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This report is certified with zero greenhouse gas emission
by Thailand Greenhouse Gas Organization (Public Organization),
which is one of our environment impact reduction goals.
หนังสือเลมนี้มีการปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธิเปนศูนย
รับรองโดยองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน)
หนึ่งในเปาหมายการลดผลกระทบสิ�งแวดลอมของเรา

คุณภาพชีว�ตที่ดีกวา เพ�่ออนาคตที่ยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Among the many aspirations of PTT Global Chemical Public Company Limited lies our dedication to the
adoption of the wise words of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej. We have adopted the principles
of the Philosophy of Sufficiency Economy in our operations. His Late Majesty’s philosophy is guidance for
the people of Thailand regardless of their social standing. It steers us towards the middle path, the path of
sufficiency, which is comprised of moderation, reasonableness and self-immunity based on conditions of
knowledge and virtue.
หนึ่งในสิ�งที่บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พ�งกระทำอยูเสมอ คือการนอมนำเอาแนวพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใชกับการดำเนินธุรกิจของเรา โดยนอมนำเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ�ยง ซึ่งชวยชี้นำแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับใหอยูในทางสายกลาง
และมีความพอเพ�ยง อันประกอบไปดวย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน บนเง�่อนไขความรูและคุณธรรม

MODERATION
พอประมาณ

REASONABLENESS
มีเหตุผล

RISK MANAGEMENT
มีภูมิคุมกัน

ECONOMIC

ECONOMIC

ECONOMIC

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

GHG reduction / Eco-efficiency / Life
Cycle Assessment / 3Rs / Green
procurement / Green process and
product / Responsible care / Circular
Economy

1st quartile performance in operational
excellence i.e. energy efficiency Green
strategy i.e. Bio-chemicals / Bioplastics /
Biodiesel

ดานเศรษฐกิจ

ดานเศรษฐกิจ

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

ดานสังคม

ดานสังคม

ดานสิ�งแวดลอม

ดานสิ�งแวดลอม

ดานสิ�งแวดลอม

Medium- and long-term plan / Risk
management / SWOT analysis / BSC
and risk monitoring
Sustainable investment: Financial ratio
i.e. Debt-to-equity ratio / Internal rate of
return / DJSI guidelines / UNPRI
Stakeholder expectation / Social
satisfaction survey

CONSTANT SELF-IMPROVEMENT
AND PERSEVERANCE
ปรับปรุงตัวตลอดเวลา
มีความเพ�ยรพยายาม ไมยอทอ

MODERATION
พอประมาณ
CONTINUOUS
OPTIMIZATION OF
NATURAL RESOURCES
USAGES HAS MADE PTTGC
WHO WE ARE TODAY
การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางรูคุณคาและพัฒนา
เปน PTTGC ในปจจ�บัน

REASONABLENESS
มีเหตุผล

SELF-IMMUNITY
มีภูมิคุมกัน

RISKS MANAGEMENT,
QUALITY IMPROVEMENT
AND INCREASE RESILIENT
TO CONTINUOUSLY
MAINTAINING
PROFITABILITY.
การบร�หารความเสี่ยง
ปรับปรุงคุณภาพ
และเพ��มความยืดหยุน
เพ�่อคงกำไรอยางตอเนื่อง

KNOWLEDGE
ความรู

ETHICS
คุณธรรม

WE HAVE BECOME A ROBUST ORGANIZATION.
สุขภาพองคกรแข็งแรงจากการเพ��มพ�นประสบการณอยูเสมอ

GC SPIRIT / 4 CORE BEHAVIORS CULTURE
การสรางวัฒนธรรมองคกร

แผนระยะกลางและระยะยาว / การจัดการ
ความเสีย่ ง / การว�เคราะหสภาพแวดลอม
และศักยภาพ / ระบบบร�หารงานและประเมิน
ผลองคกร และการประเมินผลความเสี่ยง
การลงทุนอยางยั่งยืน : อัตราสวนทางการเง�น
เชน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน /
อัตราผลตอบแทนภายใน / แนวทาง DJSI /
หลักการลงทุนอยางมีความรับผิดชอบ
ความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสีย /
การประเมินความพ�งพอใจของชุมชน

การลดกาซเร�อนกระจก / ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ / การประเมิน
วัฏจักรชีวต� / ลดการใช ใชซำ้ นำกลับ
มาใช ใหม / การจัดซือ้ จัดจางสีเข�ยว /
การดำเนินการและผลิตภัณฑสเี ข�ยว /
มีความใสใจรับผิดชอบ / เศรษฐกิจ
หมุนเว�ยน

Core uplift, expansion and organic
growth
Clear vision of growth strategy

Country benefiting: contribution of Thai
petrochemical industry to economy =
6 percent

สรางความแข็งแกรงกับธุรกิจปจจ�บนั
การขยายธุรกิจและการเติบโตทางธุรกิจ
ตามธรรมชาติ
มีว�สัยทัศนที่ชัดเจนในดานกลยุทธ
เพ�อ่ การเติบโตทางธุรกิจ

ประโยชนทป่ี ระเทศไดรบั : อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีของไทยชวยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไดรอ ยละ 6

มีผลงานในระดับดีเลิศในดานการดำเนินงาน
ที่เปนเลิศ เชน การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธสีเข�ยว : ชีวเคมี / พลาสติกชีวภาพ /
ไบโอดีเซล

Business Continuity Plan [BCP]
Preparedness and crisis management

UN Global Compact LEAD level / United
Nations Environmental Program / etc.
License to operate / Community
development / Employee volunteer /
Stakeholder engagement / etc.
Clean Development Mechanism /
CDP / etc.

แผนบร�หารความตอเนือ่ งในการดำเนินงาน
การเตร�ยมพรอมและการจัดการ
ในภาวะว�กฤต

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ / โครงการ
สิง� แวดลอมแหงสหประชาชาติ / ใบอนุญาต
ในการดำเนินการ / การพัฒนาชุมชน /
จ�ตอาสาจากพนักงาน / คำมัน่ สัญญาแกผมู ี
สวนไดเสีย / และอืน่ ๆ
กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด /
การเปดเผยขอมูลดานคารบอน / และอืน่ ๆ

To realize all of this, there are fundamental requirements, which are knowledge and ethics. We can
never stop learning, gaining more experience. We also need to foster an organizational culture
of sharing, transparency and commitment to the greater good.
ซึ่งทั้งหมดจะเกิดข�้นเปนรูปธรรมได เราตองมีเง�่อนไขพ�้นฐานคือ ความรู คือเร�ยนรูอยูเสมอ เพ��มพ�นประสบการณอยูตลอดเวลา
และคุณธรรม คือสรางวัฒนธรรมองคกรที่โปรงใส มุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปนเปนสำคัญ

Creating Chemistry Innovation for a Healthy and

Sustainable Future

SUSTAINABILITY POLICY
At PTTGC, we understand sustainability as conducting our business
with consideration of all three pillars - economy, social and
environment - in all that we do. We believe that a balance can be achieved
if we remain focus and open to new innovations and concepts.

นโยบายการบร�หารจัดการความยั่งยืน
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เชื่อวาการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
จำเปนจะตองพ�จารณาใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
ในทุกๆ กิจการที่บร�ษัทฯ ดำเนินการ โดยบร�ษัทฯ เชื่อวาความสมดุล
ใน 3 ประเด็นหลักนี้ สามารถทำไดหากเรามุงมั่น
ในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ

WEALTHY
ECONOMY

WELL-BEING
SOCIETY

BETTER
ENVIRONMENT

We aim to grow our company through
the adoption of sustainable principles
in our daily business practices. We seek
to achieve this through the incorporation
of innovation - both strategically and
operationally - to achieve sustainable
business growth.

As a global company, we are committed
to continue embracing the principles of
UN Global Compact LEAD level, which
we will continuously seek to integrate into
every area of our operations - creating
value and contributing to our stakholders
and the world around us.

