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PTT G lObal Chemical
Sustainable
Devel pment

ENVIRONMENT
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL GUIDELINES
ECO-INDUSTRIAL TOWN
LOW CARBON SOCIETY
ENVIRONMENTAL AND SAFETY EXCELLENCE :

- Air : Quality beyond Compliance
- Water : Water Management - Reduce Reuse Recycle
- Waste : Zero Waste to Landfill - Waste Life Cycle Management
- Product Stewardship : Carbon Footprint - Carbon Labeling
- Energy : Energy Efficiency Program - Eco-Efficiency
- Biodiversity

SOCIAL
THE HIGHEST STANDARD OF PUBLIC
SUSTAINABILITY DISCLOSURE
EMPLOYEE : Productivity and Well-Being
COMMUNITY : Economic Development
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVES :

- Create Local Jobs
- Support a Strong Community
- Strengthen the Community’s
Fiscal Sustainability

ECONOMY
WORLD SUSTAINABILITY INDEXES
COMPANY : Green Investment
OPERATION : Operational Excellence
CREATE CHEMISTRY INNOVATION FOR
A HEALTHY AND SUSTAINABLE FUTURE :

- Bio-Products
- Bio-Projects

BI DIVERSITY PROJECT
HUAI MA HAAD
โครงการฟื
รงการฟื้นปา รักษน้ำ เขาหวยมะหาด

PTTGC’s CSR Initiative:
Huai Ma Haad - Biodiversity Project Leading in Platts

Platts, a leading provider of energy and petrochemical information, presented PTT Global
Chemical’s initiative, biodiversity project with a winner position of 2012 Global Energy Award
in Stewardship: Corporate Social Responsibility category. PTTGC is amongst other 31 companies
to be judged and tested whether initiatives are operating under international standard
corporate social responsibility project or not. The biodiversity project clearly illustrated that it
has a continuous management of social, economic and environment, which is also support
the sustainable development of ecosystem and increase biodiversity on the mountain.
The initiative also gained Award of Excellence in Corporate Social Responsibility category from
Global Energy Forum in New York, USA.
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AB UT THIS REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
This report has been prepared to highlight our sustainability
endeavor and is separated from our Annual Report. The
focus of this report is on environmental and social aspects
of our strategy and commitment. This report covers data
from 1st January 2012 to 31st December 2012. This is the
second Sustainability Report for PTT Global Chemical
Public Company Limited after the merger between
PTT Chemical Public Company Limited and PTT Aromatics
and Refinery Public Company Limited. The 2011 Sustainability
Report is available on our website.

รายงานฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อเนนความพยายามในการดำเนินงาน
ด า นการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น โดยแยกออกจากรายงานประจำป
รายงานฉบับนี้นำเสนอกลยุทธดานสิ่งแวดลอมและสังคม ที่เปน
กลยุทธและความมุงมั่นของบริษัทฯ โดยขอมูลการรายงานครอบคลุม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 รายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนฉบับนี้เปนฉบับที่สองของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ภายหลังจากการควบรวมกิจการระหวางบริษทั ปตท. เคมิคอล จำกัด
(มหาชน) และ ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2554 มีนำเสนอในเว็บไซต
ของบริษัท

We have followed the principle of materiality in
determining the content of this report and this is further
described in our Materiality Assessment section.

เราไดปฏิบัติตามหลักการในการกำหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้
โดยไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนของการประเมินประเด็นที่สำคัญ

We currently report only environmental and social data for
PTTGC’s operations in Thailand. For more information on our
company’s joint ventures, subsidiaries and other business
partners, please refer to our Annual Report.

โดยในครั้งนี้เราไดรายงานขอมูลเฉพาะดานสิ่งแวดลอมและสังคม
สำหรับบริษัทฯ ในประเทศไทย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท
รวมทุน บริษัทยอย และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ สามารถอางอิงกับ
ขอมูลจากรายงานประจำป

We have improved on our reporting scope and boundary
this year to include all main facilities under Petroleum
and Petrochemical production units, such as Aromatics,
Refinery and Olefins Business Units, which is an
improvement from 2011, where we only reported
performance data for our Olefins Business Unit.

เราไดทำการขยายขอบเขตการรายงานในปนี้ เพือ่ ใหครอบคลุมโรงงาน
ทั้งหมดที่อยูภายใตหนวยผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมีขั้นตน ไดแก
ธุรกิจอะโรเมติกส การกลั่น และโอเลฟนส ของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มเติม
จากขอมูลผลการดำเนินงานของหนวยธุรกิจโอเลฟนสในป 2554

The measurement methods for the data shown in this
report remain the same as in 2011.

วิธีการวัดขอมูลที่แสดงในรายงานฉบับนี้ยังคงเหมือนกับในป 2554
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T G CHEM
Following our amalgamantion in 2011, we have outlined a
strategic vision to become “A Leading Chemical Company
for Better Living”. The tagline of this vision is TAGGCHEM,
which stands for Technologically Advanced & Green
Roadmap, Growth and Chemical Leader, which reflects
what our company is about.

จากการควบรวมกิจการของเราในป 2554 เราไดกำหนดวิสัยทัศน
เชิงกลยุทธในการที่จะเปน “ผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ เพื่อสรางสรรค
คุณภาพชีวิต” สโลแกนของวิสัยทัศนนี้คือ TAGGCHEM ซึ่งยอมาจาก
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเติบโต
และเปนผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับ
บริษัทของเรา
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At PTTGC, we understand sustainability as conducting
our business with consideration of all three pillars - ie.
economic, environmental and social - in all that we do.
We believe that a balance can be achieved if we remain
focused and open to new innovations and concepts.
PTTGC assumes accountability and responsibility for all
aspects of sustainability relevant to our stakeholders,
in line with our strategy to enable us to reach our aspiration
“TAGGCHEM”.

บริษัทฯ ตระหนักวาการพัฒนาอยางยั่งยืนคือการดำเนินธุรกิจ โดย
คำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ประการ ไดแก เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
สังคม ในทุกการดำเนินการ เราเชือ่ วาเราสามารถบรรลุความยัง่ ยืนได
หากเรามุง เนนและเปดกวางใหแกนวัตกรรมและแนวคิดใหมๆ บริษทั ฯ
ตระหนักถึงความสำนึกในหนาที่ และความรับผิดชอบในทุกๆ ดาน
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียของเรา ซึ่ง
สอดคลองกับกลยุทธของเราที่จะชวยใหเราไปถึงยังจุดมุงหมายของ
การเปน TAGGCHEM
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TAG
TechnologICALLY A DVANCED & Gr een ROA DMAP
L i ste d i n glo b a l ly r e c o g n iz e d s ustain a bility in d ex es
Te c hno logy & g r e e n o r ie nt e d

G
GROWTH
Sustai nab l e G row t h G lo b a l ly

CHEM
Che m ica l Lea der
F i rst qu art il e p e r f o r m a nc e
(based on Return On Invested Capi ta l) w ithin our sector
F i rst qu art il e in o rga n iz at io n a l h ea lth w ithin our sector

Innovate for better living: "more to life"
PTTGC's 2013 creative calendar

PTTGC innovatively creates calendar that does more than telling you the date. Made
of environmental friendly paper and HDPE, there are useful functions and the messages
that can be pulled out and saved behind every leaf. For instance, on the back of the
February sheet is an item where earphone cords can be tidily wrapped around. This
comes with the message “Listening to music can free us from the outside chaotic
world and boost your immune system” to inspire people.

1

Materiality
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ssEssment

การประเมินประเด็นที่สำคัญ
PTTGC conducted internal meetings to discuss relevant
issues to be reported in our Annual Sustainability Report.
These meetings were attended by representatives from
all Business and Function Units, such as the CSR, Strategy,
Innovation, Risk Management, Quality, Safety, Occupational
Health and Environment and etc. The process to identify
sustainability focus i.e. material assessment is described in
the following diagram.

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมภายในเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ควร
นำมารายงานในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำปของเรา โดย
มีตัวแทนจากทุกหนวยธุรกิจและปฏิบัติการเขารวมการประชุม เชน
หนวยงานกิจการเพื่อสังคม หนวยงานกลยุทธ หนวยงานนวัตกรรม
หนวยงานบริหารความเสี่ยง และหนวยงานคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม ฯลฯ กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ
ที่ไดอธิบายไวในแผนภาพตอไปนี้

Materiality Assessment Process

I d ent i FIcat io n
& Eva lu at io n

Susta in abil i t y
F o c us

P r ior i t i zat io n

Sustainability issues were identified through the analysis
both national and international impacts to the company,
stakeholder expectations, peer-based norms and the
company challenges and evaluated the relevant issues
against other petrochemical businesses.

ประเด็นความยัง่ ยืนไดถกู กำหนดจากการวิเคราะหสถานการณทสี่ ง ผล
กระทบตอองคกรทั้ งในและตา งประเทศ ความคาดหวัง ของผู มี
สวนไดเสีย บรรทัดฐานของกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน และความ
ทาทายของบริษทั ฯ โดยนำประเด็นทีเ่ กีย่ วของมาเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ปโตรเคมีอื่นๆ

The identified issues were then prioritized against the
business theme which is TAGGCHEM, its importance to
PTTGC, and our stakeholders.

ประเด็นตางๆ ไดถูกจัดลำดับตามลักษณะของ TAGGCHEM ซึ่งเปน
สิ่งสำคัญตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียของเรา
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- Health, Safety and Security
- Human Rights
- Labor Standards and Practices
- Employee Readiness
- Corporate Citizenship
- Suppliers, Contractors, Partners
- Stakeholder Engagement

ENT

EC
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NM

- Financial Performance
- Economic Value Distribution
- New Market Opportunities
- Customer Relations

L

GO

VE

- Eco-Efficiency
- Use of Renewable Resource
- Climate Strategy
- Green Process
- Green Products
- Corporate Governance
and Code of Conduct
(Trust, Transparency,
Anti-Corruption)
- Integrated Risk Management
- Disclosure and Reporting
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PTTGC utilizes a risk matrix to determine which areas will
be reported in our Sustainability Report. Consideration is
also given to all indicators necessary for achieving
GRI Level A+. The risk matrix accounts for stakeholder’s
interest, PTTGC’s priority and data availability. Stakeholder’s
interests are monitored via our Risk Management process
which identified Global Megatrends and via stakeholder
engagement efforts.

บริษทั ฯ ใชตารางจัดลำดับความเสีย่ ง (Risk Matrix) เพือ่ กำหนดขอบเขต
สำหรับการรายงานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของเรา โดยพิจารณาตัวชีว้ ดั
ทัง้ หมดทีจ่ ำเปน และเพือ่ ใหมคี วามสอดคลองกับมาตรฐาน GRI ทีร่ ะดับ
A+ ตารางจัดลำดับความเสี่ยงใหความสำคัญตอผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสีย ลำดับความสำคัญของบริษัทฯ และความพรอมของ
ขอมูล ผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียจะไดรบั การติดตามและดูแลผาน
กระบวนการจัดการความเสีย่ งของเรา ซึง่ ไดมกี ารวิเคราะหแนวโนมโลก
(Global Megatrends) และการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียของเรา

Significance to stakeholders (1-4)

Materiality matrix
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Significance to PTTGC (1-4)

1

Technologically
advanced & green
roadmap

The following table outlines the material sustainability
issues in line with international reporting quideline and
location in the Report.
Section 1.1 Innovation Management

These are components which we believe are
important towards becoming a TAG company.

Section 1.3 Green Process

Section 2.1 Corporate Governance
Growth (G)

ตารางตอไปนี้แสดงถึงประเด็นความยั่งยืนที่สอดคลองกับเกณฑการ
รายงานตามมาตรฐานสากล และหัวขอในรายงาน

Section 1.2 Green Products and Labeling

Our Business

Section 2.2 Risk and Crisis Management

These sections discuss how we ensure governance
in order to grow sustainably. Strategic partnerships
community and public acceptance are included
here as we consider them fundamental requirements
for any business.

Section 2.3 Corporate Citizenship
Section 2.4 Strategic Partnership

Chemical Leader
(CHEM)

Section 3.1 Customer Relationship Management
Section 3.2 Specialty Chemicals
Section 3.3 Operational Reliability Excellence
Section 3.4 Our People
Section 3.5 Health & Safety Excellence

7

These sections discuss how we are on our way
towards becoming a chemical leader and get listed
in the top quartile on relevant international indices
related to our sector. At the core of it is
our people and customer’s satisfaction.

1
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UR BUSINESS
ธุรกิจของเรา
PTTGC is Thailand’s Largest Integrated
Petrochemical and Refining Company.

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปโตรเคมีและ
การกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย

PTT Global Chemical Public Company Limited or “PTTGC”
is a fully Thai-owned company founded on 19th October
2011 to be the chemical flagship of PTT Group. Our
headquarters is located at the Energy Complex,
Chatuchak, Bangkok, Thailand, and our facilities in
Thailand is located in Rayong. PTTGC consists of seven
business units and 17 plants: Refinery and Shared
Facilities, Aromatics, Olefins, Polymers Business Unit,
Ethylene Oxide (EO), Green Chemicals and High Volume
Specialties. Our combined chemical/petrochemical
capacity is now at 8.45 million tons per year and our
crude oil/condensate distillation capacity is at 280,000
barrels per day, making us Thailand’s largest and one
of Asia’s leading integrated petrochemical and refining
company.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “PTTGC” เปน
บริษัทของคนไทยซึี่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อเปน
บริษัทแกนนำในดานเคมีภณั ฑของกลุม ปตท. สำนักงานใหญตั้งอยู
ที่ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย
และในสวนของสาธารณูปการตัง้ อยูท จี่ งั หวัดระยอง บริษทั ฯ ประกอบ
ดวย 7 หนวยธุรกิจ และ 17 โรง ไดแก การกลั่นและสาธารณูปการ
โรงอะโรเมติกส โรงโอเลฟนส หนวยธุรกิจโพลิเมอร เอทิลีนออกไซด
(EO) ผลิตภัณฑเคมีเพือ่ สิง่ แวดลอม และเคมีภณั ฑชนิดพิเศษ บริษทั ฯ
มีกำลังการผลิตดานปโตรเคมี/เคมีภัณฑแบบบูรณาการอยูที่ 8.45
ล า นตั น ต อ ป และกำลั ง การผลิ ต และน้ ำ มั น ดิ บ และการกลั่ น
คอนเดนเสทอยูที่ 280,000 บารเรลตอวัน ซึ่งทำใหเราเปนบริษัท
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนำดานธุรกิจ
ปโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรของเอเชีย

PTTGC is strengthened with its diversity of Petroleum and
Petrochemical products in both Olefins and Aromatics
lines, which improves its competitive advantage as well
as the ability to reduce risk inherent in the petrochemical
industry. A larger production scale as a result of the
integration enables us to leverage on economies of
scale to reduce unit costs as well as to achieve a fully
integrated production process that delivers more valueadded products, especially the ability to pursue additional
downstream specialties.

บริ ษั ท ฯ มี ค วามแข็ ง แกร ง จากความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ตรเลี ย มและป โ ตรเคมี ทั้ ง ในกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ โ อเลฟ น ส และ
อะโรเมติกส ซึ่งชวยเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันเชนเดียวกับ
ความสามารถในการลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ขนาด
ของกำลังการผลิตที่มีขนาดใหญสามารถลดตนทุนการผลิตตอหนวย
อีกทั้งยังกอใหเกิดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร และเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการดำเนินการผลิต
ในสวนของเคมีภัณฑชนิดพิเศษ

For more information please see our Annual Report at http://www.pttgcgroup.com
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาดูจากรายงานประจำปของเราที่ http://www.pttgcgroup.com
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STATEMENT

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
One year ago, PTT Global Chemical Public Company
Limited was established to become a chemical flagship
company of PTT Group for a better living and to be a
leading chemical company in Thailand, while committing
to operate our business in the sustainable way. We
developed and deployed Technologically Advanced
& Green Roadmap, Growth and Specialty Chemicals
or “TAGGCHEM” strategy as a driving force toward
our commitment and vision. The strategy focuses on
uplifting our business operation to ensure efficiency and
sustainability throughout the operations, explore for more
growth and market opportunities internationally and
prepare for unexpected challenges for sustainability of the
next generations. Additionally, our sustainability actions are
focused in three pillars, namely environment, economic
and society to emphasize continuity of sustainability
throughout the organization.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้น เพื่อ
เปนบริษัทแกนนำในดานเคมีภัณฑของกลุม ปตท. เพื่อสรางสรรค
คุณภาพชีวิต และเปนผูประกอบการชั้นนำดานเคมีภัณฑ โดยมุงมั่น
ที่จะดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เราไดวางยุทธศาสตร “เทคโนโลยีและ
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” “การเติบโต” และ “ผูนำในธุรกิจ
เคมีภัณฑ” หรือ “TAGGCHEM” เพื่อเปนแรงผลักดันความมุงมั่นและ
วิสัยทัศนของเรา ยุทธศาสตรนี้มุงเนนที่การยกระดับการดำเนินธุรกิจ
เพื่อปรับ ปรุงประสิท ธิภาพและความยั่งยืนในการปฏิ บัติ ง านการ
แสวงหาการเติบโตและตลาดใหมๆ ในระดับนานาชาติ และเตรียม
พรอมตอความทาทายดานความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือความ
คาดหมาย นอกจากนี้ เรานำแนวปฏิบัติดานความยั่งยืนมาใชทุกสวน
ขององคกร ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ดานของหลักการความยั่งยืน คือ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม

Environmental Effort
2012 was a fruitful year for PTTGC, as we had attained
several environmental recognitions and a number of
operating efforts had been accomplished both from
national and international, for instance:

ดานสิ่งแวดลอม
ป 2555 ถือเปนปทบี่ ริษทั ประสบความสำเร็จอีกปหนึง่ ซึง่ การดำเนินงาน
และกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมไดรับการยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เชน

- PTTGC Group has been recognized as the first
polyethylene producer in Thailand with 47 product
grades are certified and received the Carbon Footprint
labeling from Thailand Greenhouse Gas Organization.

- กลุมบริษัทฯ ถือเปนผูผลิตพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนรายแรก
ของไทยที่ไดรับการรับรองฉลากคารบอนฟุตพริ้นทจากองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ของไทยถึง 47
เกรดผลิตภัณฑ

- PTTGC has executed robust waste managements
throughout our operating sites to increase raw material
efficiency, while reducing our environmental footprint
at the same time. In 2012, PTTGC has reduced waste
being send to landfill more than 63% where the target
has been set to reduce 50%.

- บริษัทฯ ไดดำเนินมาตรการจัดการของเสียในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ
อยางจริงจัง สงผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ และ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ป 2555 ที่ผานมา
เราสามารถลดปริมาณของเสียนำไปฝงกลบไดถึงรอยละ 63 จาก
เปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 50

- With a strong implementation and constant
improvement of B-CAREs program, which aims to

- เรามีความภูมิใจที่รายงานวาไมมีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ในป 2555 ที่ผานมา อันเปนผลจากการรณรงควัฒนธรรมความ

promote safety culture, care taking and caring for
everyone’s safety, in 2012 we are proud to report that
we have zero fatality case in our operations.

ปลอดภัย B-CAREs อยางแข็งขัน ซึง่ ชวยยกระดับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยการดูแลเอาใจใส และความหวงใยในความปลอดภัย
ของพนักงานทุกคน

- PTTGC has completed installation of our first in-house
Thailand’s largest Vapor Recovery Units (VRUs) at our
Aromatics Tank Farm, which significantly high VOCs
Control efficiency, and become one of the crucial
contributor to our zero VOCs voluntary commitment.

- บริษัทฯ ไดทำการติดตั้งหนวยควบคุมไอไฮโดรคารบอนที่ใหญ
ที่สุดแหงแรกในประเทศ สำหรับพื้นที่ลานถังเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึง่ เปนอุปกรณทคี่ วบคุมสารอินทรียร ะเหย
ที่มีประสิทธิภาพสูง นับเปนกาวสำคัญที่แสดงความมุงมั่นในการ
ลดการปลอย สารอินทรียระเหยงายเปนศูนยของเราดวย

- We are maintaining our efforts to promote quality
living for our surrounding communities. As a
consequence, we have finished the feasibility study
for the installation of an enclosed ground flare at
the cracker unit of our PTTGC Group. The installation
will be completed and ready for commission by
mid of 2013.

- เรามุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อนบานของเรา เราได
ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของการติดตั้งหอเผาระบบปด
ที่โรงอีเทนแครกเกอร (Cracker) ของกลุมบริษัทฯ การติดตั้ง
มีกำหนดจะแลวเสร็จ และพรอมใชงานในกลางป 2556

- We are proud to announce a voluntary greenhouse
gas reduction target of 10% from our business as usual
(BAU) emissions projection in 2022, using our latest
available emissions data in 2012. The is a natural
progression for PTTGC, as we have always been
improving our operations to be energy and resource
efficient to minimize our impact to the environment.

- เราภู มิ ใ จในการประกาศเป า หมายการลดการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจกดวยความสมัครใจลงรอยละ 10 จากการดำเนิน
ธุ ร กิ จ ตามปกติ ภ ายในป 2565 โดยเที ย บจากป 2555 ซึ่ ง
บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ในการดำเนินการ เพือ่ ใหเกิดการใชพลังงาน
และทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ใส ใ จในการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด

Economic Effort
In the field of economic, 2012 was an outstanding year
for PTTGC. Throughout the year, we continuously learn,
seek opportunities and make changes to our practices
to align with both national and international standards,
meant to also guarantee an operational excellence and
transparency to our stakeholders.

ดานเศรษฐกิจ
บริษัทฯ มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในป 2555 ที่ผานมา โดยเราไดเรียนรู
แสวงหาโอกาส และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเราใหเปนไปตาม
มาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปนการยืนยันถึงความ
เปนเลิศในการดำเนินงานและความโปรงใสตอผูมีสวนไดเสียของเรา

- PTTGC received the first official invitation from
Dow Jones Sustainability Indexes in 2012 and we are
pleased to announce that our performances had
been ranked at the 2nd Quartile in the Chemical Sector.
Allow PTTGC to earn trust from stakeholders in
sustainable investment.

- เราไดรับคำเชิญใหเขารวมรับการประเมินกับดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนสเปนครัง้ แรกในป 2555 และเราภูมใิ จทีผ่ ลการดำเนินงาน
อยูในกลุมอันดับที่ 2 ของกลุมอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งสรางความ
เชือ่ มัน่ แกผมู สี ว นไดเสียจากการลงทุนดานความยัง่ ยืนขององคกร

Social Effort
Sustainability of the business cannot be achieved by
business excellence alone. PTTGC engineers the security

ดานสังคม
ธุรกิจทีย่ งั่ ยืนไมไดมาจากความสำเร็จในธุรกิจเพียงอยางเดียว บริษทั ฯ
ไดวางรากฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืนในการเติบโตทาง

and sustainability of our business growth with
consideration on the social and environmental aspects,
through innovative initiatives and actions and constantly
undertaking more responsibility on both social and
environment fronts as a whole.

ธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม โดยผานความคิดริเริ่ม
เชิงนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่เนนที่ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมเปนองครวม

- In 2012, one of PTTGC’s sustainable projects, Biodiversity
Project: Huai Ma Haad, won the 2012 Platts Global
Energy Awards and Excellence Awards in Stewardship
category conferred by Platts. The aims of this project
are to increase rate of biodiversity in Huai Ma Haad
Mountain, which is main water source in Chak Luk Yah,
Rayong and to create sustain collaboration between
PTTGC, surrounding communities, governments and
leading educational institute.

- ในป 2555 โครงการฟนปา รักษน้ำ เขาหวยมะหาดของบริษัทฯ
ไดรับรางวัล Global Energy Awards และ Excellence Award
ในสาขา Stewordship จาก Platts ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการนี้
คือ การฟนฟูความหลายหลายทางชีวภาพใหกับเขาหวยมะหาด
ซึ่งเปนปาตนน้ำของชุมชนชากลูกหญาในจังหวัดระยอง และ
สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบริษทั ฯ ชุมชนขางเคียง หนวยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

- As a global company, PTTGC is committed to continue
embracing the 24 universally accepted principles of
United Nations Global Compact Advanced level in the
areas of governance and engagement, human rights,
labor, environment, anti-corruption, value chain and
transparency, which we have been certified by
United Nations.

- ในฐานะบริ ษั ท ระดั บ โลก เรายึ ด มั่ น ตามหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ
ขั้นสูงสุดทั้ง 24 ขอของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติในดาน
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การและการมี ส ว นร ว มด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แรงงาน สิ่งแวดลอม การตอตานการทุจริต สายโซมูลคาและ
ความโปรงใส โดยไดรับการทดลองจากองคกรสหประชาชาติ

- PTTGC’s fighting human trafficking project was
amongst 13 companies across the world to be
nominated in The Business Leader’s Award to Fight
Human Trafficking by United Nations Global Compact.
The project was initiated in 1996, which is collaboration
between PTTGC and Khao Sarb Temple to establish a
novice school, called Mongkol Wittaya School, to raise
educational awareness to surrounding communities.

- โครงการตอตานการคามนุษยของบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกให
เปน 1 ใน 13 บริษัททั่วโลก เพื่อเขาชิงรางวัล The Business
Leader’s Award ดานการตอตานการคามนุษยตามขอตกลงโลก
แหงสหประชาชาติ โครงการนี้เริ่มตนในป 2539 ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางบริษัทฯ กับวัดเขาสาป เพื่อกอตั้งโรงเรียนสำหรับ
สามเณรในชื่อ “โรงเรียนมงคลวิทยา” เพื่อเปนการสรางความ
ตระหนักถึงการศึกษาในชุมชนรอบดาน

Our vision is to be “A Leading Chemical Company for Better
Living”. Our mission is sustainable growth. Our sustainability
commitment is ‘Shaping the Social Sustainability’, which
has been integrated into every area of our operations creating value and contributing to our stakeholders and
the world around us.

วิสัยทัศนของเราคือการเปน “ผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ เพื่อสรางสรรค
คุณภาพชีวิต” โดยมีเปาหมายที่จะเติบโตอยางยั่งยืนจากความมุงมั่น
ทีจ่ ะ “สรางสังคมทีย่ งั่ ยืน” ซึง่ ถูกผนวกเขาในทุกการดำเนินงานของเรา
เพื่อสรางคุณคาและตอบแทนตอผูมีสวนไดเสียและสังคมโลก

Mr. Anon Sirisaengtaksin
Chief Executive Officer

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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UNIted nations gl bal Compact:
C o m mu n ication on prog ress f or th e a dva nce d L E VE L

United Nations Global Compact
Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 1 : The COP describes
C-suite and board
level discussions of
strategic aspects of
Global Compact (GC)
implementation

Our overall strategy to manage sustainability impacts,
risks and opportunities are outlined in our Risk and Crisis
Management and Innovation section and throughout this
report we demonstrate our strategy and success in each
criteria towards sustainability.
Impact of broader sustainability trends on the long-term
prospects and financial performance of the organization is
discussed in Section 2.2 and 1.1.
Major sustainability risks and opportunities in the near to
medium term (3-5 years) are discussed in Section 2.2.

1.1 Innovation
Management
1.3 Green Process
2.1 Corporate
Governance
2.2 Risk and Crisis
Management
2.3 Corporate
Citizenship
3.5 Health & Safety
Excellence

Social and environmental impact of the organization’s
activities are featured in Sections 1.2, 1.3, 2.3, and 3.5
Overall strategy to manage sustainability impacts, risks and
opportunities in the near to medium term is discussed in
Section 2,2 Risk and Crisis Management.
Global Compact implementation is a part of PTTGC CSR
program, and its governance and board commitment are
discussed in Section 2.1 Corporate Governance.
Criterion 2 : The COP describes
effective decisionmaking processes
and systems of
governance for
corporate
sustainability

Involvement and accountability of management in
2.1 Corporate
corporate sustainability strategy and implementation in line
Governance
with Global Compact principles, Corporate governance
structure and its role in oversight of corporate sustainability
implementation in line with Global Compact principles,
evaluation and executive incentive structures promoting
sustainability strategy in line with Global Compact principles
are discussed in Section 2.1.
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การรายงานความกาวหนา (COP)
การปฏิบัติตามเกณฑขั้นสูงสุดของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UNGC)
United Nations Global Compact
หลักเกณฑขั้นสูงสุด

หลักเกณฑที่ 1 : COP ควรอธิบาย
แนวทางการกำหนด
ประเด็นกลยุทธของ
ผูบริหารระดับสูง
เพื่อนำหลักเกณฑ
UNGC มาปฏิบัติ

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

ตำแหนง
ในรายงานหนา

กลยุทธในการจัดการผลกระทบดานความยั่งยืน ความเสี่ยง และโอกาส 1.1 การจัดการ
ไดถกู ระบุอยูใ นหัวขอการบริหารความเสีย่ งและการจัดการในภาวะวิกฤต
นวัตกรรม
และหัวขอการจัดการนวัตกรรม ซึ่งเราไดนำเสนอยุทธศาสตร และ
1.3 กระบวนการผลิต
ความสำเร็จในทุกหลักเกณฑแหงความยั่งยืนในทุกสวนของรายงาน
ที่เปนมิตรตอ
ฉบับนี้
สิ่งแวดลอม
2.1 การกำกับดูแล
ผลกระทบจากแนวโนมของการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว
กิจการ
และประสิทธิภาพการดำเนินการดานการเงินของบริษัทฯ ถูกอธิบาย
2.2 การบริหาร
ในสวนที่ 2.2 และ 1.1
ความเสี่ยง และ
การจัดการภาวะ
ความเสี่ยงและโอกาสหลักของการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะสั้นถึงกลาง
วิกฤต
(3-5 ป) ถูกอธิบายในสวนที่ 2.2
3.5 ความเปนเลิศ
ดานสุขภาพ
ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมของบริษัทฯ
และความปลอดภัย
นำเสนอในสวนที่ 1.2, 1.3, 2.3 และ 3.5
กลยุทธในภาพรวมในการจัดการผลกระทบดานความยั่งยืน ความเสี่ยง
และโอกาสในระยะสั้นถึงกลางถูกอธิบายในสวนที่ 2.2 เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
การดำเนินการตามขอตกลงโลก การกำกับดูแลกิจการ และความมุงมั่น
ของคณะกรรมการบริษัท ถูกอธิบายในสวนที่ 2.1 การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

หลักเกณฑที่ 2 : COP อธิบายกระบวน
การตัดสินใจและระบบ
ในการกำกับดูแล
กิจการ เพื่อความยั่งยืน
ของบริษัท

การมีสวนรวมและความรับผิดชอบในการจัดการกลยุทธและการดำเนิน
การดานความยั่งยืนขององคกร โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และ
หนาที่ในการตรวจสอบการดำเนินการดานความยั่งยืนขององคกร
การตรวจสอบและโครงสรางการบริหารเพื่อสงเสริมยุทธศาสตร
ดานความยั่งยืน ซึ่งความสอดคลองกับเกณฑขอตกลงโลก
ไดถูกอธิบายในสวนที่ 2.1

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

2 6

Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 3 : The COP describes
PTTGC has a stakeholder mapping process where we lists
engagement with all down our important stakeholders and set forth a strategy
important stakeholders for engagement.

2.1 Corporate
Governance,
Stakeholder
Engagement

High on our stakeholder list are the communities around our
operations. Stakeholder engagement results are reported
in CG Board quarterly meeting. Section 2.1 Stakeholder
Engagement discusses each stakeholder’s feedback and
how we took action on those responses.
Criterion 4 : The COP describes
actions taken in
support of broader
UN goals and issues

PTTGC has social investment and community development
program in four areas, namely education, quality of life,
community environmental quality and public awareness.
The programs are determined based on stakeholder’s
feedback and PTTGC’s assessment on their needs.

2.3 Corporate
Citizenship
(CSR)

We also publicly announce our commitment to UNGC
Advanced Level in this report and on our website.
Criterion 5 : The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of human
rights

This year to further enhance understanding on Human Rights 2.1 Corporate
and promote smooth implementation and monitoring, PTTGC
Governance
has launched Supplier’s Code of Conduct, and Compliance
Policy, to enhance our the Corporate Governance
handbook and Code of Conduct.

