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United Nations Global Compact:

การรายงานความก้าวหน้า (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS FOR THE LEAD LEVEL

การปฏิบัติตามเกณฑ์สูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
United Nations Global Compact

United Nations Global Compact
Principles of
Advance Program

Implemented
by PTT Global chemical

Position identified
in the report

Implementing the Ten Principles into Strategies and Operation

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การน�ำ 10 หลักการ ไปใช้ในกลยุทธิ์และการปฏิบัติงาน

1. The COP describes
mainstreaming into corporate
functions and business units

PTTGC pursues sustainability through a range of sustainability
management policies, covering the environment, society and
corporate governance. These policies are then integrated into
strategic operations in each business department. PTTGC
maintains a Sustainable Development Committee, which is
responsible for driving sustainability policy, strategy, and
planning in accordance with PTTGC targets and international
standards. These strategies and targets are implemented in
every PTTGC and PTTGC Group department. PTTGC aims to
increase its efficiency and become an exemplary corporation
in sustainable development through implementation of the
sustainability management framework to execute and monitor
results; risk assessment at business line and corporate level;
and through operational planning and target-setting in each
department to promote sustainability management.
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Responsibility/
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Readiness

1. อธิบายถึงการรวมกันระหว่างหน้าที่
ในบริษัทและหน่วยธุรกิจ

บริษัทฯ บริหารจัดการความยั่งยืน โดยการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลองค์กร เพื่อน�ำไป
บูรณการกับยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานในแต่ละสายงานของบริษัทฯ โดยมี
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์และเป้าเหมาย
ด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ถูกน�ำไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจและบริษทั ในกลุม่ ฯ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การน� ำ กรอบการบริ ห ารอย่ า งยั่ ง ยื น มาปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตาม
ผลในประเด็นต่างๆ การประเมินความเสี่ยงในระดับสายงานธุรกิจและ
องค์กร หรือการจัดท�ำแผนด�ำเนินงานและตัง้ เป้าหมายในแต่ละหน่วยงานเพือ่
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
ผู้น�ำด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน/
ความรับผิดชอบต่อ
การด�ำเนินงาน/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา

2. The COP describes
value chain implementation

The company conducts risk management and implements
systems to manage partners and all contractors in all work
areas. This includes setting a Supplier Code of Conduct as a
clear part of the value chain. In order to push for responsible
business operations and operational results, PTTGC assesses
and monitors results in the environmental, social and corporate
governance aspects. Such issues are integrated into business
decision-making, and at the same time, for exchanging
expectations with partners, including by organizing training
to increase the potential of partners to meet the standards
of the company.
PTTGC also continues to focus on reducing its impact on the
environment through implementing Green Procurement Policy
for products and services. PTTGC has subjected this policy to
a thorough life cycle analysis, and has also shown its intention
to be certified as a green network in the Green Industry Level
5 project led by the Ministry of Industry. Additionally, PTTGC is
an active member of EcoVadis, an international organization
that specializes in sustainable development throughout the
supply chain.

About PTTGC/
Sustainable
Value Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

2. อธิบายการด�ำเนินงานตามห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain)

บริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงและมีระบบจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา
ทุกรายในแต่ละประเภทงาน โดยมีการก�ำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน ในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้มีการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และ
มีการตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานและติดตามผลทั้งปัจจัยในด้านธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลองค์กร ซึ่งถูกน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ
ร่วมธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ จัดให้มีการแลกเปลีย่ นสือ่ สารความคาดหวัง
กับคู่ค้า รวมถึงจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คู่ค้าให้ตรงกับมาตรฐาน
ของบริษัทฯ

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มุ ่ ง ลดการสร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดย
ด�ำเนินนโยบายจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวส�ำหรับสินค้าและบริการอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การ
พิ จ ารณาตลอดวั ฎ จั ก รชี วิต ควบคู ่ กับ แสดงเจตนารมณ์ เ ข้ า รั บ รองเป็น
เครือข่ายสีเขียวของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry
Level 5) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเข้าร่วมการเป็นสมาชิกกับองค์กร
ระหว่างประเทศ EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Robust Human Rights Management Policies and Procedures
3. The COP describes robust
commitments, strategies
or policies in the area of
human rights