บริษัทฯ มีเปาหมายในการพัฒนาองคกรให
เติบโต โดยยึดหลักเกณฑดานความยั่งยืนมา
ใชในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ผานการนำ
นวัตกรรมไปใชทง้ั ในเชิงกลยุทธและการดำเนิน
งานเพื1อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน

ในฐานะทีเ่ ปนบริษทั ระดับโลก บริษทั ฯ มีความ
มุงมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑขั้นสูงสุดของ
ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global
Compact LEAD level) อยางตอเนื1องในทุก
ดานของการดำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ1 สราง
คุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และ
โลกของเรา

We value our place in the environment
and seek to assure of corporate responsibility
by driving change for the betterment of
our environment through our operations
and that of our supply chain. We believe
the drive for innovation will help us deliver
better products to our customers and
reduce our impact on the environment
throughout the supply chain.
บริษทั ฯ เขาใจและใหคณ
ุ คาในการเปนสวนหนึง่
ของสิง่ แวดลอมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
โดยการขับเคลือ1 นใหมกี ารเปลีย่ นแปลงปรับปรุง
สิง่ แวดลอมใหดขี น้ึ ผานกระบวนการดำเนินงาน
หวงโซอปุ ทานของบริษทั ฯ เพราะบริษทั ฯ เชือ1 วา
การขับเคลือ1 นดานนวัตกรรมจะชวยใหบริษทั ฯ
สงมอบผลิตภัณฑที่ดีใหกับลูกคา พรอมทั้ง
ชวยลดผลกระทบดานสิง่ แวดลอมตลอดหวงโซ
อุปทาน

In line with PTTGC’s our vision to be “A Leading Chemical Company for Better Living” and PTTGC’s mission of sustainable
growth, this sustainability policy forms the first part of our sustainability framework, which we will seek to deliver a better
tomorrow to our stakeholders, through our management and employees.
สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการเปน “ผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ เพื1อสรางสรรคคุณภาพชีวิต” และพันธกิจในการเติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนนี้ เปนตนแบบของกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื1อใช ในการสงมอบอนาคตที่ดีขึ้นใหกับผูมีสวนไดเสีย
ผานฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

At present, sustainability practice is no longer an option,
but it has become a substantial issue that all sectors must
execute according to the strategic plan and continuously
report, in order to achieve the 2030 Agenda for Sustainable
Development.

ปจจุบันนี้ การดำเนินงานดานความยั่งยืนไมใชแคทางเลือก แต
เปนเรื1องสำคัญที่ทุกภาคสวนตองจัดวางแผนกลยุทธ ดำเนินการ
ตามแผนงาน และรายงานผลอยางตอเนื1อง เพื1อมุงสูการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ภายในป 2573 หรือ
the 2030 Agenda for Sustainable Development

As a member of UN Global Compact LEAD and to align
its efforts with Sustainable Development Goals, PTTGC
commits to operate the business with responsibility, improve
quality of life and protect the environment. In addition,
PTTGC is planning to accelerate its work in various aspects
with UN Global Compact, for instance in 2018 PTTGC will
join the UN Global Compact Action Platforms.

ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เปนสมาชิกของ UN Global Compact LEAD
บริษทั ฯ จึงไดดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มุง พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสังคม และปกปองสิง่ แวดลอม เพือ1 การพัฒนาทีส่ อดคลอง
กับ Sustainable Development Goals นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนการ
ทีจ่ ะดำเนินงานรวมกับ UN Global Compact ในดานอืน1 ๆ อยาง
ตอเนื1อง เชน การเขารวม Action Platforms ในป 2561 เปนตน

• Plastic Flapped Sack
Project
• Huai Ma Haad Project

• Circular Economy
• Upcycling the Oceans,
Thailand Project
• Community Chef
• InnoPlus Water Tank
Project

• Human Rights
Management

• Luffala Project
• Plastic Flapped Sack Project
• Connext ED

PTTGC’s FOCUS

• VOCs Reduction Project
• Green Turnaround
• 3D Printing Technology

4 MAJOR SDGs

2 SUPPORTING SDGs

• SME Young Entrepreneur
Project
• Personal Development
for Petrochemical Industry
Project
• Phytochemistry Learning
Center
• KVIS / VISTEC

• Personal Development for
Petrochemical Industry Project
• KVIS / VISTEC

• Rayong Retrofit
• Upcycling the Oceans,
Thailand Project
• Luffala Project
• SME Young Entrepreneur
Project
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HIGHLIGHT OUTLOOK

PTTGC has set both short-term and long-term targets that are in line with the company’s business strategies
as well as to regularly monitor, review, and evaluate business operation performances to meet targets and to
enable sustainable growth in the economic, social, and environmental dimensions.
บริษทั ฯ ไดกำหนดเปาหมายองคกรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทีม่ คี วามสอดคลองกับกลยุทธของบริษทั ฯ พรอมทัง้ มีการติดตาม
ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดอยูเสมอ เพื1อมุงสูการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงานในอนาคต

SUSTAIN CORE
• Monitor performance of Corporate Governance System of
companies in PTTGC Group by 100 percent in 2018
ตรวจติดตามระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุม
โดย PTTGC ครบรอยละ 100 ในป 2561
• Establish the Customer Solution Center in 2018 to deliver
innovative products to customers
จัดตั้ง Customer Solution Center ในป 2561 เพื1อสงมอบ
ผลิตภัณฑนวัตกรรมใหกับลูกคา
• In 2019, 100 percent of all first tier critical suppliers must
self-evaluate their environmental, social, and corporate
governance performances
ในป 2562 รอยละ 100 ของคูคาที่มีนัยสำคัญ ตองดำเนินการ
ประเมินตนเองในดานดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
• Corporate Governance Systems and Grievance Mechanism
System must receive external verification by 2018
ดำเนินการตรวจประเมินระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
ระบบรับขอรองเรียนโดยหนวยงานภายนอกภายในป 2561
• Generate revenue to PTTGC with a total 59,000 Million
THB in 2024
สรางรายได ใหบริษัทฯ ทั้งสิ้น 59,000 ลานบาท ในป 2567
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BALANCE BUSINESS
WITH SUSTAINABILITY

ACCELERATE
GROWTH LEVERS

STRENGTHEN
ENABLERS

• Carry out human rights impact assessment with 100
percent completion by 2018
ดำเนินการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนใหครบรอยละ
100 ภายในป 2561
• Reduce the Energy Index by 10 percent by 2020 compared
to the base year (2012)
การลดลงของดัชนีการใชพลังงานรอยละ 10 ในป 2563 เมื1อ
เทียบกับปฐาน 2555
• To be certified for 1st quartile in energy efficiency performances
at an international level for all factories by 2020
ไดรบั การรับรองประสิทธิภาพดานการใชพลังงานเปนเลิศในระดับ
สากล สำหรับทุกโรงงานภายในป 2563
• Implement and complete the first Corporate Social Value
project by 2018
ดำเนินการโครงการสรางคุณคารวมกัน (CSV) โครงการแรก
แลวเสร็จในป 2561
• Reduce wastes intensity by 10 percent by 2023 compared
to the base year (2013)
ลดปริมาณของเสียตอหนวยผลิตภัณฑลง รอยละ 10 ภายในป
2566 เมื1อเทียบกับปฐาน 2556
• Reduce water consumption intensity by 10 percent by 2023
compared to the base year (2013)
ลดปริมาณการใชนํ้าตอหนวยผลิตภัณฑลง รอยละ 10 ภายในป
2566 เมื1อเทียบกับปฐาน (2556)
• Reduce greenhouse gas emissions scope 1 and 2 by 10
percent by 2022 compared to the base year (2012), based on
BAUs and Reduce greenhouse gas intensity (scope 1 and 2)
by 52 percent by 2050 compared to the base year (2012)
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงรอยละ 10
จากการดำเนินธุรกิจปกติ ภายในป 2565 เมือ1 เทียบกับปฐาน 2555
และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอตันการผลิต (ขอบเขต
1 และ 2) ลงรอยละ 52 ในป 2593 เมื1อเทียบกับปฐาน 2555
• Implement environmental project to be in compliance
with the Circular Economy Concept
ดำเนินงานดานสิง่ แวดลอม เพือ1 มุง สูก ารดำเนินงานแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

• From 2018 to 2026 PTTGC plans to implement in accordance
with the innovation management plans for the future to
create advance quality materials, clean and environmentally
friendly technology, materials that promote good health
and well-being
ในป 2561 ถึง 2569 ดำเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการ
ดานนวัตกรรมสูอนาคต เพื1อสรางสรรควัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีที่
สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และวัสดุเพื1อเสริมสราง
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้น
• From 2018 to 2021
• Integrate the concept of Eco-design during
product design and development
• Evaluate Carbon Footprint of Product and Carbon
Footprint Reduction label
• Cooperation with stakeholders with regards to
products stewardship
• Conduct Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost,
Product Eco-efficiency
ในป 2561 ถึงป 2564
• ประยุกตใชแนวคิด Eco-design ในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ
• ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑและฉลากลดโลกรอน
• สรางความรวมมือดานความรับผิดชอบผลิตภัณฑ
กับผูมีสวนไดเสีย
• ดำเนินงานดาน Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost,
Product Eco-efficiency

• Set the environment and occupational health and safety
academy in organization in 2019
สรางศูนยกลางการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในองคกร ในป 2562
• In 2020 PTTGC will be recognized as the most admired
company in attracting talent and employment
ในป 2563 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทฯ ที่บุคคล
ภายนอกอยากรวมงานมากที่สุด
• Expand employee talent pool, including domestic and
international, by 25 percent by 2020
ขยายกลุมบุคลากรที่มีความสามารถสูงของบริษัทฯ ทั้งในและ
ตางประเทศ ใหถึงรอยละ 25 ภายในป 2563
• In 2020 PTTGC’s Human Capital Return on Investment
(HCROI) will be higher than the industry benchmark in
chemicals sector
ในป 2563 Human Capital Return on Investment (HCROI) ของ
บริษทั ฯ มีคา สูงกวาผลเปรียบเทียบ HCROI ของกลุม อุตสาหกรรม
เคมี
• In 2020 PTTGC will become a “Zero Accident Organization”
ในป 2563 บริษัทฯ จะเปนองคกรที่ปราศจากอุบัติเหตุ

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited
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AWARDS AND RECOGNITIONS

A support from stakeholders is an important influence for PTTGC to constantly make positive
change in economic, environment and social. In 2017, PTTGC is proud to be recognized by
leading organizations from around the world.