Criterion 6 : The COP describes
effective management
systems to integrate
the human rights
principles

Human rights principles are integrated seamlessly in our day 2.1 Corporate
to day conduct and business operations. Human rights risks
Governance,
are integrated in the risk aspects register under ISO 14001
Supplier
for our operations, and managed via vendor registration
Management,
requirements by our Procurement Department. Our Suppliers
Stakeholder
are required to comply to labor laws and monitoring
Engagement
is done via our work permit system.
In addition, in 2013 we will launch our anonymous
grievance communication channel to report any breaches
to our company policy (e.g whistleblowing event). This new
communication channel will be via a phone line and
managed by a third party. Previously our grievance
channels include emails and online feedback forms.
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

หลักเกณฑที่ 3 : COP อธิบายการมี
สวนรวมกับผูมีสวน
ไดเสียที่สำคัญทั้งหมด

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีกระบวนการจัดกลุมผูมีสวนไดเสีย
ตามที่เราไดจัดทำรายชื่อผูมีสวนไดเสียที่สำคัญและกำหนดกลยุทธ
สำหรับการมีสวนรวม

ตำแหนง
ในรายงานหนา

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

โดยเราใหความสำคัญกับชุมชนที่อยูโดยรอบการดำเนินงานของเรา
ผลจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไดถูกรายงานในที่ประชุมคณะ
กรรมการดานการกำกับดูแลกิจการรายไตรมาส สวนที่ 2.1 ของรายงาน
เรื่องการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไดอธิบายขอเสนอแนะจาก
ผูมีสวนไดเสียและการดำเนินการเพื่อตอบสนองขอเสนอแนะตางๆ
หลักเกณฑที่ 4 : COP อธิบายการ
ดำเนินการ เพื่อ
สนับสนุนประเด็น
และเปาประสงคของ
สหประชาชาติใน
ขอบเขตที่กวางขึ้น

พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีการดำเนินงานลงทุนเพื่อสังคมและแผนงาน
การพัฒนาชุมชนในสี่ขอบเขตไดแก การศึกษา คุณภาพชีวิต คุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอมของชุมชนและการสรางการตระหนักของสาธารณชน

หลักเกณฑที่ 5 : COP อธิบายความ
มุงมั่น กลยุทธ หรือ
นโยบายที่เหมาะสม
ในขอบเขตดาน
สิทธิมนุษยชน

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ไดจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของคูคา
และนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพิ่มเติมจากคูมือการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจขององคกร เพื่อสงเสริมความเขาใจ
ในดานสิทธิมนุษยชน และเพื่อใหการดำเนินการและการตรวจสอบ
เปนไปอยางราบรื่น

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 6 : COP อธิบายระบบการ
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อบูรณาการหลัก
สิทธิมนุษยชน

หลักการสิทธิมนุษยชนมีการบูรณาการอยางตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
ขององคกร ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนมีการบูรณาการในดาน
ความเสี่ยงภายใตมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับการดำเนินงานและ
จัดการผานขอกำหนดการจดทะเบียนของผูคาโดยฝายจัดซื้อจัดจาง
คูคาของบริษัทฯ มีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
การบริหาร
จัดการคูคา
การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

2.3 ความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)

โดยแผนงานเหลานี้ไดถูกกำหนดตามขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย
และการประเมินตามความเหมาะสมของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล
เราประกาศความมุงมั่นในการดำเนินการตามขอตกลงโลกตามเกณฑ
ขั้นสูงสุดในรายงานฉบับนี้และบนเว็บไซตของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบในระบบการใหอนุญาตการรวมงาน
นอกเหนือจากนี้ เราจะเริ่มใชชองทางการรองเรียนแบบนิรนามในป
2556 เพื่อใหพนักงานสามารถชี้แจงการละเมิดนโยบายตางๆ
ของบริษัท ซึ่งจะรับการรองเรียนผานโทรศัพทโดยบุคคลภายนอก
ตางจากการใชอีเมลและแบบฟอรมออนไลนที่ใชอยูในปจจุบัน
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Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 7 : The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of
human rights principle
integration

The effectiveness and compliance to our Code of Conduct 2.1 Corporate
are monitored and evaluated via on-going stakeholder
Governance
engagement program which includes online feedback
mechanism, face to face meetings, and direct phone
line to responsible personnel at PTTGC. In 2013, this will be
supplemented by an anonymous phone line managed by
third party. Our leadership has reviewed our current policy
this year we will release our Compliance Policy and Supplier
Code of Conduct to improve governance of Human Rights
matters.

Criterion 8 : The COP contains
standardized
performance indicator
(including GRI) on
human rights principle
integration

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
G3.1 Level A+ with external assurance.

Criterion 9 : The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of human
rights, labor,
environmental
stewardship and
anti-corruption

PTTGC’s Corporate Governance covers human rights and
labor, environmental stewardship, and anti-corruption,
which are of utmost importance in our endeavour to
become TAGGCHEM. These are covered in our Company
Strategy and implemented by mechanisms such as the
Code of Conduct (employee and supplier), compliance
policy, and Management KPIs related to social and
environmental commitments.

Criterion 10 : The COP describes
effective management
systems to integrate
the labor principles

Potential impacts including environmental, health and
2.1 Corporate
safety aspect are included to our management systems
Governance
in line with OHSAS18001. Our Code of Conduct and
3.4 Our People
Compliance Policy are integrated into our day to day
3.5 Health & Safety
operations. Grievances mechanisms are also in place to
Excellence
ensure confidentiality when reporting breaches. In addition,
supplier contracts in Thailand require compliance to the
labor law.

Independent
Assurance

100% of our Supplier’s contract within Thailand operations
include clauses protecting labor and human rights.
2.1 Corporate
Governance
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

หลักเกณฑที่ 7 : COP อธิบายกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
ดานสิทธิมนุษยชนที่มี
ประสิทธิผล

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

ตำแหนง
ในรายงานหนา

ประสิทธิผลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจมีการตรวจสอบ
และประเมินผลผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียที่กำลังดำเนินการ
อยูซึ่งรวมถึงความคิดเห็นออนไลน การประชุมแบบเผชิญหนา และ
โทรศัพทสายตรงกับบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบที่ พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
ซึ่งจะมีการเพิ่มชองทางรองเรียนแบบนิรนามในป 2556 เราไดทำการ
ประเมินจรรยาบรรณธุรกิจของคูคา และนโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ซึ่งจะชวยในการดูแลดานการดำเนินการในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนใหดียิ่งขึ้น

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 8 : COP มีตัวชี้วัด
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นใหสอดคลอง
ประสิทธิผลที่เปน
กับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการรับรองจาก
มาตรฐาน (รวมถึง GRI) หนวยงานภายนอก
ในดานสิทธิมนุษยชน
คูคาที่ดำเนินการรวมกับหนวยงานในประเทศทุกรายไดรวมการปฏิบัติ
เพื่อปกปองแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การรับรองความเปน
อิสระ

หลักเกณฑที่ 9 : COP อธิบายความ
มุงมั่น กลยุทธหรือ
นโยบายที่เหมาะสม
ในดานสิทธิมนุษยชน
แรงงาน การดูแล
สิ่งแวดลอม และการ
ตอตานการทุจริต

การกำกับดูแลกิจการของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครอบคลุม
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน การดูแลสิ่งแวดลอมและการตอตาน
การทุจริตซึ่งเปนสิ่งสำคัญสูงสุดของเราในความพยายามที่จะเปน
TAGGCHEM ซึ่งครอบคลุมกลยุทธของบริษัทและดำเนินการ
ตามกลไก เชน จรรยาบรรณธุรกิจ (พนักงานและคูคา) นโยบาย
ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ในการบริหารที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันทางสังคมและสิ่งแวดลอม

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 10 : COP อธิบายระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิผล
ในการบูรณาการ
หลักดานแรงงาน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย
ไดถูกรวมไวในระบบการจัดการที่สอดคลองกับ OHSAS18001
จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑได
ถูกรวมไวในการปฏิบัติงานกลไกการรับการรองเรียนจะถูกเนนย้ำ
ความลับเมื่อมีการรองเรียนการละเมิดตางๆ นอกจากนี้ คูคา
ในประเทศไทยทุกรายยังตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานดวย

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
3.4 พนักงานของเรา
3.5 ความเปนเลิศ
ดานสุขภาพและ
ความปลอดภัย
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Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 11 : The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of labor
principle integration

Our on-going stakeholder engagement program,
satisfaction survey and grievance mechanism are the
mechanism for monitoring and evaluation of our business
conduct. Our Compliance Policy outlines the process for
handling incidents and the penalties involved.

2.1 Corporate
Governance,
Stakeholder
Engagement

Criterion 12 : The COP contains
standardized
performance indicator
(including GRI) on
labor principle
integration

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
G3.1 Level A+ with external assurance.

GRI Content Index
Independent
Assurance

Criterion 13 : The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of
environmental
stewardship

Our company strategy revolves around environmental
stewardship, where we strive for Green Process and Green
Products. In addition, we have an environmental policy
for operations, suppliers, and innovation which outlines our
environmental commitments.

2.1 Corporate
Governance
1.1 Innovation
Management
1.2 Green Products
and Labeling
1.3 Green Process

Criterion 14 : The COP describes
effective management
systems to integrate
the environmental
principles

PTTGC has an environmental policy for our operations,
innovation, and suppliers. Potential impacts including
environmental, health and safety aspect are included
into our management systems which is certified ISO14001.
We complete EIAs for all projects that require them.

2.1 Corporate
Governance
1.3 Green Process

Criterion 15 : The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of
environmental
principle integration

We monitor our performance via eco-efficiency indicators
based on the United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) Manual, as a measurement KPI for
our operation’s environmental performance.

2.1 Corporate
Governance
1.3 Green Process

100% of our Supplier’s contract within Thailand operations
include clauses protecting labor and human rights.

Our on-going environmental audit and environmental
quality monitoring program are in place and our major
operations have to submit the report to the authority every
6 months.
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

1

ตำแหนง
ในรายงานหนา

หลักเกณฑที่ 11 : COP อธิบายกลไกการ แผนงานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียที่ดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ติดตามและประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจ และกลไกการรับเรื่องรองเรียนเปนกลไก
ดานแรงงานที่มี
ในการติดตามและประเมินการดำเนินธุรกิจ
ประสิทธิผล

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

หลักเกณฑที่ 12 : COP มีตัวชี้วัด
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นให
ประสิทธิผลที่เปน
สอดคลองกับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการ
มาตรฐาน (รวมถึง GRI) รับรองจากหนวยงานภายนอก
ในดานแรงงาน
คูคาที่ดำเนินการรวมกับหนวยงานในประเทศทุกรายไดรวม
การปฏิบัติเพื่อปกปองแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ดัชนีเนื้อหา GRI
การรับประกันความ
เปนอิสระ

หลักเกณฑที่ 13 : COP อธิบายความ
มุงมั่น กลยุทธ หรือ
นโยบายที่เหมาะสม
ในดานความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

กลยุทธของบริษัทมุงที่การดูแลสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้เรายังมีนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมสำหรับการดำเนินงานของคูคาและนวัตกรรม
ที่เปนแผนสำหรับความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอม

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
1.1 การจัดการ
นวัตกรรม
1.2 ผลิตภัณฑและ
ฉลากที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
1.3 กระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

หลักเกณฑที่ 14 : COP อธิบายระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิผล
ในการบูรณาการ
หลักการดาน
สิ่งแวดลอม

พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมสำหรับ
การดำเนินงาน นวัตกรรมและคูคา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัยไดถูกรวมไวในระบบ
การจัดการ ซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 เราดำเนิน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกโครงการที่จำเปน

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
1.3 กระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

หลักเกณฑที่ 15 : COP อธิบายกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
ดานสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิผล

เราตรวจสอบประสิทธิภาพของเราผานตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศบนพื้นฐานของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การคาและการพัฒนา (UNCTAD) เปน KPI ในการวัดประสิทธิภาพ
ดานสิ่งแวดลอมในการดำเนินการ

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
1.3 กระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและแผนงานการตรวจสอบคุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอมที่อยูภายใตการดำเนินการที่สำคัญตองรายงาน
หนวยงานราชการทุก 6 เดือน
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Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 16 : The COP contains
standardized
performance indicator
(including GRI) on
environmental
principle integration

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
GRI Content Index
G3.1 Level A+ with external assurance where we disclose
our environmental performance and any incidents involving
the company.

Criterion 17 : The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of
anti-corruption

Our Code of Conduct and Compliance Policy proves our
commitment on anti-corruption

Criterion 18 : The COP describes
effective management
systems to integrate
anti-corruption
principles

PTTGC’s Code of Conduct and Compliance Policy is the
2.1 Corporate
backbone of our operations. We have an internal control
Governance
system which includes grievance mechanisms and periodic
audits. Our Supplier Code of Conduct also outlines
requirements against corruption including gifting policy.

Criterion 19 : The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of
anti-corruption
principle integration

Our grievance mechanism and internal audit are the
mechanism for monitoring and evaluation of our business
conduct. Our Compliance Policy outlines the process to
handle corruption issues and any breaches of our Code of
Conduct.

2.1 Corporate
Governance

Criterion 20 : The COP contains
standardized
performance indicator
(including GRI) on
anti-corruption
principle integration

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
G3.1 Level A+ with external assurance.

GRI Content Index
2.1 Corporate
Governance

Our Supplier Code of Conduct and contract agreement
include anti-corruption requirements.

2.1 Corporate
Governance
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

ตำแหนง
ในรายงานหนา

หลักเกณฑที่ 16 : COP มีตัวชี้วัด
ประสิทธิผลที่เปน
มาตรฐาน (รวมถึง GRI)
ในดานสิ่งแวดลอม

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการ
รับรองจากหนวยงานภายนอก ซึ่งเราไดเปดเผยประสิทธิผลการ
ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมและเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ

ดัชนีเนื้อหา GRI

หลักเกณฑที่ 17 : COP อธิบายความ
มุงมั่น กลยุทธ หรือ
นโยบายที่เหมาะสม
ในดานการตอตาน
การทุจริต

จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
เปนเครื่องยืนยันความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 18 : COP อธิบายระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิผล
ในการบูรณาการ
หลักการตอตาน
การทุจริต

จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล เปนสวนสำคัญในการดำเนินงานของเรา
เรามีระบบการควบคุมภายในที่รวมถึงกลไกการรับเรื่องรองเรียน
และการตรวจสอบเปนระยะ จรรยาบรรณธุรกิจของคูคาก็มีการ
ระบุกฎเกณฑในดานการตอตานการทุจริต ซึ่งรวมถึงนโยบาย
การรับของขวัญดวย

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 19 : COP อธิบายกลไก
การตรวจสอบและ
การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเรื่องการ
บูรณาการหลักการ
ดานการตอตาน
การทุจริต

กลไกการรับเรื่องรองเรียนและการตรวจสอบภายในคือกลไกการ
ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑก็มีการระบุการรับมือกับปญหาการทุจริตและการละเมิด
จรรยาบรรณธุรกิจอื่นๆ

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

หลักเกณฑที่ 20 : COP มีตัวชี้วัด
ประสิทธิผลที่เปน
มาตรฐาน (รวมถึง GRI)
ในดานการตอตาน
การทุจริต

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการ
รับรองจากหนวยงานภายนอก

ดัชนีเนื้อหา GRI
2.1 การกำกับดูแล
กิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจของคูคาและขอตกลงการจางงานยังรวมถึง
ขอปฏิบัติในดานการตอตานการทุจริต
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Criteria for the

PTT Global Chemical (PTTGC)

Location

Advanced Program

Implementation

in the Report

Criterion 21 : The COP describes
implementation of the
GC principles in the
value chain

PTTGC’s Supplier Code of Conduct and our Supplier
Management program promote responsible business
conduct in our supply chain. We conduct annual Supplier
Engagement event to communicate our expectations
and obtain feedback from our suppliers. In addition,
engagement is done with suppliers who require capacity
building and assistance to meet our requirements.

2.1 Corporate
Governance,
Supplier
Management

Criterion 22 : The COP provides
information on the
company’s profile
and context of
operation

PTTGC engages in the refining and petrochemical business. Our Business
Our major operation is located in the province of Rayong,
Thailand. Markets served and full geographical breakdown
is shown in our Annual Report and website.

Criterion 23 : The COP incorporate
high standards of
transparency and
disclosure

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
G3.1 Level A+ with external assurance.

GRI Content Index

Criterion 24 : The COP is
independently
verified by credible
third-party

Our 2012 Sustainability Report is prepared in line with GRI
G3.1 Level A+ with external assurance.

Independent
Assurance
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

การดำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

ตำแหนง
ในรายงานหนา

หลักเกณฑที่ 21 : COP อธิบายแนวทาง
การนำหลัก UNGC
ในสายโซมูลคา

จรรยาบรรณธุรกิจคูคาของคูคาของพีทีที โกลบอล เคมิคอล
และแผนงานการจัดการคูคาชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่
รับผิดชอบในสายโซอุปทาน เราไดจัดการรับฟงขอคิดเห็นของคูคา
เปนประจำทุกป เพื่อชี้แจงความคาดหวังของบริษัทฯ และรับฟง
ขอเสนอแนะจากคูคา อีกทั้งเรายังสงเสริมการสรางสมรรถภาพ
ใหกับคูคาเพื่อใหรองรับความตองการของบริษัทฯ ได

2.1 การกำกับดูแล
กิจการ
การบริหาร
จัดการคูคา

หลักเกณฑที่ 22 : COP ใหขอมูลบริษัท
และลักษณะการ
ดำเนินธุรกิจ

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจในกลุมการกลั่นและปโตรเคมี
หนวยการดำเนินงานหลักของเราตั้งอยูในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
สำหรับขอมูลพื้นที่ที่เราทำการตลาดอยางละเอียด สามารถอานไดใน
รายงานประจำปและบนเว็บไซต

ธุรกิจของเรา

หลักเกณฑที่ 23 : COP มีมาตรฐานสูงสุด รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นใหสอดคลอง
ในดานความโปรงใส กับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการรับรองจาก
และการเปดเผยขอมูล หนวยงานภายนอก

ดัชนีเนื้อหา GRI

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2555 ไดจัดทำขึ้นใหสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติ GRI G3.1 ในระดับ A+ และไดรับการรับรองจาก
หนวยงานภายนอก

การรับประกัน
ความเปนอิสระ

หลักเกณฑที่ 24 : COP มีการทวนสอบ
โดยหนวยงานจาก
ภายนอก
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2012 HIGHLIGHTS
AND HALLENGES
ประเด็นที่สำคัญและสิ่งทาทายในป 2555
2012 was an importont year as we began our journey
towards TAGGCHEM. We started our first transformative
phase which is Core Uplift, and have continually made
improvements to our processes and products in our quest
to achieve our Vision. Selected highlights for 2012 are
listed below:

ป 2555 เป น ป ที่ มี ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ ง เพราะเราได เ ริ่ ม ต น การ
เดินทางในการมุงไปสู TAGGCHEM ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขั้นแรก
ของเราคือ Core Uplift และไดทำการปรับปรุงอยางตอเนื่องในสวน
ของกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเรา
ประเด็นสำคัญอื่นๆ สำหรับป 2555 มีรายละเอียดดังนี้:

Innovation Highlights

ประเด็นสำคัญดานนวัตกรรม

• In 2011, we announced our collaboration with BenGurion University of the Negev (BGU) for commercial
development of green algae strain. In 2012, by virtue
of our reputation as a company which places priority
on the bio-based products industry and micro algae
research, for development of high value products,
we were invited to co-host the 2nd Asia-Oceania Algae
Innovation Summit (2nd AOAIS). We presented our
R&D on Algae to High Value Products: Technology
Trend and Market Potential, at this event, and
showcased our micro algae for food additives
project which is now at pilot stage.

• ในป 2554 เราไดประกาศความรวมมือกับมหาวิทยาลัย BenGurion University of the Negev (BGU) ในการพัฒนาสายพันธุ
สาหรายสีเขียวในเชิงพาณิชย ตอมาในป 2555 ดวยชื่อเสียง
ในฐานะของการเปนบริษัทที่ใหความสำคัญกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑชีวภาพและการวิจัยสาหรายขนาดเล็ก เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง เราไดรับเชิญใหรวมเปนเจาภาพในงาน
ประชุมสุดยอดเอเชีย-โอเชียเนียเกีย่ วกับนวัตกรรมสาหราย ครัง้ ที่ 2
(2nd AOAIS) ซึ่งเราไดนำเสนองานวิจัยและการพัฒนาของเรา
เกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาใหกับสาหราย: แนวโนมเทคโนโลยีและ
ศักยภาพของตลาด และเปดตัวสาหรายขนาดเล็กสำหรับโครงการ
วัตถุเจือปนอาหารซึ่งขณะนี้อยูในขั้นทดลอง

• PTTGC Received “The Best Paper Awards (Plant
Operator)” from the “7th LDPE Plant Improvement
Conference” between 21-22 May 2012 at Dortmund
city, Germany, due to innovation by our group of
engineers under the LDPE Business Unit. The invention
stemmed from our “Zero Waste Water” initiative and
the group of engineers have developed a more
efficient way of cleaning intercoolers using a pipe
cleaning machine instead of the conventional way of
using high pressure water jet. This innovative way
decreases cleaning and dry out time without using
harmful chemicals.

• บริษัทฯ ไดรับรางวัล “งานวิจัยยอดเยี่ยม (ในสาขา Plant
Operator)” จากการประชุมการปรับปรุงโรงงาน LDPE ครั้งที่ 7
ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 ที่เมือง Dortmund
ประเทศเยอรมนี จากผลงานนวัตกรรมของกลุมวิศวกรภายใต
หนวยธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐที่เกิดจาก
ความริเริ่มดาน “น้ำเสียจากโรงงานที่เปนศูนย” โดยกลุมวิศวกร
ไดพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำความสะอาด
ระบบหลอเย็น โดยการใชเครื่องทำความสะอาดแบบทอแทน
วิ ธี ก ารแบบเดิ ม ที่ ใ ช น้ ำ แรงดั น สู ง นวั ต กรรมใหม นี้ ช ว ยลด
ระยะเวลาในการทำความสะอาดและการทำใหแหง โดยไมใช
สารเคมีที่เปนอันตราย
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Environmental Highlights

ประเด็นสำคัญดานสิ่งแวดลอม

• We have completed installation of Vapor Recovery
Units (VRUs) at our Aromatics Tank Farms, making this
the largest VRU equipped Tank Farm in Thailand.
We also installed a vapor return line for unloading
reformate, which collects and re-route vapor from
the vessel back to the storage tank instead of directly
emiting to the atmosphere.

• เราไดทำการติดตัง้ หนวยควบคุมไอไฮโดรคารบอน (VRUs) ทีพ่ นื้ ที่
ลานถังเก็บวัตถุดบิ และผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึง่ เปนหนวยควบคุม
ไอไฮโดรคารบอนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เรายัง
ติดตัง้ ระบบการนำกลับไอไฮโดรคารบอนจากการขนถายรีฟอรเมต
ที่สะสมและสงไอระเหยไปตามเสนทางจากทอกลับไปยังถังเก็บ
แทนการปลอยสูชั้นบรรยากาศ

• We have completed the feasibility study for the
installation of an enclosed ground flare, which is the
first enclosed ground flare in Thailand, at a cracker
unit of our Olefins Plant to ensure improved combustion
efficiency; reduce noise, lightness & heat; and improve
better environmental quality for our surrounding
communities. The installation is planned to be
completed around 2nd quartile of 2013. The project is
expected to be completed and ready for commission
by mid of 2013.

• เราไดทำการศึกษาความเปนไปไดสำหรับการกอสรางหอเผา
ระบบป ด ที่ โ รงอี เ ทนแครกเกอร ข องกลุ ม บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาไหมใหดีขึ้น ลดเสียงรบกวน ความรอนและ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรอบ การติดตั้งมี
กำหนดจะแลวเสร็จประมาณชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2556 และ
คาดวาจะแลวเสร็จ และพรอมสำหรับการใชงานในกลางป 2556

Social/Community Highlights

ประเด็นสำคัญดานสังคม/ชุมชน

• PTTGC has been awarded with two awards from Platts Global Energy Awards and Award of Excellence in
Corporate Social Responsibility from our environmental
restoration project at Huai Ma Haad. The project
received avariety of collaborations from every sectors
in restoring biodiversity to the area, Rayong Province.

• บริษัทฯ ไดรับสองรางวัลจาก Platts ในสาขารางวัลความ
รับผิดชอบตอสังคม และรางวัลแหงความเปนเลิศในดานความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมจากโครงการฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ มที่ เ ขา
หวยมะหาด ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับความรวมมือจากหลาย
หน ว ยงานในการฟ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่
จังหวัดระยอง และเปนทีด่ งึ ดูดความสนใจและการมีสว นรวมจาก
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น

• As a global player, we have made a great achivement
by joining the United Nations Global Compact
Advance level, which is a strategy policy initiative for
business that are committed to align our operations
and strategies with 24 universally accepted principles
in the area of governance and engagement, human
rights, labor, environment, anti-corruption, value chain
and transparency.

• ในฐานะบริษัทระดับโลก เราประสบความสำเร็จจากการเขารวม
เปนภาคีขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติในขั้นสูงสุด ซึ่งเปน
ความคิดริเริ่มเชิงนโยบายสำหรับธุรกิจใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับทั้ง 24 ขอ ในดานการกำกับดูแลกิจการ
การมีสว นรวมดานสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดลอม การตอตาน
การทุจริต สายโซมูลคา และความโปรงใส

For more information on News and Events please visit
our website at http://www.pttgcgroup.com

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวและกิจกรรม กรุณาเยี่ยมชม
ไดที่เว็บไซตของเราที่ http://www.pttgcgroup.com

TECHNOLOGICALLY
ADVANCED &
GREEN ROADMAP
INNOVATION
PRODUCT STEWARDSHIP
GREEN PROCESS
GREEN CITIZEN
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techn logICALLY ADVANCED
and grEen ROADMAP
เทคโนโลยีและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Innovation Management

การจัดการนวัตกรรม

Innovation is a key element of PTTGC’s business strategy.
We believe that Sustainability can only be achieved by
continuous commitment to innovate new processes and
products. PTTGC continuously monitors global megatrends
and our stakeholder’s needs in our prioritization process for
Innovation. Our system integrates the Marketing Function,
Corporate Social Responsibility Function and Business Units
feedback to assess and prioritize areas by concern. Priority
is typically given to our customer’s immediate needs
and requests which are captured via the Customer
Relationship Management System managed by the
Marketing Function. Concurrently, we drive Innovation
towards our vision of becoming TAGGCHEM based on our
understanding of the world trend and sustainability issues.

การสรางสรรคนวัตกรรมถือเปนหนึง่ ในกลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และเราเชือ่ วา การพัฒนาจะนำไปสูก ารเติบโตอยางยัง่ ยืน
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางสรรคกระบวนการและผลิตภัณฑใหมๆ บริษทั ฯ
จึงไดใหความสำคัญกับการวิเคราะหแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของโลก
และความตองการของผูบริโภคในการจัดการดานนวัตกรรมอยูเสมอ
โดยมีระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอเสนอแนะจากหนวยงาน
การตลาด หน ว ยงานกิ จ การเพื่ อ สั ง คม และหน ว ยธุ ร กิ จ ต า งๆ
เพื่อลำดับความสำคัญรวมกัน โดยจะมีระบบที่รวบรวมขอเสนอแนะ
จากหนวยงานการตลาด หนวยงานกิจการเพื่อสังคม และหนวยงาน
ธุรกิจเพื่อประเมินความสำคัญ และจัดอันดับความสำคัญ ในขณะ
เดียวกันเราขับเคลื่อนในสวนของนวัตกรรมตามวิสัยทัศนของเราที่จะ
พัฒนาเปน TAGGCHEM บนพื้นฐานความเขาใจที่มีตอแนวโนมโลก
และประเด็นความยั่งยืน

Today we use
the replenishment
capacity of 1.4 planets.
 
 
  

   
    
  
  

Improve new middle class
of around 3 billion people
over the next 20 years

   
  

increased needs for
energy efficiency and
for low carbon and
renewable energy
resources
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Our Science & Innovation Department has a long-term
roadmap to develop required R&D capabilities in order to
support PTTGC vision to become TAGGCHEM. In the next
five years, we plan to develop further our R&D capabilities
in advanced technical service, variety of value added
products and key technology/know-how for adjacent &
green products.

vision

1

หนวยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแผนงานระยะยาวในการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ำเปนเพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน
ของบริษัทฯ ในการกาวไปสู TAGGCHEM และในอีก 5 ปขางหนา
เราวางแผนทีจ่ ะพัฒนาความสามารถดานการวิจยั และพัฒนาของเรา
ตอไปในการใหบริการดานเทคนิคขั้นสูง สรางความหลากหลาย
เพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจาก Know-how ตางๆ

Globally Recognized R&D Strengthening
PTT Global Chemicals’ Competitive Advantages and
Supporting Sustainable Growth through Breakthrough
Technologies and Innovation

Sc ience &
In novat ion

To be the preferred innovation partner for internal
(and external) customers
To deliver improvements and new offering on a large
variety of diversified products and processes
To strengthen competitive advantage of
PTT Global Chemicals through intellectual properties
and innovative technologies
To achieve the vision by high-caliber
professionals

MIssion
Strategy

E f f e ct i v e IM P rocess

Open in novat ion & Synerg y

Co m p etent & in novat i ve H R

Integrated strategic innovation planning and effective
innovation management process to align with
business units and support organization growth

Open innovation to enhance partnerships
with academic / strategic alliances
and employ synergy of PTT Group

Recruit & develop competent human resources
with multidisciplinary skills and innovative culture

M a r k et- d r i ven a p p ro ach

Opt im ized R&D Portf ol io

Market-driven product differentiation to create
competitive advantage by providing commercially
viable solutions and products

Optimized R&D portfolio for maximum result
and efficient resource utilization

As an outcome of our risk assessment and management
process, which monitors the Global Megatrend, we took
a further step into our strategy to remain sustainable
by diversifying into markets with sizeable potential, by
opening our Applications and Quality Assurance Center
(AQA) on October 30, 2012. AQA is a fully operating R&D
center for food and home & personal care. We aim to
support both the domestic and international markets by
developing new innovative product formulations, which
can support dynamic consumer needs. In addition, AQA
will allow PTTGC to provide analytical services up to
international standards, such as the ISO and ASTM as well
as consultation services for products and applications.

ผลลัพธจากกระบวนการจัดการและประเมินความเสีย่ งจากการติดตาม
แนวโนมโลก ทำใหเราสามารถดำเนินการขัน้ ตอนตอไปสำหรับกลยุทธ
ของเรา เพือ่ ขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนทางการตลาดทีม่ ศี กั ยภาพขนาดใหญ
โดยการเปดศูนย Applications and Quality Assurance Center
(AQA) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 AQA เปนศูนยดำเนินการวิจัยและ
พัฒนาเต็มรูปแบบสำหรับอาหาร บาน และผลิตภัณฑสว นบุคคล เรามี
ความตั้งใจที่จะใหการสนับสนุนทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
โดยการพัฒนาสินคานวัตกรรมใหมทสี่ ามารถรองรับความตองการของ
ผูบริโภคแบบพลวัต นอกจากนี้ AQA จะชวยใหการบริการดานการ
วิเคราะหของบริษัทฯ กาวไปสูมาตรฐานระดับสากล เชน ISO และ
ASTM อีกทั้งบริการใหคำปรึกษาสำหรับผลิตภัณฑและการประยุกต
ใชงานตางๆ
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Great Innovations Come from Great Ideas
At PTTGC, we believe that Innovation should not be
confined to the Science and Innovation Department.
Our Innovation Management System allows us to capture
innovative ideas from all employees through the internal
network. Every idea will be clarified and sorted before
it is passed to the committee. This process has helped us
maximizing innovation potential from our talents.

นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมเกิดจากความคิดที่ยอดเยี่ยม
เราเชื่อวานวัตกรรมไมควรถูกจำกัดอยูเฉพาะหนวยงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระบบการจัดการดานนวัตกรรมชวยใหเราสามารถ
รวบรวมความคิดสรางสรรคจากพนักงานทุกคนผานเครือขายภายใน
ทุกความคิดจะไดรับการชี้แจงและจัดลำดับกอนจะถูกสงไปยังคณะ
กรรมการ กระบวนการนี้ชวยเพิ่มศักยภาพดานนวัตกรรมจากความรู
ความสามารถของพนักงานเอง

To better manage our Innovation process, PTTGC
implemented a Corporate Product Development
procedure (CPD) in September 2012, which consists of five
Stage-to-Gate steps, which are Ideation, Feasibility Study,
Development, Commercial Trial and Launch.

เพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการดานนวัตกรรม บริษัทฯ ไดเริ่ม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑองคกร (CPD) ในเดือนกันยายน 2555
ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การคิด การศึกษาความเปนไปได
การพัฒนา การทดลองตลาด การผลิตเชิงพาณิชย และการเปดตัว

CORPORATE PRODUCT DEVELOPMENT SCOPE

Sco pe

Syst e m at ic cor por ate p rocess for p ro duct, a p pl icat ion, p ro cess a n d tech nology develo p ment.

Information

Ideation

Analysis

Prioritize

Feasibility

R&D

Improve

Commercial Trial Commercialization

IP m a n ag e m ent

t r ackS

type

Ma r ket Pu ll

(Product/
Application
Development
or Improvement)

D e FI n i t ion

Mainly support BU/GPC strategic roadmap
Projects delivers new products, new applications.
Project aims to improve efficiency e.g. cost reduction,
SHE compliance, yield improvement while focusing on the
production of conventional products

N o r m a l T r ac k

(Full Process)
Technology
Pus h

(Breakthrough/
Technology
Development)

F ast T r ac k

(Express Process to R&D)

Sign iFIca nt
develo p ment
u pon custo mer
Request

Mainly support technology roadmap or outside of the
current business boundary.
Project delivers new technology, IPs, common expertise.
Unclear product application or end market at this moment

Customer request with proven confirmation, prompt
response, improve existing product quality, clear project
scope. Necessary market information already defined.
Big impact (i.e. return reputation, regulation, reliability,
relationship) if slow action.
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ideat io n

f eas i b i l i t y
stu dy
Terminate

eo

development
& scale-up

l au nc h

15

Terminate

oleFIn

16

co m m e rci a l
tr i al

5

Terminate

19

2

H VS
H VS

2

g r een

6

eo

green

oleFIn

1

H VS

8

32

polym e r S
po lym e r S

polymerS

2

1

po ly m e r S
green

1

8

8

12

green

9

4

42

5

3
On-hold
4

2
On-hold

1
Reject

17

On-hold

5

21

XX
Siz e o f b u bbl e i s r e p r e se nte d No . o f p roj e cts

Ideas are evaluated by its relevance to either economics,
environmental and/or social and further screened by
related porties (R&D; Marketing & sale, Production and
Business Development) for attractiveness and strategic
properties in-line with the Company strategy to be
TAGGCHEM.
3%

Other
8 ideas

15%

แนวคิดเหลานี้จะถูกประเมินดวยมุมมองดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานวิจัยพัฒนา การตลาด
การผลิต และการพัฒนาธุรกิจ เกีย่ วกับคุณสมบัตทิ นี่ า สนใจตอไป รวมถึง
การดำเนินกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทในการ
ที่จะเปน TAGGCHEM

21%

Olefin
63 ideas

Polymers
43 ideas

41

19%

21 %

EO-Based
55 ideas

FEASIBILITY STUDIES

30 DEVELOPMENT STAGES

HVS
62 ideas

21%

9 COMMERCIAL TRIALS

Green
62 ideas
293 Ideas were collected in 2012
21% were categorized as green ideas.