PTTGC operates in line with the highest standards of the United
Nations Global Compact (UNGC), in terms of both business
operations and upholding human rights. PTTGC is adherent
of the UN Universal Declaration of Human Rights (UNUDHR),
and has developed a Businees Code of Conduct and Coporate
Compliance Policy which conforms to current legislation on
good corporate governance, human rights, labor rights, fair
hiring practices and social responsibility. PTTGC's policies are

นโยบายและขัน้ ตอนการบริหารสิทธิมนุษยชนทีเ่ ข้มแข็ง

About PTTGC/
Employee
Readiness
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

3. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
นโยบายในด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC) ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีในปฏิสัญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR) ขององค์การสหประชาชาติ และก�ำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและ
นโยบายการก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่ครอบคลุมถึงเรื่องการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน
การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนโยบาย

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society
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หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

therefore in line with international standards, with indicators for
management practices in both environmental and social issues.
Additionally, PTTGC sets policies on governance practices
related to Human Rights Policy, including human trafficking,
and calls on employees to recognize the importance of these
policies and to fully comply with them.

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีตัวชี้วัดในกระบวนการบริหารทั้งด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Policy) ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ (Human
trafficking) และเน้นย�้ำให้พนักงานให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4. The COP describes effective
management systems to
integrate human rights
principles

PTTGC has introduced human rights principles to its risk
management procedures. All employees are trained in human
rights and other related issues, especially in human trafficking
which the company has taken as highly important along with its
Business Code of Conduct, and the company’s business policy.
PTTGC also maintains a complaints procedure, the results of
which are extended to partners and contractors through the
procurement stipulations team, which requires partners to
register and act in accordance with PTTGC policies.
PTTGC continues to set targets and monitor human rights
performance according to its sustainability management
guidelines and its Security, Safety, Health and Environment
Operational Excellence Management System (SSHE OEMS).
Additionally, PTTGC is consistently assessed for the ISO14001
certification, and the Thai Labor Standard for certificate 8001-2553.

About PTTGC/
Employee
Readiness/
Sustainable
Value Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน

บริษัทฯ ได้น�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยพนักงานทุกคนได้รบั การฝึกอบรม ในหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสูตรอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกระบวนการร้องเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปสู่คู่ค้าและผู้รับเหมาด้วย
ข้อก�ำหนดของส่วนงานจัดซื้อที่ให้คู้ค้าต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังก�ำหนดเป้าหมายและการติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชนภายใต้แนวทางการบริหารความยั่งยืนและระบบบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
(Security, Safety, Health and Environment Operational Excellence
Management System: SSHE OEMS)
นอกจากนี้บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองระบบ
ผ่านมาตรฐาน ISO14001 และจากมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
อย่างสม�่ำเสมอ

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

5. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms of human rights
integration

PTTGC's handling and management of human rights also covers
risk assessment based on the Ruggie Framework on human
rights principles, which includes performance monitoring in
relation to human rights issues. PTTGC also has a grievance
mechanism for both internal and external stakeholders, which
can be accessed through a range of communications channels,
such as email, online forms, PTTGC website, or telephone.
PTTGC has created a tracking and fair resolutions system,
in which all information received is protected by PTTGC and
kept confidential. PTTGC has also arranged for tracking and
fair resolution to become a company performance indicator.
The implementation of these systems also extends to partners
organizations, along with a Vendor Criticism Process for receiving
comments, fact-checking, and problem resolution.

About PTTGC/
Employee
Readiness/
Sustainable
Value Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Ruggie Framework
รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยมี
กระบวนการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ แบบฟอร์ม
รับเรื่องออนไลน์ เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ โดยตั้งให้มีการติดตามและ
แก้ไขอย่างเป็นธรรม ซึ่งทุกข้อมูลจะได้รับการป้องกันการรั่วไหล โดยบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดการ
ดังกล่าวยังรวมไปถึงการด�ำเนินงานของคู่ค้า ซึ่งจัดให้มีช่องทางร้องเรียน
Vendor Criticism Process ในการรับเรื่อง สืบหาข้อเท็จจริงและด�ำเนินการ
แก้ไขต่อไป

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

Robust Labour Management Policies and Procedures
6. The COP describes robust
commitments, strategies or
policies in the area of labour

PTTGC understands and respects the labor rights of its
employees and contractors by complying with both Thai labor
laws and the stipulations of the International Labor Organization
Convention (ILO Convention). The company’s governance
covers human rights issues and is subject to the company
strategy. Labor rights are upheld through various processes,
such as PTTGC's Business Code of Conduct, Corporate
Compliance Policy, and its management indicators.
PTTGC has a policy of recruiting disabled persons as company
employees. In 2015, PTTGC began including persons with
disabilities in recruitment and plans to recruit more persons with
disabilities in the future.