INTERNATIONAL
AWARDS

NATIONAL
AWARDS

UN Global
Compact LEAD

Down Jones
Sustainability
Indices

FTSE4Good
Index

CARBON
DISCLOSURE
PROJECT

THE PRIME
MINISTER'S
INDUSTRY AWARD

SET
SUSTAINABILITY
AWARDS

TRANSPARENT
ORGANIZATION
AWARD

GREEN INDUSTRY
LEVEL 5 AWARD

PTTGC strives to conduct
the business in accordance
with the principles of UN
Global Compact LEAD,
to continuously be the
sustainable role model
organization as well as to
support the achievement
of the 17 Sustainable
Development Goals.

PTTGC is ranked as the third
place in Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI)
in the chemicals sector for
the fifth consecutive year.

PTTGC’s evaluation score
from FTSE4Good Index was
75 percent, which
demonstrated that PTTGC
is operating business with
environmental, social
responsibility, and good
governance, as well as
creating trust among
international investors.

PTTGC was recognized at
the A List by CDP for both
climate and water for the
third consecutive year.

PTTGC branch 2 was awarded
with The Prime Minister's
Industry Award in Excellence
level. This success is a result
of our intention to develop
business to become the
role model in Thai industry.
Additionally, TOCGC received
an outstanding awards in safety
and logistic management, while
GGC received an outstanding
award in quality management.

PTTGC received Sustainability
Awards of Honor 2017.
This award was specially
given to listed companies
that have been awarded
with Best Sustainability
Awards for more than
three years.

PTTGC received the
complimentary award of
NACC Integrity Awards
ceremony 2017. The award
reflected that we conduct
our business with good
corporate governance,
social responsibility.

PTTGC Group has been
certified with Green Industry
at the highest level.
The awards recognized our
intention to cascade 2E1S
awareness to our
stakeholders.

Ecovadis

Integrated Sustainability Report

Sustainalytics

7th ASIAN Excellence Award 2017

PTTGC has won gold-level recognition
with 72 score for its ESG programs

PTTGC was ranked the fourth from
100 companies in Asia

ICIS Top 40 Power Players

President & CEO of PTTGC was ranked
the 22nd

ICIS Top 100

35th

PTTGC was ranked at the
in the 2017
ICIS Top 100 global chemical companies
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PTTGC is the first company in Thailand to
prepared Integrated Sustainability Report

PTTGC’s received three awards, included
Asia’s Best CEO, Best Investor Relations Professional
and Best Investor Relations Company

IR Magazine Awards &
Conference - South East Asia 2017

PTTGC received Best in Sector-Materials and
Most Progress in Investor Relation Awards (IR)

The Asset Awards 2017

PTTGC received Platinum Award for its ESG
implementation

Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption:
CAC Certification
PTTGC received the renewed certification
of Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption
SET Innovation Awards
PTTGC’s Downgauging for Flexible
Packaging Film received an Outstanding
Company Innovation Award.
Sustainability Report Awards
PTTGC received Sustainability Awards 2017
in Outstanding category
Thailand Sustainability Investment Awards
PTTGC was listed in the Thailand Sustainability
Investment (THIS)
Thailand Labour Management Excellence
Awards 2017
PTTGC received Thailand Labor Management
Excellence Awards 2017

CSR-DIW 2017
14 branches of PTTGC received CSR-DIW
Continuous Awards 2017
Thailand Quality Class 2017
PTTGC is one of seven Thai good quality
organizations that meet the qualifications
Thailand ICT Excellence Award
PTTGC received Thailand ICT Excellence
Award 2017 in Core Process Improvement
Projects category
Gold Star and Green Star Flag Awards
11 plants of PTTGC Group received
Gold Star Flag Award
Thailand’s Top Corporate Brand Value Award
PTTGC’s brand value ranked the first in the
petrochemicals and chemicals business for
the fifth consecutive year.
Thailand Energy Awards
PTTGC branch 6 and branch 12 received
“Thailand Energy Awards” (Control Factory)
Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited
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รางวัลแหงความสำเร็จ

การสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน เปนแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำใหบร�ษัทฯ มุงมั่นสรางการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคมอยางตอเนื่อง ในป 2560 บร�ษัทฯ
มีความภูมิใจเปนอยางยิ�งที่ความพยายามไดรับการยอมรับจากองคกรชั้นนำทั่วโลก

รางวัล
ระดับนานาชาติ

รางวัล
ระดับประเทศ

UN Global
Compact LEAD

Down Jones
Sustainability
Indices

FTSE4Good
Index

CARBON
DISCLOSURE
PROJECT

THE PRIME
MINISTER'S
INDUSTRY AWARD

รางวัล SET
SUSTAINABILITY
AWARDS

รางวัลองคกรโปรงใส

รางวัลอุตสาหกรรม
สีเข�ยว ระดับ 5

บริษทั ฯ ยังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะดำเนิน
ธุรกิจตามเกณฑสูงสุดของ
ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
เพื1อเปนองคกรตนแบบดาน
ความยั่งยืนอยางตอเนื1อง
และสนับสนุนการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ง 17 ประการ

บริษทั ฯ ไดรบั การคัดเลือก
ใหติดอยูในอันดับที่ 3 ในดัชนี
ความยั่งยืนของดาวโจนส
(Dow Jones Sustainability
Indices หรือ DJSI)
กลุม Chemicals Sector
ประจำป 2560 ตอเนื1อง
เปนปที่ 5

บริษทั ฯ ไดรบั คะแนนรอยละ 75
จาก FTSE4Good Index
ซึ่งเปนการยกยององคกรที่มี
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สังคม และการกำกับดูแล
องคกรที่ดี พรอมทั้งสราง
ความเชื1อมั่นใหแกนักลงทุน
ทั่วโลก

บริษทั ฯ ไดรับการจัดอันดับ
ใหอยูใน A List ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการน้ำ
โดย CDP เปนปที่ 3
ติดตอกัน

บริษทั ฯ ไดรับรางวัล Prime
Minister’s Industry Award
4 รางวัล ดังนี้ สาขา 12
ของบริษัทฯ ไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
TOCGC ไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน
ดานความปลอดภัยและ
ดานการจัดการ Logistic และ
GGC ไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดนดานบริหารงานคุณภาพ

บริษัทฯ ไดรับรางวัลเกียรติยศ
บริษัทจดทะเบียนดาน
ความยั่งยืนประจำป 2560
จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งมอบให
เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่
ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ดานความยัง่ ยืนระดับยอดเยีย่ ม
ติดตอกันตั้งแต 3 ปขึ้นไป

บริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชย
องคกรโปรงใส ป 2560
จากสำนักปองกันการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
(ป.ป.ช.) แสดงใหเห็นถึง
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทีส่ อดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
อันเปนพื้นฐานสำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั ฯ ไดรับการรับรอง
การเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับสูงสุด ที่มีการขยาย
ผลการดำเนินธุรกิจคำนึงถึง
ความสมดุล 2E1S ไปสูผูมี
สวนไดเสียครบถวน

Ecovadis

Integrated Sustainability Report

การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
(CAC Certification)
บริษทั ฯ ไดรบั การตออายุสมาชิกแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

Sustainalytics

7th ASIAN Excellence Award 2017

รางวัลบร�ษัทยอดเยี่ยมดานนวัตกรรม
ผลงานนวัตกรรม “การพัฒนาถุงเพาะชำและ
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑสำหรับผักสลัดที่ยอยสลาย
ไดทางชีวภาพ” ไดรับรางวัลดีเดนประเภท
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมดานนวัตกรรม

บริษัทฯ ไดรับการประเมินดาน ESG
ในระดับทอง ดวยคะแนน 72 คะแนน

บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูใน
อันดับที่ 4 จาก 100 บริษัททั่วเอเชีย

ICIS Top 40 Power Players

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัทฯ ไดรับคัดเลือก
ใหติดอันดับที่ 22

