�ยนแปลังพิ่ฤต่่กรรมขอำง ผู้
บรโ่ภค แลัะที่ำาให้ก้ารดำาเน่น ธิรุกจุ่
ในรปูแบบเดม่ลัา้สิ่มยั

สิ่น่คา้แลัะบรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่ต่าม 
มาต่รฐานสิ่ากลัแลัะลักูคา้ม ีความ
พิ่งึพิ่อำใจุในการใชส้ิ่น่คา้ แลัะบรก่าร 
จุะสิ่ง่ผลัให้อ้ำงคก์ร เป็นที่ี�ยอำมรบั
แลัะไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั

การกำากบัดูแลั 
กจุ่การที่ี�ดี

ก ารดำาเน่นงานภายใต่้ห้ลััก 
ธิรรมาภบ่าลัห้น้าที่ี�ความรบัผด่
ชอำบขอำงคณะกรรมการความ
โปร่งใสิ่ การบรห่้ารความเสิ่ี�ยง 
การควบคมุภายในการรายงานแลัะ
การต่่อำต่า้นการที่จุุรต่่คอำรร์ ัปชนั

พิ่ฒันาการกำากบัดูแลักจุ่การที่ี�ด ี
ขอำงบรษ่ทัี่จุดที่ะเบยีนใน ต่ลัาด 
ห้ลักัที่รพัิ่ยเ์พิ่่�มขึ�นอำย่างต่่อำเน้�อำง 
ห้ากบรษ่ทัี่ฯ ปรบัต่วัชา้อำาจุจุะสิ่ง่
ผลักระที่บต่่อำการลังที่นุในอำนาคต่

การมหี้ลักัการกำากบัดแูลักจุ่การ
ที่ี�ด ี มคีวามโปร่งใสิ่ การบรห่้าร
จุดัการความเสิ่ี�ยงครอำบคลัุมมต่่่
เศัรษฐกจุ่ สิ่งัคม แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม 
ยอ่ำมสิ่ง่ผลัต่่อำความเช้�อำมั �นจุากนกั
ลังที่นุแลัะ สิ่ง่เสิ่รม่การลังที่นุอำยา่ง
ยั �งยน้ในอำนาคต่
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การต่อำบสิ่นอำง 
ความต่้อำงการ
แลัะความพิ่ึง
พิ่อำใจุกบัลักูคา้

การรบัขอ้ำรอ้ำงเรยีน รบัฟังปัญห้า 
แลัะการสิ่ำารวจุความต่้อำงการ 
ขอำงลัูกค้า เพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงสิ่่�งที่ี� 
ลัูกคา้ต่้อำงการไดอ้ำย่างครบถ้วน 
สิ่่งผลัให้้สิ่ามารถเพิ่่�มยอำดขาย 
จุากความพิ่งึพิ่อำใจุขอำงลักูคา้ได้

การที่ี�บรษ่ทัี่มกีระบวนการ การ
สิ่ำารวจุความพิ่งึพิ่อำใจุขอำงลัูกค้า
ไม่ครอำบคลัุมกลัุ่มเป้าห้มายแลัะ
การนำาผลัมาว่เคราะห้์อำาจุสิ่่ง
การวเ่คราะห้เ์พิ่้�อำนำาไปปรบัปรุง 
แก้ไขข้อำผด่พิ่ลัาด ไม่สิ่ามารถ
ต่อำบสิ่นอำงความต่้อำงการขอำง
ลักูคา้ไดค้รบถว้นแลัะม ีประสิ่ท่ี่ธิ ่
ภาพิ่

ห้ากบรษ่ทัี่มนีโยบายการสิ่ำารวจุ 
ความต่้อำงการขอำงลัูกค้าโดย
มีการกำาห้นดกลัุ่มเป้าห้มายที่ี�
ชดัเจุน แลัะกำาห้นดปรม่าณการ
ต่อำบกลับัให้ช้ดัเจุน ที่ำาให้ก้ารนำา
ขอ้ำมูลัมาวเ่คราะห้์การปรบัปรุง
แก้ไขมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ สิ่ามารถ
ต่อำบสิ่นอำงความต่้อำงการขอำง
ลัูกค้าได้ แลัะสิ่่งผลัให้้ลัูกค้ามี
ความพิ่งึพิ่อำใจุแลัะเกด่ความจุงรกั
ภักดีกับสิ่่นค้าในกลัุ่มบร่ษัที่ใน
ที่ี�สิ่ดุ

ผลัต่อำบแที่น
แ ลั ะ สิ่่ ที่ ธิ่
ประโยชน์ขอำง
ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

การดำาเน่นธิุรก่จุภายใต่้ความ 
คาดห้วงัขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี แต่่ลัะ
กลัุ่มให้้ผลัต่อำบแที่นเป็นไปต่าม
ที่ี�ต่้อำงการเพิ่้�อำให้้ผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยี
ผลักัดนัความสิ่ำาเรจ็ุขอำงธิรุกจุ่

เน้�อำงจุากผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีเป็นสิ่ว่น 
สิ่ำาคัญที่ี�ช่วยผลัักดันให้้บร่ษัที่ 
ประสิ่บความสิ่ำาเร็จุห้ากการให้้
ค่าต่อำบแที่นอำย่างไม่เป็นธิรรม 
อำาจุสิ่่งผลักบัประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะ 
ประสิ่ท่ี่ธิผ่ลัการผลักัดนัขอำงผูม้ ี
สิ่ว่นไดเ้สิ่ยีต่ำ�าลัง

ห้ากบรษ่ัที่กำาห้นดค่าต่อำบแที่น 
ให้้กับผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียอำย่างเป็น
ธิรรมมีความโปร่งใสิ่ แลัะเป็น
ไปต่ามห้ลัักเกณฑ์์การให้้ค่า
ต่อำบแที่นที่ี�กำาห้นดจุงึสิ่ง่ผลัให้ก้าร
มสีิ่่วนร่วมในการผลักัดนัความ
สิ่ำาเรจ็ุขอำงธิุรกจุ่ม ีประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่
แลัะแลัะสิ่ท่ี่ธิผ่ลั มากขึ�น

ปิระเด์็น 
ความยั�งย่น รายละเอียด์ ความเสี�ยง โอก๊าส SDGs

การดูแลัชุมชน
แลัะสิ่งัคม

การมสีิ่ว่นรว่มในชมุชนแลัะ สิ่งัคม 
โดยการสิ่่งเสิ่รม่ให้ชุ้มชน มรีาย
ไดล้ัดปัญห้าการวา่งงานสิ่ง่เสิ่รม่
คณุภาพิ่ชวีต่่ขอำงชมุชนแลัะสิ่งัคม 
แลัะความปลัอำดภยั

การดำาเน่นธิรุกจุ่ในดา้นพิ่ลังังาน มี
ความเสิ่ี�ยงในเร้�อำงขอำงความปลัอำดภยั
ขอำงก๊าซซึ�งห้ากเก่ดเห้ตุ่การณ์
ความเสิ่ี�ยงขึ�นในชมุชนนั �น บรษ่ทัี่
ต่อ้ำงรบัผด่ชอำบความเสิ่ยีห้ายที่ี�อำาจุ
เกด่ขึ�นที่ั �งความเสิ่ยีห้ายดา้นชวีต่่
แลัะความเสิ่ยีห้ายดา้นที่รพัิ่ยส์ิ่น่

การมสีิ่ว่นรว่มในชมุชนแลัะ สิ่งัคม
ที่ำาให้้เก่ดโอำกาสิ่ในการ พิ่ฒันา
ชมุชนแลัะสิ่งัคม สิ่ง่ผลัให้ ้ชมุชน
แลัะสิ่งัคมมคีวามเป็นอำยู ่ ที่ี�ดขี ึ�น 
ไดร้บัโอำกาสิ่ในการสิ่รา้งรายไดม้าก
ขึ�นลัดความเห้ลั้�อำมลัำ�าที่างสิ่งัคมได ้
ที่ำาให้เ้ป็นการดำาเน่นธิรุกจุ่ไปพิ่รอ้ำม
กบัการพิ่ฒันาอำยา่งยั �งยน้

ความปลัอำดภยั
อำาชีวอำนามัย
แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ดแูลัสิ่ขุภาพิ่ที่ี�ดขีอำงพิ่นกังาน ความ
ปลัอำดภยัแลัะสิ่ภาพิ่ แวดลัอ้ำมที่ี�ดี
ในการที่ำางาน ลัดการเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่
จุากการที่ำางาน

เน้�อำงดว้ยลักัษณะธิรุกจุ่อำาจุสิ่ง่ผลั
ให้้สิุ่ขภาพิ่ขอำงพิ่นักงานไม่เป็น
ไปต่ามเกณฑ์ท์ี่ี�กำาห้นด รวมถงึ
ความปลัอำดภยั ในการที่ำางาน ขอำง
พิ่นกังาน แลัะคูค่า้อำาจุจุะสิ่ง่ผลัต่่อำ
ความเช้�อำมั �นขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่ี�
สิ่ำาคญัขอำงบรษ่ทัี่

การให้ค้วามสิ่ำาคญักบั มาต่รฐาน
ดา้นความปลัอำดภยั แลัะเคร้�อำงมอ้ำ
อุำปกรณ์ที่ี�ที่นัสิ่มยัในการที่ำางาน 
จุะสิ่่งผลัให้้เก่ดความเช้�อำมั �นใน
การ ปฏิบ่ตั่ง่านร่วมกนัแลัะเป็น 
มาต่รฐานความปลัอำดภยัที่ี�โดด
เดน่ขอำงบรษ่ทัี่ฯ

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 31



SIAMGAS

ปิระเด์็น 
ความยั�งย่น รายละเอียด์ ความเสี�ยง โอก๊าส SDGs

การเปลัี�ยนแปลัง
สิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั
แลัะการอำนุรกัษ์
พิ่ลังังาน

กำาห้นดนโยบายแลัะมาต่รการ 
ในการอำนุรกัษ์พิ่ลังังาน การจุดั
ที่ำาโครงการลัดการใช้พิ่ลังังาน 
โครงการพิ่ลังังานที่ดแที่น แลัะ
การต่ด่ต่ามผลั

การกำาห้นดนโยบายแลัะมาต่รการ 
การอำนุรักษ์พิ่ลัังงาน ต่้อำงม ี
ความสิ่อำดคลัอ้ำงกบันโยบาย การ
เปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภูม่อำากาศั 
ระดับโลัก เพิ่้�อำให้้เป็นไปต่าม 
เกณฑ์ท์ี่ี�กำาห้นด ห้ากการควบคมุ 
การเปลัี�ยนแปลังขอำงสิ่ภาพิ่ภูม่
อำากาศัแลัะการอำนุรกัษ์พิ่ลังังาน 
ไม่ประสิ่บความสิ่ำาเร็จุสิ่่งผลัต่่อำ
การเพิ่่�มขึ�นขอำงอุำณห้ภูม่เฉลัี�ย
ขอำงโลักจุงึที่ำาให้้เก่ดปัญห้าโลัก
รอ้ำนแลัะปัญห้าการ เปลัี�ยนแปลัง
สิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั

ปรับปรุงกระบวนการสิ่รรห้า 
ผลัต่่ภณัฑ์์แลัะการขนสิ่่งที่ี�เป็น 
มต่่รกบัสิ่่�งแวดลัอ้ำม การผลักัดนัให้้
มกีารใชร้ะบบผลัต่่ไฟฟ้าพิ่ลังังาน
แสิ่งอำาที่ต่่ยแ์บบเช้�อำมต่่อำสิ่ายสิ่่ง 
(Solar Rooftop) มากขึ�น สิ่ามารถ
ลัดการใชพ้ิ่ลังังานไฟฟ้าได้

กระบวนการได้
มาขอำงสิ่น่คา้แลัะ
บรก่รที่ี�เป็นมต่่ร
ต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม

บรห่้ารจุดัการกระบวนการ ไดม้า
ขอำงสิ่น่คา้แลัะบรก่ารขอำงบรษ่ทัี่ฯ 
ที่ี�ไมส่ิ่ง่ผลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม
ที่ั �งที่างต่รงแลัะที่างอำอ้ำม

การบรห่้ารจุดัการการไดม้าขอำง 
สิ่่นค้าแลัะบร่การที่ี�ขดัแย้งกับ 
นโยบายการเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่
ภมูอ่ำากาศัระดบัโลัก สิ่ง่ผลัต่่อำการ
เพิ่่�มขึ�นขอำงอุำณห้ภมูเ่ฉลัี�ยขอำงโลัก 
ที่ำาให้เ้กด่ปัญห้าโลักรอ้ำนแลัะปัญห้า
การเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั

ปรบัปรุงกระบวนการไดม้าขอำง 
สิ่น่คา้ให้เ้ป็นมต่่รต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม 
แลัะการผลักัดนัให้ม้กีารใชร้ะบบ 
ไฟฟ้าพิ่ลังังานแสิ่งอำาที่ต่่ย์แบบ 
เช้�อำมต่่อำสิ่ายสิ่ง่ (Solar Rooftop) 
สิ่ามารถลัดการใชพ้ิ่ลังังานไฟฟ้า สิ่ง่
ผลัให้ค้า่ใชจุ้า่ยในการใช ้พิ่ลังังาน
ไฟฟ้าต่่อำห้น่วยผลัต่่ภณัฑ์ ์ลัดลัง 
แลัะสิ่ง่เสิ่รม่ให้ม้กีารใช ้ที่รพัิ่ยากร
อำยา่งยั �งยน้

ปิระเด์็น 
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การสิ่ร้างแรง
จุูงใจุแลัะการ
รกัษาพิ่นักงาน
ที่ี� มี ค ว า ม
สิ่ามารถ

บร่ห้ารจุัดการที่รพัิ่ยากรบุคคลั 

การพิ่ัฒนาการกำาห้นดความ 

ก้าวห้น้าในสิ่ายอำาชีพิ่ การเพิ่่�ม 

ศักัยภาพิ่พิ่นักงานนโยบายแลัะ 

กระบวนการเคารพิ่สิ่่ที่ธิ่มนุษย

ชน ขอำงพิ่นกังานแลัะการกำาห้นด 

ผลัประโยชน์พิ่นักงานมีความ

เห้มาะสิ่ม

การแข่งขันอำย่ างรุนแรงขอำง 

ธิุรก่จุในปัจุจุุบัน รวมถึงความ

ต่อ้ำงการขอำงลัูกคา้ที่ี�เปลัี�ยนแปลัง

ไป สิ่ง่ผลัให้ก้ารพิ่ฒันาความรูแ้ลัะ

ที่กัษะขอำงพิ่นักงานไม่ที่นัต่่อำการ

เปลัี�ยนแปลัง นอำกจุากนี�ยงัสิ่่งผลั

ให้ก้ารแขง่ขนัเร้�อำงการมพีิ่นกังาน

ที่ี�มคีวามรูค้วามสิ่ามารถในอำงคก์ร

อำกีดว้ย

การพิ่ฒันาความรูแ้ลัะที่กัษะให้ม่ๆ  

แก่พิ่นักงานอำย่างต่่อำเน้�อำงเพิ่้�อำให้ ้

ที่นัต่่อำการเปลัี�ยนแปลังจุะสิ่ง่ผลัให้ ้

พิ่นกังานมคีวามรูแ้ลัะที่กัษะรอำงรบั

การเปลัี�ยนแปลังได้อำย่างรวดเรว็

ที่ั �งในปัจุจุบุนั แลัะอำนาคต่ รวมถงึ 

การให้้ผลัประโยชน์พิ่นักงาน 

ที่ี�เพิ่ียงพิ่อำแลัะเห้มาะสิ่มสิ่่งผลั

ให้้มีความสิ่ามารถในการรกัษา

พิ่นกังานที่ี�มคีวามรูค้วามสิ่ามารถ

ไว้ได้

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256432



SIAMGAS

ปิระเด์็น 
ความยั�งย่น รายละเอียด์ ความเสี�ยง โอก๊าส SDGs

ก า ร บ ร่ ห้ า ร
จุดัการนำ�า

การบรห่้ารจุดัการนำ�าเพิ่้�อำใช้ในการ
ดำาเน่นธิุรกจุ่การบรห่้ารจุดัการ
นำ�ารว่มกบัชมุชนแลัะห้น่วยงานที่ี�
เกี�ยวขอ้ำงเพิ่้�อำแกปั้ญห้าคณุภาพิ่นำ�า
แลัะการ ขาดแคลันนำ�าอำยา่งยั �งยน้

การเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั 
สิ่่งผลัให้้ฝ่นไม่ต่กต่ามฤดููกาลั 
ปรม่าณนำ�าในเข้�อำนแลัะแห้ลั่งนำ�า
ธิรรมชาต่ล่ัดลังห้รอ้ำคุณภาพิ่นำ�า
เสิ่้�อำมโที่รมอำาจุสิ่ง่ผลัต่่อำการ ผลัต่่
นำ�าประปาแลัะความเพิ่ยีงพิ่อำต่่อำ
ความต่อ้ำงการ

การยกระดบัความสิ่ามารถใน การ
บรห่้ารจุดัการนำ�าอำยา่งครบวงจุร
พิ่ฒันาแห้ลัง่ต่น้นำ�าการรณรงคส์ิ่ง่
เสิ่รม่การอำนุรกัษน์ำ�า แลัะการบำาบดั
นำ�าเพิ่้�อำห้มนุเวยีน ใชอ้ำยา่งยั �งยน้

ก า ร บ ร่ ห้ า ร
จุดัการขอำงเสิ่ยี
แลัะการรั �วไห้ลั
ขอำงก๊าซ

บรห่้ารจุดัการขอำงเสิ่ยีไมใ่ห้ส้ิ่ง่ผลัก
ระที่บต่่อำการดำาเน่นธิรุกจุ่แลัะผูม้ ี
สิ่ว่นไดส้ิ่ว่นเสิ่ยีรวมถงึการเพิ่่�มมลูัคา่
ขอำงเสิ่ยี เพิ่้�อำนำาไปใชป้ระโยชน์
ที่างดา้นธิุรกจุ่แลัะสิ่งัคมแลัะการ
บรห่้ารจุดัการความปลัอำดภยัใน
การบรรจุ ุการเกบ็รกัษาแลัะการ
ขนสิ่ง่ให้้ไมก่ระที่บกบั สิ่่�งแวดลัอ้ำม

ก า ร เต่่ บ โต่ ข อำ ง เ ม้ อำ ง แ ลั ะ 
อุำต่สิ่าห้กรรมสิ่ง่ผลัให้เ้กด่ขอำงเสิ่ยี 
แลัะวสัิ่ดเุห้ลัอ้ำใชท้ี่ี�ที่ำาให้เ้กด่มลัภาวะ
แลัะกระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลั้อำมรวม
ถึงการใช้ที่รพัิ่ยากรธิรรมชาต่ ่
อำย่างสิ่่�นเปลัอ้ำง ที่ำาให้เ้กด่ภาวะ
การขาดแคลัน

ที่ำาการว่จุัยแลัะพิ่ัฒนาเพิ่้�อำนำา 
ขอำงเสิ่ยีห้รอ้ำวสัิ่ดุุเห้ลัอ้ำใชก้ลับัมา
ใช้ให้มห่้รอ้ำการเพิ่่�มมลูัคา่ให้ ้ กบั
ขอำงเสิ่ยีรว่มกบัการบรห่้าร จุดัการ
ขอำงเสิ่ยีต่ามห้ลักัการ 3Rs แลัะ
เศัรษฐก่จุห้มุนเวยีน (Circular 
Economy)
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น์โยบัายและกิลยุทัธ์ด้าน์ควิามูยั�งย่น์
 

กลัุม่บรษ่ทัี่สิ่ยามแก๊สิ่ (“บรษ่ทัี่ฯ) ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการพิ่ฒันาผลัการดำาเน่นงาน ดว้ยการนำานวตั่กรรมแลัะเที่คโนโลัยใีห้ม่ๆ  มา

ปรบัใช้ในกระบวนการที่ำางาน เพิ่้�อำสิ่ง่มอำบผลัต่่ภณัฑ์พ์ิ่ลังังานที่ี�มคีณุภาพิ่ ปลัอำดภยั แลัะเป็นมต่่รกบัสิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมที่ั �งการบรห่้าร

จุดัการพิ่ลังังานไดอ้ำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ เพิ่้�อำรอำงรบัความต่อ้ำงการผลัต่่ภณัฑ์พ์ิ่ลังังานที่ี�สิ่อำดคลัอ้ำงกบัพิ่ฤต่ก่รรมผูบ้รโ่ภคในปัจุจุบุนั

ที่ี�ให้ค้วามสิ่ำาคญัดา้นการพิ่ฒันาสิ่งัคมแลัะการลัดผลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม ในขณะเดยีวกนั บรษ่ทัี่ฯ กำาห้นดแผนงานดา้นความ

ยั �งยน้แลัะเต่รยีมความพิ่รอ้ำมดา้นการพิ่ฒันาแลัะขยายธิรุกจุ่พิ่ลังังานในรปูแบบพิ่ลังังานสิ่ะอำาด (Clean Energy) เพิ่้�อำลัดผลักระที่บ 

จุากการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก (Greenhouse Gas Emissions) รวมที่ั �งผลักระที่บดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำมจุากการเปลัี�ยนแปลังขอำงสิ่ภาพิ่

ภมูอ่ำากาศั (Climate Change) แลัะการเกด่ภาวะโลักรอ้ำน (Global Warming) พิ่รอ้ำมที่ั �งการสิ่รา้งความสิ่มดลุัดว้ยการดำาเน่นธิรุกจุ่

ที่ี�คำานึงถงึความรบัผด่ชอำบ 3 ดา้นห้ลักั คอ้ำ สิ่่�งแวดลัอ้ำม สิ่งัคม แลัะการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ี(ESG: Environment Social and 

Governance) แลัะกำาห้นดเป้าห้มายดา้นความยั �งยน้ เพิ่้�อำมุง่สิู่ก่ารเป็นผูน้ำาธิรุกจุ่พิ่ลังังานในระดบัโลักได้ในอำนาคต่ ควบคูก่บัการ

พิ่ฒันาดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำม แลัะดแูลัชมุชนสิ่งัคมอำยา่งยั �งยน้

กิลยุทธ์กิารพััฒนาด้้านค่วามยั�งยืน
กลัุม่บรษ่ทัี่สิ่ยามแก๊สิ่ มุง่เน้นการดำาเน่นธิรุกจุ่พิ่ลังังาน แลัะ

การให้บ้รก่ารขนสิ่ง่พิ่ลังังานที่ี�มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ ครอำบคลัุมที่ั �วที่กุ 

พิ่้�นที่ี� รวมที่ั �งมุ่งเน้นการบร่ห้ารจุดัการผลั่ต่ภัณฑ์์พิ่ลัังงาน 

ให้ม้คีวามสิ่ะดวก (Facilities) ปลัอำดภยั (Safety) แลัะเป็นไปต่าม

มาต่รฐานระดบัโลัก (Global Standard) ในทีุ่กขั �นต่อำน ต่ั �งแต่่

การขนสิ่ง่ก๊าซ LPG จุากแห้ลัง่พิ่ลังังาน ขั �นต่อำนการบรรจุกุ๊าซ 

LPG การขนสิ่่ง แลัะการใชง้านก๊าซ LPG ขอำงผูบ้รโ่ภค เพิ่้�อำ

สิ่รา้งความพิ่งึพิ่อำใจุแลัะความมั �นใจุในผลัต่่ภณัฑ์ ์ลัดผลักระที่บ

แลัะความเสิ่ี�ยงที่ั �งในสิ่่วนขอำงบรษ่ัที่ฯ พิ่นักงานขอำงบรษ่ัที่ฯ 

ผูบ้รโ่ภค ชุมชน สิ่งัคม แลัะสิ่่�งแวดลั้อำม ที่ั �งที่างต่รงแลัะที่าง

อำอ้ำม รวมที่ั �งกำาห้นดราคาจุำาห้น่ายผลัต่่ภณัฑ์พ์ิ่ลังังานอำยา่งเป็น

ธิรรม แลัะเป็นไปต่ามกฎระเบยีบขอำงภาครฐั นอำกจุากนี�บรษ่ทัี่ฯ 

ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการพิ่ฒันาศักัยภาพิ่แลัะเพิ่่�มขดีความสิ่ามารถ

ในการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงพิ่นักงาน สิ่่งเสิ่รม่ประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ในการ

ที่ำางาน สิ่รา้งความปลัอำดภยั แลัะลัดความเสิ่ี�ยงที่ี�จุะเกด่จุากการ

ดำาเน่นงานให้น้้อำยที่ี�สิ่ดุ พิ่รอ้ำมกนันี�บรษ่ทัี่ฯ มุง่มั �นดำาเน่นธิุรกจุ่

ภายใต่้ห้ลักัธิรรมาภบ่าลั แลัะการต่่อำต่้านทีุ่จุรต่่คอำร์ร ัปชนัใน

ทีุ่กรปูแบบ เพิ่้�อำความโปร่งใสิ่ (Transparency) แลัะต่รวจุสิ่อำบ

ได ้(Validation) ซึ�งจุะสิ่ง่ผลัให้บ้รษ่ทัี่ฯ สิ่ามารถบรรลัุเป้าห้มาย

ในการเป็นผูน้ำาธิรุกจุ่พิ่ลังังานระดบัโลักได้ในอำนาคต่ 

แลัะจุากอำดตี่ที่ี�ผ่านมาที่ี�บรษ่ทัี่กำาห้นดเป้าห้มายแลัะได้

มกีารเต่รยีมความพิ่ร้อำมเพิ่้�อำรอำงรบัการขยายต่วัขอำงธิุรกจุ่ 

โดยการสิ่ร้างเครอ้ำข่ายในการกระจุายสิ่น่ค้าแลัะบรก่ารให้้

ครอำบคลัุมทีุ่กพิ่้�นที่ี�อำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ในประเที่ศัแลัะเป้าห้มาย

ในการขยายธิุรกจุ่ให้ค้รอำบคลุัมไปในอำกีห้ลัายประเที่ศัที่ั �วโลัก 

โดยการพิ่ฒันาดงักลั่าวบรษ่ทัี่ไดม้กีารพิ่จุ่ารณาควบคู่ไปกบั

การบรห่้ารจุดัการที่ี�ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัสิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมที่ั �งมี

ความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคม ชุมชน ต่ลัอำดจุนผูถ้อ้ำหุ้น้แลัะผูท้ี่ี�

เกี�ยวขอ้ำงที่กุฝ่่าย เพิ่้�อำสิ่รา้งผลัประโยชน์ที่ี�ย ั �งยน้ที่ี�จุะที่ำาให้ธ้ิรุกจุ่

แลัะลัูกคา้ พิ่นักงาน สิ่งัคม ชุมชน ต่ลัอำดจุนผูถ้อ้ำหุ้น้แลัะผู้

ที่ี�เกี�ยวขอ้ำงทีุ่กฝ่่ายห้รอ้ำผูม้สีิ่่วนได้เสิ่ยีทีุ่กกลัุ่มมกีารเต่บ่โต่ไป

พิ่รอ้ำมกนัอำยา่งมั �นคงในระยะยาว ซึ�งจุากการพิ่จุ่ารณาเป้าห้มาย

ขอำงบรษ่ทัี่ คำามั �นที่ี�บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญั ความเสิ่ี�ยงดา้นความ

ยั �งยน้ โอำกาสิ่แลัะความที่า้ยที่ายในการประเมน่ประเดน็สิ่ำาคญั

ต่่อำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี จุงึไดม้กีารกำาห้นดนโยบาย/กลัยทุี่ธิ ์แผนการ

ดำาเน่นงาน แลัะต่วัชี�วดัดา้นความยั �งยน้ ดงันี�
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กิลยุทธ์ด้้านค่วามยั�งยืนท่�สำค่ัญ

Economics

การสร�างความมั่นคงด�านพลังงาน
ให�กับประเทศ

มุง่เน้นการสรา้งความมั �นคงดา้นพลงังาน เป็นสว่น
สาํคญัในการขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกจิของประเทศ
เป็นการพฒันากลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ

โดยใหค้วามสาํคญักบัการเพิ�มประสทิธภิาพการจดัการ
หว่งโซ่อุปทาน และการบรหิารจดัการภายในที�ดี

สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตภ้าวะการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 

Efficiency

การอนุรักษ�พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม

มุง่เน้นลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการดาํเนินงาน
ที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศ โดยการนําหลกัการ
และนวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธรุกจิเพื�อใหม้ี
กระบวนการไดม้าของสนิคา้และบรกิารที�เป็นมติรต่อ

สิ�งแวดลอ้ม สามารถสรา้งคณุคา่ที�ดตี่อสิ�งแวดลอ้มและ
สงัคมใหเ้กดิการพฒันาที�ย ั �งยนืในที�สดุ

Employee, Community and Society

ส�งเสร�มการดูแลชุมชนและสังคม

Safety

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ�งแวดล�อม

เนื�องจากธรุกจิมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัเชื�อเพลงิ ดงันั �น

การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉนิ จงึมี

ความสาํคญั เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัทั �งแก่พนกังาน

บรษิทัและชมุชนใกลเ้คยีง รวมถงึการสรา้งความเชื�อมั �น

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอกีดว้ย

การพัฒนา
อย�างยั่งยืน

มุง่เน้นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มกบัชมุชน การมบีทบาท
ในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยเป็นการใหค้วามสาํคญั

กบัการจา้งแรงงานทอ้งถิ�น การจดัโครงการความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และยงัใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของคน
ในชมุชนและพนกังานอกีดว้ย ทั �งนี� เพื�อสรา้งความเชื�อมั �น
ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั พรอ้มทาํการขยายขอบเขต

กลยทุธใ์หก้บัธรุกจิในหว่งโซ่คณุคา่ใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัต่อไป

Economics EfficiencySafety
Employee,
Community
and Society
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  แผู้น์ธุรกิิจและผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
Economics

กิารสัร้างควิามูมูั�น์คงด้าน์พัลังงาน์ให้กิับัประเทัศ

บรษ่ทัี่ให้้ความสิ่ำาคญัในเร้�อำงการสิ่ร้างความมั �นคงที่างด้านพิ่ลังังานให้้กบัประเที่ศั จุงึได้มกีารวางนโยบายการพิ่ฒันา
กลัยุที่ธิ์การเต่บ่โต่อำย่างมคีุณภาพิ่ โดยให้้ความสิ่ำาคญักบัการเพิ่่�มประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่การจุดัการห้่วงโซ่อุำปที่าน แลัะการบรห่้าร
จุดัการภายในที่ี�ด ีเพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่สิ่ามารถปรบัต่วัไดภ้ายใต่ภ้าวะการเปลัี�ยนแปลังต่่างๆ  ได ้ที่ั �งนี�มวีตั่ถุประสิ่งคเ์พิ่้�อำสิ่รา้งความ
มั �นคงที่างด้านพิ่ลังังานให้ก้บัประเที่ศั แลัะเป็นสิ่่วนสิ่ำาคญัในการขบัเคลั้�อำนระบบเศัรษฐกจุ่ขอำงประเที่ศั ป้อำงกนัปัญห้าด้าน 
การขาดแคลันก๊าซ ที่ั �งนี� อำา้งอำง่จุากเง้�อำนไขขอำงการที่ี�จุะเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ที่ี�ไดร้บัให้เ้ป็นผูค้า้นำ�ามนัต่ามมาต่รา 7 นั �นต่อ้ำง
มคีุณสิ่มบตั่แ่ลัะเง้�อำนไขต่ามที่ี�กระที่รวงพิ่าณ่ชย์กำาห้นดอำย่างห้นึ�ง คอ้ำ ต่้อำงมคีลังัเก็บก๊าซ LPG เพิ่้�อำสิ่ำารอำงต่ามกฎห้มาย 
รอ้ำยลัะ 1.0 ขอำงปรม่าณที่ี�จุะที่ำาการคา้ในระยะเวลัา 1 ปี ต่อ้ำงมปีรม่าณการคา้ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวประจุำาปี (ปรม่าณที่ี�นำาเขา้มาใน
ราชอำาณาจุกัร ซ้�อำ กลัั �น ผลัต่่ ห้รอ้ำไดม้าในปีห้นึ�ง) มากกวา่ 50,000 เมต่รก่ต่นั โดยต่ั �งแต่่เดอ้ำนมกราคม 2565 ที่ี�ผา่นมา การเกบ็
สิ่ำารอำงต่ามกฎห้มายไดป้รบัเพิ่่�มขึ�นเป็นรอ้ำยลัะ 1 ซึ�งสิ่ง่ผลัให้ก้ารสิ่ำารอำงก๊าซเพิ่้�อำจุำาห้น่ายเพิ่่�มขึ�นต่ามไปดว้ย

บร่ษัที่ยังได้มีการกำาห้นดนโยบายบร่ห้ารจุัดการ
ความเสิ่ี�ยงที่างด้านพิ่ลังังาน โดยกำาห้นดให้้มีห้น่วยงานที่ี� 
รบัผด่ชอำบ คอ้ำ ห้น่วยงานดา้นการวางแผนแลัะจุดัห้าพิ่ลังังาน 
ห้น่วยงานบรห่้ารความเสิ่ี�ยง ห้น่วยงานปฏิบ่ตั่ก่ารคลังัแลัะ
สิ่าขา เพิ่้�อำกำากบัดแูลัให้ม้กีารจุดัที่ำาแผนการสิ่ำารอำงแบบรายปี 
รายไต่รมาสิ่ รายเดอ้ำน แลัะรายสิ่ัปดาห้ ์ในกระบวนการกำากบั
ดูแลัมกีารประชุมเป็นรายเดอ้ำนเพิ่้�อำต่ด่ต่ามผลัว่ายงัคงเป็น
ไปต่ามแผนห้รอ้ำจุะต่้อำงมกีารปรบัปรุงแผนที่ี�วางไวก้่อำนห้น้า 
เพิ่้�อำลัดความเสิ่ี�ยงที่ี�อำาจุะเกด่ขึ�นได้

เป้าหมูาย
เป้าห้มายต่ามต่วัชี�วดั เป้าห้มายระยะยาว (3-5 ปี) : 

เพิ่่�มปรม่าณสิ่ำารอำง 40,000 เมต่รก่ต่นั ภายใน 5 ปี ให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำง
กบัการเต่บ่โต่ที่างเศัรษฐกจุ่รอ้ำยลัะ 5 ในระยะเวลัา 5 ปี

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
บร่ษัที่สิ่ามารถจุดัห้าก๊าซ แลัะนำามาสิ่ำารอำงจุดัเก็บไว ้

ที่ี�คลังัเกบ็ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�งมจีุำานวนรวมกนัที่ั �งห้มด 
6 แห้่ง มปีรม่าต่รความจุุรวมกนัประมาณ 21.40 ลั้านลัต่่ร 
ซึ�งประกอำบไปดว้ย คลังัเกบ็ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่จุำานวน 6 แห้ง่ 
ได้แก่ คลัังสิ่าธิุประด่ษฐ์ คลัังสิุ่ราษฎร์ธิานี คลัังลัำาปาง 
คลังันครสิ่วรรค ์คลังัขอำนแก่น คลังัสิ่งขลัา แลัะคลังัเกบ็ก๊าซ 
LPG ขอำง UGP จุำานวน 2 แห้ง่ ไดแ้ก่ คลังับางปะกง แลัะคลังั
สิ่รุาษฎรธ์ิานี

 

 

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256436

รืายละเอียดิค้ลงักา๊ซ LPG

 สาข้า ที�ติั �ง ป็ร่ืมีาติรืค้วามีจ ุ(ล่ติรื)

 SGP

 1. สิ่าธิปุระดษ่ฐ ์ 736 ถ.พิ่ระราม3 แขวงบางโพิ่งพิ่าง เขต่ยานนาวา กรงุเที่พิ่มห้านคร 1,749,831 
 2. สิ่รุาษฎรธ์ิานี 118-119 ห้มู ่3 ต่.บางกุง้ อำ.เมอ้ำง จุ.สิ่รุาษฎรธ์ิานี 2,025,736 
 3. ลัำาปาง 133 ห้มู ่4 ต่.วงัพิ่รา้ว อำ.เกาะคา จุ.ลัำาปาง 8,603,204 
 4. นครสิ่วรรค ์ 81/3 ห้มู ่2 ต่.พิ่ระนอำน อำ.เมอ้ำง จุ.นครสิ่วรรค ์ 2,700,488 
 5. ขอำนแก่น 99 ห้มู ่3 ต่.บา้นแฮด อำ.บา้นไผ ่จุ.ขอำนแก่น 6,777,006 
 6. สิ่งขลัา  24/2 ห้มู ่7 ต่.เขารปูชา้ง อำ.เมอ้ำง จุ.สิ่งขลัา  2,998,161 
 UGP
 1. บางปะกง 30/1 ห้มูท่ี่ี� 11 ถนนสิ่ขุมุวท่ี่ ต่ำาบลับางปะกง 13,635,904 
   อำำาเภอำบางปะกง จุงัห้วดัฉะเชง่เที่รา  
 2. สิ่รุาษฎรธ์ิานี 99 ห้มูท่ี่ี� 3 ถนนสิ่รุาษฎรธ์ิานี-นครศัรธีิรรมราช ต่ำาบลับางกุง้ 4,220,855 
   อำำาเภอำเมอ้ำงสิ่รุาษฎรธ์ิานี จุงัห้วดัสิ่รุาษฎรธ์ิานี



SIAMGAS

  

Employee, Community and Society
ส่งเสริมกิารดู้แลพันักิงาน ชุมชนและสังค่ม

กลัยุที่ธิก์ารให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการดแูลัพิ่นักงาน การดแูลัชุมชนแลัะสิ่งัคม ความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคม แลัะความสิ่ำาคญัขอำง

ความปลัอำดภยัขอำงคนในชมุชนแลัะพิ่นกังาน 

พิ่นักงาน >>> บร่ษัที่ต่ระห้นักถึงความสิ่ำาคัญขอำง

พิ่นกังาน ซึ�งเป็นที่รพัิ่ยากรที่ี�มคี่าย่�งขอำงบรษ่ทัี่ บรษ่ทัี่จุงึมุ่ง

ให้ก้ารสิ่นับสิ่นุนในการพิ่ฒันาศักัยภาพิ่ขอำงที่รพัิ่ยากรบุคคลั 

เพิ่้�อำให้้เก่ดประโยชน์สิู่งสิุ่ดแก่บร่ษัที่ อำีกที่ั �งยงัสิ่่งเสิ่ร่มให้้

พิ่นักงานมสีิ่่วนร่วมในการสิ่รา้งวฒันธิรรมอำงค์กรที่ี�ด ีมกีาร 

ที่ำางานเป็นที่มีแลัะเสิ่รม่สิ่รา้งบรรยากาศัแลัะความรูส้ิ่กึปลัอำดภยั

ในการที่ำางาน รบัฟังขอ้ำคด่เห้น็แลัะขอ้ำเสิ่นอำแนะจุากพิ่นกังาน

ทีุ่กระดบัอำย่างเที่่าเที่ยีมเสิ่มอำภาค บรษ่ทัี่ดำาเน่นการสิ่่งเสิ่รม่

ให้พ้ิ่นกังานมคีวามรู ้ความสิ่ามารถ ที่กัษะแลัะประสิ่บการณ์ 

เพิ่้�อำนำาไปสิู่ก่ารปฏิบ่ตั่ง่านไดอ้ำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ โดยบรษ่ทัี่