นโยบายและขั้นตอนการบริหารแรงงานที่เข้มแข็ง

About PTTGC/
Employee
Readiness
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

6. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
นโยบายว่าด้วยสิทธิแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแรงงานของพนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคน โดยยึดมัน่ ในกฎหมายแรงงานไทยและข้อก�ำหนดสากลตามอนุสญ
ั ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization
Convention: ILO Convention) โดยการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ครอบคลุมสิทธิแรงงาน และได้บรรจุไว้ในกลยุทธ์ของบริษัทฯ และด�ำเนิน
การผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแลการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่มี
ตัวชี้วัด เป็นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบายเปิดรับบุคคลผูท้ พุ ลภาพเข้าท�ำงาน โดยในปี 2558 บริษทั ฯ
ได้เริม่ ด�ำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลผูท้ พุ ลภาพเข้าเป็นพนักงานของบริษทั ฯ
และมีแผนในการรับบุคคลผู้ทุพลภาพเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society
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Principles of
Advance Program

Implemented
by PTT Global chemical

Position identified
in the report

7. The COP describes effective
management systems to
integrate the labour principles

PTTGC assesses and ma nages risks in accordance with a range
of standards, such as ISO14001, OHSAS/TIS1800, ISO26000
and CSR-DIW. PTTGC has also been assessed for the Thai Labor
Standard 8001-2553 certification every three years.
Additionally, all PTTGC employees must complete a training
course on labor rights and adhere to PTTGC’s Coporate
Governance Policy and its Business Code of Conduct. This
course also familiarizes employees with communication
channels for receiving complaints or recommendations, via
email, online forms, website, and telephone. PTTGC has also
developed communications policies and Supplier Code of
Conduct for partners and contractors, which shall be carried
out in accordance with PTTGC standards and Thai labor laws.

About PTTGC/
Employee
Readiness
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

8. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms of labour
principles integration

PTTGC has created a Welfare Committee to be responsible
for receiving complaints from employees, via a range of
communications channels such as email, online forms, or directly
via a superior. The Welfare Committee also conducts fact-finding
activities before responding to and resolving issues involving
employees. In addition to PTTGC's complaints procedure,
PTTGC also has monitoring and evaluating procedures for
labor issues, stakeholders engagement activities, an employee
satisfaction survey, and monitoring and assessment of business
partners’ performance to assure that they are in accordance
with labor rights policies.

About PTTGC/
Employee
Readiness/
Sustainable Value
Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

Robust Environmental Management Policies and Procedures
9. The COP describes robust
commitments, strategies
or policies in the area of
environmental stewardship

PTTGC operates in accordance with its sustainability
management guidelines, and adheres to the United Nations
Sustainable Development Goals. PTTGC has also set out targets
for resource management and environment protection, covering
every aspect of the environment, such as eco-friendly operations,
product responsibility, research and eco-friendly innovations,
procurement and building a green network throughout the
value chain, while also taking into account impacts on PTTGC’s
stakeholders.
PTTGC is thus committed to a management procedure that
incorporates environmental aspects as an important strategy
in business conduct. The management procedure includes
clear policy and regulations, behavioral changes among staff
throughout the company, and participation building for internal
and external stakeholders.
For details on quality, security, safety, health, environment, and
business continuity (QSHEB policy), further reading is available
at the PTTGC website.
For targets and other environmental policies, please see
the section entitled "Operational Responsibility."