We track our product innovation success by its sales
revenue, taking into consideration that sometimes new
innovations take time to be accepted by the market.
Value created by our HDPE new products between 2008
to 2011, totalled to 814 Million Baht.

Projects in the p ipeline
30 projects at Development Stage

เราติดตามความสำเร็จของผลิตภัณฑนวัตกรรมของเราจากรายได
จากการขายโดยคำนึงถึงวาบางครั้งนวัตกรรมใหมนั้นตองใชเวลา
ในการไดรับการยอมรับจากตลาด มูลคาที่ถูกสรางขึ้นโดยผลิตภัณฑ
ใหม HDPE ของเราในระหวางป 2551-2554 มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 814
ลานบาท
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Achievements : HDPE New Product Grades
Value Creation
Application

Product Description

Master Batch

High flow HDPE for master batch application
HDPE for compression cap and closure of mineral
still water and carbonated soft drink product, which
passed the organoleptic test, outstanding ESCR and
easy processing for new cap design
High strength HDPE down gauging purpose
Cast film grade for laminate application
Total

Cap&Closure
Blow molding
Film

State-of-the-Art Technology
In 2012, PTTGC has spent 83.1 Million Baht as OPEX and
123.6 Million Baht as ASSET.
5.3%

2.5%

Patent filing

Consultant fee

(2008-2011)

247 MB
537 MB

25 MB
5 MB
814 MB

เทคโนโลยีขั้นสูง
ในป 2555 บริษัทฯ มีการใชจาย (OPEX) มูลคา 83.1 ลานบาท และ
ลงทุนในสินทรัพย (ASSET) 123.6 ลานบาท
1.6%

Specific technical reports

5.3%

1.0%

Outsourcing testing

Maintenance expense

0.3%

13.5%

Miscellaneous

Consumable

30.3%
Green

25.3%

Professional fee

9.0%

45.3
%
R&D project

For the capital expenditures (CAPEX) in 2012, we have
three projects including upgrading of our laboratory
equipment, building the Applications and Quality
Assurance Center (AQA) and building the Life Science
Research and Technology Center. PTTGC has also invested
in three joint ventures to expand our product and research
portfolios. Our R&D expenditures in these joint ventures are
shown below:

Polymers

3.2%

2.9%

HVS

Backbone

สำหรับรายจายลงทุน (CAPEX) ในป 2555 เรามีการดำเนินโครงการ
จำนวน 3 โครงการ รวมถึงการยกระดับอุปกรณในหองปฏิบัติการ
การสรางศูนยประกันคุณภาพและโปรแกรมการประยุกต (AQA) และ
การสรางศูนยการวิจยั ดานวิทยาศาสตรชวี ติ และเทคโนโลยี นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดลงทุนในกิจการรวมคา 3 โครงการ เพื่อขยายพอรตของ
ผลิตภัณฑและการวิจัย คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของเราใน
กิจการรวมคาเหลานี้ ไดถูกแสดงไวในตารางดานลาง:
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Proven Success
In 2012, we have filed five patents in Thailand, two patents
in the US and three International patents filed via The Patent
Co-operation Treaty (PCT). Additionally, a new invention is
at drafting stage and three patents will be filed in Thailand.
We expect to file five more new inventions in Thailand in
2013 and 15 more local patents are scheduled to apply
for international level patents.

ความสำเร็จ
ในป 2555 เราไดยื่นจดสิทธิบัตรจำนวน 5 สิทธิบัตรภายในประเทศ
ไทย 2 สิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และ 3 สิทธิบัตรนานาชาติ โดยยื่น
ผานสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT) นอกจากนี้ยังมี
สิง่ ประดิษฐใหมทอี่ ยูใ นขัน้ ตอนของการราง และ 3 สิทธิบตั รทีก่ ำลังจะยืน่
ในประเทศไทย เราคาดวาจะยื่นอีก 5 สิ่งประดิษฐใหมในประเทศไทย
ในป 2556 และอีก 15 สิทธิบัตรในประเทศที่มีกำหนดจะยื่นขอ
จดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ

Green Products and Labeling

ผลิตภัณฑและฉลากที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

At PTTGC, we understand product stewardship as a
policy to ensures that all those involved in the life cycle of
a product share responsibility for reducing its health and
environmental impacts. As a manufacturer of products,
PTTGC assumes the most responsibility in the impact posed
by our products to public health and the environment.
For PTTGC, product stewardship does not end at the
factory gates, but also includes responsibility in training
users of our products. We review the safety of our products
along the entire-value-chain from raw material suppliers
to our own production and finally to our customers’ use of
the products. We work continually to ensure that our
products pose no risk to people or the environment when
they are used responsibly and in the manner intended.

ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ เปนนโยบายที่ทำใหเรามั่นใจวาผูมี
สวนไดสวนเสี ยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิ ตภัณฑ ไ ดมี สวนรวมรับ
ผิดชอบในการลดผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ในฐานะผูผลิต
ผลิตภัณฑ บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการรับผิดชอบตอผลกระทบที่
เกิดจากผลิตภัณฑของเราทีม่ ตี อ สังคมและสิง่ แวดลอม ความรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑของเราไมไดสิ้นสุดลงแคที่ประตูโรงงานของเรา แตยัง
รวมถึงความรับผิดชอบในการฝกอบรมผูใ ชผลิตภัณฑของเรา บริษทั ฯ
ไดทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑตลอดหวงโซ ตั้งแต
คูคา วัตถุดิบ และผลิตภัณฑขั้นตอนการผลิต จนถึงการใชผลิตภัณฑ
ของลูกคาเราทำงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของเรา
ไมมีความเสี่ยงและเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

PTTGC defines product stewardship as both product
liability management and customer relationship
management as it is a means to demonstrate our
responsibility to our customers.

ความหมายของการดูแลผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ การจัดการความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑและการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความรับผิดชอบของเราที่มีใหกับลูกคา
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managING Product liability

Before 2018, all substances that PTTGC exports to the European Union countries will have
to be registered under REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemical Substances). The registration includes providing information on the safety of
the substances’ intended use.
We also made a commitment to conduct Carbon
Footprint for all PTTGC’s products, under the Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (TGO)
labeling scheme. For the year 2013, target products would
be Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Low Density
Polyethylene (LDPE), Polystyrene (PS), Green Chemicals
and Ethanolamine (EA) products as well as Aromatic and
Refinery products. We aim to obtain the TGO Carbon
Footprint Label for all our existing products by the end of
2013, and continually obtain certification for new products
developed.

Numbers
of GRADE Products
CertiFIed for
Carbon Footprint

นอกจากนี้ เรายังมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะไดรับการรับรองฉลาก
คารบอนฟุตพริ้นทสำหรับผลิตภัณฑทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ภายใต
แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (TGO) ในป 2556 ซึ่งไดแก
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ำเชิงเสน
(LLDPE), เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ำ (LDPE)
เม็ ด พลาสติ ก โพลี ส ไตรี น (PS) เคมี ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและ
ผลิตภัณฑเอทานอลเอมีน (EA) เชนเดียวกับผลิตภัณฑอะโรเมติกส
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีทั้งหมดของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง

31
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HDPE

EO/EG
2011

As TAGGCHEM, we understand that we always have to
be one step ahead as we continuously monitor the
Global Megatrend. As part of our commitment to remain
sustainable both in our processes and our product offering,
PTTGC aims to fully understand our products’ environmental
and health impacts by conducting a full Life Cycle
Assessment (LCA) on all our products in the near future.
This initiative will be undertaken as a collaborative effort
between the Innovation Department and the Technical
and Enhance SHE Department. By conducting an LCA,
we will be able to identify hot-spots and consider
improvement opportunities. In addition, we consider this

HDPE

EO/EG
2012

จากวิสัยทัศน TAGGCHEM เรามุงมั่นในการเปนผูนำในระดับสากล
อยูเสมอ และในขณะเดียวกัน ตองคอยติดตามแนวโนมของโลก
อยางตอเนื่อง หนึ่งในความมุงมั่นของบริษัทฯ คือการสรางความ
ยั่งยืน ทั้งในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ บริษัทฯ จึงมีการทำ
ความเขาใจในผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของผลิตภัณฑ
ของเราอยางเต็มรูปแบบ โดยจะทำการประเมินวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ
(LCA) สำหรับทุกผลิตภัณฑของเราในอนาคตนี้ ความคิดริเริม่ นี้ จะถูก
ดำเนินการรวมกันระหวางหนวยงานนวัตกรรมและหนวยงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม โดยการประเมิน
วัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ ทำใหเราสามารถระบุจดุ สำคัญและพิจารณา
โอกาสในการปรับปรุง นอกจากนี้ ถือเปนขั้นตอนสำคัญในการรักษา
ตำแหนงทางการตลาดของเราในระดับสากลในระยะกลางถึงระยะยาว
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an important step to secure our market position globally,
within the medium to longer term as consumer awareness
heightens and regulatory requirements become more
stringent within the market that we serve.

Mot i vat io n
& G OA L

เพราะความตระหนักของผูบ ริโภคทีม่ มี ากขึน้ และขอกำหนดทีเ่ ขมงวด
มากขึ้นภายในตลาดที่เราใหบริการ

To increase competitiveness by minimizing
our footprint and contributing to our customers.

Goal

Leading Sustainable
Chemical Company

SC o p e

Object i ve

Generate Eco-Innovative products intergrating environmental
and economic aspects (managing resource used efficiently
and minimizing footprint accordingly) into early stage of
product/process technology design

PTTGC, PTTGC’s suppliers
and PTTGC’s customer
(Cradle to grave)
Product Improvement

R& D

Innovative
Replacement
Eco-Efficiency

L I F E CYC L E
ASSESSMENT
R E S U LTS

Eco-Labeling
Bus iness /
Ma r ket ing

Drive Sustainable
Business
GREEN PROCESS

We have implemented our Eco-efficiency program
concerning the following five indicators - water
consumption, energy consumption, wastewater
generation, global warming contribution and ozone
depleting substances at all of our facilities.
PTTGC use efficient energy-generation technologies,
energy-efficient production processes and implement
comprehensive energy management program. In 2012,
we reduced the consumption of direct and indirect energy
around 682,685 GJ. Such energy saved was resulted from
our various saving initiatives, such as improving energy
efficiency, reducing flaring and heat loss management
We also make products that help conserve resources (see
Feature Story on ESCR and lightweight PE in Section 1.2
Green Products and Labeling.)

กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เราไดดำเนินการโครงการประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจของเรา
ที่เกี่ยวของกับ 5 ตัวชี้วัดดังตอไปนี้ - การใชน้ำ การใชพลังงาน
การเกิดน้ำเสีย การปลอยกาซเรือนกระจก และการใชสารทำลาย
ชั้นโอโซนที่โรงงานทั้งหมดของเรา

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ผลิตที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการพลังงานที่
ครอบคลุม โดยในป 2555 เราลดการใชพลังงาน ทัง้ ทางตรงและทางออม
เปนจำนวนทั้งสิ้นถึง 682,685 จิกะจูล จากโครงการประหยัดพลังงาน
ที่หลากหลาย เพื่อการประหยัดพลังงาน เชน การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน, การลดการสูญเสียที่หอเผา และการจัดการการสูญเสีย
ความรอน เปนตน นอกจากนี้ เรายังผลิตผลิตภัณฑที่ชวยประหยัด
ทรัพยากร (ดูบทความพิเศษเกี่ยวกับ ESCR และ PE น้ำหนักเบา
ในสวนที่ 1.2 ผลิตภัณฑและฉลากที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)
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Eco-Efficiency Program
The eco-efficiency program has been developed in
accordance with the United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD)’s Manual for the Preparers
and Users of Eco-efficiency Indicators. This program has
been implemented in the facilities of our Olefins plants
(PTTGC Branch 2 and PTTGC Branch 3) since 2005. At the
present, our eco-efficiency program has already covered
all facilities of PTTGC Group. This program covers the
five indicators which are the most relevant to ensure
efficiency of our operations - i.e. water consumption, energy
consumption, wastewater generation, global warming
contribution and ozone depleting substances.

OLEFINS
(PTTGC 2)

OLEFINS
(PTTGC 3)

Aromatics
(PTTGC 4)

Aromatics
(PTTGC 5)

RefINERY
(PTTGC 6)

โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
แผนงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไดรบั การพัฒนาใหสอดคลอง
กับคูม อื สำหรับผูจ ดั ทำและผูใ ชตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
จากการประชุมสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
สำหรับคูค า และผูใ ชตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แผนงานนี้
ไดถูกนำมาใชในสาธารณูปกรณของโรงโอเลฟนส (PTTGC สาขา 2
และ PTTGC สาขา 3) ตั้งแตป 2548 ในปนี้ โครงการประสิทธิภาพ
นิเวศเศรษฐกิจของเราครอบคลุมทุกโรงงานในกลุมบริษัทฯ โดยทำ
การติดตามประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด เพื่อกอให
เกิดความมัน่ ใจในประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไดแก การใชนำ้ การใช
พลังงาน การเกิดน้ำเสีย การปลอยกาซเรือนกระจก และการใชสาร
ทำลายชั้นโอโซน

6.25

5.88

0.54

0.53

16.39

15.84

0.81

0.66

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Water Consumption
Intensity
(m3/ton product)

Global Warming Contribution
Intensity
(ton CO2 eq/ton product)

Energy Consumption
Intensity
(GJ/ton product)

Waste Water Generation
Intensity
(m3/ton product)

5.25

5.45

0.96

0.88

22.28

20.62

0.59

0.68

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Water Consumption
Intensity
(m3/ton product)

Global Warming Contribution
Intensity
(ton CO2 eq/ton product)

Energy Consumption
Intensity
(GJ/ton product)

Waste Water Generation
Intensity
(m3/ton product)

0.56

0.59

1.25

1.13

14.20

13.37

0.38

0.30

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Water Consumption
Intensity
(m3/ton product)

Global Warming Contribution
Intensity
(ton CO2 eq/ton product)

Energy Consumption
Intensity
(GJ/ton product)

Waste Water Generation
Intensity
(m3/ton product)

0.73

0.73

1.13

1.13

17.23

16.13

0.45

0.41

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Water Consumption
Intensity
(m3/ton product)

Global Warming Contribution
Intensity
(ton CO2 eq/ton product)

Energy Consumption
Intensity
(GJ/ton product)

Waste Water Generation
Intensity
(m3/ton product)

0.33

0.32

0.15

0.14

2.07

2.15

0.07

0.09

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Water Consumption
Intensity
(m3/ton throughput)

Global Warming Contribution
Intensity
(ton CO2 eq/ton throughput)

Energy Consumption
Intensity
(GJ/ton throughput)

Waste Water Generation
Intensity
(m3/ton throughput)
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03
JETTY
(PTTGC 7)

0.0071

0.0062

2011

2012

Ozone Depletion Intensity
(kg CFC-11 eq/ton ethylene transfered)

Improvement can be seen for most of our eco-efficiency
indicators in 2012 compared to 2011 at PTTGC Branches 2
to 7. Decrease in water consumption per ton of throughput
produced can be seen at Branch 2 and 6, while slight
increase on our water consumption intensity can be seen
at PTTGC 3 and 4 (3.74% and 5.22%) due to shutdown
activity and production decline at PTTGC 3 and issues
on input water quality, which resulted in more wastewater
discharge at PTTGC 4 (Chloride). Branch 5 maintained its
water consumption intensity in 2012 to be the same as
2011. Increase in wastewater generation intensity can be
seen at Branches 3 due to the activity and production
decline, and the slight inefficiency at Branch 6 was
assessed to be due to the plant being due for
maintenance, which is scheduled for the first quarter
of 2013. On the upside, decreases ranging from 23.53%
to 9.30% compared to 2011 data were seen at Branches
2, 4, and 5. Our energy intensity per ton of throughput
showed decreasing trends at Branches 2 to 5, with only
Branch 6 showing a slight increase to 2.15 (2012) from
2.07 in 2011. However, we are happy to announce that
our greenhouse gas emissions have showed a steady
decreasing trend up to 9.05% for all branches.

ประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจในป 2555 นั้นดีขึ้นกวาในป 2554 ใน
ทุกโรงงานตั้งแต PTTGC สาขา 2 ถึง PTTGC สาขา 7 โดยดัชนีชี้วัด
ของการใชน้ำตอตันลดลงในสาขา 2 และ 6 และเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ในสาขา 3 และ 4 (รอยละ 3.74 และ 5.22) เนื่องจากกิจการหยุด
ซอมอุปกรณ และลดกำลังการผลิต ใน PTTGC สาขา 3 และปญหา
คุณภาพน้ำขาเขาใน PTTGC สาขา 4 สวน PTTGC สาขา 5 มีปริมาณ
การใชน้ำคงที่เมื่อเทียบกับป 2554 สำหรับดัชนีชี้วัดของการเกิด
น้ำเสียตอตันที่สูงขึ้นในสาขา 3 เปนผลมาจากการลดกำลังการผลิต
สวนของสาขา 6 เปนผลมาจากการเตรียมความพรอมสำหรับการ
ซอมบำรุงที่มีกำหนดในชวงไตรมาสแรกของป 2556 ในขณะเดียวกัน
ปริมาณการเกิดน้ำเสียเทียบกับป 2554 ลดลงรอยละ 9.30 ถึงรอยละ
23.53 ในสาขา 2, 4 และ 5 ดัชนีชี้วัดของการใชพลังงานตอตันก็มี
แนวโนมลดลงในสาขา 2 ถึง 5 มีเพียงสาขา 6 สาขาเดียวที่มีการใช
พลังงานเพิม่ ขึน้ จาก 2.07 ในป 2554 เปน 2.15 ในป 2555 อยางไรก็ตาม
เรามีความภูมิใจกับดัชนีชี้วัดของการปลอยกาซเรือนกระจกตอตัน
ของเราที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในทุกสาขา โดยลดสุงสุดถึง
รอยละ 9.05 ในทุกสาขา

Through constant monitoring of our plant resource
consumption efficiency, we have identified room for
improvement and will continually strive to maintain our
operations to be as efficient as we can, as part of our
effort to be among the leaders in the industry in terms of
eco-efficiency.

จากความมุงมั่นในการดำเนินโครงการประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง จึงสามารถบงชี้แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากระบวนการผลิต ทำใหเกิดการใชทรัพยากรที่คุมคา และ
มีประสิทธิภาพ สงผลใหดชั นีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีแนวโนม
ที่ดีขึ้นทุกป อีกทั้งยังสนับสนุนการเปนผูนำในการดำเนินธุรกิจ ดวย
ความยั่งยืน
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Internally and Externally Sustainable
PTTGC offers our customers with products and
technologies that help them conserve resources,
save energy and make renewable energies more
economical in the long run. Our own production
processes focus on energy efficiency and the
responsible use of raw materials. As a company in an
energy-intensive industry, our success also depends on
the long-term security of our energy and raw material
supplies. Scarcity of natural resources drives the cost of
raw materials to increase, and innovation to ensure the
same amount of raw material is able to produce more
products with less waste and emissions is vital for us to
remain competitive.

ความยั่งยืนภายในและภายนอกองคกร
พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่ชวยลูกคา
ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงเพิ่มคุณคาใหกับพลังงาน
หมุนเวียนในระยะยาว ในฐานะที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการใช
พลังงานสูง เราจึงพยายามทำใหกระบวนการผลิตของเราใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใชวตั ถุดบิ อยางมีความรับผิดชอบ
สูงสุด ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยูกับความมั่นคงทางแหลง
พลังงานและวัตถุดิบ จำนวนทรัพยากรที่ลดลงเปนเหตุใหราคา
ตนทุนของวัตถุดิบสูงขึ้น ซึ่งสามารถชดเชยไดโดยการปรับใช
นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ จำนวนผลิตภัณฑในขณะทีใ่ ชวตั ถุดบิ ในปริมาณ
เทาเดิม และลดการเกิดของเสียและมลภาวะใหนอยลง สิ่งเหลานี้
ลวนทำใหเราสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน

Synergy Project for Resource Optimization:
PTTGC has an energy conservation management policy
to emphasize the importance of energy conservation;
maximized efficiency of resource use and environmental
protection; continuous improvement in energy efficiency
in appropriated manner regarding business and
technology. To manage climate change, PTTGC focuses
on four aspects including energy efficiency, Greenhouse
Gas management inventory, clean fuel and carbon
labeling.

โครงการความรวมมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการดานการอนุรักษพลังงานที่เนนความ
สำคัญของการอนุรกั ษพลังงาน เพิม่ ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
และการรักษาสิ่งแวดลอม การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
อยางตอเนื่องในลักษณะที่เหมาะสมของธุรกิจและเทคโนโลยี ในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ไดมุงเนนไปที่ 4
ดาน ไดแก ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การจัดการกาซเรือนกระจก
การใชเชื้อเพลิงที่สะอาด และการรับรองฉลากคารบอน

In 2012, PTTGC launches Energy Efficiency Improvement
Program as a company strategy, which includes various
energy efficiency improvement initiatives and activities
such as flare and heat loss management, furnace thermal
efficiency improvement project, maximizing the synergy
of fuel gas, olefins process condition Optimization, new
catalyst technology in aromatics process and improve
heat exchanger network. The total investment for 2012 was
estimated at 230 Million Baht and resulted in calculated
energy reduction of 28,768 MWh, which translates to more
than 75,000 ton CO2 of greenhouse gas reduction. Not
only energy efficiency improvement in production area
but we also implemented energy savings activities in
office buildings. We established “PTTGC group Energy

ในป 2555 เราไดเริ่มโครงการอนุรักษพลังงานตางๆ ตามยุทธศาสตร
ของบริษัท เชน การจัดการเกี่ยวกับการสูญเสียความรอน และระบบ
เผาทิ้ง การปรับปรุงประสิทธิภาพในดานความรอนของเตาไฟ การ
เพิ่มการทำงานรวมกันของกาซเชื้อเพลิง การปรับแตงกระบวนการ
ผลิตโอเลฟนส เทคโนโลยีใหมในกระบวนการผลิตอะโรเมติกส และ
การพัฒนาโครงขายแลกเปลี่ยนความรอน การลงทุนรวมในป 2555
ไดมีการประเมินไวเทากับ 230 ลานบาท และสงผลในการลดการใช
พลังงานที่ 28,768 MWh ซึ่งคิดเปน 75,000 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาของการลดกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ เรายังดำเนินการ
ควบคุม เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน โดยการจัด
วันรักษพลังงานเพื่อสรางจิตสำนึกดานการประหยัดพลังงาน
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Minded Day” to encourage our people’s mindset on
energy conservation. PTTGC is also in the process of
constructing our heavy gas fractionation unit, which
allows for offgas from Refinery and Aromatics plants to
be re-used as raw material at the Olefin Plants. The project
results in enhancing raw material substitution for the
Olefin Plant and also reduces waste gas from the Refinery
and Aromatics plants. The project is estimated to be able
to reduce 1 Million ton of CO2e of ton per annum. We were
recently awarded the Energy Conservation Award under
Best Designed Factory Category in Department of
Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry
of Energy.

บริษัทฯ กำลังอยูในระหวางกระบวนการของการสรางหนวยแยกกาซ
ซึ่งจะชวยในการนำกาซออกจากโรงกลั่น และโรงอะโรเมติกส เพื่อที่
จะนำมาใชเปนวัตถุดิบในโรงโอเลฟนสตอไป โครงการนี้นอกจากจะ
ชวยเพิ่มจำนวนวัตถุดิบทดแทนสำหรับโรงงานโอเลฟนส แลวยัง
ชวยลดกาซเสียจากโรงกลัน่ และโรงอะโรเมติกส และคาดวาจะสามารถ
ลดกาซเรือนกระจกได 1 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
จากความมุงมั่นทำใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลดานการอนุรักษพลังงาน
ประเภทโรงงานที่ไดรับการออกแบบที่ดีที่สุดจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน

Green Turnaround Project

PTTGC initiates the green project namely “Green Turnaround” in order to reduce amount
of waste from turnaround process. The project encourages the segregation of waste at
the source to avoid mixing between each type of waste, such as hazardous and nonhazardous waste. This project increases the reuse rate of insulation material and
concurrently decreases generation of hazardous waste. The project also promotes the use
of specific utility wipe instead of rag in order to reduce the amount of waste generation.
In addition, the drained oil has been stored in appropriate location to avoid material
contamination as well as to increase the reuse or recycle opportunity. The project received
the silver award on “The Best COP Process” from the PTT Group KM Award 2012 contest.
Zero VOCs:
VOCs emissions may lead to local ozone layer depletion
and associated health problems in surrounding
communities. PTTGC is committed to manage our
VOCs emissions at source in line with regional
legal requirements. VOCs emission from petroleum and
petrochemical plants are mainly from storage tank;
loading; wastewater treatment; fugitive emission from
joints, flanges and valves of the pipeline and also flare.
PTTGC has implemented a Leak Detection and Repair
(LDAR) program at our Olefins, Aromatics, Refinery, Polymers,
EO&EG plants. In addition, the company has developed

การปลอยสารอินทรียระเหยงายที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ
การปลอยสารอินทรียระเหยงายอาจนำไปสูการทำลายชั้นโอโซน
และปญหาสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ บริษัทฯ มีความ
มุงมั่นในการจัดการเกี่ยวกับปลอยสารอินทรียระเหยงายจากโรงงาน
ใหสอดคลองกับกฎหมายในระดับภูมิภาค สารอินทรียระเหยงายจาก
โรงปโตรเลียม และปโตรเคมี โดยสวนใหญเกิดจาก การระเหยโดยตรง
จากถังกักเก็บ การขนถาย ระบบบำบัดน้ำเสีย การรั่วซึมจากขอตอ
ตัวเชื่อม และวาลวของทอ รวมถึงการเผาไหมที่หอเผาบริษัทฯ
ไดดำเนินแผนงานการตรวจสอบและซอมแซมหากพบการรั่วไหล
(LDAR) ที่โรงงานโอเลฟนส โรงอะโรเมติกส โรงกลั่น โรงโพลิเมอร
โรงเอทิลีนออกไซด และโรงโอลิโอเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมี
การแผนงานพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อลดการปลอยสารอินทรียระเหยงาย
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a voluntary program to reduce VOCs direct emission to
zero by installation of Vapor Recovery Units (VRUs). This
year, we have completed installation of Vapor Recovery
Units (VRUs) at our Aromatics Tank Farm; making this the
largest VRU equipped Tank Farm in Thailand. We also
installed a vapor return line for unloading reformate, which
collects and re-route vapor from the vessel back to the
storage tank instead of directly emitting to the atmosphere.
Commitment Beyond Compliance
Despite there being no law on soil and groundwater
contamination, PTTGC assesses VOCs concentration in
soil and groundwater in its assets, ahead of the
implementation of any law, for all PTTGC’s assets in
Thailand. Our Zero VOCs emission and Zero Waste to
Landfill initives are also examples proving that at PTTGC,
our sustainability commitments to beyond those that are
required by law.

ใหเปนศูนย ดวยความสมัครใจ ไดแก การติดตั้งหนวยควบคุม
ไอไฮโดรคารบอน (VRUs) ในปนี้เราไดทำการติดตั้งหนวยควบคุม
ไอไฮโดรคารบอน (VRUs) ณ พื้นที่ลานถังเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ
อะโรเมติกสของเรา ซึ่งนับเปนหนวยควบคุมไอไฮโดรคารบอนที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังติดตั้งระบบการไหลกลับของ
ไอน้ำสำหรับขนถายรีฟอรเมต และสงกลับไปเก็บในถังเก็บแทนการ
ปลอยสูชั้นบรรยากาศ

มุงมั่นเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ทำการตรวจสอบระดับของสารอินทรียระเหยงายในดิน
และในแหลงน้ำบาดาลบริเวณโรงงานทุกแหงของบริษัท แมวา
จะไมมีกฎหมายบังคับเรื่องสารปนเปอนในดินและน้ำบาดาล หรือ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการปลอยสารอินทรียระเหยงายที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบ และการลดปริมาณของเสียนำไปฝงกลบเปนศูนยนี้
เปนขอพิสจู นความจริงใจและใสใจในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมให
มาตรฐานสูงกวาที่กฎหมายกำหนด

Zero Waste to Landfill:
Effective waste management helps to increase raw
material efficiency in our manufacturing operations, while
reducing both costs and our environmental footprint.
Our goal is to decrease of industrial waste sent to landfill
to zero by 2015. The company voluntarily first developed
a zero waste to landfill program in 2011 which defines
approach, responsibility, resource and cooperation to
achieve the goal. The main approach is to apply Reduce,
Reuse and Recycle (3Rs) principle along with Green
Procurement to minimize waste generation and generating
less toxic waste. The program layouts the overall strategy
to shift waste that was normally sent to landfills.

การลดปริมาณของเสียนำไปฝงกลบใหเปนศูนย
การจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังชวยลดคาใชจาย และลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เปาหมายของเราคือ การลดปริมาณของเสีย
อุตสาหกรรมนำไปฝงกลบใหเปนศูนยภายในป 2558 บริษทั ฯ ไดพฒั นา
แผนงานในการลดปริม าณของเสี ยอุ ตสาหกรรมนำไปฝง กลบให
เปนศูนย ตัง้ แตป 2554 ซึง่ ไดกำหนดวิธกี ารความรับผิดชอบ ทรัพยากร
และความรวมมือเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคโดยยึดแนวทาง 3Rs
คือ การลดการเกิด, การใชซ้ำ และการนำกลับมาใชใหม (3Rs)
พรอมกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
ลดปริมาณของเสีย และการเกิดของเสียที่เปนพิษนอยลง โดยไดมี
การวางกลยุทธในการนำของเสียใหสามารถถูกนำไปใชใหมปี ระโยชน
ไดอีก

In 2012, PTTGC Group sets the target to reduce 50% of the
total generated waste used to be sent to landfill. Currently
PTTGC has succeded in reducing industrial waste being
sent to landfill by 63% due to number of initiatives related
to how we handle contaminated packaging, wastewater
treatment sludge, activated carbon and insulation wastes.
The comparison of quantity of waste sent to landfill in 2011
and 2012 is shown in the table below.

ในป 2555 กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ไดตั้งเปาที่จะ
ลดปริมาณของเสียทีเ่ คยถูกนำไปฝงกลบทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ อ ยละ 50 ปจจุบนั
บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมนำไปฝงกลบไดถึง
รอยละ 63 เนือ่ งจากความคิดริเริม่ ในการจัดการบรรจุภณั ฑทปี่ นเปอ น
ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ถานกัมมันต และฉนวนกันความรอน
ซึ่งปริมาณของเสียที่นำไปฝงกลบในป 2554 และ 2555 แสดงไดดังนี้
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932
Target

WASTE
MINIMIzATIONS
ENDEAVOR PROGRESS

25 %

645

Tons
Percentage
Reduction :

Target

50 %

47 %

Tons
Percentage
Reduction :

63 %
YEAR

Waste sent to La n df Ill
20 1 1

Most of the waste that used to be sent to the landfill for
disposal, are now utilised for material substitution, fuel
blending, and composting. The figures below show the
management of waste previously sent to landfill.

Waste sent to La n df Ill
20 1 2

ของเสียที่เคยถูกนำไปฝงกลบสวนมากถูกจัดการโดยการนำไปใชเปน
วัตถุดิบทดแทน นำไปทำเชื้อเพลิงผสม และนำไปหมักทำปุยหรือ
สารปรับปรุงคุณภาพดิน วิธีการจัดการของเสีย แสดงไดดังนี้

KPI Waste ManagemEnt

Waste Management of all Waste

20%

59%

Fuel substitution

Material Subtitution

2%
7%
Composting

Other Recycle

4Incineration
%
3Fuel%substitution

25%

40%

7%
Land reclarmation

17
%
Other

Fuel blending

13%
Material

Fuel blending

10
%
Landfill

8%

Sorting

substitution

<1%

Other Recycle

We obtain our raw water from the Dokkrai, Nhong Pla
Lai, and Klong Yai Reservoirs at Rayong, supplied to us
by the East Water Company. We also extract seawater
to supplement our consumption and utilize PTTGC
seawater reverse osmosis (SWRO) facility to treat
seawater up to the quality needed for our process. Our
remaining water mainly for sanitary and other uses are
supplied by GLOW and GPSC. Raw water withdrawal
by the industrial sector and water supply is managed by
the Royal Irrigation Department (RID), and is separate
from water supply to the community. This helps ensure
that the surrounding community are not impacted by
industrial water consumption. Regardless, PTTGC strive
to reduce our water consumption in line with our 3Rs
(reduce, reuse and recycle) program, and our target is
to recycle at least 30% of our wastewater discharged
back into our process. Our past performance is proof of
our commitment to reduce our impact on water supply
as we already managed to conserve approximately
900,000 m3 via our water recycling activity.