ICIS Top 100

บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับที่ 35 จาก 100
บริษัทชั้นนำในธุรกิจปโตรเคมีของ ICIS
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เปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่จัดทำรายงาน
ความยั่งยืนแบบบูรณาการ ตามกรอบการรายงานของ
International Integrated Reporting Council (IIRC)

บริษัทฯ ไดรับ 3 รางวัล ไดแก รางวัล Asia’s Best
CEO, Best Investor Relations Professional และ
Best Investor Relations Company

IR Magazine Awards &
Conference - South East Asia 2017

บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best in Sector-Materials และ
Most Progress in Investor Relation (IR)

The Asset Awards 2017

บริษัทฯ ไดรับรางวัล Platinum Award for ESG

รางวัลรายงานความยั่งยืนป 2560
บริษัทฯ ไดรับรางวัลรายงานความยั่งยืนป 2560
ประเภทดีเยี่ยม
รางวัลหุนยั่งยืน
บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหอยูในรายชื1อ
หุนยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยฯ
รางวัลสถานประกอบการดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทฯ ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน ประจำป 2560

CSR-DIW 2560
บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous
Awards ประจำป 2560 จำนวน 14 โรงงาน
รางวัล Thailand Quality Class
บริษัทฯ เปน 1 ใน 7 องคกรไทยคุณภาพ
ที่มีการดำเนินกิจการที่ผานเกณฑเขารับรางวัล
รางวัล Thailand ICT Excellence Award
โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
ของบริษัทฯ
รางวัลธงขาวดาวทอง รางวัลธงขาวดาวเข�ยว
บริษัทฯ ไดรับรางวัลธงขาวดาวทอง
จำนวน 11 โรงงาน
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand
Value Award
บริษัทฯ ไดรับรางวัลมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด
อันดับ 1 อยางตอเนื1องมาเปนเวลา 5 ป
รางวัล Thailand Energy Awards
สาขา 6 และ สาขา 12 ของบริษัทฯ ไดรับ
รางวัลดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน
ประเภทโรงงานควบคุม
Integrated Sustainability Report 2017
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OUR BUSINESS
ธุรกิจของเรา

OUR BUSINESS

GRI 102-1 - GRI 102-7, GRI 102-40, GRI 102-42 – GRI 102-49, GRI 130-1, GRI 102-24, GRI 102-16, GRI 102-17

การดำเนินธุรกิจของเรา
GOALS

VISION, MISSION AND OUR STRATEGY

เปาหมายการดำเนินงาน

ว�สัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงาน

BUSINESS STRATEGY
CORPORATE STRATEGY
Sustain
Core

Accelerate Growth
Levers

Balance Business
with Sustainability

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

PTTGC delivers the best business performance
through trustworthiness to create fair and
sustainable value for shareholders.
Risk and Crisis
Management

Product
Stewardship

ne
r

cie

ty

lde
ho

art
sP

are

To generate returns from operating
business at a leading level of the industrial
groups in the Asia Pacific region and
to be within the 1 st quartile in terms
of ROIC(2) by 2024.
สรางผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจใหอยู
ในระดับผูนำของกลุมอุตสาหกรรมในภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟ  ก โดยมี ROIC (2) อยู  ใ น 1 st
quartile ในป 2567

To be a sustainable leader and continously
listed in the Top 10 for Sustainability
Leadership by DJSI(3)

เปนผูน ำดานการผลิตปโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑท่ี
มีสายการผลิตทีเ่ ชือ1 มตออยางครบวงจร โดยมี
Adjusted EBITDA(1) ระยะยาวทัง้ สิน้ 5,900
ลานบาท ในป 2567

More details of Vision, Mission, Our Strategy and Goals can be found in the
Annual Report 2017, page 4-5
Remark:
(1) EBITDA stands for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
(2) ROIC stands for Return on Invested Capital
(3) DJSI stands for Dow Jones Sustainability Indices

เปนตนแบบองคกรยั่งยืน โดยไดรับการจัด
อันดับจากดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส (DJSI)(3)
ในระดับ Top 10 ตอเนื1อง

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธการดำเนินงาน
และเปาหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดที่ รายงานประจำป 2560 หนา 4-5
หมายเหตุ:
(1) EBITDA ยอมาจาก Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
(2) ROIC ยอมาจาก Return on Invested Capital
(3) DJSI ยอมาจาก Dow Jones Sustainability Indices

es

Sh

To be a leading integrated petrochemicals
and chemicals producer, and to earn a
long-term adjusted EBITDA(1) of 5,900
million Baht by 2024.

ดานความยั่งยืน

sin

HAPPY AND SAFE WORKPLACE

Innovation
Management
and Customer
Relationship
Management

PTTGC engages and integrates
social and environment to
our business with responsibility
and care for sustainable
development.

e

Human Capital
Development
and Talent
Attraction &
Relations

Supply Chain
Management

SUSTAINABILITY

ดานผลตอบแทนจากการลงทุน

Bu

ye

Labour Practice

plo

Occupational
Health and
Safety

Em

PTTGC creates a learning
organization and a happy workplace
to cultivate proficient workforces
with profound engagement and
commitment to professional
excellence.

LEADING
CHEMICAL
COMPANY
FOR BETTER
LIVING

So

Tax Strategy

PTTGC provides superior solutions from
innovative products and services to be
the best choice for business partners.

r

Corporate
Governance and
Business Code
of Conduct

RETURN ON INVESTMENT

ดานการเติบโต

OUR STRATEGY IN ACTION
SUSTAINABLE RETURNS

GROWTH

Human Rights

Waste
Management

Energy & Climate
Strategy

Corporate
Citizenship and
Philanthropy

Environmental
Policy &
Management
System

Water
Management

CARE AND MEASURABLE BENEFIT

OUR BUSINESS

ธุรกิจของเรา

PTT Global Chemical Public Company Limited or
PTTGC is a leading integrated petrochemicals and
refining company in Thailand and Southeast Asia.
PTTGC commands a combined olefins and aromatics
capacity of 9.723 million tons per year with 280,000
barrels per day of crude oil and condensate refining
capacity. PTTGC has eight business units and one
service business unit. PTTGC has production facility
bases in five countries around the world. The main
production facility is in Thailand, with capacity of more
than 95 percent.

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปนผูน ำดาน
ธุรกิจปโตรเคมีและการกลัน่ ครบวงจรทัง้ ในระดับประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการดำเนินการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนสและอะโรเมติกสกวา 9.723
ลานตันตอป และกำลังการกลัน่ น้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม
280,000 บารเรลตอวัน อันประกอบดวย 8 หนวยธุรกิจหลัก
และ 1 หนวยธุรกิจบริการ บริษทั ฯ มีฐานการผลิตในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก 5 ประเทศ โดยมีกำลังการผลิตหลักกวา
รอยละ 95 ในประเทศไทย

More details of PTTGC Business Structure can be found in the Annual Report
of 2017, presented on page 18 and the company’s website http://www.pttgcgroup.com/en/about/business-structure

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ ไดที่
รายงานประจำป 2560 หนา 18 และเว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/about/business-structure

STRENGTHEN ENABLERS
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BUSINESS VALUE CHAIN
FEEDSTOCK

UPSTREAM

INTERMEDIATES

DOWNSTREAM

FUELS

EO

MEG

ETHYLENE

PETROCHEMICALS BIOFUELS

HDPE

PVC

BUTENE-1

PROPYLENE

LLDPE
ETHANOLAMINE

EB / SM

Personal Care

ETHOXYLATE
PS

POLYOLS

PO

ABS

MIXED C4s

BUTADIENE

BENZENE

CUMENE

PP

PHENOL

BPA

ACETONE

ACRYLONITRILE

HMDA

TOLUENE

MMA
HDI

CAPROLACTAM

TDI

PC

PMMA

Automotive

NYLON 6
NYLON 6,6

SYSTEM HOUSE
ADIPIC ACID

PARAXYLENE

Pharmaceutical

SBR

EPOXY RESINS

CYCLOHEXANE

CONDENSATE

Packaging

LDPE

VINYL CHORIDE
MONOMER

NATURAL GAS

LUBRICANTS

INDUSTRIAL SECTORS

PU
POLYESTER FIBER

Construction

PET

PTA

PLASTICIZER

ORTHOXYLENE

PETROLEUM PRODUCTS
- LPG
- REFORMATE
- LIGHT NAPHTHA
- JET A1
- DIESEL
- FUEL OIL

PA

CRUDE OIL
CRUDE PALM OIL

TALLOW

FATTY
ALCOHOL

OLEOCHEMICALS

METHYL ESTER
(B100)

SPECIALTY
OLEOCHEMICAL

GLYCERIN

Electronic

Textile

FATTY ACID
BIOPLASTIC

AGRICULTURAL
PRODUCTS

AGRO GREEN SOLUTION

Group Performance
Center-Refinery &
Shared Facilities
Group Performance
Center-Aromatics

Group Performance
Center-Olefins

EO-Based Performance
Business Unit

Polymers Business Unit

Green Chemicals
Business Unit

Performance Materials
and Chemicals
Business Unit
Phenol
Business Unit

Potentail Product Opportunities

OZONE ACID
PLASTIC ADDITIVE
ECO-FRIENDLY POLYOLS
BIO-LUBRICANTS

Agriculture

Germany 1 Operating Site

Thailand 18 Operating Sites

USA 4 Operating Sites
France 1 Operating Site

PTTGC has 25 operations
base in 5 countries
and exports to 100 countries
in 6 continents.