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึงหลักสิทธิ
แรงงาน

บริษัทฯ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่
ISO14001 OHSAS/TIS1800 ISO26000 และ CSR-DIW มีการตรวจ
ประเมินเพื่อขอรับการรับรองจากมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เป็นประจ�ำทุก 3 ปี
นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม เพื่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
แรงงาน และข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณบริษทั รวมถึงเกีย่ วกับช่องทาง
ติดต่อสื่อสารในการรับเรื่องร้องเรียนหรือค�ำแนะน�ำต่างๆ ได้แก่ อีเมล
แบบฟอร์มรับเรื่องออนไลน์ เว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทฯ
จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายและจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้า แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการด�ำเนินงานที่ตรงกับ
มาตรฐานองค์กรและกฎหมายแรงงานไทย

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึง
สิทธิแรงงาน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนจากพนักงานจากช่องทางการสื่อสารภายในต่างๆ เช่น อีเมล
แบบฟอร์มออนไลน์ หรือผ่านทางหัวหน้างานโดยตรง และด�ำเนินการ
สืบหาข้อเท็จจริงก่อนการตอบสนองและแก้ไข ซึ่งนอกจากกลไกการรับเรื่อง
ร้องเรียน บริษทั ฯ มีกลไกการประเมินและเฝ้าระวังการด�ำเนินการด้านแรงงาน
ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน และการประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
ตามนโยบายว่าด้วยสิทธิแรงงาน

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

นโยบายและขั้นตอนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง

A Message from
Our President
& CEO/
About PTTGC/
Role Model
in Product
Stewardship/
Sustainable
Value Chain/
Operational
Responsibility/
Employee
Readiness
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
qsheb-policy

9. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ด�ำเนินการตามแนวทางการบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรสหประชาชาติ
โดยตั้งเป้าหมายส�ำหรับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ในทุกด้านทางสิ่งแวดล้อม อาทิ การด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างและสร้างเครือข่ายสีเขียวตลอดห่วงโซ่คุณค่า
พร้อมทั้งค�ำนึงผลกระทบที่เกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการจัดการที่รวมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้
เป็นกลยุทธ์สำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร การสร้างการมีสว่ นร่วม
ทั้งภายในและภายนอก

ส�ำหรับรายละเอียดนโยบายคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิง่ แวดล้อม และความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (QSHEB policy) สามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ส�ำหรับเป้าหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ สามารถอ่านได้จากบท
“ความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินงาน”

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
ผู้น�ำด้านการมีความรับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน/
ความรับผิดชอบต่อ
การด�ำเนินงาน/
ความพร้อมของ
พนักงานของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/th/
sustainability/
qsheb-policy
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Principles of
Advance Program

Implemented
by PTT Global chemical

10. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms for environmental
stewardship

PTTGC has combined environmental policy for performance,
innovation, partners, potential environmental impact, health
and safety into an integrated PTTGC environmental system. The
system has been certified with ISO14001 and ISO50001:2001
(energy management system certification). PTTGC has also
assigned monitoring responsibilities for its employees on every
level, from the Board of Directors right down to the operational
level. This also includes water management in cooperation with
the PTT Group Water Management Team (PTTWT) and Water
War Room Rayong. These water projects each adhere to the
3Rs principle, Reduce, Reuse and Recycle.
PTTGC has developed a Climate Strategy Long Range Plan
which emphasizes reducing environmental impacts and
protection from climate change risks. The Long Range Plan
also includes targets on reducing greenhouse gas emissions
(scopes 1 and 2), which aims for a 10 percent voluntary reduction
in emissions from business operations. This emission reduction
is targeted to be achieved in 2022 compared to the baseline
year of 2012. To meet the targets, projects to increase energy
efficiency and reduce greenhouse gas are to be implemented
in accordance with the COP21.
To launch new PTTGC projects, reports on environmental
impact and risk assessment must be produced at every stage
of implementation. Additionally, to increase PTTGC's efficacy in
environmental conservation, PTTGC has laid down guidelines for
improving production processes and the use of alternative raw
materials, which includes plans for discovering and producing
eco-friendly products by studying environmental impact through
LCA principles. For management details please see the section
entitled "Operational Responsibility."

11. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms for environmental
stewardship

PTTGC has set clear environmental targets, and is therefore
able to monitor and track the outcome of its environmental
performance systematically. This is achieved by setting
performance indicators at the corporate level and the department
level, along with establishing a Special Working Committee
for greater efficiency in monitoring performance. PTTGC also
employs an eco-efficiency indicator index in accordance with
the UNCTAD Manual, which acts as a framework for effective
environmental performance.
In addition to reducing the environmental impact of its business
operations, PTTGC is committed to environmental monitoring
and preparation. This includes report-writing on PTTGC's
environmental impact, and monitoring the quality of the
environment for government regulators every six months, and
also Business Continuity Management, Early Warning Systems,
and surveys of local public opinion and public satisfaction.