1%

Wastewater Treatment

<1Reuse%

<1Export%
<1%
Composting
<1%
Incineration

เราใชนำ้ ดิบจากอางเก็บน้ำดอกกราย อางเก็บน้ำหนองปลาไหล และ
อางเก็บน้ำคลองใหญในจังหวัดระยองโดยบริษัทอีสตวอเตอร
และมีการใชน้ำทะเลที่ผานกระบวนการรีเวิรสออสโมซิสในการ
อุปโภคและบริโภคภายใน สวนทีเ่ หลือเปนน้ำทีใ่ ชเพือ่ การชำระลาง
และกิจกรรมอื่นๆ จะมาจาก GLOW และ GPSC ปริมาณการใช
น้ำดิบของภาคอุตสาหกรรมอยูในความดูแลของกรมชลประทาน
และแยกจากน้ำที่ใชในชุมชน ซึ่งชวยใหชุมชนไมไดรับผลกระทบ
จากการใชน้ำของภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี พีทีที โกลบอล
เคมิคอล ไดพยายามในการลดการใชน้ำตามหลัก 3Rs (reduce,
reuse, and recycle) โดยมีเปาหมายในการนำน้ำกลับมาใชใหม
ที่รอยละ 30 ของน้ำเสียจากกระบวนการทั้งหมด โดยเราลดการ
ใชน้ำดิบไดราว 900,000 ลูกบาศกเมตรจากการนำน้ำกลับมา
ใชใหม ซึ่งสามารถพิสูจนถึงความมุงมั่นในการลดผลกระทบตอ
แหลงน้ำของบริษัทไดอยางดี

GROWTH
WORLD - CLASS PERFORMANCE
DIVERSITY OF PRODUCT
FULLY INTEGRATED PROCESS
STRONGER FINANCIAL
POSITION
VALUE - ADDED PRODUCTS
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Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Structure
PTTGC has a Corporate structure that ensures check and
balances, where our Board of Directors supervise the
direction of the company, our Management Committee
oversees the execution of the strategy by monitoring
the performance of relevant functions in the company.
Performances are measured against Key Performance
Indicators (KPIs) designed to integrate sustainability into
every aspect of our governance. The KPIs starts from the
determination of Corporate Direction and cascaded down
to the Subsidiaries, Departments, Teams and Individuals.

โครงสรางบริษัท
บริษัทฯ มีโครงสรางองคกรที่ชวยในการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจ
โดยมีคณะกรรมการกำหนดทิศทางของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร
คอยติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย
ที่ตั้งไวโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในบริษัท ประสิทธิภาพจะถูกวัดโดยเทียบกับตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน (KPIs) ที่ออกแบบมาเพื่อบูรณาการการพัฒนา
อยางยั่งยืนในทุกๆ ดาน ของการกำกับดูแลกิจการ ตัวชี้วัดเริ่มจาก
การกำหนดทิศทางขององคกร และถายทอดลงไปยังบริษัทยอย
หนวยงาน ทีมงาน และบุคคล

PTTGC Cascading KPI System

Corporate Direction
5 Years Corporate Strategy
1 Year Corporate Strategy
CASCADING

Subsidiaries KPIs

Team KPIs

Individual KPIs
+

Core Behavior

Checks and balances are applied throughout our
corporate governance mechanism, where our Board of
Directors provide a supervisory role for the direction of
the company and our Management Committee oversees
performance against the defined plans and targets.

หลักการตรวจสอบและการถวงดุลอำนาจถูกนำมาใช เพื่อเปนกลไก
สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการของบริษทั มีบทบาท
ในการกำกับดูแลทิศทางของบริษทั และคณะกรรมการบริหารทำหนาที่
ตรวจสอบประสิทธิภาพเทียบกับแผนและเปาหมายที่ไดกำหนดไว
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Our Board of Directors, which is the highest governing
body is currently chaired by Mr. Prasert Bunsumpun, and
consists of 15 Directors from various disciplines including
engineering, trading, finance and legal which ensure
perspectives from various angles. Our Management
Committee consists of Executives from every area of
our business which are Strategic Planning, Operations,
Finance, Marketing, Sustainability, Innovation, Legal
and Corporate Affairs. The structure allows for a holistic
approach in identifying and managing sustainability
issues relevant to PTTGC.

คณะกรรมการบริษทั เปนผูท มี่ บี ทบาทในการกำกับดูแลสูงสุด ประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน 15 ทานที่มาจากหลากหลายสาขาความรู อาทิ
วิศวกรรม การคา การเงิน และกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดมุมมอง
ทีห่ ลากหลาย โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ เปนประธานกรรมการ
คณะผูบริหารระดับสูงประกอบดวยผูบริหารจากทุกหนวยงาน ไดแก
กลยุทธองคกร กลุมธุรกิจ การเงิน การตลาด การพัฒนาอยางยั่งยืน
นวัตกรรม กฎหมาย และกิจการองคกร โครงสรางองคกรไดถกู กำหนด
ใหเหมาะสมเพื่อการเติบโตควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

The Board consists of Nine Independent Directors and the
Chair does not hold an Executive position in the company.

คณะกรรมการประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 9 คน และประธาน
กรรมการไมไดดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงในบริษัท

The following four main Committees spearhead our
Company direction:
1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee;
3. Risk Management Committee.
4. Corporate Governance Committee; and

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแบงเปน 4 คณะ ซึ่งเปนผูกำหนดทิศทาง
บริษัทฯ: ไดแก
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

P oly m ers
b us i ness Un i t

F i n a nc e a n d
Ac c o u nt i ng

E O - B as e d
P e r f o r m a nc e
b us in e ss U n i t

O rga n i zat ion
E f f e ct i ve n e ss

Green
Che m ica ls
b us i n e ss U n i t

Hig h- Volu me
S pe c i a lt i e s
b us i n e ss U n i t

C or por at e A ffa i rs

For more information on our Board of Directors, please visit our website at http://www.pttgcgroup.com/about.php?menu=bod
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร กรุณาดูขอมูลที่เว็บไซตของเราที่ http://www.pttgcgroup.com/about.php?menu=bod
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Remuneration Policy
PTTGC has an established framework and policy on
remuneration which is available in our Corporate Governance
Handbook and on our company website. The Remuneration
and Nomination Committee is responsible for seeking a
qualified condidate to sit on the board of director,
proposing the remuneration framework of the Board of
Directors, Specific Committees under the Board and Chief
Executive Officer (CEO). The remuneration criteria is taking
responsibility, evaluation of performance, company’s
performance in term of economic, society and environment
into account along with business risk and comparing with
other companies in the same industry of similar size.

นโยบายกำหนดคาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกำหนดขอบเขตและนโยบายกำหนดคาตอบแทน ซึ่งมีอยู
ในคูม อื การกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซตของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการสรรหาบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ และเสนอแนวทางการกำหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หลักเกณฑสำหรับการกำหนด
คาตอบแทนจะพิจารณาจากขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ าน ผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบกับความเสี่ยงทางธุรกิจและการ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจ
ใกลเคียงกัน

Effectiveness of the Board of Directors is assessed through
annual internal evaluation. It consists of self-evaluation,
evaluation of the Board as a whole and cross evaluation
of other directors as individuals. This provides a framework
for the audit of the Board of Directors performance and
a review of the outcomes, issues and obstacles arising from
the operation over the past year. The evaluation criteria for
assessing the Board’s effectiveness includes performance
on providing direction, policy, strategy and deriving
business plans including guidance on Corporate Social
Responsibility and stakeholder engagement. For the CEO
and Executives, the concept of a Balance Score Card
(BSC) is applied which includes the areas of finance,
marketing and Customer management operation, human
resource and sustainable development the performance
evaluation is conducted against the defined personal
key performance indicators (KPIs) and effects the variable
compensation of the CEO and Executives.

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะถูกประเมินผานการประเมิน
ภายในประจำป ซึง่ ประกอบดวย การประเมินตนเอง การประเมินจาก
คณะกรรมการโดยรวม และการประเมินกรรมการรายบุคคล ซึง่ เปนการ
กำหนดกรอบสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานในปที่ผานมา เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ รวมถึงประสิทธิภาพในการกำหนดทิศทาง นโยบาย
กลยุทธและแผนธุรกิจทีไ่ ดมา รวมทัง้ คำแนะนำเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย สำหรับประธานเจาหนาที่
บริหารและผูบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการไป
ตามกลไกของ Balance Score Card (BSC) ซึ่งหมวดหมูของการ
ประเมินประกอบดวยการบริหารจัดการดานการเงิน การบริหาร
จัดการดานการตลาดและลูกคา การปฏิบัติการดานทรัพยากรมนุษย
และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานตัว
ดัชนีชี้วัดและเปาหมายที่ตั้งไว จะมีผลตอการพิจารณาคาตอบแทน
ของประธานเจาหนาที่บริหารและคณะผูบริหาร

The findings of this annual evaluation of the Board of
Directors are presented to the Board of Directors meeting
in order to provide suggestions for improvement of the
operation of the Board of Directors. A clear benchmark of
performance are set and disclosed in the annual report.

ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปจะถูกนำเสนอ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหคำแนะนำในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มาตรฐานทีช่ ดั เจนของการดำเนินงาน
จะถูกกำหนด และเปดเผยในรายงานประจำป

For more information on remuneration policy and our CG
Handbook which are available on our website.

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดคาตอบแทน และ
ขอมูลคูมือการกำกับดูแลกิจการสามารถดูไดที่เว็บไซต
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Supplier Management

การบริหารจัดการคูคา

PTTGC is dedicated in working closely with suppliers to
ensure that materials and services provided by the
suppliers are up to pre-defined contractual requirements,
policies, standards and business objectives. Both new
and existing suppliers are selected and evaluated not
only on the basis of economic criteria, but also on
standards for environmental protection, safety, health &
environmental compliance, labor law, social responsibility,
quality management and technical capabilities. We
have a Vendor Management System to manage, supplier
relationship, evaluate supplier, competency and monitor
our supplier performance.

บริษัทฯ ดำเนินงานและประสานงานกับคูคาอยางใกลชิด เพื่อให
มั่นใจวา สินคา และบริการที่สงมอบมายังบริษัทฯ มีคุณภาพตรง
ตามความตองการ และเปนไปตามขอกำหนด นโยบาย มาตรฐาน
และสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจขององคกร คูคาทั้งรายใหมและ
ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั จะถูกคัดเลือก และประเมินผล ไมเฉพาะดานการเงิน
แตยงั ครอบคลุมถึงมาตรฐานการคุม ครองดานสิง่ แวดลอม การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
กฎหมายแรงงานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดการดานคุณภาพ
และความสามารถทางดานเทคนิคของคูคา ผานระบบบริหารจัดการ
คูคาของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการคูคา ตรวจสอบศักยภาพ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของคูคา เปนระบบและตอเนื่อง

THE PTTGC Supplier Code of Conduct

PTTGC has recently completed the Supplier Code of Conduct (Supplier CoC) in 2012 in
order to promote transparent fair business, which is auditable and explicable to in the
entire value chain.
Our multi-dimensional Supplier Code of Conduct is based on internationally recognized
guidelines and includes environmental protection, occupational health and safety,
compliance with human rights and labor laws as well as antidiscrimination and
anti-corruption policies.
Compliance to this Supplier CoC is monitored via our Vendor Management System,
which includes periodic and random audits on suppliers deemed to be of concern.
This Code of Conduct is provided to all Suppliers upon engagement. We are in the
process of uploading this onto our website.

Supplier Assessment
Performance Monitoring and Evaluation:
Proactive engagement with suppliers and effective
management can proted us from unwanted or
unexpected costly corrective actions. As an integral part
of the procurement process, all suppliers are assessed

การประเมินคูคา
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
การมี ส ว นร ว มในเชิ ง รุ ก กั บ คู ค า และการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถปองกันความเสียหายตอชื่อเสียงองคกร คูคาทุกรายจะถูก
ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 4 ดาน ไดแก เกณฑความสามารถทาง
เทคนิค เกณฑความสามารถในการประกันคุณภาพและการควบคุม
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against four criteria i.e. technical capability criteria,
safety, health & environmental criteria and commercial
criteria. Supplier performance evaluation is also
conducted at least once a year in term of work quality,
commercial benefit, adherence to corporate social
responsibility and compliance with Thai law according
to safety, health and environmental. Poor performance
supplier will be informed of the results together with
suggestions for improvement. Outstanding performance
on all fronts will be preferred for new controcts or renewal
of contract for a pre-defined period of time.

คุณภาพ เกณฑดา นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม และ
เกณฑดา นการเงิน อีกทัง้ ยังมีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของคูค า อยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยจะทำการประเมิน ในดานคุณภาพงาน
ประโยชนในเชิงพาณิชย การยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตามกฎหมายไทย
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม คูคาที่มีผลการ
ดำเนิ น งานในเกณฑ ต่ ำ จะได รั บ คำแนะนำและแนวทางในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคูคาที่มีผลการ
ดำเนินงานในเกณฑที่ดี จะไดรับการพิจารณาในการทำสัญญาหรือ
ตออายุสัญญากอนถึงระยะเวลาที่กำหนด

Close Engagement with Suppliers:
In order to further minimize supply chain risks and offer
information on the opportunities available through
sustainable business practices; we hold an annual
supplier conference where we guide our suppliers
about our corporate direction, culture and procurement
practice, expectations and requirements. PTTGC also
provides all suppliers beforehand with information that
they are required to know when doing business with
PTTGC, such as the Supplier Code of Conduct. In
additionally our requirements are outlined in our supplier
contracts.

การมีสวนรวมอยางใกลชิดกับคูคา
เพื่อลดความเสี่ยงในสายโซอุปทาน และใหขอมูลคูคาเกี่ยวกับโอกาส
ทางธุรกิจที่มีอยูผานหลักการในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน บริษัทฯ
ไดจัดการประชุมประจำปกับคูคา เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางของ
องคกร วัฒนธรรมและการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง ความคาดหวัง
และความตองการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังใหขอมูลที่ควรทราบ
ตางๆ เชน จรรยาบรรณธุรกิจของคูคา ขอกำหนดหรือเงื่อนไขตางๆ
ที่บริษัทฯ ไดมีระบุไวในสัญญาการจัดซื้อจัดจางเปนตน

At PTTGC we believe in capacity building rather than
punitive actions against our suppliers. Non-conformance
to our standards, will be assessed based on the gravity
of such actions to our operations and may result in
temporary suspension or removal from our Approved
Vendor list (AVL). In both cases, PTTGC constantly engage
our suppliers to assist them in understanding our company
requirements and build their capacity to ensure they are
able to eventually meet our expectations in the future.

บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ในการเสริมสรางศักยภาพของคูค า มากกวาการลงโทษ
การกระทำที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทจะถูกประเมินตาม
น้ำหนักของการกระทำดังกลาวที่สงผลตอการดำเนินงาน และอาจ
สงผลตอการถูกระงับชั่วคราว หรือถูกถอดรายชื่อออกจากทะเบียน
คูคาของบริษัทฯ (AVL) ในทั้ง 2 กรณี บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวม
ในการชวยพัฒนาคูคาอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจ
ในความตองการของบริษัทฯ และสรางขีดความสามารถใหกับคูคา
เพื่อใหคูคาสามารถที่จะตอบสนองความตองการของบริษัทฯ ไดใน
อนาคต

PTTGC is currently participating in an international
initiative of the chemical industry to standardize suppliers’
self-assessment and self-auditing processes worldwide.
This initiative aims to use a globally uniform list of
questions modelled after international guidelines, such as
Responsible Care, the International Labor Organization
(ILO) standards and the principles of the United Nations’

ในปจจุบัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล เขารวมปฎิบัติตามมาตรฐาน
สากลของกลุมอุตสาหกรรมเคมีในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ประเมินตนเองและกระบวนการตรวจสอบดวยตนเองของคูคาทั่วโลก
ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุงหมายที่จะใชคำถามจากทั่วโลกเปนแนวทาง
ตามหลักสากล เชน การดูแลรับผิดชอบ มาตรฐานองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) และเกณฑขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
และการพัฒนาเกณฑสำหรับใชเปนแนวทางในการตรวจสอบคูคา
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Global Compact, and to develop a uniform criteria for
auditing suppliers.
The use of local suppliers or local content is considered in
all purchasing decisions. Purchases that are from localbased suppliers vary significantly based on factors such
as availability of raw materials.

Type

Supplier

Local (within Rayong)
Within Thailand
International

Number

578
2,285
224

การใชคคู า ในทองถิน่ หรือวัตถุดบิ ภายในประเทศจะถูกพิจารณาในการ
ตัดสินใจซื้อทั้งหมด การซื้อสินคาจากคูคาในทองถิ่นมีความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญตามปจจัยตางๆ เชน ความพรอมของวัตถุดิบ

Percentage

18.72%
74.02%
7.26%

Spending

Percentage

(million Baht)

Spending

3,933
16,506
3,107

17%
70%
13%
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Stakeholder Engagement

Stakeholder engagement is a core element in PTT Group and PTTGC Group Sustainability Framework. We have an
established engagement processes and conducted activities with our eight stakeholder groups - ie. Shareholders,
Customers, Business Partners, Suppliers/Contractors, Government, Creditors, Community/Society and Employees. During 2012,
we continued to have frequent dialogue with external stakeholders and engage them through a range of external projects
and partnerships, which is in-line with our sustainability ambitions for now and the future. We are currently setting up a small
group to integrate and oversee our stakeholder engagement processes, the implementations are as follow.
Stakeholder

Engagement

Addressing

Responsibility

Concerns raised

Shareholders,
Investor
Communities
and Creditors

Annual shareholder
meeting
Annual report
Website
Road show
Analyst meeting

- Corporate accountability at
top management level on
triple bottom line.
- Disclosure.

Customers

CRM meeting
- There was no particular
Call center
concern from our customers
Newsletter
in 2012. Although,
Company magazine admittedly after the merger
Customer survey
in 2011, we are in the
Events/forum
process of all customers
data integration into a
centerized system for
continuous improvement

CRM System is going to be expanded
in order to serve Aromatics and Refinery
business and to consolidate all information
into one central data system. Above all,
customer insight training will be provided
to develop the capacity of our marketing
department, and enhance our sales
capability and develop marketing
opportunities. These information are
essential inputs to our marketing
strategy process.

Business
Partners

Operational
meeting,
Board meeting,
one-on-one

- Creating Community Partnership
program
- A standardized Vendor Management

- Collaborate to support
society, community and
industry toward sustainability

- Board’s agenda to consider strategies
for sustainability management issues
(CG board).
- Sustainability reporting at the highest
international level.
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเปนองคประกอบหลักตามกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุม ปตท. และกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
เราไดจัดทำขั้นตอนในการมีสวนรวม และดำเนินกิจกรรมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย 8 กลุมหลัก คือ ผูถือหุน ลูกคา หุนสวนธุรกิจ คูคาและผูรับเหมา
ราชการ เจาหนี้ ชุมชน และสังคม และพนักงาน ในป 2555 เรายังคงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูที่มีสวนไดเสีย ผานกิจกรรม
และความรวมมือภายนอกอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการสรางความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต บริษัทฯ ยังได
จัดตั้งกลุมยอย เพื่อรวมกันดูแลในสวนของกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ผูมีสวนไดเสีย

การมีสวนรวม

ประเด็นที่มีการกลาวถึง

ความรับผิดชอบ

ผูถือหุน,
นักลงทุน,
และเจาหนี้

การประชุมผูถือหุน
ประจำป
รายงานประจำป
เว็บไซต
การแสดงนิทรรศการ
การประชุมนักวิเคราะห
การเงิน

- ความรับผิดชอบตอองคกร
ของฝายบริหารระดับสูงในดาน
ผลตอบแทนสุทธิที่บริษัทสงมอบ
ตอระบอบเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
- การเปดเผยขอมูล

- วาระของคณะกรรมการในการพิจารณากลยุทธ
สำหรับประเด็นการบริหารเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (CG board)
- การรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับ
นานาชาติสูงสุด

ลูกคา

การประชุมลูกคา
ศูนยบริการลูกคา
จดหมายขาว
นิตยสารของบริษัทฯ
การสรางความพึงพอใจ
ของลูกคา
งานและเวทีกิจกรรม
ตางๆ

- ไมมีขอกังวลที่มีนัยสำคัญจาก
ลูกคาในป 2555 แมวา
ภายหลังจากควบรวมกิจการ
ในป 2554 อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูลเขามาใหเปน
ระบบฐานขอมูลเดียวกัน
เพื่อการพัฒนาขอมูลตอไป

- ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธจะมีการขยาย
เพื่อรองรับธุรกิจอะโรเมติกสและโรงกลั่น และ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเขาเปนหนึ่งระบบขอมูล
สวนกลาง เหนือสิง่ อืน่ ใดจะมีการฝกอบรมเกีย่ วกับ
ความรูความเขาใจของลูกคาเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถของฝายการตลาด และเพิม่ ความสามารถ
ในการขายและพัฒนาโอกาสทางการตลาด
โดยขอมูลเหลานีเ้ ปนปจจัยสำคัญสำหรับกระบวน
การในดานกลยุทธทางการตลาด

หุนสวนธุรกิจ

การประชุม
การดำเนินงาน
การประชุม
คณะกรรมการ และ
การพบปะรายบุคคล

- รวมมือเพื่อสนับสนุนสังคม,
ชุมชนและอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

- กลุมเพื่อนชุมชน
- การดำเนินงานรวมกับกลุม ปตท.
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Stakeholder

Engagement

Addressing

Responsibility

Concerns raised

Suppliers/
Contractors

Alignment meeting
Supplier meeting
Vendor list
Suppliers/
contractors
registration
Business transaction

- Criteria to evaluate and
approve vendors/
contractors.
- Standardized process to
assess and improve
vendors performance

- Procedure has been completed and
implemented.
- To conduct business transparently
and fairly with suppliers/contractors
- To uphold compliance with Company
Principle, Safety, Health and Environmental,
Corporate Social Responsibility and
continue to promote business conduct
with high ethical standard.

Government

Regulatory
development
advocacy
Reporting
according to
regulatory
requirement
Participate in
networking

- Compliance requirements.
- Operate under the highest
standards of integrity.
- Encouraging active
community participation

- Ensure compliance to high level
industry standard and compliance.

Community/
Society

Daily visit to
communities
Meeting
Issues identification

- Interested and concerned
- Investing significantly in improving
about chemicals in people
environment and health of the community
and environment
- Increasing focus investment, implementation,
- Collaborate with community/ production and products which response
society for sustainable
to the sustainable development
development
- Build community support and good
relationship
- Conduct an evaluation on communty’s
concerns, engagement and collaboration

Stakeholder

Publication: poster,
brochure, journal
Public hearing/
scoping
Survey
Open house
2-ways
communication
(open dialogue)

Community development

- Engaged in collaborative work with
other industries in the community,
(community partnership), provide
charitable contribution, and development
of infrastructure to improve community
health system together with community’s
well fare development.
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ผูมีสวนไดเสีย

การมีสวนรวม

ประเด็นที่มีการกลาวถึง

ความรับผิดชอบ

คูคาและ
ผูรับเหมา

การประชุม
เพื่อความเขาใจ
การประชุมคูคา
การขึ้นทะเบียน
ของคูคา
และผูรับเหมา
Business Transaction

- เกณฑในการประเมิน
และปรับปรุงคูคา และผูรับเหมา
- กระบวนการที่เปนมาตรฐาน
ในการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของคูคา

- ขั้นตอนการบริหารจัดการคูคาที่เปนมาตรฐาน
ที่ไดดำเนินการจนแลวเสร็จ
- การดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสและเปนธรรม
กับคูคาและผูรับเหมา
- สงเสริมการปฏิบัติตามหลักการของบริษัทฯ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ความรับผิดชอบตอสังคมและการสงการ
ดำเนินงานธุรกิจอยางมีจริยธรรมอยางตอเนื่อง

ราชการ

การมีสวนรวม
ในการพัฒนา และ
จัดทำระเบียบปฏิบัติ
ของราชการ
การรายงานตาม
กฎหมาย
การเขารวมกับ
เครือขาย

- ขอกำหนดที่ตองปฏิบัติ
- การปฏิบัติภายใตมาตรฐาน
แหงความซื่อสัตยที่สูงสุด
- การสงเสริมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชน

- ยืนยันในการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ชุมชน/สังคม

เยี่ยมเยียนชุมชน
อยางสม่ำเสมอ
ประชุมรวมกับชุมชน
การชี้แจงประเด็นตางๆ

- สนใจและหวงใยเกี่ยวกับสารเคมี
ในผูคนและสิ่งแวดลอม
- รวมมือเพื่อสนับสนุนชุมชน
และสังคม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

- การลงทุนอยางมีนัยสำคัญในการปรับปรุงดูแล
สภาพแวดลอมและสุขภาพของชุมชน
- การเพิม่ ความสำคัญดานการลงทุน การดำเนินงาน
การผลิต และผลิ ตภัณฑที่ตอบสนองประเด็ น
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- สรางความเขาใจ และสรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน
- ประเมินความตองการ และมีสวนรวมในการ
ทำงานกับชุมชน

ผูมีสวนไดเสีย

เอกสารเผยแพร
โปสเตอร
แผนพับ
วารสาร
การรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ
การจัดประชุมกลุมยอย

- การพัฒนาชุมชน

- มีสวนรวมในการทำงานรวมกันกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ในชุมชน (กลุมเพื่อนชุมชน) การบริจาค
เพื่อการกุศลและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพชุมชน รวมถึงพัฒนา
ความเปนอยูของชุมชน
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Stakeholder

Engagement

Addressing

Responsibility

Concerns raised

Employee

Intranet web board
CEO forum
E-mail
Notice board
Organization
direction seminar
Clubs of various
activities

The five areas surveyed by our
external consultant are:
- Status and Identity
- Trust and Reciprocity
- Economic Interdependence,
- Emotional Reward; and
- Fit and Belonging

- Responsibility lies with the HR
department who will continually
develop Programs and monitor progress
- Plan to adopt Organizational Health
Index (OHI) in assessing organization’s
health in 2013.
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ผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน

การมีสวนรวม

การสำรวจชุมชน
การสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสภายใน
(Intranet)
CEO พบพนักงาน
การสื่อสาร อีเมลล
บอรดประชาสัมพันธ
การจัดสัมมนาชมรม
และกิจกรรมตางๆ

ประเด็นที่มีการกลาวถึง

5 ขอบเขตที่ไดทำการศึกษา
โดยที่ปรึกษาจากภายนอกไดแก :
- สถานะและการแสดงตัวตน
- ความนาเชือ่ ถือและการพึง่ พา
- การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ
- รางวัลทีม่ คี ณุ คาทางจิตใจ และ
- ความเหมาะสมและ
ความเปนเจาของ

ความรับผิดชอบ

- ความรับผิดชอบอยูกับแผนกทรัพยากรบุคคล
ที่จะพัฒนาแผนงานและติดตามความคืบหนา
อยางตอเนื่อง
- วางแผนที่จะใชดัชนีความเขมแข็งขององคกร
ในการประเมินสุขภาพ (OHI) ขององคกรในป
2556

7 0

Risk and Crisis Management

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต

PTTGC constantly reviews and tracks sustainability issues
relevant to its business as part of its risk management
process. Our Risk Management Committee together with
Corporate Risk Management is responsible for assessing
PTTGC’s risks against our stakeholders’ expectations and
our business objectives. Our current business strategy is
to transform to a Green Company stemmed from our risk
assessment and management process, which identifies
resource depletion and increasing need to protect the
earth as our protection from many long-term risks. PTTGC
sees an opportunity to manage this kind of risks by
transforming our company to become TAGGCHEM, and
place importance on our pursuit for Greener Processes
and Products.

บริษัทฯ มีการทบทวนและติดตามประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจอยางตอเนื่อง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายใหหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงเปนผูประสานงาน วิเคราะหและจัดทำขอมูลการ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ที่อาจสงผลตอความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสียและคำมั่นสัญญาที่เราใหไว กลยุทธธุรกิจของเรา
มุงเนนใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยเปนผลมาจากกระบวนบริห ารและจั ดการความเสี่ยง ซึ่ ง ได
กำหนดให มี ก ารสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรในการผลิ ต อย า งคุ ม ค า เพื่ อ
ปกปองสภาวะแวดลอมของโลกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บริษัทฯ
เล็งเห็นโอกาสในการจัดการกับความเสี่ยงนี้ โดยการเปลี่ยนบริษัท
ไปสู TAGGCHEM และกำหนดความสำคัญไวที่ความพยายาม
ในการบริหารกระบวนการ และการปฏิบัติงานขององคกรที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการตอบสนองความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

PTTGC’s Risk Management process covers all risks that
would impact our business objectives; this includes
financial risks, operational risks and business risks. Our
Corporate Risk Management continuously monitors
megatrend and game changers concerning all aspects
relevant to our business, including but not limited to
economic, market, regulation, political, technology,
environmental and social risks. The afore mentioned risks
identified and mitigations are announced annually in our
Annual Report.

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมดที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการเดินเครื่องจักรโรงงาน และความ
เสี่ยงทางธุรกิจ หนวยงานบริหารความเสี่ยงองคกร มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลของความเสี่ยง และกลไกการควบคุม รวมถึง
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงกระบวนการติดตาม
วิเคราะห แนวโนมขนาดใหญ (Magatrend) และสิ่งที่เปลี่ยนเกม
(game changer) ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ
การตลาด กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ การเมื อ ง เทคโนโลยี ด า น
สิ่งแวดลอมและสังคม เปนตน การกำหนดความเสี่ยงและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากความเสีย่ งเหลานี้ จะมีการประกาศไวในรายงาน
ประจำปของบริษัทฯ

Our Corporate Risk Management will reports to the Risk
Management Committee (RMC) on a quarterly basis or
more frequently if there is a material development in risk
assessment or management. Risks which are able to be
managed at Business and Functional Units level will be
monitored and managed continuously by the respective
units, while risks that need to be managed at corporate
level or are associated with corporate strategy will be
brought to attention of Corporate Risk Management
and, then, Management Committee (MC) before being
brought to RMC for acknowledgment or approval, as

หนวยงานบริหารความเสีย่ งองคกรจะรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ความเสี่ ย งต อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป น รายไตรมาส
หรือเปนกรณีเรงดวนหากประเมินวาความเสี่ยงมีระดับรุนแรงสูง
ขึ้นมาก ความเสี่ยงที่สามารถจะบรรเทาและจัดการไดที่หนวยธุรกิจ
และหนวยงานจะไดรับการจัดการโดยหนวยธุรกิจหรือหนวยงาน
ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจตองใชการจัดการในระดับบริษัท หรือ
เกี่ยวของกับเปาหมายทางธุรกิจหรือเชิงกลยุทธของบริษัท จะถูกนำ
ไปพิจารณาโดยหนวยงานที่เปนเจาของความเสี่ยง รวมกับหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงองคกร และนำเสนอตอคณะจัดการของบริษัทฯ
ในกรณีเหมาะสม หนวยงาน บริหารความเสี่ยงองคกรอาจนำเสนอ
ความเสี่ยงและแผนจัดการที่ผานการพิจารณาของคณะจัดการแลว
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appropriate. PTTGC employs an “Early Warning System”
for external high-impact risks, in both short and long terms,
which may create a severe impact to our objectives
should any of them were to materialize.

ตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ รับทราบหรือใหความเห็นชอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทำ “ระบบเตือนภัยลวงหนา” สำหรับ
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่หาก
เกิดขึ้นจริงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางรุนแรง เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทฯ มีความพรอมตอ ความเสี่ยงนั้นๆ

Our risk management requires a Business or Functional
Unit that is a Risk Owner to provide a risk map for a shortterm, within respected calendar year, basis. Corporate
Risk Management, in association with Risk Owner when
appropriate, will provide an analysis and a proposed
response for a medium-term risk. The Business and
Functional Units are then required to report a status of
their short-term Risk Assessment and Management on a
monthly basis to the MC. Our Risk Management system
ensures that identified risks are managed appropriately
by the most accountable Business and Functional Units. In
addition to our Enterprise Risk Management as described
above, a risk management preparation for a business
disruption is being developed under Business Continuity
Management concept and is expected to be effective in
some of our operations in 2013.

แตละหนวยธุรกิจและหนวยงานที่เปนเจาของความเสี่ยงตองจัดทำ
แผนที่ความเสี่ยงระยะสั้น (ตามปปฏิทิน) ของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
ขณะที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงองคกรจะวิเคราะหความเสี่ยงใน
ระยะปานกลาง โดยอาจขอความรวมมือจากหนวยงานเจาของความ
เสี่ ย งในการวิ เ คราะห แ ละการจั ด ทำแนวทางรองรั บ กรณี มี ค วาม
เหมาะสม หนวยงานเจาของความเสีย่ งมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการ
รายงานสถานะความเสี่ยงและการจัดการตอคณะจัดการในทุกเดือน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวพยายามกำหนดใหความ
เสีย่ งใดๆ จะตองถูกประเมินและจัดการโดยหนวยธุรกิจหรือหนวยงาน
ที่มีความรับผิดชอบตอความเสี่ยงนั้นๆ มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังอยูร ะหวางจัดทำระบบการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ เพือ่ รองรับ
ภาวะชะงักงันทางธุรกิจในหวงโซอุปทานของบริษัทฯ ซึ่งคาดวาจะ
พรอมใชงานในป 2556 นี้ ในบางสวนของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินการ

At a project-based risk management, we account for all
risks of a designated project in perspective. These risks are
managed by the Business or Functional Units to whom the
project falls under. Environmental and Social concerns
rank high on our project risk assessment and responses. Risk
Owners of the projects have to follow our risk assessment
and response guidance in evaluating and managing their
project risks.