Malaysia 1 Operating Site

More details can be found in the Annual Report of 2017,
http://investor.pttgcgroup.com/ar.html
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่รายงานประจำป 2560
http://investor.pttgcgroup.com/ar.html
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT GRI 102-40 – GRI 102-44
Since each stakeholder group is directly and indirectly important to business operation, so PTTGC employs
several communication channels to continuously address its stakeholders regarding their issues of interest and to
received feedbacks and expectations. PTTGC has been integrated stakeholders’ feedbacks and expectations
into decision-making process and business planning.

PTTGC classifies external and internal stakeholders into four main groups: 1) Shareholder, 2) Business Partner,
3) Community, Society and the Environment and 4) Employee. The communication channels and stakeholders’
engagement approaches are different for each group. The details are as follows:

SHAREHOLDER

COMMUNITY, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT

STAKEHOLDERS

ENGAGEMENT CHANNELS AND FREQUENCY

Shareholder

ISSUES OF INTEREST

Improving Business Competitiveness.

ACTIONS AND RESPONSES

Conduct business according to regulations, and
laws set by stock Exchange of Thailand, disclosing
transparent information and providing feedback
channels for shareholders and investors to submit
comments, feedbacks, and file complaints directly.

• Annual General Meeting, once a year
• Annual Report / Integrated Sustainability Report
• Company visit by shareholders, once a year
• Whistleblower channel
• Analyst meetings, quarterly
• Contact through the company secretary
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/contact-us/form

BUSINESS PARTNER
STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

ISSUES OF INTEREST

ISSUES OF INTEREST

ISSUES OF INTEREST

ACTIONS AND RESPONSES

ACTIONS AND RESPONSES

ACTIONS AND RESPONSES

Business Partner

Operating business with integrity,
transparency and fairness.
Encouraging Code of Business Conduct
with business partners, empowering
partners through supplier audits in
environmental, social, and corporate
governance aspects, participating in
EcoVadis and Supplier Ethical Data
Exchange (SEDEX). Furthermore,
PTTGC has established a responsible
department to provide feedback, give
advice, respond to complaints, etc.

ENGAGEMENT CHANNELS AND
FREQUENCY

• Annual supplier conference, once a year
• Monthly meetings with suppliers
• Supplier audit, once a year
• Vendor registration
• Whistleblower channel
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/
contact-us/form
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Customer

Obtaining high-quality products and
services at a fair price.
Maintaining quality of products and
services, improving efficiency, and
developing new products and services.
In addition, PTTGC has appointed a
department to provide feedback, to give
advice, and to implement a complaints
system, etc.

Investor

Operating business within the interests
of the stakeholders including the direction
of business operations in the future.
Proceeding business operations efficiently,
and up to the standards and expectations
of stakeholder satisfaction.

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

ISSUES OF INTEREST

ISSUES OF INTEREST

ISSUES OF INTEREST

ISSUES OF INTEREST

Community, Society and the
Environment
Impact on community and
society as a result of the
company’s operations.

Non-Governmental Organization Public Sector
(NGO)
Company cooperation with
non-profit organizations.

Media

Cooperation of the company
with government operations.

Disclose accurate and
up–to-date information, news
and company’s performance.

ACTIONS AND RESPONSES ACTIONS AND RESPONSES ACTIONS AND RESPONSES ACTIONS AND RESPONSES
Consideration of community
and society satisfaction survey
by analyzing their expectations
and interests. Information is
then used for social strategy
formulation, identifying a systematic
monitoring guidance. In addition,
disclosing complete, accurate,
and up–to-date information.

Communicating company
operations with NGOs and
offering NGOs the opportunity
to provide comments and file
complaints directly to the
company.

Establishing a responsible
department to coordinate with
governmental agencies in an
appropriate and transparent
manner, as well as strictly
complying with laws related to
business operations.

Continually follow the news
and incorporate feedbacks in
formulating business directions
towards sustainability.

ENGAGEMENT CHANNELS ENGAGEMENT CHANNELS ENGAGEMENT CHANNELS ENGAGEMENT CHANNELS
AND FREQUENCY
AND FREQUENCY
AND FREQUENCY
AND FREQUENCY
• 2,014 community visits
• Whistleblower channel
• 85 social and environmental • Company’s website:
activities
http://www.pttgcgroup.com/
• Community satisfaction surveys, en/contact-us/form
1 times per year
• Whistleblower channel
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/
en/contact-us/form

• Join the government network
• Reporting with legal
compliance
• Whistleblower channel
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/
en/contact-us/form

• Implementing communicating
activities with media through
all media channels
• Company visit
• Supporting and participating in
media activities
• Whistleblower channel
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/
en/contact-us/form

EMPLOYEE
ENGAGEMENT CHANNELS AND
FREQUENCY

ENGAGEMENT CHANNELS AND
FREQUENCY

• Joint CSR activities, four times a year
• Annual customer meeting, once a year
• Analyst meetings, quarterly
• Customer Service Center
• Customer satisfaction survey, once a year • Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/
• Various media types of the company
contact-us/form
such as newsletters and magazines
• Whistleblower channel
• Company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/
contact-us/form

STAKEHOLDERS
Employee

development, promotes safety and occupational health and
provides compensation and benefits to employees.

ISSUES OF INTEREST

ENGAGEMENT CHANNELS AND FREQUENCY

Occupational health and safety, compensation and benefits,
and fair working conditions.

ACTIONS AND RESPONSES

Providing employees the opportunity to provide feedback,
comment, and file complaints directly to executives. This reflects
the company’s focus on labor and human rights according to
principles of the United Nations. PTTGC encourages employee

• Various communication channels and the internal online system
• CEO Townhalls, quarterly
• Employee satisfaction and employee engagement survey,
once a year
• Whistleblower channel
• Company’s website: http://www.pttgcgroup.com/en
contact-us/form
Integrated Sustainability Report 2017
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย GRI 102-40 – GRI 102-44
ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมมีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกรทั้งทางตรงและทางออม บร�ษัทฯ จึงจัดใหมีการสื่อสารกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมผานหลากหลายชองทางเปนประจำอยางตอเนื่อง เพ�่อใหผูมีสวนไดเสียเขาใจถึงประเด็นสำคัญตาง ๆ ที่อยู
ในความสนใจ รวมถึงรับขอคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียมาบูรณาการเขากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผน
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ ไดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายนอกและภายในออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1) ผูถือหุน 2) หุนสวนทางธุรกิจ 3) ชุมชน
สังคม และสิ�งแวดลอม และ 4) พนักงาน โดยรูปแบบการสื่อสารและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจะแตกตางกันในแตละกลุม
รายละเอียดแสดงดังตอไปนี้

ผูถือหุน

ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม

ผูมีสวนไดเสีย

ชองทางการมีสวนรวมและความถี่

ผูถือหุน

ประเด็นที่ใหความสนใจ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

ปฏิบัติภายใตขอกำหนด กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การใหขอมูลที่โปรงใสพรอมทั้งเปดโอกาส
ใหผูถือหุนและนักลงทุนมีชองทางที่สามารถเสนอขอคิดเห็น
และขอรองเรียนตอบริษัทฯ ได โดยตรง

• การประชุมผูถือหุนประจำป ปละ 1 ครั้ง
• รายงานประจำป/รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
• กิจกรรมผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปละ 1 ครั้ง
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
• การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) ปละ 4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)
• ติดตอผานเลขานุการบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษทั ฯ http://www.pttgcgroup.com/th/contact-us/form

หุนสวนทางธุรกิจ
ผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ประเด็นที่ใหความสนใจ

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

คูคา

การดำเนินงานดวยความซื1อสัตย มีความ
โปรงใส และเปนธรรม
จัดใหมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
กับคูคา ดำเนินการเพิ่มศักยภาพคูคา เชน
การตรวจประเมินคูคาดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเขารวม
ประเมิน EcoVadis และ Supplier Ethical
Data Exchange (SEDEX) เปนตน
และจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการให
ขอเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการรับขอรองเรียน เปนตน