Position identified
in the report

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

Operational
Responsibility
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityenvironment

10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึงหลักการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับการด�ำเนินงาน นวัตกรรม คู่ค้า และผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยได้ถูก
รวมไว้ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ของบริษัทฯ ซึ่งได้
รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO50001:2001 (การรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน) โดยมีการก�ำหนดและติดตาม
ความรับผิดชอบแก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จนถึง
ระดับปฏิบัติการ ควบคู่กับการบริหารจัดการน�้ำร่วมกับคณะท�ำงานบริหาร
จัดการน�้ำของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Water Management Team:
PTTWT) และสมาชิกของศูนย์ปฏิบตั กิ ารน�ำ้ จังหวัดระยอง (Water War Room
Rayong) โดยด�ำเนินโครงการบริหารจัดการน�ำ้ ตามแนวทาง 3Rs การลดการ
ใช้น�้ำ (Reduce) การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ การน�ำน�้ำที่ใช้แล้ว
มาผ่านกระบวนการปรับปรุงเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
บริษทั ฯ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาว Climate Strategy Long Range Plan
ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเสี่ยงอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมาย
ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ด้วยความสมัครใจ
ลงร้ อ ยละ 10 จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ ภายในปี 2565
โดยเทียบจากปี 2555 โดยด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับ ประชุม
รั ฐ ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ ต้องมีการจัดท�ำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานในทุก
ขั้ น ตอน อี ก ทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ
มีการวางแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้วตั ถุดบิ ทางเลือก รวมถึง
คิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยท�ำการศึกษาผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการประเมินจักรชีวิต ส�ำหรับ
รายละเอียดการจัดการสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ บท “ความรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินงาน”

ความรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินงาน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityenvironment

Operational
Responsibility
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityenvironment

11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ก�ำหนดเป้าหมายทางสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน จึงสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ด้วยการก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงานในระดับองค์กรและในระดับฝ่ายงาน พร้อมทัง้ แต่งตัง้
คณะท�ำงานเฉพาะเพือ่ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ใช้ดชั นีชวี้ ดั ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามคูม่ อื การประชุม
สหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD Manual) เป็นกรอบ
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินงาน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityenvironment

นอกเหนื อ จากการลดผลกระทบจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ได้แก่
การจั ด ท� ำ รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการและติ ด ตามคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน
การด�ำเนินโครงการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity
Management) ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) และ
การส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน
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Robust Anti-corruption Management Policies and Procedures
12. The COP describes robust
PTTGC's Business Code of conduct, and Corporate Compliance
commitments, strategies and with its good corporate governance practices covering antipolicies in the area of
corruption, are crucial to PTTGC's overall performance. PTTGC
anti-corruption
is committed to operating as a transparent and accountable
organization by having policies and operational procedures that
comply with anti-corruption and anti-bribery laws, and against
conflicts of interest. Accordingly, PTTGC has identified related
aforementioned issues in its Corporate Governance & Business
Code of Conduct Handbook and Corporate Compliance Policy.

Position identified
in the report

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

นโยบายและขั้นตอนการบริหารต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง

About PTTGC
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

12. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์
หรือนโยบายว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักการ
ก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีของบริษัทที่ครอบคลุมเรื่องการต่อต้านทุจริต เป็นส่วน
ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายและข้อบังคับในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้ ง นี้ มี ก ารระบุ ไ ว้ ใ นคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy)

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

13. The COP describes effective
management systems to
integrate the anti-corruption
principle

All PTTGC employees must complete an anti-corruption
knowledge and awareness course, which includes PTTGC
policy on receiving gifts. This training course is provided during
orientation for new employees. These policies fall under PTTGC's
guidelines for good corporate governance, which can be read
in detail at the PTTGC website and in PTTGC's Annual Report.
PTTGC's Business Code of Conduct and Corporate Compliance
Policy, as mentioned above, are applied to cover the entire value
chain. PTTGC obliges partners to acknowledge and implement
best practices for anti-corruption, in compliance with PTTGC’s
standards.