ในการบริหารความเสีย่ งโครงการ เราใหความสำคัญกับทุกความเสีย่ ง
ของโครงการทีอ่ ยูใ นขายตองมีการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ กำกับดูแลโดย
หนวยธุรกิจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ความเสี่ยงและ
การจัดการความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอมและดานสังคมมักถูกประเมินวา
เปนความเสี่ยงสำคัญของโครงการ เจาของความเสี่ยงจะดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่
กำหนดไว

PTTGC also has an emergency response plan in place at
our major operations. Our emergency management plans
emphasize the health and safety of people both working
at our operations and our neighboring communities. We
believe in empowering our neighbors to the same level
as ours in managing such the incidents. Our emergency
response plans cover many activities including fire
drills, evacuation and communication for all relevant
stakeholders. We conduct improvement and annual drills
for our emergency response annually.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสวน
ปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยเนนดานการจัดการดานสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย ทั้งในสวนของผูปฏิบัติงานและชุมชนใกลเคียง เรา
เชื่อมั่นในการสนับสนุนใหชุมชนโดยรอบมีความพรอมเชนเดียวกับ
ผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแผนระงับ
เหตุฉุกเฉินครอบคลุมถึง การฝกซอมดับเพลิง การอพยพ และการ
สือ่ สารสำหรับผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด เราดำเนินการปรับปรุง
และการฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉินเปนประจำทุกป
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Our CSR Function continually monitors communities and
public expectations and needs and reports to the
Management Committee (MC) quarterly. Any risks
associated with the stakeholders managed by the CSR
Function will be brought to the attention of each Business
and Functional Units for quick resolution. Risk-related
matters which require greater attention will be brought to
the Risk Management Committee. We value feedbacks
from all of our stakeholders. On top of periodic
consultations (see Section 2.1 Stakeholder Engagement,
of this report), we have introduced an online feedback
system accessible via our website, which connects the
stakeholders directly to the Company Secretary or the
Chairman of the Corporate Governance Committee.
In 2013, we plan to introduce an anonymous hotline to
further complement our current stakeholder feedback
mechanism and ensure anonymity at all times. These
feedback mechanisms are detrimental to ensuring
compliance to all sustainability related issues such as
labor and human rights, environmental, health and safety,
and bribery and corruption.

หนวยงานกิจการเพื่อสังคมทำการติดตามตรวจสอบความคาดหวัง
และความตองการของประชาชนและชุมชนอยางตอเนือ่ ง และรายงาน
ไปยังคณะจัดการในทุกไตรมาส ความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวของกับผูมี
สวนไดเสียที่จัดการโดยหนวยงานกิจการเพื่อสังคม จะถูกนำไป
พิจารณาโดยแตละหนวยธุรกิจและหนวยงาน เพื่อการแกปญหา
อยางรวดเร็ว เรื่องที่สำคัญในลำดับที่สูงขึ้นจะถูกนำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เราใหความสำคัญกับความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดเสีย และนอกเหนือจากการรับขอเสนอแนะตามปกติ
(ดูในสวนที่ 2.1 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในรายงานฉบับนี้)
เราไดนำระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลนมาใชผานทางเว็บไซต
ซึ่งเชื่อมตอผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับเลขานุการบริษัทหรือประธาน
กรรมการการกำกับดูแลกิจการ ในป 2556 เราวางแผนที่จะนำ
สายดวนนิรนามมาใช เพื่อเสริมกลไกการตอบสนองแกผูมีสวนไดเสีย
ในปจจุบันเพื่อใหแนใจวามีการปดบังชื่ออยูตลอดเวลา กลไกการ
เสนอความคิ ด เห็ น เหล า นี้ มุ ง ส ง เสริ ม การดำเนิ น การต อ ป ญ หาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งหมด เชน สิทธิแรงงานและ
มนุษยชนสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย และการรับสินบน
และการทุจริต

CSR Commitment from the Top

Our CSR Management Committee is chaired by our CEO and members comprising
executives from business and functional units. The Committee sets CSR Policy, Strategy
and Action Plan. It is responsible for embedding Action Plans into planning of Business
and Functional Units. Implementation of the Action Plan is monitored via a Corporate
Dashboard using our Balance Score Card (BSC) system.
At PTTGC, we believe in transparency of our business
dealings. As part of our anti-corruption policy, our Board
of Directors has established a policy and practices
concerning transactions with direct or indirect potential
for Conflict of Interests with Shareholders, Directors,
Executives or Other Individuals within our Company.
The Audit Committee reviews all transactions requiring

บริษัทฯ ยึดถือความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจจากนโยบายการ
ตอตานการทุจริต คณะกรรมการบริหารไดกำหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรมที่มีศักยภาพโดยตรง
หรือโดยออมสำหรับกรณีขดั แยงทางผลประโยชนกบั ผูถ อื หุน กรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นภายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ
การทบทวนการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อประโยชนของผูถือหุน กรรมการ
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shareholders’ approval for compliance to the law and
benefit to the Shareholders. Directors with possible Conflict
of Interests in transactions which requires shareholder’s
approval need to inform the assembly of that fact and
lose the right to vote on the matters. Anti-corruption
principles and procedures are defined in the Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook, and
Compliance Policy and integrated them into all aspects
of our operations including the procurement process.

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจากการทำธุรกรรมที่ตองไดรับ
การอนุมัติจากผูถือหุนจะตองแจงขอมูลความจริงและจะสูญเสียสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ หลักการและกระบวนการ
ในการตอตานการทุจริต ไดกำหนดไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ซึ่งไดบูรณาการการดำเนินงานในทุกดานที่สำคัญเขาไวดวยกัน

For more information on how we manage Conflict of
Interests, please refer to our CG Handbook and Annual
Report on our website.

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใชในการจัดการความขัดแยง
ทางผลประโยชน โปรดดูที่คูมือการกำกับดูแลกิจการและรายงาน
ประจำปบนเว็บไซต

Climate Strategy

กลยุทธดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PTTGC takes Climate Change seriously and continuously
monitor the risks and opportunities associated with this
area. Our company strategy has included consideration
of Climate Change via our risk assessment and
management process which includes physical, regulatory
and market risks. We have identified the following risks to
be of concern to PTTGC in the medium and long term:

บริษัทฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อยางจริงจัง ติดตาม ตรวจสอบความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้อยางตอเนื่อง กลยุทธของบริษัทไดรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศผานกระบวนการจัดการ และการประเมิน ความเสี่ยงที่
รวมถึงความเสีย่ งทางกายภาพ กฎระเบียบ และความเสีย่ งทางการตลาด
เราไดกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในระยะกลาง และ
ระยะยาวไวดังนี้:

1. Physical risks to our operations due to adverse
weather;

1. ความเสี่ยงทางกายภาพตอการดำเนินงานของเราเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

2. Regulatory requirements which increases
operations costs in the countries we operate in or
export products to;

2. กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ทีเ่ พิม่ ตนทุนในการดำเนินงาน
หรือการสงออกสินคา

3. Application of carbon tax on fossil fuel thus in
creasing our raw material costs; and

3. การเก็บภาษีคารบอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สงผลตอการเพิ่ม
ตนทุนของวัตถุดิบ และ

4. Market shift towards sustainable products.

4. แนวโนมตลาดที่มุงเนนการบริโภคผลิตภัณฑที่ยั่งยืน

Physical risks are incorporated into our Business Continuity
Management Plan, which is currently nearing completion.
The BCM incorporates all possible scenarios which may
prevent business as usual due to adverse weather. In
corporating lessons learnt from the great flood in Thailand
in 2011, PTTGC has identified alternative measures and

ความเสี่ยงทางกายภาพไดรวมอยูในแผนการจัดการความตอเนื่อง
ของธุรกิจ (Business Continuity Management) ของเราที่ใกลจะ
เสร็จสมบูรณ โดยคำนึงถึงสถานการณที่เปนไปไดทั้งหมดที่อาจระงับ
ธุรกิจตามปกติ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จากบทเรียน
น้ำทวมใหญในประเทศไทยในป 2554 บริษัทฯ ไดมีการกำหนด
มาตรการทางเลือกและการเตรียมการดานโลจิสติกสเพื่อใหแนใจวา
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logistics arrangements to ensure our operations are
disrupted to the most minimal extent possible should such
event occur again in the future.

การดำเนินงานของเราจะไดรบั ผลกระทบนอยทีส่ ดุ หากเกิดเหตุการณ
ดังกลาวอีกในอนาคต

worldwide trend of Eco-product through
Eco-labeling and carbon footprint labeling

Market need is moving toward Eco-product.
Indexes are needed to prove sustainability level.
Sustainability is the driver for development of new and Eco-Innovative technology.
EU
The EU committee examines how to
improve the EU environmental label
and exisiting energy labels

FRANCE
Government-affiliated
organization ADEME establishes
the principle environmental
information and calculation methods.

AUSTRIA

CANADA
NGOs are developing a carbon labeling
system based on U.K’s system,

NIGERIA

CHINA
Carbon Trust Ltd. and Chinese government affiliate
concluded MOU to cooperate in Carbon Footprint of Products.

EAST COAST
Examining carbon
labeling system

JAPAN

SWITZERLAND
NGOs are developing carbon
labeling systems
Some private companies are labeling
goods such as daily products
SINGAPORE

SOUTH AFRICA
Initiative start-up of the CFP calculation
of exported fruits and wine

REF. REVISED FROM DR. INABA

TAIWAN
GERMANY
The Ministry of the Environment is establishing
guidelines concerning GHG emission calculations.

UNITED KINGDOM
Promoting of the CFP
system by U.K government
and Carbon Label Ltd.
Makes guidelines PAS2050

ITALY

SWEDEN
Government-affiliated organization is
implementing Climate Declaration

KOREA
Implementing Carbon
Footprint label (35 product)

CALIFORNIA
Bill on carbon labeling system
submitted

THAILAND
TISI, TGO

AUSTRALIA
Implementing U.K’s CFP system

2012: CARBON FOOTPRINT

31 grade products of HDPE
5 product of EO/EG

2011:

11 grade products
of HDPE

NEW ZEALAND
Supporting measurement of GHG emissions

G8 : China, Brazil, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA
G20 : South Africa, Canada, Mexico, USA, Agentina, Brazil, China, Japan, South Korea, India,
Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Turkey, EU, France, Germany, Italy, UK and Australia

Our CFRM unit monitors global trends which may put our
business at risk, and this includes regulatory changes such
as the introduction of product labeling which requires full
Life Cycle Analysis for sale in Europe and the likelihood of a
carbon tax or cap and trade system which will increase
the price of our current raw material, fossil fuel. In order to
maintain our operating profit, measures to ensure
sustainable raw material supply is necessary. Moreover,
the CFRM also monitors concurrently global consumer
trend, which is anticipated to evolve towards a greener
society, thus pushing the demand towards bio-degradable
and environmentally friendly products. This is highly likely
to occur if regulatory and world resource depletion
pushes the price of our fossil fuel based raw material

หนวยงานบริหารความเสี่ยงทางการเงินขององคกรไดทำการติดตาม
แนวโนมโลกทีอ่ าจกอใหเกิดความเสีย่ งตอธุรกิจ เชน การเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑทนี่ ำเขาทวีปยุโรป ทีต่ อ งไดรบั การรับรอง
ฉลากผลิตภัณฑ โดยตองใชการวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ และ
ความเปนไปไดของการเก็บภาษีคารบอนและระบบการคาที่จะเปน
การเพิม่ ราคาวัตถุดบิ ของเราซึง่ เปนเชือ้ เพลิงฟอสซิล มาตรการในการ
จัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน เปนสิ่งจำเปนสำหรับการรักษาผลประกอบการ
ในการดำเนินงานของเรา ในขณะเดียวกันหนวยงานบริหารความ
เสี่ยงทางการเงินขององคกรยังตรวจสอบแนวโนมผูบริโภคทั่วโลก
คาดวาจะมีเปลี่ยนไปสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งจะ
นำไปสู ค วามต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
ยอยสลายได มีแนวโนมสูง จากกฎระเบียบและการสูญเสียทรัพยากร
ของโลกสงผลใหราคาเชือ้ เพลิงฟอสซิลเพิม่ สูงขึน้ และทำใหผลิตภัณฑ
ชีวภาพเปนที่นาสนใจในเชิงพาณิชย สงผลใหบริษัทฯ จัดทำกลยุทธ
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further upwards, thus making bio-based products more
commercially attractive. This is the motivation for a
company to develop a strategy to response the issues
and to maintain our position as a producer of sustainable
chemical products.
At PTTGC, we strive to minimize the impact of Climate
Change through our management strategy which
consists of the following five practices:
1. Reduce greenhouse gas emissions from our
production process by adopting Best Practices
to ensure our energy intensity performance
places us within the leading quartile within the
industry.
2. Conduct product Carbon Footprint studies to
analyse hot spot areas and reduce GHG
emissions throughout our product life cycle.

เพื่อตอบสนองทิศทางดังกลาว และเพื่อรักษาความเปนผูนำในธุรกิจ
เคมีภัณฑอยางยั่งยืน

3. Become a leader in Carbon Footprint for
Organization (CFO) evaluation, which will raise
awareness and encourage behavioral shift
toward energy conservation, starting with our
employee to our stakeholders.
4. Embark on or support GHG sequestration
activities, such as reforestation programs and
forest monitoring.
5. Encourage development in climate change
management programs such as: Green Products
(Bio-plastic), Green Technologies, Green Buildings,
Green Turnaround, etc.).

Our Direct GHG emissions in 2012 for Olefins Business
Unit reduced from 2.4 million tons of CO2 equivalent to
2.02 million tons of CO2 equivalent. This year we are also
reporting for our Aromatics and Refinery Business Units
(please see our 2012 Sustainability Performance Data).

ปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกทางตรงของหนวยโอเลฟนส
ไดลดลงจาก 2.4 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาเหลือ 2.02
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งในปนี้เราเพิ่มการรายงาน
ปริมาณกาซเรือนกระจก ทั้งตรงและทางออมที่ระบายจากธุรกิจผลิต
อะโรเมติ ก ส แ ละธุ ร กิ จ การกลั่ น น้ ำ มั น อี ก ด ว ย (กรุ ณ าดู ใ นข อ มู ล
ประสิทธิผลการดำเนินงานป 2555)

Our GHG emissions reduction were attributable to our
energy and fuel savings measures, such as implementing
operational energy efficiency best practices, heat loss
management, flaring and venting reduction initiatives and
improving our furnace thermal efficiency.

ปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ ดไดมาจากมาตรการการลดการใชพลังงาน
และเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง เชน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในการผลิต การจัดการการสูญเสียความรอน แนวคิดริเริ่ม
ดานการลดการเผาและระบายกาซ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเตาเผา

We have recently committed to a voluntary GHG Reduction
to reduce 10% from our Business as Usual emissions in 2022,
based on 2012 baseline data. We believe that as we
continue on our journey towards TAGGCHEM, we will be
able to achieve this voluntary target.

เราไดกำหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวยความ
สมัครใจที่รอยละ 10 (ขอบเขตที่ 1 และ 2) จากการดำเนินธุรกิจตาม
ปกติ ภ ายในป 2565 เที ย บกั บ ป ฐ าน 2555 เราเชื่ อ ว า หนทางสู
TAGGCHEM จะชวยใหเราประสบความสำเร็จตามเปาหมายได
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However, as is evident from our GHG reduction and
energy savings initiatives, Where we have reduced
more than 40,000 tons of equivalent in 2012 regardless
of the presence of a target, PTTGC has always been
committed to voluntarily reducing out GHG emissions as
we believe in doing our part towards a sustainable future
for the next generations.
PTTGC has voluntarily set a GHGs Reduction Target of
10% (scope 1 & 2) from our Business as Usual projected
emissions in 2022 using the latest available GHGs
emissions intensity data in 2012, We believe this is a natural
step in our company’s journey to become TAGGCHEM.

ความพยายามและผลงานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ
อนุรกั ษพลังงานทีเ่ ราทำมากอนการตัง้ เปาหมาย ซึง่ ในป 2555 บริษทั ฯ
มีการดำเนินงานลดไดถึง 40,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
เป น เครื่ อ งยื น ยั น ความทุ ม เทที่ เ รามี ใ ห ต อ การลดการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจก เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นในการทำงานอยางเต็มที่ เพื่อการ
สรางอนาคตที่ยั่งยืนแกลูกหลานสืบไป

เราไดกำหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย
ความสมัครใจที่รอยละ 10 (ขอบเขตที่ 1 และ 2) จากการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติภายในป 2565 เทียบกับปฐาน 2555 เราเชื่อวา
ภารกิจนี้เปนการนำพาบริษัทฯ ไปสูการเปน TAGGCHEM

Corporate Citizenship

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ

At PTTGC, we acknowledge the importance of growing
together with the community. We are involved in diverse
projects nationwide, especially in the community in which
our sites are located. Our main focus is on improvement of
our stakeholders’ living standard. In this way, we provide
resources to achieve that vision as our social responsibility
and sustainably.

บริษทั ฯ ใหความสำคัญในการเติบโตไปพรอมกับชุมชน ผานการจัดทำ
กิจกรรมและเขามีสวนรวมในโครงการตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับชุมชนที่อยูโดยรอบบริษัทฯ โดยเราไดมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
จุดประสงคหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดเสียอยาง
ยั่งยืน

Management Approach/Strategy
To embed sustainability into PTTGC’s management
strategies and to practice sustainability as a part of our
business, PTTGC’s Executive Committee is appointed as
PTTGC’s Corporate Social Responsibility committee (CSR
Committee). The Committee is chaired by PTTGC’s CEO
and members consisted of every executive from both
corporate and operations. The Committee is accountable
for playing proactive roles in decision-making, directionsetting and provision of oversight of management’s
performance in implementing CSR Policy and strategy.
The Committee meets on a quarterly basis to ensure an
effective implementation of vision and strategy effectively.
Key sustainability issues are included in the corporate
and business unit planning processes, risk management
and measuring progress through Corporate Dashboard
by Balanced Scorecard monitoring and CSR Committee
Meetings.

กลยุทธ/วิธีการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไดถูกแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
เพือ่ ผนวกการบริหารจัดการความยัง่ ยืน ในกลยุทธการจัดการของบริษทั
และทำใหการดำเนินงานอยางยั่งยืนเปนสวนหนึ่งของธุรกิจเรา โดยมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ และประกอบ
ดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารระดับสูงจากทุกสายงาน คณะกรรมการฯ
มีบทบาทในการตัดสิน กำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนิน
นโยบายและกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ คณะ
กรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อตรวจทานใหการดำเนินการ
ตามวิสัยทัศนและกลยุทธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืนที่สำคัญไดรวมอยูในกระบวนการวางแผน
ของหนวยงานสวนกลางและระดับสายงาน รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและติดตามความกาวหนาตามแผนงานผาน Corporate
Dashboard Scorecard (BSC) และการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
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PTTGC engineers the security and sustainability of the
business growth along with the social and environmental
responsibility through enlightening perspectives and
actions; expanding vision and imagination; and offering
more responsibility to both social and environmental as
a whole. We do a wide research and consultations to
introduce a new era of sustainable corporate social
responsibility project, which response to are stakeholder’s
expectation and create both direct and indirect benefits
to stakeholders and company. In 2012, we spent a total
of 36.8 million Baht on supporting projects, which increase
from our expenditure in 2011 (20.4 million Baht). The
Corporate Social Responsibility Committee assesses
community’s needs through stakeholder engagement.
We cooperate with many partners to ensure maximum
benefit to the community not just from our expertise and
resources, but theirs as well.
Social contribution breakdown

บริษัทฯ มุงสรางการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม ดวยมุมมองและการกระทำ
ที่รอบคอบ วิสัยทัศนและจินตนาการที่เปดกวาง และการแสดง
ความรับผิดชอบตอทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ บริษัทฯ
ไดทำการสำรวจและรับฟงคำปรึกษาจำนวนมากสำหรับการจัดทำ
โครงการความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสรางประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย และ
องคกรทั้งทางตรงและทางออม ในป 2555 เราใชเงินจำนวน 36.8
ลานบาท ในการสนับสนุนโครงการตางๆ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2554 ทีใ่ ชไป
จำนวน 20.4 ลานบาท คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมไดประเมินความตองการของชุมชนผานการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเรารวมมือกับพันธมิตรจำนวนมาก เพื่อ
กอใหเกิดความมั่นใจวาชุมชนจะไดรับประโยชนสูงสุดไมวาจะเปน
จากความรูความสามารถและทรัพยากรของบริษัทฯ แตจะตองไดรับ
ผลประโยชนจากการนำความรูของชุมชน และทรัพยากรทองถิ่น
มาประยุกตใช

Unit

Cash Contributions (total e.g. donations, etc)
Million Baht
In-Kind Giving: Product or Services Donations
(e.g. petrol, blankets, survival bag
converted to money)
Management Overheads
(number of employees in CR x salary)

Million Baht
Million Baht

Employee Volunteer in CSR Project
Persons

Focus on
community’s

Year

Total

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

36.8
20.4
4.06
20
2.98
1,774
1,503

85.92 %

needs
Soci a l
Sat isfact io n Scor e
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BIODiversity REsTORATION
project - HuaI Ma Haad

Through stakeholder engagement, community can
raise issues that people concern about or would like us
to get involve with. We especially put community
surrounding our sites as priority, which there are
currently 55 communities. The areas which our
stakeholders concern the most are the environmental
concerns and their quality of life. We engaged with
various stakeholders surrounding our sites not only to
establish strong relationship between the company
and the community, but also to listen to their
perceptions and design projects that would be most
beneficial to them.

ผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ชุมชนสามารถยกประเด็น
หวงกังวลหรือตองการใหเราเขาไปมีสวนรวม ซึ่งเราใหความ
สำคั ญ เป น อย า งยิ่ ง กั บ ชุ ม ชนโดยรอบโรงงานของเรา ซึ่ ง ใน
ปจจุบันมีอยูดวยกัน 55 ชุมชน ประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียของเรา
กังวลมากที่สุด คือ ความกังวลดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของพวกเขา เราทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ โดยรอบ
ไมเพียงแตการสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางบริษัท
และชุมชน แตยังเพื่อฟงความคิดเห็นของพวกเขา และออกแบบ
โครงการที่จะเปนประโยชนมากที่สุดใหกับพวกเขา

The ecosystem and environment restoration of Huai
Ma Haad Project is to conserve and restore biological
diversities. The project reflects PTT Global Chemical’s
continuous efforts in its Corporate Social Responsibility
works. In addition, this is considered as the fundamental
of PTTGC who is able to balance in economy, social
and environment which leads to sustainable practices.
The project initiated in 2010 with three years planned
with Faculty of Forestry, Kasetsart University. In the
past three years, 13,715 trees have been planted with
more than 7,000 trees were planted in 2012; strong
commitments from PTTGC, partners and community
reflect the survival rate of these trees at 80%. Furthermore,
the project is a collaboration from several sector, In as
will as participating in reforestation activity.

การฟนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดลอมของเขาหวยมะหาด เปน
โครงการเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการสะทอนใหเห็นถึงความพยายามอยางตอเนือ่ งของบริษทั ฯ
ในการดำเนินงานดา นความรั บ ผิดชอบตอสังคมขององคก ร
นอกจากนี้ยังถือเปนพื้นฐานของบริษัทฯ ที่สามารถรักษาความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดลอมที่นำไปสูการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืน โครงการไดริเริ่มขึ้นในป 2553 โดยใชเวลา 3 ป
ในการวางแผนรวมกับคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในชวง 3 ปที่ผานมามีการปลูกตนไมจำนวน 13,715 ตน โดยมี
จำนวน มากกวา 7,000 ตน ที่ปลูกในป 2555 ความมุงมั่นอัน
แข็งแกรงของบริษัทฯ คูคา และชุมชน สะทอนใหเห็นถึงอัตรา
ความอยูรอดของตนไมเหลานี้ที่รอยละ 80 นอกจากนี้ยังเปน
โครงการความรวมมือ และการมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกปาจาก
ประชาชนทั่วไปไดมากขึ้นอีกดวย

By showing them sincerity, a corporate will gain
community’s trust. Huai Ma Haad ecosystem and
environment restoration project is the best example of
how a corporation coexists peacefully with community
through intricate understanding in community’s needs
and support them in a sustainable manner that involve
every relevant stakeholders throughout the process.

จากการแสดงความจริ ง ใจแก ชุ ม ชน องค ก รจึ ง ได รั บ ความ
ไววางใจ และเชือ่ มัน่ จากชุมชนโครงการฟน ฟูสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศหวยมะหาดเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของความรวมมือ
รวมใจและสามารถอยูรวมไดอยางสงบสุข โดยเขาใจถึงความ
ตองการของชุมชนและสนับสนุน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของในลักษณะที่ยั่งยืนตลอดการดำเนินงาน
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The company received Global Energy Awards 2012Stewardship Award and Award of ExcellenceStewardship category from Platts, a leading global
energy, petrochemicals information provider, in
November 29, 2012.

บริษัทไดรับรางวัลดาน Global Energy Awards ในป 2555
- Stewardship Award และรางวัลแหงความเปนเลิศในดาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมเมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2555
จาก Platts ซึ่งเปนบริษัทดานพลังงานชั้นนำระดับโลกและผูให
บริการดานขอมูลปโตรเคมี

In 2013, the company will continue to progress its
efforts. Further comprehensive biodiversity studies
will be conducted on broader area. We aim to
develop Huai Ma Haad Mountain into Thailand’s
Phytochemistry and Biodiversity Learning Center.
We also plan to contribute our expertise in chemistry
and innovation management to help community
develop high value-added products from their
resources.

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสานตอโครงการนี้ในป 2556 โดยจะทำการ
ขยายพื้นที่ของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผลักดัน
ใหเขาหวยมะหาดเปนศูนยการเรียนรูทางดานพฤกษเคมี และ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ อี ก ทั้ ง ให ก ารสนั บ สนุ น ความ
เชี่ยวชาญในดานเคมีและการจัดการนวัตกรรม เพื่อสงเสริมให
ชุมชนสามารถผลิตสินคาทีม่ มี ลู คาเพิม่ ไดจากทรัพยากรในทองถิน่

Creative ECONOMY - LUFFALA PROJECT

Luffala project is PTTGC’s continuous initiative to
encourage local community to utilize their knowledge
in herbal cosmetic. Collaborated with Mae Fah Luang
University’s School of Cosmetic Science, PTTGC started
to build better living by create jobs and income for
communities. In 2012, we contributed 3.3 million Baht
for production plant and product showroom
renovation and 0.7 million Baht for Luffala products
marketing. PTTGC enabled project members to
generate approximately 4,000 Baht per month
individual income from local natural resources to
produce high quality, high value spa products Our
long-term goal is to reduce community’s dependency
on the company and improve people’s quality
of life.

โครงการลุฟฟาลา เปนความคิดริเริ่มอยางตอเนื่องของ บริษัทฯ
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ได น ำความรู ข องผู ค นในเรื่ อ ง
เครือ่ งสำอางสมุนไพรมาประยุกตใช รวมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครือ่ งสำอาง มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง บริษทั ฯ ไดเริม่ สรางความ
เปนอยูที่ดีขึ้นโดยการสรางงานและรายไดใหกับชุมชน ในป 2555
เราไดมอบเงินจำนวน 3.3 ลานบาท สำหรับการกอสรางโรงงานผลิต
และการปรับปรุงโชวรูมสินคา และอีก 0.7 ลานบาท สำหรับการ
ทำการตลาดผลิตภัณฑลุฟฟาลา โดย บริษัทฯ ไดชวยใหสมาชิก
ในโครงการสามารถสรางรายไดประมาณ 4,000 บาทตอเดือน
ซึ่งเปนรายไดของแตละบุคคลจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ปาที่ มี มู ล ค า สู ง และมี คุ ณ ภาพ
เปาหมายระยะยาวของเรา คือ การลดการพึ่งพาของชุมชนที่มี
ตอบริษัท และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน
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Helping cancer patient - Sewing Cup
Heart project

As Thailand’s leader Petrochemical Company, PTTGC
supplied 1,000 kg (40,000 Baht worth), of LLDPE plastic
chips to Sabrina, PTTGC’s project partner and Thailand’s
leading women Underwear Company, which provided
sewing kits to the public with instructions how to make
breast prostheses. The project partners will donated
80 Baht for each donated prosthesis received to the
Thai Red Cross. We set a target at 8,000 donate
prosthesis. Then the preast prostheses are given to
10,000 breast cancer patients with 50% of which
couldn’t effort the prostheses. This program also raised
people’s awareness about breast cancer. Our
partneship with Sabrina has provided support to
needing cancer patients through both companies’
strength.

ในฐานะผูนำในอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย เราไดมอบ
เม็ดพลาสติก LLDPE จำนวน 1,000 กิโลกรัม (มูลคา 40,000 บาท)
ซึ่ง ซาบีนา ซึ่งเปนพันธมิตรโครงการของบริษัทฯ และเปนบริษัท
ชั้นนำดานชุดชั้นในสตรีในประเทศไทยไดมอบชุดตัดเย็บใหกับ
ประชาชนพรอมใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำชุดเตานมเทียม
โดยเตานมที่ไดรับการบริจาคทุกๆ 1 เตา โครงการฯ จะรวม
สมทบทุน 80 บาท โดยจะรวบรวมทั้งสิ้น 8,000 เตา เพื่อทูลเกลา
ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสภากาชาดไทย และ
สำหรับชุดเตานมเทียมแตละชุดจะถูกมอบใหกับผูปวยมะเร็ง
จำนวน 10,000 คน ซึง่ มีจำนวนครึง่ หนึง่ ทีไ่ มมกี ำลังซือ้ นอกจากนี้
โครงการนี้ยังชวยเพิ่มความตื่นตัวของผูคนเกี่ยวกับมะเร็งเตานม
อีกดวย การเปนหุนสวนกับซาบีนาเพื่อสนับสนุนผูปวยโรคมะเร็ง
ที่มีความตองการผานความแข็งแกรงของทั้งสองบริษัท

Innovate for social responsibility
- Plastic flapped sack project

The plastic flapped sack utilizes PTTGC’s expertise in
plastic technology. They are designed to be more
durable and provide sturdier construction due to
the unique winged-flap design (received patent in
January 2012). These plastic flapped sacks are
distributed to local governments and chai Pattana
Foundation to prevent land erosion and landslide
or to make check dams and retain water. In 2012,
PTTGC provided 6,500 sacks to Bo Kluea District, Nan,
and 7,000 sacks in Mae Fa Luang District, Chiang Rai.

กระสอบพลาสติกแบบมีปก เกิดจากการใชความเชี่ยวชาญของ
บริษัทฯ ในเทคโนโลยีพลาสติก ซึ่งไดรับการออกแบบใหมีความ
ทนทานและมีโครงสรางที่แข็งแรงขึ้นเนื่องจากการออกแบบ
ชายปกที่มีเอกลักษณไมซ้ำใคร (ไดรับสิทธิบัตรในเดือนมกราคม
2555) กระสอบพลาสติกแบบมีปกนี้จะถูกสงไปยังรัฐบาลทองถิ่น
รวมกับมุลนิธชิ ยั พัฒนา เพือ่ ใชในการปองกันการกัดเซาะดิน และ
ดินถลม หรือเพื่อใชทำตรวจสอบการพังทลายและกักเก็บน้ำ
ในป 2555 บริษัท ฯ ไดบ ริ จาคกระสอบพลาสติกแบบมีป ก
จำนวน 6,500 กระสอบไปยังอำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน และ
7,000 กระสอบ ไปที่แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อลดผล
กระทบของประชาชนจากภัยภิบัติ

8 1

STRATEGIC PARTNERSHIP

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร

Growing our product portfolios and exploring new
markets require great innovations. We acknowledge
that innovation is best where there is collaboration,
and on top of encouraging collaboration between
different departments with in PTTGC, we also pursue
external collaborations. PTTGC currently has 28 external
partners with whom we mostly collaborate on R&D and
pilot tests. Vencorex and Myriant are two examples
of our R&D partners. We also collaborate with local
universities on several R&D endeavors. Some of the 28
partners are those whom we collaborate on business
investments and technology licensing. In 2012 alone,
we have engaged four new external partners on four
technology areas; green, polymers, olefin and high
volume specialty. The proportions of international to
domestic partners are 70% to 30%, respectively.

เราตระหนักวานวัตกรรมเกิดไดจากความรวมมือทั้งจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกขององคกร และเปนสิ่งสำคัญในการสรางสรรค
ความหลากหลายของผลิตภัณฑและการสำรวจตลาดใหมๆ ในปจจุบนั
พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีพันธมิตรดานการวิจัย พัฒนา และการ
ทดสอบผลิตภัณฑตางๆ จำนวน 28 ราย สวนหนึ่งของพันธมิตร คือ
การรวมลงทุนทางธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชน Vencorex
และ Myriant นอกจากนี้ เรายังมีงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอีกหลายแหง ในป 2555 เราไดรวมมือกับพันธมิตรใหม
จากภายนอกจำนวน 4 ราย ใน 4 เทคโนโลยี ไดแก การผลิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โพลิเมอร โอเลฟนส และเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
สัดสวนของพันธมิตรในตางประเทศ และในประเทศคือรอยละ 70 และ
30 ตามลำดับ

Additionally, we will continue to innovate green products
with our strategic partners Vencorex and Myriant.
Technologies from this collaboration will put us in the
forefront as a global player for sustainable products and
solutions.

นอกจากนี้เราจะยังคงคิดคนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับ
Vencorex และ Myriant ซึ่งเทคโนโลยีที่เกิดจากความรวมมือนี้จะ
ทำใหเราเปนบริษัทชั้นนำระดับโลกดานการผลิตผลิตภัณฑที่ยั่งยืน

OC
O

PlasticS from carbon dioxide

PTTGC has been collaborating on the development of Polymers using CO2 as a raw
material since December 2011. Together with our partner, we are in the process of setting
up a small-scale pilot plant for CO2 to polymers technology. This technology will enable
PTTGC to sequester CO2 into value added products of High Volume Specialty chemicals.