ชองทางการมีสวนรวมและความถี่

• การประชุมคูคาประจำป ปละ 1 ครั้ง
• ประชุมรวมกับคูคารายเดือน
• การขึ้นทะเบียนคูคา
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/
contact-us/form
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ลูกคา

การไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง
ในราคาที่ยุติธรรม
รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑและ
บริการใหม ๆ รวมกัน และจัดใหมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ
ขอรองเรียน เปนตน

สถาบันจัดอันดับ
การปฏิบัติตามเงื1อนไขและขอตกลงที่มีอยู
ตามพันธสัญญาที่ ไดทำไว
วัดจากการผิดนัดชำระหนี้และวัดระดับ
ความพึงพอใจจากเจาหนี้

ผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ประเด็นที่ใหความสนใจ

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสังคมและชุมชน
อันเนื1องมาจากการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ
พิจารณาผลสำรวจความพึงพอใจ
ของชุมชนและสังคม โดยวิเคราะห
ความคาดหวังและนำขอมูลประกอบ
การตัดสินใจกำหนดกลยุทธ
การดำเนินงานดานสังคม รวมถึง
กำหนดดัชนีวัดและแนวทางการ
ติดตามอยางเปนระบบ พรอมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
และทันตอเหตุการณ

องคกรที่ ไมแสวงหากำไร
ความรวมมือของบริษัทฯ
ตอการดำเนินงานขององคกร
ที่ ไมแสวงหาผลกำไร
สื1อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ
สูองคกรที่ ไมแสวงหากำไร
พรอมทั้งเปดโอกาสใหองคกร
ที่ ไมแสวงหากำไรมีชองทางที่
สามารถเสนอขอคิดเห็นและขอรอง
เรียนตอบริษัทฯ ได โดยตรง

ภาครัฐ

สื1อมวลชน

ความรวมมือของบริษัทฯ
ตอการดำเนินงานของภาครัฐ
จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การติดตอและประสานงานกับ
หนวยงานราชการในขอบเขตที่
เหมาะสมและโปรงใส และมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจดวยความเครงครัด

การเปดเผยขอมูลขาวสารตาง ๆ
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
อยางถูกตองและทันตอเหตุการณ
ติดตามขอมูลขาวสารและรับฟง
ขอเสนอแนะจากสื1อมวลชน
เพื1อนำมาใชเปนสวนหนึ่งในการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
เพื1อความยั่งยืน

ชองทางการมีสว นรวมและความถี่ ชองทางการมีสว นรวมและความถี่ ชองทางการมีสว นรวมและความถี่ ชองทางการมีสว นรวมและความถี่
• การเยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
2,014 ครั้ง
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• กิจกรรมเพื1อสังคมและ
• เว็บไซตบริษัทฯ
สิ่งแวดลอม 85 ครั้ง
http://www.pttgcgroup.com/
• การสำรวจความพึงพอใจ
th/contact-us/form
ของชุมชน 1 ครั้งตอป
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/
th/contact-us/form

• การเขารวมเครือขายกับภาครัฐ • ดำเนินกิจกรรมการสื1อสารกับ
• รายงานผลตามกฎหมาย
สื1อมวลชนผานเครื1องมือสื1อสาร
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
ในทุกรูปแบบ
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• นำคณะสื1อมวลชนเยี่ยมชม
• เว็บไซตบริษัทฯ
กิจการของบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/ • สนับสนุนและมีสวนรวมใน
th/contact-us/form
กิจกรรมของสื1อมวลชน
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/
th/contact-us/form

พนักงาน
ชองทางการมีสวนรวมและความถี่

• การประชุมลูกคาประจำป ปละ 1 ครั้ง
• ศูนยบริการลูกคา
• การสำรวจความพึงพอใจลูกคาปละ 1 ครัง้
• สื1อตาง ๆ ของบริษัทฯ เชน จดหมายขาว
นิตยสาร
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน
(Whistleblower) ของบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/
contact-us/form

ชองทางการมีสวนรวมและความถี่

• กิจกรรม CSR รวมกัน 4 ครั้ง
• การประชุมนักวิเคราะหปละ 4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)
• เว็บไซตบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/
contact-us/form

ผูมีสวนไดเสีย
พนักงาน

และอาชีวอนามัย และจัดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนตาง ๆ
แกพนักงานอยางครบถวน

ประเด็นที่ใหความสนใจ

ชองทางการมีสวนรวมและความถี่

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดใหมสี วัสดิการและคาตอบแทนตาง ๆ
รวมถึงสภาพการทำงานที่เปนธรรม

การดำเนินงานเพ�่อตอบสนอง

เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางที่สามารถเสนอขอคิดเห็นและ
ขอรองเรียนตอผูบริหารได โดยตรง เนื1องจากบริษัทฯ ใหความสำคัญ
ในเรื1องแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามหลักการของสหประชาชาติ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การดูแลเรื1องความปลอดภัย

• การสื1อสารผานชองทางตาง ๆ และระบบออนไลนภายในบริษัทฯ
• CEO พบพนักงานทุกไตรมาส
• แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรประจำป
• ชองทางการรับเรื1องรองเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
• เว็บไซตบริษัทฯ http://www.pttgcgroup.com/th/
contact-us/form
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REPORT CONTENT DEFINING
PROCESS GRI 102-46, GRI 102-42, GRI 102-56

กระบวนการกำหนดเนื้อหา
การรายงาน GRI 102-46, GRI 102-42, GRI 102-56

To evaluate PTTGC’s materiality issues, both internal
and external issues related to business operation,
and expectations of all stakeholder groups have been
taken into consideration by using four stages of Global
Reporting Initiative (GRI)

บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึงพิจารณาประเด็นทีส่ อดคลองกับ
ความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม เพือ1 ใชในการประเมิน
ประเด็นทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ โดยอาศัยหลักการตามแนวทาง
ของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards โดย
ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

STEP 1
ขั้นตอนที่ 1

IDENTIFICATION OF MATERIAL
ISSUES AND DEFINITION OF THE
REPORTING SCOPE

การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขต
ของการรายงาน

Identify material issues that affect the
sustainability of the company, covering
economic, environmental, and social
dimensions, and consider risks and
opportunities of the company’s business
from both internal and external factors
throughout the supply chain. The information
for consideration and decision are as follows:

ระบุประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจอยางยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมในมิติ
ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม รวมถึง
พิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสตอธุรกิจของ
บริษัทฯ ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ตลอดหวงโซอุปทาน โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ ดังนี้

INTERNAL FACTORS

EXTERNAL FACTORS

• Strategic direction of the company
ทิศทางกลยุทธของบริษัทฯ
• Important risks and opportunities of the company,
including finance, investments, operations, etc.
ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งทางดาน
การเงิน การลงทุน การดำเนินงาน เปนตน
• PTTGC Sustainability Framework
กรอบการดำเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทฯ
• Corporate sustainability assessment results e.g. DJSI
when benchmarking with leading global chemicals
companies
ผลการประเมินองคกรดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน DJSI
เมื1อเทียบกับบริษัทชั้นนำดานเคมีภัณฑระดับโลก
• Data collection from multiple channels, both primary
data, such as interviews, surveys, etc., and secondary
data, such as letters, whistleblowers, etc., carried out
by the company’s departments whose responsibilities
are related to the key issues.
การรวบรวมขอมูลจากหลายชองทางทั้งทางปฐมภูมิ
(Primary Data) เชน การสัมภาษณ การทำแบบสอบถาม
เปนตน และทางทุติยภูมิ (Secondary Data) เชน จดหมาย
ชองทางการรับเรือ1 งรองเรียน (Whistleblower) เปนตน
จากหนวยงานของบริษัทฯ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่สำคัญตาง ๆ
• System readiness and personnel competency
ความพรอมของระบบและศักยภาพของบุคคลากร

• Survey of stakeholder expectations throughout
the value chain
การสำรวจความคาดหวังจากผูม สี ว นไดเสียตลอดหวงโซคณ
ุ คา
• Material issues that stakeholders are interested in
ประเด็นสำคัญที่ผูมีสวนไดเสียสนใจ

ปยจัยภายใน
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ปยจัยภายนอก

• UN Sustainable Development Goals (SDGs)
การจัดอันดับเปาหมายดานความยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ
• Global Mega Trend
แนวโนมของธุรกิจของโลกและในอุตสาหกรรมเดียวกัน

• Sustainability assessment results from leading global
sustainability assessment institutes
ผลประเมินความยั่งยืนจากสถาบันประเมินความยั่งยืน
ชั้นนำระดับสากล

STEP 2
ขั้นตอนที่ 2

PRIORITIZATION OF MATERIAL
ISSUES

การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

The prioritization of material issues are จัดลำดับความสำคัญของแตละประเด็นที่สำคัญ
considered based on two aspects as follows: โดยพิจารณาจากองคประกอบ 2 ประการ ไดแก