About PTTGC/
Sustainable
Value Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึงหลักการ
ต่อต้านการทุจริต

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรวมถึงนโยบายการรับของ
ขวัญในระหว่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยนโยบายดังกล่าวภายใต้
แนวทางการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการ
ก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังกล่าวของ
บริษัทฯ ถูกน�ำไปใช้ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยก�ำหนดให้คู่ค้ามีการ
รับทราบและมีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic

14. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms for
the integration
of anti-corruption

Through the Board of Directors, PTTGC has conducted a
performance evaluation and assessment in line with Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook. The
Board of Directors has received training as part of the AntiCorruption for Executive Program, and has also established an
Audit Committee to examine operational implementation and
to offer comments and suggestions particularly to the Board of
Directors, in order to increase the efficiency and effectiveness
of anti-corruption activities.
In doing so, PTTGC has compiled a range of information obtained
through stakeholder engagement activities, the internal and
external complaints systems, and the results of the PTTGC
satisfaction survey. These initiatives provide additional channels
through which stakeholders can communicate with PTTGC
executives about corporate governance issues.

About this Report/
About PTTGC/
Sustainable
Value Chain
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
commitmentsoverview

14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�ำนึงถึง
หลักการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานตามคู่มือการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการอบรมด้านการทุจริตเป็นพิเศษ (Anti-Corruption for Executive
Program) และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงานและเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเฉพาะ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเฝ้าระวัง การเกิดการทุจริต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลจากกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ระบบ
ร้องเรียนภายในและภายนอกของบริษัทฯ และผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
เข้ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการสื่อสารกับ
ผู้บริหารถึงการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้/
การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา/
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
commitmentsoverview

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
15. The COP describes core
business contribution to
UN goals and issues

PTTGC is committed to the development of good governance, with
the aim of being an organization with sustainable development.
PTTGC recognizes the importance of upholding international
sustainability standards, such as the 17 UN Sustainable
Development Goals (SDG), ISO 26000, Global Reporting Initiative
G4 Guidelines and Integrated Reporting. At present, PTTGC
operates according to the highest standards of the UNGC LEAD
Program, after becoming a UNGC Advanced Level member in
2013. Moreover, PTTGC has been ranked among the top ten
highest-rated companies for sustainable development, and
has also been awarded Silver Class status by the Dow Jones
Sustainability Indices (World Member). Additionally, PTTGC has
been selected as one of the companies featured in The Global

การด�ำเนินการสนับสนุนประเด็นและเป้าหมายที่ส�ำคัญขององค์กรสหประชาชาติ

A Message from
Our President
& CEO/
Awards and
Recognitions
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
awards

15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลัก
ส�ำหรับเป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ
แห่งสหประชาชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนการ
ด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล อาทิ เป้าหมายด้านความยั่งยืน 17 ประการ
ขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG)
มาตรฐาน ISO 26000 และแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Global Reporting Initiative G4 Guidelines และ Integrated Reporting
รวมทั้ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ขั้ น สู ง สุ ด ของข้ อ ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติในระดับสูงสุด UNGC LEAD Program หลังจากการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับสูงสุด UNGC advanced level ตั้งแต่ปี 2556
ทั้งนี้ บริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ใน 10 ล�ำดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดและอยู่ในระดับ
เหรียญเงิน (Silver Class) ของ Dow Jones Sustainability Indices (World
Member) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกติดล�ำดับ The Global
Compact 100 Index Constituents ดัชนีประเมินองค์กรทีป่ ฏิบตั ติ ามเกณฑ์

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
http://www.
pttgcgroup.com/th/
sustainability/awards
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หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง

Compact 100 Index Constituents, which evaluates company
compliance with UN regulations. By evaluating its business
performance results, and by giving back the highest value to
society, PTTGC demonstrates its commitment to sustainability
management in compliance with international standards and
procedures.
Additionally, PTTGC has participated in the Caring for Climate
and Water Action Hubs at COP 21, which was organized by the
UN. PTTGC is also committed to the Carbon Disclosure Project
(CDP) to reveal information on climate change in PTTGC's main
report.