มกีารฝึ่กอำบรมพิ่นกังานในที่กุระดบัชั �นต่ามโครงการฝึ่กอำบรม

ประจุำาปีห้ลัายๆ โครงการ ซึ�งจุดัอำยา่งเป็นระบบต่ามระเบยีบ

ปฏิบ่ตั่ก่ารฝึ่กอำบรมพิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่

ชุุมีชุนและสงัค้มี >>> บร่ษัที่ต่ระห้นักถึงความสิ่ำาคัญ

ขอำงการพิ่ฒันาชุมชนแลัะสิ่งัคม ซึ�งเป็นสิ่่วนสิ่ำาคญัในการวดั 

ผลัดา้นการพิ่ฒันาแลัะความยั �งยน้ขอำงประเที่ศั บรษ่ทัี่จุงึมุง่เน้น

การสิ่ง่เสิ่รม่ให้ม้กีารสิ่รา้งงานให้ก้บัชมุชนที่ี�อำยูใ่กลัเ้คยีงบรษ่ทัี่

การเขา้ไปมบีที่บาที่แลัะมสีิ่่วนร่วมในการพิ่ฒันาชุมชนแลัะ

สิ่งัคมให้ม้ชีวีต่่ความเป็นอำยู่ที่ี�ดขี ึ�น ช่วยพิ่ฒันาความรูค้วาม

สิ่ามารถขอำงพิ่นกังานที่ี�อำยู่ในชุมชน สิ่ง่เสิ่รม่การสิ่รา้งรายได้

ขอำงชุมชน สิ่ง่ผลัให้บ้รษ่ทัี่สิ่ามารถรกัษาที่รพัิ่ยากรบุคคลัให้อ้ำยู่

รว่มกบับรษ่ทัี่ไดร้ะยะยาว ลัดการ Turnover แลัะยงัสิ่ามารถ

เข้าถึงชุมชนโดยรอำบได้ เพิ่้�อำสิ่ร้างความสิ่ามัคคีระห้ว่าง

บรษ่ทัี่แลัะชมุชน แลัะประเดน็สิ่ำาคญัขอำงการสิ่ง่เสิ่รม่การดแูลั

ชุมชนแลัะสิ่งัคม คอ้ำประเด็นด้านความปลัอำดภยัขอำงคนใน 

ชุมชนแลัะสิ่งัคม เน้�อำงจุากความเสิ่ี�ยงด้านการดำาเน่นธิุรกจุ่

ขอำงบรษ่ทัี่

ต่ัวิอย�างกิิจกิรรมูกิารสั�งเสัริมูให้เป็น์ไปต่ามู
กิลยุทัธ์ทั่�กิำหน์ด

- การจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบัผลัต่่ภณัฑ์ ์โดยเฉพิ่าะ

ผลัต่่ภณัฑ์์ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว แลัะความปลัอำดภยัในการ

ใช ้การบรรจุุ การเกบ็รกัษาผลัต่่ภณัฑ์ ์ให้แ้ก่พิ่นักงาน ลัูกคา้

แลัะบุคคลัภายนอำก เชน่ ชมุชน ห้น่วยงานราชการ เป็นต่น้

- การจุดัซ้อำมแผนฉุกเฉ่น ณ สิ่ถานปฏิ่บัต่่งานต่่างๆ

เช่น คลังัก๊าซ โรงบรรจุุก๊าซ โดยมเีจุา้ห้น้าที่ี�ภาครฐั ต่วัแที่น

ชมุชนเขา้รว่มสิ่งัเกต่การณ์ต่ามโอำกาสิ่

- การจุดักจุ่กรรม 5 สิ่. ในสิ่ถานประกอำบการ

- การให้ค้วามรู ้โดยจุดัน่ที่รรศัการดา้นความปลัอำดภยั

- นโยบายการจุา้งงานในพิ่้�นที่ี�ชมุชน

- การเขา้ร่วมแลัะช่วยเห้ลัอ้ำสิ่งัคม เช่น การช่วยเห้ลัอ้ำ 

ผูป้ระสิ่บภยันำ�าที่ว่ม การบรจุ่าคสิ่่�งขอำงให้แ้กช่มุชน การบรจุ่าค

เงน่สิ่ร้างศัาสิ่นสิ่ถาน โรงเรยีน โรงพิ่ยาบาลั การเข้าร่วม

กจุ่กรรมรณรงคร์กัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม เป็นต่น้

- การจุัดก่จุกรรมสิ่ร้างจุ่ต่สิ่ำานึกในการร่วมอำนุรักษ์ 

สิ่่�งแวดลั้อำม เช่น การรณรงค์การใช้กระดาษที่ี�ใช้แลั้วใน

สิ่ำานกังาน เป็นต่น้

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 37
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เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์

ระยะสั�น ระยะยาว

•  จุัดก่จุกรรม/โครงการด้านความรับผ่ดชอำบต่่อำสิ่ังคม 

จุำานวน 10 กจุ่กรร

•  จุำานวนพิ่นกังาน/ลักูจุา้งเป็นคนในชมุชนมากกวา่ รอ้ำยลัะ 15 

ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มดขอำงบรษ่ทัี่

•  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากชมุชนเร้�อำงผลักระที่บจุาก การดำาเน่น

ธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เป็นศันูย์

•  มีการที่บที่วนการปฏิ่บัต่่งานแลัะพิ่ัฒนา เพิ่้�อำพิ่่จุารณา  

ค่าต่อำบแที่นแลัะการปรบัระดบั มากกว่าร้อำยลัะ 40 ขอำง

พิ่นกังานที่ั �งห้มด

• อำตั่ราการลัาอำอำกขอำงพิ่นกังานไมเ่กน่รอ้ำยลัะ 5

• จุดัจุา้งแรงงานที่อ้ำงถ่�นรอ้ำยลัะ 20 ภายใน 5 ปี

•  เพิ่่�มจุำานวนก่จุกรรมการมีสิ่่วนร่วมกับชุมชนจุำานวน  

20 โครงการ ภายในระยะเวลัา 3 ปี

•  เพิ่่�มจุำานวนโครงการความรับผ่ดชอำบต่่อำสิ่ังคมจุำานวน  

10 โครงการ ภายในระยะเวลัา 3 ปี

•  เพิ่่�มจุำานวนโครงการดา้นการอำนุรกัษพ์ิ่ลังังานแลัะ สิ่่�งแวดลัอ้ำม

จุำานวน 10 โครงการ ภายในระยะเวลัา 5 ปี

•  ขยายพิ่้�นที่ี�การจุดักจุ่กรรม/โครงการการมสีิ่ว่นรว่มกบั ชมุชน

ไปอำกี 2 กโ่ลัเมต่ร ภายใน 3 ปี

ระยะสั�น ระยะยาว

• อำตั่ราพิ่นกังานลัาอำอำกอำยูป่ระมาณรอ้ำยลัะ 2

•  ชั �วโมงการฝึ่กอำบรม เฉลัี�ยโดยประมาณ คนลัะ 3 ชม./ปี  

โดยกลัุ่มเป้าห้มายเป็นที่ั �งผูช้าย แลัะผูห้้ญง่ที่ี�เป็น พิ่นกังาน

ฝ่่ายผลัต่่

•  พิ่นกังานที่ี�ไดร้บัการที่บที่วนคา่ต่อำบแที่นแลัะการปรบั ระดบั

คด่เป็นรอ้ำยลัะ 30 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด

•  เจุา้ห้น้าที่ี�รกัษาความปลัอำดภยัเป็นห้น่วยงานรบัจุา้ง ภายนอำก

ได้รบัการฝึ่กอำบรมต่ามระเบียบขอำงการเป็น เจุ้าห้น้าที่ี�

รกัษาความปลัอำดภยั ผ่านการฝึ่กอำบรมดา้น นโยบายห้รอ้ำ

กระบวนการดา้นสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน แลัะ ปฏิบ่ตั่ภ่ายใต่ร้ะเบยีบ

ขอำงบรษ่ทัี่ฯ

•  สิ่ดัสิ่่วนผู้บร่ห้ารระดับสิู่งที่ี�จุ้างจุากชุมชนที่้อำงถ่�น โดย

ประมาณรอ้ำยลัะ 10 ขอำงผูบ้รห่้าร

•  สิ่ดัสิ่่วนพิ่นักงานที่ี�จุา้งจุากชุมชนที่อ้ำงถ่�น รอ้ำยลัะ 10 ขอำง

จุำานวนพิ่นกังานที่ั �งห้มด

•  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากชมุชนเร้�อำงผลักระที่บจุาก การดำาเน่น

ธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เที่า่กบัศันูย์

•  จุดักจุ่กรรม/โครงการดา้นความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคม จุำานวน 

5 กจุ่กรรม

•  ไมม่กีารดำาเน่นงานที่ี�มผีลักระที่บดา้นลับที่ี�เกด่ขึ�นจุรง่ แลัะ

อำาจุเกด่ขึ�นอำยา่งมนียัสิ่ำาคญัต่่อำชมุชนที่อ้ำงถ่�น

•  จุากสิ่ถานการณ์การแพิ่รร่ะบาดขอำง Covid-19 บรษ่ทัี่ มกีาร

สิ่ง่มอำบรถพิ่ยาบาลั ให้แ้ก่มลูัน่ธิ/่การมอำบเคร้�อำง ชว่ยห้ายใจุ

ให้แ้ก่กระที่รวงสิ่าธิารณสิ่ขุ/การมอำบก๊าซห้งุต่ม้ ขา้วสิ่าร นำ�า

ด้�ม ให้แ้ก่ศันูยพ์ิ่กัคอำยแลัะชมุชน

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256438
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Safety
ค่วามปลอด้ภัย อาช่วอนามัย และสิ�งแวด้ล้อม

บรษ่ทัี่ต่ระห้นักถงึความปลัอำดภยัที่ั �งแก่พิ่นักงานบรษ่ทัี่แลัะชุมชนใกลัเ้คยีง รวมถงึการสิ่รา้งความเช้�อำมั �นต่่อำผูม้สีิ่่วนได้

เสิ่ยี เน้�อำงจุากการดำาเน่นธิุรกจุ่ในดา้นพิ่ลังังานมคีวามเสิ่ี�ยงในเร้�อำงขอำงความปลัอำดภยัขอำงก๊าซ ซึ�งห้ากเกด่เห้ตุ่การณ์ความ

เสิ่ี�ยงขึ�นในชุมชนนั �น บร่ษัที่ต่้อำงรบัผด่ชอำบความเสิ่ยีห้ายที่ี�อำาจุเก่ดขึ�นที่ั �งความเสิ่ยีห้ายด้านชีว่ต่แลัะความเสิ่ยีห้ายด้าน

ที่รพัิ่ยส์ิ่น่ ดงันั �น บรษ่ทัี่จุงึไดก้ำาห้นดกลัยทุี่ธิก์ารบรห่้ารจุดัการความปลัอำดภยั สิ่ขุภาพิ่ แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม ควบคูไ่ปกบัความรบัผด่ชอำบ 

ต่่อำผูบ้รโ่ภค แลัะการดแูลัรกัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม 

ต่ัวิอย�างกิิจกิรรมูกิารสั�งเสัริมูให้เป็น์ไปต่ามู
กิลยุทัธ์ทั่�กิำหน์ด

- การจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบัผลัต่่ภณัฑ์์โดยเฉพิ่าะ 

ผลัต่่ภณัฑ์ก๊์าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว แลัะความปลัอำดภยัในการใช ้

ก๊าซ LPG การบรรจุ ุการเกบ็รกัษาผลัต่่ภณัฑ์ ์ให้แ้ก่พิ่นกังาน 

ลักูคา้ แลัะบคุคลัภายนอำก เชน่ ชมุชน ห้น่วยงานราชการ เป็นต่น้

- การจุดัซ้อำมแผนฉุกเฉ่น ณ สิ่ถานปฏิ่บตั่่งานต่่างๆ 

เช่น คลังัก๊าซ โรงบรรจุุก๊าซ โดยมเีจุา้ห้น้าที่ี�ภาครฐั ต่วัแที่น

ชมุชนเขา้รว่มสิ่งัเกต่การณ์ต่ามโอำกาสิ่

- การจุดักจุ่กรรม 5 สิ่. ในสิ่ถานประกอำบการ

- การให้ค้วามรู ้โดยจุดัน่ที่รรศัการดา้นความปลัอำดภยั

- สิ่ง่เสิ่รม่นโยบายดา้นความปลัอำดภยั

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
ภายใน 3 ปี มกีารอำบรมพิ่นกังานเกี�ยวกบัความปลัอำดภยั 

อำาชวีอำนามยั แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมอำยา่งน้อำยปีลัะ 2 ครั �ง 

ภายใน 3 ปี ไมม่ผีลักระที่บดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำม เชน่ ไมม่ก๊ีาซ 

รั �วไห้ลั / ไมม่เีห้ตุ่การณ์ฉุกเฉน่

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ

ภายในองค์ก๊ร

• บรษ่ัที่ฯ ได้กำาห้นดขอำบเขต่แลัะการควบคุมด้านความ 

  ปลัอำดภยั สิ่ำาห้รบัพิ่นกังานไวอ้ำยา่งเห้มาะสิ่มต่ามความเสิ่ี�ยง

แลัะกระบวนการขอำงงาน

• มกีารประเมน่ความเสิ่ี�ยง แลัะระบอุำนัต่รายที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบังาน

 พิ่รอ้ำมจุดัเต่รยีมอุำปกรณ์ดา้นความปลัอำดภยั (PPE) สิ่ำาห้รบั

 ลัดความเสิ่ี�ยง พิ่รอ้ำมอุำปกรณ์ให้ก้ารป้อำงกนัอุำบตั่เ่ห้ตุ่ ไวอ้ำยา่ง

 เห้มาะสิ่มในที่กุกระบวนการที่ี�มคีวามเสิ่ี�ยงในการที่ำางาน

• มีความรบัผ่ดชอำบต่่อำสิ่่นค้าแลัะบร่การ ต่่ดฉลัากบ่งชี� 

 ข้อำมูลัสิ่ารเคมี โดยปัจุจุุบนับร่ษัที่มีเอำกสิ่ารด้านความ 

 ปลัอำดภยัเกี�ยวผลัต่่ภณัฑ์ป์ระกอำบดว้ย

 1.  MSDS - ผลัต่่ภณัฑ์ ์LPG

 2. MSDS - ผลัต่่ภณัฑ์แ์อำมโมเนียแอำนไฮดรสัิ่

 3. MSDS - ผลัต่่ภณัฑ์แ์อำมโมเนียมไฮดรอำกไซด์

• พิ่นักงานทีุ่กคนจุะไดร้บัการฝึ่กเพิ่้�อำเต่รยีมความพิ่รอ้ำมใน 

 การป้อำงกนั แก้ไข แลัะต่อำบโต่ส้ิ่ถานการณ์กรณีเกด่เห้ตุ่ 

 ฉุกเฉน่ต่ามแผน BCP

• บรษ่ทัี่ฯ มกีารที่บที่วนความเสิ่ี�ยงกระบวนการปฏิบ่ตั่ง่าน 

 ที่กุต่น้ปี

ภายนอก๊องค์ก๊ร

•  เจุา้ห้น้าที่ี�รกัษาความปลัอำดภยัเป็นห้น่วยงานรบัจุา้งภายนอำก

ไดร้บัการฝึ่กอำบรมต่ามระเบยีบขอำงการเป็นเจุา้ห้น้าที่ี�รกัษา

ความปลัอำดภยั แลัะปฏิบ่ตั่ภ่ายใต่ร้ะเบยีบขอำงบรษ่ทัี่ฯ

•  ไมม่กีารดำาเน่นงานที่ี�มผีลักระที่บดา้นลับที่ี�เกด่ขึ�นจุรง่แลัะ 

อำาจุเกด่ขึ�นอำยา่งมนียัสิ่ำาคญัต่่อำชมุชนที่อ้ำงถ่�น

•  ไมพ่ิ่บเห้ตุ่การณ์ที่ี�ไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามขอ้ำกำาห้นดเกี�ยวกบัขอ้ำมลูั 

ผลัต่่ภณัฑ์แ์ลัะบรก่าร แลัะการต่ด่ฉลัาก

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 39
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ภายในองค์ก๊ร
• มกีารดำาเน่นการต่รวจุวดั แสิ่ง สิ่ ีเสิ่ยีง เพิ่้�อำความปลัอำดภยั 

 ในการที่ำางานให้แ้ก่พิ่นกังาน

• พิ่นักงานทีุ่กคนที่ี�เข้าที่ำางานมีการต่รวจุสิุ่ขภาพิ่ก่อำน 

 เร่�มงานแลัะมกีารต่รวจุสิ่ขุภาพิ่ประจุำาปีสิ่ำาห้รบัพิ่นกังาน

• มีการจุดัสิ่ถานที่ี�สิ่นับสิ่นุนสิ่่งเสิ่ร่มให้้พิ่นักงานได้อำอำก 

 กำาลังักาย

• บรษ่ทัี่ มกีารประชุมคณะกรรมการ คปอำ.เพิ่้�อำดำาเน่นการ 

 ดา้นความปลัอำดภยัให้แ้ก่พิ่นักงานทีุ่กๆ ที่่าน โดยมกีาร 

 ประชมุเดอ้ำนลัะ 1 ครั �ง 

• บรษ่ทัี่ มกีารอำบรมพิ่นักงานด้านความปลัอำดภยัในการ 

 ที่ำางานก่อำนสิ่ง่ไปเร่�มงานในพิ่้�นที่ี�การที่ำางาน

• มกีารจุดัที่ำาประกนัอุำบตั่เ่ห้ตุ่เพิ่้�อำบรรเที่าผลักระที่บดา้นลับ

 ให้แ้ก่พิ่นกังานที่กุที่า่น

• บรษ่ัที่ มกีารจุดัให้้พิ่นักงานต่ามระบบการจุดัการด้าน 

 อำาชวีอำนามยัแลัะความปลัอำดภยัในการที่ำางานให้แ้ก่พิ่นกังาน

 ที่กุที่า่นอำยา่งเที่า่เที่ยีม 100%

• ผูป้ฏิบ่ตั่ง่านที่ี�เป็นลักูจุา้ง

 - ไมพ่ิ่บการเสิ่ยีชวีต่่จุากอุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางาน

 - ไมพ่ิ่บอำตั่ราการบาดเจุบ็จุากการที่ำางานที่ี�มผีลักระที่บสิ่งู

 - ไมพ่ิ่บจุำานวนการบาดเจุบ็จุากการที่ำางาน

 - ไมพ่ิ่บการรายงานการบาดเจุบ็จุากการที่ำางาน

 - จุำานวนชั �วโมงการที่ำางานพิ่นกังาน 8 ชม.

• ผูป้ฏิบ่ตั่ง่านที่กุคนที่ี�ไมใ่ชล่ักูจุา้ง 

 - ไมพ่ิ่บการเสิ่ยีชวีต่่จุากอุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางาน

 - ไมพ่ิ่บอำตั่ราการบาดเจุบ็จุากการที่ำางานที่ี�มผีลักระที่บสิ่งู

 - ไมพ่ิ่บจุำานวนการบาดเจุบ็จุากการที่ำางาน

 - ไมพ่ิ่บการรายงานการบาดเจุบ็จุากการที่ำางาน

 - จุำานวนชั �วโมงการที่ำางานพิ่นกังาน 8 ชม.

• อำนัต่รายจุากการที่ำางานที่ี�มคีวามเสิ่ี�ยงต่่อำการบาดเจุบ็สิ่งู

 - มกีารกำาห้นดผูร้บัผด่ชอำบ กำาห้นดพิ่้�นที่ี� เพิ่้�อำป้อำงกนั

 - ไมพ่ิ่บอำนัต่รายห้รอ้ำการบาดเจุบ็ที่ี�มผีลัเสิ่ยีห้ายสิ่งูในระยะ

  เวลัาที่ี�รายงาน

• ไมพ่ิ่บการเสิ่ยีชวีต่่จุากการที่ำางาน

• ไมม่อุีำบตั่ก่ารณ์ขอำงการไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามเกี�ยวกบัผลักระที่บ 

 ดา้นสิ่ขุภาพิ่แลัะความปลัอำดภยัขอำงผลัต่่ภณัฑ์แ์ลัะบรก่าร

ภายนอก๊องค์ก๊ร

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256440
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Efficiency
กิารอนุรักิษ์ัพัลังงาน ทรัพัยากิรธรรมชาติ และสิ�งแวด้ล้อม

มุ่งเน้นลัดการปลั่อำยก๊าซเร้อำนกระจุกจุากการดำาเน่นงานที่ี�สิ่อำดคลั้อำงกับเป้าห้มายขอำงประเที่ศัแลัะระดบัโลัก โดยการ 

นำาห้ลักัการแลัะนวตั่กรรมมาประยุกต่์ใช้ในการดำาเน่นธิุรกจุ่ ปรบัปรุงกระบวนการสิ่รรห้าผลัต่่ภณัฑ์ ์แลัะการผลัต่่ให้เ้ป็นมต่่ร

ต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม กำาห้นดนโยบายแลัะมาต่รการในการอำนุรกัษ์พิ่ลังังาน การจุดัที่ำาโครงการลัดการใชพ้ิ่ลังังาน โครงการพิ่ลังังาน

ที่ดแที่นมากขึ�น แลัะการต่ด่ต่ามผลั สิ่ามารถลัดการใชพ้ิ่ลังังานไฟฟ้าได ้เพิ่้�อำให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบัเป้าห้มายการลัดก๊าซเรอ้ำนกระจุก

ขอำงประเที่ศัแลัะระดบัโลัก 

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์ 
•  ปร่มาณการใช้พิ่ลัังงานเช้�อำเพิ่ลั่งในยานพิ่าห้นะ  

3.4 ลัา้นลัต่่ร

•  ปรม่าณการใช้ไฟฟ้า 10.8 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่-์ชั �วโมง (KWh)

• ปรม่าณการใชน้ำ�าประปา 0.7 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
การใชพ้ิ่ลังังานที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก

 ข้�อม้ลก๊ารรายงาน ปิระเภทพลังงาน ปิริมาณ หน�วย

การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก
 นำ�ามนัดเีซลั 3.38 ลัา้นลัต่่ร

ที่างต่รง (ประเภที่ที่ี� 1)   

การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก
 ไฟฟ้า 10.77 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่-์ชั �วโมง (KWh)

ที่างอำอ้ำม (ประเภที่ที่ี� 2)

การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก
 นำ�าประปา 0.67 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่

ที่างอำอ้ำมอำ้�นๆ  (ประเภที่ที่ี� 3)   

กิารบัริหารจัดกิารน์� ำ สัรุปข้้อมููลกิารบัริหารจัดกิารน์� ำ เป็นดงันี�

1. การบรห่้ารจุดัการนำ�าสิ่ว่นให้ญ่เป็นนำ�าจุากสิ่่�งปฏิก่ลูั โดยนำ�าใชง้านจุะผา่นระบบบำาบดัถงัแซที่สิ่ ์(Sats) กอ่ำนปลัอ่ำยอำอำกสิู่ธ่ิรรมชาต่่

2. คณุภาพิ่นำ�าผว่ดน่ มรีายลัะเอำยีดดงันี�

1) คา่ PH อำยูร่ะห้วา่ง 7.16 -7.92 (คา่มาต่รฐาน อำยูร่ะห้วา่ง 5.00-9.00)

2) คา่ BOD อำยูร่ะห้วา่ง 1.6-1.8 mg./L (คา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 2 mg./L)

3) คา่ Total Suspended Solid อำยูร่ะห้วา่ง 39.2-44.7 mg./L (คา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 50 mg./L)

4) คา่ Grease & Oil อำยูร่ะห้วา่ง <2 - 3.2 mg./L (คา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 20 mg./L)

5) Water’s color : ใสิ่เห้ลัอ้ำงมตี่ะกอำนเลัก็น้อำย

(ขอ้ำมลูัจุากรายงานผลัการต่รวจุคณุภาพิ่นำ�าผว่ดน่โดย บรษ่ทัี่ เอำสิ่ พิ่ ีเอำสิ่ คอำนซลััต่่�ง เซอำรว์ส่ิ่ จุำากดั เป็นผูด้ำาเน่นการเกบ็ต่วัอำยา่ง

แลัะวเ่คราะห้น์ำ�า Ref. W1587/07/21,W1588/07/21, W609/08/21, W610/08/21)

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 41
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กิารสร้างคุ่ณค่่าสู่ค่วามยั�งยืน
ปัจจัยน์ำเข้้า

ต�นทุนทางการเง�น

• จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและชาํระเตม็มลูคา่

 �,���,���,��� หุน้

• รายไดจ้ากการขาย ��,���.�� ลา้นบาท 

• กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้

 �,���.�� ลา้นบาท ในปี ����

ต�นทุนทางด�านบุคลากร

• จาํนวนพนกังาน �,��� คน  
• ทกัษะและประสบการณ์ของบุคลากรองคก์ร คูค่า้
 และพนัธมติรทางธรุกจิ 

ต�นทุนทางการเง�น

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• ภาพลกัษณ์และชื�อเสยีงองคก์ร 

• ความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ต�นทุนทางด�านสิ�งแวดล�อม

สู�การดำเนินงานของบร�ษัท

เพ�่อการสร�างคุณค�าเพ��ม

• ทรพัยากรธรรมชาตทิั �งแบบที�หมนุเวยีนไดแ้ละหมนุ
 เวยีนไมไ่ด ้

 ก๊ารสร�างค่ณค�าเพิ�ม ผู้้�มีส�วนได์�เสีย
การืเป็็นฐานค้วามีมีั �นค้งให้แก�ภาค้เศรืษฐก่จและสงัค้มีให้เต่ิบโติอย�างแข้ง็แรืงและยั �งยืน

รายไดจุ้ากการขาย 79,510.71 ลัา้นบาที่ ผูถ้อ้ำหุ้น้,พิ่นกังาน
รายไดจุ้ากการให้บ้รก่าร 317 ลัา้นบาที่ ผูถ้อ้ำหุ้น้,พิ่นกังาน
กำาไรก่อำนต่น้ที่นุที่างการเงน่แลัะภาษเีงน่ได ้5,279.29 ลัา้นบาที่ ผูถ้อ้ำหุ้น้,พิ่นกังาน
อำตั่ราห้นี�สิ่น่ที่ี�มภีาระดอำกเบี�ยต่่อำกำาไรกอ่ำนดอำกเบี�ยจุา่ย ภาษเีงน่ได ้คา่เสิ่้�อำมราคา แลัะคา่ต่ดัจุำาห้น่าย 2.88 เที่า่ ผูถ้อ้ำหุ้น้
กำาไรสิ่ทุี่ธิต่่่อำหุ้น้ 2.07 บาที่ต่่อำหุ้น้ ผูถ้อ้ำหุ้น้
การจุา่ยเงน่ปันผลัในอำตั่ราหุ้น้ลัะ 1.00 บาที่ ผูถ้อ้ำหุ้น้
การจุา่ยภาษเีงน่ได ้716.08 ลัา้นบาที่ ที่กุกลัุม่
การปฏิบ่ตั่ต่่ามเง้�อำนไขในสิ่ญัญาห้รอ้ำขอ้ำต่กลังระห้วา่งกนั ไดร้บัประโยชน์สิ่งูสิ่ดุในการที่ำาการคา้ระห้วา่งกนั  คูค่า้แลัะคูส่ิ่ญัญา
ถงัแก๊สิ่ห้มนุเวยีนที่ี�มคีณุภาพิ่จุำาห้น่ายให้แ้ก่ลักูคา้ รอ้ำยลัะ 100 ลักูคา้
ไมม่กีารเอำาเปรยีบคูแ่ขง่ที่างธิรุกจุ่ โดยการบด่เบอ้ำนขอ้ำมลูัที่างธิรุกจุ่ คูแ่ขง่
 การืทำาธุรุืก่จค้วบคู้�กบัการืดิแูลชุมุีชุนและสงัค้มี
อำตั่ราการลัาอำอำกขอำงพิ่นกังานรอ้ำยลัะ 1.21 พิ่นกังาน
สิ่รา้งการมสีิ่ว่นรว่มกบัชมุชนรอำบพิ่้�นที่ี�ประกอำบการรอ้ำยลัะ 100 ชมุชน
ไมม่ปีระเดน็การขดัแยง้กบัชมุชน ชมุชน, ห้น่วยงานภาครฐั
 การือนุรืกัษ์ทรืพัิ่ยากรืธุรืรืมีชุาต่ิและส่�งแวดิล้อมี
ปรม่าณการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างต่รง (Scope 1) 9.28 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ ที่กุกลัุม่
ปรม่าณการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำม (Scope 2) 5.38 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ ที่กุกลัุม่
ปรม่าณการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำมอำ้�น ๆ (Scope 3) 0.188 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ ที่กุกลัุม่  

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล�อม

แนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256442



เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล�อม

แนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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กิารกิำกิับัดูแลกิิจกิารทั่�ด่
บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดแีลัะดำาเน่นธิรุกจุ่ดว้ยความเป็นธิรรม สิ่จุุรต่่ โปรง่ใสิ่ ต่รวจุสิ่อำบได ้ มคีวาม

รบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคมแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม สิ่ะที่อ้ำนการมรีะบบการบรห่้ารจุดัการที่ี�มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ โดยการดำาเน่นการจุะยดึต่ามแนว
ปฏิบ่ตั่ต่่ามห้ลักัการกำากบัดูแลักจุ่การที่ี�ดขีอำงสิ่ำานักงานคณะกรรมการกำากบัห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ห้่งประเที่ศัไที่ย 
(ก.ลั.ต่.) แลัะห้ลักัเกณฑ์ก์ารกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดขีอำงต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ห้ง่ประเที่ศัไที่ย (ต่ลัที่.) ผา่นโครงสิ่รา้งการบรห่้ารจุดัการ 
นอำกจุากนี�คณะกรรมการบรษ่ทัี่ยงัให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการต่่อำต่า้นที่จุุรต่่คอำรร์ ัปชนัโดยการเขา้เป็นแนวรว่มปฏิบ่ตั่ข่อำงภาคเอำกชน
ไที่ยในการต่่อำต่า้นการที่จุุรต่่ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ให้บ้รษ่ทัี่มกีารปฏิบ่ตั่ง่าน
ที่ี�โปรง่ใสิ่ แลัะน่าเช้�อำถอ้ำ ที่ั �งนี�การกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดมีวีตั่ถุประสิ่งคเ์พิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงต่่อำสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมแลัะบรบ่ที่ในการดำาเน่น
ธิุรกจุ่ การแขง่ขนัแลัะนโยบายขอำงประเที่ศัที่ี�เปลัี�ยนแปลังไป ให้บ้รษ่ทัี่สิ่ามารถเต่บ่โต่แลัะบรรลัุต่ามวส่ิ่ยัที่ศััน์แลัะพิ่นัธิกจุ่ขอำง
บรษ่ทัี่อำยา่งมั �นคงแลัะยั �งยน้

นโยบาย
การกํากับ
ดูแลกิจการ

โครงสร�างการ
บร�หารจัดการ

นโยบาย
เกี่ยวกับความ
ขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�

การควบคุม
ภายใน

การต�อต�าน
การทุจร�ต
คอร�รัปชัน

การบร�หาร
ความเสี่ยง

  นโยบายกิารกิำกิับดู้แลกิิจกิาร

คณะกรรมการบรษ่ทัี่ไดต้่ระห้นกัถงึบที่บาที่ ห้น้าที่ี� ความ
รบัผด่ชอำบขอำงคณะกรรมการต่ามที่ี�ไดร้บัมอำบห้มายจุากผูถ้อ้ำ
หุ้น้ขอำงบรษ่ทัี่ให้ท้ี่ำาห้น้าที่ี�กำากบัดแูลับรษ่ทัี่ให้ม้กีารบรห่้ารงาน
อำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะโปรง่ใสิ่ เพิ่้�อำสิ่รา้งความเช้�อำมั �นให้เ้กด่
ขึ�นกบัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่กุฝ่่ายแลัะดำาเน่นธิรุกจุ่โดยยดึถอ้ำปฏิบ่ตั่่
ต่ามห้ลักัการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ีจุงึไดก้ำาห้นดนโยบายการ
กำากบัดแูลักจุ่การแลัะถอ้ำเป็นมาต่รฐานการปฏิบ่ตั่ส่ิ่ำาห้รบับรษ่ทัี่
ซึ�งครอำบคลัมุห้ลักัการสิ่ำาคญั ดงัต่่อำไปนี�

• การปฏิบ่ตั่ต่่่อำผูถ้อ้ำหุ้น้แลัะผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีอำยา่งเที่า่เที่ยีม
กนัแลัะเป็นธิรรมต่่อำที่กุฝ่่าย

• การปฏิบ่ตั่ห่้น้าที่ี�แลัะความรบัผด่ชอำบขอำงคณะกรรมการ
บรษ่ทัี่ ในการกำากบัดแูลัแลัะการบรห่้ารงานดว้ยความซ้�อำสิ่ตั่ย ์
มคีณุธิรรม รอำบคอำบแลัะระมดัระวงั เพิ่้�อำให้บ้รรลัเุป้าห้มายขอำง
บรษ่ทัี่ แลัะให้เ้กด่ประโยชน์สิ่งูสิ่ดุต่่อำบรษ่ทัี่แลัะผูถ้อ้ำหุ้น้โดยรวม 
ต่ลัอำดจุนดแูลัมใ่ห้เ้กด่ปัญห้าความขดัแยง้ดา้นผลัประโยชน์ต่่าง ๆ

• คณะกรรมการบรษ่ทัี่มบีที่บาที่สิ่ำาคญัร่วมกบัผูบ้รห่้าร
ในการกำาห้นดวส่ิ่ยัที่ศััน์ กลัยทุี่ธิ ์นโยบายแลัะแผนงานที่ี�สิ่ำาคญั
ขอำงบรษ่ทัี่ รวมที่ั �งการจุดัโครงสิ่รา้งการบรห่้ารงานที่ี�สิ่อำดคลัอ้ำง
แลัะสิ่มัพิ่นัธิก์นัอำยา่งเป็นธิรรมระห้วา่งคณะกรรมการบรษ่ทัี่ ผู้
บรห่้าร แลัะผูถ้อ้ำหุ้น้ แลัะมกีารวางแนวที่างการบรห่้ารจุดัการ 
แลัะการดำาเน่นธิรุกจุ่ที่ี�เห้มาะสิ่ม

• คณะกรรมการบรษ่ทัี่ ผูบ้รห่้าร แลัะพิ่นกังานที่กุคน จุะ
ปฏิบ่ตั่ห่้น้าที่ี�ดว้ยความมุ่งมั �น ทีุ่่มเที่แลัะรบัผด่ชอำบอำย่างเต่ม็
ความสิ่ามารถเพิ่้�อำประโยชน์สิ่งูสิ่ดุขอำงบรษ่ทัี่ แลัะยดึมั �นนโยบาย
การกำากบัดแูลักจุ่การแลัะจุรย่ธิรรมธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เป็นแนวที่าง
ในการปฏิบ่ตั่ง่าน

• การบรห่้ารงานดว้ยความโปรง่ใสิ่ภายใต่ร้ะบบการควบคมุ
แลัะการต่รวจุสิ่อำบภายในต่ลัอำดจุนการเป่ดเผยขอ้ำมลูัอำยา่งเพิ่ยีง
พิ่อำ ที่นัเวลัา แลัะสิ่ามารถต่รวจุสิ่อำบได้ แก่ผูถ้อ้ำหุ้น้แลัะผูท้ี่ี�
เกี�ยวขอ้ำงที่กุฝ่่าย เพิ่้�อำให้ท้ี่ราบขอ้ำมลูัอำยา่งเที่า่เที่ยีมกนั

• การควบคมุแลัะบรห่้ารความเสิ่ี�ยงให้อ้ำยูใ่นระดบัที่ี�เห้มาะ
สิ่มกบัการดำาเน่นกจุ่การขอำงบรษ่ทัี่

• ดำาเน่นธิุรกจุ่ดว้ยความซ้�อำสิ่ตั่ยส์ิ่จุุรต่่ ภายใต่ก้รอำบแห้ง่
กฎห้มาย จุรย่ธิรรมธิรุกจุ่ รวมถงึการดแูลัสิ่่�งแวดลัอ้ำม  
 คณะกรรมการบรษ่ทัี่ไดก้ำาห้นดให้ม้กีารที่บที่วนนโยบาย
การกำากบัดแูลักจุ่การขอำงบรษ่ทัี่อำยา่งต่่อำเน้�อำงเป็นประจุำาที่กุปี 
ให้เ้ห้มาะสิ่มกบัสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม สิ่ภาวการณ์ แลัะให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบั
กฎเกณฑ์ข์อำงต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ห้ง่ประเที่ศัไที่ยที่ี�เปลัี�ยนแปลังไป
นอำกจุากนี� คณะกรรมการบรษ่ทัี่ไดพ้ิ่จุ่ารณาแลัะที่บที่วนการนำา 
“ห้ลักัการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดสีิ่ำาห้รบับรษ่ทัี่จุดที่ะเบยีนปี 2560” 
(Corporate Governance Code for listed companies 2017: 
“CG Code”) ขอำงสิ่ำานักงานคณะกรรมการกำากบัห้ลักัที่รพัิ่ย์
แลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ย์ไปปรบัใชต้่ามบรบ่ที่ที่างธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่ 
โดยในห้ลักัปฏิบ่ตั่ท่ี่ี�ยงัไมส่ิ่ามารถห้รอ้ำยงัมไ่ดน้ำาไปปรบัใช ้ได้
มกีารบนัที่กึเห้ตุ่ผลัไวเ้ป็นสิ่ว่นห้นึ�งขอำงมต่ก่รรมการแลัว้ ที่ั �งนี�
เพิ่้�อำใชอ้ำา้งอำง่แลัะถอ้ำเป็นแนวปฏิบ่ตั่ส่ิ่ำาห้รบักรรมการ ผูบ้รห่้าร
แลัะพิ่นักงาน รวมที่ั �งบรษ่ทัี่ไดม้กีารประกาศัใชน้โยบายต่่อำ
ต่า้นคอำรร์ ัปชนัแลัะไดร้บัมต่ร่บัรอำงเป็นสิ่มาชก่แนวรว่มต่่อำต่า้น
คอำรร์ ัปชนัขอำงภาคเอำกชนไที่ย (CAC) ต่ั �งแต่่ปี 2560 รวมที่ั �งได้
รบัมต่ร่บัรอำงการต่่อำอำายเุป็นสิ่มาชก่แนวรว่มต่่อำต่า้นคอำรร์ ัปชนั
ขอำงภาคเอำกชนไที่ยต่ั �งแต่่ปลัายปี 2562

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256444
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เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
• การปฏิ่บตั่่งานไม่ขดัต่่อำกฎห้มาย ระเบียบ ข้อำบงัคบั

แลัะมต่ต่่่างๆ

• เผยแพิ่รร่ายงานที่างการเงน่แลัะรายงานที่ี�ไมใ่ชท่ี่างการ

เง่นที่ี�มีความถูกต่้อำง ครบถ้วน สิ่มบูรณ์ ที่ันเวลัา โปร่งใสิ่

แลัะน่าเช้�อำถอ้ำ

• ไดร้บัความเช้�อำมั �นจุากผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่กุกลัุม่

• บรษ่ทัี่เจุรญ่เต่บ่โต่แลัะให้ผ้ลัต่อำบแที่นที่ี�ดใีนระยะยาว

• ผูถ้อ้ำหุ้น้ไดร้บัผลัประโยชน์สิ่งูสิ่ดุ

• ไมล่ัะเมด่สิ่ท่ี่ธิข่อำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่กุกลัุม่

•  กรรมการแต่่ลัะที่่านไดร้่วมประชุมอำย่างน้อำยรอ้ำยลัะ 75 

ขอำงการประชมุคณะกรรมการที่ั �งห้มดในรอำบปีบญัชี

ก๊ารด์ำเนินงานที�สำคัญ
•  คณะกรรมการบรษ่ทัี่กำาห้นดนโยบายเร้�อำงต่่างๆ  ให้ค้ณะกรรมการที่ี�ไดร้บัการ 

แต่่งต่ั �งจุากผูถ้อ้ำหุ้น้ขอำงบรษ่ทัี่ ผูบ้รห่้าร รวมถงึพิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่ปฏิบ่ตั่ต่่าม 

ขอ้ำกำาห้นดขอำงกฎห้มายแลัะกฎระเบยีบต่่างๆ

•  คณะกรรมการบรษ่ทัี่ไดก้ำาห้นดให้ม้กีารที่บที่วนนโยบายการกำากบัดแูลักจุ่การ 

ขอำงบรษ่ทัี่อำยา่งต่่อำเน้�อำงทีุ่กปี ให้เ้ห้มาะสิ่มกบัสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม สิ่ภาวการณ์ แลัะ 

ให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบักฎเกณฑ์ข์อำงต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ห้ง่ประเที่ศัไที่ยมกีารเปลัี�ยนแปลัง 

•  มกีารแต่่งต่ั �งคณะกรรมการที่ี�เกี�ยวขอ้ำงในการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดเีพิ่้�อำมาบรห่้าร

จุดัการเพิ่้�อำให้ก้ารกำากบัดแูลัมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ สิ่รา้งภาพิ่ลักัษณ์ที่ี�ด ีแลัะสิ่รา้งความ 