CHEMICAL
LEADER
FIRST QUARTILE
PERFORMANCE
FIRST QUARTILE
ORGANIZATIONAL HEALTH
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ผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ
Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

Customers’ demands have always fuelled our innovation.
At PTTGC we have a well-defined process to determine
our Marketing Strategy. In 2012, our process consists of
conducting a review of the previous year’s strategy to
identify its strengths and weaknesses, followed by an
assessment of the 5Cs (Company, Customer, Collaborator,
Competitor and Climate) and a SWOT (Strength,
Weakness, Opportunities and Threats) analysis, which
then leads to the setting up of our Marketing Strategy and
Plan for the year.

ความตองการของลูกคาเปนแรงผลักดันในกระบวนการกำหนดกลยุทธ
ทางการตลาด และนวัตกรรมของบริษทั ฯ ในป 2555 เรามีการดำเนิน
การทบทวนกลยุทธของปกอนหนา เพื่อคนหาจุดแข็ง และจุดออนใน
กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามดวยการประเมิน 5 Cs
(บริษัท ลูกคา ผูทำงานรวมกัน คูแขง และสภาพภูมิอากาศ) และการ
วิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
ซึ่งนำไปสูการการกำหนดกลยุทธทางการตลาดและแผนประจำป

We intend to improve our Marketing Strategy process in
2013 and make it more holistic not only in its development,
but also in its execution which will involve all Business Units.
The development process in 2013 will be a bottom-up
approach, which will be designed to be aligned to the
Corporate Direction as TAGGCHEM and cascaded to
Business Unit specific Marketing Strategy and subsequently
a Marketing Execution Plan.

สำหรับ ป 2556 เราตั้งใจที่จะปรับ ปรุงกระบวนการกลยุท ธท าง
การตลาด ใหเปนแบบบูรณาการทั้งกระบวนการพัฒนากลยุทธ และ
การดำเนินการโดยหนวยธุรกิจทั้งหมดจะตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการ ในการพัฒนานีจ้ ะเริม่ จากการพัฒนาในระดับปฏิบตั งิ าน
สูระดับบริหารและมีความสอดคลองกับทิศทางองคกรในฐานะการ
เปน TAGGCHEM และเพื่อผานไปในสวนของกลยุทธทางการตลาด
ของหนวยธุรกิจและ แผนปฏิบัติการดานการตลาด

CORPORATE STRATEGY MARKETING PROCESS

Previous Marketing
Strategy
Product
Portfolio
SWOT
Cost Curve
Etc.

Key Past Success and
Failure in M&S

Review / Tools

Information
(5Cs)

Alignment

Corporate Direction

Analysis

Goal
Key Driver
Strategy
Initiative

Derive Corporate
Marketing Strategy

BU Marketing
Strategy
Action Plan
Expect Result
Enable Required

Marketing
Execution Plan
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END USED MARKET ANALYSIS

(e.g.)
Preliminary End-Used
Trends Study

Homecare

Corporate Product
Development Process
(CPD Process)

Automotive

Corporate Growth
Investment Process
(CPD Process)

Expert Interview

Trend Study Focus
Group

Construction

BU Marketing / BU
Technical Support

PTTGC values our customer relationship and places great
importance on providing our best at all times. We believe
in order to fully satisfy our customer needs, our business
systems have to be aligned and integrated. Our Customer
Relationship Management system is designed to capture
customer’s needs, for analysis, development and respond
to customer’s needs. Our Marketing Department engages
with our customers on a regular basis to understand their
needs and obtain useful feedbacks on our service.
Customer’s feedback includes requests for lower toxicity
and more environmentally friendly products and these
have been communicated to the Innovation Department.

บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องลูกคาสัมพันธ และการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหอยูใ นระดับดีทสี่ ดุ เราเชือ่ วาการสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ระบบธุรกิจจะตองมีการเชื่อมโยง และ
รวมเขาดวยกัน บริษัทฯ ไดออกแบบระบบการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคาเพือ่ สำรวจความตองการของลูกคา และนำมาวิเคราะหพฒั นา
และตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
หนวยงานการตลาดของเราเขาไปมีสวนรวมกับลูกคาอยูเปนประจำ
เพือ่ รับทราบความตองการและการตอบสนองสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนในการ
บริการของเรา เชน เรื่องการลดมลพิษ และความตองการผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยประสานการดำเนินงานรวมกับ
หนวยงานนวัตกรรม

As part of our customer engagement exercise, we
constantly seek feedback from our customers on their
satisfaction related to our services and products. We
strive to achieve our customer satisfaction goal of more
than 80% satisfaction score based on customer survey.
Our average customer satisfaction score this year is at
90.09. Although the difference between this year’s
performance is almost equal 2011 performance where we
achieved 90.1% rating from our customers, we take this as
a challenge to continually improve our services.

หนึ่งในการดำเนินงานดานการมีสวนรวมกับลูกคา เราทำการสำรวจ
ขอเสนอแนะจากลูกคาในดานบริการและผลิตภัณฑอยางสม่ำเสมอ
เรามุ งมั่นที่จะบรรลุ เปา หมายความพึงพอใจที่สูงกวา รอยละ 80
จากการสำรวจความคิดเห็นของลูกคา ซึ่งคะแนนในปนี้อยูที่รอยละ
90.09 ผลการดำเนินงานในปนี้ เทากับผลการสำรวจในป 2554
ที่เรามีคะแนนอยูที่รอยละ 90.1 เรามองวาเปนสิ่งที่ทาทายที่จะตอง
ทำการปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น
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Results of Customer Satisfaction Survey
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Our customer data are stored in our centralized database,
which is backed up regularly. This allows for data analysis
to be done centrally and ensure integrity of information
received. Analysis is done by our Marketing Department at
Corporate level. We store our customer data systematically
and securely, additionally we do not share our customer
data with any unrelated entities and handle all information
related to our customers with due care and diligence.

ขอมูลลูกคาไดถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลสวนกลางของเรา และไดมี
การสำรองขอมูลอยูเ ปนประจำ ซึง่ ชวยประกันความครบถวนของขอมูล
และมีการวิเคราะหขอมูลโดยหนวยงานการตลาดอยางตอเนื่อง เรา
เก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางเปนระบบ และเปนความลับ นอกจากนี้
เราไมทำการเปดเผยขอมูลของลูกคาใหกบั หนวยงานใดๆ ทีไ่ มเกีย่ วของ
และจัดการกับขอมูลทั้งหมดอยางระมัดระวัง

SPECIALTY CHEMICALS

เคมีภัณฑชนิดพิเศษ

Through our research and development, High Volume
Specialty chemicals have become PTTGC’s main focus
as we strive to be a leading chemical company. These
products set PTTGC apart from our competitors and we
will continue to develop product portfolios to follow our
business strategy.

จากการศึกษาคนควา และพัฒนาอยางตอเนือ่ งในเคมีภณั ฑชนิดพิเศษที่
ไดกลายเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ใหความสำคัญในอันดับตนๆ เพื่อ
ตอบสนองการกาวสูการเปนผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเหลานี้
สรางความแตกตางจากคูแขง และเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ
ตามกลยุทธทางธุรกิจตอไปอยางไมหยุดยั้ง

% OF revenue from SPECIALTY CHEMICALS

2%

5%

YEAR

2011

20 1 2
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Resource Optimization – Same Product Less Material.

Product Characteristics

Excellent stiffness
Good environmental stress cracking resistance
Excellent impact strength
Good processability
PTTGC has developed a High Density Polyethylene resin (HDPE) specially designed for
producing lighter weight plastic bottles with environmental stress cracking resistance
(ESCR), stiffness and strength. The technology reduces the use of raw material to produce
the same type of container.
Operational Reliability Excellence

ความเปนเลิศในการดำเนินงาน

From the major flooding incident, PTTGC realizes the
importance of having a Business Continuity Management
(BCM) system. We started this with our Business Continuity
Plan (BCP). Our BCP is focused on recovery and
management plan for our Information System, Human
Resource, Financial & Accounting activity and Emergency
Response. BCM & BCP is under process of developing
by Corporate Risk Management Department. In addition,
each business unit of PTTGC has developed plant
reliability improvement together with operator career
development programs striving towards operational
reliability excellence. With the results of above mentioned,
international benchmarking is the selected tool to monitor
operational reliability performance as shown in the table
below.

จากสถานการณน้ำทวมครั้งใหญที่ผานมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความ
สำคัญของการมีระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
โดยเราเริ่มจากแผนความตอเนื่องทางธุรกิจที่มุงเนนที่ระบบขอมูล
ทรัพยากรมนุษย การเงินและบัญชีและการรับมือสถานการณฉุกเฉิน
ระบบและแผนความตอเนื่องทาง ธุรกิจอยูในระหวางการพัฒนา
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ แตละหนวยธุรกิจ
ยังมีการพัฒนาความนาเชือ่ ถือของโรงงานไปพรอมกับโครงการพัฒนา
พนักงานเพื่อความเปนเลิศดานความนาเชื่อถือในการดำเนินงาน
ผลจากความมุงมั่นทั้งหมดนี้ไดผานการพิสูจนในระดับนานาชาติ
ดังนี้

International benchmarking

Plants

2011

2012

Solomon

Refinery
Aromatics
Olefins

2nd Quartile
3rd Quartile
2nd Quartile

1st Quartile
2nd Quartile
4th Quartile*

PTAI

HDPE
LLDPE
LDPE
EO/EG

4th
3rd
4th
3rd

1st
1st
4th
1st

Quartile
Quartile
Quartile
Quartile

*Our Olefins and LDPE plants experienced external power supply interruption on Feb 2012, and we have worked with the power supplier to prevent recurrence in the futuer

Quartile
Quartile
Quartile*
Quartile
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Our People

พนักงานของเรา

As part of our commitment to the United Nations Global
Compact we aim to eliminate discrimination, child labor
and forced labor and uphold the freedom of association
and the effective recognition of the right to collective
bargaining. In addition, diversity at the work place is the
component in PTTGC Strategy to ensure every talent is
recognized without the barrier of age, gender, race,
nationality or religion. (See our performances in human
rights in Section 5.1)

เรามุงมั่นในการปฏิบัติตามขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติที่จะขจัด
การเลือกปฏิบตั ิ การใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ รวมถึงการจำกัด
เสรีภาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรอง นอกจากนี้ กลยุทธ
ของบริษทั ฯ คือ การสรางความหลากหลายในสถานประกอบการ ทัง้ นี้
เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงานของเรา วาจะไดรับโอกาสและการ
พิจารณาทีเ่ ทาเทียมกันโดยไมมกี ารกีดกัน้ เนือ่ งดวย อายุ เพศ เชือ้ ชาติ
สัญชาติ หรือศาสนา (โปรดดูประสิทธิผลดานสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม
ในสวนที่ 5.1)

Number of total employee (by gender)

2,645

MALE

Number of total employee (by age group)

2,357
894

FEMAL E

905

<30

277

30-50

>50

In order to fulfill our Vision, we acknowledge the
importance of hiring and retaining the best, as well as
continually develop our human resource to be able to
adapt and change in-line with PTTGC’s aspirations. We are
focused on enhancing our HR System and Work Process,
instilling positive Working Culture and Morale, encouraging
Diversity, engaging our Employees, Strategic Recruitment,
Capability Development and Governance Practice for
Global Expansion.

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจาง และรักษาบุคคลากร
ชั้นเยี่ยมเชนเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท เรามุงพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงานจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การทำงาน ความหลากหลายในบริษัทฯ การมีสวนรวมของพนักงาน
กลยุทธการจัดสรรและจัดหาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพ
และแนวปฏิบัติกิจการที่ดีเพื่อการขยายธุรกิจระดับสากล

In 2012 we have:
• Deploy Performance Management System (PMS)
across the company
• Review all career models
• Review promotion criteria; and
• Expand the communication of PTTGC culture
building to non-management employees.

ผลงานในป 2555
• เริ่มใชระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพภายในองคกร
• ทบทวนแนวทางอาชีพ
• ทบทวนเกณฑการเลื่อนตำแหนง
• กระจายขาวสารดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในหมู
พนักงาน

PTTGC will provide internal training courses, funding support
for external training and education and related sabbatical
periods with a guaranteed return to employment.

บริษัทฯ มีการจัดการฝกอบรมภายใน ทุนสำหรับการฝกอบรมและ
เรียนรูนอกองคกร รวมถึงการประกันการจางงานในกรณีที่มีการ
หยุดพักงานเพื่อการอบรมตางๆ
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We have completed Career Ladders for Operators, Lab
technicians, Discipline Engineers and Chemical Engineers,
and we hope to complete Career Ladders for all other
functions in 2013.

เราไดจัดทำเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ไดแก พนักงานหอง
ปฏิบัติการ วิศวกรเฉพาะทาง และวิศวกรเคมีเปนที่เรียบรอย และ
คาดวาจะแลวเสร็จกับตำแหนงอื่นๆ ทั้งหมดในป 2556

We have also developed and deployed revised promotion
criteria across our organization.

นอกจากนี้เรายังพัฒนาและเริ่มใชเกณฑพิจารณาการเลื่อนตำแหนง
แบบใหมในองคกร

In 2013, our strategy will continue to focus on unifying
our cultures, empowering our people and enhancing
their capabilities, and engaging our people, to enhance
corporate growth.

สวนกลยุทธในป 2556 จะเนนที่การหลอมรวมวัฒนธรรมองคกร เสริม
สรางประสิทธิภาพของพนักงานและยอมรับการมีสว นรวมของพนักงาน
เพื่อสงเสริมการเติบโตขององคกร

Our goals are as follows:
Post-merger integration
• Ensure organization effectiveness
• Smooth work process alignment
• Unify people alignment through “GC-SPIRIT” value

เปาประสงคของเรามีดังนี้:
การบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ
• เพื่อประสิทธิภาพขององคกร
• ความรวมมือในกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
• การรวมพนักงานใหเปนปกแผนผานคานิยม “GC-SPIRIT”

People engagement
• Create good-to-great leader from “4B1L” concept
• Ensure career growth with PTTGC
• Create happy workplace
• Give people reward and recognition

การมีสวนรวมของพนักงาน
• สรางผูนำที่ดีจากแนวคิด “4B1L”
• สรางความมั่นใจดานการเติบโตในอาชีพกับองคกร
• สรางสถานที่ทำงานใหมีความสุข
• ใหรางวัลและการชื่นชมพนักงาน

Growth enablers
• Prepare people for growth
• Implement strategic recruitment
• Implement best-in-class knowledge management

สรางการเติบโต
• เตรียมพนักงานเพื่อรองรับการเติบโต
• การใชกลยุทธในการสรรหาพนักงาน
• ระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ

Human Capital Development
The continuous development of our employee’s skills
is an investment in PTTGC’s future. Competency
Management System has been implemented across the
company. In annual competency assessment reviews,
we determine every employee’s need for professional
development and further training. Training Programs are
now designed to comply with certain positions as a result
of skill mapping process.

การพัฒนาบุคคลากร
การพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานอยางตอเนื่องคือการลงทุน
เพือ่ อนาคตของบริษทั ฯ เรามีการใชระบบการบริหารขีดความสามารถ
ของพนักงาน นอกจากนี้ เรามีการประเมินขีดความสามารถประจำป
สำหรับพนักงานทุกคน เพื่อกำหนดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนา
อาชีพสำหรับพนักงาน ซึง่ หลักสูตรฝกอบรมไดถูกออกแบบมา เพือ่ ให
สอดคลองกับตำแหนงงานและการเติบโตของพนักงาน
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Average Training hour of employee by position in 2012

36.17
25.04

0

Bo a r d / CEO

L evel 1 5-1 6

Level 1 3 -1 4

29.85

Level 1 -1 2

We provide a wide range of training Programs, to increase
our people’s potential and efficiency. Our training Programs
provide not only skills preferred as PTTGC employee, but
also skills that can be used upon employee’s retirement.

เราจัดการฝกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพของพนักงานของเรา ไมจำกัดเฉพาะทักษะที่จำเปน
ในงานขององค ก รเท า นั้ น แต ยั ง มี ทั ก ษะที่ ส ามารถนำมาใช เ มื่ อ
เกษียณอายุดวย

Talent Attraction and Retention
Growing our business calls for the need to grow our
people. Therefore, PTTGC puts emphasis on attracting,
retaining, motivating and educating staff. These efforts are
supported by a strong Human Resources function and HR
instruments, such as performance appraisals, the
employee survey and leadership identification and
review, as well as leadership development, to optimize
support to our business. Through performance review,
we identify talents and develop them though IDP on-line
system in addition to on-the-job training and job rotation.
We provide clarity in the working environment through
information and communication Programs. Special focus
is dedicated to high growth markets. Remuneration
packages includes long and short-term incentives.

การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
การเตรียมความพรอมดานพนักงานมีความจำเปนตอการการเติบโต
ทางธุรกิจ บริษทั ฯ จึงเนนดึงดูดรักษาจูงใจและใหความรูพ นักงาน โดย
มีหนวยงานทรัพยากรบุคคลเปนผูใหความสนับสนุนรวมถึงเครื่องมือ
ตางๆ เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความคิดเห็น
ของพนักงานและการระบุและทบทวนความเปนผูนำในการสนับสนุน
ธุรกิจ บริษทั ฯ มีการคัดเลือกและมีการพัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง
โดยพนักงานเหลานั้นจะไดรับการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
(IDP) เพิม่ เติมนอกเหนือจากการฝกอบรมในงานและการหมุนเวียนงาน
บริษทั ฯ ใหความชัดเจนในเรือ่ งสภาพแวดลอมการทำงานผานแผนงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการมุงเนนเปนพิเศษ สำหรับตลาดที่มี
การเติบโตสูง โดยอาศัยพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการควาโอกาสทาง
ธุรกิจ และมีการจายคาตอบแทนที่ดึงดูดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Tota l e m ployee by pos i t ion

115
Ex ecut i ve
( L evel 13 - 18)

367
Mi d d le Ma n age ment
(L evel 1 0 -1 2)

703

Sen io r
(Level 8- 9)

2,353

Employee
(Level 7 a n d below )
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total new hire by position

3

2

2

Ex ecut i ve
( L evel 13 - 18)

Mi d d le Ma n age ment
(L evel 1 0 -1 2)

Sen io r
(Level 8- 9)

108

Employee
(Level 7 a n d below )

% Turnover by position

2.54

Ex ecut i ve
( L evel 13 - 18)

4.62

0.54

0.29

Mi d d le Ma n age ment
(L evel 1 0 -1 2)

Sen io r
(Level 8- 9)

Employee
(Level 7 a n d below )

This year, there are 132 newcomers and we plan to attract
more talents next year in order to fill potential expertise
man-power to fulfill the corporate’s targets and support
growth ambition.

ในปนี้มีพนักงานใหมจำนวน 132 คน และเราวางแผนที่จะดึงดูดผูที่
มีศักยภาพสูงใหมากขึ้นในปตอไปเพื่อเพิ่มจำนวนของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองเปาหมายและการเติบโตขององคกร

Employee Engagement
We have recently conducted an employee engagement
survey in 2012 and we plan to do so on an annual basis.
In 2012, the survey was conducted by an external party
Mercer - and covered five areas (Status & Identity, Trust &
Reciprocity, Economic Interdependence, Emotional
Reward, and Fit & Belonging). The results showed that
77.3% of employees are committed to the organization
with average score of 3.97 (out of 5), and 68.6% of
employee are satisfied working for the PTTGC with
average score of 3.76 (out of 5).

การสรางความผูกพันของพนักงาน
เราเริ่มทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานตอองคกรในป 2555
โดยมีเมอรเซอรเปนผูด ำเนินการสำรวจ และวางแผนจะทำเปนประจำ
ทุกป ในป 2555 การสำรวจฯ ครอบคลุมเนือ้ หาใน 5 ขอบเขต คือ สถานะ
และการไดรับการยอมรับ ความเชื่อใจและการตอบแทน สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจในเชิงเปรียบเทียบ รางวัลทางจิตใจและความรูสึกเปน
สวนหนึ่ง ผลการศึกษาพบวารอยละ 77.3 ของพนักงานมีความผูกพัน
ตอองคกรโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.97 (จาก 5) และรอยละ 68.6 ของ
พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัทฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
อยูที่ 3.76 (จาก 5)

In 2013, we will adopt McKensey’s Organizational Health
Index (OHI), which measures and tracks the elements of
organizational effectiveness directly related to financial
and operational performance and offers actionable
insights into areas of improvement.

ในป 2556 เราจะนำดัชนีสุขภาพขององคกรของแมคคินซียมาใช
วั ดผลและติดตามประสิท ธิ ภาพขององคกรที่สัม พันธโดยตรงกั บ
ประสิทธิภาพทางการเงินและการดำเนินงานและเสนอขอมูลเชิงลึก
เพื่อการปรับปรุงตอไป
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Employees have flexible working hours and free-time to do
any activities to relieve stress from approximately 14 clubs,
such as diving, photography, music and etc. We also
support our employee personal commitments and
provide benefits, such as maternity and paternity leaves,
sterilization leave and religious observation related
leaves, for example for Muslim employees who wish to
perform the Hajj, Buddhist employees wishing to perform
Ordination, or for employees who wish to participate in
meditation rituals.

พนักงานมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุนและเวลาวางสำหรับเขารวม
กิจกรรมตางๆ จาก 14 ชมรม เชน ดำน้ำ ถายภาพ หรือดนตรี
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนและจัดสวัสดิการในดานตางๆ เชน การลา
คลอด/ดูแลบุตรเพิง่ คลอด การลาเพือ่ ทำหมัน หรือการลา เพือ่ เขารวม
พิธีกรรมทางศาสนา เชน ลาเพื่อไปทำพิธีฮัจญเขารับการอุปสมบท
หรือฝกสมาธิ เปนตน

104

100%

N u mb er of e m ployee
ta ken MATER NI TY leave

percentage of e m ployee
r etu r ned to wo r k af ter
MATERNI TY leave

MATERNITY
LEAVE

Performance appraisal of every employee was conducted
at the same time as competency evaluation. The result
of the appraisal was considered for the promotion for all
employees and effecting the variable-compensation of
the management position.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนจะจัดทำในเวลา
เดียวกันกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน ผลของการประเมิน
จะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับ และ คาตอบแทน
ของพนักงาน

Our benefits package include health and accident
insurances to employees and family, providence fund,
scholarship to the employee’s children, uniform, disaster
support and etc., with a value approximately 60,000
Baht per person per year. The company also provides a
voluntary defined benefits plan for all employees for
which the company contributes 5-10% added to the
employee contribution of 5-10% to the plan.

สวัสดิการของพนักงานประกอบดวย การประกันอุบตั เิ หตุ และสุขภาพ
ซึ่งจัดใหกับพนักงานและรวมถึงสมาชิกในครอบครัว กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพทุนการศึกษาใหกับบุตรของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน
การชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เปนตน โดยคิดเปนมูลคาเฉลี่ย
ประมาณ 60,000 บาทตอคนตอป บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีกองทุน
เพือ่ การเกษียณอายุตามความสมัครใจใหกบั พนักงานทุกคน ซึง่ บริษทั ฯ
จะสมทบเงินในอัตรารอยละ 5-10 ใหกับพนักงานที่เขารวมโครงการ
แผนงานผลประโยชนนี้ตามการสมทบของพนักงานในอัตรารอยละ
5-10 เชนกัน

HEALTH & SAFETY EXCELLENCE

ความเปนเลิศดานสุขภาพและความปลอดภัย

PTTGC has a Quality, Security, Safety, Occupational
Health and Environment Policy in place with focus areas
on compliance, total quality management, security
awareness, occupational health and safety and
pollution prevention together with resource sustainability.

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอมโดยคำนึงถึงการปฏิบตั ใิ หสอดคลองกันใน
4 ดาน คือ การบริหารจัดการคุณภาพ ความตระหนักดานความมัน่ คง
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและการปองกันมลพิษ ซึง่ รวมถึงการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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Outstanding Workplace:
In response to the challenges of local and global
environment, PTTGC has two essential departments
responsible for Quality, Security, Safety, Occupational
Health and Environmental management (QSSHE) - i.e.
the Safety, Health and Environment (SHE) Standard and
Policy Department is responsible for developing the
policy, strategy and program including government
liaison while Quality, Technical SHE and Support
Department is responsible for managing compliance
and implementation of the plan in our facilities.

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม:
เพื่อเตรียมความพรอมรับกับความทาทายดานปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม (SHE) ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ
ไดจัดตั้ง 2 หนวยงาน ไดแก ฝายนโยบาย SHE องคกรมีหนาที่ใน
การพัฒนานโยบาย กลยุทธ และแผนงานดาน SHE รวมทั้งการ
ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอีกหนวยงาน คือ ฝาย
บริหารคุณภาพและเทคนิค SHE มีหนาที่ในการกำกับดูแลใหการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตามขอกำหนด และการปฎิบตั ติ ามแผนงานในพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ าน โดยมีประเด็นสำคัญ ไดแก การจัดการของเสียสารอินทรีย
ระเหยงาย กาซเรือนกระจกและประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ ความ
ปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานและสินทรัพย

In 2012, ISO 9000, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001 Management
Systems and Integrated Management System (IMS) have
been implemented and certified throughout PTTGC and
subsidiary facilities. Refinery and Aromatics are certified to
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001 and IMS (Integrated
Management System) and the system has passed the
challenge of CSR-DIW (Thai initiative which is in line with
ISO 26000).

ในป 2555 บริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอยตางๆ มีระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากลทีเ่ ปนไปตามมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14001, OHSAS/
TIS 18001 และระบบจัดการแบบบูรณาการ มาใชปฎิบัติ โรงกลั่น
และอะโรเมติกสไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS/TIS 18001 และ IMS (ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ)
และผ า นการรับ รอง CSR-DIW ซึ่งเปนความคิดริเริ่ม ของไทยที่
สอดคลองกับ ISO 26000

Lagging and Leading Indicators:
PTTGC has now developed both lagging and leading
indicators determined based on API 754 and 753 guidelines
(2008) to be implemented to all of PTTGC in 2013.

ตัวชี้วัดเชิงรุกและเชิงรับ
บริษัทฯ พัฒนาการประเมินตัวชี้วัดเชิงรุกและเชิงรับ จากแนวทาง
API 754 และ 753 (2551) เพื่อจะนำไปใชกับทุกหนวยงานในป 2556

Lagging indicators are retrospective sets of metrics that
are based on incidents that meet the threshold of severity
that should be reported as part of the industry-wide
process safety metric while Leading Indicators are forward
looking sets of metrics which indicate the performance of
the key work processes, operating discipline or layers of
protection that prevent incidents.

ตัวชี้วัดเชิงรับ ใชบงบอกอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ตองรายงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรม ในขณะที่
ตัวชี้วัดเชิงรุก บงชี้ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่สำคัญ
หลักการปฏิบัติงาน หรือมาตรการที่ใชปองกันการเกิดอุบัติเหตุตางๆ

The lagging indicator comprises of three main
indicator i.e. Process Safety Incident Count, Process
Safety Incident Rate and Process Safety Incident
Severity Rate. The leading indicators consist of four
main elements i.e. Mechanical integrity, Action items
follow-up, Management of change and Process safety
training and competency.

ตัวชีว้ ดั เชิงรับ ประกอบดวย 3 ตัวชีว้ ดั คือ จำนวนอุบตั กิ ารณดา น
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต, อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณดา น
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และอัตราความรุนแรงของ
อุบตั กิ ารณดา นความปลอดภัยในกระบวนการผลิต สวนตัวชีว้ ดั เชิงรุก
ประกอบดวย 4 ตัวชีว้ ดั คือ สภาพความสมบูรณของเครือ่ งจักร
การติดตามผลเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ การจัดการการเปลีย่ นแปลง และ
การฝกอบรมและความสามารถดานความปลอดภัยกระบวนการผลิต
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B-CAREs Program:
The program aims to promote safety culture, care taking
and caring for everyone’s safety. The program consists of
safety walks by the President and PTTGC management
team on a weekly basis (Management Safety Walk) to
ensure that B-CAREs is being implemented. Observations
do not include only safety issues, but also equipment
reliability and condition and environmental management,
such as Sludge, Waste management and Spillage.
The leaders for B-CAREs program have been selected
from staff in each department in order to promote and
improve the B-CAREs culture in their departments. The
B-CAREs also include the Safety and reliability moment
at the beginning of each meeting. PTTGC will expand
this to make it into Safety, Environmental, and Reliability
moment in the future.

โครงการสงเสริมความปลอดภัย B-CAREs
โครงการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
ใสใจดูแลความปลอดภัยของทุกคน โดยมีกรรมการผูจ ดั การใหญและ
คณะผูบริหารของบริษัททำการเดินตรวจตราเปนประจำทุกสัปดาห
เพื่อใหแนใจวามีการดำเนินการของโครงการอยางเรียบรอย การเดิน
ตรวจจะครอบคลุม ทัง้ เรือ่ งสภาพความปลอดภัยของเครือ่ งจักร และ
การจัดการสิง่ แวดลอม เชน เรือ่ งตะกอนจากระบบบำบัด ระบบบำบัด
และการรั่วไหลของของเสียตางๆ ผูนำของโครงการ B-CAREs ถูก
คัดเลือกจากพนักงานของแตละหนวยงานเพื่อสงเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมความปลอดภัยของหนวยงานนัน้ ๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
ให ทุก การประชุ ม เริ่ม ด ว ยวาระสำหรั บ ความปลอดภั ย และความ
นาเชือ่ ถือทุกครัง้ ดวย ซึง่ บริษทั จะขยายผลใหเพิม่ วาระเปนวาระสำหรับ
ความปลอดภัย สิง่ แวดลอม และ ความนาเชือ่ ถือในอนาคต

In addition, PTTGC requires all employees to undertake
Health & Safety training with annual refreshers. The training
includes basic safety, first aid and CPR. All training hours
are recorded as per OHSAS/TIS 18001 requirements and
training needs are reviewed periodically by our EHS
department to ensure new requirements are adequately
captured. PTTGC’s HR department is responsible for
keeping a register of staff training needs. We also conduct
Safety stand-down days, Toolbox meeting with our
contractors, weekly safety awareness and sharing sessions
led by the HR department etc. We conduct siren tests
every Wednesday and our employees and contractors
are tested on safety training to ensure they know what to
do in the event of emergencies. If employees/contractors
fail this test, they will be required to re-sit.

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ยังตองเขารับการอบรมดาน
ความปลอดภัยเปนประจำทุกป การฝกอบรมรวมถึงความปลอดภัย
ขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการฝกนวดกระตุนหัวใจ
ชั่วโมงการฝกอบรมทั้งหมดมีการบันทึกไวตามมาตรฐาน OHSAS/TIS
18001 และหัวขอการฝกอบรมจะมีการทบทวนเปนระยะๆ โดย
หนวยงานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อใหการ
ฝกอบรมครอบคลุมเนื้อหาที่จำเปนอยูเสมอ สวนหนวยงานบริหาร
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจะเปนผูรับผิดชอบการลงทะเบียน
การฝกอบรมของพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัด Safety standdown days โดยพนักงานจะหยุดกิจวัตรประจำวันเพื่อหันมาระดม
ความคิด เพือ่ สรรหาวิธกี ารทีจ่ ะทำใหสภาพการทำงานมีความปลอดภัย
ที่สูงขึ้น Toolbox meeting ซึ่งเปนการประชุมในตอนเชากับผูรับเหมา
การตระหนักถึงความปลอดภัยรายสัปดาห และการประชุมแลกเปลีย่ น
นำโดยแผนกทรัพยากรบุคคล ฯลฯ เราดำเนินการทดสอบสัญญาณ
เตือนภัยทุกวันพุธ และพนักงาน และผูร บั เหมาจะตองผานการทดสอบ
ดานความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ไมเชนนั้นจะตองเขารับ
การฝกอบรมใหม
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Preventing Communicable Diseases H1N1 Free Vaccination Program
As we are not located in countries with a high risk or
incidence of communicable diseases, we do not
have a regular preventive program per se. However,
PTTGC always keeps track of regional issues and we will
work together with our employees and communities
to prevent the spread of communicable diseases. For
example, when there was a breakout of H1N1 in Thailand
in 2009, we provided free vaccines to all our employees
and offered vaccines at subsidised prices to their
families, as well as to our contractors.

การปองกันโรคติดตอ โปรแกรมการฉีดวัคซีน H1N1 ฟรี
เนื่องจากเราไมไดอยูในประเทศที่มีความเสี่ยงหรืออุบัติการณของ
โรคติดตอทีม่ อี ยูส งู เราจึงไมไดมโี ปรแกรมปองกันโดยปกติ อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯ ไดดำเนินการติดตามการแกไขปญหาในระดับ
ภูมิภาคอยูเสมอ และเรามีการทำงานรวมกับพนักงานและชุมชน
ของเรา เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ ตัวอยางเชน
ในป 2552 ไดเกิดการแพรกระจายของ H1N1 ในประเทศไทย
ซึ่งเราไดจัดใหมีบริการฉีดวัคซีนฟรีแกพนักงานทุกคนรวมถึงการ
ใหเงินอุดหนุนสำหรับคาวัคซีนสำหรับครอบครัวของพนักงาน
อีกดวย

H1N1 VACCINE RECIPIENT IN 2012

For 2012, PTTGC has provided vaccines is shown as follows:

No. of Employees
received free
vaccination

No. of contractors
received free
vaccination

No. of family
members received
vaccination

32
%
Family

1,601

333

921

Contractor

56%

Employee

12%

Our regular safety awareness programs and campaigns
to ensure all employees are aware of what Occupational
Illness means and our Safety Recording system also
provide guidance to employees on categorisation of
incidents.