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยประเมินผลจากองค์กร
ที่ด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติสากล
นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าร่วม Caring for Climate และ Water Action Hubs
ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่จัดโดยสหประชาชาติ (United
Nation: UN) รวมทั้ง บริษัทฯ มีข้อตกลงกับโครงการ Carbon Disclosure
Project (CDP) ที่จะเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในรายงานหลักของบริษัทฯ

16. The COP describes
strategic social investments
and philanthropy

PTTGC's targets for developing social responsibility projects are
not limited to the company's benefits, but also to enable PTTGC
to cooperate with wider society with a focus on building strength
and creating shared value, not just in local communities, but
throughout Thailand. PTTGC runs continuous social projects
for building sustainable shared value covering five areas:
environment, economy, health, society and education. With
these developments and assistance to upgrading Thailand's
economy and society, PTTGC and local communities are able
to join forces and prosper together sustainably. With this goal
in mind, PTTGC has created a system for assessing public
satisfaction with PTTGC's business projects and performance.
In 2015, PTTGC found a satisfaction rate of 86.02 percent
among social and community groups, which represents an
increase from 2014. Suggestions that were received through the
satisfaction assessments have been given further considerations
and will be used to improve PTTGC's operational performance
and activities such as continuous development and building of
innovation for society.

Role Model
in Product
Stewardship
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilitysociety

16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิง
กลยุทธ์และการบริการสังคม

เป้าหมายในการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
ไม่เพียงแต่เน้นให้บริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกับสังคม แต่มุ้งเน้นในการสร้าง
ความเข้มแข็ง และการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศ บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน
โครงการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยัง่ ยืนครอบคลุมทัง้ 5 มิติ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และการศึกษา ซึ่งการพัฒนาและการยกระดับ
เศรษฐกิจตลอดจนสังคมโดยรวมให้แข็งแรง ท�ำให้บริษทั ฯ และชุมชนสามารถ
เติบโตร่วมกันได้อย่างยัง่ ยืน ท้งนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินความพอใจของ
สังคมในการด�ำเนินงานและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 พบว่า
ชุมชนและสังคม มีความพึงพอใจร้อยละ 86.02 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ง
ประเด็นข้อเสนอทีไ่ ด้จากการประเมินความพึงพอใจได้ถกู น�ำมาพิจารณาใน
การเพิม่ เติมและปรับปรุงการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ อาทิ
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainability-society

17. The COP describes advocacy
and public policy engagement

PTTGC supports policies related to sustainable development,
particularly on the improvement of manufacturing process
efficiency, reduction of greenhouse gas emissions, and
conservation of resources. In doing so, PTTGC partners with
various organizations such as the Greenhouse Gas Management
Organization, the Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD), The Federation of Thai Industries in the
accounting and reporting of greenhouse gas emissions, and the
Office of the National Economic and Social Development Board
(NESDB) for the support of green growth or a bio-economy. At the
same time, PTTGC has also participated in 2 Carbon Disclosure
Projects: 1) the Climate Change Program to support the reduction
of greenhouse gas emissions internationally, and 2) the Water
Program to preserve water resources and reduce the global
water crisis. PTTGC has been rated for the third consecutive
year in the leadership group for Climate Change from the Carbon
Disclosure Project (CDP) at a rating of 100 A- in 2015, and has
also joined in registration of product carbon footprints; global
warming labelling and carbon offset certification labelling.

Operational
Responsibility

17. อธิบายถึงนโยบายความช่วยเหลือ
และสนับสนุนมีส่วนร่วม
ของสาธารณะ

บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และการอนุรักษ์ทรัพยากร โดย ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุน
การจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละการจั ด ท� ำ รายงานก๊ า ซเรื อ นกระจกและส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการเติบโตสีเขียว หรือชีวเศรษฐกิจ (Bio-Economy)
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Disclosure Project
2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climater Changre Program) เพือ่ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ
สากล และ 2) โครงการด้านน�้ำ (Water Program) และเพื่อรักษาทรัพยากร
น�้ำและลดวิกฤตการณ์ด้านน�้ำระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มผู้น�ำด้าน Climate Change จากโครงการ Carbon
Disclosure Project (CDP) ที่คะแนน 100A- ในปี 2558 พร้อมทั้งการ
เข้าร่วมการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน
และฉลากรับรองการชดเชยคาร์บอน

ความรับผิดชอบต่อการ
ด�ำเนินงาน
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18. The COP describes
partnerships and collective
action

Implemented
by PTT Global chemical

Position identified
in the report

PTTGC supports building relationships and partnering with
representatives of the community, educational institutions,
government agencies, as well as business partners and
shareholders. The relationship building also extends to
supporting affiliates and joint development of various projects
and activities. Initiatives include the exchange of knowledge,
joint research, volunteering, receiving stakeholder feedback and
participating in social projects as an industry leader. In addition,
PTTGC, together with companies in PTT Group, are committed
to building alliances in both business and society, in order to
enhance sustainable business practices.