เช้�อำมั �นให้แ้ก่ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี

• จุดัให้ม้กีารประชมุให้ญ่สิ่ามญัประจุำาปี (AGM)

•  จุดัให้ม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ำยอำยา่งน้อำย 3 เดอ้ำนต่่อำครั �งห้รอ้ำอำยา่งน้อำย

ปีลัะ 4 ครั �ง 

•  กำาห้นดให้ก้รรมการแต่่ลัะที่า่นไดร้ว่มประชมุอำยา่งน้อำยรอ้ำยลัะ 75 ขอำงการประชมุ

คณะกรรมการที่ั �งห้มดในรอำบปีบญัชี

•  กำาห้นดให้้คณะกรรมการชุดย่อำยมกีารประชุมอำย่างน้อำยเดอ้ำนลัะ 1 ครั �งเพิ่้�อำ 

พิ่จุ่ารณาสิ่อำบที่านรายงานที่างการเงน่ ระบบการควบคมุภายใน การต่รวจุสิ่อำบ 

ภายใน แลัะการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง ต่ลัอำดจุนเร้�อำงอำ้�นๆ ต่ามที่ี�ไดร้บัมอำบห้มายใน

กฎบตั่รคณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ

• จุดังาน Opportunity Day จุำานวน 4 ครั �ง

• จุดังานเยี�ยมชมกจุ่การให้แ้ก่ผูถ้อ้ำหุ้น้

•  จุดัให้ม้ชี่อำงที่างการแจุง้เบาะแสิ่การกระที่ำาผด่ห้รอ้ำขอ้ำรอ้ำงเรยีนดา้นความปลัอำดภยั

แลัะสิ่ามารถเขา้ถงึได้โดยสิ่ง่ต่รงถงึ “คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ” ไดแ้ก่ จุดห้มาย

ที่างไปรษณยี ์จุดห้มายอำเ่ลัก็ที่รอำน่กสิ่ ์แลัะมกีระบวนการรายงานผลัแลัะการจุดัการ

อำยา่งเห้มาะสิ่ม 

•  จุดัให้ม้กีารต่รวจุสิ่อำบขอ้ำมลูัที่างการเงน่โดยเฉพิ่าะในสิ่ว่นขอำงงบการเงน่โดยผูส้ิ่อำบ

บญัชขีอำงบรษ่ทัี่ให้ม้คีวามถูกต่อ้ำงต่ามห้ลักัการบญัชทีี่ี�รบัรอำงที่ั �วไปแลัะผา่นการ

สิ่อำบที่านแลัะไดร้บัความเห้น็ชอำบจุากคณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบแลัะคณะกรรมการ

บรษ่ทัี่ก่อำนเป่ดเผยแก่ผูถ้อ้ำหุ้น้

•  จุดัต่ั �งห้น่วยงานนักลังทีุ่นสิ่มัพิ่นัธิเ์พิ่้�อำต่ด่ต่่อำสิ่้�อำสิ่ารขอ้ำมลูัสิ่ำาคญัต่่อำผูถ้อ้ำหุ้น้นัก

ลังที่นุ นกัวเ่คราะห้ห์้ลักัที่รพัิ่ยท์ี่ั �งในประเที่ศัแลัะต่่างประเที่ศั

•  เป่ดเผยรายการระห้วา่งกนัดงักลัา่วไว้ในห้มายเห้ตุ่ประกอำบงบการเงน่ที่ี�ไดร้บัการ

ต่รวจุสิ่อำบห้รอ้ำสิ่อำบที่านโดยผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่

•  ให้ฝ่้่ายต่รวจุสิ่อำบภายในจุะกำาห้นดแผนเขา้ต่รวจุสิ่อำบระบบการปฏิบ่ตั่ก่ารขอำง

คลังัก๊าซแลัะโรงบรรจุกุ๊าซแลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ ขอำงบรษ่ทัี่อำยา่งน้อำยปีลัะ 1 ครั �ง

ผู้ลก๊ารด์ำเนินงาน
•  ไม่มกีารจุ่ายค่าต่อำบแที่นที่ี�มากเกน่ควร

แลัะค่าต่อำบแที่นเพิ่ยีงพิ่อำต่่อำการรกัษา

กรรมการแลัะผู้บร่ห้ารที่ี�มีคุณภาพิ่ไว ้

อำ้างอำ่งจุากการประชุมสิ่ามญัขอำงผู้ถ้อำ

หุ้น้ประจุำาปี 2564 ให้แ้ก่ คณะกรรมการ

บรษ่ทัี่แลัะคณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ เป็น

ไปต่ามต่าราง CG-001 ค่าต่อำบแที่น

กรรมการแลัะผูบ้รห่้าร ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่ยงัไมม่ี

การจุา่ยคา่ต่อำบแที่นให้ค้ณะกรรมการชดุ

ย่อำยอำ้�นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรห่้าร 

คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง คณะ

กรรมการสิ่รรห้าแลัะกำาห้นดคา่ต่อำบแที่น 

แลัะคณะกรรมการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดี

•  กรรมการแต่่ลัะที่่านมีการเข้าประชุม 

มากกวา่รอ้ำยลัะ 75

•  ยอำดขายสิุ่ที่ธิจุ่ากการดำาเน่นธิุรก่จุขอำง 

บรษ่ทัี่เพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 รอ้ำยลัะ 42

•  ผลัการประเมน่การกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดี

จุากการจุดัอำนัดบั CG Score ประจุำาปี 

2564 จุากโครงการสิ่ำารวจุการกำากบัดแูลั

กจุ่การบรษ่ทัี่จุดที่ะเบยีนไที่ย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed 

Company : CGR) ใน “ระดบัดี” ซึ�ง

ประเม่นโดยสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ร่มสิ่ถานบัน

กรรมการบรษ่ทัี่ไที่ย (IOD)

•  ไม่มขีอ้ำร้อำงเรยีนจุากผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยีทีุ่ก

กลัุม่ 

•  ไม่พิ่บประเดน็ปัญห้าที่ี�เป็นสิ่าระสิ่ำาคญั

เกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายใน

•  ไม่พิ่บประเด็นข้อำมูลัที่างการเง่นโดย

เฉพิ่าะในสิ่่วนขอำงงบการเง่นจุากการ

ต่รวจุสิ่อำบขอำงผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่

•  ไม่พิ่บข้อำร้อำงเรียนจุากผู้มีสิ่่วนได้เสิ่ีย 

ที่กุกลัุม่

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 45
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  โค่รงสร้างกิารบริห่ารจัด้กิาร

บรษ่ทัี่ได้กำาห้นดแนวที่างการกำากบัดูแลักจุ่การที่ี�ดโีดย

มคีณะกรรมการบรษ่ัที่เป็นผู้กำาห้นดบที่บาที่ห้น้าที่ี�ในการ

ควบคุม แลัะกำากบัดแูลัการดำาเน่นงานขอำงฝ่่ายบรห่้าร รวมที่ั �ง

วางแผนกลัยทุี่ธิ ์นโยบาย แลัะที่ศ่ัที่างการดำาเน่นงานขอำงอำงคก์ร

เพิ่้�อำให้้การกำากบัดูแลัมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ สิ่ร้างภาพิ่ลักัษณ์ที่ี�ด ี

แลัะสิ่รา้งความเช้�อำมั �นให้แ้ก่ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีในการบรห่้ารงานที่ี�

โปรง่ใสิ่ เป็นธิรรม สิ่ามารถต่รวจุสิ่อำบได ้แลัะมคีวามรบัผด่ชอำบ

ต่่อำสิ่งัคมแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม โดยประกอำบดว้ยคณะกรรมการที่ี�

เกี�ยวขอ้ำงในการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ีดงันี�

1. คณะกรรมการบรษ่ทัี่

2. คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ

3. คณะกรรมการบรห่้าร

4. คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง

5. คณะกรรมการสิ่รรห้าแลัะกำาห้นดคา่ต่อำบแที่น

6. คณะกรรมการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดี

  ค่ณะกิรรมกิารบริษััท
คณะกรรมการบร่ษัที่ประกอำบด้วยกรรมการ จุำานวน 8 คน

โดยแจุกแจุงเป็น ดงันี�
1.  กรรมการที่ี�เป็นผูบ้รห่้าร จุำานวน 5 ที่า่น ซึ�งห้นึ�งในนั �นเป็น

ผูห้้ญง่จุำานวน 2 ที่า่น
2.  กรรมการที่ี�ไมเ่ป็นผูบ้รห่้าร แลัะเป็นกรรมการอำส่ิ่ระ จุำานวน 

3 ที่า่น ซึ�งห้นึ�งในนั �นเป็นผูห้้ญง่จุำานวน 1 ที่า่น
จุากขอ้ำมูลัจุะเห้น็ได้ว่า คณะกรรมการบรษ่ทัี่มคีวามห้ลัาก

ห้ลัาย (Board Diversity) โดยการสิ่รรห้าคณะกรรมการบรษ่ทัี่
ต่้อำงมทีี่กัษะสิ่อำดคลั้อำงกบักลัยุที่ธิ์ขอำงบรษ่ัที่ ต่ามต่ารางที่กัษะ
ความรูข้อำงคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ�งเป่ดเผยไว้ในแบบ
แสิ่ดงรายการขอ้ำมลูัประจุำาปี สิ่่�นสิ่ดุ ณ วนัที่ี� 31 ธินัวาคม 2564 (56-1 
One Report) ห้น้า 256-264 แลัะมีความห้ลัากห้ลัายในด้าน
ประวตั่ก่ารศักึษา ประสิ่บการณ์ โดยไมไ่ดจุ้ำากดัความแต่กต่่างอำ้�นใด
เพิ่้�อำช่วยเสิ่รม่สิ่รา้งความสิ่มดุลัที่างความคด่ คุณภาพิ่การที่ำางาน 
รวมถงึประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ในการต่ดัสิ่น่ใจุ ซึ�งจุะเป็นประโยชน์ต่่อำการ
บรห่้ารงานให้เ้ต่บ่โต่อำยา่งยั �งยน้ได ้ดงันั �น การกำาห้นดอำงคป์ระกอำบ
ขอำงคณะกรรมการจุงึต่อ้ำงประกอำบดว้ยบคุคลัที่ี�มคีวามรู ้ความสิ่ามารถ

การประชุมขอำงคณะกรรมการบรษ่ทัี่มนีโยบายให้ค้ณะ

กรรมการขอำงบรษ่ัที่ต่้อำงประชุมอำย่างน้อำย 3 เด้อำนต่่อำครั �ง

แลัะอำาจุมกีารประชุมพิ่เ่ศัษเพิ่่�มเต่ม่ต่ามความจุำาเป็น นอำกจุากนี�

บรษ่ทัี่ยงัสิ่ง่เสิ่รม่แลัะสิ่นบัสิ่นุนให้ก้รรมการแต่่ลัะที่่านไดร้่วม

ประชุมอำย่างน้อำยรอ้ำยลัะ 75 ขอำงการประชุมคณะกรรมการ

ที่ั �งห้มดในรอำบปีบญัช ีเวน้แต่่ในกรณีที่ี�มเีห้ตุ่อำนัจุำาเป็นห้รอ้ำ

สิ่มควรซึ�งที่ำาให้้ไมส่ิ่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้แลัะการจุดัเกบ็

รายงานการประชมุที่ี�ผา่นการรบัรอำงจุากคณะกรรมการบรษ่ทัี่ 

พิ่รอ้ำมให้ค้ณะกรรมการบรษ่ทัี่แลัะผูท้ี่ี�เกี�ยวขอ้ำงต่รวจุสิ่อำบได ้

สิ่ำาห้รบัการประชมุคณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ ซึ�งเป็นคณะกรรมการ

ชุดย่อำยไดก้ำาห้นดให้ม้กีารประชุมอำย่างน้อำยเดอ้ำนลัะ 1 ครั �ง

เพิ่้�อำพิ่จุ่ารณาสิ่อำบที่านรายงานที่างการเงน่ ระบบการควบคมุ

ภายใน การต่รวจุสิ่อำบภายใน แลัะการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง ต่ลัอำด

จุนเร้�อำงอำ้�นๆ ต่ามที่ี�ไดร้บัมอำบห้มายในกฎบตั่รคณะกรรมการ

ต่รวจุสิ่อำบ

ประสิ่บการณ์ ความเชี�ยวชาญห้ลัากห้ลัายที่ี�สิ่อำดคลัอ้ำงกบักลัยุที่ธิ์
ในการดำาเน่นธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่รวมถงึการมจีุรย่ธิรรมธิรุกจุ่ มทีี่ศัันคต่่
ที่ี�ดตี่่อำอำงคก์ร มภีาวะผูน้ำา มวีส่ิ่ยัที่ศััน์กวา้งไกลั แลัะสิ่ามารถอุำที่ศ่ั
เวลัาให้้ไดเ้พิ่ยีงพิ่อำ โดยไมจุ่ำากดัเพิ่ศั อำายุ สิ่ผีว่ เช้�อำชาต่ ่สิ่ญัชาต่่
แลัะศัาสิ่นา นอำกจุากนี� บรษ่ัที่ได้กำาห้นดคุณสิ่มบตั่่ด้านที่กัษะ 
ความรูท้ี่ี�จุำาเป็นต่่อำการสิ่รรห้ากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว ้
10 ดา้น ดงันี�

ด�านธุรกิจ
พลังงาน

ด�าน
ว�ศวกรรม

ด�านกลยุทธ�
การตลาดและ
การแข�งขัน

ด�านบัญชี
การเง�นและ
การธนาคาร

ด�านการตลาด
ต�างประเทศ

ด�าน
กฎหมาย

ด�าน
เศรษฐศาสตร�

ด�านการกํากับ
ดูแลกิจการ

ที่ดี

ด�านบร�หาร
ธุรกิจ

ด�านการควบคุม
ภายในและ
การบร�หาร
ความเสี่ยง
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  นโยบายเกิ่�ยวกิับค่วามขัด้แย้ง
  ทางผลประโยชน์

บรษ่ัที่มกีารกำาห้นดมาต่รการป้อำงกนัความขดัแย้งที่างผลั
ประโยชน์ที่ี�อำาจุเกด่ขึ�นจุากการที่ำารายการระห้ว่างกนัขอำงบรษ่ทัี่
ห้รอ้ำบรษ่ทัี่ยอ่ำย แลัะบคุคลัที่ี�อำาจุมคีวามขดัแยง้วา่เป็นผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี
ในเร้�อำงใดจุะไมส่ิ่ามารถเขา้มามสีิ่ว่นในการอำนุมตั่ร่ายการดงักลั่าว 
โดยคณะกรรมการบรษ่ทัี่จุะกำากบัดูแลัการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงบรษ่ทัี่
ให้้เป็นไปต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักัที่รพัิ่ย์แลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ย์
แลัะขอ้ำบงัคบั ประกาศั คำาสิ่ั �ง ห้รอ้ำขอ้ำกำาห้นดเกี�ยวกบัการเป่ดเผย
ขอ้ำมลูัการที่ำารายการที่ี�เกี�ยวโยงกนัแลัะการไดม้าห้รอ้ำจุำาห้น่ายไป
ซึ�งที่รพัิ่ยส์ิ่น่ที่ี�สิ่ำาคญัขอำงบรษ่ทัี่ รวมที่ั �งปฏิบ่ตั่ต่่ามมาต่รฐานบญัชแีลัะ
มาต่รฐานการรายงานที่างการเงน่ที่ี�กำาห้นดโดยสิ่ภาวช่าชพีิ่บญัชี
อำยา่งเครง่ครดั นอำกจุากนี� บรษ่ทัี่ไดจุ้ดัให้ค้ณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ 
ห้รอ้ำผูส้ิ่อำบบญัชหี้รอ้ำผูเ้ชี�ยวชาญอำส่ิ่ระ แลัว้แต่่กรณ ีพิ่จุ่ารณาต่รวจุสิ่อำบ
แลัะให้ค้วามเห้น็เกี�ยวกบัความเห้มาะสิ่มขอำงราคา แลัะความสิ่มเห้ตุ่

จุะเห้็นว่าบร่ษัที่กำาห้นดคณะกรรมการบร่ษัที่มาจุาก

การสิ่รรห้าที่ี�เป็นไปต่ามคุณสิ่มบตั่ท่ี่ี�กำาห้นด คณะกรรมการ

บรษ่ทัี่จุงึประกอำบไปดว้ยบุคคลัที่ี�มคีวามรู ้ที่กัษะแลัะความ

เชี�ยวชาญที่ี�ห้ลัากห้ลัาย แลัะมภีาวะผูน้ำาซึ�งเป็นที่ี�ยอำมรบั โดย

คณะกรรมการบรษ่ทัี่จุะมสีิ่ว่นรว่มในการกำาห้นดวตั่ถุประสิ่งค ์

เป้าห้มาย วส่ิ่ยัที่ศััน์ ภารกจุ่ กลัยทุี่ธิ ์นโยบาย แนวที่างในการ

ประกอำบธิุรกจุ่ แลัะกำากบัดแูลัการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงบรษ่ทัี่ให้เ้ป็นไป

ต่ามกฎห้มาย วตั่ถุประสิ่งค ์ขอ้ำบงัคบัแลัะมต่ข่อำงที่ี�ประชมุผูถ้อ้ำหุ้น้

รวมถงึยงัต่อ้ำงต่ระห้นกัถงึการกำากบัดแูลักจุ่การ ความขดัแยง้

ที่างผลัประโยชน์แลัะจุรย่ธิรรมธิรุกจุ่ เพิ่้�อำประโยชน์ในการต่ด่ต่าม

แลัะกำากับดูแลัการดำาเน่นงานขอำงบร่ษัที่ คณะกรรมการ 

บรษ่ทัี่จุงึไดจุ้ดัต่ั �งคณะกรรมการชดุต่่างๆ  เพิ่้�อำต่ด่ต่ามแลัะดแูลั

การดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่อำยา่งใกลัช้ด่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 

ต่รวจุสิ่อำบ คณะกรรมการบรห่้าร คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง

คณะกรรมการสิ่รรห้าแลัะกำาห้นดค่าต่อำบแที่น แลัะคณะ

กรรมการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ีเพิ่้�อำปฏิบ่ตั่ห่้น้าที่ี�เฉพิ่าะเร้�อำง

แลัะเสิ่นอำเร้�อำงให้ค้ณะกรรมการบรษ่ทัี่พิ่จุ่ารณาห้รอ้ำรบัที่ราบ 

ซึ�งคณะอำนุกรรมการแต่่ลัะชุดมสีิ่ท่ี่ธิห่้น้าที่ี�ต่ามที่ี�ไดก้ำาห้นดไว้

ในกฎบตั่รแลัะ/ห้รอ้ำอำำานาจุห้น้าที่ี�ขอำงคณะกรรมการแต่่ลัะชดุ

สิ่ำาห้รับค่าต่อำบแที่นคณะกรรมการบร่ษัที่ก็ได้มีการ

กำาห้นดปัจุจุยัที่ี�จุะนำามาพิ่จุ่ารณา ประกอำบดว้ย ประสิ่บการณ์ 

ภาระห้น้าที่ี� ขอำบเขต่ขอำงบที่บาที่แลัะความรบัผด่ชอำบ อำา้งอำง่

ต่ามผลัการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่แลัะนโยบายที่ี�คณะกรรมการ

บรษ่ทัี่กำาห้นดไว ้โดยเป็นอำตั่ราที่ี�เพิ่ยีงพิ่อำสิ่ำาห้รบัการรกัษา

กรรมการแลัะผูบ้รห่้ารที่ี�มคีณุภาพิ่ไว้โดยไมม่กีารจุา่ยคา่ต่อำบแที่น

ที่ี�มากเกน่ควร

นอำกจุากนี�บร่ษัที่ยังมีนโยบายในการสิ่่งเสิ่ร่มให้้ผู้ที่ี�

เกี�ยวขอ้ำงในระบบการกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ีโดยให้ม้กีารพิ่ฒันา

ความรูค้วามสิ่ามารถอำย่างต่่อำเน้�อำงแลัะเพิ่ยีงพิ่อำ ซึ�งห้ลักัสิ่ตู่ร

ที่ี�จุำาเป็นอำย่างย่�งที่ี�บรษ่ทัี่จุดัให้ม้กีารพิ่ฒันา ไดแ้ก่ ห้ลักัสิ่ตู่ร

ที่ี�จุดัโดยสิ่มาคมสิ่่งเสิ่รม่สิ่ถาบนักรรมการบรษ่ทัี่ไที่ย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) แลัะ/ห้รอ้ำห้ลักัสิ่ตู่ร 

อำ้�นๆ  ที่ี�เกี�ยวขอ้ำง

 ตำแหน่่ง	 ค่่าเบี้้�ยประชุุม	(บี้าท/ค่น่/ค่ร้�ง)	 ค่่าตอบี้แทน่รายปี	(บี้าท)
 ประธิานกรรมการ 10,000 -
กรรมการ ประธิานกรรมการต่รวจุสิ่อำบ 10,000 804,058 บาที่
 กรรมการต่รวจุสิ่อำบ 10,000 804,058 บาที่
 กรรมการ 10,000 -
 ประเภทค่่าตอบี้แทน่	 จำน่วน่ค่น่	(ค่น่)	 ค่่าตอบี้แทน่รายปี/จำน่วน่ค่น่	(บี้าท)
 เงน่เดอ้ำน 7 49,255,251
ผู้้�บี้ริหาร โบนสัิ่ 7 6,097,452
 เงน่สิ่มที่บสิ่ำารอำงเลัี�ยงชพีิ่ 7 1,415,676
 อำ้�นๆ  7 61,200

ติารืาง CG-001 ค้�าติอบแทนกรืรืมีการืและผูู้บ้ร่ืหารื

สิ่มผลัขอำงการที่ำารายการ แลัะที่ำาการเป่ดเผยรายการระห้ว่างกนั
ดงักลั่าวไว้ในห้มายเห้ตุ่ประกอำบงบการเงน่ที่ี�ไดร้บัการต่รวจุสิ่อำบห้รอ้ำ
สิ่อำบที่านโดยผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่ แบบแสิ่ดงรายการขอ้ำมลูัประจุำาปี
(แบบ56-1) แลัะรายงานประจุำาปี (แบบ 56-2) ซึ�งเป็นไปต่ามห้ลักัเกณฑ์์
ที่ี�กำาห้นดโดยสิ่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ลัะต่ลัาด 
ห้ลักัที่รพัิ่ย ์(ก.ลั.ต่.) แลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ห้ง่ประเที่ศัไที่ย (ต่ลัที่.) 
คณะกรรมการบรษ่ทัี่ถอ้ำเร้�อำงความขดัแยง้ที่างผลัประโยชน์เป็นนโยบาย
ที่ี�สิ่ำาคญั จุงึไดก้ำาห้นดแนวปฏิบ่ตั่เ่กี�ยวกบัความขดัแยง้ที่างผลัประโยชน์
ให้ก้รรมการ ผูบ้รห่้าร พิ่นกังานที่กุระดบัถอ้ำปฏิบ่ตั่อ่ำยา่งเครง่ครดั 

คณะกรรมการต่้อำงสิ่อำบที่านรายงานที่างการเง่น รวมที่ั �ง
สิ่ารสิ่นเที่ศัที่างการเงน่ (รายงานความรบัผด่ชอำบขอำงคณะกรรมการ
ต่่อำรายงานที่างการเงน่) แลัะนำาเสิ่นอำรายงานที่างการเงน่ต่่อำคณะ
กรรมการบรษ่ทัี่ที่กุไต่รมาสิ่ โดยผา่นการประชมุรว่มกบัฝ่่ายบรห่้าร
ฝ่่ายต่รวจุสิ่อำบภายใน ฝ่่ายบญัชแีลัะผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่ โดยงบ
การเงน่นั �นต่อ้ำงจุดัที่ำาต่ามมาต่รฐานการรายงานที่างการเงน่บนพิ่้�นฐาน
ขอำงขอ้ำเที่จ็ุจุรง่อำยา่งครบถว้น แลัะเพิ่ยีงพิ่อำ

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 47
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เปิ้าหมายก๊ารด์ำเนินงาน
ไมม่ขีอ้ำพิ่พ่ิ่าที่เกี�ยวกบัความขดัแยง้

ที่างผลัประโยชน์

ก๊ารด์ำเนินงานที�สำคัญ
• กำาห้นดแนวปฏิบ่ตั่เ่กี�ยวกบัความขดัแยง้ที่างผลัประโยชน์แลัะสิ่้�อำสิ่ารให้ก้รรมการ  

 ผูบ้รห่้าร แลัะพิ่นกังานรบัที่ราบโดยที่ั �วกนั

• จุดัที่ำาเอำกสิ่ารรบัรอำงการไม่มสีิ่่วนไดเ้สิ่ยีในห้า้งหุ้น้สิ่่วน บรษ่ทัี่ที่ี�ประกอำบธิุรกจุ่ที่ี� 

 เกี�ยวขอ้ำงกบับรษ่ทัี่

• คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบสิ่อำบที่านรายงานที่างการเง่นร่วมกับฝ่่ายบร่ห้าร  

 ฝ่่ายต่รวจุสิ่อำบภายใน ฝ่่ายบญัชแีลัะผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• มกีารรายงานความขดัแยง้ที่างผลัประโยชน์ขอำงกรรมการ ผูบ้รห่้าร แลัะพิ่นกังานที่กุคนไดค้รบถว้น

• ไมพ่ิ่บประเดน็การแสิ่ดงขอ้ำมลูัไมค่รบถว้นแลัะเพิ่ยีงพิ่อำในงบการเงน่จุากการต่รวจุสิ่อำบขอำงผูส้ิ่อำบบญัชขีอำงบรษ่ทัี่

• ไมพ่ิ่บขอ้ำพิ่พ่ิ่าที่เกี�ยวกบัความขดัแยง้ที่างผลัประโยชน์

  กิารค่วบคุ่มภายใน

คณะกรรมการบร่ษัที่ต่ระห้นักถึงความสิ่ำาคัญขอำงการมี
ระบบควบคุมภายในที่ี�ด ีซึ�งจุะที่ำาให้ม้ั �นใจุไดว้่าการบรห่้ารจุดัการ
แลัะการควบคุมการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่เป็นไปอำย่างมรีะเบยีบ
แลัะสิ่อำดคลัอ้ำงกบัวตั่ถุประสิ่งคแ์ลัะเป้าห้มายระยะยาวขอำงบรษ่ทัี่ 
โดยกำาห้นดให้ฝ่้่ายบรห่้ารมหี้น้าที่ี�ในการจุดัที่ำาโครงสิ่รา้งขอำงระบบ
การควบคุมภายในซึ�งครอำบคลัุมในดา้นต่่างๆ  ไดแ้ก่ สิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม
การควบคุมภายในอำงคก์ร (Control Environment) การประเมน่
ความเสิ่ี�ยง (Risk Assessment) กจุ่กรรมการควบคุม (Control 
Activities) ระบบสิ่ารสิ่นเที่ศัแลัะการสิ่้�อำสิ่าร (Information & 
Communication) แลัะกจุ่กรรมการต่ด่ต่ามประเมน่ผลั (Monitoring 
Activities) รวมที่ั �งการนำาไปปฏิบ่ตั่จุ่รง่เพิ่้�อำให้บ้รรลัุวตั่ถุประสิ่งค์
ขอำงบรษ่ทัี่ บรษ่ทัี่มฝ่ี่ายต่รวจุสิ่อำบภายในขอำงบรษ่ทัี่ เพิ่้�อำที่ำาห้น้าที่ี�
ต่รวจุสิ่อำบระบบการควบคุมภายใน โดยในแต่่ลัะปีฝ่่ายต่รวจุสิ่อำบ
ภายในจุะกำาห้นดแผนเขา้ต่รวจุสิ่อำบระบบการปฏิบ่ตั่ก่ารขอำงคลังั
ก๊าซแลัะโรงบรรจุุก๊าซแลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซขอำงบรษ่ทัี่อำย่างน้อำย
ปีลัะ 1 ครั �ง รวมถงึระบบงานอำ้�นๆ  ที่ี�เกี�ยวขอ้ำง ที่ั �งในประเที่ศัแลัะต่่าง
ประเที่ศั เพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุวา่การปฏิบ่ตั่ง่านเป็นไปอำยา่งโปรง่ใสิ่แลัะรดักุม 
ที่ั �งนี� ฝ่่ายต่รวจุสิ่อำบภายในจุะรายงานผลัการต่รวจุสิ่อำบโดยต่รงต่่อำคณะ
กรรมการต่รวจุสิ่อำบ

คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบมีอำำานาจุ ห้น้าที่ี� แลัะความรบัผ่ดชอำบ
ในการสิ่อำบที่านให้บ้รษ่ทัี่มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control)
แลัะระบบการต่รวจุสิ่อำบภายใน (Internal Audit) ที่ี�เห้มาะสิ่มแลัะ
เพิ่ยีงพิ่อำ เพิ่้�อำสิ่รา้งความเช้�อำมั �นอำยา่งสิ่มเห้ตุ่สิ่มผลัวา่การดำาเน่นงาน
ขอำงบรษ่ทัี่จุะบรรลัุเป้าห้มายแลัะวตั่ถุประสิ่งคด์า้นการดำาเน่นงาน 
ดา้นความน่าเช้�อำถอ้ำขอำงรายงานที่ั �งการรายงานที่างการเงน่แลัะ
มใ่ช่ที่างการเงน่ที่ี�ใชท้ี่ั �งภายในแลัะภายนอำกอำงคก์ร ในดา้นความ
ถกูต่อ้ำง เช้�อำถอ้ำได ้ที่นัเวลัา โปรง่ใสิ่ มกีารเป่ดเผยขอ้ำมลูัอำยา่งเพิ่ยีงพิ่อำ
รวมที่ั �งเพิ่้�อำให้เ้กด่การปฏิบ่ตั่ต่่ามกฎห้มาย ระเบยีบ ขอ้ำบงัคบั แลัะ
มต่ต่่่างๆ  ที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ โดยมฝ่ี่ายต่รวจุสิ่อำบ
ภายในซึ�งมหี้น้าที่ี�รายงานต่รงต่่อำคณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบ ที่ำาการ
สิ่อำบที่านระบบการควบคมุภายใน สิ่อำบที่านการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงบรษ่ทัี่
ให้เ้ป็นไปต่ามกฎห้มายวา่ดว้ยห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ลัะ

กฎห้มายอำ้�นที่ี�เกี�ยวขอ้ำง
ในการประชุมคณะกรรมการบร่ษัที่ครั �งที่ี� 1/2564 เม้�อำ

วนัที่ี� 23 กุมภาพิ่นัธิ์ 2564 โดยมีกรรมการต่รวจุสิ่อำบที่ั �ง 3 ที่่าน 
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบร่ษัที่ได้ประเม่นระบบ
การควบคุมภายในขอำงบรษ่ทัี่โดยใช้แบบประเมน่ความเพิ่ยีงพิ่อำ
ขอำงระบบการควบคุมภายใน ที่ี�สิ่ำานักงานคณะกรรมการกำากบั 
ห้ลักัที่รพัิ่ยแ์ลัะต่ลัาดห้ลักัที่รพัิ่ย ์(ก.ลั.ต่.) ไดพ้ิ่ฒันาขึ�น โดยจุดัที่ำาต่าม
แนวคด่ขอำง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of Tradeway Commission) โดยพิ่จุ่ารณาต่ามอำงคป์ระกอำบ ที่ั �ง 5 สิ่ว่น
คอ้ำ การควบคมุภายในอำงคก์ร (Control Environment), การประเมน่
ความเสิ่ี�ยง (Risk Assessment), การควบคมุการปฏิบ่ตั่ง่าน (Control
Activities), ระบบสิ่ารสิ่นเที่ศัแลัะการสิ่้�อำสิ่ารขอ้ำมลูั (Information & 
Communication) แลัะระบบการต่ด่ต่าม (Monitoring Activities) 
โดยไดข้ยายความแต่่ลัะสิ่ว่นอำอำกเป็นห้ลักัการยอ่ำยรวม 17 ห้ลักัการ
ซึ�งจุากการใช้แบบประเมน่ดงักลั่าวเป็นแนวที่างในการประเมน่
ความเพิ่ยีงพิ่อำขอำงระบบการควบคุมภายในขอำงบรษ่ทัี่นั �น คณะ
กรรมการต่รวจุสิ่อำบมคีวามเห้น็สิ่อำดคลัอ้ำงกบัคณะกรรมการบรษ่ทัี่
วา่ระบบการควบคมุภายในขอำงบรษ่ทัี่มคีวามเห้มาะสิ่ม โดยบรษ่ทัี่
ไดจุ้ดัให้ม้บีุคลัากรอำยา่งเพิ่ยีงพิ่อำที่ี�จุะดำาเน่นการต่ามระบบไดอ้ำยา่ง
มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ รวมที่ั �งมรีะบบควบคุมภายในในเร้�อำงการต่ด่ต่าม
ควบคมุดแูลัการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ให้ส้ิ่ามารถป้อำงกนัที่รพัิ่ยส์ิ่น่
ขอำงบรษ่ทัี่แลัะบรษ่ทัี่ย่อำยจุากการที่ี�กรรมการห้รอ้ำผูบ้รห่้ารนำาไป
ใช้โดยมช่อำบห้รอ้ำโดยไมม่อีำำานาจุ รวมถงึการที่ำาธิุรกรรมกบับุคคลั
ที่ี�อำาจุมคีวามขดัแยง้แลัะบุคคลัที่ี�เกี�ยวโยงกนัอำย่างเพิ่ยีงพิ่อำแลั้ว 
สิ่ำาห้รบัการควบคุมภายในในห้วัขอ้ำอำ้�น คณะกรรมการบรษ่ทัี่เห้น็ว่า
บรษ่ทัี่มรีะบบการควบคมุภายในที่ี�เพิ่ยีงพิ่อำแลัว้เชน่กนั

เป้าหมูายกิารดำเนิ์น์งาน์
•  มรีะบบการปฏิบ่ตั่ง่านที่ี�เป็นไปต่ามการควบคมุภายในที่ี�ดี
• รายงานที่างการเงน่มคีวามน่าเช้�อำถอ้ำ
•  สิ่ามารถป้อำงกันที่รัพิ่ย์สิ่่นขอำงบร่ษัที่แลัะบร่ษัที่ย่อำย 

จุากการที่ี�กรรมการห้ร้อำผู้บร่ห้ารนำาไปใช้ โดยม่ชอำบ 
ห้รอ้ำโดยไมม่อีำำานาจุ
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กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
•  กำาห้นดให้ฝ่้่ายต่รวจุสิ่อำบภายในกำาห้นดจุดัที่ำาแผนเขา้

ต่รวจุสิ่อำบระบบการปฏิ่บตั่่การขอำงคลังัก๊าซแลัะโรง

บรรจุุก๊าซแลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซขอำงบรษ่ทัี่อำย่างน้อำย

ปีลัะ 1 ครั �ง

•  กำาห้นดให้้คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบสิ่อำบที่านระบบ

การควบคุมภายในแลัะสิ่อำบที่านระบบการต่รวจุสิ่อำบ

ภายในประจุำาปี

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
•  ไมม่ปีระเดน็ที่ี�พิ่บจุากการต่รวจุสิ่อำบที่ี�มสีิ่าระสิ่ำาคญัเกี�ยว

กบัการควบคุมภายในที่างด้านบญัชกีารเงน่จุากฝ่่าย

ต่รวจุสิ่อำบภายในแลัะผูส้ิ่อำบบญัชี

•  คณะกรรมการต่รวจุสิ่อำบร่วมกับคณะกรรมการ 

บร่ษัที่มีการประเม่นความเพิ่ียงพิ่อำแลัะเห้มาะสิ่ม 

ขอำงระบบการควบคุมภายในจุากผลัการดำาเน่นงาน

ที่ี�ผ่านมาในการประชุมครั �งที่ี� 1/2564 เม้�อำวนัที่ี� 23  

กุมภาพิ่นัธิ ์2564

  กิารต่อต้านกิารทุจริตค่อร์รัปชัน
การต่่อำต่้านการทีุ่จุรต่่คอำร์ร ัปชนัเป็นเร้�อำงห้นึ�งที่ี�บรษ่ทัี่ 

ให้ค้วามสิ่ำาคญั ดงันั �น จุงึมนีโยบายห้า้มกรรมการ ผูบ้รห่้าร 

แลัะพิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่เรยีกรอ้ำง เสิ่นอำให้แ้ลัะดำาเน่นการใดๆ 

ห้รอ้ำยอำมรบัการทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนัในทีุ่กรปูแบบที่ั �งที่างต่รงแลัะ

ที่างอำอ้ำม โดยครอำบคลัุมถงึที่กุห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวขอ้ำง บรษ่ทัี่ได้

กำาห้นดขั �นต่อำนเพิ่้�อำต่่อำต่า้นทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนัแลัะให้ม้กีารสิ่อำบ

ที่านขั �นต่อำนการปฏิบ่ตั่ต่่ามนโยบายต่่อำต่า้นทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนั

นี�อำย่างสิ่มำ�าเสิ่มอำ เพิ่้�อำให้ส้ิ่อำดคลั้อำงกบัการเปลัี�ยนแปลังที่าง

ธิรุกจุ่กฎห้มาย นโยบาย ระเบยีบ ประกาศั ขอ้ำบงัคบั แลัะรกัษา 

ช้�อำเสิ่ยีงขอำงบรษ่ทัี่ โดยกรรมการ ผูบ้รห่้าร แลัะพิ่นกังานที่กุคน 

ต่อ้ำงปฏิบ่ตั่ต่่ามนโยบายนี� โดยที่ั �วกนั

  กิารบริห่ารค่วามเส่�ยง
บรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด์ ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั (มห้าชน)

ต่ระห้นักถึงความสิ่ำาคัญขอำงการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงขอำง

อำงค์กร จุงึได้จุดัต่ั �งคณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง ซึ�งม ี

ห้น้าที่ี�พิ่่จุารณาแลัะให้้ความเห้็นชอำบต่่อำร่างนโยบายแลัะ

กรอำบการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงซึ�งจุดัที่ำาต่ามแนวคด่ขอำง COSO 

Enterprise Risk Management (COSO ERM) ที่ั �งที่ี�เกด่จุาก 

ปัจุจุยัภายในแลัะปัจุจุยัภายนอำกอำงคก์ร พิ่จุ่ารณาแลัะให้ค้วามเห้น็

ในการกำาห้นดระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ยอำมรบัไดแ้ลัะความเบี�ยงเบน

ขอำงระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ยอำมรบัได้ขอำงอำงค์กร ที่บที่วนแลัะ

ปรบัปรุงระบบการจุดัการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงขอำงบรษ่ทัี่ให้ม้ี

ประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะประสิ่ท่ี่ธิผ่ลัอำย่างต่่อำเน้�อำงแลัะกำาห้นดให้ม้ี

การประเมน่ผลั แลัะต่ด่ต่ามการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำง

กบันโยบายแลัะแนวที่างที่ี�กำาห้นดไวอ้ำย่างสิ่มำ�าเสิ่มอำ จุดัให้ม้ี

การประเมน่แลัะวเ่คราะห้ค์วามเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่ำาคญัในดา้นต่่างๆ  ให้้

สิ่อำดคลัอ้ำงกบัสิ่ถานการณ์ปัจุจุุบนัเพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุวา่การประเมน่

ความเสิ่ี�ยงไดค้รอำบคลัุมทีุ่กขั �นต่อำนขอำงการดำาเน่นธิุรกจุ่ ต่าม

แนวที่างขอำงห้ลักัเกณฑ์์เกี�ยวกบัการกำากบัดูแลัก่จุการที่ี�ด ี

สิ่อำบที่านรายงานการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง เพิ่่�มการต่ด่ต่ามความเสิ่ี�ยง 

ที่ี�มคีวามสิ่ำาคญัต่่อำอำงคก์รแลัะดำาเน่นการให้อ้ำงคก์รมกีารบรห่้าร

จุดัการความเสิ่ี�ยงอำยา่งเห้มาะสิ่ม รวมที่ั �งพิ่จุ่ารณาความเสิ่ี�ยง

ดา้นทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชนัขอำงอำงคก์ร ที่บที่วนความเห้มาะสิ่มขอำง

แนวที่างปฏิบ่ตั่ใ่นการต่่อำต่า้นทีุ่จุรต่่คอำรร์ ัปชั �นให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบั

การเปลัี�ยนแปลังที่างธิรุกจุ่ นโยบาย ระเบยีบ ประกาศั ขอ้ำบงัคบั

แลัะขอ้ำกำาห้นดขอำงกฎห้มาย นอำกจุากนี�คณะกรรมการบรห่้าร

ความเสิ่ี�ยงไดม้กีารแต่่งต่ั �งคณะที่ำางานบรห่้ารความเสิ่ี�ยงขอำง

อำงคก์ร โดยกำาห้นดให้ผู้บ้รห่้ารสิ่งูสิ่ดุขอำงฝ่่ายต่่างๆ  ห้รอ้ำผูจุ้ดัการ

ฝ่่ายเป็นต่วัแที่นในคณะที่ำางาน มหี้น้าที่ี�รบัผด่ชอำบในการระบุ

ความเสิ่ี�ยงสิ่ำาห้รบัการดำาเน่นธิุรกจุ่ (Risk Identification) การ

ประเมน่แลัะวเ่คราะห้ค์วามเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่ำาคญั (Risk Assessment & 

Analysis) เลัอ้ำกวธ่ิกีารจุดัการความเสิ่ี�ยงให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบักลัยทุี่ธิ์

ขอำงอำงคก์ร รวมที่ั �งจุดัให้ม้กีจุ่กรรมควบคมุ (Control Activities) 

ให้เ้ห้มาะสิ่มกบัระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ประเมน่ได ้โดยความเสิ่ี�ยงที่ี�

ไดจุ้ดัให้ม้มีาต่รการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง ไดแ้ก่ ความเสิ่ี�ยงดา้น

การปฏิบ่ตั่ง่าน (Operational Risk), ความเสิ่ี�ยงจุากการไมป่ฏิบ่ตั่่

ต่ามกฎ/ขอ้ำบงัคบัที่ี�เกี�ยวขอ้ำง (Compliance Risk) แลัะความเสิ่ี�ยง

ดา้นการเงน่ (Financial Risk) เป็นต่น้ โดยบรษ่ทัี่จุดัให้ม้นีโยบาย

การบรห่้ารความเสิ่ี�ยง เพิ่้�อำให้เ้ป็นแนวที่างในการดำาเน่นการ

แลัะประกาศัให้ท้ี่กุคนรบัที่ราบโดยที่ั �วกนั ดงันี�

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
ไมม่ขีอ้ำรอ้ำงเรยีนเกี�ยวกบัการที่จุุรต่่คอำรร์ ัปชนั

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
ไมม่ขีอ้ำรอ้ำงเรยีนเกี�ยวกบัการที่จุุรต่่คอำรร์ ัปชนั

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
•  กำาห้นดนโยบายเกี�ยวกับการต่่อำต่้านการทีุ่จุร่ต่ 

คอำร์ร ัปชันแลัะสิ่้�อำสิ่ารให้้กรรมการ ผู้บร่ห้าร แลัะ 

พิ่นกังานรบัที่ราบโดยที่ั �วกนั

•  จุดัให้้มีช่อำงที่างที่ี�ปลัอำดภยัแลัะสิ่ามารถเข้าถึงได้ ใน 

การแจุง้เบาะแสิ่ห้รอ้ำรอ้ำงเรยีนการกระที่ำาผด่

•  กำาห้นดโที่ษที่างว่นัยสิ่ำาห้รับผู้ที่ี�ฝ่่าฝ้่นนโยบายใน 

การต่่อำต่า้นการที่จุุรต่่คอำรร์ ัปชนั
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การกำาห้นดนโยบายการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงจุะต่อ้ำงสิ่อำดคลัอ้ำงกบัวตั่ถุประสิ่งค ์เป้าห้มายที่างธิุรกจุ่ แลัะแผนกลัยุที่ธิข์อำง

บรษ่ทัี่ โดยการประเมน่ความเสิ่ี�ยงให้ค้รอำบคลัุมที่ั �ง 4 ดา้น คอ้ำ ความเสิ่ี�ยงดา้นกลัยทุี่ธิ ์(Strategic Risk) ความเสิ่ี�ยงดา้น

การปฏิบ่ตั่ง่าน (Operational Risk) ความเสิ่ี�ยงดา้นการเงน่ (Financial Risk) แลัะความเสิ่ี�ยงดา้นการปฏิบ่ตั่ต่่ามกฎ

ระเบยีบขอ้ำบงัคบั (Compliance Risk)

คณะกรรมการบรษ่ทัี่เป็นผูก้ำาห้นดนโยบายการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง รวมถงึระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ยอำมรบัไดข้อำงบรษ่ทัี่ โดยมี

คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง (Risk Management Committee : RMC) ดำาเน่นต่ามนโยบายการบรห่้ารความเสิ่ี�ยง 

ที่ำาการวเ่คราะห้ ์ประเมน่ แลัะพิ่จุ่ารณาปัจุจุยัเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่ำาคญั รวมถงึแนวที่างในการบรห่้ารจุดัการความเสิ่ี�ยง ต่ด่ต่ามผลั 

รวบรวมสิ่รปุผลัแลัะรายงานการจุดัการความเสิ่ี�ยงต่่อำคณะกรรมการบรษ่ทัี่

คณะกรรมการบรษ่ทัี่ ผูบ้รห่้ารแลัะพิ่นกังานทีุ่กคนเป็นเจุา้ขอำงความเสิ่ี�ยง มหี้น้าที่ี�รบัผด่ชอำบในการระบุ ประเมน่ความเสิ่ี�ยง

ขอำงห้น่วยงานแลัะกำาห้นดมาต่รการที่ี�เห้มาะสิ่มเพิ่้�อำบรห่้ารจุดัการความเสิ่ี�ยงให้อ้ำยูใ่นระดบัที่ี�ยอำมรบัได ้(Risk Appetite) ห้รอ้ำ

เบี�ยงเบนไมเ่กน่ระดบัที่ี�บรษ่ทัี่ยอำมรบัได ้(Risk Tolerance) รวมที่ั �งต่รวจุสิ่อำบ ต่ด่ต่าม แลัะประเมน่ความเสิ่ี�ยงที่ี�จุะเกด่ขึ�น

ต่ามสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมที่ี�เปลัี�ยนไป ที่ั �งจุากปัจุจุยัภายในแลัะภายนอำกอำงคก์รอำยา่งต่่อำเน้�อำง

คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงจุะต่อ้ำงรายงานความเสิ่ี�ยงที่ี�อำยูใ่นระดบัสิ่งูถงึสิ่งูมากซึ�งอำาจุมผีลักระที่บต่่อำแผนธิรุกจุ่แลัะ

กลัยทุี่ธิข์อำงบรษ่ทัี่อำยา่งมนียัสิ่ำาคญัต่่อำคณะกรรมการบรษ่ทัี่รบัที่ราบ

ความเสิ่ี�ยงที่ี�มผีลักระที่บอำยา่งมนียัสิ่ำาคญัต่่อำการบรรลัุวตั่ถุประสิ่งคข์อำงบรษ่ทัี่ ต่อ้ำงไดร้บัการดำาเน่นการ ดงันี�

1. ระบุความเสิ่ี�ยงอำยา่งที่นัเวลัา

2. ประเมน่โอำกาสิ่ขอำงการเกด่ความเสิ่ี�ยงแลัะผลักระที่บห้ากเกด่เห้ตุ่การณ์ดงักลัา่ว

3. การจุดัการความเสิ่ี�ยง ให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงต่ามนโยบายห้รอ้ำกรอำบการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงที่ี�กำาห้นดไว ้โดยคำาถงึคา่ใชจุ้า่ยที่ี�เกี�ยวขอ้ำง

 แลัะผลัประโยชน์ที่ี�จุะไดร้บัจุากการจุดัการความเสิ่ี�ยง

4. ต่ด่ต่ามผลัแลัะที่บที่วนการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงอำย่างสิ่มำ�าเสิ่มอำ เพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุว่าความเสิ่ี�ยงขอำงบรษ่ทัี่ไดร้บัการจุดัการ 

 อำยา่งเห้มาะสิ่ม

คณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงต่อ้ำงที่บที่วนนโยบายฉบบันี�เป็นประจุำาที่กุปีที่ี�เปลัี�ยนแปลังไปให้เ้ห้มาะสิ่มกบัสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม

แลัะเสิ่นอำให้ค้ณะกรรมการบรษ่ทัี่พิ่จุ่ารณาอำนุมตั่ห่้ากมกีารเปลัี�ยนแปลัง

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
•  มีระบบการบร่ห้ารจุัดการความเสิ่ี�ยงที่ี�กระที่บต่่อำ 

ความยั �งย้น ครอำบคลัุมกระบวนการขอำงบร่ษัที่ให้ ้

อำยูใ่นระดบัที่ี�ยอำมรบัได้

•  มีการที่บที่วนนโยบายการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงโดย 

คณะกรรมการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงจุากปีที่ี�ผ่านมา 

เพิ่้�อำให้เ้ห้มาะสิ่มกบัสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม Risk Management
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กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
• กำาห้นดนโยบายการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่อำดคลั้อำงกบั

วตั่ถุประสิ่งค ์เป้าห้มายที่างธิรุกจุ่ แลัะแผนกลัยทุี่ธิข์อำงบรษ่ทัี่  

•  ที่บที่วนนโยบายการบร่ห้ารจุัดการความเสิ่ี�ยง

ประจุำาปี

• กำาห้นดระดบัความเสิ่ี�ยงที่ี�ยอำมรบัได ้(Risk Appetite) 

ห้รอ้ำเบี�ยงเบนไมเ่กน่ระดบัที่ี�บรษ่ทัี่ยอำมรบัได ้(Risk Tolerance) 

โดยบรษ่ทัี่ไม่ยอำมรบัความเสิ่ี�ยงดา้นการเงน่ สิ่ำาห้รบัรายงาน

ที่างการเงน่ที่ี�ขาดความน่าเช้�อำถอ้ำ เน้�อำงจุากการไมป่ฏิบ่ตั่ต่่าม

มาต่รฐานการบญัช ีแลัะความเสิ่ี�ยงจุากการไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามกฎ/

ขอ้ำบงัคบัที่ี�เกี�ยวขอ้ำง แลัะระดบัที่ี�ยอำมรบัได ้ขึ�นอำยูก่บัที่างเลัอ้ำก

ระห้วา่งความเสิ่ี�ยงสิ่มมต่ฐ่านแลัะคา่ที่ี�คาดวา่จุะมโีอำกาสิ่ 

• จุดัต่ั �งคณะกรรมการบรห่้ารความเสิ่ี�ยงเพิ่้�อำบรห่้ารจุดัการ

ความเสิ่ี�ยง โดยดำาเน่นการต่ามขั �นต่อำน ดงันี�

1.  ประเมน่แลัะวเ่คราะห้์ความเสิ่ี�ยงที่ี�สิ่ำาคญัในดา้นต่่างๆ 

ที่ี�เกด่ขึ�นต่ามสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมที่ี�เปลัี�ยนแปลังไป เพิ่้�อำให้้

สิ่อำดคลัอ้ำงกบัสิ่ถานการณ์ปัจุจุบุนัแลัะที่นัเวลัา

2.  ประเม่นโอำกาสิ่ที่ี�จุะเก่ดความเสิ่ี�ยง (Likelihood)  

แลัะระดบัผลักระที่บห้รอ้ำความเสิ่ยีห้าย (Impact) ที่ี�

อำาจุจุะเกด่ขึ�น

3.  กำาห้นดว่ธิีการต่อำบสิ่นอำงต่่อำความเสิ่ี�ยงที่ี�อำยู่ในระดบั

ที่ี�ยอำมรบัได้ (Risk Appetite) แลัะอำยู่ในช่วงความ

เบี�ยงเบนที่ี�บรษ่ทัี่ยอำมรบัได ้(Risk Tolerance) เช่น 

การปรบัปรุง/แก้ไขคูม่อ้ำการปฏิบ่ตั่ง่านการอำบรมการ

ปฏิบ่ตั่ง่าน เป็นต่น้ 

4.  ต่ด่ต่ามผลัการบรห่้ารจุดัการความเสิ่ี�ยงต่ามวธ่ิกีาร

ต่อำบสิ่นอำงที่ั �งความเสิ่ี�ยงต่่อำเน้�อำงจุากปีที่ี�ผ่านมาแลัะ

ความเสิ่ี�ยงขอำงปีปัจุจุบุนั แลัะที่บที่วนวธ่ิกีารบรห่้ารความ

เสิ่ี�ยง เพิ่้�อำให้ม้ั �นใจุวา่ความเสิ่ี�ยงขอำงบรษ่ทัี่ไดร้บัการจุดัการ

ให้อ้ำยูใ่นระดบัที่ี�ยอำมรบัได ้(Risk Appetite) แลัะอำยูใ่นชว่ง

ความเบี�ยงเบนที่ี�บรษ่ทัี่ยอำมรบัได ้(Risk Tolerance)

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
•  มกีารประเมน่แลัะวเ่คราะห้์ความเสิ่ี�ยงครอำบคลัุมทีุ่ก

กระบวนการขอำงบรษ่ทัี่

•  มีการนำาปัจุจุัยความเสิ่ี�ยงจุากสิ่ภาพิ่แวดลั้อำมที่ี�

เปลัี�ยนแปลังไปที่ั �งภายนอำกแลัะภายในมาวเ่คราะห้์

•  มีการต่่ดต่ามผลัการบร่ห้ารความเสิ่ี�ยงต่่อำเน้� อำง  

จุากปีที่ี�ผา่นมา
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เศรษัฐกิิจ
จุากเง้� อำนไขขอำงผู้ค้า ก๊ าซ  LPG ที่ี� ได้ร ับให้้ เ ป็น

ผู้ค้านำ�ามันต่ามมาต่รา 7 นั �นต่้อำงมีคุณสิ่มบัต่่แลัะเง้�อำนไข

ต่ามที่ี�กระที่รวงพิ่าณ่ชย์กำาห้นดอำย่างห้นึ�ง ค้อำ ต่้อำงมคีลังั 

เก็บก๊าซ LPG เพิ่้�อำสิ่ำารอำงต่ามกฎห้มายร้อำยลัะ 1.0 ขอำง

ปรม่าณที่ี�จุะที่ำาการคา้ในระยะเวลัา 1 ปี ต่อ้ำงมปีรม่าณการคา้

ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัวประจุำาปี (ปรม่าณที่ี�นำาเขา้มาในราชอำาณาจุกัร

ซ้�อำ กลัั �น ผลัต่่ ห้รอ้ำไดม้าในปีห้นึ�ง) มากกวา่ 50,000 เมต่รก่ต่นั 

โดยต่ั �งแต่่เดอ้ำนกนัยายน 2554 ที่ี�ผา่นมา การเกบ็สิ่ำารอำงต่าม

กฎห้มายไดป้รบัเพิ่่�มขึ�นเป็นรอ้ำยลัะ 1 ซึ�งสิ่ง่ผลัให้ก้ารสิ่ำารอำงก๊าซ

เพิ่้�อำจุำาห้น่ายเพิ่่�มขึ�นต่ามไปดว้ย อำกีที่ั �งการกระตุ่น้เศัรษฐกจุ่จุาก

ที่างภาครฐัที่ี�อำอำกมาต่รการกระตุ่น้การใชจุ้า่ยแลัะบรก่ารเพิ่้�อำให้้

ประชาชนกลับัมาใชจุ้า่ยแลัะที่อ่ำงเที่ี�ยวมากขึ�นจุากสิ่ถานการณ์

โรคระบาด Covid-19 ที่ำาให้้เก่ดความต่้อำงการในการใช้

พิ่ลังังานเพิ่่�มมากขึ�นกวา่ปี 2563 ที่ี�ผา่นมา บรษ่ทัี่จุงึมโีอำกาสิ่

ที่ี�จุะขยายฐานการคา้เพิ่้�อำสิ่อำดคลัอ้ำงกบัเง้�อำนไขขอำงกระที่รวง

พิ่าณ่ชย์ ให้้บร่ษัที่สิ่ร้างความมั �นคงที่างด้านพิ่ลัังงานให้้กับ

ประเที่ศั แลัะเป็นสิ่ว่นสิ่ำาคญัในการขบัเคลั้�อำนระบบเศัรษฐกจุ่

ขอำงประเที่ศัเพิ่้�อำป้อำงกนัปัญห้าขาดแคลันก๊าซ ดงันั �น บรษ่ทัี่

จุงึไดก้ำาห้นดนโยบายที่ี�ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการเพิ่่�มประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่

ในการจุดัการห้ว่งโซ่อุำปที่าน การบรห่้ารจุดัการภายในที่ี�ด ีแลัะ

การจุดัต่ั �งโครงการเพิ่้�อำให้เ้กด่ความยั �งยน้ในอำนาคต่ โดยเพิ่่�ม

การลังทีุ่นในโครงสิ่รา้งพิ่้�นฐานเพิ่้�อำรอำงรบัการจุดัห้า การจุดัสิ่ง่

ก๊าซธิรรมชาต่ ่การจุดัเกบ็ก๊าซสิ่ำารอำงเพิ่่�มมากขึ�น แลัะการเน้น

ขยายต่ลัาดขายปลักีก๊าซ LPG ในภาคครวัเรอ้ำน แลัะภาค

อุำต่สิ่าห้กรรม แลัะการเร่�มมกีารพิ่ฒันาระบบการให้บ้รก่ารสิ่ั �ง

ซ้�อำก๊าซ LPG ผา่นแอำปพิ่ลัเ่คชั �น เพิ่้�อำให้เ้ขา้ถงึกลัุม่ผู้ใชรุ้น่ให้ม่ๆ

เพิ่่�มมากขึ�น นอำกจุากนั �นบรษ่ทัี่ยงัสิ่รา้งความมั �งคั �งที่างเศัรษฐกจุ่

ให้้แก่ประเที่ศัด้วยการชำาระภาษีแลัะเงน่ปันผลัแก่ภาครฐั 

พิ่รอ้ำมที่ั �งสิ่ง่เสิ่รม่การจุา้งงานภายในชมุชน ซึ�งนอำกจุากจุะสิ่ง่ผลั

ให้ป้ระเที่ศัมคีวามมั �นคงที่างพิ่ลังังานแลัว้ ยงัช่วยให้เ้กด่การ

พิ่ฒันาอุำต่สิ่าห้กรรม แลัะต่่อำยอำดห้ว่งโซ่คณุคา่ขอำงอุำต่สิ่าห้กรรม

พิ่ลังังาน ที่ำาให้น้ักลังทีุ่นที่ั �งในประเที่ศัแลัะต่่างประเที่ศัมั �นใจุ

ว่าประเที่ศัไที่ยจุะมพีิ่ลังังานใชอ้ำย่างเพิ่ยีงพิ่อำ แลัะมศีักัยภาพิ่

ในการแขง่ขนัในเวที่โีลักไดอ้ำยา่งต่่อำเน้�อำง

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
ปัจุจุุบนับรษ่ัที่สิ่ามารถจุดัห้าก๊าซ แลัะนำามาสิ่ำารอำงจุดัเก็บไว้ที่ี�คลังัเก็บก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ัที่จุำานวนรวมกนัที่ั �งห้มด 

6 แห้ง่ มปีรม่าต่รความจุรุวมกนัประมาณ 21.40 ลัา้นลัต่่ร ซึ�งประกอำบไปดว้ย คลังัสิ่าธิปุระดษ่ฐ ์ซึ�งอำยูใ่นพิ่้�นที่ี�กรงุเที่พิ่มห้านคร 

คลังัสิุ่ราษฎร์ธิานีซึ�งอำยู่ในพิ่้�นที่ี�ภาคใต่้ต่อำนบน คลังัลัำาปางซึ�งอำยู่ในพิ่้�นที่ี�ภาคเห้น้อำต่อำนบน คลังันครสิ่วรรค์ซึ�งอำยู่ในพิ่้�นที่ี� 

ภาคเห้น้อำต่อำนลัา่ง คลังัขอำนแก่นซึ�งอำยูใ่นพิ่้�นที่ี�ภาคต่ะวนัอำอำกเฉยีงเห้น้อำ แลัะคลังัสิ่งขลัาซึ�งอำยูใ่นพิ่้�นที่ี�ภาคใต่ต้่อำนลัา่ง

หมีายเหติ ุ:  *เป็นคลังัก๊าซ LPG ที่ี�มทีี่า่เรอ้ำดว้ย

ระยะยาว : เพิ่่�มปริ่มาณสำริอง 
40,000 เมตริ่กตันภายในริะยะ
เวลา 5 ปี เพิ่่�อให้้สอดคล้องกับ

การิเต่บโตทางเศริษฐก่จ
ระยะสี่ั�น : กำห้นดผลการิ

ดำเน่นงานให้้มีปริ่มาณสำริอง
เพิ่่�มขึ้้�นปีละ 8,000 เมตริ่กตัน

รืายละเอียดิค้ลงักา๊ซ LPG

	 สาขา	 ท้�ต้�ง	 ปริมาตรค่วามจุ	(ลิิตร)

 สิ่าธิปุระดษ่ฐ ์* 736 ถ.พิ่ระราม3 แขวงบางโพิ่งพิ่าง เขต่ยานนาวา กรงุเที่พิ่มห้านคร 1,749,831

 สิ่รุาษฎรธ์ิานี * 118-119 ห้มู ่3 ต่.บางกุง้ อำ.เมอ้ำง จุ.สิ่รุาษฎรธ์ิานี 2,025,736

 ลัำาปาง 133 ห้มู ่4 ต่.วงัพิ่รา้ว อำ.เกาะคา จุ.ลัำาปาง 8,603,204

 นครสิ่วรรค ์ 81/3 ห้มู ่2 ต่.พิ่ระนอำน อำ.เมอ้ำง จุ.นครสิ่วรรค ์ 2,700,488

 ขอำนแก่น 99 ห้มู ่3 ต่.บา้นแฮด อำ.บา้นไผ ่จุ.ขอำนแก่น 6,777,006

 สิ่งขลัา 24/2 ห้มู ่7 ต่.เขารปูชา้ง อำ.เมอ้ำง จุ.สิ่งขลัา 2,998,161

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256452
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บรษ่ทัี่ดำาเน่นการต่ามนโยบายการสิ่ำารอำงก๊าซ LPG ซึ�งการดำาเน่นงานในปี 2564 นั �นบรษ่ทัี่ไดม้กีารวางแผนจุดัต่ั �งโครงการ

ที่ี�สิ่ำาคญั คอ้ำ โครงการสิ่ำารอำงพิ่ลังังานเพิ่้�อำความมั �นคงขอำงประเที่ศัเพิ่้�อำเพิ่่�มปรม่าณสิ่ำารอำงพิ่ลังังานให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบัการเต่บ่โต่ที่าง

เศัรษฐกจุ่ โดยมรีะยะเวลัาการดำาเน่นการ คอ้ำ 5 ปี ระห้วา่งปี 2566 – 2570 ซึ�งกำาห้นดต่วัชี�วดัไว ้ดงันี�

2566

ก่่อสร้้างคลััง
สำร้องก่๊าซ
ภาคก่ลัาง

ก่่อสร้้างคลััง
สำร้องก่๊าซ

ภาคตะวัันออก่
เฉีียงเหนือ

ก่่อสร้้างคลััง
สำร้องก่๊าซ
ภาคเหนือ

ก่่อสร้้างคลััง
สำร้องก่๊าซ

ภาคใต้ตอนบน

ก่่อสร้้างคลััง
สำร้องก่๊าซ
ภาคใต้ตอน

ลั่าง

+8,000 
เมตริ่กตัน

+8,000 
เมตริ่กตัน

+8,000 
เมตริ่กตัน

+8,000 
เมตริ่กตัน

+8,000 
เมตริ่กตัน

+40,000 
เมตริ่กตัน

2567 2568 2569 2570

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
เน้�อำงจุากการกำาห้นดนโยบายแลัะวางแผนโครงการที่ี�จุะมกีารเร่�มต่้นโครงการในปี 2566 โดยผลัการดำาเน่นการต่าม

นโยบายการสิ่ำารอำงก๊าซให้เ้ป็นไปต่ามต่วัชี�วดันั �น ในปี 2564 บรษ่ทัี่ไดม้กีารกำาห้นดให้ห้้น่วยงานวศ่ัวกรรมที่ำาห้น้าที่ี�ดำาเน่นการ

จุดัห้าพิ่้�นที่ี�คลังัจุดัเกบ็ก๊าซที่ี�เห้มาะสิ่มแลัะกระจุายอำยูท่ี่ ั �วประเที่ศั โดยกำาห้นดให้ห้้น่วยงานวศ่ัวกรรมต่อ้ำงดำาเน่นการกำาห้นดแผน

ในการดำาเน่นงานประจุำาปี ประจุำาไต่รมาสิ่ ประจุำาเดอ้ำน แลัะประจุำาสิ่ัปดาห้ ์พิ่รอ้ำมที่ั �งมกีารประชมุเป็นรายเดอ้ำน รว่มกบัห้น่วย

งานดา้นการวางแผนแลัะจุดัห้าพิ่ลังังาน ห้น่วยงานบรห่้ารความเสิ่ี�ยง แลัะห้น่วยงานปฏิบ่ตั่ก่ารคลังัแลัะสิ่าขาเพิ่้�อำต่ด่ต่ามผลัการ

กอ่ำสิ่รา้งคลังัสิ่ำารอำงก๊าซวา่ยงัคงเป็นไปต่ามแผนห้รอ้ำจุะต่อ้ำงมกีารปรบัปรงุแผนที่ี�วางไวก้อ่ำนห้น้า เพิ่้�อำลัดความเสิ่ี�ยงที่ี�อำาจุจุะเกด่ขึ�นได้

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 53



SIAMGAS

คุ่ณภาพัและค่วามรับผิด้ชอบต่อสินค่้าและบริกิาร
ปัจุจุุบนัการเปลัี�ยนแปลังขอำงโลักที่ี�มแีนวโน้มแลัะที่ศ่ัที่างในการพิ่ฒันาเที่คโนโลัยเีพิ่้�อำอำำานวยความสิ่ะดวก การปรบัเปลัี�ยน

พิ่ฤต่ก่รรมขอำงคนรุ่นให้ม่ที่ี�ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมถงึสิ่ภาพิ่อำากาศัที่ี�เปลัี�ยนแปลังไป สิ่่งผลัให้ว้ถ่กีาร
ดำารงชวีต่่ขอำงประชากรโลักเปลัี�ยนแปลังไปดว้ย ที่ั �งดา้นการนำาดจุ่ท่ี่ลััมาใช้ในสิ่น่คา้แลัะบรก่ารมากขึ�น กระแสิ่การใชพ้ิ่ลังังาน
สิ่ะอำาด การใช้ที่รพัิ่ยากรให้้เกด่ประโยชน์สิู่งสิุ่ดโดยการนำาแนวคด่ขอำงระบบเศัรษฐกจุ่ห้มุนเวยีนมาใช้ให้้ครอำบคลัุม ต่ั �งแต่่
กระบวนสิ่รรห้าสิ่น่คา้ การจุดัเกบ็ การขนสิ่่ง การบรโ่ภค ไปจุนถงึการจุดัการขอำงเสิ่ยีแลัะการบรห่้ารจุดัการการรั �วไห้ลัขอำง
ก๊าซ ที่ำาให้เ้กด่การพิ่ฒันาผลัต่่ภณัฑ์ท์ี่ี�เป็นมต่่รต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการบรห่้ารห้่วงโซ่อุำปที่านเพิ่้�อำ
ให้้ไดม้าซึ�งสิ่น่คา้แลัะบรก่าร ที่ำาให้บ้รษ่ทัี่นำาโอำกาสิ่แลัะความที่า้ที่ายนี�มาพิ่ฒันากระบวนการสิ่รรห้า การจุำาห้น่าย/ให้บ้รก่าร แลัะ 
การจุดัเกบ็สิ่น่คา้แลัะบรก่ารให้ก้า้วที่นัต่่อำการเปลัี�ยนแปลัง ประกอำบกบัการสิ่รรห้าสิ่น่คา้แลัะบรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่แลัะความปลัอำดภยั
เป็นไปต่ามมาต่รฐานสิ่ากลั การให้ค้วามรู้ในการจุดัเกบ็สิ่น่คา้ต่่อำผู้ใชง้านเพิ่้�อำความปลัอำดภยั รวมถงึการจุำาห้น่ายสิ่น่คา้แลัะบรก่าร
ที่ี�เป็นมต่่รต่่อำสิ่งัคมแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมมากขึ�น เพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้ที่ี�มกีารเปลัี�ยนแปลังไปอำยา่งแที่จุ้รง่ สิ่ง่ผลัให้้
บรษ่ทัี่สิ่ามารถสิ่รา้งความไดเ้ปรยีบขอำงคูแ่ขง่ขนัไดแ้ลัะบรษ่ทัี่เป็นที่ี�ยอำมรบัมากขึ�น

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
การืจดัิหากา๊ซ LPG
การจุัดห้าสิ่่นค้าแลัะบร่การที่ี�มีคุณภาพิ่แลัะความ

ปลัอำดภยัเป็นไปต่ามมาต่รฐานสิ่ากลับรษ่ทัี่มกีารพิ่ฒันาความรู้
ความเขา้ใจุในกระบวนการจุดัห้าขอำงบรษ่ทัี่เพิ่้�อำมุง่สิู่ก่ารจุดัห้า
สิ่น่คา้ที่ี�เป็นเลัศ่ัต่ามห้ลักัสิ่ากลั รวมถงึการไดม้าซึ�งสิ่น่คา้แลัะ
บรก่ารที่ี�มคีุณภาพิ่ บรษ่ทัี่ไดม้กีารพิ่ฒันาศักัยภาพิ่คู่คา้ดว้ย
การปฏิบ่ตั่ต่่ามจุรรยาบรรณคูค่า้ฯ แลัะการพิ่ฒันาอำยา่งยั �งยน้

กระบวนการจุดัห้าก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ัที่ บรษ่ัที่จุดัห้า
ก๊าซ LPG มาจุากผูผ้ลัต่่ก๊าซ LPG ภายในประเที่ศั ซึ�งประกอำบ
ไปดว้ยการจุดัห้าจุากโรงแยกก๊าซธิรรมชาต่จุ่ำานวน 5 แห้ง่ ซึ�ง
เป็นขอำงบรษ่ทัี่ ปต่ที่. จุำากดั (มห้าชน) ที่ั �งห้มด แลัะการจุดัห้า
จุากโรงกลัั �นนำ�ามนัจุำานวน 5 แห้ง่ ไดแ้ก ่โรงกลัั �นนำ�ามนัขอำงบรษ่ทัี่ 
ไที่ยอำอำยลั ์จุำากดั (มห้าชน) โรงกลัั �นนำ�ามนัขอำงบรษ่ทัี่ เอำสิ่โซ่ 
(ประเที่ศัไที่ย) จุำากดั (มห้าชน) โรงกลัั �นนำ�ามนัขอำงบร่ษัที่  
ไอำอำารพ์ิ่ซี ีจุำากดั (มห้าชน) โรงกลัั �นนำ�ามนัขอำงบรษ่ทัี่ พิ่ทีี่ทีี่ ี
โกลับอำลั เคมค่ลััสิ่์ จุำากดั (มห้าชน) แลัะโรงกลัั �นนำ�ามนัขอำง
บรษ่ทัี่ บางจุาก ป่โต่รเลัยีม จุำากดั (มห้าชน) ซึ�งก๊าซ LPG มี
คุณภาพิ่อำยู่ในระดบัเดยีวกนั ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึไม่เน้นกลัยุที่ธิ์
ดา้นราคา โดยบรษ่ทัี่มนีโยบายการสิ่รา้งคลังัก๊าซสิ่ำารอำงต่ั �งแต่่
ปี 2566 ถงึ 2570 เพิ่้�อำให้ม้คีลังักระจุายอำยูท่ี่ ั �วประเที่ศั เพิ่้�อำลัด
ต่น้ทีุ่นในการขนสิ่ง่ก๊าซ LPG จุากโรงกลัั �นนำ�ามนัไปยงัคลังัก๊าซ
รวมถงึเป็นการลัดการใชก๊้าซเรอ้ำนกระจุกในการขนสิ่ง่ก๊าซใน
อำนาคต่ เพิ่้�อำให้ก้ารจุดัห้าสิ่น่คา้ไดม้าซึ�งสิ่น่คา้ที่ี�เป็นมต่่รต่่อำสิ่่�ง
แวดลัอ้ำมดว้ย 

นอำกจุากนี� ในการขนสิ่่งก๊าซ LPG จุากผู้ผลั่ต่ LPG 
ภายในประเที่ศัที่ี�ต่อ้ำงขนสิ่ง่ที่างเรอ้ำ บรษ่ทัี่จุะให้บ้รษ่ทัี่ยอ่ำยขอำง
บรษ่ทัี่ที่ี�ประกอำบธิุรกจุ่ขนสิ่ง่ก๊าซ LPG ที่างเรอ้ำเป็นผูด้ำาเน่นการ
โดยขนสิ่่งก๊าซ LPG จุากคลังัเกบ็ก๊าซ LPG ขอำงปต่ที่. แลัะ
จุากโรงกลัั �นนำ�ามนัมายงัคลังัเกบ็ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่ เพิ่้�อำให้้
ต่น้ที่นุการจุดัห้าสิ่น่คา้ที่ี�ประห้ยดั สิ่ามารถควบคมุประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่
การขนสิ่ง่ได้

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
•  เป้าห้มายระยะสิ่ั �น : 
-  ไม่มีเห้ตุ่การณ์ขอำงการไม่ปฏิ่บัต่่ต่ามเกี�ยวกับ 
ผลักระที่บด้านสิุ่ขภาพิ่แลัะความปลัอำดภัยขอำง 
สิ่น่คา้แลัะบรก่าร

-  ไม่มีเห้ตุ่การณ์ ไม่ปฏิ่บัต่่ต่ามข้อำกำาห้นดเกี�ยวกับ 
การสิ่้�อำสิ่ารการต่ลัาด

• เป้าห้มายระยะยาว : 
-  มกีระบวนการจุดัห้าก๊าซ LPG ที่ี�เป็นมต่่รต่่อำ 
สิ่่�งแวดลัอ้ำมให้เ้ป็นไปอำยา่งต่่อำเน้�อำง

- สิ่ามารถลัดต่น้ที่นุในการขนสิ่ง่ต่่อำปีรอ้ำยลัะ 2

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• ไมม่กีารปลัอ่ำยก๊าซ LPG ห้รอ้ำสิ่ว่นห้นึ�งสิ่ว่นใดที่ี�เกด่ขึ�น

จุากกระบวนการจุดัห้า บรรจุ ุแลัะการจุำาห้น่ายก๊าซ LPG อำอำก
สิู่ส่ิ่ ่�งแวดลัอ้ำมภายนอำก

• ปี 2564 มกีารวางแผนงานแลัะกำาห้นดผูร้บัผด่ชอำบใน
การสิ่ำารวจุพิ่้�นที่ี�แลัะวางแผนโครงการสิ่รา้งคลังัก๊าซที่ั �วประเที่ศั 
ซึ�งจุะมกีารเร่�มโครงการในปี 2566 เพิ่้�อำสิ่ำารอำงก๊าซแลัะเป็นการ
ไดม้าซึ�งสิ่น่คา้ที่ี�เป็นมต่่รกบัสิ่่�งแวดลัอ้ำม

 

 

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256454
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  กิารค่วบคุ่มคุ่ณภาพัถัังกิ๊าซ่ LPG
ปัญห้าเร้�อำงสิ่่�งแวดลั้อำมแลัะสิ่ท่ี่ธิข่อำงผู้บรโ่ภคมแีนวโน้มที่ี�จุะมคีวามสิ่ำาคญัเพิ่่�มมากขึ�น ซึ�งรฐับาลัอำาจุมกีารอำอำกกฎห้มาย

เพิ่่�มเต่ม่ในสิ่่วนขอำงการเพิ่่�มความปลัอำดภยัให้แ้ก่ผู้ใชก๊้าซ LPG รวมถงึการรณรงค์ในเร้�อำงขอำงการรกัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม ซึ�งอำาจุจุะ

มผีลักระที่บต่่อำต่น้ทีุ่นการดำาเน่นงาน แลัะกำาไรในอำนาคต่ขอำงบรษ่ทัี่ บรษ่ทัี่ในฐานะผูป้ระกอำบธิุรกจุ่คา้ก๊าซ LPG ไดต้่ระห้นกัถงึ

ความสิ่ำาคญัดงักลั่าว จุงึไดม้กีารคดัสิ่รรเฉพิ่าะวสัิ่ดุเห้ลัก็กลัา้ผว่เรยีบ สิ่มำ�าเสิ่มอำ ไรร้อำยต่ำาห้น่ ที่ี�ผ่านการที่ดสิ่อำบแลัว้มาผลัต่่

เป็นต่วัถงั อำกีที่ั �งบรษ่ทัี่มนีโยบายการควบคมุถงับรรจุกุ๊าซ LPG คลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่ารก๊าซ 

LPG ขอำงบรษ่ทัี่ ให้ม้มีาต่รฐานความปลัอำดภยัต่่อำผูบ้รโ่ภคแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมเป็นไปต่ามที่ี�ห้น่วยงานราชการที่ี�มหี้น้าที่ี�กำากบัดแูลั

ไดก้ำาห้นดไว ้โดยในการผลัต่่ถงัก๊าซ LPG บรษ่ทัี่ไดร้บัการต่รวจุสิ่อำบให้เ้ป็นไปต่ามมาต่รฐานอุำต่สิ่าห้กรรม (มอำก.) ที่ี�กำาห้นด 

ขึ�นโดยสิ่ำานกังานมาต่รฐานผลัต่่ภณัฑ์อุ์ำต่สิ่าห้กรรม กระที่รวงอุำต่สิ่าห้กรรม

นอำกจุากนี� บร่ษัที่ยังได้ปฏิ่บัต่่ต่ามข้อำบังคับขอำง 

กรมธิรุกจุ่พิ่ลังังาน กระที่รวงพิ่ลังังาน โดยมกีารต่รวจุสิ่อำบถงัก๊าซ

LPG ที่ี�ผา่นการใชง้านมาแลัว้ 5 ปี ดว้ยการที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การรบั

แรงดนัขอำงถงั (Hydro Test) แลัะต่รวจุสิ่อำบถงัที่ี�ผา่นการใชง้าน

มาแลัว้ 10 ปี ดว้ยการที่ดสิ่อำบให้ญ่ ซึ�งประกอำบไปดว้ยการที่ดสิ่อำบ

สิ่ภาพิ่การรบัแรงดนัขอำงถงั (Hydro Test) แลัะการที่ดสิ่อำบ

สิ่ภาพิ่การยด้ต่วัขอำงเน้�อำเห้ลัก็ขอำงถงั (Expansion Test) แลัะ

ที่กุๆ 5 ปีภายห้ลังัปีที่ี� 10 จุะที่ำาการที่ดสิ่อำบให้ญ่ ซึ�งประกอำบ

ไปดว้ย การที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การรบัแรงดนัขอำงถงั (Hydro Test) แลัะ

กิารควิบัคุมูคุณภาพัใน์กิารจัดเกิ็บัและ
จำหน์�ายกิ๊าซ LPG

บรษ่ทัี่มกีารดำาเน่นการขอำอำนุญาต่ในการกอ่ำสิ่รา้งแลัะไดร้บั

การต่รวจุสิ่อำบจุากห้น่วยงานราชการที่ี�เกี�ยวขอ้ำงอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำ

เพิ่้�อำให้ค้ลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่าร

ก๊าซ LPG มคีวามปลัอำดภยัแลัะเป็นไปต่ามมาต่รฐานที่ี�ห้น่วย

งานราชการกำาห้นด ซึ�งบรษ่ทัี่กไ็ดป้ฏิบ่ตั่ต่่ามกฎระเบยีบ ขอ้ำ

บงัคบัขอำงห้น่วยงานราชการที่ี�เกี�ยวขอ้ำงอำยา่งเครง่ครดั 

นอำกจุากนี� ในการจุำาห้น่ายก๊าซ LPG บรรจุุถงั บรษ่ทัี่ได้

ปฏิบ่ตั่ต่่ามขอ้ำกำาห้นดสิ่ำาห้รบัขอ้ำมลูัสิ่น่คา้ที่ี�เป็นผลัมาจุากความ

รบัผด่ชอำบต่่อำสิ่น่คา้แลัะบรก่าร โดยปัจุจุุบนับรษ่ทัี่มเีอำกสิ่าร

ดา้นความปลัอำดภยัเกี�ยวผลัต่่ภณัฑ์ ์ประกอำบดว้ย 1) MSDS -  

ผลัต่่ภณัฑ์ ์LPG 2) MSDS - ผลัต่่ภณัฑ์แ์อำมโมเนียแอำนไฮดรสัิ่ 

3) MSDS – ผลัต่่ภณัฑ์แ์อำมโมเนียมไฮดรอำกไซด ์โดยมกีารระบุ

ในฉลัากที่ี�ต่ด่ไปกบัถงัก๊าซอำยา่งชดัเจุน

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• คลังัเกบ็ก๊าซ LPG โรงบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะสิ่ถานีบรก่าร