การประชาสัมพันธและการจัดโครงการสรางความตระหนักดานความ
ปลอดภัยอยางสม่ำเสมอชวยใหพนักงานทุกคนเขาใจความหมาย
ของอาชีวอนามัย สวนระบบการบันทึกความปลอดภัยก็ชวยพนักงาน
ใหจำแนกประเภทของเหตุการณที่เกิดขึ้นได

Our plants conduct Level 1 Emergency Response drill on a
monthly basis while Level 2 is done annually and Level 3,
which requires participation from external parties,
such as the fire department and hospital is conducted
by government (in collaboration with several plants
around the area). We also provide training to the
communities within the area on evacuation exercise and
emergency response, annually.

ทุกโรงงานจะมีการดำเนินการซอมการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินระดับ
ที่ 1 เปนประจำทุกเดือน ในขณะที่ระดับที่ 2 จะทำเปนประจำทุกป
และระดับที่ 3 ซึ่งมีหนวยงานภายนอกเขารวม เชน รถดับเพลิง และ
โรงพยาบาลจะดำเนินการรวมกับหนวยงานราชการ (พรอมกับโรงงาน
หลายแหงในพื้นที่) นอกจากนี้ เรายังจัดซอมการอพยพ และการ
ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินใหกับชุมชนในพื้นที่เปนประจำทุกป
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We have zero reported recordable occupational illnesses
in 2010 till 2012. Our Total Recordable Injury Rate (TRIR)
target of 2011 is 1.8 cases per 1 Million Man-hours for our
Petroleum refineries and 1.25 cases per 1 Million Man-hours
for petrochemicals facilities and target of 2012 after
merging is 2.0 cases per 1 Million Man-hours, which
based on 1st Quartile TRIR of BLS2008 (BLS-U.S. Bureau of
Labor Statistics) and this covers our employees as well our
suppliers/contractors. These targets are higher than the
industry average for each type of operations.

เรารายงานความเจ็บปวยจากการทำงานเปนศูนยตั้งแตป 2553
เปาหมายอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (TRIR) ในป 2554
คือ 1.8 คนตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงานสำหรับโรงกลั่น และ 1.25 คน
ตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงานสำหรับโรงปโตรเคมี สวนเปาหมายในป
2555 อยูที่ 2 คนตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงาน ซึ่งตามเกณฑในควอรไทล
ที่ 1 ของสถิติ BLS2008 ของกระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา
ซึ่งครอบคลุมถึงคูคาและผูรับเหมาของบริษัทฯ เชนกัน เปาหมาย
เหล า นี้ สู ง กว า ค า เฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมในแต ล ะประเภทของการ
ดำเนินงาน

Numbers of TRIR
Year

Numbers of OIFR reported

2010

0

2011

0

2012

0

PTTGC provides our employees with health benefits
including financial compensation for occupational
illnesses.

(cases per 1 million man-hours)

Refinery: 1.81 (Target = 2.0)
Petrochemical: 1.55 (Target = 1.25)
Refinery: 0.63 (Target = 1.8)
Petrochemical: 1.3 (Target = 1.25)
1.20 (Target = 2.0)
บริษัทฯ ใหสวัสดิการแกพนักงานของเราในดานสุขภาพรวมทั้งเงิน
ชดเชยสำหรับความเจ็บปวยที่เกิดจากจากปฏิบัติงาน

OUR PRIDE
OUR
SUSTAINABILITY
transparency
traceability
accountability
and trustworthy

1 0 0

ACHIEVING WORLD-CLASS
rEc gnition
INTERNATIONAL

NATIONAL

Best in class

DOW JONES
SUSTAINABILITY INDEXES

SAM invited PTTGC to participate in Dow
Jones Sustainability Indexes (DJSI)
assessment. The assessment’s results were
publicly announced in September 13, 2012.
PTTGC received a score at 66 or ranked at
2nd quartile performance.

Forbes 2012
Global 2000

PTTGC is ranked at 665th in Forbes 2012 Global
2000 (world’s biggest companies). Four
aspects have been taken into consideration
for the evaluation: Sales, Profits, Assets and
Market Value.

ASIA PACIFIC ENTERPRISE
LEADERSHIP AWARDS

The Career Development Project: Luffala
won the Asia Pacific Enterprise Leadership
Awards (APELA) under Sustainable
Development category.

PRIME MINISTER’S
INDUSTRY AWARD 2012

PTTGC 3 won the Prime Minister’s Industry
Awards 2012. The award was given to
companies with safety initiatives that bring
benefit to community and country as a
whole.

UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT ADVANCED LEVEL

PTTGC is the first and only company in
Thailand to join United Nations Global
Compact Advanced Level, the highest
level of UNGC and comply with 24 criteria
of UNGC Advanced Level.

PLATTS 2012
GLOBAL ENERGY AWARDS

ICIS TOP 100 CHEMICAL
COMPANIES 2012

With an outstanding operational excellence
and acceptance from businesses and
stakeholders globally, the Company is
ranked at 24th from 100 world leading
petrochemical companies in ICIS Top 100
Chemical Companies.

GLOBAL REPORTING
INITIATIVES (GRI A+)

PTTGC’s initiative; Biodiversity project was PTTGC Sustainability Report 2011 received
granted with Global Energy Award Winner in GRI certification at level A+, which is the
Stewardship: Corporate Social Responsibility highest certification level.
category. Also received an Awards of
Excellence in Stewardship category.

THE BEST
PAPER AWARDS

AMCHAM CSR EXCELLENCE
RECOGNITION 2012

PTTPE, LDPE operating process “Hyper P T T G C r e c e i v e d A M C H A M C S R
Compressor Intercooler Cleaning by Using Excellence Recognition 2012 Silver Class
Pipe Cleaning Machine” received the for 3 consecutive years.
Best Paper Awards from the 7th LDPE Plant
Improvement Conference, Germany.
This technique is highly cost effective.

THAILAND’S TOP CORPORATE
BRAND VALUES 2012

PTTGC received Thailand’s Top Corporate
Brand Values 2012 with brand value at
44,432 MB. The brand values were assessed
by Corporate Brand Success Valuation (CBS
Valuation).

1

0

1

Beyond ComPLIANCE

Business Leader’s Award
Fight Human Trafficking

PTTGC’s fight against human trafficking
initiatives was being nominated in UNGC:
Business Leader’s Award Fight Human
Trafficking.

Zero Waste to Landfill
Achievement Award

PTTGC’s (Branch 2, 3 and 4) excellence
waste management were awarded with
Zero Waste to Landfill Achievement Award.
Conferred by Department of Industrial
Works.

CARBON FOOTPRINT

PTTGC is the first polyethylene producer in
Thailand that 47 High Density Polyethylene
product grades are certified and received
the Carbon Footprint labeling from Thailand
Greenhouse Gas Organization.

Green Industry

All PTTGC Group’s environmental
management and continual improvement
was certified with Green Industry at level 3,
Green System, from Ministry of Industry.

3R S AWARDS

From an excellent waste management,
PTTGC Plants were granted with 3Rs awards
(Reduce, Reuse, and Recycle) and was
nominated as a pilot project for Department
of Industrial Works.

SAA AWARDS FOR
LISTED COMPANIES 2012

PTTGC won Best CEO, CFO and IR Awards
from SAA Awards for Listed Companies
2012. The executives who received the
awards have been recognized with
outstanding managements’ performance
and contribution to the growth of economy,
market capital and country as a whole.

LICENSE TO OPERATE

Zero Accident 2012

Excellence in Labor Conditions
and Safety, Occupational Health
and Work Environment Award

Thai Styrenics Company Limited or TSCL
received an award of honor for Zero
Accident 2012 at silver level. Since 1998 - 2011,
TSCL has no record of lost workday for total
of 1,877,260.25 working hours.

EIA MONITORING
AWARDS 2012

PTTGC was awarded with EIA Monitoring
Awards 2012 from our excellence
environmental management together with
following EIA measures

For the 14 consecutive years, PTTGC received
an awards In Safety, Occupational Health
and Work Environment Award (National)
2012 conferred by the Ministry of Labor.

Green Star Flag Award

PTTGC (Branch 2, 4, 5 and 6) received
the Green Star Flag award as a symbol of
corporate governance for environment
year 2011 from Industrial Estate Authority of
Thailand

THE CERTIFICATE OF THAI
LABOR STANDARD
(TLS 8001-2010)

PTTGC received the certificate of Thai Labor
Standard (TLS 8001-2010) at a Completion
Level, organized by the Department of
Labor Protection and Welfare.
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รางวัลแหงความสำเร็จ
ระดับโลก

ระดับประเทศ

Best in class

DOW JONES
SUSTAINABILITY INDEXES

ไดรับเชิญใหเขารับและตอบแบบการประเมิน โดย
Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และผล
การประเมินประกาศในวันที่ 13 กันยายน 2555 โดย
บริษัทฯ อยูใน Chemical Sector และไดรับคะแนน
66 คะแนน หรือ อยูใน 2nd Quartile

Forbes 2012
Global 2000

ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ที่ 665 จาก 2,000 บริ ษั ท
จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเดนจากทัว่ โลก โดยพิจารณา
จาก 4 ปจจัย ไดแก ยอดขาย (Sales) กำไร (Profits)
สินทรัพย (Assets) และมูลคาทางการตลาด (Market
Value)

ASIA PACIFIC ENTERPRISE
LEADERSHIP AWARDS

ไดรับรางวัลจาก Asia Pacific Enterprise Leadership
Awards (APELA) ในสาขาการพัฒนาสังคมอยางยัง่ ยืน
จากโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนของบริษัทฯ

PRIME MINISTER’S
INDUSTRY AWARD 2012

บริษัทฯ (สาขา 3) ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประจำป 2555 ประเภทการบริหารความปลอดภัย
ซึ่งมอบใหแกผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
ความคิดริเริ่ม และมีความคิดสรางสรรคสิ่งที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT ADVANCED LEVEL

เขารวมเปนเครือขายกับ UN Global Compact ที่
Advanced Level ซึ่งเปนบริษัทแรกในประเทศไทย
ที่ปฏิบัติตามเกณฑขั้นสูงสุดของขอตกลงโลกแหง
สหประชาชาติ

PLATTS 2012
GLOBAL ENERGY AWARDS

รับรางวัล Global Energy Awards Winner ประเภท
โครงการพัฒนาสังคมยอดเยี่ยมแหงป และรางวัล
Excellence Awards ดาน Stewardship ป 2012
จากโครงการเขาหวยมะหาด

THE BEST
PAPER AWARDS

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ในกลุมบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ไดรับรางวัล Best Paper
Awards จากงานสัมมนา 7th LDPE Plant Improvement
Conference จากการบรรยายในหัวขอ “Hyper
Compressor Intercooler Cleaning by Using Pipe
Cleaning Machine” ของกระบวนการผลิต LDPE,
PTTPE ณ ประเทศเยอรมัน

THAILAND’S TOP CORPORATE
BRAND VALUES 2012

รับรางวัลมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดจากกลุมสินคา
อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ มีมูลคาแบรนดองคกร
44,432 ลานบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand
Success Valuation (CBS Valuation)

ICIS TOP 100 CHEMICAL
COMPANIES 2012

รับการจัดอันดับโดย ICIS ในอันดับที่ 24 จาก 100
บริษัทชั้นนำในธุรกิจปโตรเคมีของ ICIS จากผลการ
ดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและ
ผูมีสวนไดเสีย ในป 2012

GLOBAL REPORTING
INITIATIVES (GRI A+)

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2011 ของ
บริษัทฯ ไดรับการรับรองความถูกตองจาก Global
Reporting Initiative ที่ระดับสูงสุด A+

AMCHAM CSR EXCELLENCE
RECOGNITION 2012

รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition
2012 ในระดับ Silver Class ในฐานะองคกรที่ดำเนิน
กิจกรรมเปนประโยชนและรับผิดชอบตอสังคมโดดเดน
ตอเนื่องเปนปที่ 3
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Beyond ComPLIANCE

Business Leader’s Award
Fight Human Trafficking

ไดรับเลือกใหเขาชิงรางวัล Business Leader’s Award
Fight Human Trafficking ของ UNGC จากการ
ดำเนินงานดานการตอตานการคามนุษย

การลดปริมาณของเสีย
นำไปฝงกลบจนเปนศูนย

บริษัทฯ (สาขา 2, 3, และ 4) ไดรางวัลยอดเยี่ยมดาน
การลดปริ ม าณของเสี ย นำไปฝ ง กลบจนเป น ศู น ย
(Zero Waste to Landfill Achievement Award) ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คารบอนฟุตพริ้นท

บริ ษั ท ฯ เป น ผู ผ ลิ ต โพลี เ อทิ ลี น ความหนาแน น สู ง
(HDPE) รายแรกทีไ่ ดรบั เครือ่ งหมายคารบอนฟุตพริน้ ท
สำหรับผลิตภัณฑ จำนวน 47 เกรดจากองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ซึ่ ง สะท อ นการเป น องค ก รที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น
มิตรตอสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรมสีเขียว

ไดรับการรับรองใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ
ที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

3R S AWARDS

บริษัทฯ (สาขา 2, 3, 4, 5 และ 6) ไดรับรางวัลจาก
การจั ด การของเสี ย ภายในโรงงานตามหลั ก 3Rs
(Reuse, Reduce และ Recycle) และไดรับเลือกเปน
โครงการนำรองในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช
ประโยชนกากอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

SAA AWARDS FOR
LISTED COMPANIES 2012

รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยมจากเวที SAA
Awards for Listed Companies 2012 โดยรางวัล
พิจารณาผูบ ริหารทีม่ คี วามสามารถในการบริหารทีเ่ ปน
เลิศและเปนผูท มี่ สี ว นอยางมากตอการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

LICENSE TO OPERATE

โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำงานใหเปนศูนย ป 2555

บริษัท ไทยสไตรีนิคส จำกัด (TSCL) ในกลุมบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโลประกาศเกียรติคุณ
โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให
เปนศูนยป 2555 โดย TSCL ไมมีอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานตั้งแตป 2541 - 2554 รวม 1,877,260.25
ชั่วโมงการทำงาน

EIA MONITORING
AWARDS 2012

รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2012 จากการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการในการรายงานผลวิ เ คราะห
ผลกระทบสิง่ แวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอม
ดีเดน

สถานประกอบการดีเดนดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
ระดับประเทศ

รับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ปที่ 14
จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลธงขาวดาวเขียว

บริษัทฯ (สาขา 2, 4, 5 และ 6) ไดผานการประเมิน
และรับรางวัลธงขาวดาวเขียว ซึ่งเปนรางวัลที่แสดง
ถึ งการมีธรรมาภิบาลดานสิ่ งแวดลอมดีเ ดน การ
บริหารจัดการสิง่ แวดลอมโปรงใส ไมทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

THE CERTIFICATE OF THAI
Labor STANDARD
(TLS 8001-2010)

รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
ระดับสมบูรณ โดยกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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2012 SUSTAINABILITY
PERF RMANCE DATA
ประสิทธิผลการดำเนินงานป 2555
Economics
Required Data

Sale Revenues
Operating Costs
Employee Wages and Benefits
Dividend Payments for the Performance of the Year
Payments to Government
Tax Privileges from the Board of Investment, Thailand not expect a direct
financial return from the assistance offered.

UNIT

Amount

Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht

572,018
515,391
2,984
10,139
1,611
2,601
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People
Total
Required Data

Total Employee
Permanent Employee
Total Employee by Area
Rayong
Bangkok
Others
Total Employee by Level
Executive (Level 13-18)
Middle Management (Level 10-12)
Senior (Level 8-9)
Employee (Level 7 and Below)
Employee by Age
Over 50 Years Old
30-50 Years Old
Below 30 Years Old
Total Turnover
Turnover Rate
Turnover by Area
Rayong
Turnover Rate
Bangkok
Turnover Rate
Others
Turnover Rate

UNIT
Male

Female

Person
Person

2,645
2,635

894
892

Person
Person
Person

2,474
171
-

590
304
-

Person
Person
Person
Person

95
277
511
1,762

21
90
192
591

Person
Person
Person

227
1,794
624

50
563
281

%

2.8

2.68

Person
%
Person
%
Person
%

56
2.26
18
10.53
-

7
1.19
17
5.59
-
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People
Total
Required Data

Turnover by Age
Over 50 Years Old
30-50 Years Old
Below 30 Years Old
New Employee
New Hire Rate
New Employee by Area
Bangkok

Others
New Employee by Age
Over 50 Years Old
30-50 Years Old
Below 30 Years Old
Number of Employee
Entitle for Parental Leave
Number of Employee Taken Parental Leave
Number of Employee
Returned to Work After Parental Leave
Return to Work Rate
Number of Employee
Entitle for Parental Leave Who
Still Employed for the Next 12 Months
Retention Rate

UNIT
Male

Female

Person
Turnover rate (%)
Person
Turnover rate (%)
Person
Turnover rate (%)
Person
New Hire Rate (%)

31
13.66
26
1.45
17
2.72
62
2.34

2
4
6
1.07
16
5.69
70
7.83

Person
New Hire Rate (%)
Person
New Hire Rate (%)

14
8.19
48
1.94

42
13.82
28
4.75

Person
New Hire Rate (%)
Person
New Hire Rate (%)
Person
New Hire Rate (%)
Person

4
1.76
9
0.5
49
7.85
2,645

4
8
17
3.02
49
8.29
894

Person
Person

76
76

28
28

%

100

100

Person

2,645

894

%

100

100
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POSITION
Required Data

Average Training hour of
employee by position

Unit

Hours per
Person

Year

2012

Board/CEO

Level 15-16

Level 13-14

Level 11-12

0

36.17

25.04

29.85

Human Rights
Required data

Percentage and total number of significant investment
agreements and contracts that include clauses
incorporating human rights concerns, or that have
undergone human rights screening.
Percentage of significant suppliers, contractors and other
business partners that have undergone human rights
screening, and actions taken.
Total number of incidents of discrimination and corrective
actions taken.
Operations and significant suppliers identified in which
the right to exercise freedom of association and collective
bargaining may be violated or at significant risk,
and actions taken to support these rights.
Operations and significant suppliers identified as having
significant risk for incidents of child labor, and measures
taken to contribute to the effective abolition of child
labor.
Operations and significant suppliers identified as having
significant risk for incidents of forced or compulsory labor,
and measures to contribute to the elimination of all forms
of forced or compulsory labor.

ExplaInAtion

100% for operations in Thailand where all contracts
incorporate Thailand labor law requirements which
covers human rights issues. Most of our significant
investments are in Thailand (see Section 2.1 - Supplier
Management)
100% for operations in Thailand. Our Vendor application
form is a form of screening and it includes Human Rights
requirement. In addition, onsite contractors are required
to obtain work permit and human rights issues, such as
child labor are assessed at this time.
0
None identified from our vendor assessment process in
our Vendor Management System
None identified from our vendor assessment process in
our Vendor Management System
None identified from our vendor assessment process in
our Vendor Management System
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health & Safety
Reporting Scope:
Environment

Near Miss
(Case)
Occupational Illness
Frequency Rate (OIFR)
(Case/Million Work Hours)
Fatalities
(Case)
Lost Workday Case
(LWC)
(Case)
Total Recordable
Injuries Case
(Case)
Total Recordable
Injuries Rate (TRIR)
(Case/Million Work Hours)
Lost Time Injury
Frequency Rate (LTIF)
(Case/Million Work Hours)
Number of process safety events includes
an unplanned or uncontrolled loss of
primary containment (LOPC) release of
any material, including non-toxic and
non-flammable materials (Case)
Education, training, counselling,
prevention, and risk-control programs in
place to assist workforce members, their
families, or community members regarding
serious diseases.
Environment
Reporting Scope:
Environment

Total Material Use
- Recycle Input Material

Olefins

Aromatics

Refinery

Employee
Contractor
Employee
Contractor
Employee
Contractor
Employee
Contractor
Employee
Contractor
Employee
Contractor
Employee
Contractor

12
7
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0.65
0
0.65

0
21
0
0
0
0
0
0
4
3
3.9
1.1
0
0

72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tier 1

1

0

0

Tier 2

0

0

1

PTTGC has provided free H1N1 vaccine to all employees and contractors,
yearly, and has offered subsidized-price vaccine to their families. For 2012,
PTTGC has provided vaccines to 1,601 employees, 333 contractors and 921
for their families members.

- Energy and GHG
UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

Million Tons
Million Tons

2.17
0.92

5.36
0.02

8.62
1.24
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Environment

- Energy and GHG

Reporting Scope:
Environment

Direct Energy Consumption
Direct Energy Intensity
- Natural Gas
- LPG
- Diesel
- Gasoline
- Other (Fuel Oil)
Total Indirect Energy
- Electricity Purchased
- Steam
Direct GHG (Total)
• CO2
• CH4
• N2O
• SF6
• HFC
Indirect GHG
Indirect GHG (Scope 3)
GHG Intensity

UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

Million GJ
GJ/tons
throughput
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million GJ
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Million Tons of CO2
Equivalent
Tons CO2 Equivalent/
tons of throughput

32.63
15.07

4.36
0.81

12.24
1.42

32.01
0
0
0
0.62
5.85
1.18
4.67
2.02

4.36
0
0
0
0
6.85
0.96
5.05
1.43

12.24
0
0
0
0
0
0
0
1.15

1.99

1.43

1.15

0.03

0.0006

0.0004

0.0001

0.0007

0.0005

0

0

0

0

0

0

0.27

0.84

0.003

2.50
1.06

0.42

0.13

1

1

0

Environment

- Energy and GHG

Reporting Scope:
Environment

Volume of Methane Emitted
(leakage, venting, and flaring)
Direct CH4 Emissions
(extracted from GHG)
Volume of flared hydrocarbon
Volume of vented
hydrocarbon

Unit

Year

Olefins

Aromatics

Refinery

Tons

2012

0.87

0.07

1.21

Tons

2012

2.72**

24.74

18.26

Tons
Tons

2012
2012

0.87
0

0.07
0

1.12
0

** 1,138.78 tonnes of methane is calculated under ethylene production activity, but we utilize methane from this activity to be fuel in combussion process not directly be emitted to the atmosphere.
Reporting Scope:
Environment

Total energy saved
by efforts to reduce
energy use and
increase energy
efficiency
Total indirect energy
saved from initiative
to reduce indirect
energy use

Initiatives

Unit

Olefins

Aromatics

Refinery

Fuel Saving

GJ

226,495

261,914

47,708

Electricity Saving
Steam Saving

GJ
GJ

0
65,861

80,658
49

0
0

Reporting Scope:
Environment

Total amount of renewable
energy generated by source.
Environment
Reporting Scope:
Environment

Total Water Withdrawal
- Surface Water
- Seawater
- Once Through Cooling Water

UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

MWh

0

0

0

UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

Million m3
Million m3
Million m3
Million m3

19.52
7.67
7.19
0

1.54
0.13
0
0

2.67
2.67
0
0

- Water

1

Environment

1

- Water

Reporting Scope:
Environment

UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

Million m3
Million m3
Million m3
Million m3

4.65
0
0
0

1.41
0
0
0

0
0
0
0

Million m3

0

0

0

% of water withdrawal
m3
Million m3/ tons
of throughput
Million m3
Tons
Tons
Tons
Tons

1.97%
384,222
9.01

1.66%
25,550
0.29

4.59%
122,640
0.31

1.19
3.16
77.64
15.81
0.80

0.86
1.59
27.23
3.82
1.10

0.72
1.65
28.77
3.60
0.04

- Municipal Water
- Groundwater
- Total salt/brackish water
- Water from all other sources
- Water returned to the source
of extraction at similar or
higher quality as raw water
extracted
Recycle & Reuse Water
Water intensity
Total Water Discharge
BOD Loading
COD Loading
TSS Loading
O & G Loading
Environment
Reporting Scope:
Environment

- Waste
Unit

Year

Olefins

Aromatics

Refinery

Waste Disposal

Tons

Total Hazardous Waste

Tons

2012
2012
2011
2012
2011
2012
2011

14,702
10,894
5,474
58
127
0
0

1,952
1,952
1,799
163
262
0
0

5,682
4,369
6,035
1,769
162
0
0

- Landfill

Tons

- Reuse

Tons

1

1

1

2

Environment
Reporting Scope:
Environment

- Waste
Unit

- Recycle

Tons

- Recover

Tons

- Sorting

Tons

- Treatment

Tons

- Incineration

Tons

- Other

Tons

Total Non-Hazardous
Waste Disposal

Tons

- Landfill

Tons

- Reuse

Tons

- Recycle

Tons

- Recover

Tons

- Sorting

Tons

Year

Olefins

Aromatics

Refinery

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

10,511
5,286
0
0
0
0
0
2
47
0
278
59
3,808
4,173
277
337
10
0
144
11
0
0
1,653
1,063

1,788
1,537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,419
5,667
0
0
0
0
0
0
0
0
171
206
1,313
45
20
45
0
0
1,294
0
0
0
0
0

1

Reporting Scope:
Environment

Unit

- Treatment

Tons

- Other

Tons

Total weight of exported
hazardous waste

Tons

Total weight of treated
hazardous waste

Tons

Environment
Reporting Scope:
Environment

1

Year

Olefins

Aromatics

Refinery

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

261
0
1,462
2,761
33
59
0
0

0
0
0
0
96
0
0
0

0
0
0
0
171
206
0
0

Year

Olefins

Aromatics

Refinery

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.02
0.05
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

- Spill
Unit

Volume of
Hydrocarbon Spills

m3

Number of
Hydrocarbon Spills

Case

Volume of
Non-Hydrocarbon Spills

m3

Number of
Non-Hydrocarbon Spills

Case

Volume of significant hydrocarbon
and non-hydrocarbon
spills
from 3rd party

m3

Number of significant hydrocarbon
and non-hydrocarbon
spills
from 3rd party

Case

3

1

1

4

Environment
Reporting Scope:
Environment

Emissions of ozone-depleting
Substances (ODS) by weight
Volatile Organic
Compounds (VOCs)
VOCs intensity
Nitrogen Oxide (NOx)
NOx intensity
Sulphur Dioxide (SO2)
SO2 intensity

Total Suspended Particle (TSP)

TSP intensity

- Air Emissions
Unit

Year

Tons
CFC-11eq

2012

Tons
Tons/
Tons of
throughput
Tons
Tons/
Tons of
throughput
Tons
Tons/
Tons of
throughput

Olefins

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

500
501
0.00023
0.00023
1,659
1,817
0.00077
0.00082
6
7
0.0000028
0.0000031

2012

0**

2011

0.43

2012

0**

2011

0.00000019

Tons

Tons/
Tons of
throughput

** The boiler did not operate in 2012, except for periodic tests, monitoring was not conducted.

Aromatics

0.351
at PTTGC 7
1,847
1,847
0.00034
0.00033
622
527
0.00012
0.000095
108
102
0.000013
0.000018
Not Applicable
as not required
by law
Not Applicable
as not required
by law
Not Applicable
as not required
by law
Not
Applicable

Refinery

256
349
0.000030
0.000048
823
603
0.000095
0.000083
1,370
1,475
0.00019
0.00020
102
33
0.000012
0.0000045

1

Environment
Reporting Scope:
Environment

Monetary value of significant fines
and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with
laws and regulations
Monetary value of significant fines
and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations
Total number of substantiated
complaints regarding breaches of
customer privacy and losses of
customer data
Monetary value of significant fines
for non-compliance with laws and
regulations concerning the provision
and use of products and services
Tatal number of incidents of
non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning health
and safety impads of products and
services, by type of outcomes

1

- Compliance
UNIT

Olefins

Aromatics

Refinery

Baht

0

0

0

Baht

0

0

0

case

0

0

0

Baht

0

0

0

case

0

0

0

5

1

1

6

2013 Goals and
T rgEts
เปาหมายในป 2556
2012 Performance

Waste to Landfill
Percentage Reduction
Energy Efficiency
GHGs Reduction
Recycled Water

Unplanned
Shutdown

Tatal Recordable
Injury case per million
man-hour

2012 Goal

2013 Goal

50%
Achieved target
75%
(63%)
1% Reduction
Achieved target
1% Reduction
(1.05%)
N/A
More than
10% reduction from BAU in 2022
40,000 t-CO2eq
based on 2012.
Achieved target
30%
Maintain 30% as minimum
(31%)
recycle rate
Refinery 1st Quartile
Refinery 4th Quartile*
Solomon Aromatics 2nd Quartile
Solomon Aromatics 3rd Quartile**
Olefins 4th Quartile
Olefins 2nd Quartile
N/A
HDPE
1st Quartile
HDPE
1st Quartile
LLDPE 1st Quartile
LLDPE 1st Quartile
PTAI
PTAI
LDPE
4th Quartile
LDPE 2nd Quartile
EO/EG 1st Quartile
EO/EG 1st Quartile
Achieved target
(1.2 cases per million work hours)

2 cases
per million
work hours

* There will be a mini Turn-Around in May-June 2013, if we eliminate this factor the 2013 goal for Refinery will be 1st Quartile
** There will be a Plant Shutdown in 2013, if we eliminate this factor the 2013 goal for Aromatics will be 2nd Quartile

2 cases per million work hours

1

1

7

GRI
ontent Index
Strategy and ProfiLE
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

1.1

CEO statement

CEO Statement

1.2

Description of key impacts, risks and opportunities

Section 2.2 Risk and
Crisis Management

2.1

Name of the organization.

2.2

Primary brands, products and/or services

2.3

Operational structure of the organization

2.4

Location of organization’s headquarters

2.5

Number of countries where the organization operates

2.6

Nature of ownership and legal form

2.7

Markets served

2.8

Scale of the company

2.9

Significant changes (size/structure/ownership) during the reporting period

There has been no significant structural
changes during the reporting period.

2.10

Awards

Section 4.1 Achieving World-Class
Recognition

3.1

Reporting period

3.2

Date of most recent previous report

3.3

Reporting cycle

3.4

Contact point

Our Business

3.5

Process for defining report content

Materiality Assessment

3.6

Boundary of the report

3.7

Limitations on the scope/boundary of the report

3.8

Basis for reporting on other partners

3.9

Data measurement techniques and the bases of calculations

3.10

Re-statements

3.11

Significant changes (scope/boundary/measurement method)
from previous reporting periods

3.12

GRI content index

GRI Content Index

3.13

External assurance policy and practice

Independent Assurance

Our Business

About This Report

About This Report

UNGC
Principles

Statement
of Continuing
Support
7

1

1

8

Strategy and ProfiLE
Profile

Description

4.1

Governance structure

4.2

Whether the Chair of the highest governance body is also an executive
officer

4.3

Number and gender of board members that are independent
and non-executive

4.4

Mechanisms for providing recommendations

4.5

Linkage between compensation of seniors & executives and company’s
performance

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

Section 2.1 Corporate Governance

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

4.6

Processes in place to ensure conflicts of interest are avoided

4.7

Process for determining the composition, qualifications and expertise of
the highest governance body

4.8

Developed statements of mission or values,
codes of conduct and principles

4.9

Procedures overseeing organization’s identification and management of
economic, environmental and social performance

4.10

Evaluating board effectiveness

4.11

Precautionary principle

Section 2.2 Risk and Crisis Management

4.12

Principles or external initiatives on economic, environmental and social
aspects

CEO Statement and UNGC COP Advanced
Level

4.13

Memberships in associations and national/international advocacy
organizations

Section 4.1 Achieving World-Class
Recognition

4.14COMM

Stakeholder groups

4.15

Basis for identification and selection of stakeholders

4.16

Approaches to stakeholder engagement

4.17COMM

Stakeholders’ topics and concerns

Section 2.1 Corporate Governance

7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Section 2.1 Corporate Governance,
Stakeholder Engagement

Economic
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

1,4,6 and 7

DMA EC

Disclosure on Management Approach-Economic

EC1COMM

Direct economic value generated and distributed, including revenues,
operating costs, employee compensation, donations and other
community investments, retained earnings and payments to capital
providers and governments

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

EC2COMM

Financial implications and other risks and opportunities for the
organization’s activities due to climate change

Section 2.2 Climate Strategy

EC3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.
Significant financial assistance received from government

Section 3.4 Our people

7

1

Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

1

9

UNGC
Principles

EC4

Significant financial assistance received from government.

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

EC5

Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to
local minimum wage at significant locations of operation.

PTTGC provide equal remuneration based on
job category to all our employees regardless
of gender, race or religion.

1

EC6COMM

Policy, practices and proportion of spending on locally-based suppliers
at significant locations of operation.

Section 2.1 Supplier Management

6

EC7COMM

Procedures for local hiring and proportion of senior management hired
from the local community at significant locations of operation.

PTTGC is a Thai company and all members
of our Senior Management are Thai.
(Section 2.1 Corporate Governance)

6

EC8COMM

Development and impact of infrastructure investments and services
provided primarily for public benefit through commercial, in-kind,
or pro bono engagement.

Section 2.3 Corporate Citizenship

EC9COMM

Understanding and describing significant indirect economic impacts,
including the extent of impacts

Annual Report

OG1

Volume and type of estimated proved reserves and production.

Not applicable as PTTGC is not an
exploration and production company

Environment
Profile

Description

DMA EN

Disclosure on Management Approach-Environment

EN1COMM

Materials used by weight or volume.

EN2COMM

Percentage of recycled materials used

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

7, 8, and 9
8
8 and 9
Section 5.1 2012 Sustainability Performance

EN3

Direct energy consumption

8

EN4

Indirect energy consumption

8

OG2

Renewable energy investment

OG3

Renewable energy generation

EN5

Energy saved

EN6

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products

EN7

Initiatives to reduce indirect energy consumption

EN8COMM

Water withdrawal

There is no investment in renewable energy
in 2012.
Section 5.1 2012 Sustainability Performance
8 and 9
Section 1.2-1.3
Section 5.1 2012 Sustainability Performance
8

1 2 0

Environment
Profile

EN9COMM

Description

Water sources affected by water withdrawal

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

Section 1.3 Green Process
We obtain our municipal water supply from
the GLOW, and extract water from the sea
and the canal reservoirs called Chak Mhak
Dokkrai, Nhong Pla Lai, Klong Yai Reservoirs.
The reservoirs Chak Mhak canal is are not
used by the nearby communities and is
classified as an industrial canal. We also
conduct water risk assessment exercise as
a group (PTT Group), and this includes
assessing our water supply risk. In addition,
PTTGC also initiated an Integrated Water
Management with the goal to maximize
the value of limited water resource in our
area of operation, and prevent conflict.
However, we do not currently have a
threshold for water extraction.