About PTTGC/ Role
Model in Product
Stewardship/
Sustainable Value
Chain/ Operational
Responsibility

Corporate Sustainability, Governance and Leadership

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมขั้นสูง
18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและ
การท�ำงานเป็นหมู่คณะ

การด�ำเนินการโดย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ต�ำแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

บริษทั ฯ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับตัวแทนชุมชน สถาบัน
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และพันธมิตรในการ
สนับสนุนและร่วมพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ การร่ ว มวิ จั ย การอาสาสมั ค ร การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ มี
ส่วนได้สว่ นเสียหรือการเข้าร่วมโครงการเพือ่ สังคมในฐานะผูน้ ำ� อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตร
ทั้ ง ในเชิ ง ธุ ร กิ จ และในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
ผูน้ ำ� ด้านการมีความรับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีย่ งั่ ยืน/
ความรับผิดชอบต่อการ
ด�ำเนินงาน

การก�ำกับดูแลกิจการอย่างยัง่ ยืนขององค์กร

19. The COP describes CEO
commitment and leadership

Annually, PTTGC presents a “A Message from Our President
& CEO” in the Sustainability Report and the Annual Report.

A Message from
Our President
& CEO

19. อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็น
ผู้น�ำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

บริ ษั ท ฯ น� ำ เสนอ “สารจากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่” ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทฯเป็นประจ�ำทุกปี

สารจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

20. The COP describes Board
adoption and oversight

The structure and operations of PTTGC’s board that are
responsible for the corporate governance and administration for
business sustainability, and consistency and observance have
been appointed according to the highest level of agreements
reached at the United Nations Global Compact. Consequently,
the components and characteristics of persons taking up
positions as company board members, including their roles,
duties and responsibilities, have been clearly defined as per
the size and business conditions of PTTGC.
PTTGC has set up 4 special committees, including the Audit
Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the
Corporate Governance Committee and the Risk Management
Committee, to help consider specific key practices thoroughly
in all aspects. The company discloses the process for recruiting
committee members who have the knowledge and ability to
replace those who are resigning or have finished their term.
PTTGC also maintains up-to-date the Corporate Governance &
Business Code of Conduct Handbook that are consistent with
international practices.

About PTTGC
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic
2015 Annual
Report

20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และการก�ำกับดูแล

โครงสร้ า งและการด� ำ เนิ น การคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการเพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ขั้ น สู ง สุ ด ของข้ อ ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) โดย
องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น
ถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับขนาดและสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็นการเฉพาะด้าน
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมทั้งเปิดเผยขั้นตอนการสรรหากรรมการที่มี
ความรู้และความสามารถทดแทนคณะกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ
ตลอดจนการปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดุแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล

การด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
sustainabilityeconomic
รายงานประจ�ำปี 2558

21. The COP describes
stakeholder engagement

PTTGC’s stakeholders are divided into 8 groups; shareholders,
customers, partmers, creditors, government sector, employees,
communities, society and the environment, and non-profit
organizations. PTTGC engages with its stakeholders in a variety
of ways and operates in this manner consistently throughout
the year. The overall outcome of stakeholder engagement will
be reported in the quarterly Corporate Governance Committee
meeting. The results of said engagement process are disclosed
in the “About this Report” file.
PTTGC has also implemented a whistleblower policy as another
channel for receiving feedback, suggestions and complaints
from all stakeholder groups.

About this Report
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
commitmentsoverview

21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ แบ่ ง ออกเป็ น 8 กลุ ่ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน/ สังคม และองค์กร
ที่ไม่แสดงหาก�ำไร ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลากหลายวิธแี ละด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี โดยผลการด�ำเนินงาน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่จัดขึ้นทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยผลของการเข้าร่วม
กระบวนการดังกล่าวไว้ในบท “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้”
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower policy)
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอะแนะ และ
เรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้
http://www.
pttgcgroup.com/
th/sustainability/
commitmentsoverview
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