ก๊าซ LPG ขอำงบรษ่ทัี่มสีิ่ภาพิ่แลัะคุณภาพิ่อำยู่ในมาต่รฐานที่ี�

ห้น่วยงานราชการกำาห้นด

• ไมเ่คยมเีห้ตุ่การณ์ไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามขอ้ำกำาห้นดเกี�ยวกบัการ

สิ่้�อำสิ่ารการต่ลัาด

การที่ดสิ่อำบสิ่ภาพิ่การยด้ต่วัขอำงเน้�อำเห้ลัก็ขอำงถงั (Expansion 

Test) ที่กุครั �ง ซึ�งห้ากถงัก๊าซ LPG ไมผ่า่นการที่ดสิ่อำบบรษ่ทัี่

จุะไมน่ำาไปบรรจุกุ๊าซ LPG แลัะดำาเน่นการที่ำาลัายที่่�งที่นัที่ี

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• ไมเ่คยก่อำให้เ้กด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่ ห้รอ้ำ ความเสิ่ยีห้าย

• ไมม่กีารรอ้ำงเรยีนดา้นคณุภาพิ่จุากลักูคา้

• ไมม่ขีอ้ำพิ่พ่ิ่าที่จุากการไมป่ฏิบ่ตั่ต่่ามขอ้ำบงัคบัขอำงห้น่วย

งานราชการที่ี�มหี้น้าที่ี�กำากบัดแูลัดา้นธิรุกจุ่พิ่ลังังาน

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 55
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กิารเปิด้เผยทิศทางและค่วามค่ืบห่น้าของบริษััท
จุากการที่ี�บรษ่ทัี่ได้มกีารนำาขอ้ำมูลัจุากแนวโน้มแลัะที่ศ่ัที่างการเปลัี�ยนแปลังขอำงโลัก เป้าห้มายในการดำาเน่นธิุรกจุ่จุาก

การกำาห้นดวส่ิ่ยัที่ศััน์แลัะพิ่นัธิกจุ่ การวเ่คราะห้ค์วามเสิ่ี�ยงที่ี�มผีลักระที่บต่่อำความยั �งยน้ รวมถงึการวเ่คราะห้ป์ระเดน็สิ่ำาคญัที่ี�มี

ความสิ่อำดคลัอ้ำงกบัต่วัชี�วดัต่ามกรอำบการรายงานความยั �งยน้สิ่ากลั (Global Reporting Initiative : GRI Standard) มาประเมน่

สิ่าระสิ่ำาคญัที่ี�มผีลักระที่บต่่อำบรษ่ทัี่แลัะผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี จุนเป็นขอ้ำมลูัที่ี�นำามากำาห้นดที่ศ่ัที่างกลัยุที่ธิข์อำงบรษ่ทัี่ เพิ่้�อำเป็นแนวที่าง

ให้บ้รษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญัแลัะบรห่้ารจุดัการประเดน็ต่่างๆ  ให้เ้กด่ความยั �งยน้ ไมว่า่จุะเป็นที่างดา้นเศัรษฐกจุ่ สิ่งัคม แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ที่ั �งต่่อำบรษ่ทัี่แลัะผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีเอำง รวมถงึสิ่่�งแวดลัอ้ำมดว้ย

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
จุากที่่ศัที่างกลัยุที่ธิ์ที่ี�บร่ษัที่มีการกำาห้นดไว้นั �น สิ่่งผลั

ให้้บรษ่ทัี่ต่้อำงสิ่รรห้าแนวที่าง รวมถงึวธ่ิกีารบรห่้ารจุดัการ

ให้ผ้ลัการดำาเน่นงานเป็นไปต่ามกลัยุที่ธิ์ที่ี�บรษ่ทัี่กำาห้นด ซึ�ง

ประกอำบดว้ย กลัยุที่ธิด์า้นการสิ่รา้งความมั �นคงดา้นพิ่ลังังาน

ให้ก้บัประเที่ศั กลัยุที่ธิก์ารสิ่่งเสิ่รม่การดูแลัชุมชนแลัะสิ่งัคม  

กลัยทุี่ธิก์ารอำนุรกัษพ์ิ่ลังังาน ที่รพัิ่ยากรธิรรมชาต่แ่ลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม

แลัะกลัยทุี่ธิด์า้นความปลัอำดภยั อำาชวีอำนามยัแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม 

สิ่่งผลัให้้บรษ่ัที่มนีโยบายในการลังทีุ่นในโครงสิ่ร้างพิ่้�นฐาน

เพิ่้�อำรอำงรบัการจุดัเกบ็ก๊าซ LPG เพิ่่�มขึ�น โดยการสิ่รา้งคลังั

เกบ็ก๊าซ LPG เพิ่้�อำเพิ่่�มปรม่าณสิ่ำารอำงก๊าซ 40,000 เมต่รก่ต่นั 

ภายในระยะเวลัา 5 ปี ให้ส้ิ่อำดคลัอ้ำงกบัการสิ่รา้งความเต่บ่โต่

ที่างเศัรษฐก่จุขอำงประเที่ศั การเพิ่่�มรายได้แลัะความมั �งคั �ง

ที่างเศัรษฐกจุ่ให้แ้ก่ประเที่ศัดว้ยการชำาระภาษอีำยา่งเต่ม็ความ 

สิ่ามารถ แลัะจุา่ยเงน่ปันผลัให้ก้บัผูถ้อ้ำหุ้น้อำยา่งเป็นธิรรม รวมถงึ

นโยบายการดแูลัสิ่งัคมแลัะชมุชน โดยมุง่เน้นการจุา้งงานบุคคลั

ในที่อ้ำงถ่�น เพิ่้�อำสิ่ง่เสิ่รม่การสิ่รา้งงานให้ก้บัชุมชนที่ี�อำยู่ใกลัเ้คยีง

บรษ่ทัี่ ซึ�งชว่ยให้ช้มุชนมรีายไดแ้ลัะไมต่่อ้ำงไปที่ำางานในที่ี�ห้า่งไกลั

จุากชมุชน มชีวีต่่ความเป็นอำยูท่ี่ี�ดขี ึ�น โดยที่ี�บรษ่ทัี่ไดพ้ิ่นกังาน

ที่ี�ที่ำางานระยะยาวรว่มกบับรษ่ทัี่ ลัดการ Turnover แลัะสิ่ามารถ

เขา้ถงึชมุชนโดยรอำบได ้เพิ่้�อำสิ่รา้งความสิ่ามคัครีะห้วา่งบรษ่ทัี่

แลัะชุมชน นอำกจุากนี�ยงัมกีารลังทีุ่นในดา้นสิ่งัคม เพิ่้�อำให้ม้ี

การจุดักจุ่กรรมห้รอ้ำโครงการเพิ่้�อำสิ่าธิารณะประโยชน์มากขึ�น 

นโยบายการมสีิ่่วนร่วมในการอำนุรกัษ์พิ่ลังังานเพิ่้�อำลัด

การเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภูมอ่ำากาศัในประเที่ศัแลัะระดบัโลัก 

ซึ�งให้ค้วามสิ่ำาคญัต่่อำการบรห่้ารจุดัการกจุ่กรรมการดำาเน่นงาน

ขอำงบรษ่ทัี่ โดยบรษ่ทัี่มกีารเพิ่่�มการลังที่นุดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำมเพิ่้�อำ

ลัดการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก 

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
ด้ิานเศรืษฐก่จ

• รายไดจุ้ากการขายเพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 รอ้ำยลัะ 2

• รายไดจุ้ากการให้บ้รก่ารเพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 รอ้ำยลัะ 2.00

•  กำาไรก่อำนต่้นทีุ่นที่างการเง่นแลัะภาษีเง่นได้ เพิ่่�มขึ�น 

จุากปี 2563 รอ้ำยลัะ 2 

•  อำัต่ราสิ่่วนห้นี�สิ่่นสิุ่ที่ธิ่ต่่อำกำาไรก่อำนต่้นทีุ่นที่างการเง่น 

แลัะภาษเีงน่ได ้ลัดลังรอ้ำยลัะ 2

• กำาไรสิ่ทุี่ธิต่่่อำหุ้น้เพิ่่�มขึ�นรอ้ำยลัะ 40

• อำตั่ราการจุา่ยเงน่ปันผลัต่่อำหุ้น้เพิ่่�มขึ�นรอ้ำยลัะ 10

 

ด้ิานสงัค้มี

• อำตั่ราการลัาอำอำกขอำงพิ่นกังานไมเ่กน่รอ้ำยลัะ 5

• ไมม่กีารเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่รนุแรงถงึขั �นห้ยดุงาน

ด้ิานส่�งแวดิล้อมี

•  ปร่มาณการใช้พิ่ลัังง านเช้� อำ เพิ่ลั่งในยานพิ่าห้นะ  

ไมเ่กน่ 3.4 ลัา้นลัต่่ร

•  ปรม่าณการใช้ไฟฟ้า ไม่เกน่ 10.8 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่์-ชั �วโมง 

(KWh)

• ปรม่าณการใชน้ำ�าประปา 0.7 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256456



SIAMGAS

ผลด้ำเนินงาน (ด้้านเศรษัฐกิิจ)
ขอ้ำมลูัการรายงานผลัประกอำบการผา่นมาขอำงบรษ่ทัี่ มรีายลัะเอำยีดดงันี� 

รายไดจุ้ากการขาย  78,019,860,199 บาที่ 54,518,590,634 บาที่ 23,501,269,565 บาที่ 30.12 % 

รายไดจุ้ากการให้บ้รก่าร  317,085,847 บาที่ 318,308,402 บาที่ (1,222,555) บาที่ - 0.38 % 

กำาไรก่อำนต่น้ที่นุที่าง 5,279,288,862 บาที่ 3,047,309,137 บาที่ 2,231,979,725 บาที่  42.28 %

การเงน่แลัะภาษเีงน่ได ้

ห้นี�สิ่น่สิ่ทุี่ธิ ่ 34,101,054,155 บาที่ 28,524,282,997 บาที่ 5,576,771,158 บาที่  16.35 % 

กำาไรสิ่ทุี่ธิต่่่อำหุ้น้ 2.07 บาที่ 1.12 บาที่ 0.95 บาที่ 45.89 %

  ต่่อำหุ้น้  ต่่อำหุ้น้  ต่่อำหุ้น้  

อำตั่ราการจุา่ยเงน่ปันผลั 1.00 บาที่ 0.50 บาที่ 0.50 บาที่ 50 % 

ต่่อำหุ้น้`

 
ม้ลค�าเชิงเศ์รษัฐก๊ิจ

 ปิี 2564 ปิี 2563 เพิ�มข้้�น (ลด์ลง)
 จำนวน หน�วย จำนวน หน�วย จำนวน หน�วย คิด์เปิ็น (%)

ประวตั่ก่ารจุา่ยเงน่ปันผลัยอ้ำนห้ลังัที่ี�ผา่นมาขอำงบรษ่ทัี่ มรีายลัะเอำยีดดงันี�

 
รายละเอียด์ก๊ารจ�ายเงินปิันผู้ล

 รอบปิีบัญชี สิ�นส่ด์  รอบปิีบัญชี สิ�นส่ด์
  31 ธ์ันวาคม 2564 31 ธ์ันวาคม 2563
1. กำาไรสิ่ทุี่ธิ ่(ลัา้นบาที่)  3,903.74 2,100.44

2. อำตั่ราการจุา่ยเงน่ปันผลัประจุำาปี (บาที่:หุ้น้)  1.00 0.50

3. รวมเป็นเงน่ปันผลัจุา่ยที่ั �งสิ่่�นประมาณ (ลัา้นบาที่) 1,837.86 918.93

**หมีายเหติ ุ: การรายงานขอ้ำมลูัเชง่เศัรษฐกจุ่เป็นการรายงานขอ้ำมลูัขอำงบรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด ์ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั (มห้าชน) 

เน้�อำงจุากบรษ่ทัี่ในกลัุม่อำ้�นๆ  อำยูร่ะห้วา่งกระบวนการวางแผนเพิ่้�อำขยายผลัการรายงานต่่อำไป**

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 57
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ผลด้ำเนินงาน (ด้้านสังค่ม)
มขีอ้ำมลูัขอำงพิ่นกังานในปี 2564 แลัะ 2563 ดงันี�

**หมีายเหติ ุ: การรายงานขอ้ำมลูัขอำงพิ่นกังานเป็นการรายงานขอ้ำมลูัขอำงบรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด ์ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั (มห้าชน) 

เน้�อำงจุากบรษ่ทัี่ในกลัุม่อำ้�นๆ  อำยูร่ะห้วา่งกระบวนการวางแผนเพิ่้�อำขยายผลัการรายงานต่่อำไป**

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256458

 ข้�อม้ลพนัก๊งาน ปิี 2564 ปิี 2563 เพิ�มข้้�น (ลด์ลง)
พิ่นกังานให้มท่ี่ั �งห้มด (คน) 361 144 217 

พิ่นกังานที่ี�ลัาอำอำกที่ั �งห้มด (คน) 428 206 222 

อำตั่ราการลัาอำอำกจุากงาน  1.21% 0.86% 0.35% 
(% ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด) 

การลัาคลัอำดบุต่ร (คน) 8 6 2 

พิ่นกังานที่ี�กลับัมาที่ำางานห้ลังัจุากคลัอำดบุต่ร 8 6 2 

อำตั่ราการกลับัมาที่ำางานห้ลังัจุากคลัอำดบุต่ร (%) 100% 100% -

 ปิี 2564  ปิี 2563
 สัด์ส�วนพนัก๊งานแยก๊ตามเพศ์

 จำนวน (คน) คิด์เปิ็น(%) จำนวน (คน) คิด์เปิ็น(%)

รวมพิ่นกังานชาย 1,422 74% 1,358 75% 

รวมพิ่นกังานห้ญง่ 506 26% 446 25%



SIAMGAS

ผลด้ำเนินงาน (ด้้านสิ�งแวด้ล้อม)
การใชพ้ิ่ลังังานที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกแลัะแห้ลัง่ที่ี�มา

**หมีายเหติ ุ: การรายงานขอ้ำมลูัดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำมเป็นการรายงานขอ้ำมลูัขอำงบรษ่ทัี่ สิ่ยามแก๊สิ่ แอำนด ์ป่โต่รเคมคีลััสิ่ ์จุำากดั (มห้าชน)

เน้�อำงจุากบรษ่ทัี่ในกลัุม่อำ้�นๆ  อำยูร่ะห้วา่งกระบวนการวางแผนเพิ่้�อำขยายผลัการรายงานต่่อำไป**

 ก๊ารรายงาน ปิระเภทพลังงาน แหล�งที�มา ปิริมาณ หน�วย
การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างต่รง นำ�ามนัดเีซลั ภายนอำก 3.38 ลัา้นลัต่่ร 

(ประเภที่ที่ี� 1)     

การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำม  ไฟฟ้า การไฟฟ้า 10.77 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่-์ชั �วโมง

(ประเภที่ที่ี� 2)    (KWh) 

การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำมอำ้�นๆ  นำ�า การประปา 0.67 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่ 

(ประเภที่ที่ี� 3) 
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กิารตอบสนองค่วามต้องกิารและค่วามพั้งพัอใจกิับลูกิค่้า
บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญัต่่อำความพิ่งึพิ่อำใจุขอำงลัูกคา้เป็นสิ่ำาคญั โดยกระบวนการการรบัขอ้ำรอ้ำงเรยีน รบัฟังปัญห้า แลัะการ

สิ่ำารวจุความต่้อำงการขอำงลัูกคา้ เพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงสิ่่�งที่ี�ลัูกคา้ต่้อำงการได้อำย่างครบถ้วน จุะสิ่่งผลัให้ส้ิ่ามารถเพิ่่�มยอำดขายจุากความ

พิ่งึพิ่อำใจุขอำงลัูกคา้ได ้ความที่า้ที่ายการที่ี�บรษ่ทัี่มกีระบวนการการสิ่ำารวจุความพิ่งึพิ่อำใจุขอำงลัูกคา้ไม่ครอำบคลัุมต่ามกลัุ่มเป้าห้มาย 

แลัะการนำาผลัมาวเ่คราะห้อ์ำาจุสิ่ง่การวเ่คราะห้เ์พิ่้�อำนำาไปปรบัปรุงแก้ไขนั �นผด่พิ่ลัาด ไมส่ิ่ามารถต่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้

ไดค้รบถว้น แลัะมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ แลัะห้ากบรษ่ทัี่มนีโยบายการสิ่ำารวจุความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้โดยมกีารกำาห้นดกลัุ่มเป้าห้มายที่ี�

ชดัเจุน แลัะกำาห้นดปรม่าณการต่อำบกลับัให้ช้ดัเจุน ที่ำาให้ก้ารนำาขอ้ำมลูัมาวเ่คราะห้ก์ารปรบัปรงุแก้ไขมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ สิ่ามารถต่อำบสิ่นอำง

ความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้ได ้แลัะสิ่ง่ผลัให้ล้ักูคา้มคีวามพิ่งึพิ่อำใจุแลัะเกด่ความจุงรกัภกัดกีบัสิ่น่คา้ในกลัุม่บรษ่ทัี่ในที่ี�สิ่ดุ 

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
•  ผลัการประเมน่ความพิ่งึพิ่อำใจุลักูคา้โดยรวมมากกวา่ 

รอ้ำยลัะ 95
• จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคณุภาพิ่เป็นศันูย์
•  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงการให้บ้รก่ารเฉลัี�ย 

ต่ำ�ากวา่ 5 ครั �งต่่อำเดอ้ำน
การืบร่ืหารืค้วามีสมัีพิ่นัธุล์กูค้้า
บรษ่ัที่มกีารสิ่ำารวจุความต่้อำงการแลัะกำาห้นดช่อำงที่าง 

รบัฟังความคด่เห้น็ขอำงลักูคา้ เพิ่้�อำนำาขอ้ำมลูัที่ี�ไดม้าวเ่คราะห้แ์ลัะ
การดำาเน่นการปรบัปรุง เพิ่้�อำต่อำบสิ่นอำงต่่อำความต่อ้ำงการแลัะ 
ความคาดห้วงัขอำงลักูคา้ โดยบรษ่ทัี่ที่ำาการสิ่ำารวจุความพิ่งึพิ่อำใจุ 
ประจุำาปีแลัะรบัฟังความคด่เห้น็ขอำงลัูกคา้ผ่านช่อำงที่างการ
สิ่้�อำสิ่ารต่่างๆ  อำาที่ ่การรบัเร้�อำงรอ้ำงเรยีน การประชมุรว่มกบัลักูคา้ 
พิ่รอ้ำมที่ั �งต่ด่ต่ามผลัการดำาเน่นงานเที่ยีบกบัต่วัชี�วดั เพิ่้�อำนำาผลัที่ี�
ไดม้าเป็นขอ้ำมลูัในการปรบัปรงุแผนงานแลัะพิ่ฒันาการบรห่้าร 
ที่ี�สิ่อำดคลัอ้ำงกบัความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้ต่่อำไป นอำกจุากนี�ยงัมี
การจุดักจุ่กรรมการจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบัผลัต่่ภณัฑ์์
แลัะความปลัอำดภัยในการใช้ การบรรจุุ การเก็บรักษา
ผลัต่่ภณัฑ์ก์จุ่กรรมรว่มสิ่นุกรวมถงึต่อำบคำาถามลักูคา้ผา่นชอ่ำง
ที่าง Facebook/Website การจุดัที่มีงานให้บ้รก่ารเพิ่้�อำไปต่รวจุ
เชค็ ซ่อำมบำารงุ กรณลีักูคา้อุำต่สิ่าห้กรรม เพิ่้�อำเป็นการสิ่รา้งความ
สิ่มัพิ่นัธิท์ี่ี�ดใีห้ก้บัลักูคา้ สิ่ามารถต่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการขอำง
ลักูคา้ได ้แลัะสิ่ง่ผลัให้ล้ักูคา้มคีวามพิ่งึพิ่อำใจุแลัะเกด่ความจุงรกั
ภกัดกีบัสิ่น่คา้ในกลัุม่บรษ่ทัี่ในที่ี�สิ่ดุ

3.5, 0.5

96%

 พึึงพึอใจ   ไม่่พึึงพึอใจ   ไม่่ร้ะบุ

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
บร่ษัที่มีกระบวนการให้้บร่การที่ี�ต่อำบสิ่นอำงกลัุ่มลัูกค้า

ดงันี�

1. ลักูคา้ที่ี�นำาก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นก๊าซหุ้งต่ม้ มกีารจุดั

สิ่ง่ก๊าซ LPG ที่ี�รวดเรว็แลัะมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ เน้�อำงจุากการที่ี�ม ี

ที่ำาเลัที่ี�ต่ั �งขอำงคลังัเกบ็ก๊าซ LPG ที่ี�ครอำบคลัมุที่ั �วประเที่ศัแลัะ

การใชบ้รก่ารระบบการขนสิ่ง่ก๊าซ LPG ที่ี�มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ขอำง

บรษ่ทัี่ย่อำยขอำงบรษ่ทัี่ รวมถึงบรษ่ทัี่ได้ให้้ความสิ่ำาคญักบั

ความปลัอำดภยัขอำงถงัก๊าซ LPG โดยมกีารต่รวจุสิ่อำบสิ่ภาพิ่ถงั

ก๊าซ LPG ให้อ้ำยูใ่นสิ่ภาพิ่ที่ี�สิ่ามารถใชง้านไดอ้ำยา่งปลัอำดภยั 

อำยูเ่สิ่มอำ อำกีที่ั �งยงัมกีารจุำาห้น่ายก๊าซ LPG ในราคาเห้มาะสิ่ม

เพิ่้�อำให้ล้ักูคา้ขายสิ่ง่สิ่ามารถมผีลักำาไรแลัะดำาเน่นธิรุกจุ่ได ้แลัะ 

บรษ่ทัี่ยงัมชีอ่ำงที่างให้ค้ำาปรกึษาในดา้นการต่ลัาดแลัะการขาย

อำยา่งใกลัช้ด่ การจุดัสิ่มัมนาฝึ่กอำบรมเกี�ยวกบัความรูด้า้นการ

ใชก๊้าซ LPG แลัะวธ่ิกีารใชก๊้าซ LPG อำยา่งปลัอำดภยั
2. ลักูคา้ที่ี�นำาก๊าซ LPG ไปใชเ้ป็นเช้�อำเพิ่ลัง่ในรถยนต่ ์โดยบรษ่ทัี่
มกีารจุดัสิ่ง่ก๊าซ LPG ที่ี�รวดเรว็ต่ามความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้ 
จุำาห้น่ายก๊าซ LPG ในราคาเห้มาะสิ่ม 
3. ลักูคา้ที่ี�นำาก๊าซ LPG ไปใช้ในดา้นอุำต่สิ่าห้กรรม โดยบรษ่ทัี่
มกีารลังทีุ่นในอุำปกรณ์แลัะการต่่ดต่ั �งระบบจุ่ายก๊าซ LPG 
ให้้กบัลัูกค้าเพิ่้�อำเป็นแรงจุูงใจุให้้ลัูกค้าที่ำาสิ่ญัญาซ้�อำขายก๊าซ 
LPG ระยะยาวกบับรษ่ทัี่ อำีกที่ั �งมชี่อำงที่างให้้คำาปรกึษาแนะนำา
ดา้นการต่ด่ต่ั �งอุำปกรณ์ต่่างๆ  ในกรณีที่ี�ลัูกคา้มคีวามประสิ่งคท์ี่ี�
จุะต่ด่ต่ั �งอุำปกรณ์เอำง รวมถงึการให้บ้รก่ารต่รวจุสิ่อำบอุำปกรณ์แลัะ
ระบบจุ่ายก๊าซ LPG ให้อ้ำยูใ่นสิ่ภาพิ่ที่ี�สิ่ามารถใชง้านไดอ้ำยา่ง
ปลัอำดภยั ที่ั �งอุำปกรณ์ที่ี�บรษ่ทัี่เป็นผูต้่ด่ต่ั �งให้ล้ักูคา้แลัะอุำปกรณ์
ที่ี�ลักูคา้ต่ด่ต่ั �งเอำง การจุดัสิ่มัมนาฝึ่กอำบรมเกี�ยวกบัความรูด้า้น
การใชก๊้าซ LPG แลัะวธ่ิกีารใชก๊้าซ LPG อำยา่งปลัอำดภยั

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
•  จุากการสิ่ำารวจุความพิ่ึงพิ่อำใจุลัูกค้าประจุำาปีผลัการ

ประเมน่ความพิ่งึพิ่อำใจุลักูคา้โดยรวมเที่า่กบั 95%
• ไมม่ขีอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคณุภาพิ่
•  จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงการให้บ้รก่ารเฉลัี�ยไม่สิู่งกว่า  

1 ครั �งต่่อำเดอ้ำน

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256460
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ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ม่ส่วนได้้เส่ย
การดำาเน่นธิุรกจุ่ภายใต่้ความคาดห้วงัขอำงผูม้สีิ่่วนได้เสิ่ยีแต่่ลัะกลัุ่ม เป็นสิ่่วนที่ี�บรษ่ทัี่ให้้ความสิ่ำาคญั เน้�อำงจุากการดำาเน่น

ธิุรก่จุให้้บรรลัุต่ามเป้าห้มายนั �นต่้อำงอำาศัยัความร่วมมอ้ำขอำงผู้มสีิ่่วนได้เสิ่ยี ดงันั �นการสิ่ร้างการมสีิ่่วนร่วมกบัผู้มสีิ่่วนได้สิ่่วน

เสิ่ยีทีุ่กกลัุ่มอำย่างมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ เป็นความที่้าที่ายขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�จุะนำาพิ่าให้้บรษ่ทัี่บรรลัุเป้าห้มายได้ รวมถงึเพิ่้�อำลัดผลักระที่บ 

ที่ี�อำาจุเกด่ขึ�นจุากผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี ไมว่า่จุะเป็นผลักระที่บดา้นเศัรษฐกจุ่สิ่งัคม แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมถงึผลักระที่บต่่อำการดำาเน่นธิุรกจุ่ 

ขอำงบรษ่ทัี่แลัะประโยชน์โดยรวมขอำงประเที่ศั นอำกจุากนี�การสิ่รา้งการมสีิ่ว่นรว่มกบัผูม้สีิ่ว่นไดส้ิ่ว่นเสิ่ยียงัสิ่รา้งโอำกาสิ่ให้เ้กด่เครอ้ำขา่ย 

ความรว่มมอ้ำกบัที่ั �งภาครฐั ภาคประชาสิ่งัคม แลัะภาคธิรุกจุ่ที่ี�เขม้แขง็แลัะยั �งยน้ ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึมกีารดำาเน่นงานโดยให้ค้วามสิ่ำาคญั 

กบัผลัต่อำบแที่นต่่อำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีแต่่ลัะกลัุม่เพิ่้�อำสิ่รา้งความสิ่มัพิ่นัธิท์ี่ี�ดใีห้ก้บัผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่กุกลัุม่อำยา่งเที่า่เที่ยีมกนั  

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
• ผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีไดร้บัผลัต่อำบแที่นอำยา่งเที่า่เที่ยีมกนั 

ผู้ลดำเน์ิน์งาน์
ผูู้ถื้อหุ้น
ผู้ถ้อำหุ้้นค้อำกลัุ่มบุคคลัที่ี�มีความสิ่ำาคญั เปรียบเสิ่ม้อำน 

เป็นเจุ้าขอำงบรษ่ัที่ห้รอ้ำเจุ้าขอำงเงน่ลังทีุ่นในก่จุการ ซึ�งที่าง
บรษ่ทัี่เอำงไดด้ำาเน่นธิุรกจุ่ให้เ้ป็นไปอำยา่งโปรง่ใสิ่ แลัะคำานึงถงึ
การเจุรญ่เต่บ่โต่ขอำงมลูัคา่บรษ่ทัี่แลัะการเต่บ่โต่ขอำงธิรุกจุ่อำยา่ง
ยั �งยน้ โดยมเีป้าห้มายในการสิ่รา้งยอำดขายสิ่ทุี่ธิจุ่ากการดำาเน่น
ธิุรกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 รอ้ำยลัะ 1 พิ่รอ้ำมกำากบั 
ดแูลับรห่้ารจุดัการความเสิ่ี�ยงที่ี�เห้มาะสิ่มแลัะมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่
เพิ่้�อำให้้ไดผ้ลัการประเมน่การกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ดใีน “ระดบัดี
เลัศ่ั” ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่เอำงต่อ้ำงเป่ดเผยขอ้ำมลูัอำยา่งถกูต่อ้ำง ครบถว้น 
แลัะที่นัเวลัา อำกีที่ั �งปฏิบ่ตั่ต่่่อำผูถ้อ้ำหุ้น้อำย่างเที่่าเที่ยีมกนัแลัะ
จุดัการประชมุผูถ้อ้ำหุ้น้ประจุำาปี เพิ่้�อำสิ่รา้งความน่าเช้�อำให้ก้บัผู้
ถอ้ำหุ้น้ ให้เ้ห้น็ถงึศักัยภาพิ่ที่างธิุรกจุ่ แลัะการลังทีุ่นที่ี�จุะต่อ้ำง
ไดผ้ลัต่อำบแที่นที่ี�ดใีนระยะยาวในอำนาคต่

ผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผา่นมาบรษ่ทัี่สิ่ามารถสิ่รา้งยอำดขาย 
สิ่ทุี่ธิจุ่ากการดำาเน่นธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เพิ่่�มขึ�นจุากปี 2563 ไดจุ้าก 
55,641.30 ลัา้นบาที่ เป็น 79,510.71 ลัา้นบาที่ โดยคด่เป็น 
30.12% แลัะไดผ้ลัการประเมน่การกำากบัดแูลักจุ่การที่ี�ด ีดว้ย
ระดบัคะแนน 3 ดาว ซึ�งอำยูใ่นระดบัดี

คู้�ค้้าและคู้�สญัญา
บร่ษัที่ต่ระห้นักถึงการสิ่ร้างความสิ่มัพิ่นัธิ์ที่ี�ดีต่่อำคู่ค้า

แลัะคู่สิ่ญัญา รวมถงึการสิ่รรห้าพิ่นัธิมต่่รอำยู่เร้�อำยๆ ไม่ว่าจุะ
เป็นคูค่า้ห้รอ้ำผูร้ว่มทีุ่น ผูจุ้ดัห้าวตั่ถุดบ่ แลัะผูจุ้ดัสิ่ง่สิ่น่คา้ ซึ�ง
จุะช่วยให้ก้ารบรห่้ารต่้นทีุ่นมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่มากขึ�น รวมที่ั �ง
สิ่น่คา้ห้รอ้ำบรก่ารเขา้สิู่ต่่ลัาดไดร้วดเรว็แลัะงา่ยกวา่เดม่ โดยต่ั �ง 
อำยู่บนพิ่้�นฐานความเสิ่มอำภาค ปฏิบ่ตั่ต่่ามเง้�อำนไขในสิ่ญัญา
ห้รอ้ำขอ้ำต่กลังระห้ว่างกนั ไม่เอำารดัเอำาเปรยีบคู่คา้ แลัะไดร้บั
ประโยชน์สิ่งูสิุ่ดในการที่ำาการคา้ระห้ว่างกนั ที่ั �งนี�ยงัมกีารจุดั
กจุ่กรรมเพิ่้�อำสิ่รา้งมต่่รภาพิ่ขอำงคูค่า้ โดยการจุดักจุ่กรรมพิ่าคูค่า้ 

เยี�ยมชมกจุ่การ รวมถงึให้พ้ิ่นักงานฝ่่ายขายเยี�ยมเยยีนคู่คา้
เพิ่้�อำรบัฟังขอ้ำเสิ่นอำแนะต่่างๆ  แลัะเป็นการแลักเปลัี�ยนขอ้ำมูลั
ระห้วา่งกนั

จุากการดำาเน่นงานดงักลั่าว สิ่่งผลัให้้บร่ษัที่ได้รบัผลั
ต่อำบแที่นที่ี�เป็นธิรรมที่ั �งสิ่อำงฝ่่าย ภายใต่้สิ่ญัญาห้รอ้ำเง้�อำนไข 
ที่ี�ต่กลังไวอ้ำยา่งเครง่ครดั ต่ลัอำดจุนที่ำาการประเมน่ผลัการดำาเน่น
งานขอำงคูค่า้ห้ลักั ให้เ้ป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�ต่ั �งไว ้ไดแ้ก่ 

1. อำตั่ราการสิ่ง่มอำบสิ่น่คา้ไดท้ี่นัเวลัา รอ้ำยลัะ 95
2.  อำัต่ราการสิ่่งมอำบสิ่่นค้าห้ร้อำบร่การที่ี�มีคุณภาพิ่ 

รอ้ำยลัะ 100
3. จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคณุภาพิ่จุากลักูคา้เป็นศันูย์
โดยผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผา่นมา บรษ่ทัี่มกีารสิ่ง่มอำบสิ่น่คา้

ไดท้ี่นัเวลัา ซึ�งเป็นสิ่น่คา้แลัะบรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่ 100% คด่จุาก
การที่ี�ไม่มขีอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคุณภาพิ่จุากลัูกคา้ ที่ำาให้ผ้ลัการ
ดำาเน่นงานเป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�กำาห้นดไว้

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 61
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ลกูค้้า
บร่ษัที่ให้้ความสิ่ำาคัญกับความพิ่ึงพิ่อำใจุขอำงลัูกค้า 

ทีุ่กกลัุ่มอำย่างเที่่าเที่ยีมกนัเพิ่้�อำสิ่รา้งความประที่บัใจุแลัะก่อำให้้
เกด่ความสิ่มัพิ่นัธิไมต่รทีี่ี�ดต่ี่อำกนั โดยมแีนวที่างปฏิบ่ตั่ท่ี่ี�คำานึง
ถงึชอ่ำงที่างการเขา้ถงึผลัต่่ภณัฑ์แ์ลัะบรก่ารมคีวามสิ่ะดวกแลัะ
ครอำบคลัมุที่ั �วที่กุพิ่้�นที่ี� เชน่ การจุดัที่ำา Application เพิ่้�อำให้ล้ักูคา้ 
สิ่ามารถสิ่ั �งสิ่น่คา้ไดส้ิ่ะดวก มกีารประมาณการถงึปรม่าณสิ่น่คา้ 
ให้ม้คีวามเพิ่ยีงพิ่อำต่่อำความต่อ้ำงการ การสิ่ง่มอำบสิ่น่คา้ห้รอ้ำให้้
บรก่ารที่ี�มคีณุภาพิ่แลัะเช้�อำถอ้ำได ้ซึ�งสิ่น่คา้ต่อ้ำงมคีวามปลัอำดภยั 
ในการใชง้าน ที่างบรษ่ทัี่สิ่ามารถต่อำบสิ่นอำงต่่อำความต่อ้ำงการ
ขอำงลักูคา้อำยา่งรวดเรว็ที่นัต่่อำเห้ตุ่การณ์ โดยที่มีงานที่ี�มคีวาม
รูค้วามสิ่ามารถ แกปั้ญห้าไดท้ี่นัที่ว่งที่ ีต่ลัอำดจุนมกีารให้ข้อ้ำมลูั
ขา่วสิ่ารที่ี�ถกูต่อ้ำงเพิ่ยีงพิ่อำ พิ่ฒันาชอ่ำงที่างการต่ด่ต่่อำกบัลักูคา้
ที่ี�สิ่ะดวกรวดเรว็เขา้ถงึง่าย ซึ�งสิ่่งผลัให้ล้ัูกคา้ไดร้บัสิ่น่คา้ที่ี�มี
คุณภาพิ่ ปลัอำดภยั พิ่รอ้ำมกบัมกีารจุดัที่มีงานให้บ้รก่ารเพิ่้�อำ 
ต่รวจุเชค็ ซ่อำมบำารงุ กรณลีักูคา้อุำต่สิ่าห้กรรม รวมที่ั �งมกีารจุดั
อำบรมให้ค้วามรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบัผลัต่่ภณัฑ์ ์โดยเฉพิ่าะผลัต่่ภณัฑ์์
ก๊าซป่โต่รเลัยีมเห้ลัว แลัะความปลัอำดภยัในการใช ้การบรรจุ ุ
การเก็บรกัษาผลั่ต่ภัณฑ์์ แลัะมีการจุดัก่จุกรรมร่วมสิ่นุก 
เพิ่้�อำให้ข้อ้ำมลูัผลัต่่ภณัฑ์ ์รวมถงึต่อำบคำาถามลักูคา้ผา่นชอ่ำงที่าง 
Facebook / Website เพิ่้�อำสิ่รา้งความบนัเที่ง่แลัะสิ่รา้งมต่่รภาพิ่
ระห้วา่งลักูคา้แลัะบรษ่ทัี่ ที่ั �งนี�บรษ่ทัี่ไดจุ้ดัห้น่วยงานในการรบั
ขอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากลักูคา้ พิ่รอ้ำมที่ั �งมกีารสิ่ำารวจุความพิ่งึพิ่อำใจุแลัะ
ต่อำบสิ่นอำงความต่อ้ำงการขอำงลัูกคา้ เพิ่้�อำนำาขอ้ำมลูัที่ี�ลัูกคา้รอ้ำง
เรยีนห้รอ้ำแนะนำามาปรบัปรงุแก้ไขเพิ่้�อำพิ่ฒันาสิ่น่คา้แลัะบรก่าร
ให้เ้กด่ประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่มากย่�งขึ�น ซึ�งจุากความคาดห้วงัแลัะการ
ต่อำบสิ่นอำงที่ี�ไดร้บัที่างบรษ่ทัี่ไดม้กีารต่ั �งเป้าห้มาย ดงันี� 

1. ความพิ่งึพิ่อำใจุขอำงลักูคา้รอ้ำยลัะ 95 
2. จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคณุภาพิ่เป็นศันูย์
ซึ�งผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผ่านมานั �นบรษ่ทัี่สิ่ามารถสิ่ร้าง

ความพิ่งึพิ่อำใจุให้ก้บัลัูกคา้ได ้98% แลัะพิ่บว่าบรษ่ทัี่ไม่มกีาร
รบัขอ้ำรอ้ำงเรยีนเร้�อำงคณุภาพิ่จุากลักูคา้
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ผลัให้้ความเป็นอำยู่ขอำงคนในสิ่งัคมน่าอำยู่ แลัะได้รบัโอำกาสิ่ 
ที่ี�เที่า่เที่ยีมกนั ที่างบรษ่ทัี่ไดร้ว่มเป็นสิ่ว่นห้นึ�งในการชว่ยเห้ลัอ้ำ 
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สิ่านสิ่มัพิ่นัธิ ์อำาที่ ่เชน่ การจุดังานวนัเดก็เพิ่้�อำให้ค้นในชุมชน
ใกลัเ้คยีงไดม้สีิ่่วนร่วมแลัะสิ่รา้งความสิุ่ขพิ่รอ้ำมกบัรอำยย่�มให้้
กบัเดก็ในชมุชน รวมถงึการเขา้รว่มกจุ่กรรมต่่างๆ  ขอำงชมุชน 
เพิ่้�อำสิ่รา้งความรกั สิ่ามคัค ีความปรอำงดอำง แลัะการอำยูร่ว่มกนั
อำยา่งสิ่นัต่ร่ะห้วา่งบรษ่ทัี่แลัะชมุชน 

ในปี 2564 บรษ่ทัี่ไดม้กีารจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบั 