8

EN10

Water recycled and reused

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

8 and 9

EN11

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to,
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected
areas

Not applicable to PTTGC as site is located at
the industrial area of Rayong

8

EN12

Description of significant impacts on biodiversity

Not relevant to PTTGC as site is not located
at such areas

8

EN13

Habitats protected or restored

Section 2.3 Corporate Citizenship

8

EN14COMM

Strategies and plans for managing impacts on biodiversity

Section 2.3 Corporate Citizenship

8

OG4

Operating sites with biodiversity risk assessment

Not applicable as none of PTTGC assets are
located in such areas

8

Not applicable as none of PTTGC assets are
located in such areas

8
8

EN15

IUCN Red List species

EN16COMM

Direct and indirect GHG

Section 1.3 Green Process

EN17COMM

Other relevant indirect GHG

Section 1.2 Green Products and Labeling

EN18COMM

Initiative to reduce GHG

Section 1.3, 2.2

8

EN19

Emission of ODS

Section 1.3 Green Process

8

EN20COMM

NOx, SOx, and other emissions

Section 1.3 Green Process

8

EN21

Water discharge

Section 1.3 Green Process

8

EN22COMM

Waste

Section 1.3 Green Process

8

OG5

Volume of formation or produced water

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

8

EN23COMM

Spills

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

8

OG6

Volume of flared and vented hydrocarbon

Section 1.3 Green Process

8

OG7

Amount of drilling waste

Not applicable

8

EN24

Weight of transportation

PTTGC does not import, export or transport
hazardous waste internationally.

7, 8, and 9

1

2

1

Environment
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

EN25

Biodiversity affected by organization’s discharges of water and runoff

Section 1.3 Green Process

EN26COMM

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services

Section 1.2 Green Products and Labeling

EN27

Percentage of products sold and their packaging materials
that are reclaimed by category.

No initiatives

OG8

Benzene, Lead and Sulphur content in fuels

We do not produce any fuels that
significantly exceed national regulations.
Our Refinery produces fuel up to Euro IV
grade, which is more stringent than Thailand
regulations

8
7, 8, and 9

EN28

Environmental fines and sanctions

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

EN30

Environmental protection expenditures and investments

Section

7, 8, and 9
8 and 9

Labor Practice
Profile

Description

DMA LA

Disclosure on Management Approach - Labor Practice

LA1

Total workforce

LA2

Rate of new employee hires and employee turnover

LA3

Benefits for employees

LA4

Employees covered by collective bargaining agreements

LA5

LA7COMM

Notice period regarding operational changes

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

1, 3, 6
6
Section 3.4 Our People

6
6

Section 3.4 Our People.
We have no such system in Thailand,
but PTTGC does not object.
We have no policy on minimum notice
period, but we keep our employees well
informed of operational changes through
a variety of channels including newsletters,
bulletin boards, intranet news and via our
leaders and managers constant employee
engagement activities.

1 and 3

3

1

Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism. Fatality
Section 3.5 Health and Safety Excellence

LA8

Training regarding serious diseases

LA9

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

LA10

Hours of training per year per employee

LA11

Programs for skills management and lifelong learning

LA12

Employee performance review

LA13

Composition of governance bodies and breakdown of employees

1
Section 2.2 Risk and Crisis Management

1

Section 3.4 Our People

2012 Performance Data. As PTTGC is a Thai
company, our employees are all Thais and
we have no groups which are considered
as minority.

1 and 6

1 2 2

Environment
Profile

LA14

LA15

Description

Basic salary and remuneration

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

Ratio of basic salary of women to men is 1.
PTTGC employs equal remuneration
regardless of gender.

1 and 6

Section 3.4 Our Peoole

Return to work

Human Rights
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

DMA HR

Disclosure on Management Approach - Human Rights

1, 2, 3, 4, 5, 6

HR1

Significant investment agreements and contracts undergone human rights
screening

1, 2, 3, 4, 5, 6

HR2

Significant suppliers and contractors undergone human rights screening

1, 2, 3, 4, 5, 6

HR3

Employee training concerning aspects of human rights

HR4

Non-discrimination

1, 2, 6

HR5

Freedom of association and collective bargaining

1, 2, 3

HR6

Child labor

1, 2, 5

HR7

Forced and compulsory labor

1, 2, 4

HR8COMM

Security practices

HR9COMM

HR10

OG9

HR11

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

1, 2, 3, 4, 5, 6

PTTGC uses third party security personnel
from a reputable supplier and although
we do not have the training record for the
personnel, the supplier have been subjected
to our assessment program under the Vendor
Management System, which included
provision on labor law and human rights.

1 and 2

This is not relevant to our business as our
operations are not located in areas where
we threaten rights of indigenous people.

1 and 2

While we do not conduct a review for our
operations, our operations in Thailand
adhere to our Code of Conduct, with
grievance mechanisms in place, and this
covered Human Rights.

1

Operations where indigenous communities are presented or affected by
activities.

This is not relevant to our business as our
operations are not located in areas where
we threaten rights of indigenous people.

1

Grievances related to human rights

The feedback mechanism is currently
under development and was only recently
implemented. Thus no feedback has been
received yet.

Violation involving rights of indigenous people

Operations subjected to human rights reviews

1 2 3

Society
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

10

DMA SO

Disclosure on Management Approach - Society

SO1

Impacts of operations on communities

CEO statement Section
2.3 Corporate Citizenship

SO2

Business units analysed for risks related to corruption

All of our Business Unit in Thailand under
this SD Report are subject to our Corporate
Governance policy and monitoring
mochanism. None of our significant
operations are identified to have
significant risk related to corruption.

SO3

Anti-corruption training

Anti-corruption policies are available in
PTTGC’s Code of Conduct, Corporate
Governance Handbook and Compliance
Policy are integrated into all aspects of
our operations including the procurement
process. All employees are trained on this
within the first week of their employment and
most sign on the handbook once they have
completed the training and understood the
handbook.

SO4

Response to corruption incidents

No corruption incidents were identified in
2012. Our Corporate Governance Handbook,
Page 38, outlines our response to such
matters.

10

SO5COMM

10

Participation in public policy development and lobbying
Corporate Governance Handbook,
Page 56

SO6

Political contribution

SO7

Actions for anti-competitive behaviour

PTTGC Code of Conduct ensures that our
suppliers have equal opportunity in
procurement process.

SO8COMM

Fines and non-monetary sanctions for non-compliance with laws

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

SO9COMM

Operations with significant potential or actual negative impacts on local
communities

Not Applicable, as we have zero operations
which has significant potential or actual
negative impacts on local communities.

SO10COMM

Preventions and mitigations measures

OG10

Number and description of significant disputes with local communities
and indigenous peoples

This is not relevant to our business as our
operations are not located in areas where
we threaten rights of indigenous people.

OG11

Numbers of sites that have been decommissioned and sites that is in the
process of being decommissioned.

Not Applicable to our petrochemical
business

OG12

Operations where involuntary resettlement took place, the number of
households resettled in each and how their livelihoods were affected in
the process.

Not Applicable to PTTGC as site is located
at the industrial area of Rayong.

OG13

Number of process safety events, by business activity

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

10

1 2 4

Product Stewardship
Profile

Description

Reference Page/
Justification for Exclusion

UNGC
Principles

DMA PR

Disclosure on Management Approach - Product Responsibility

1, 8

PR1

Health and safety impacts of products and services

Section 1.2 Green Products and Labeling

1

PR2

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

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

1

PR3

Product information requirements

Section 1.2 Green Products and Labeling

8

PR4

Incidents of non-compliance concerning products and service
information and labelling

We do not specifically report on this
indicator, but adhere to all legislation
and PTTGC code of conduct.

8

PR5

Customer satisfaction

Section 3.1 Customer Relationship
Management

PR6

Programs for adherence to laws related to marketing communications

We do not specifically report on this indicator,
but adhere to all legislation and PTTGC code
of conduct. Given the nature of upstream
chemical business, this is not a priority
environmental or social issue for PTTGC.
It does not appear through out issues ranking
process or our systematic and transparent
issue selection process for reporting.

PR7

Incidents of non-compliance with regulations concerning marketing
communications

We do not specifically report on this indicator,
but adhere to all legislation and PTTGC code
of conduct. Given the nature of upstream
chemical business, this is not a priority
environmental or social issue for PTTGC.

PR8

Complaints regarding breaches of customer privacy and losses of
customer data.

PR9

Fines for non-compliance with laws and regulations concerning the
provision and use of products and services

OG14

Volume of biofuels produced and purchased meeting sustainability criteria.

Section 5.1 2012 Sustainability Performance

PTTGC dose not produce biofuels and
purchase biofuels no more than what is in
commercially available fuels as mandate by
Thailand goverment.

1

1 2 5
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 5@KHC@SDÄ/33Ä&"iRÄRDKE CDBK@Q@SHNMÄENQÄ&1(iRÄ@OOKHB@SHNMÄKDUDKÄ Ä
 $U@KT@SDÄSGDÄQDKH@AHKHSXÄ@MCÄ@BBTQ@BXÄNEÄEHUDÄRDKDBSDCÄC@S@RDSR ÄÄÄ
Ä
3NÄ ENQLÄ NTQÄ BNMBKTRHNMRÄ SGDÄ @RRTQ@MBDÄ V@RÄ TMCDQS@JDMÄ @RÄ @Ä R@LOKHMFÄ DWDQBHRDÄ @MCÄ BNUDQDCÄ SGDÄ
ENKKNVHMFÄ@BSHUHSHDRÄ
 1DUHDVHMFÄ/33Ä&"iRÄRS@JDGNKCDQÄDMF@FDLDMSÄOQNBDRR ÄL@SDQH@KÄHRRTDRÄ@MCÄQDK@SDCÄHMENQL@SHNMÄ
 !DMBGL@QJHMFÄ /33Ä &"iRÄ L@SDQH@KÄ HRRTDRÄ @F@HMRSÄ NTQÄ NVMÄ HMCDODMCDMSÄ @M@KXRHRÄ NEÄ RS@JDGNKCDQÄ
HRRTDRÄVGHBGÄV@RÄCNMDÄAXÄDU@KT@SHMFÄDWSDQM@KÄLDCH@Ä QDONQSRÄ@MCÄQDUHDVHMFÄNSGDQÄRTRS@HM@AHKHSXÄ
QDONQSRÄVQHSSDMÄAXÄ/33Ä&"hRÄODDQRÄHMÄBNLO@Q@AKDÄHMCTRSQHDRÄ
 4MCDQRS@MCHMFÄGNVÄ/33Ä&"ÄCDSDQLHMD ÄQDRONMCÄ@MCÄQDONQSÄNMÄSGDHQÄL@SDQH@KÄHRRTDRÄ

TCHSHMFÄ/33Ä&"iRÄC@S@ÄL@M@FDLDMSÄRXRSDLRÄ@MCÄQDUHDVHMFÄRTOONQSHMFÄDUHCDMBDÄL@CDÄ@U@HK@AKDÄ
@SÄ
 SGDHQÄGD@CÄNEEHBD Ä@SÄÄ$MDQFXÄ"NLOKDW Ä!THKCHMFÄ ÄSGÄ ÄSGÄ%KNNQ Ä5HAG@U@CHÄ1@MFRHSÄ
1N@C Ä"G@STBG@J Ä!@MFJNJ Ä3G@HK@MCÄÄ
 RHSDRÄHMÄ1@XNMFÄENQÄSGDÄ.KDEHMÄ@MCÄ1DEHMDQXÄ!TRHMDRRÄ4MHSR Ä
-NSDÄÄ $BNMNLHBÄODQENQL@MBDÄC@S@ÄV@RÄS@JDMÄCHQDBSÄEQNLÄRXRSDLRÄ@TCHSDCÄAXÄEHM@MBH@KÄ@BBNTMS@MSRÄ
-NSDÄÄÄ -NÄRNTQBDÄC@S@ÄV@RÄR@LOKDCÄENQÄHSRÄ@BBTQ@BXÄ@MCÄBNLOKDSDMDRR Ä
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 "GDBJHMFÄSG@SÄSGDÄ(MCDWDRÄ@KKNVÄRS@JDGNKCDQRÄSNÄ@BBDRRÄRTRS@HM@AHKHSXÄODQENQL@MBDÄHMCHB@SNQRÄENQÄ
ANSGÄSGDÄ&1(Ä& Ä@MCÄSGDÄ.&22Ä&  Ä
+DUDKÄNEÄ RRTQ@MBDÄ
RRTQ@MBDÄ@MC
@MCÄ,@SDQH@KHSX
@MCÄ,@SDQH@KHSXÄ
Ä,@SDQH@KHSXÄ
3GDÄNOHMHNMÄDWOQDRRDCÄHMÄSGHRÄ RRTQ@MBDÄ2S@SDLDMSÄG@RÄADDMÄENQLDCÄNMÄSGDÄA@RHRÄNEÄ@ÄKHLHSDCÄKDUDKÄNEÄ
@RRTQ@MBDÄ@MCÄ@SÄSGDÄL@SDQH@KHSXÄNEÄhSGDÄOQNEDRRHNM@KÄITCFDLDMSÄNEÄSGDÄ5DQHEHDQi Ä
+10 iRÄ.OHMHNMÄ
iRÄ.OHMHNMÄ
!@RDCÄNMÄ+10 iRÄ@OOQN@BGÄMNSGHMFÄG@RÄBNLDÄSNÄNTQÄ@SSDMSHNMÄSG@SÄVNTKCÄB@TRDÄTRÄSNÄADKHDUDÄSG@SÄ
/33Ä&"ÄCNDRÄMNSÄLDDSÄ&1(iRÄ@OOKHB@SHNMÄKDUDKÄ ÄNQÄSGDÄ2DBSNQÄ2TOOKDLDMSÄENQÄ.HKÄ@MCÄ&@R ÄÄ
Ä
(SÄ HRÄ @KRNÄ NTQÄ NOHMHNMÄ SG@SÄ /33Ä &"Ä G@RÄ MNSÄ DWBKTCDCÄ @MXÄ L@SDQH@KÄ HRRTDRÄ MNQÄ SG@SÄ SGDÄ RDKDBSDCÄ
C@S@RDSRÄ@QDÄMNSÄQDKH@AKD Ä
+10 iRÄ1DBNLLDMC@SHNMRÄ
iRÄ1DBNLLDMC@SHNMRÄ
/33Ä&"ÄRGNTKCÄBNMRHCDQÄÄ
 (LOQNUHMFÄ SGDÄ C@S@Ä L@M@FDLDMSÄ RXRSDLRÄ SNÄ DMRTQDÄ ADSSDQÄ BNMRHRSDMBXÄ VHSGÄ SGDÄ QDONQSHMFÄ
QDPTHQDLDMSRÄNEÄ&1(Ä@MCÄSGDÄ2DBSNQÄ2TOOKDLDMSÄENQÄ.HKÄ@MCÄ&@RÄÄ
 HMSQNCTBHMFÄ HMSDQM@KÄ UDQHEHB@SHNMÄ OQNBDRRDRÄ RTBGÄ @RÄ @TCHSRÄ @MCÄSNOÄ L@M@FDLDMSÄ KDUDKÄ QDUHDVÄ SNÄ
HMBQD@RDÄSGDÄ@BBTQ@BXÄNEÄSGDÄC@S@RDSR Ä

Ä
Ä
Ä

Ä Ä

Ä

Ä

Ä

.O@QSÄ"G@QTQ@S@M@Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä
Ä
Ä
+10 Ä+D@CÄ5DQHEHDQÄ
Ä
.MÄADG@KEÄNEÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ0T@KHSXÄ RRTQ@MBDÄ Ä
SG
 Ä%KNNQ Ä2HQHMQ@SÄ!THKCHMF ÄÄ1@L@Ä(5Ä1N@C ÄÄ
*KNMFSNM Ä*KNMFSNDX ÄÄ
!@MFJNJÄÄ3' (+ -#ÄÄ
Ä
+10 Ä1DEDQDMBDÄ!&*Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

#@SDCÄÄ%DAQT@QXÄÄ

3GHRÄCNBTLDMSÄHRÄRTAIDBSÄSNÄSGDÄOQNUHRHNMÄADKNVÄ
3GHRÄ RRTQ@MBDÄ2S@SDLDMSÄHRÄNMKXÄU@KHCÄVGDMÄOTAKHRGDCÄVHSGÄSGDÄ1DONQSÄSNÄVGHBGÄHSÄQDEDQR ÄÄ(SÄL@XÄNMKXÄADÄQDOQNCTBDCÄHMÄHSRÄDMSHQDSX Ä
+KNXCRÄ1DFHRSDQÄ&QNTOÄ+HLHSDC ÄHSRÄ@EEHKH@SDRÄ@MCÄRTARHCH@QHDR ÄHMBKTCHMFÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ0T@KHSXÄ RRTQ@MBDÄ+HLHSDCÄ+10  Ä@MCÄSGDHQÄQDRODBSHUDÄNEEHBDQR Ä
DLOKNXDDRÄNQÄ@FDMSRÄ@QD ÄHMCHUHCT@KKXÄ@MCÄBNKKDBSHUDKX ÄQDEDQQDCÄSNÄHMÄSGHRÄBK@TRDÄ@RÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQ Ä+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ@RRTLDRÄMNÄQDRONMRHAHKHSXÄ@MCÄRG@KKÄ
MNSÄADÄKH@AKDÄSNÄ@MXÄODQRNMÄENQÄ@MXÄKNRR ÄC@L@FDÄNQÄDWODMRDÄB@TRDCÄAXÄQDKH@MBDÄNMÄSGDÄHMENQL@SHNMÄNQÄ@CUHBDÄHMÄSGHRÄCNBTLDMSÄNQÄGNVRNDUDQÄOQNUHCDC Ä
TMKDRRÄSG@SÄODQRNMÄG@RÄRHFMDCÄ@ÄBNMSQ@BSÄVHSGÄSGDÄQDKDU@MSÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄDMSHSXÄENQÄSGDÄOQNUHRHNMÄNEÄSGHRÄHMENQL@SHNMÄNQÄ@CUHBDÄ@MCÄHMÄSG@SÄB@RDÄ@MXÄ
QDRONMRHAHKHSXÄNQÄKH@AHKHSXÄHRÄDWBKTRHUDKXÄNMÄSGDÄSDQLRÄ@MCÄBNMCHSHNMRÄRDSÄNTSÄHMÄSG@SÄBNMSQ@BS Ä
Ä
#TDÄSNÄSGDÄHMGDQDMSÄKHLHS@SHNMRÄHMÄ@MXÄHMSDQM@KÄBNMSQNKÄHSÄHRÄONRRHAKDÄSG@SÄEQ@TC ÄDQQNQ ÄNQÄMNM BNLOKH@MBDÄVHSGÄK@VRÄ@MCÄQDFTK@SHNMRÄL@XÄNBBTQÄ@MCÄMNSÄ
ADÄCDSDBSDC ÄÄ%TQSGDQ ÄSGDÄUDQHEHB@SHNMÄV@RÄMNSÄCDRHFMDCÄSNÄCDSDBSÄ@KKÄVD@JMDRRÄNQÄDQQNQRÄHMÄHMSDQM@KÄBNMSQNKRÄRNÄE@QÄ@RÄSGDXÄQDK@SDÄSNÄSGDÄQDPTHQDLDMSRÄRDSÄ
NTSÄ @ANUDÄ @RÄ SGDÄ UDQHEHB@SHNMÄ G@RÄ MNSÄ ADDMÄ ODQENQLDCÄ BNMSHMTNTRKXÄ SGQNTFGNTSÄ SGDÄ ODQHNCÄ @MCÄ SGDÄ UDQHEHB@SHNMÄ B@QQHDCÄ NTSÄ NMÄ SGDÄ QDKDU@MSÄ HMSDQM@KÄ
BNMSQNKRÄ VDQDÄ NMÄ @Ä SDRSÄ A@RHR Ä Ä MXÄ OQNIDBSHNMÄ NEÄ SGDÄ DU@KT@SHNMÄ NEÄ BNMSQNKÄ SNÄ ETSTQDÄ ODQHNCRÄ HRÄ RTAIDBSÄ SNÄ SGDÄ QHRJÄ SG@SÄ SGDÄ OQNBDRRDRÄ L@XÄ ADBNLDÄ
HM@CDPT@SDÄADB@TRDÄNEÄBG@MFDRÄHMÄBNMCHSHNMR ÄNQÄSG@SÄSGDÄCDFQDDÄNEÄBNLOKH@MBDÄVHSGÄSGDLÄL@XÄCDSDQHNQ@SD Ä
3GDÄ$MFKHRGÄUDQRHNMÄNEÄSGHRÄRS@SDLDMSÄHRÄSGDÄNMKXÄU@KHCÄUDQRHNM Ä+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ&QNTOÄ+HLHSDCÄ@RRTLDRÄMNÄQDRONMRHAHKHSXÄENQÄUDQRHNMRÄSQ@MRK@SDCÄHMSNÄNSGDQÄ
K@MFT@FDR Ä
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รายงานการใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระตอ
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป ๒๕๕๕ ณ สิ้นปปฏิทิน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ขอตกลงในการใหความเชื่อมั่น
รายงานการใหความเชื่อมั่นนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลอยดส รีจิสเตอร ควอลิตี้ แอสชัวรันส (LRQA) ไดรับมอบหมายจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) “พีทีที จีซี” เพื่อใหความ
เชื่อมั่นตอชุดขอมูลสารสนเทศ ๕ รายการ ที่เปดเผยในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป ๒๕๕๕ ณ สิ้นปปฏิทิน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ “รายงาน” ซึ่ง
ชุดขอมูลสารสนเทศนี้ประกอบดวย
x
เงินบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ของสํานักงานใหญ (หนาที่ ๗๗)
x
สถิติดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การใหวคั ซีนปองกันโรค ของหนวยธุรกิจโอลิฟน ธุรกิจโรงกลั่น (หนาที่ ๑๐๘)
x
ปริมาณการใชน้ําจากแหลงตางๆ ของหนวยธุรกิจโอลิฟน (หนาที่ ๑๑๐ - ๑๑๑)
x
ประมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม ของหนวยธุรกิจโอลิฟน (หนาที่ ๑๑๐ )
x
การระบายมลพิษทางอากาศ ของหนวยธุรกิจโรงกลั่น (หนาที่ ๑๑๔ )
ขอตกลงในการจัดทํารายงานนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานใน ๓ หนวยธุรกิจของ พีทีที จีซี ในประเทศไทย เทานั้น คือ สํานักงานใหญ โอลิฟน และโรงกลั่น

ความรับผิดชอบของผูบริหาร
ผูบริหารของ พีทีที จีซี เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานและรักษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของขอมูลสารสนเทศที่ไดเปดเผย
LRQA เปนผูรบ
ั ผิดชอบตามขอตกลงในการใหความเชื่อมั่นของ “รายงาน” ตามทีไ่ ดทําไวกับ พีทีที จีซี
ไมวากรณีใดๆ “รายงาน” ฉบับนี้ยอมไดรับความเห็นชอบและอนุมัตจิ ากผูบริหาร และยังอยูในความรับผิดชอบ ของ พีทีที จีซี

แนวทางการปฏิบัตงิ านของ LRQA
เกณฑที่ใชในการสอบทานในเรื่องที่ใหความเชื่อมั่น
x แนวทางการรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G3.1) และ
x ตัวชี้วดั ของ GRI เฉพาะรายกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ - OGSS G3.1
วัตถุประสงคของการสอบทานเพื่อใหความเชื่อมั่น ประกอบดวย
x ยืนยันความสอดคลองของ “รายงาน” ตามขอกําหนดของ GRI ระดับ level A และ ตัวชี้วัดของ GRI เฉพาะรายกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ
x สอบทานผลการประเมินภายในของ พีทีที จีซี วา “รายงาน” มีความสอดคลองกับ GRI ระดับ level A+
x ประเมินความนาเชื่อถือ และความถูกตองของชุดขอมูลสารสนเทศทั้ง ๕ รายการ
เพื่อใหไดขอสรุปในการใหความเชื่อมั่นนี้ เราไดปฏิบัติการการสุมตัวอยาง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
x ทบทวนกระบวนการทํางานของ พีทีที จีซี ในการระบุประเด็นที่มีสาระสําคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสีย และขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
x ประเมินประเด็นที่มีสาระสําคัญของ พีทีที จีซี เทียบกับ การวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดเสียอยางอิสระ ผานการรายงานของสื่อตางๆ และการทบทวน
ขอมูลการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่เปดเผยโดยองคกรตางๆ ในธุรกิจเดียวกัน
x ทําความเขาใจในกระบวนการระบุประเด็นที่มีสาระสําคัญ ของ พีทีที จีซี รวมถึงการตอบสนอง และการรายงานผลในประเด็นเหลานั้น
x ตรวจสอบระบบขอมูลสารสนเทศของ พีทีที จีซี และทบทวนหลักฐานสนับสนุนตางๆ ณ
-

ที่สํานักงานใหญ ในกรุงเทพฯ เลขที่ ๕๕๕/๑ เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร เอ ชั้น ๑๔-๑๘ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
หนวยธุรกิจโอลิฟน และ ธุรกิจโรงกลั่น ในจังหวัดระยอง
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หมายเหตุ ๑ ขอมูลตัวชีว้ ัดดานเศรษฐกิจไดรับโดยตรงจากระบบฐานขอมูลทางบัญชี ที่ผานการตรวจสอบแลว
หมายเหตุ ๒ การปฏิบัตกิ ารสุมตัวอยางไมครอบคลุมถึงความแมนยําและความสมบูรณของขอมูลชั้นตน

x

ทบทวนรายการตรวจสอบการเปดเผยขอมูลตางๆ เพื่อเอื้อใหผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงตัวชีว้ ัดดานการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง GRI G3.1 และ OGSS
G3.1

ระดับของการใหความเชื่อมั่นและการรายงานประเด็นที่มีสาระสําคัญ
การใหความเห็นในรายงาน อยูบนพื้นฐานของการใหความเชื่อมั่นอยางจํากัด บนการตัดสินใจในประเด็นที่มีสาระสําคัญโดยใชวิจารณญาณของผูสอบทาน

ความเห็นของ LRQA
การปฏิบัติงานของ LRQA ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา การรายงานขอมูลของ พีทที ี จีซี ไมเปนไปตามเกณฑการรายงานขอมูลของ GRI หรือตัวชี้วัด
เฉพาะรายกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ และ
ไมพบวา พีทีที จีซี ไดละเลยประเด็นที่มีสาระสําคัญตางๆ ตามที่ควรกลาวถึง หรือมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของชุดขอมูลสารสนเทศนั้นๆ

ขอเสนอแนะของ LRQA
พีทีที จีซี ควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้
x ปรับปรุงกระบวนจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความสม่ําเสมอในการรายงานขอมูล ตามขอกําหนดของ GRI และ ตัวชี้วดั
เฉพาะรายกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ
x สงเสริมกระบวนการทวนสอบขอมูลภายใน เชน การตรวจสอบภายในและการทบทวนขอมูลจากฝายบริหาร เพื่อเพิ่มความแมนยําของชุดขอมูล
สารสนเทศตางๆ

ลงนาม

วันที่: ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

โอภาส จารุรัตน
หัวหนาทีมผูสอบทาน
ในนาม ลอยดส รีจิสเตอร ควอลิตี้ แอสชัวรันส
อาคารสิรินรัตน ชั้น ๑๔ เลขที่ ๓๓๘๘/๔๖ ถนนพระราม ๔
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
หมายเลขอางอิงของ LRQA : BGK6016406
เอกสารนี้อยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
รายงานการใหความเชื่อมั่นนี้ตองใชควบคูก ับ “รายงาน” ตามที่อางถึงเทานั้น การทําสําเนารายงานนี้ตองมีเนื้อหาอยางครบถวน
ลอยดส รีจิสเตอร กรุป จํากัด และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง บริษัท ลอยดส รีจิสเตอร ควอลิตี้ แอสชัวรันส (LRQA) และเจาหนาที่ พนักงาน หรือตัวแทน ไมวาจะเปนรายบุคคลหรือกลุมคน รวมกันเรียกวา “ลอยดส
รีจิสเตอร” ในรายงานนี้ ลอยดส รีจิสเตอร ไมรับผิดชอบและไมมีสวนเกี่ยวของกับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือคาใชจายอื่นใด จากบุคคลอื่นอันเนื่องจากการใชงาน การเปดเผย หรือ คําแนะนําในการใชรายงานนี้
ในทุกกรณี เวนแตกรณีทบี่ ุคคลนั้นไดทําความตกลงกับ ลอยดส รีจสิ เตอร ในการใหขอมูลสารสนเทศ หรือคําแนะนําดังกลาว โดยความรับผิดชอบนั้นถูกจํากัดตามเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ทํารวมกัน
เทานั้น
เนื่องจากยังมีขอจํากัดสืบเนื่อง จากกระบวนการควบคุมภายใน ที่อาจมีขอผิดพลาด ขอบกพรอง หรือความไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ เกิดขึน้ และไมอาจตรวจพบได การสอบทานขอมูลนี้ไมได
ออกแบบใหสามารถตรวจพบความหละหลวม หรือ ขอบกพรองทั้งหมดในกระบวนการควบคุมภายในไดตามขอกําหนดที่ไดตกลงไวขางตน และการสอบทานขอมูลนี้ไมไดกระทําอยางตอเนื่องในชวงเวลานั้น และ
การสอบทานเปนการปฏิบัตกิ ารสุมตัวอยางตามการควบคุมภายใน การอนุมาณผลการควบคุมในชวงเวลาหลังจากนี้ ยอมมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระบวนการควบคุมที่ไมเหมาะสมได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม หรือมีการลดระดับการควบคุมลงจากเดิม
รายงานการใหความเชื่อมั่นฉบับที่เปนทางการ มีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานัน้ ลอยดส รีจิสเตอร กรุป ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาที่ไดรับการแปลเปนภาษาอื่นๆ

แบบสอบถาม
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ทานคิดอยางไรกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2555 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้
ความเขาใจในเนื้อหา (สำนวนภาษาที่ใช)
เขาใจไดงาย
ความนาสนใจของเนื้อหา
นาสนใจ
การจัดหมวดหมูของเนื้อหา
เปนหมวดหมู

ปานกลาง

เขาใจไดยาก

ปานกลาง

ไมนาสนใจ

ปานกลาง

กระจัดกระจาย

2. ทานคิดอยางไรกับการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ความเขาใจในเนื้อหา (สำนวนภาษาที่ใช)
ดีมาก
ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุง

แย

3. ทานคิดวาเนื้อหาในบทไหนนาสนใจมากที่สุด (สามารถเลือกไดมากวา 1 คำตอบ)
01 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
02 TAGGCHEM
03 VISION AND MISSION
04 การประเมินประเด็นที่สำคัญ
05 ธุรกิจของเรา
06 สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
07 รายงานความกาวหนา UNGC
08 ประเด็นที่สำคัญและสิ่งทาทายในป 2555
09 การจัดการนวัตกรรม
10 ผลิตภัณฑและฉลากสีเขียว
11 กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
12 การกำกับดูแลกิจการ
13 การบริหารจัดการคูคา
14 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

15 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
16 กลยุทธดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17 ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
18 พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
19 การบริหารลูกคาสัมพันธ
20 เคมีภัณฑชนิดพิเศษ
21 ความเปนเลิศในการดำเนินงาน
22 พนักงานของเรา
23 ความเปนเลิศดานสุขภาพและความปลอดภัย
24 รางวัลแหงความสำเร็จ
25 ประสิทธิผลการดำเนินงานป 2555
26 จุดมุงหมายและเปาหมายป 2556
27 ดัชนีเนื้อหา GRI
28 Independent Assurance

4. กรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
- ทานมีขอคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ และการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อยางไรบาง
- ขอมูลหรือเนื้อหาอะไรบางที่ทานอยากใหรายงานในรายงานของเรา

5. ในฐานะผูอานรายงานของเรา กรุณาระบุวาทานเปนผูอานจากมุมมองไหน
คูธุรกิจ
ลูกคา
พนักงานที่ทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
นักเรียน/นักศึกษา
สื่อ

ผูถือหุน/นักลงทุน

พนักงานที่ทำงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร
หนวยงานวิจัย หรือ สถาบันการศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ

หนวยงานราชการ

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้ (ตามความประสงค)
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู

อายุ

E-mail

อาชีพ

ต่ำกวา 25 ป

26-33 ป

34-41 ป

42-49 ป

50 ปขึ้นไป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ในขางตนจะนำไปใชเพื่อพัฒนาปรับปรุงรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนฉบับตอไป เราจะรักษาขอมูลสวนตัวของทานเปนความลับ และดวยความระมัดระวัง
เปนอยางสูง โดยจะนำไปใชเพื่อติดตอกลับในกรณีที่ทานมีคำถามเทานั้น เราจะไมเปดเผยขอมูลของทานตอบุคคลอื่นไมวากรณีใดๆ

ใบอนุญาตเลขที่ ปข. 2/191 ปณ. มาบตาพุด
ถาฝากสงภายในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาสง
หนวยงานบริหารกลยุทธกิจการเพื่อสังคม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
555/1 อาคารเอเนอรยี่ คอมเพล็กซ A ชั้น 14-18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900

พับตรงรอยประ