ผลั่ต่ภัณฑ์์ โดยเฉพิ่าะผลั่ต่ภัณฑ์์ก๊าซป่โต่รเลัียมเห้ลัว 
แลัะความปลัอำดภยัในการใช ้การบรรจุ ุการเกบ็รกัษาผลัต่่ภณัฑ์ ์
ให้แ้กพ่ิ่นกังาน ลักูคา้ แลัะบคุคลัภายนอำก เชน่ ชมุชน ห้น่วยงาน 
ราชการ เป็นต่น้ การจุดัซอ้ำมแผนฉุกเฉน่ ณ สิ่ถานปฏิบ่ตั่ง่าน
ต่่างๆ  เชน่ คลังัก๊าซ โรงบรรจุกุ๊าซ โดยมเีจุา้ห้น้าที่ี�ภาครฐั ต่วัแที่น 
ชุมชนเขา้ร่วมสิ่งัเกต่การณ์ต่ามโอำกาสิ่ การจุดักจุ่กรรม 5 สิ่. 
ในสิ่ถานประกอำบการ การให้ค้วามรู้โดยจุดัน่ที่รรศัการดา้น
ความปลัอำดภยั นโยบายการจุา้งงานในชมุชนพิ่้�นที่ี� การเขา้รว่ม 
แลัะช่วยเห้ลัอ้ำสิ่งัคม เช่น การช่วยเห้ลัอ้ำผูป้ระสิ่บภยันำ�าที่่วม 
การบรจุ่าคสิ่่�งขอำงให้แ้กช่มุชน การบรจุ่าคเงน่สิ่รา้งศัาสิ่นสิ่ถาน 
โรงเรียน โรงพิ่ยาบาลั การเข้าร่วมก่จุกรรมรณรงค์รกัษา 
สิ่่�งแวดลัอ้ำม เป็นต่น้ ที่ั �งนี�จุากกจุ่กรรมที่ี�บรษ่ทัี่ไดด้ำาเน่นการสิ่ง่
ผลัให้บ้รษ่ทัี่แลัะชุมชนไมม่คีวามขดัแยง้ระห้วา่งกนั อำกีที่ั �งยงั
ช่วยลัดความเห้ลั้�อำมลัำ�าแต่กต่่างในเร้�อำงชนชั �นในสิ่งัคมให้น้้อำย
ลัง มคีวามเสิ่มอำภาคเป็นธิรรมแก่สิ่งัคม ที่างบรษ่ทัี่จุงึมกีาร
ต่ั �งเป้าห้มายเพิ่้�อำสิ่ง่เสิ่รม่แลัะต่่อำยอำดการพิ่ฒันาชุมชนสิู่ค่วาม
ยั �งยน้ต่่อำไป ดงันี� 

1. จุดัโครงการด้านความรบัผ่ดชอำบต่่อำสิ่งัคมจุำานวน 
20 โครงการ

2. จุำานวนพิ่นกังาน/ลักูจุา้งเป็นคนในพิ่้�นที่ี�มากกวา่รอ้ำยลัะ 
2 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด

3. จุำานวนขอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากชุมชนเร้�อำงผลักระที่บจุากการ
ดำาเน่นธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่เป็นศันูย์

ผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผ่านมา บรษ่ัที่มกีารจุดัก่จุกรรม/
โครงการห้รอ้ำการเขา้ร่วมโครงการด้านความรบัผด่ชอำบต่่อำ
สิ่งัคม รวม 10 กจุ่กรรม แลัะไมม่กีารรอ้ำงเรยีนเร้�อำงผลักระที่บ
จุากการดำาเน่นธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่จุากชมุชนใกลัเ้คยีง

คู้�แข้�ง
การดำาเน่นงานที่างธิรุกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่ ให้ค้วามสิ่ำาคญัในเร้�อำง

ขอำงการแขง่ขนัอำยา่งเป็นธิรรม บรษ่ทัี่ปฏิบ่ตั่ต่่อ่ำคูแ่ขง่ที่างการ
คา้ภายใต่ก้ฎห้มายที่ี�เกี�ยวขอ้ำง แลัะห้ลักัจุรรยาบรรณที่ี�ดทีี่าง
ธิุรกจุ่ ต่ามกรอำบกต่ก่า การแข่งขนัที่ี�เป็นธิรรม โดยรกัษา
บรรที่ดัฐานขอ้ำพิ่งึปฏิบ่ตั่ใ่นการแขง่ขนั โดยไมม่กีารเอำาเปรยีบ
คูแ่ขง่ที่างธิรุกจุ่ โดยการบด่เบอ้ำนขอ้ำมลูัที่างธิรุกจุ่ ที่ี�อำาจุที่ำาให้้
กระที่บต่่อำช้�อำเสิ่ยีงขอำงคูแ่ขง่ แลัะห้ลักีเลัี�ยงการต่กลังห้รอ้ำพิ่ดู
คยุกบัพิ่นกังานขอำงคูแ่ขง่ เกี�ยวกบัการต่ลัาด แผนธิรุกจุ่ต่่างๆ  
ซึ�งจุะสิ่ง่ผลักระที่บต่่อำช้�อำเสิ่ยีงขอำงคูแ่ขง่ เป็นสิ่่�งที่ี�แสิ่ดงให้เ้ห้น็
วา่บรษ่ทัี่ดำาเน่นงานภายใต่ห้้ลักัธิรรมาภบ่าลัที่ี�ดี

ผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผา่นมาบรษ่ทัี่ไมม่ปัีญห้าการฟ้อำงรอ้ำง
ระห้วา่งคูแ่ขง่ที่างดา้นธิรุกจุ่พิ่ลังังาน ซึ�งแสิ่ดงให้เ้ห้น็วา่บรษ่ทัี่
ดำาเน่นงานภายใต่ห้้ลักัธิรรมาภบ่าลัที่ี�ดมีาโดยต่ลัอำด
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พิ่นักงาน
บรษ่ทัี่มคีวามต่ระห้นักถงึความสิ่ำาคญัขอำงพิ่นักงาน ซึ�ง

เป็นที่รพัิ่ยากรที่ี�จุำาเป็นในการดำาเน่นธิุรกจุ่ โดยพิ่นักงานมี
ความคาดห้วงัที่ี�จุะไดร้บัผลัประโยชน์จุากบรษ่ทัี่อำยา่งเที่า่เที่ยีม 
แลัะเป็นธิรรม ที่ั �งด้านค่าต่อำบแที่นแลัะสิ่วสัิ่ด่การที่ี�เห้มาะ
สิ่มแลัะเป็นไปต่ามกฎห้มายแรงงานกำาห้นด การสิ่่งเสิ่ร่ม
การพิ่ฒันาความรู้ความสิ่ามารถอำย่างต่่อำเน้�อำง เพิ่้�อำให้้เก่ด
ความกา้วห้น้าในห้น้าที่ี�การงาน รวมถงึความปลัอำดภยัในการ
ที่ำางาน โดยเฉพิ่าะการสิ่นับสิ่นุนให้้มกีารป้อำงกนัการแพิ่ร่
ระบาดจุากสิ่ถานการณ์ Covid-19 ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึมุ่งให้ก้าร
สิ่นบัสิ่นุนในการพิ่ฒันาศักัยภาพิ่ขอำงที่รพัิ่ยากรบุคคลั เพิ่้�อำให้้
เกด่ประโยชน์สิ่งูสิ่ดุแก่บรษ่ทัี่ อำกีที่ั �งยงัสิ่ง่เสิ่รม่ให้พ้ิ่นกังานได้
มโีอำกาสิ่แลัะความกา้วห้น้าในห้น้าที่ี�การงาน มสีิ่ว่นรว่มในการ
สิ่รา้งวฒันธิรรมอำงคก์รที่ี�ด ีมกีารที่ำางานเป็นที่มีแลัะเสิ่รม่สิ่รา้ง
บรรยากาศัแลัะความรูส้ิ่กึปลัอำดภยัในการที่ำางาน รบัฟังขอ้ำคด่
เห้น็แลัะขอ้ำเสิ่นอำแนะจุากพิ่นักงานทีุ่กระดบัอำย่างเที่่าเที่ยีม
เสิ่มอำภาค รวมถงึมกีารแต่่งต่ั �งคณะกรรมการสิ่วสัิ่ดก่ารเพิ่้�อำ
มาดูแลัแลัะที่บที่วนค่าต่อำบแที่นแลัะสิ่วสัิ่ดก่ารขอำงพิ่นักงาน
ให้ม้คีวามเห้มาะสิ่มเพิ่้�อำสิ่ามารถรกัษาพิ่นักงานที่ี�มศีักัยภาพิ่
ต่่อำอำงคก์รแลัะเป็นที่รพัิ่ยากรที่ี�สิ่ำาคญัขอำงบรษ่ทัี่

บรษ่ทัี่ดำาเน่นการสิ่่งเสิ่รม่ให้พ้ิ่นักงานที่ี�มคีวามรู ้ความ
สิ่ามารถ ที่กัษะแลัะประสิ่บการณ์ เพิ่้�อำนำาไปสิู่ก่ารปฏิบ่ตั่ง่าน 
ไดอ้ำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ โดยบรษ่ทัี่มกีารฝึ่กอำบรมพิ่นกังานใน
ทีุ่กระดบัชั �นต่ามโครงการฝึ่กอำบรมประจุำาปีห้ลัายๆ โครงการ 
ซึ�งจุดัอำยา่งเป็นระบบต่ามระเบยีบปฏิบ่ตั่ก่ารฝึ่กอำบรมพิ่นกังาน 
ขอำงบรษ่ทัี่ โดยเฉพิ่าะการจุดัอำบรมดา้นความปลัอำดภยัให้ก้บั
พิ่นกังาน เน้�อำงจุากการดำาเน่นธิรุกจุ่ดา้นพิ่ลังังานจุงึมคีวามเสิ่ี�ยง 
ในเร้�อำงความปลัอำดภยั รวมถงึจุากสิ่ถานการณ์โรคระบาดที่ี�
กำาลังัระบาดอำยูต่่อำนนี� ให้พ้ิ่นกังานเกด่ความปลัอำดภยั

ที่ั �งนี� บรษ่ทัี่มเีป้าห้มาย ดงันี�
1. เพิ่้�อำลัดอำตั่ราการลัาอำอำกขอำงพิ่นกังานไมเ่กน่ 5% โดย

การดำาเน่นงานที่ี�ผ่านมา มอีำตั่ราการลัาอำอำกขอำงพิ่นักงานไม่
เกน่ รอ้ำยลัะ 5 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด ซึ�งอำตั่ราการลัาอำอำกถอ้ำวา่
อำยูใ่นเกณฑ์ท์ี่ี�ด ี 

2. เป้าห้มายจุำานวนการเก่ดอุำบตั่่เห้ตุ่จุากการที่ำางาน 
ถงึขั �นห้ยดุงาน เป็นศันูย ์ซึ�งผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผา่นมาบรษ่ทัี่ไม่
พิ่บการเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางานจุนถงึขั �นห้ยดุงาน ซึ�งเป็น 
ไปต่ามเป้าห้มายที่ี�กำาห้นด

3. เป้าห้มายการอำบรมพิ่นักงานโดยมีชั �วโมงการฝึ่ก 
อำบรมเฉลัี�ย 3 ชม.ต่่อำคนต่่อำปี โดยในปี 2564 บรษ่ทัี่สิ่ามารถ
สิ่ง่พิ่นกังานไปอำบรมเฉลัี�ย 3 ชม.ต่่อำคนต่่อำปีได้

หน�วยงานภาค้รืฐั
สิ่ำาห้รบัห้น่วยงานภาครฐัที่ี�มคีวามเกี�ยวข้อำงกบับรษ่ัที่ 

โดยห้น่วยงานภาครฐัมกีารกำาห้นดขอ้ำบงัคบั กฎห้มาย กฎ
ระเบยีบต่่างๆ  เพิ่้�อำควบคมุผูป้ระกอำบการในการดำาเน่นธิรุกจุ่ให้้
อำยูภ่ายใต่ก้รอำบที่ี�กำาห้นด โดยบรษ่ทัี่ไดม้กีารดำาเน่นธิรุกจุ่ภาย
ใต่ร้ะเบยีบ ขอ้ำบงัคบั กฎห้มายแลัะนโยบายต่่างๆ  ขอำงห้น่วยงาน 
ที่ี�กำากบัดูแลัอำย่างเคร่งครดั แลัะให้้การสิ่นับสิ่นุนโครงการ
ต่่างๆ  จุากภาครฐั โดยเฉพิ่าะโครงการห้รอ้ำกจุ่กรรมที่ี�มุ่งเน้น
การอำนุรกัษ์พิ่ลังังานแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม โดยบรษ่ทัี่มกีารต่ด่ต่่อำ 
ประสิ่านงานแลัะพิ่รอ้ำมให้ค้วามรว่มมอ้ำในการให้ข้อ้ำมลูั ขา่วสิ่าร 
แลัะรายงานที่ี�ครบถว้นถกูต่อ้ำงต่ามที่ี�ห้น่วยงานภาครฐัรอ้ำงขอำ 

การดำาเน่นงานภายใต่้การกำากบัขอำงห้น่วยงานภาครฐั 
บรษ่ทัี่มเีป้าห้มายเพิ่้�อำประโยชน์สิ่งูสิุ่ดขอำงสิ่งัคมสิ่่วนรวมแลัะ
รกัษาสิ่มัพิ่นัธิภาพิ่อำนัดกีบัห้น่วยงานภาครฐั โดยไม่มปัีญห้า
การรอ้ำงเรยีนรวมถงึการฟ้อำงรอ้ำงจุากห้น่วยงานภาครฐั แลัะ
สิ่นบัสิ่นุนโครงการภาครฐัอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำ โดยผลัการดำาเน่นงาน 
ที่ี�ผา่นมา บรษ่ทัี่ได้ให้ค้วามรว่มมอ้ำกบัห้น่วยงานภาครฐัเพิ่้�อำมี
สิ่ว่นรว่มในการอำนุรกัษพ์ิ่ลังังานแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมอำยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอำ

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 63
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สัังคมู

  กิารดู้แลชุมชนและสังค่ม
บร่ษัที่ให้้ความสิ่ำาคญัต่่อำความเป็นอำยู่แลัะความปลัอำดภยัขอำงบุคคลัในชุมชนแลัะสิ่งัคม เพิ่้�อำมสีิ่่วนร่วมในการพิ่ฒันา

ชุมชนแลัะสิ่งัคม สิ่ามารถสิ่รา้งความยั �งยน้ให้ก้บัสิ่งัคมแลัะประเที่ศั แต่่ในการดำาเน่นธิุรกจุ่ในดา้นพิ่ลังังานมคีวามเสิ่ี�ยงในเร้�อำง

ขอำงความปลัอำดภยัขอำงก๊าซ ซึ�งห้ากเกด่เห้ตุ่การณ์ความเสิ่ี�ยงขึ�นในชุมชนนั �น บรษ่ทัี่ต่้อำงรบัผด่ชอำบความเสิ่ยีห้ายที่ี�อำาจุเกด่

ขึ�นที่ั �งความเสิ่ยีห้ายด้านชวีต่่แลัะความเสิ่ยีห้ายด้านที่รพัิ่ย์สิ่น่ รวมถงึยงัเป็นสิ่่วนที่ี�ที่ำาให้เ้กด่ก๊าซเรอ้ำนกระจุกเพิ่่�มมากขึ�นได้

ซึ�งห้ากบรษ่ทัี่ไดเ้ขา้ไปมสีิ่่วนร่วมในชุมชนแลัะสิ่งัคมมโีอำกาสิ่ในการพิ่ฒันาชุมชนแลัะสิ่งัคม จุะสิ่่งผลัให้ชุ้มชนแลัะสิ่งัคมมคีวามเป็นอำยู่

ที่ี�ดขี ึ�น ไดร้บัโอำกาสิ่ในการสิ่รา้งรายไดม้ากขึ�น ลัดความเห้ลั้�อำมลัำ�าที่างสิ่งัคมได ้ที่ำาให้เ้ป็นการดำาเน่นธิุรกจุ่ไปพิ่รอ้ำมกบัการพิ่ฒันา

อำยา่งยั �งยน้ได้

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
•  สิ่ดัสิ่่วนผูบ้รห่้ารระดบัสิู่งที่ี�จุา้งจุากชุมชนที่อ้ำงถ่�น โดย

ประมาณรอ้ำยลัะ 50 ขอำงผูบ้รห่้าร

•  จุำานวนพิ่นกังาน/ลักูจุา้งเป็นคนในพิ่้�นที่ี�มากกวา่รอ้ำยลัะ 2 

ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด

•  การดำาเน่นงานไม่มผีลักระที่บดา้นลับที่ี�เกด่ขึ�นจุรง่แลัะ

อำาจุเกด่ขึ�นอำยา่งมนียัสิ่ำาคญัต่่อำชมุชนที่อ้ำงถ่�น

•  กจุ่กรรม/โครงการดา้นความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคมจุำานวน 

20 โครงการ

โค้รืงการื “ป็� าแลกนำ�า” เป็็นโค้รืงการื

ป็ลกูป็� าเฉล่มีพิ่รืะเกียรืต่ิค้รืองรืาชุ

70 ปี็ มีหารืาชุาและ 84 พิ่รืรืษา 

มีหารืาชุ่นี โดิยรื�วมีกบัหน�วยงาน

ติ�างๆ ในพืิ่�นที�  อ.ไชุยป็รืาการื 

จ.เชีุยงใหมี� เพืิ่�อรืณรืงค้์ให้ทุกค้น

มีีส�วนรื�วมีในการืป็ลกูและรืกัษาป็� า

ให้ป็� าเป็็นแหล�งต้ินนำ�าให้กบัลกูหลาน

ติ�อไป็ในภายหน้า

การืสนับสนุนงบป็รืะมีาณในการืจดัิ

สรืา้งรืะบบป็รืะป็าภเูข้าให้แก� ชุมุีชุน

รืาษฎรืบ้านส่นไชุย บ้านผู้าแดิง 

บ้านสนัต่ิวนา และบ้านป็� าเกี�ยะ 

ณ อ.ไชุยป็รืาการื จ.เชีุยงใหมี� เพืิ่�อให้

ค้นในชุุมีชุนทั �ง สี� แห� งได้ิ มีีนำ�า 

ในการืใชุ้อปุ็โภค้ และบร่ืโภค้ติามี 

พิ่รืะรืาชุดิำาร่ื ข้องสมีเดิจ็พิ่รืะนางเจ้า

ส่ร่ืก่ต่ิ� พิ่รืะบรืมีรืาชุ่นีนาถ ที�เน้น

เรืื�องการืบรืรืเทาว่กฤต่ิการืณ์

ข้าดิแค้ลนนำ�า

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
บรษ่ทัี่มโีอำกาสิ่เขา้ไปมสีิ่ว่นร่วมในการสิ่ง่เสิ่รม่ให้ชุ้มชนมี

รายได ้ลัดปัญห้าการว่างงานโดยการเน้นการจุา้งงานบุคคลั

ในที่อ้ำงถ่�นเพิ่้�อำเขา้มามสีิ่่วนร่วมในการดำาเน่นธิุรกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่ 

มกีารสิ่่งเสิ่รม่คุณภาพิ่ชวีต่่ขอำงชุมชนแลัะสิ่งัคมโดยจุะให้ก้าร

สิ่นบัสิ่นุนโครงการแลัะ/ห้รอ้ำกจุ่กรรมเพิ่้�อำช่วยเห้ลัอ้ำแลัะพิ่ฒันา

สิ่งัคมในดา้นต่่างๆ  เช่น ดา้นศัาสิ่นาแลัะวฒันธิรรม ดา้นการ

ศักึษาแลัะกจุ่กรรมขอำงเยาวชน ดา้นคุณภาพิ่ชวีต่่ ดา้นความ

สิ่มัพิ่นัธิ์ในชุมชน เป็นต่น้ ซึ�งประกอำบดว้ยโครงการแลัะ/ห้รอ้ำ

ก่จุกรรมที่ี�จุดัขึ�นในชุมชนที่้อำงถ่�นที่ี�มีความขาดแคลันด้าน

ต่่างๆ  แลัะโครงการแลัะ/ห้รอ้ำกจุ่กรรมเพิ่้�อำสิ่งัคมที่ั �วไป ไดแ้ก่ 

การช่วยเห้ลั้อำผู้ประสิ่บภัยนำ�าที่่วม การบร่จุาคสิ่่�งขอำงให้ ้

แกช่มุชน การบรจุ่าคเงน่สิ่รา้งศัาสิ่นสิ่ถาน โรงเรยีน โรงพิ่ยาบาลั 

การเขา้รว่มกจุ่กรรมรณรงคร์กัษาสิ่่�งแวดลัอ้ำม เป็นต่น้ แลัะการ

จุดักจุ่กรรมสิ่รา้งจุต่่สิ่ำานึกในการร่วมอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม เช่น 

การรณรงคก์ารใชก้ระดาษที่ี�ใชแ้ลัว้ในสิ่ำานกังาน เป็นต่น้ 

ติวัอย�างก่จกรืรืมี/โค้รืงการืที�สำาค้ญั เชุ�น 

• การมอำบรถพิ่ยาบาลัให้แ้ก่มลูัน่ธิ่

• การมอำบเคร้�อำงชว่ยห้ายใจุให้แ้ก่กระที่รวงสิ่าธิารณสิ่ขุ

•  การมอำบก๊าซห้งุต่ม้ ขา้วสิ่าร นำ�าด้�ม ให้แ้ก่ศันูยพ์ิ่กัคอำย 

แลัะชมุชน

นอำกจุากนี�ยงัให้ค้วามสิ่ำาคญักบัความปลัอำดภยัขอำงบุคคลั

ในชุมชน แลัะยงัเสิ่รม่สิ่ร้างแลัะสิ่่งเสิ่รม่การมสีิ่่วนร่วมขอำง

ชุมชนแลัะผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่ี�เกี�ยวขอ้ำง ดว้ยการเป่ดรบัฟังความ

คด่เห้น็ การปรกึษาห้ารอ้ำอำยา่งโปร่งใสิ่แลัะสิ่รา้งสิ่รรค ์ปฏิบ่ตั่ ่

ต่่อำกนัอำย่างเที่่าเที่ยีม แลัะเคารพิ่ในความแต่กต่่าง สิ่นับสิ่นุน

การพิ่ัฒนาคุณภาพิ่ชีว่ต่แลัะความเข้มแข็งขอำงชุมชน 

ต่ลัอำดจุนให้ค้วามรว่มมอ้ำกบัห้น่วยงานภาครฐั พิ่นัธิมต่่รธิุรกจุ่ 

แลัะผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีอำ้�นๆ เพิ่้�อำมสีิ่ว่นร่วมในการพิ่ฒันาแลัะ/ห้รอ้ำ

ประยุกต่์ใช้มาต่รฐานแลัะวธ่ิปีฏิบ่ตั่ด่้านความยั �งยน้ที่ี�ดขีอำง

บรษ่ทัี่ แลัะ/ห้รอ้ำภาคสิ่ว่นต่่างๆ

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256464



SIAMGAS

 จำนวนพนัก๊งานแยก๊ตามเพศ์ ปิี 2564
1. พิ่นกังานเพิ่ศัห้ญง่ (คน) 460 18% 

2. พิ่นกังานเพิ่ศัชาย (คน) 2,114 82% 

 รวมพิ่นกังานที่ั �งห้มด (คน) 2,574 100%

ผู้ลการืดิำาเน่นงาน

• สิ่ดัสิ่ว่นผูบ้รห่้ารระดบัสิ่งูที่ี�จุา้งจุากชมุชนที่อ้ำงถ่�น คด่เป็นรอ้ำยลัะ 50 ขอำงผูบ้รห่้าร

• จุำานวนพิ่นกังาน/ลักูจุา้งเป็นคนในพิ่้�นที่ี�คด่เป็นรอ้ำยลัะ 2 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด

• ไมม่ขีอ้ำรอ้ำงเรยีนจุากชมุชน

•  กจุ่กรรม/โครงการดา้นความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคมจุำานวน 20 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการมอำบรถพิ่ยาบาลัฉุกเฉน่พิ่รอ้ำมอุำปกรณ์ให้้

กบัมลูัน่ธิธ่ิรรมรศััมมีณรีตั่น์

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 65



SIAMGAS

  ค่วามปลอด้ภัย อาช่วอนามัยและสิ�งแวด้ล้อม
บรษ่ทัี่ต่ระห้นกัถงึความสิ่ำาคญัขอำงดแูลัสิ่ขุภาพิ่ที่ี�ดขีอำงพิ่นกังาน ความปลัอำดภยัแลัะสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมที่ี�ดใีนการที่ำางาน ลัดการ

เกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางานขอำงพิ่นกังานแลัะชุมชนโดยรอำบขอำงบรษ่ทัี่ โดยอำยูบ่นความที่า้ที่ายในการบรห่้ารจุดัการเน้�อำงจุาก
ลักัษณะธิุรกจุ่อำาจุสิ่ง่ผลัให้ส้ิ่ขุภาพิ่ขอำงพิ่นกังานไมเ่ป็นไปต่ามเกณฑ์ท์ี่ี�กำาห้นด รวมถงึความปลัอำดภยัในการที่ำางานขอำงพิ่นกังาน 
แลัะคูค่า้ อำาจุจุะสิ่ง่ผลัต่่อำความเช้�อำมั �นขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีที่ี�สิ่ำาคญัขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�งห้ากบรษ่ทัี่สิ่ามารถบรห่้ารจุดัการมาต่รฐานดา้น
ความปลัอำดภยั มกีารบรห่้ารจุดัการแลัะควบคุมความเสิ่ี�ยงดา้นความปลัอำดภยัแลัะอำาชวีอำนามยั เพิ่้�อำให้ก้ารปฏิบ่ตั่ง่านเป็นไป
อำยา่งต่่อำเน้�อำง ป้อำงกนัการเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่รา้ยแรงในการบรรจุุแลัะการจุดัเกบ็ก๊าซ สิ่ง่ผลัให้เ้กด่ความเช้�อำมั �นในการปฏิบ่ตั่ง่านรว่ม
กนัแลัะเป็นมาต่รฐานความปลัอำดภยัที่ี�โดดเดน่ขอำงบรษ่ทัี่ ที่ั �งนี�เพิ่้�อำประโยชน์ที่างการคา้ขอำงบรษ่ทัี่ คูค่า้ ชมุชนแลัะสิ่งัคมโดยรวม

เป้าหมูายกิารดำเนิ์น์งาน์
• พิ่นกังานที่กุคนไดร้บัการต่รวจุสิ่ขุภาพิ่ประจุำาปี
• อุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางานเป็น “ศันูย”์
• การเสิ่ยีชวีต่่จุากการที่ำางานเป็น “ศันูย”์
•  อำตั่ราการบาดเจุบ็จุากการที่ำางานรวม สิ่ำาห้รบัลัูกจุา้ง

แลัะที่ี�ไม่ใช่ลัูกจุา้ง ไม่เกน่ 0.08 ต่่อำ 200,000 ชั �วโมง
การที่ำางาน 

•  อำตั่ราการเจุบ็ป่วยจุากการที่ำางาน สิ่ำาห้รบัลักูจุา้ง ไมเ่กน่ 
0.12 ต่่อำ 200,000 ชั �วโมงการที่ำางาน เที่ยีบเคยีงกบับรษ่ทัี่
ชั �นนำาในกลัุม่อุำต่สิ่าห้กรรมเดยีวกนัแลัะใกลัเ้คยีง 

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
บรษ่ทัี่ได้มกีารกำาห้นดนโยบายด้านการบรห่้ารจุดัการ

ความปลัอำดภยั สิ่ขุภาพิ่ แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม เพิ่้�อำให้เ้ป็นบรรที่ดัฐาน
ที่ี�ย ั �งยน้แลัะสิ่ำาคญัสิ่ำาห้รบัการเจุรญ่เต่บ่โต่ขอำงบรษ่ทัี่ แลัะจุะ
เป็นสิ่่�งผลักัดนัให้เ้กด่ความต่่อำเน้�อำงแลัะสิ่อำดคลัอ้ำงขอำงการนำา
โครงการแลัะกระบวนการต่่างๆ  ในการดำาเน่นธิุรกจุ่มาผนวก
เขา้ดว้ยกนั ซึ�งถอ้ำวา่เป็นสิ่่�งที่ี�บรษ่ทัี่ ให้ค้วามสิ่ำาคญัสิ่งูสิ่ดุ โดย
บรษ่ทัี่ไดม้กีารจุดักจุ่กรรมเพิ่้�อำสิ่ง่เสิ่รม่การปฏิบ่ตั่ต่่ามนโยบาย
ดงักลัา่ว เชน่

• การจุดัอำบรมความรูท้ี่ ั �วไปเกี�ยวกบัผลัต่่ภณัฑ์ ์แลัะความ
ปลัอำดภยัในการใชก้ารบรรจุุ การเกบ็รกัษาผลัต่่ภณัฑ์ ์ให้แ้ก่
พิ่นกังาน ลักูคา้ แลัะบุคคลัภายนอำก เช่น ชุมชน ห้น่วยงาน
ราชการ เป็นต่น้

• การจุดัซอ้ำมแผนฉุกเฉน่ ณ สิ่ถานปฏิบ่ตั่ง่านต่่าง ๆ  เชน่ 
คลังัก๊าซ โรงบรรจุกุ๊าซ โดยมเีจุา้ห้น้าที่ี�ภาครฐั ต่วัแที่นชมุชน
เขา้รว่มสิ่งัเกต่การณ์ต่ามโอำกาสิ่

• การจุดักจุ่กรรม 5 สิ่. ในสิ่ถานประกอำบการ
• การให้ค้วามรู ้โดยจุดัน่ที่รรศัการดา้นความปลัอำดภยั

ควิามูปลอดภัย 
ในการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ บรษ่ทัี่ไดม้กีารปฏิบ่ตั่ต่่าม

กฎห้มายดา้นความปลัอำดภยั อำาชวีอำนามยัแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม ให้้
ไดม้าต่รฐานดา้นความปลัอำดภยัเป็นไปต่ามเกณฑ์ท์ี่ี�กฎห้มาย
กำาห้นด รวมถงึเป็นไปต่ามนโยบายขอำงบรษ่ทัี่ โดยมกีารจุดั
ที่ำาการประเมน่ความเสิ่ี�ยง แลัะมกีารรายงานต่ามที่ี�กฎห้มาย
กำาห้นด (รายงานประจุำาปี จุป.) มกีารจุดักจุ่กรรมคน้ห้าจุุด
เสิ่ี�ยง ที่ำาการประเมน่ความเสิ่ี�ยงเร้�อำงอุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางาน 
ความเสิ่ี�ยงดา้นแสิ่ง สิ่ ีเสิ่ยีงแลัะสิ่ารเคมอีำนัต่ราย โดยอำาศัยั
ขอ้ำมูลัจุากอำดตี่ที่ี�ผ่านมา รวมถงึขอ้ำมูลัการเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่จุาก
การที่ำางานในกลัุม่ธิุรกจุ่ที่ี�เกี�ยวขอ้ำง เพิ่้�อำนำามาเป็นแนวที่างใน
การแก้ไขให้ค้รอำบคลัมุ แลัะสิ่อำดคลัอ้ำงกบัสิ่ถานการณ์ที่ี�อำาจุจุะ
เกด่ขึ�นไดแ้มน่ยำา ซึ�งปัจุจุบุนับรษ่ทัี่ไดม้กีารจุดัเต่รยีมอุำปกรณ์
ดา้นความปลัอำดภยั (PPE) สิ่ำาห้รบัลัดความเสิ่ี�ยงพิ่รอ้ำมอุำปกรณ์
ให้ก้ารป้อำงกนัอุำบตั่เ่ห้ตุ่ ไวอ้ำยา่งเห้มาะสิ่มในที่กุกระบวนการที่ี�
มคีวามเสิ่ี�ยงในการที่ำางาน นอำกจุากนี�ยงัมกีารที่บที่วนความ
เสิ่ี�ยงกระบวนการปฏิบ่ตั่ง่านทีุ่กต่น้ปี แลัะการกำาห้นดให้เ้จุา้
ห้น้าที่ี�รกัษาความปลัอำดภยัต่อ้ำงไดร้บัการฝึ่กอำบรมต่ามระเบยีบ
ขอำงการเป็นเจุา้ห้น้าที่ี�รกัษาความปลัอำดภยั แลัะปฏิบ่ตั่ภ่าย
ใต่้ระเบยีบขอำงบรษ่ทัี่เพิ่้�อำความปลัอำดภยัในการที่ำางานขอำง
พิ่นกังาน แลัะบุคคลัภายนอำกดว้ย
นอำกจุากนั �น ยงัมนีโยบายด้านความปลัอำดภยัขอำงบรษ่ัที่มกีาร

ดำาเน่นการต่รวจุวดั แสิ่ง สิ่ ีเสิ่ยีง เพิ่้�อำความปลัอำดภยัในการที่ำางาน

ให้แ้ก่พิ่นกังาน มกีารประชมุคณะกรรมการ คปอำ. เพิ่้�อำดำาเน่นการ

ดา้นความปลัอำดภยัให้แ้ก่พิ่นกังานที่กุๆ ที่า่นเดอ้ำนลัะ 1 ครั �ง

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256466
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กิารอบัรมูให้ควิามูรู้ด้าน์ควิามูปลอดภัย
บรษ่ัที่ให้้ความสิ่ำาคญักบัความปลัอำดภยัขอำงบุคคลัทีุ่ก

กลัุ่ม ไม่ว่าจุะเป็นพิ่นักงาน ลัูกคา้ แลัะบุคคลัภายนอำก เช่น 

ชมุชน ห้น่วยงานราชการ เป็นต่น้ ดงันั �น จุงึมนีโยบายการจุดั

กจุ่กรรมการอำบรมให้ค้วามรูก้บัพิ่นกังาน ลักูคา้ แลัะชมุชน โดย

จุดัให้พ้ิ่นกังานที่ี�มคีวามรู ้ความชำานาญแลัะมกีารรบัรอำงจุาก

การอำบรมดา้นความปลัอำดภยัมาให้ค้วามรู้ในการปฏิบ่ตั่ง่าน 

การป้อำงกนัการเกด่อุำบตั่เ่ห้ตุ่ รวมถงึการฝึ่กเพิ่้�อำเต่รยีมความ

พิ่รอ้ำม ในการป้อำงกนั แก้ไข แลัะต่อำบโต่ส้ิ่ถานการณ์กรณเีกด่เห้ตุ่

ฉุกเฉน่ให้ก้บัพิ่นกังาน ที่ั �งกอ่ำนสิ่ง่ไปเร่�มงานในพิ่้�นที่ี�การที่ำางาน 

แลัะเป็นไปต่ามแผนความต่่อำเน้�อำงที่างธิรุกจุ่ (BCP) แลัะรปูแบบ 

การอำบรม การจุดัน่ที่รรศัการ แลัะกจุ่กรรมการนำาเสิ่นอำสิ่้�อำ

ประชาสิ่มัพิ่นัธิ์ เพิ่้�อำให้้ความรู้ ความเข้าใจุเกี�ยวกบัความ

ปลัอำดภยัที่ั �วถงึย่�งขึ�น

กิารสั�งเสัรมิูสัขุ้ภาพัใหก้ิบััพัน์กัิงาน์และชุมุูชุน์
นอำกจุากการให้้ความสิ่ำาคัญกับความปลัอำดภัยขอำง

พิ่นกังาน ลักูคา้ แลัะบคุคลัภายนอำกแลัว้ บรษ่ทัี่ยงัให้ค้วามสิ่ำาคญั 

กบัการดแูลัสิ่ขุภาพิ่ขอำงพิ่นกังาน แลัะบคุคลัภายนอำก โดยเฉพิ่าะ 

พิ่นกังาน แลัะบุคคลัในชุมชน เพิ่้�อำสิ่ง่เสิ่รม่ให้ส้ิ่งัคมเป็นสิ่งัคม

การดแูลัสิ่ขุภาพิ่ ห้า่งไกลัโรค โดยเฉพิ่าะในชว่งสิ่ถานการณ์โรค

ระบาด Covid -19 โดยบรษ่ทัี่มกีารจุดัสิ่ถานที่ี�เพิ่้�อำอำำานวยความ

สิ่ะดวก แลัะสิ่นับสิ่นุนสิ่่งเสิ่รม่ให้พ้ิ่นักงานได้อำอำกกำาลังักาย 

อำยา่งปลัอำดภยั รวมถงึสิ่ามารถสิ่รา้งความมั �นใจุให้ก้บัสิ่งัคมดว้ย

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• พิ่นกังานที่กุคนไดร้บัการต่รวจุสิ่ขุภาพิ่ประจุำาปี

• ไม่พิ่บการเสิ่ยีชวีต่่จุากอุำบตั่เ่ห้ตุ่จุากการที่ำางานที่ั �งผู้

ปฏิบ่ตั่ง่านที่ี�เป็นลักูจุา้งแลัะที่ี�ไมใ่ชล่ักูจุา้ง

• ไมพ่ิ่บอำตั่ราการบาดเจุบ็จุากการที่ำางานที่ี�มผีลักระที่บสิ่งู

ที่ั �งผูป้ฏิบ่ตั่ง่านที่ี�เป็นลักูจุา้งแลัะที่ี�ไมใ่ชล่ักูจุา้ง

• อำตั่ราการบาดเจุบ็จุากการที่ำางานรวม สิ่ำาห้รบัลักูจุา้งแลัะ

ที่ี�ไมใ่ชล่ักูจุา้ง ไมเ่กน่ 0.08 ครั �ง ต่่อำ 200,000 ชั �วโมงการที่ำางาน 

• อำตั่ราการเจุบ็ป่วยจุากการที่ำางาน สิ่ำาห้รบัลักูจุา้ง ไมเ่กน่ 

0.12 ครั �ง ต่่อำ 200,000 ชั �วโมงการที่ำางาน เที่ยีบเคยีงกบับรษ่ทัี่

ชั �นนำาในกลัุม่อุำต่สิ่าห้กรรมเดยีวกนัแลัะใกลัเ้คยีง
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กิารสร้างแรงจูงใจและกิารรักิษัาพันักิงานท่�ม่ค่วามสามารถั
บรษ่ทัี่ต่ระห้นกัถงึความสิ่ำาคญัขอำงการบรห่้ารจุดัการที่รพัิ่ยากรบุคคลั การพิ่ฒันา การกำาห้นดความกา้วห้น้าในสิ่ายอำาชพีิ่ 

การเพิ่่�มศักัยภาพิ่พิ่นกังาน นโยบายแลัะการดำาเน่นการดา้นการเคารพิ่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนขอำงพิ่นกังาน แลัะการกำาห้นดผลัประโยชน์
พิ่นกังานมคีวามเห้มาะสิ่ม ที่ั �งนี� การแขง่ขนัอำยา่งรนุแรงขอำงธิรุกจุ่ในปัจุจุบุนั สิ่ง่ผลัให้ก้ารแขง่ขนัในเร้�อำงการมพีิ่นกังานที่ี�มคีวามรู ้
ความสิ่ามารถในอำงคก์รอำกีดว้ย ซึ�งห้ากบรษ่ทัี่ให้ผ้ลัประโยชน์พิ่นกังานที่ี�เพิ่ยีงพิ่อำแลัะเห้มาะสิ่มจุะสิ่ง่ผลัให้ม้คีวามสิ่ามารถในการ
รกัษาพิ่นกังานที่ี�มคีวามรูค้วามสิ่ามารถไว้ได้

เป้าหมูายกิารดำเนิ์น์งาน์
• อำตั่ราการลัาอำอำกไมเ่กน่รอ้ำยลัะ 5
• จุำานวนพิ่นกังานต่ด่เช้�อำ Covid-19 เป็นศันูย์
•  พิ่นักงานที่ี�ไดร้บัการที่บที่วนค่าต่อำบแที่นแลัะการปรบั

ระดบัมากกวา่ รอ้ำยลัะ 40 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
ค้�าติอบแทน และผู้ลป็รืะโยชุน์พิ่นักงาน

บรษ่ทัี่ได้ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการจุา่ยคา่จุา้ง ซึ�งเป็นไปต่าม
เกณฑ์์การจุ่ายค่าจุ้างที่ี�อำยู่ภายใต่้กฎห้มายแรงงานกำาห้นด
อำตั่ราคา่จุา้งขั �นต่ำ�าไว ้โดยบรษ่ทัี่ไดม้กีารกำาห้นดการจุา่ยคา่จุา้ง
เพิ่่�มเต่ม่ให้ก้บัพิ่นกังาน เพิ่้�อำเป็นการรกัษาผลัประโยชน์ให้ก้บั
พิ่นกังานไดม้ากที่ี�สิ่ดุ ดงันี�

•  ห้ากพิ่นกังานที่ี�ไดร้บัคา่จุา้งต่่อำเดอ้ำนต่ำ�ากวา่ 10,000 บาที่ 
เพิ่่�มให้ ้1,000 บาที่ 

•  ห้ากพิ่นกังานที่ี�ไดร้บัคา่จุา้งต่่อำเดอ้ำนต่ำ�ากวา่ 20,000 บาที่ 
เพิ่่�มให้ ้500 บาที่

ซึ�งเป็นนโยบายการรกัษาพิ่นกังานให้อ้ำยูก่บับรษ่ทัี่ไดน้าน
ที่ี�สิ่ดุ แลัะไดร้บัผลัดเีสิ่มอำมา

นอำกจุากนี�ยงัมีการให้้สิ่่ที่ธิ่การลัาป่วย ลัาก่จุ แลัะลัา
อำ้�นๆ เป็นไปต่ามกฎห้มายกำาห้นด รวมถงึสิ่ท่ี่ธิล่ัาพิ่กัรอ้ำนให้้
กบัพิ่นักงานที่ี�มอีำายุงานเกน่ 1 ปี อำกีดว้ย อำกีสิ่่วนสิ่ำาคญัใน
การสิ่รา้งแรงจุูงใจุในการปฏิบ่ตั่ง่านแลัะการรกัษาพิ่นักงาน
ที่ี�มคีวามสิ่ามารถคอ้ำการให้้โบนัสิ่ประจุำาปี เงน่ KPI ที่ี�จุูงใจุ
ให้พ้ิ่นกังานที่ำางานอำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่แลัะประสิ่ท่ี่ธิผ่ลัให้้ได้
รบัผลัต่อำบแที่นเที่า่ที่ี�ควรจุะเป็น การมกีอำงทีุ่นสิ่ำารอำงเลัี�ยงชพีิ่ 
ประกนัอุำบตั่เ่ห้ตุ่ กลัุม่การต่รวจุสิ่ขุภาพิ่ประจุำาปี โดยในปี 2564 
ยงัมกีารแพิ่รร่ะบาดขอำงโรค Covid-19 อำยู ่บรษ่ทัี่จุงึมนีโยบาย
การต่รวจุสิ่ขุภาพิ่รวมถงึการต่รวจุห้าเช้�อำไปดว้ย พิ่รอ้ำมต่ด่ต่าม
ผลัการต่รวจุสิ่ขุภาพิ่ เพิ่้�อำนำาผลัที่ี�ไดม้าวางแผนพิ่ฒันาบุคลัากร
ในอำงคก์ร ให้ม้สีิุ่ขภาพิ่แขง็แรง ทีุ่นค่าเลั่าเรยีนบุต่ร เงน่ช่วย
เห้ลัอ้ำงานฌาปนกจุ่ (บด่า, มารดา, ภรรยา, บุต่ร) กเ็ป็นสิ่ว่น
ที่ี�สิ่ำาคญัในการรกัษาผลัประโยชน์ให้ก้บัพิ่นกังานได ้นอำกจุาก
การกำาห้นดสิ่ท่ี่ธิส่ิ่วสัิ่ดก่ารแลัะแรงจุงูใจุต่่างๆ  ให้ก้บัพิ่นกังาน
แลัว้ บรษ่ทัี่ยงัมกีารแต่่งต่ั �งคณะกรรมการสิ่วสัิ่ดก่ารในสิ่ถาน
ประกอำบก่จุการ ซึ�งมีกระบวนการเป็นไปต่ามที่ี�กฎห้มาย
กำาห้นด เพิ่้�อำเป็นศัูนยก์ลัางให้พ้ิ่นักงานสิ่ามารถเรยีกรอ้ำงผลั
ประโยชน์ที่ี�ควรจุะเป็น แลัะเป็นศันูยก์ลัางเพิ่้�อำให้ท้ี่ั �งพิ่นกังาน

แลัะบรษ่ทัี่มผีลัประโยชน์รว่มกนัไดม้ากที่ี�สิ่ดุ พิ่รอ้ำมที่ั �งยงัมกีาร
ที่บที่วนสิ่วสัิ่ดก่ารให้ก้บัพิ่นกังานเป็นประจุำาที่กุปี
มีาติรืการืการืป้็องกนัการืแพิ่รื�รืะบาดิ

บรษ่ทัี่ไดว้างมาต่รการป้อำงกนัการแพิ่ร่ระบาด แลัะเฝ้่า
ระวงัการแพิ่ร่เช้�อำขอำงพิ่นักงานในกลัุ่มบรษ่ทัี่อำย่างใกลัช้ด่ มี
การประชาสิ่มัพิ่นัธิ์ ให้้พิ่นักงานได้ที่ราบถึงมาต่รการผ่าน
ทีุ่กช่อำงที่าง แจุกห้น้ากากอำนามยั แลัะเจุลัแอำลักอำฮอำลัลั์ให้้
กบัพิ่นักงาน มกีารต่ด่ต่ามสิุ่ขภาพิ่ขอำงพิ่นักงานในทีุ่กสิ่่วน
งาน ห้ากพิ่บพิ่นกังานที่ี�มคีวามเสิ่ี�ยงจุากการเกด่โรคห้รอ้ำเป็น
พิ่าห้ะในการแพิ่รร่ะบาด บรษ่ทัี่จุะดำาเน่นการให้พ้ิ่นกังานราย
นั �นๆ กกัต่วัที่นัที่ตี่ามที่ี�ภาครฐัไดก้ำาห้นดห้ลักัเกณฑ์ ์รวมถงึ
ให้พ้ิ่นักงานทีุ่กรายงดการเดน่ที่างไปในพิ่้�นที่ี�เสิ่ี�ยง ห้รอ้ำห้าก
พิ่บว่ามพีิ่นักงานเดน่ที่างไปในพิ่้�นที่ี�เสิ่ี�ยง บรษ่ทัี่ฯ จุะดำาเน่น
การมาต่รการลังโที่ษอำยา่งเขม้ขน้

การืป็รืะเม่ีนผู้ลการืป็ฏ่ิบต่ัิงานและการืกำาหนดิค้�าติอบแทน 

บรษ่ทัี่กำาห้นดให้พ้ิ่นกังานไดร้บัการประเมน่ผลัการปฏิบ่ตั่่
งานเป็นประจุำาทีุ่กไต่รมาสิ่ ครอำบคลัุมพิ่นักงานที่ั �วที่ั �งอำงคก์ร 
เพิ่้�อำนำาผลัประเมน่มาพิ่จุ่ารณาการให้ผ้ลัต่อำบแที่นพิ่นักงาน
แลัะการปรบัเลั้�อำนต่ำาแห้น่ง เป็นห้นึ�งนโยบายดา้นการต่อำบแที่น
พิ่นักงานแลัะสิ่วสัิ่ดก่ารพิ่นักงาน โดยพิ่นักงานทีุ่กคนจุะได้
รบัการประเมน่บนห้ลักัเกณฑ์แ์ลัะระเบยีบวธ่ิปีฏิบ่ตั่เ่ดยีวกนั 
สิ่ำาห้รบัการกำาห้นดค่าต่อำบแที่นบรษ่ทัี่ฯ มกีารที่บที่วนแลัะ
เปรยีบเที่ยีบคา่ต่อำบแที่นในอุำต่สิ่าห้กรรมเดยีวกนัแลัะยดึห้ลักั
ความเที่่าเที่ยีมกนั ความสิ่อำดคลั้อำงกบัผลัประกอำบการขอำง
อำงคก์รแลัะเช้�อำมโยงกบัผลัการปฏิบ่ตั่ง่านขอำงพิ่นกังาน

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• อำตั่ราการลัาอำอำกรอ้ำยลัะ 2

• จุำานวนพิ่นกังานต่ด่เช้�อำ Covid-19 เป็นศันูย์

•  พิ่นกังานที่ี�ไดร้บัการที่บที่วนคา่ต่อำบแที่นแลัะการปรบัระดบั คด่

เป็นรอ้ำยลัะ 50 ขอำงพิ่นกังานที่ั �งห้มด 
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จุากสิ่ถานการณ์ความต่อ้ำงการขอำงลักูคา้ รวมถงึสิ่ถานการณ์ขอำงโลักที่ี�เปลัี�ยนแปลังไป เช่น สิ่ถานการณ์โรคระบาด การ
เปลัี�ยนแปลังพิ่ฤต่ก่รรมผูบ้รโ่ภค เป็นต่น้ สิ่ง่ผลัให้ก้ารพิ่ฒันาความรูแ้ลัะที่กัษะขอำงพิ่นกังานต่อ้ำงเปลัี�ยนแปลังไปดว้ย ที่ั �งนี�จุะสิ่ง่
ผลักระที่บต่่อำบรษ่ทัี่ในดา้นการรบัมอ้ำกบัสิ่ถานการณ์ที่ี�เปลัี�ยนแปลังไปไม่ที่นั แต่่ห้ากบรษ่ทัี่มกีารสิ่นับสิ่นุนการพิ่ฒันาความรู ้
แลัะที่กัษะให้ม่ๆ  ให้แ้กพ่ิ่นกังานอำยา่งต่่อำเน้�อำงแลัะเป็นไปต่ามการเปลัี�ยนแปลัง จุะสิ่ง่ผลัให้พ้ิ่นกังานมคีวามรู ้รวมถงึการเปลัี�ยนแปลัง 
ให้ท้ี่นัเพิ่้�อำรอำงรบัการสิ่ถานการณ์ที่ี�เปลัี�ยนแปลังไดอ้ำยา่งรวดเรว็ที่ั �งในปัจุจุบุนัแลัะอำนาคต่

กิารพััฒนาบุค่ลากิร

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
• จุำานวนชั �วโมงการฝึ่กอำบรมโดยเฉลัี�ยประมาณ คนลัะ 

3 ชม./ปี

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• จุำานวนชั �วโมงการฝึ่กอำบรมโดยเฉลัี�ยคนลัะ 3 ชม./ปี

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
บร่ษัที่ให้้การดูแลัพิ่นักงานอำย่างต่่อำเน้�อำง เพิ่้�อำให้้เป็น

อำงคก์รที่ี�ทีุ่กคนยอำมรบัแลัะเป็นการรกัษาภาพิ่ลักัษณ์ที่ี�ด ีดงั

นั �น เพิ่้�อำรกัษาความสิ่ามารถในการแข่งขนั แลัะป้อำงกนัการ

ขาดแคลันที่รพัิ่ยากรบคุคลั บรษ่ทัี่จุงึมุง่มั �นพิ่ฒันาพิ่นกังานที่กุ

คนให้ม้คีวามรู ้ความสิ่ามารถ เพิ่้�อำต่อำบโจุที่ยก์ารแขง่ขนั แลัะ

การดำาเน่นธิุรกจุ่ที่ั �งในปัจุจุุบนัแลัะอำนาคต่ โดยบรษ่ทัี่สิ่ำารวจุ

ความต่อ้ำงการในการอำบรม การนำาความรูท้ี่ี�ไดจุ้ากการอำบรม

มาใช้ในการปฏิบ่ตั่ง่าน แลัะการสิ่ำารวจุความคด่เห้น็ ขอ้ำเสิ่นอำ

แนะขอำงพิ่นักงานเพิ่้�อำไปปรบัปรุงแนวที่างการปฏิบ่ตั่ง่านให้้

กบัพิ่นกังาน ต่ลัอำดจุนวเ่คราะห้ค์วามแต่กต่่างขอำงผลัประเมน่

ระห้ว่างสิ่ายงานการบงัคบับญัชา แลัะระห้ว่างระดบังานขอำง

ผูป้ระเมน่ เพิ่้�อำให้ส้ิ่ามารถต่อำบสิ่นอำงต่่อำประเดน็ปัญห้าต่่างๆ  

ไดอ้ำยา่งมปีระสิ่ท่ี่ธิผ่ลัมากย่�งขึ�น รวมที่ั �งที่บที่วนนโยบายการ

พิ่ฒันาบุคลัากร สิ่่งเสิ่รม่คนดแีลัะคนเก่งให้ม้คีวามก้าวห้น้า 

สิ่อำดรับกับแผนสิ่้บที่อำดต่ำาแห้น่งงานขอำงบร่ษัที่ สิ่่งผลัให้้

พิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่มทีี่ศัันคต่แ่ลัะความรูส้ิ่กึไปในที่างบวกต่่อำ

อำงคก์ร ซึ�งสิ่ง่เสิ่รม่ให้บุ้คลัากรมคีวามรกัแลัะผกูพิ่นัต่่อำอำงคก์ร 

ซึ�งเป็นกำาลังัสิ่ำาคญัที่ี�จุะนำาพิ่าอำงค์กรไปสิู่่ความเจุรญ่เต่่บโต่ 

ขอำงบรษ่ทัี่ฯ ต่่อำไป
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ค่วามเท่าเท่ยมและกิารเค่ารพัสิทธิมนุษัยชน
บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญัต่่อำการเคารพิ่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน โดยจุะไมก่ระที่ำาการใดๆ  ที่ี�เป็นการลัะเมด่สิ่ท่ี่ธิเ่สิ่รภีาพิ่ขอำงผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยี 

ทีุ่กฝ่่าย รวมถงึดแูลัมใ่ห้ธ้ิุรกจุ่ขอำงกลัุม่บรษ่ทัี่มสีิ่ว่นเกี�ยวขอ้ำงแลัะ/ห้รอ้ำสิ่นบัสิ่นุนให้เ้กด่การลัะเมด่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน ต่ลัอำดจุนจุะสิ่ง่

เสิ่รม่ให้ ้คูค่า้แลัะ/ห้รอ้ำผูม้สีิ่ว่นไดเ้สิ่ยีปฏิบ่ตั่ต่่ามห้ลักัสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนต่ามมาต่รฐานสิ่ากลั ซึ�งห้ากบรษ่ทัี่มกีารลัะเมด่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน 

เกด่ขึ�นจุะเกด่ผลัเสิ่ยีต่่อำภาพิ่ลักัษณ์ขอำงบรษ่ทัี่ รวมถงึกลัุ่มธิุรกจุ่อำ้�นๆ ดว้ย แต่่ห้ากบรษ่ทัี่สิ่ามารถดำาเน่นงานให้อ้ำยูภ่ายใต่ก้าร

เคารพิ่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนโดยปราศัจุากการเรยีกรอ้ำงความยุต่ธ่ิรรมใดๆ จุะสิ่ง่ผลัให้เ้กด่ภาพิ่ลักัษณ์ที่ี�ด ีแลัะความน่าเช้�อำถอ้ำซึ�งเป็น

ความที่า้ที่ายอำยา่งห้นึ�งที่ี�บรษ่ทัี่ต่อ้ำงให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการต่รวจุสิ่อำบ แลัะการสิ่ง่เสิ่รม่ให้พ้ิ่นกังานในอำงคก์รมทีี่ศัันคต่ท่ี่ี�ด ีสิ่ามารถ

ปฏิบ่ตั่ง่านภายใต่ก้ารมคีณุธิรรมได ้เพิ่้�อำป้อำงกนัไมใ่ห้เ้กด่ผลัเสิ่ยีต่่อำบรษ่ทัี่

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
การืเค้ารืพิ่ส่ทธุ่มีนุษยชุน

บร่ษัที่กำาห้นดนโยบายแลัะแนวปฏิ่บัต่่เกี�ยวกับการ

เคารพิ่แลัะไม่ลัะเมด่ต่่อำสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน แลัะได้สิ่้�อำสิ่ารให้้กบั

พิ่นักงานทีุ่กคนไดร้บัที่ราบแลัะถอ้ำปฏิบ่ตั่ร่่วมกนั โดยมุ่งเน้น

การปฏิ่บตั่่ต่่อำพิ่นักงานทีุ่กคนเที่่าเที่ียมกัน มีการกำาห้นด

ผลัต่อำบแที่นแก่พิ่นักงานอำย่างเป็นธิรรมโดยพิ่จุ่ารณาจุาก

คุณสิ่มบตั่ ่ภาระห้น้าที่ี�ต่ามต่ำาแห้น่งงาน แลัะผลัการปฏิบ่ตั่ ่

งานเป็นสิ่ำาคญั รวมที่ั �งมกีารจุดัสิ่วสัิ่ดก่ารให้พ้ิ่นักงานอำย่าง

เห้มาะสิ่มเป็นไปต่ามที่ี�กฎห้มายกำาห้นด นอำกจุากนี� ยงัมี

แนวที่างสิ่ง่เสิ่รม่ให้พ้ิ่นกังานมทีี่ศัันคต่ท่ี่ี�ด ีมคีณุธิรรมจุรย่ธิรรม 

แลัะพิ่ฒันาที่กัษะการที่ำางานเป็นที่มี โดยจุดัอำบรมให้ค้วามรูแ้ลัะ

ให้ท้ี่รพัิ่ยากรที่ี�จุำาเป็นต่่างๆ  พิ่รอ้ำมที่ั �งสิ่รา้งสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำมใน

การที่ำางานที่ี�ปลัอำดภยั กระตุ่น้ให้เ้กด่ความคด่สิ่รา้งสิ่รรค ์แลัะ 

ที่ำางานไดเ้ต่ม็ศักัยภาพิ่แลัะขดีความสิ่ามารถ นำาไปสิู่ก่ารพิ่ฒันา 

ที่ี�ย ั �งย้น แลัะเพิ่้�อำให้้พิ่นักงานทีุ่กคนเก่ดความรู้สิ่ึกผูกพิ่นั 

สิ่ามารถปฏิบ่ตั่ง่านภายใต่ก้ารมคีณุธิรรมได ้เพิ่้�อำป้อำงกนัไมใ่ห้้

เกด่ผลัเสิ่ยีต่่อำบรษ่ทัี่ได้

การืเค้ารืพิ่และไมี�ละเม่ีดิติ�อส่ทธุ่มีนุษยชุน 

• บรษ่ทัี่มนีโยบายแลัะแนวปฏิบ่ตั่ท่ี่ี�ไม่เกี�ยวขอ้ำงกบัการ

ลัะเม่ดสิ่่ที่ธิ่มนุษยชน โดยกำาห้นดให้้กรรมการ ผู้บร่ห้าร 

พิ่นักงานขอำงบรษ่ทัี่ทีุ่กคนปฏิบ่ตั่ต่่าม โดยได้ให้ค้วามสิ่ำาคญั

ต่่อำการเคารพิ่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน ด้วยการคำานึงถึงความเสิ่มอำ

ภาคแลัะความเที่่าเที่ียมกนั ไม่แบ่งแยก เช้�อำชาต่่ ศัาสิ่นา 

เพิ่ศั สิ่ถานภาพิ่การสิ่มรสิ่ สิ่มรรถภาพิ่ที่างร่างกาย ฐานะ 

ห้รอ้ำสิ่ถานะอำ้�นใดที่ี�มไ่ดเ้กี�ยวขอ้ำงโดยต่รงกบัการปฏิบ่ตั่ง่าน  

รวมที่ั �งให้ค้วามเคารพิ่ต่่อำความเป็นปัจุเจุกชนแลัะศักัด่ �ศัรขีอำง

ความเป็นมนุษย ์นอำกจุากนั �นในปัจุจุุบนับรษ่ทัี่มนีโยบายให้ ้

เจุา้ห้น้าที่ี�รกัษาความปลัอำดภยัเป็นห้น่วยงานรบัจุา้งภายนอำก

ผ่านการฝึ่กอำบรมด้านนโยบายห้ร้อำกระบวนการด้านสิ่ท่ี่ธิ่

มนุษยชน แลัะปฏิบ่ตั่ภ่ายใต่ร้ะเบยีบขอำงบรษ่ทัี่ฯ

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
• พิ่นกังานที่กุคนไดร้บัสิ่ท่ี่ธิป่ระโยชน์เที่า่เที่ยีมกนั

• ไมพ่ิ่บเห้ตุ่การณ์การลัะเมด่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนที่กุรปูแบบ

ผู้ลกิารดำเน์ิน์งาน์
• พิ่นกังานที่กุคนไดร้บัสิ่ท่ี่ธิป่ระโยชน์เที่า่เที่ยีมกนั

• ไมพ่ิ่บเห้ตุ่การณ์การลัะเมด่สิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนที่กุรปูแบบ

• ไม่พิ่บการบงัคบัใช้แรงงานห้ร้อำการลั่วงลัะเม่ดสิ่ท่ี่ธิ ่

แรงงานในสิ่ถานประกอำบกจุ่การ

• ไม่พิ่บการลัะเมด่ที่ี�เกี�ยวขอ้ำงกบัสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนขอำงชน

เผา่พิ่้�นเมอ้ำง ห้รอ้ำการลัะเมด่เกี�ยวกบัสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชนที่กุรปูแบบ

• พิ่นกังานทีุ่กคนไดร้บัการอำบรมเกี�ยวกบัสิ่ท่ี่ธิม่นุษยชน 

1 ชม/คน
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สัิ�งแวิดล้อมู
  กิารเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากิาศและกิารอนุรักิษั์พัลังงาน

การเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภูมอ่ำากาศัในปัจุจุุบนัมแีนวโน้มที่ี�จุะสิู่งขึ�นต่ามความต่้อำงการที่ี�เปลัี�ยนแปลังไปขอำงประชากรโลัก 

ดงันั �นบรษ่ทัี่จุงึเลัง็เห้น็ความสิ่ำาคญัในการลัดก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่ี�เกด่จุากพิ่ฤต่ก่รรมขอำงประชากรโลัก แลัะสิ่ว่นห้นึ�งที่ี�สิ่ำาคญัมาจุาก 

การดำาเน่นงานขอำงอุำต่สิ่าห้กรรมต่่างๆ  ดงันั �น บรษ่ทัี่จุงึมุง่เน้นแลัะให้ค้วามสิ่ำาคญัต่่อำการอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม การลัดมลัภาวะที่ี�

มผีลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำมโดยรวม การลัดการใชท้ี่รพัิ่ยากรแลัะพิ่ลังังาน ต่ลัอำดจุนลัดการปลั่อำยขอำงเสิ่ยีจุากการดำาเน่นงานขอำง

บรษ่ทัี่ ที่ั �งนี� เพิ่้�อำลัดผลักระที่บที่ี�มต่ี่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม ชมุชน แลัะสิ่งัคม ซึ�งเป็นความที่า้ที่ายขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�จุะเป็นสิ่ว่นห้นึ�งในการอำนุรกัษ์

พิ่ลังังาน เพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่สิ่ามารถเต่บ่โต่ได้โดยไมม่ผีลักระที่บดา้นสิ่่�งแวดลัอ้ำม เป็นการพิ่ฒันาที่ี�ย ั �งยน้ต่่อำไป

เป้าหมูายกิารดำเน์ิน์งาน์
•  ปร่มาณการใช้พิ่ลัังงานเช้�อำเพิ่ลั่งในยานพิ่าห้นะ 

ไมเ่กน่ 3.4 ลัา้นลัต่่ร

•  ปรม่าณการใช้ไฟฟ้าไมเ่กน่ 10.8 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่-์ชั �วโมง 

(KWh)

• ปรม่าณการใชน้ำ�าประปาไมเ่กน่ 0.7 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่

• ไมม่กีารรั �วไห้ลัที่ี�สิ่ำาคญั

•  วางแผนการดำาเน่นงานที่ี�สิ่ำาคญัสิ่ำาห้รบัปี 2565 โดย

กำาห้นดแผนงานต่ามโครงการเพิ่้�อำการอำนุรกัษพ์ิ่ลังังานที่ี�

จุะเกด่ขึ�น พิ่รอ้ำมกำาห้นดระยะเวลัาโครงการ งบประมาณ

แต่่ลัะโครงการ แลัะเป้าห้มายขอำงแต่่ลัะโครงการ

•  กำาห้นดก่จุกรรมการสิ่่งเสิ่ร่มการอำนุรักษ์พิ่ลัังงาน 

อำ้�นๆ  พิ่รอ้ำมกำาห้นดระยะเวลัาขอำงกจุ่กรรม แลัะเป้าห้มาย

ในการจุดักจุ่กรรม

กิารดำเน์ิน์งาน์ทั่�สัำคัญ
บรษ่ทัี่มแีนวคด่ที่ี�มุ่งเน้นการอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม การลัด

มลัภาวะที่ี�มผีลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำมโดยรวม การห้าแนวคด่

ห้ร้อำว่ธิีการที่ี�จุะนำามาใช้ ในการลัดการใช้ที่รัพิ่ยากรแลัะ

พิ่ลังังาน ต่ลัอำดจุนแนวคด่ในการลัดการปลั่อำยขอำงเสิ่ยี การ

ปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก เพิ่้�อำป้อำงกนัให้้เกด่ผลักระที่บต่่อำสิ่่�ง

แวดลัอ้ำม ชุมชน แลัะสิ่งัคมน้อำยที่ี�สิุ่ด รวมถงึการรณรงค์ให้้

พิ่นักงานขอำงบรษ่ทัี่ฯ ใชท้ี่รพัิ่ยากรอำย่างคุม้ค่าแลัะเป็นมต่่ร

กบัสิ่่�งแวดลัอ้ำม การนำาเที่คโนโลัยกีารผลัต่่ไฟฟ้าที่ดแที่นมาใช ้

เพิ่้�อำลัดการใช้ไฟฟ้า การประห้ยดันำ�า การห้มุนเวยีนนำ�ามาใช ้

เป็นต่น้ แลัะบรษ่ทัี่ยงัปฏิบ่ตั่ต่่ามกฎห้มายแลัะขอ้ำบงัคบัดา้น

สิ่่�งแวดลัอ้ำมอำยา่งเครง่ครดั เพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่ดำาเน่นธิรุกจุ่ดว้ยความ

รบัผด่ชอำบต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม ที่ั �งนี�เป็นการยกระดบัประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ 

การจุดัการแลัะควบคมุคณุภาพิ่สิ่่�งแวดลัอ้ำมที่ี�ดยี่�งขึ�น 

ความมุง่มั �นที่ี�บรษ่ทัี่จุะลัดผลักระที่บเชง่ลับต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ในประเดน็ต่่างๆ   เชน่ การพิ่ลังังานแลัะนำ�า การลัดปรม่าณขยะ 

ขอำงเสิ่ยี มลัพิ่ษ่ แลัะการจุดัการเพิ่้�อำลัดปัญห้าก๊าซเรอ้ำนกระจุก 

โดยบรษ่ทัี่มแีผนการดำาเน่นงาน มเีป้าห้มายในการลัดปรม่าณ

การใช้ไฟฟ้า การใชน้ำ�า การใชก้ระดาษ แลัะการกำาจุดัขอำงเสิ่ยี

โดยการนำาแนวคด่ 3Rs มาใชม้ากขึ�น เพิ่้�อำลัดการปลั่อำยก๊าซ

เรอ้ำนกระจุกจุากกระบวนการดำาเน่นธิรุกจุ่ในปี 2565

บริิษััท สยามแก๊๊ส แอนด์์ ปิิโตริเคมีคัลส์ จำก๊ัด์ (มหาชน) | 71
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นอำกจุากนี� ปัจุจุบุนับรษ่ทัี่มสีิ่ว่นในการจุดักจุ่กรรม รวมถงึ

การรณรงคเ์พิ่้�อำเป็นการประห้ยดัพิ่ลังังาน การสิ่รา้งจุต่่สิ่ำานึกที่ี�

ดใีห้ก้บัพิ่นกังาน โดยแบง่ต่ามลักัษณะขอำงพิ่ลังังานดงันี�

กิารได้มูาซ่�งสัิน์ค้าและบัริกิารทั่�เป็น์มูิต่รต่�อ 
สัิ�งแวิดล้อมู 

ปัจุจุุบนับรษ่ทัี่มนีโยบายการควบคุมความปลัอำดภยัใน

การจุดัเกบ็ก๊าซ การบรรจุ ุแลัะการขนสิ่ง่ที่ี�ไมใ่ห้ม้กีารรั �วไห้ลั

ขอำงก๊าซ รวมถงึบรษ่ทัี่ไม่มกีารผลัต่่ที่ี�ก่อำให้เ้กด่สิ่ารเคม ีจุงึ

ไมม่กีารปลั่อำยสิ่ารเคม ีรวมถงึขอำงเสิ่ยีอำอำกสิู่ธ่ิรรมชาต่ ่ที่ำาให้้

ผลัการดำาเน่นงานที่ี�ผา่นมาขอำงบรษ่ทัี่สิ่ำาห้รบักระบวนการได้

มาขอำงสิ่น่คา้แลัะบรก่ารไม่มผีลักระที่บต่่อำ IUCN Red List  

(การอำนุรกัษ์พิ่นัธิุ์สิ่ตั่ว์ที่ี�มถี่�นที่ี�อำยู่ในพิ่้�นที่ี�ที่ี�ไดร้บัผลักระที่บ

จุากการดำาเน่นงาน) แลัะไม่มผีลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำมในเชง่

ลับ เน้�อำงจุากไม่มกีารปลั่อำยสิ่ารเคม ีรวมถึงขอำงเสิ่ยีอำอำกสิู่่

ธิรรมชาต่่

กิารอน์ุรักิษั์พัลังงาน์ไฟฟ้า 
การประห้ยดัพิ่ลังังานไฟฟ้าภายในสิ่ำานักงาน เพิ่้�อำสิ่รา้ง

จุต่่สิ่ำานึกที่ี�ดใีห้้กบัพิ่นักงานแลัะบรษ่ทัี่สิ่ามารถประห้ยดัค่า

ไฟฟ้าในแต่่ะลัะเดอ้ำนได ้ซึ�งจุะเป็นสิ่ว่นห้นึ�งในการชว่ยเห้ลัอ้ำสิ่่�ง

แวดลัอ้ำมที่างอำอ้ำม เพิ่้�อำลัดการปลัอ่ำยก๊าซคารบ์อำนไดอำอำกไซด์ไม่

ไปที่ำาลัายชั �นบรรยากาศั ที่ี�จุะเกด่ก๊าซเรอ้ำนกระจุก ที่ำาให้เ้กด่

การเปลัี�ยนแปลังภมูอ่ำากาศัได ้ซึ�งต่วัอำยา่งกจุ่กรรมที่ี�บรษ่ทัี่จุดั

ที่ำาขึ�น เชน่ จุดัที่ำาสิ่้�อำประชาสิ่มัพิ่นัธิ์ให้พ้ิ่นกังานทีุ่กคนมสีิ่ว่น

รว่ม แลัะชว่ยกนัลัดการใชพ้ิ่ลังังาน ป่ดแอำร ์ป่ดไฟ ในชว่งพิ่กั

กลัางวนั เป็นต่น้ 

กิารประหยัดน์� ำประปา 
ในปี 2564 บร่ษัที่ได้มีการเก็บสิ่ถ่ต่่การใช้นำ�าประปา 

เพิ่้�อำเป็นขอ้ำมูลัในการกำาห้นดเป้าห้มายการลัดปรม่าณนำ�าใน 

ปี 2565 แลัะเป็นขอ้ำมลูัในการวางแผนการควบคมุแลัะลัดปรม่าณ 

การใชน้ำ�าประปาต่่อำไป โดยมเีป้าห้มายเพิ่้�อำลัดปรม่าณการรบันำ�า 

เขา้จุากแห้ลัง่ต่่างๆ  จุากปี 2564 30% แลัะมกีารบำาบดันำ�าเสิ่ยี

เพิ่้�อำใชง้านจุำานวน 60% ขอำงปรม่าณที่ี�รบัเขา้

นอำกจุากนี�บรษ่ทัี่ยงัได้มกีารนำาระบบบำาบดันำ�าเสิ่ยีผ่าน

ถงัแซที่สิ่์ (Sats) ซึ�งเป็นถงับำาบดันำ�าเสิ่ยีที่ี�มรีะบบบำาบดันำ�า

ปฏิก่ลูัให้ก้ลัายเป็นนำ�าดกีอ่ำนระบายลังสิู่ท่ี่อ่ำระบายนำ�าสิ่าธิารณะ 

โดยไมต่่อ้ำงให้น้ำ�าซมึลังสิู่ใ่ต่ด้น่ อำยา่งบอ่ำเกรอำะบอ่ำซมึ จุงึชว่ยแก้

ปัญห้านำ�าเน่าสิ่ง่กลั่�นเห้มน็อำนัจุะที่ำาลัายสิ่ภาพิ่แวดลัอ้ำม รวมถงึ

มกีารต่รวจุสิ่อำบการรั �วไห้ลัขอำงที่่อำนำ�าประปาในแต่่ลัะจุุดอำย่าง

สิ่มำ�าเสิ่มอำ โดยการเกบ็สิ่ถต่่ข่อำงแต่่ลัะปี เพิ่้�อำเปรยีบเที่ยีบแลัะ

กำาห้นดเป็นเป้าห้มายขอำงทีุ่กปี แลัะปัจุจุุบนัยงัมกีารรณรงค ์

การใชน้ำ�าอำยา่งประห้ยดัอำยูเ่สิ่มอำ โดยจุดัที่ำาสิ่้�อำประชาสิ่มัพิ่นัธิ์

การสิ่ร้างจุต่่สิ่ำานึกที่ี�ดใีห้้กบัพิ่นักงาน เช่น ไม่เป่ดนำ�าที่่�งไว ้

การไมก่ดชกัโครกบอ่ำย เป็นต่น้ เพิ่้�อำให้พ้ิ่นกังานนำาไปปรบัใชก้บั 

ที่ี�บา้นได ้ซึ�งเป็นสิ่ว่นห้นึ�งในการชว่ยลัดการใชน้ำ�าไดอ้ำกีดว้ย

กิารประหยัดกิารใชุ้กิระดาษัใน์สัำน์ักิงาน์
บรษ่ทัี่มกีารรณรงค์ให้พ้ิ่นกังานใชง้านกระดาษที่ั �ง 2 ห้น้า 

การนำากระดาษกลับัมาห้มุนเวยีนใชง้านซำ�า (Recycle) โดย

เน้นเป็นลักัษณะ Paperless แที่น เพิ่้�อำให้พ้ิ่นักงานมกีารใช ้

กระดาษอำยา่งประห้ยดั ลัดปรม่าณการใชก้ระดาษ เพิ่้�อำลัดการ

ต่ดัไมท้ี่ำาลัายป่า ซึ�งเป็นสิ่าเห้ตุ่สิ่ำาคญัในการเพิ่่�มขึ�นขอำงก๊าซ

เรอ้ำนกระจุกแลัะการเปลัี�ยนแปลังภมูอ่ำากาศั

กิารบัริหารจัดกิารข้ยะและข้องเสั่ย 

นอำกจุากนี�บร่ษัที่ยงัมรีะบบการคดัแยกขยะ โดยแบ่ง 

แยกขยะอำอำกเป็น

1) ขยะอำนัต่ราย

2) ขยะรไีซเคล่ัได้

3) ขยะรไีซเคล่ัไมไ่ด้

เพิ่้�อำนำาขยะที่ี�รไีซเคล่ัได้เขา้สิู่่กระบวนการพิ่จุ่ารณานำา

มารไีซเคล่ั โดยพิ่จุ่ารณาถึงศักัยภาพิ่การใช้ประโยชน์ขอำง

ขอำงเสิ่ยีแต่่ลัะประเภที่แลัะกฎห้มายที่ี�เกี�ยวขอ้ำง เพิ่้�อำให้เ้ห้ลัอ้ำ

ขอำงเสิ่ยีที่ี�ไม่สิ่ามารถนำาไปใชป้ระโยชน์ใดๆ ไดอ้ำกี ห้รอ้ำเป็น 

การสิ่ง่ขายภายนอำก พิ่รอ้ำมที่ั �งสิ่รา้งวน่ัยให้พ้ิ่นักงานให้ค้วาม

สิ่ำาคญัในการคดัแยกขยะอำย่างถูกต่้อำงเห้มาะสิ่มต่ามห้ลักัสิุ่ข

อำนามยัอำยู่เสิ่มอำ เพิ่้�อำลัดการเกด่มลัพิ่ษ่ต่่อำสิ่่�งแวดลั้อำม การ

รณรงค์ให้พ้ิ่นกังานคดัแยกแลัะที่่�งขยะลังในถงัที่ี�จุดัไว ้โดยการ

จุดัที่ำาป้ายบ่งชี�ที่ี�ชดัเจุน จุดัที่ำาสิ่้�อำประชาสิ่มัพิ่นัธิ์ให้พ้ิ่นกังาน

เกด่ความเขา้ใจุ โดยเฉพิ่าะพิ่นักงานระดบัผูบ้รห่้ารเพิ่้�อำเป็น

ต่วัอำยา่งการสิ่รา้งจุต่่สิ่ำานึกที่ี�ด ีโดยไมส่ิ่รา้งความเดอ้ำดรอ้ำนให้้

แก่ชุมชนใกลัเ้คยีง แลัะลัดผลักระที่บโดยต่รงต่่อำสิุ่ขภาพิ่แลัะ

ความปลัอำดภยัขอำงพิ่นกังานแลัะชมุชนใกลัเ้คยีง

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256472
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ผลกิารด้ำเนินงาน
จุากการดำาเน่นการการรณรงคแ์ลัะการจุดักจุ่กรรมต่่างๆ  ที่ำาให้ผ้ลัการดำาเน่นงานในปี 2564 มกีารใชพ้ิ่ลังังานต่่างๆ  เป็นดงันี�

กิารใชุพ้ัลงังาน์เชุ่�อเพัลงิใน์ยาน์พัาหน์ะใน์กิาร
ข้น์สั�ง

มปีรม่าณการใชพ้ิ่ลังังานเช้�อำเพิ่ลัง่ในยานพิ่าห้นะที่ั �งห้มด

เที่า่กบั 3.4 ลัา้นลัต่่ร ซึ�งเป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�มกีารกำาห้นดไว้

กิารใชุ้พัลังงาน์ไฟฟ้า
มปีรม่าณการใช้ไฟฟ้าที่ั �งห้มดเที่า่กบั 10.8 ลัา้นกโ่ลัวตั่ต่-์

ชั �วโมง (KWh) ซึ�งเป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�มกีารกำาห้นดไว้

กิารใชุ้น์� ำ
มปีรม่าณการใชน้ำ�าประปาเที่า่กบั 0.7 ลัา้นห้น่วยห้รอ้ำยนู่ต่ 

ซึ�งเป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�มกีารกำาห้นดไว ้นอำกจุากนี�บรษ่ทัี่ยงั

การบำาบดันำ�าเสิ่ยี ซึ�งสิ่ว่นให้ญ่เป็นนำ�าจุากสิ่่�งปฏิก่ลูั ก่อำนปลัอ่ำย

อำอำกสิู่่ธิรรมชาต่ ่แลัะไม่มแีห้ลั่งนำ�าที่ี�ไดร้บัผลักระที่บจุากการ

ปลัอ่ำยนำ�าแลัะ/ห้รอ้ำการไห้ลับา่ รวมถงึผลัการรายงานการต่รวจุ

คณุภาพิ่นำ�าผว่ดน่ที่ี�เกด่จุากการปลัอ่ำยนำ�าจุากสิ่่�งปฏิก่ลูั เป็นไป

ต่ามมาต่รฐาน ซึ�งมรีายลัะเอำยีดดงันี� 

1. คา่ PH อำยูร่ะห้วา่ง 7.16 -7.92 เป็นไปต่ามมาต่รฐานโดย

คา่มาต่รฐาน อำยูร่ะห้วา่ง 5.00-9.00           

2. ค่า BOD อำยู่ระห้ว่าง 1.6-1.8 mg./L เป็นไปต่าม

มาต่รฐาน โดยคา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 2 mg./L              

3. ค่า Total Suspended Solid อำยู่ระห้ว่าง 39.2-44.7 

mg./L เป็นไปต่ามมาต่รฐาน โดยคา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 50 mg./L

4. คา่ Grease & Oil อำยูร่ะห้วา่ง <2 - 3.2 mg./L เป็นไป

ต่ามมาต่รฐาน โดยคา่มาต่รฐานไมเ่กน่ 20 mg./L 

5. Water’s color : ใสิ่เห้ลัอ้ำงมตี่ะกอำนเลัก็น้อำย  

ห้มายเห้ตุ่ : อำา้งอำง่รายงานผลัการต่รวจุสิ่อำบจุากบรษ่ทัี่ 

เอำสิ่ พิ่ ีเอำสิ่ คอำนซลััต่่�ง เซอำรว์ส่ิ่ จุำากดั ซึ�งเป็นผูด้ำาเน่นการ 

เกบ็ต่วัอำยา่งแลัะวเ่คราะห้น์ำ�า (Ref. W1587/07/21, W1588/07/21, 

W609/08/21, W610/08/21)

กิารกิำจัดข้ยะและข้องเสั่ย
บรษ่ทัี่มแีนวคด่ที่ี�มุ่งเน้นการอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม การลัด

มลัภาวะที่ี�มผีลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำมโดยรวม การห้าแนวคด่

ห้ร้อำว่ธิีการที่ี�จุะนำามาใช้ ในการลัดการใช้ที่รัพิ่ยากรแลัะ

พิ่ลังังาน ต่ลัอำดจุนแนวคด่ในการลัดการปลั่อำยขอำงเสิ่ยี การ

ปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก เพิ่้�อำป้อำงกนัให้้เกด่ผลักระที่บต่่อำสิ่่�ง

แวดลัอ้ำม ชุมชน แลัะสิ่งัคมน้อำยที่ี�สิุ่ด รวมถงึการรณรงค์ให้้

พิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่ฯ ใชท้ี่รพัิ่ยากรอำยา่งคุม้คา่แลัะเป็นมต่่รกบั 

สิ่่�งแวดลัอ้ำม การประห้ยดันำ�า การห้มุนเวยีนนำ�ามาใช ้เป็นต่น้ 

เพิ่้�อำให้บ้รษ่ทัี่ดำาเน่นธิุรกจุ่ดว้ยความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม 

ที่ั �งนี�เป็นการยกระดบัประสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่การจุดัการแลัะควบคุม

คณุภาพิ่สิ่่�งแวดลัอ้ำมที่ี�ดยี่�งขึ�น 

ความมุง่มั �นที่ี�บรษ่ทัี่จุะลัดผลักระที่บเชง่ลับต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม

ในประเดน็ต่่างๆ  เช่น การประห้ยดัพิ่ลังังานแลัะนำ�า การลัด

ปรม่าณขยะขอำงเสิ่ยี มลัพิ่ษ่ แลัะการจุดัการเพิ่้�อำลัดปัญห้าก๊าซ

เรอ้ำนกระจุก โดยบรษ่ทัี่มุง่มั �นเกบ็สิ่ถต่่ก่ารใชพ้ิ่ลังังานดา้นต่่างๆ  

ในปี 2564 เพิ่้�อำมาวเ่คราะห้ก์ารใชพ้ิ่ลังังานแลัะนำาวธ่ิกีารห้รอ้ำ

แนวคด่ต่่างๆ  มกีารกำาห้นดแผนการดำาเน่นงาน เป้าห้มายใน

การลัดปรม่าณการใช้ไฟฟ้า โดยการนำาเที่คโนโลัยกีารผลัต่่

ไฟฟ้าที่ดแที่นมาใช ้การใชน้ำ�า การใชก้ระดาษ แลัะการกำาจุดั

ขอำงเสิ่ยีโดยการนำาแนวคด่ 3Rs มาใชม้ากขึ�น เพิ่้�อำลัดการปลัอ่ำย

ก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากกระบวนการดำาเน่นธิรุกจุ่ในปี 2565 
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สัถิติิ่กิารปล�อยก๊ิาซเร่อน์กิระจกิจากิกิจิกิรรมู
กิารดำเน์ิน์งาน์

จุากการที่ี�บรษ่ทัี่เห้น็ความสิ่ำาคญัขอำงการอำนุรกัษพ์ิ่ลังังาน 

ในปี 2564 จุึงได้เร่�มเก็บสิ่ถ่ต่่การปลั่อำยก๊าซเร้อำนกระจุก 

จุากกจุ่กรรมดำาเน่นงาน เพิ่้�อำเป็นขอ้ำมูลัในการต่ั �งเป้าห้มาย  

ความที่้าที่ายที่ี�จุะลัดการปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกขอำงบรษ่ทัี่ 

ในปีต่่อำไป ซึ�งแบง่เป็น 3 ประเภที่ ดงันี�

ป็รืะเภทที� 1 การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างต่รง มาจุาก

1. การใชร้ถขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�งเป็นการเผาไห้ม้โดยต่รงจุาก

ยานพิ่าห้นะขอำงบรษ่ัที่ โดยปัจุจุุบนับรษ่ัที่มรีถที่ี�ใช้ ในการ

ดำาเน่นงานที่ั �งห้มด 373 คนั ซึ�งเป็นรถห้วัลัากแลัะรถบบรทีุ่ก 

10 ลัอ้ำ แลัะรถกระบะที่ี�ใชข้นสิ่ง่ก๊าซ LPG ที่ี�บรรจุใุสิ่ถ่งัก๊าซ LPG 

(Cylinder) ไปยงัรา้นคา้ก๊าซ LPG โดยพิ่ลังังานที่ี�ใช ้ไดแ้ก ่ก๊าซ 

LPG ก๊าซ CNG นำ�ามนัดเีซลั แลัะนำ�ามนัเบนซน่ ซึ�งรวมที่ั �งปี 

บรษ่ทัี่มกีารปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากการใชเ้ผาไห้มจุ้ากการ

ใชย้านพิ่าห้นะ เที่า่กบั 9.28 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซด์

เที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))

ป็รืะเภทที� 2 การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำมจุากการ

ใชพ้ิ่ลังังาน เป็นการไดม้าซึ�งพิ่ลังังานไฟฟ้าจุากการซ้�อำภายนอำก 

โดยเกด่จุากกจุ่กรรมดำาเน่นงาน ดงันี� การใช้ไฟฟ้าในคลังัก๊าซ 

โรงบรรจุกุ๊าซ สิ่ถานีบรก่าร LPG แลัะการใช้ไฟฟ้าในสิ่ำานกังาน 

ซึ�งรวมที่ั �งปีบรษ่ัที่มกีารปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากการใช้

พิ่ลังังานไฟฟ้า เที่า่กบั 5.38 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซด ์

เที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))

ป็รืะเภทที� 3 การปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำม อำ้�นๆ 

เป็นการใชน้ำ�าประปา การใชก้ระดาษ แลัะปรม่าณขยะที่ี�เกด่ขึ�น 

โดยในปี 2564 บรษ่ทัี่มกีารเกบ็ขอ้ำมลูัจุากกจุ่กรรมดำาเน่นงาน

ขอำงบรษ่ทัี่ โดยมรีายลัะเอำยีดการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก ดงันี� 

การใชน้ำ�าประปา โดยเกด่จุากการใชน้ำ�าประปาจุากสิ่ถาน

ที่ี�ที่ี�ใช้ในการดำาเน่นงาน ไดแ้ก่ การใชน้ำ�าประปาในพิ่้�นที่ี�คลังั

เกบ็ก๊าซ พิ่้�นที่ี�โรงบรรจุกุ๊าซ พิ่้�นที่ี�สิ่ถานีบรก่าร LPG แลัะการ

ใชน้ำ�าประปาในพิ่้�นที่ี�สิ่ำานักงาน มาจุากแห้ลั่งที่ี�มา ดงันี� การ

ประปานครห้ลัวง การประปาสิ่ว่นภมูภ่าค แลัะน่คมอุำสิ่าห้กรรม 

ซึ�งรวมที่ั �งปีบรษ่ัที่มกีารปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากการใช ้

นำ�าประปา เที่า่กบั 0.188 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบ

เที่า่ (CO2 (kgCO2e))

| รายงานความย่�งยืน ปีี 256474
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บรษ่ทัี่ให้้ความสิ่ำาคญักบัการจุดัการเพิ่้�อำลัดปัญห้าก๊าซ

เรอ้ำนกระจุก โดยบรษ่ทัี่จุะเกบ็สิ่ถต่่ก่ารใชพ้ิ่ลังังานอำย่างต่่อำ

เน้�อำงที่กุปี เพิ่้�อำเปรยีบเที่ยีบ แลัะเป็นขอ้ำมลูัในการต่ั �งเป้าห้มาย 

ในการลัดปรม่าณการใช้ที่รพัิ่ยากรธิรรมชาต่่ ซึ�งเป็นสิ่่วน

ห้นึ�งขอำงความรบัผด่ชอำบต่่อำสิ่งัคมแลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำม รวมถงึเพิ่้�อำ

ประเมน่ผลัจุากการต่ั �งเป้าห้มายการลัดก๊าซเรอ้ำนกระจุก เพิ่้�อำ

ให้บ้รษ่ทัี่ไดม้กีารเต่บ่โต่อำยา่งยั �งยน้

นอำกจุากการเกบ็สิ่ถต่่จุ่ากการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ต่าม

ประเภที่การปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกแลัว้ บรษ่ทัี่ยงัมกีารเกบ็ 

สิ่ถต่่ข่อำงพิ่นักงานที่ี�มสีิ่่วนในการปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุาก

กจุ่กรรมในชวีต่่ประจุำาวนั เชน่ การเดน่ที่าง การรบัประที่าน

อำาห้าร การใช้ชวีต่่ที่ั �งที่ี�บ้านแลัะที่ี�ที่ำางาน ซึ�งบรษ่ทัี่เห้น็ว่า

พิ่นักงานเป็นที่รพัิ่ยากรที่ี�เป็น สิ่่วนห้นึ�งในบร่ษัที่แลัะเป็น

ที่รพัิ่ยากรที่ี�สิ่ำาคญัในการดำาเน่นงาน จุงึไดม้กีารนำาผลัจุำานวน

พิ่นกังานที่ั �งห้มดขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�มกีารปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกมา

รวมคำานวณการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่ั �งห้มดขอำงบรษ่ทัี่ ซึ�ง

ปี 2564 บรษ่ทัี่มพีิ่นกังานจุำานวน 2,574 คน (ขอ้ำมลูั ณ วนัที่ี� 

31 ธินัวาคม) ดงันั �นรวมที่ั �งปีบรษ่ทัี่มกีารปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก

จุากจุำานวนพิ่นักงาน 9.28 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซด์

เที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))
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เป้าห่มายกิารด้ำเนินงานสำห่รับปีถััด้ไป
การกำาห้นดเป้าห้มายการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกในปี 2565 เป็นดงันี�

1. จุากการรวบรวมข้อำมูลัการปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก 

ขอำงปี 2564 โดยคำานวนจุากกจุ่กรรมการดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ 

ที่ี�มกีารเกบ็สิ่ถต่่ท่ี่ั �งปี แยกต่ามประเภที่ ดงันี� 

 1) การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างต่รง เที่า่กบั 9.28 

ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))

 2) การปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำม เที่า่กบั 5.38 

ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))

 3) การปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำมอำ้�นๆ เที่า่กบั 

0.188 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่่า (CO2 (kg-

CO2e))

รวมถงึการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากพิ่นกังานขอำงบรษ่ทัี่ 

เที่่ากบั 14.84 ลั้าน กโ่ลักรมัคาร์บอำนไดอำอำกไซด์เที่ยีบเที่่า 

(CO2 (kgCO2e)) ดงันั �นในปี 2564 บรษ่ทัี่มกีารปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำน

กระจุกจุากกจุ่กรรมดำาเน่นงานแลัะจุากที่รพัิ่ยากรบุคคลัขอำง

บรษ่ทัี่ เที่่ากบั 14.84 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบ

เที่า่ (CO2 (kgCO2e))

2. จุากการรวบรวมขอ้ำมูลัจุากการเก็บสิ่ถ่ต่่การปลั่อำย 

ก๊าซเรอ้ำนกระจุกขอำงปี 2564 บรษ่ทัี่จุงึนำามาเป็นขอ้ำมลูัในการ

กำาห้นดเป้าห้มาย โดยวเ่คราะห้์ครอำบคลัุมไปถงึการบรห่้าร

จุดัการเพิ่้�อำเป็นการลัดการเกด่ก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากกลัยุที่ธิ ์

นโยบาย แลัะโครงการต่่างๆ  ที่ี�มวีตั่ถุประสิ่งคห์้ลักัในการอำนุรกัษ ์

สิ่่�งแวดลัอ้ำม ซึ�งจุะมผีลัต่่อำการลัดการเกด่ก๊าซเรอ้ำนกระจุกใน

อำนาคต่ รวมถงึมสีิ่ว่นชว่ยลัดการเปลัี�ยนแปลังสิ่ภาพิ่ภมูอ่ำากาศั

ขอำงโลักได ้ให้เ้ป็นความที่า้ที่ายขอำงบรษ่ทัี่ที่ี�จุะดำาเน่นการให้้

เป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�กำาห้นด ดงันี�

1) ลัดการปลั่อำยก๊าซเร้อำนกระจุกที่างต่รงจุากการ

ใช้นำ�ามันสิ่ำาห้รับยานพิ่าห้นะ ไม่เก่น 8.35 ลั้านก่โลักรัม

คารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e))

2) ลัดการปลั่อำยก๊าซเร้อำนกระจุกที่างอำ้อำมจุากการใช้

ไฟฟ้า ไมเ่กน่ 5.11 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ 

(CO2 (kgCO2e))

3) ลัดการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างอำอ้ำมอำ้�นๆ  ไดแ้ก่ การ

ใชน้ำ�าประปา บรษ่ทัี่มกีารปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกเป็นไปต่ามเป้า

ห้มายที่ั �งห้มด ไมเ่กน่ 0.1786 ลัา้นกโ่ลักรมัคารบ์อำนไดอำอำกไซด์

เที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e)) 

4) ไมม่กีารรั �วไห้ลัขอำงก๊าซ LPG

5) เพิ่่�มแลัะรกัษาพิ่้�นที่ี�การปลักูป่า พิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีวไมน้่อำยกวา่

รอ้ำยลัะ 10 เพิ่้�อำเป็นการดดูซบัก๊าซคารบ์อำนไดอำอำกไซด์
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บร่ษัที่ฯ ต่ระห้นักแลัะให้้ความสิ่ำาคญัในปัญห้าการเก่ดก๊าซเร้อำนกระจุก โดยว่เคราะห้์จุากการเก็บสิ่ถ่ต่่การปลั่อำย 

ก๊าซเรอ้ำนกระจุกจุากการดำาเน่นงาน โดยมเีป้าห้มายในการจุดัต่ั �งโครงการที่ี�สิ่ำาคญั เพิ่้�อำเป็นสิ่ว่นห้นึ�งในการชว่ยลัดการปลัอ่ำยมลัพิ่ษ่

ที่างอำากาศั ที่ี�กอ่ำให้เ้กด่ก๊าซเรอ้ำนกระจุกที่างต่รง แลัะการจุดัต่ั �งโครงการ รวมถงึกจุ่กรรมอำ้�นๆ  เพิ่้�อำควบคมุการกอ่ำให้เ้กด่ก๊าซเรอ้ำน

กระจุกที่างอำอ้ำมจุากการซ้�อำพิ่ลังังานไฟฟ้าใช้ในบรษ่ทัี่ ปรม่าณการใชน้ำ�า การใชก้ระดาษ แลัะปรม่าณขยะที่ี�เกด่จุากการดำาเน่นงาน 

สิ่ำาห้รบัแผนลัดผลักระที่บต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำมดา้นต่่างๆ  ที่ี�บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญั เพิ่้�อำให้ผ้ลัการดำาเน่นงานดา้นการอำนุรกัษ์สิ่่�งแวดลัอ้ำม

ในปีห้น้าเป็นไปต่ามเป้าห้มายที่ี�กำาห้นดไว ้มดีงันี�

1. โครงการเปลัี�ยนการใช้ก๊าซ LPG เป็นก๊าซโซฮอำลั ์

ในรถขนสิ่่ง ซึ�งเป็นพิ่ลังังานที่ดแที่นเช้�อำเพิ่ลัง่จุากป่โต่รเลัยีม 

โดยมคี่าการปลั่อำยก๊าซเรอ้ำนกระจุกต่ามห้น่วยวดัก่โลักรมั

คารบ์อำนไดอำอำกไซดเ์ที่ยีบเที่า่ (CO2 (kgCO2e) ที่ี�ต่ำ�ากวา่การ

ใชเ้ช้�อำเพิ่ลัง่ประเภที่อำ้�นๆ

2. โครงการเปลัี�ยนเคร้�อำงปรบัอำากาศัให้ม ่เพิ่้�อำใชเ้คร้�อำงปรบั

อำากาศัสิ่มยัให้ม่ที่ี�เป็นมต่่รกบัสิ่่�งแวดลัอ้ำมแลัะใชส้ิ่ารที่ำาความ

เยน็ที่ี�ไมท่ี่ำาลัายสิ่่�งแวดลัอ้ำม

3. โครงการการใชพ้ิ่ลังังานที่ดแที่น โดยต่ด่ต่ั �งแผงโซลัา่ร์

รฟู (Solar Loofs) เพิ่้�อำใชง้านในอำนาคต่ 

4. โครงการเปลัี�ยนอุำปกรณ์ที่ี�ประห้ยดันำ�ามากกวา่เดม่เพิ่้�อำ

ลัดปรม่าณการใชน้ำ�า 

5. โครงการการนำาแนวค่ดเร้�อำงเศัรษฐก่จุห้มุนเวียน 

มาใช้ในการกำาจุดัขอำงเสิ่ยี โดยใช้ห้ลักัการ 3Rs (Reduce, 

Reuse, Recycle) 

6. กจุ่กรรมสิ่่งเสิ่รม่ให้พ้ิ่นักงานลัดการใชน้ำ�าด้�มจุากขวด

พิ่ลัาสิ่ต่ก่ เพิ่้�อำลัดปรม่าณขอำงเสิ่ยี

7. กจุ่กรรมการสิ่่งเสิ่รม่ให้ม้กีารที่ำางานแลัะการรายงาน 

ผลัการดำาเน่นงานแบบ Online มากขึ�น เพิ่้�อำลัดการใชป้รม่าณ

กระดาษในสิ่ำานกังาน

8. กจุ่กรรมการเพิ่่�มแลัะการรกัษาพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีว
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กิารบริห่ารจัด้กิารน� ำ
บรษ่ทัี่ต่ระห้นกัถงึการอำนุรกัษ์ที่รพัิ่ยากรธิรรมชาต่ ่โดยเฉพิ่าะการบรห่้ารจุดัการนำ�าให้เ้กด่ประโยชน์สิ่งูสิ่ดุ เพิ่้�อำลัดต่น้ที่นุใน

การดำาเน่นธิรุกจุ่แลัะลัดความเสิ่ี�ยงในการขาดแคลันที่รพัิ่ยากรนำ�าในอำนาคต่ แลัะลัดการปลัอ่ำยนำ�าเสิ่ยีอำอำกสิู่ธ่ิรรมชาต่ ่เพิ่้�อำให้ช้มุชน

แลัะธิรรมชาต่เ่กด่ความยั �งยน้

เน้�อำงจุากการที่ี�บรษ่ทัี่ได้ให้ค้วามสิ่ำาคญัเร้�อำงการอำนุรกัษ์

ที่รพัิ่ยากรธิรรมชาต่ ่โดยเฉพิ่าะการบรห่้ารจุดัการนำ�าให้เ้กด่

ประโยชน์สิู่งสิุ่ด  เพิ่้�อำลัดต่้นทีุ่นในการดำาเน่นธิุรก่จุแลัะลัด

ความเสิ่ี�ยงในการขาดแคลันที่รพัิ่ยากรนำ�าในอำนาคต่นั �น บรษ่ทัี่

จุงึมกีารวางแผนในการจุดัที่ำา “โค้รืงการืเป็ลี�ยนอปุ็กรืณ์ที�

ป็รืะหยดัินำ�ามีากกว�าเด่ิมี” โดยมกีารมอำบห้มายให้ห้้น่วยงาน

จุดัซ้�อำขอำงบรษ่ทัี่เป็นต่วัแที่นในการจุดัห้าอุำปกรณ์ที่ี�ใชเ้กี�ยวกบั

ระบบงานนำ�าประปาที่ี�มคีุณสิ่มบตั่ท่ี่ี�สิ่ามารถประห้ยดันำ�าจุาก

การใชง้านขอำงพิ่นักงาน การใช้ในการดำาเน่นงานต่่างๆ  รวม

ถงึการใชเ้พิ่้�อำปรบัปรงุสิ่่�งแวดลัอ้ำม เชน่ การรดนำ�าต่น้ไม ้เป็นต่น้ 

เพิ่้�อำเป็นการลัดปรม่าณการใชน้ำ�าอำยา่งยั �งยน้ในอำนาคต่
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กิารบริห่ารจัด้กิารของเส่ย
บร่ษัที่ให้้ความสิ่ำาคญัในการลัดปร่มาณขอำงเสิ่ียจุากการดำาเน่นงาน โดยการนำาห้ลักั 3Rs (Reduce, Reuse แลัะ Recycle)

มาใช้ในการกำาจุดัขอำงเสิ่ยี โดยมุง่เน้นให้ม้รีะบบการคดัแยกขยะต่ามประเภที่ที่ี�มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่ ควบคูไ่ปกบัการสิ่รา้งจุต่่สิ่ำานึกแลัะ

การมสีิ่ว่นรว่มกบัผูเ้กี�ยวขอ้ำง เพิ่้�อำลัดการกำาจุดัขยะ ซึ�งเป็นปัจุจุยัห้นึ�งในการปลัอ่ำยก๊าซเรอ้ำนกระจุก

กิารกิำจัดข้องเสั่ยอัน์ต่ราย
การขนสิ่่งขอำงเสิ่ยีอำนัต่ราย ใช้การจุดัจุ้างจุากบรษ่ทัี่ฯที่ี�

ขึ�นที่ะเบยีนกบักรมโรงงานอุำต่สิ่าห้กรรม เป็นผูร้บัดำาเน่นการ

กิารกิำจัดข้ยะและข้องเสั่ย
เน้�อำงจุากบรษ่ัที่ให้้ความสิ่ำาคญักบัการจุดัการขยะแลัะ

ขอำงเสิ่ยี จุงึไดม้กีระบวนการดำาเน่นธิุรกจุ่อำยา่งเป็นระบบต่าม

ห้ลักั 3Rs (Reduce, Reuse แลัะ Recycle) ต่ั �งแต่่การลัด

การเกด่ขอำงเสิ่ยี (Reduce) ซึ�งเป็นสิ่่�งที่ี�บรษ่ทัี่ให้ค้วามสิ่ำาคญั 

เป็นลัำาดบัแรก มาวางแผนการจุดัที่ำา “โค้รืงการืการืนำาแนวค่้ดิ 

เรืื�องเศรืษฐก่จหมีุนเวียนมีาใชุ้ ในการืกำาจดัิข้องเสีย” 

เพิ่้�อำให้้มีการกำาจุัดขอำงเสิ่ีย (Disposal) ที่ี�เป็นสิ่่วนห้นึ�ง

ที่ี�ก่อำให้้เก่ดก๊าซเร้อำนกระจุกที่ี�เพิ่่�มขึ�น ให้้อำยู่ในปร่มาณ

น้อำยที่ี�สิุ่ด โดยก่จุกรรมขอำงโครงการ บร่ษัที่ได้มีการ

วางแผนการจุดัก่จุกรรมสิ่่งเสิ่ร่มให้้พิ่นักงานลัดการใช้นำ�า

ด้�มจุากขวดพิ่ลัาสิ่ต่่ก เพิ่้�อำลัดปร่มาณขอำงเสิ่ียที่ี�เก่ดจุาก

การบร่โภคนำ�าขอำงพิ่นักงานในบร่ษัที่ โดยวางแผนในการ

สิ่ั �งที่ำา “แก้วเก็บความเย็น” ที่ี�เป็นโลัโก้ขอำงบร่ษัที่แลัะนำา

มาจุำาห้น่ายในราคาที่ี�พิ่นักงานเข้าถึงได้ เพิ่้�อำสิ่่งเสิ่ร่มให้้

พิ่นักงานลัดการใชข้วดนำ�าพิ่ลัาสิ่ต่ก่ แลัะปัจุจุุบนับรษ่ทัี่กย็งั 

มกีารสิ่ร้างจุต่่สิ่ำานึกแลัะสิ่ร้างการมสีิ่่วนร่วมกบัผู้เกี�ยวขอ้ำง 

เพิ่้�อำลัดปรม่าณขยะ ลัดการกำาจุดัขยะที่ี�สิ่่งผลัต่่อำสิ่่�งแวดลัอ้ำม 

เช่น ปรม่าณขอำงเศัษอำาห้ารจุากการรบัประที่านอำาห้ารขอำง

พิ่นักงาน ปรม่าณถุงกระดาษ ถุงพิ่ลัาสิ่ต่ก่ กลั่อำงกระดาษ 

ขวดนำ�า ขวดพิ่ลัาสิ่ต่่กต่่างๆ เป็นต่้น โดยการจุัดที่ำาสิ่้�อำ

ประชาสิ่มัพิ่นัธิ์ในการสิ่ง่เสิ่รม่การใชถุ้งผา้ในการใสิ่ข่อำง เป็นต่น้

เม้�อำเกด่ขอำงเสิ่ยีแลัว้ต่อ้ำงพิ่ยายามห้าแนวที่างการนำาขอำง

เสิ่ยี/วสัิ่ดุที่ี�ยงัใช้งานได้กลับัไปใช้ซำ�า (Reuse) โดยปัจุจุุบนั

บรษ่ทัี่มกีารสิ่่งเสิ่รม่ให้พ้ิ่นักงานนำาขวดนำ�าพิ่ลัาสิ่ต่ก่ที่ี�ใชแ้ลัว้ 

นำากลับัมาใช้ให้ม ่ซึ�งบรษ่ทัี่มตีู่ก้ดนำ�าเพิ่้�อำให้พ้ิ่นกังานสิ่ามารถ

นำาขวดนำ�าที่ี�ใชแ้ลัว้มาใชซ้ำ�าได ้รวมถงึการรณรงคเ์ม้�อำจุำาเป็น

ต่อ้ำงใชถุ้งพิ่ลัาสิ่ต่ก่ให้เ้กบ็ถุงพิ่ลัาสิ่ต่ก่มาใชซ้ำ�าได ้ซึ�งเป็นการ

สิ่ร้างจุ่ต่สิ่ำานึกที่ี�ดีให้้กับพิ่นักงานที่ี�จุะนำาการปฏิ่บัต่่จุาก

นโยบายบรษ่ทัี่ไปปรบัใช้ในชวีต่่ประจุำาวนัในภายนอำกได ้ซึ�งก็

เป็นสิ่่วนห้นึ�งที่ี�จุะช่วยลัดขยะแลัะขอำงเสิ่ยีกบัสิ่งัคมไดอ้ำกีที่าง 

เพิ่้�อำเป็นการเต่บ่โต่ควบคู่ไปกบัการเป็นสิ่่วนห้นึ�งในการดูแลั

สิ่งัคมไปดว้ย 

ในปี 2564 ยงัไม่มกีระบวนการนำาวสัิ่ดุเขา้กระบวนการ

รไีซเคล่ั แต่่บรษ่ทัี่มกีารวางแผนที่ี�จุะนำานำ�าจุากสิ่่�งปฏิกู่ลัห้ลังั

จุากมกีารบำาบดัมาใช้ในภายนอำกสิ่ำานกังาน แลัะโรงงาน เชน่ 

นำามาใชร้ดนำ�าต่น้ไม้ในพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีวที่ี�บรษ่ทัี่จุดัที่ำาขึ�น ใชล้ัา้งพิ่้�น

ภายนอำกอำาคาร เป็นต่น้
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กิารลด้ปริมาณกิารใช้กิระด้าษัในสำนักิงาน

กิารเพัิ�มและรักิษัาพัื�นท่�ส่เข่ยว

การควบคมุปรม่าณการใชก้ระดาษเพิ่้�อำลัดการใชก้ระดาษ

ภายในสิ่ำานักงานนี� บรษ่ทัี่ไดม้กีารวางแผนการจุดักจุ่กรรม

การสิ่ง่เสิ่รม่ให้ม้กีารที่ำางานแลัะการรายงานผลัการดำาเน่นงาน 

แบบ Onl ine มากขึ�น โดยเป็นการสิ่่งเสิ่ร่มให้้จุัดที่ำา 

เอำกสิ่าร เชน่ รายงานผลัการดำาเน่นงานแต่่ลัะแผนกประจุำาเดอ้ำน 

การจุดัที่ำาเอำกสิ่ารการประชุมต่่างๆ  ให้เ้ป็นการประชุมแบบ 

Online พิ่รอ้ำมสิ่นบัสิ่นุนการนำา “ระบบการประมวลัผลัระบบ 

คลัาวด”์ มาใช้ในการรายงาน นำาเสิ่นอำขอ้ำมลูั โดยเฉพิ่าะการ

จุดัการแลัะจุดัเก็บข้อำมูลั เพิ่้�อำรอำงรบัก่จุกรรมการที่ำางาน

แลัะการรายงานผลัการดำาเน่นงานแบบ Online ที่ี�บรษ่ทัี่ให้้

ความสิ่ำาคญั เป้าห้มายเพิ่้�อำ ลัดปรม่าณการใชก้ระดาษไมเ่กน่  

300 กโ่ลักรมั

เน้�อำงจุากบรษ่ทัี่ได้ให้ค้วามสิ่ำาคญักบัการอำนุรกัษพ์ิ่ลังังาน โดยใสิ่ใ่จุในสิ่่�งแวดลัอ้ำมไมว่า่จุะเป็นสิ่่�งแวดลัอ้ำมในบรษ่ทัี่ สิ่่�งแวดลัอ้ำม

โดยรอำบพิ่้�นที่ี�การดำาเน่นงานขอำงบรษ่ทัี่ แลัะสิ่่�งแวดลัอ้ำมที่ี�สิ่ำาคญั ซึ�งเป็นแห้ลัง่โอำโซนขอำงประเที่ศั จุงึมกีารวางแผนการจุดักจุ่กรรม

การเพิ่่�มแลัะรกัษาพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีว โดยเป็นการวางแผนให้ม้กีารจุดัที่ำาโครงการเกี�ยวกบัการปลัูกป่าเพิ่้�อำที่ดแที่นการใชท้ี่รพัิ่ยากร

จุากการดำาเน่นธิุรกจุ่ขอำงบรษ่ทัี่ การสิ่รา้งพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีวในสิ่ำานักงานเพิ่้�อำเป็นการสิ่รา้งความสิ่บายต่าให้พ้ิ่นักงานที่ำางานไดอ้ำย่าง

มปีระสิ่ท่ี่ธิภ่าพิ่มากขึ�น การรกัษาป่าต่น้นำ�าเพิ่้�อำลัดความรุนแรงจุากภยัธิรรมชาต่ ่การสิ่รา้งพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีวให้ก้บัชุมชนโดยรอำบที่ั �ง

สิ่ำานกังานแลัะพิ่้�นที่ี�โดยรอำบคลังัเกบ็ก๊าซเพิ่้�อำเป็นการสิ่รา้งจุต่่สิ่ำานึกที่ี�ดใีห้ก้บัเยาวชนแลัะเพิ่้�อำให้บ้รรยากาศัในชมุชนดขีึ�น  โดยมี

เป้าห้มายเพิ่้�อำเพิ่่�มกจุ่กรรมการรกัษาพิ่้�นที่ี�สิ่เีขยีวขึ�น 20% แลัะพิ่้�นที่ี�ปลักูป่ามากกวา่ 100 ไรต่่่อำปี เพิ่้�อำดดูซบัคารบ์อำนไดอำอำกไซด์
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GRI Content Index
 GRI Standard:  Description Page SDGs

 Disclosure

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

 102-1 Name of the organization 8 

 102-2 Activities, brands, products, and services 9-14 

 102-3 Location of headquarters 8 

 102-4 Location of operations 36, 52 

 102-5 Ownership and legal form 10-14 

 102-6 Markets served 9, 60 

 102-7 Scale of the organization 9 

 102-8 Information on employees and other workers 58, 65 SDG 8 - Employment

 102-9 Supply chain 15 

 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6

 102-11 Precautionary Principle or approach 15-21, 49-51 

 102-12 External initiatives 41, 72 

 102-13 Membership of associations 44 

Strategy

 102-14 Statement from senior decision-maker 6 

 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 15-21 

Ethics and Integrity

 102-16  Values, principles, standards, and norms of behavior 44-51 SDG 16 - Ethical and lawful behavior

 102-17  Mechanisms for advice and concerns about ethics 47-51 

Governance

 102-18 Governance structure 46 

 102-19 Delegating authority 46 

 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental,  34-41

  and social topics 

 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  24-26

  and social topics  

 102-22 Composition of the highest governance body and its 46 SDG 5 - Women in leadership

  committees  SDG 16 - Inclusive decision making

 102-23 Chair of the highest governance body 6 SDG 16 - Effective, accountable

    and transparent governance

 102-24 Nominating and selecting the highest governance body 56-1 One Report ..... SDG 5 - Women in leadership

    SDG 16 - Inclusive decision making

 102-25 Conflicts of interest 46 SDG 16 - Effective, accountable

    and transparent governance

 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 44-51

  values, and strategy 

 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 45-51 

 102-29 Identifying and managing economic, environmental,  15-21 SDG 16 - Inclusive decision making

  and social impacts 

 102-30 Effectiveness of risk management processes 51 

 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 34-41 

 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 44-51 

 102-33 Communicating critical concerns 22-26 

 102-34 Nature and total number of critical concerns 22-28 

 102-35 Remuneration policies 68
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Material Topics

GRI 103: Management Approach 2016

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 28, 36, 52-63 

 103-2 The management approach and its components 36, 52-63 

 103-3 Evaluation of the management approach  

GRI 200 Economic Standard Series

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 201: Economic Performance 2016

 201-1 Direct economic value generated and distributed 36, 52-53 SDG 2 – Infrastructure investments

    SDG 5 - Infrastructure investments

    SDG 7 - Infrastructure investments

    SDG 8 - Economic performance

    SDG 9 – Infrastructure investments,  

    Research and development

MARKET PRESENCE

GRI 202: Market Presence

 202-2 Proportion of senior management hired from the local community 64-65 

ANTI-CORRUPTION

GRI 205: Anti-Corruption 2016

 205-2 Communication and training about anti-corruption 49 SDG 16 - Anti-corruption

  policiesand procedures

 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 49 SDG 16 - Anti-corruption

 GRI Standard:  Description Page SDGs

 Disclosure

Stakeholder engagement

 102-40 List of stakeholder groups 24-26

 102-41 Collective bargaining agreements 24-26 SDG 8 – Freedom of association  

    and collective bargaining

 102-42 Identifying and selecting stakeholders 24-26

 102-43 Approach to stakeholder engagement 24-26

 102-44 Key topics and concerns raised 24-26

Reporting practice

 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 8

 102-46 Defining report content and topic Boundaries 8

 102-47 List of material topics 5

 102-50 Reporting period 8

 102-51 Date of most recent report 8

 102-52 Reporting cycle 8

 102-53 Contact point for questions regarding the report 8

 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 8

 102-55 GRI content index 83-88
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 GRI Standard:  Description Page SDGs
 Disclosure

Material Topics
GRI 103 Management Approach 2016
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 28, 44, 71-82 
 103-2 The management approach and its components 41,71-82 
 103-3 Evaluation of the management approach  
GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY
GRI 302: Energy 2016
 302-1 Energy consumption within the organization 71-74 SDG 7 - Energy efficiency,
    Renewable energy
    SDG 8 – Energy efficiency
    SDG 12 - Energy efficiency, Transport 
    SDG 13 – Energy efficiency
 302-3 Energy intensity 74 SDG 7 – Energy efficiency
    SDG 8 – Energy efficiency
    SDG 12 – Energy efficiency
    SDG 13 – Energy efficiency
 302-4 Reduction of energy consumption 72, 77-82 
WATER AND EFFLUENTS
GRI 303: Water and Effluents 2018
 303-1 Interactions with water as a shared resource 72, 74 SDG 6 – Interaction with water
    SDG 12 – Interaction with water
 303-2 Management of water discharge-related impacts 73 SDG 6 – Water management
 303-3 Water withdrawal 72, 73 SDG 6 – Water withdrawal
 303-4 Water discharge 72, 73, 80 SDG 6 – Water discharge
 303-5 Water consumption 59 SDG 6 – Water consumption
BIODIVERSITY
 304-4 IUCN Red List species and national conservation list 72 
  species with habitats in areas affected by operations
EMISSIONS
GRI 305: Emissions
 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 74 SDG 3 - Air quality 
    SDG 12 - Air quality, Transport
    SDG 13 – GHG emissions
    SDG 14 - Ocean acidification
    SDG 15 - Forest degradation
 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 74 SDG 3 - Air quality
    SDG 12 - Air quality, Transport
    SDG 13 - GHG emissions
    SDG 14 - Ocean acidification
    SDG 15 – Forest degradation
 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 74 
 305-4 GHG emissions intensity 74-76 
 305-5 Reduction of GHG emissions 76-82 
EFFLUENTS AND WASTE
GRI 306: Effluents and Waste 2016
 306-1 Water discharge by quality and destination 73 
 306-2 Waste by type and disposal method  59 SDG 3 - Spills
    SDG 6 - Waste, Waterrelated 
    ecosystems and biodiversity
    SDG 12 - Waste
 306-3 Significant spills 73 SDG 3 - Spills
    SDG 6 - Spills
    SDG 12 - Spills
    SDG 14 - Spills
    SDG 15 - Spills
 306-4 Transport of hazardous waste 81 
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 307: Environmental Compliance 2016
 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 71-72 SDG 16 - Compliance with laws  
    and regulations
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 GRI Standard:  Description Page SDGs

 Disclosure

Material Topics

GRI 103 Management Approach 2016

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 28, 34-41, 64-70 

 103-2 The management approach and its components 37-38, 64-70 

 103-3 Evaluation of the management approach  

GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 401: Employment

 401-1 New employee hires and employee turnover 58, 65 SDG 5 - Gender equity

    SDG 8 - Employment, Youth employment

 401-3 Parental leave 58 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 403: Management Approach Disclosure 2018

 403-1 Occupational health and safety management system 39-40, 66-67 

 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 39-40 

 403-3 Occupational health services 39-40, 66-67 

 403-4 Worker participation, consultation, and communication 39-40, 66-67

  onoccupational health and safety 

 403-5 Worker training on occupational health and safety 39-40, 67 

 403-6 Promotion of worker health 39, 67 

 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 39-40, 66-67

  safety impactsdirectly linked by business relationships 

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

 403-8 Workers covered by an occupational health and safety 39-40, 66-67

  management system

 

 
 403-9 Work-related injuries 39-40, 66 SDG 3 - Occupational health

    and safety

    SDG 8 - Occupational health

    and safety

    SDG 16 - Occupational health

    and safety

 403-10 Worker-related ill health 39-40, 66 SDG 3 - Occupational health

    and safety

    SDG 8 - Occupational health

    and safety

    SDG 16 - Occupational health

    and safety

TRAINING AND EDUCATION

GRI 404: Training and Education 2016

 404-1 Average hours of training per year per employee 38, 63, 69 SDG 4 - Employee training &  

    education

    SDG 5 - Gender equity

    SDG 8 - Employee training

    & education

 404-3 Percentage of employees receiving regular 68 SDG 5 - Gender equity

  performanceand career development reviews

    SDG 8 – Employee training & 

    education
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 GRI Standard:  Description Page SDGs

 Disclosure
DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

 405-1 Diversity of governance bodies and employees 46, 58 

SECURITY PRACTICES

GRI 410: Security Practices 2016

 410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures 70 

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016

 411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 70 

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

 412-1 Operations that have been subject to human rights 70

  reviewsor impact assessments 

 412-2 Employee training on human rights policies or procedures 38, 70 

LOCAL COMMUNITIES

GRI 413: Local Communities 2016

 413-1 Operations with local community engagement, impact 37-38, 62-64

  assessments, and development programs 

 413-2 Operations with significant actual and potential 66

  negative impacts on local communities 

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

GRI 416: Customer Health and Safety

 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product 66

  and service categories 

 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and 67

  safety impacts of products and services 

MARKETING AND LABELING

GRI 417: Marketing and Labeling

 417-1 Requirements for product and service information and labeling 39, 55

 

 
 417-2 Incidents of non-compliance concerning product and 39, 55

  service information and labeling 

 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 39, 55

  communications 

CUSTOMER PRIVACY

GRI 418: Customer Privacy 2016

 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 60

  customer privacy and losses of customer data 

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016 

 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 40, 44-45, 47-49,  SDG 16 – Compliance

  socialand economic area with laws and regulations 54-55, 66, 71 
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