1

IMPORTANCE
TO STAKEHOLDERS

Stakeholder’s interests that is significant to the selected
issues. The information was obtained from interactions with
stakeholders through the company’s departments, company’s
feedback channels or direct and indirect discussions with
stakeholder groups
ประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจ รวมทั้งมีผลตอการประเมิน
และการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญ โดยใชขอมูล
ที่ ไดจากการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียผานหนวยงานของบริษัทฯ
หรือชองทางการแสดงความคิดเห็นของบริษทั ฯ รวมถึงการสอบถาม
ประเด็นจากผูม สี ว นไดเสียทัง้ โดยทางตรงและทางออม ทีเ่ กีย่ วของ
โดยตรงกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม

2

SIGNIFICANCE
TO PTTGC

Significant economic, environmental, and social impacts
which affect business operations

ผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในดาน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม

Each material issue is given a weight on basis of risk assessment, business opportunity of the organization, and interest
levels of stakeholders, which are classified as high, medium, or low levels. There will be a general consensus made amongst
representatives from each department that has direct relation with each stakeholder group as well as company expertises so
that material issues can be prioritized according to stakeholder and company’s perspective.
จากนั้นนำแตละประเด็นมาใหน้ำหนักตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององคกร และระดับความสนใจ
ของผูม สี ว นไดเสีย ระดับสูง ปานกลาง และต่ำ โดยมีผแู ทนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับผูม สี ว นไดเสียในแตละกลุม และผูเ ชีย่ วชาญ
เฉพาะดานของบริษัทฯ รวมกันประเมิน เพื1อจัดทำตารางระดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของผูมีสวนไดเสียและจากของบริษัทฯ

STEP 3
ขั้นตอนที่ 3

VERIFICATION OF MATERIAL ISSUES
การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

Prepare a summary of material
issues by gathering evaluation
results of material issues,
identifying conformity between
materiality issues and GRI
topics, specifying the reporting
scope of each issue and
presenting the results to the
Sustainable Development
Committee (SDC).

The SDC reviews the materiality
issues and ensures consistency
with PTTGC’s context, goals
and strategies as well as
approves the disclosure of
sensitive and specific information
that may affect the business of
the company. The content of
this report covers and highlights
high, medium and low material
issues.

Information owner prepares the
reporting content. The SDC
and external agencies review
the completeness, transparency
and accuracy of the disclosed
information.

An independent external
agency audits the materiality
issues, stakeholder engagement
and data collection, to ensure
that the obtained information is
accurate, clear and completed.
The certification results are
presented on page 239-240

จัดทำผลสรุปของประเด็นทีส่ ำคัญตอ
บริษทั ฯ โดยรวบรวมผลการประเมิน
ประเด็นที่สำคัญ และระบุความ
สอดคลองระหวางประเด็นที่สำคัญ
กับหมวดการรายงานของ GRI
(GRI Topic) รวมถึงระบุขอบเขต
สำหรับการรายงานของแตละ
ประเด็น และนำเสนอผลสรุปใหกับ
คณะกรรมการการพัฒนา
อยางยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ทบทวนผลการประเมินประเด็นที่
สำคัญถึงความสอดคลองกับบริบท
เปาหมาย และกลยุทธของบริษัทฯ
พรอมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการเปดเผยขอมูลในมิติตาง ๆ ที่
อาจมีความออนไหวและขอมูลเฉพาะ
ที่อาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยเนื้อหารายงานฉบับนี้
ครอบคลุมและเนนประเด็นที่สำคัญ
ทั้งในระดับสูง ปานกลาง และต่ำ

จัดทำเนื้อหาของรายงานฯ โดย
หนวยงานเจาของขอมูล และ
ดำเนินการทบทวนความสมบูรณ
ของเนื้อหาของรายงานฯ โดย
คณะกรรมการการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
และหนวยงานภายนอก เพื1อความ
โปรงใส ถูกตอง และครบถวนของ
การเปดเผยขอมูล

หนวยงานอิสระจากภายนอกเขามา
ตรวจสอบกระบวนการประเมิน
ประเด็นที่สำคัญ การมีสวนรวมกับ
ผูม สี ว นไดเสีย ตลอดจนการรวบรวม
และประเมินผลขอมูล เพื1อให ไดมา
ซึง่ ขอมูลทีม่ คี วามถูกตอง ชัดเจน
และครบถวน โดยผลการรับรอง
แสดงไวที่หนา 239-240
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS: SDGs

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

Integration of SDGs into Business Operations

การเชือ1 มโยงการดำเนินงานของบริษทั ฯ เขากับ SDGs

PTTGC is committed to contribute to the achievements
of both national and global Sustainable Development
Goals by prioritizing and integrating selected SDGs
into PTTGC’s operational activities, based on the SDG
Compass(1) In 2017, PTTGC has focused on four major
goals and two supporting goals, which were integrated
into the operational activities and projects to promote
sustainable development at an international level.

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันเปาหมายการ
พัฒนาอยางยืนของประเทศและของโลกทีก่ ำหนดไว ดวยการ
จัดลำดับความสำคัญและผนวกเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
หลักเขากับการดำเนินกิจกรรมขององคกร โดยอางอิงจาก
เข็มทิศเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG Compass(1))
ในป 2560 บริษัทฯ ไดมุงเนนใน 4 เปาหมายหลัก และ 2
เปาหมายสนับสนุน ผนวกเขากับการดำเนินกิจกรรมและโครงการ
ของบริษัทฯ เพื1อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับสากล

CRITERIA FOR SELECTION OF THE SDGs
เกณฑ ในการคัดเลือกเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

STEP 1

UNDERSTANDING THE SDGs

Understanding the SDGs
การเขาใจในเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

PTTGC’S ACTIVITIES AND PROJECTS WHICH ARE IN LINE WITH SDGs
กิจกรรมและโครงการของบร�ษัทฯ ที่สอดคลองกับ SDGs

4

MAJOR SDGs

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนหลัก

• Water Management
Page 95-99
การบริหารจัดการน้ำ
• Wastewater Reuse and Recycled Project Page 99
โครงการนำน้ำทิง้ มาใชซำ้ และนำกลับมาใชใหม
• “InnoPlus” Water Tank Project
Page 111
โครงการถังน้ำสะอาด Innoplus

• Climate Strategy Long Range Plan
แผนกลยุทธ Climate Change ระยะยาว
• Thailand Voluntary Emission Trading
Scheme (Thailand V-ETS) Phase 1
โครงการนำรองระบบซื้อขายใบอนุญาต
ปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย (Thailand V-ETS) ระยะที่ 1
• Carbon Footprint of Product (CFP) label
ฉลากคารบอนฟุตพริน้ ทของผลิตภัณฑ (CFP)

Page 80
Page 86

Page 132, 137

STEP 2

DEFINING PRIORITIES

STEP 3

SETTING GOALS

Establishing PTTGC’s business goals in accordance
with the SDGs
กำหนดเปาหมายขององคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน

STEP 5

REPORTING AND COMMUNICATING

Defining priorities of the SDGs, which are in line with
the strategy of the organization and throughout
the value chain
กำหนดลำดับความสำคัญเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตลอดหวงโซคุณคา ที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร

STEP 4

INTEGRATING
Integrating the SDGs into its core business
operation and governance across the enterprise
ผนวกเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเขากับกระบวนงานหลัก
ในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลทั่วทั้งองคกร

Communicating and reporting sustainability
performances to stakeholders
สื1อสารและรายงานผลการดำเนินงานดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสีย

Remark:
(1) The SDG Compass provides guidance for companies on how they can
align their strategies as well as measure and manage their contribution
to the realization of the SDGs. More details can be found at:
http://sdgcompass.org/download-guide

หมายเหตุ:
(1) เข็มทิศเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG Compass) เปนแนวทางสำหรับ
บริษัทตางๆ เกี่ยวกับวิธกี ารในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธธรุ กิจของบริษทั ทีส่ อดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (SDGs) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://sdgcompass.org/download-guide

• Upcycling the Oceans, Thailand
• Artificial Floating Marine Habitat for
Well-Being Project
โครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC
สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำชายฝงทะเลระยอง

2

Page 95
Page 113

• VOCs Reduction Projects Including
Technological Installation of Bio-Filter for
VOCs Treatment
โครงการ VOCs Reduction เชน โครงการติดตั้ง
อุปกรณเทคโนโลยีบำบัด VOCs ดวย Bio-filter
• Circular Economy, 5Rs, Zero Waste to
Landfill, Green Turnaround Management,
Ethylene Recycling Project
การจัดการของเสีย เชน Circular Economy,
5Rs, ของเสียฝงกลบเปนศูนย, โครงการ Green
Turnaround Management, โครงการการนำ
Ethylene กลับมาใช ใหม
• Water Footprint, Carbon Footprint of
Products (CFP)
ฟุตพริ้นทน้ำ, ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
ผลิตภัณฑ (CFP)
• Product Stewardship, Product Safety, and
the Environment
ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑดานความปลอดภัย
และดานสิ่งแวดลอม
• Environmental Process Innovation
นวัตกรรมดานกระบวนการผลิตเพื1อสิ่งแวดลอม
• Sustainable Supply Chain Management
โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน

Page 88-89

Page 91-92, 94

Page 97, 132,
137
Page 131-139

Page 126
Page 145-148

SUPPORTING SDGs

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนสนับสนุน

• Solar Power System
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
• Biodegradable Plastic
พลาสติกชีวภาพยอยสลายได

Page 84
Page 110, 142

Page 109-116
• Supporting the 17 Goals of SDGs of the
United Nations
สนับสนุนเปาหมายความยั่งยืน 17 ประการ
ขององคการสหประชาชาติ
• Participating in the UN Global Compact LEAD Page 11, 14
Program and the UN Global Compact Local
Network
เขารวมโครงการ UN Global Compact LEAD
Program และ UN Global Compact Local
Network
Page 66
• Participating in the Supporting Program of
COP21 and COP22, such as Caring for Climate
and Water Action Hubs
เขารวมโครงการสนับสนุน COP21 และ COP22
ไดแก Caring for Climate และ Water Action Hubs

OUR BUSINESS MODEL

รูปแบบการสรางคุณคารวมกันทางธุรกิจ

PTTGC has developed its Creating Shared Value Business Model as a mechanism to drive the operations to be
in accordance with the company strategy by considering economy, production processes, innovations, human
resources developments, society, and the environment. The purpose is to lead the organization to success with
good return, while creating value for the communities and protecting the environment.

บริษทั ฯ ไดจดั ทำรูปแบบการสรางคุณคารวมกันทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ1 เปนกลไกในการขับเคลือ1 นการดำเนินงานของบริษทั ฯ
ทีส่ อดคลองกับกลยุทธการดำเนินงานของบริษทั ฯ โดยคำนึงถึงดานเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร
สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ1 นำพาองคกรใหประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการทีด่ ีได พรอมทัง้ สรางคุณคาใหกบั ชุมชน สังคม
และปกปองสิ่งแวดลอม

INPUTS

BUSINESS STRATEGY
CORPORATE STRATEGY

FINANCIAL CAPITAL

SUSTAINABLE RETURNS

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

PTTGC delivers the best business performance
through trustworthiness to create fair and
sustainable value for shareholders.
Risk and Crisis
Management

Product
Stewardship
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r
ty
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Innovation
Management
and Customer
Relationship
Management

es
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Supply Chain
Management

sin

NATURAL CAPITAL
• Raw Material Consumption 22.46 Million Tons
• Energy Consumption 130.13 Million GJ
• Water Withdrawal 42.07 Million m3

e

Ethics and Human Rights
Positive Employee Relations
Collaborative Business Partnerships
Shareholder Confidence
Customer Relationships
Supplier Relationships
Community Trust

Labour Practice

ye

•
•
•
•
•
•
•

Occupational
Health and
Safety

plo

HUMAN CAPITAL
• Workforce 6,241 Persons
• Training Spend 161 MTHB
• Training Hours 210,250 Hours
• Salaries and Wages 10,184 MTHB
SOCIAL AND
RELATIONSHIP CAPITAL

PTTGC creates a learning
organization and a happy workplace
to cultivate proficient workforces
with profound engagement and
commitment to professional
excellence.

LEADING
CHEMICAL
COMPANY
FOR BETTER
LIVING

cie

Tax Strategy

PTTGC provides superior solutions from
innovative products and services to be
the best choice for business partners.

So

Corporate
Governance and
Business Code
of Conduct

Human Capital
Development
and Talent
Attraction &
Relations

HAPPY AND SAFE WORKPLACE

FOR STAKEHOLDERS
SUSTAINABLE CORE

OUR STRATEGY IN ACTION

Em

INTELLECTUAL CAPITAL
• Total R&D Expenditure 807 MTHB
• Brands Investment 18 MTHB
• Other Liabilities 56,887 MTHB

FOR PTTGC

Balance Business
with Sustainability

Bu

MANUFACTURED CAPITAL
• Property, Plant and Equipment 219,689 MTHB
• Non-Current Assets 74,538 MTHB
• 25 Operations in 5 Countries

Accelerate Growth
Levers

r

Cash Flow Generated by Operation 61,995 MTHB
Equity Funding 434,964 MTHB
Debt Funding 97,813 MTHB
Operating Cost 396,468 MTHB

Sustain
Core

lde

•
•
•
•

OUTCOMES / VALUE CREATION LINK TO STRATEGIC PRIORITIES

PTTGC engages and integrates
social and environment to
our business with responsibility
and care for sustainable
development.

Human Rights

Waste
Management

Energy & Climate
Strategy

Corporate
Citizenship and
Philanthropy

Environmental
Policy &
Management
System

Water
Management

Achieve utmost benefit from businesses and
products with sustainable market confidence
• Cash Flow Generate by Operation
61,955 MTHB
• EBITDA 63,480 MTHB
• Revenue 436,745 MTHB

Deliver the best business performance
through trust worthiness to return value and
dividends to shareholders
• Return on Shareholder’s Equity
15.09 Percent

BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
Generate long-term returns through
operational eco-efficiency with caring for
society and the environment
• Environmental and Management
Accounting
• Physical Information 474,630 MB
• Monetary Information 418 MB
• License to Operate and to Grow

Create value-added to communities and
mitigate negative impacts to environment
• Energy Saving 1.40 Million GJ
• Water Reused and Recycled 7.69 Million m3
• Zero Waste to Landfill
• GHG Emission Reduction
77,503 Ton CO2e
• Community Investment 2.59 MTHB
• Commercial Initiatives 3.05 MTHB
• Charitable Donation 51.38 MTHB
• Social Satisfaction 86.20 Percent

CARE AND MEASURABLE BENEFIT

STRENGTHEN ENABLERS

OUR OUTPUTS

ACCELERATE GROWTH LEVERS
Be a leading petrochemicals company to
earn long-term adjusted EBITDA
• EBITDA of New Product 90 MTHB
• 14 New Products
• 10 Patents
• 153 R&D Projects in Pipeline

Be the best choice for business partners
and customers
• Customer Satisfaction 89.1 Percent
• Supplier Satisfaction 86 Percent

STRENGTHEN ENABLERS
EMISSION / DISCHARGE
• GHG Emission (Scope 1&2)
7.50 Million Ton CO2e
• Total Water Discharge
6.92 Million m3
• Total Waste Disposal
17,411 Tons

PRODUCTS

9.723 Million Ton per year of Combined
Olefins and Aromatics Capacity
• 280,000 Barrels per day of Crude Oil
and Condensate Refining Capacity
• Total Production 22.96 Million Tons
•

Escalate business growth through
creating a learning organization and being
a safety workplace
• LTIFR 0.11 Case/1 Million Manhours
• TRIR 0.46 Case/1 Million Manhours
• Turnover Rate 3.90 Percent
• Cost Saving in Recruiting External
Candidates 26.07 MTHB

Become a safety and happy workplace
for employee
• Employee Engagement Score
88.17 Percent

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited
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OUR STRATEGY
IN ACTION
กลยุทธการดำเนินงาน

SUSTAINABLE RETURNS

การสรางผลประกอบการที่เปนเลิศอยางยั่งยืน
INPUTS

BUSINESS STRATEGY

OUTCOMES / VALUE CREATION LINK TO STRATEGIC PRIORITIES
FOR PTTGC

CORPORATE STRATEGY
Sustain
Core

FINANCIAL CAPITAL

Accelerate Growth
Levers

SUSTAINABLE CORE

Balance Business
with Sustainability

OUR STRATEGY IN ACTION
SUSTAINABLE RETURNS

Risk and Crisis
Management

r
lde
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sP
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es

HAPPY AND SAFE WORKPLACE

Human Rights

Waste
Management

Energy & Climate
Strategy

Corporate
Citizenship and
Philanthropy

Environmental
Policy &
Management
System

Water
Management

CARE AND MEASURABLE BENEFIT

STRENGTHEN ENABLERS

NATURAL CAPITAL
PTTGC realizes that risks, challenges, and uncertain
situations may adversely affect its business operations.
Therefore, PTTGC has been managing the risk systematically
by complying with international practices, and committing
to conduct business according to the principles of
good corporate governance and strictly adhering to
relevant laws. Additionally, PTTGC has been integrating
sustainability into every level of business operation
and along its supply chain, in order to have a single
operating direction and sustainably maximize benefits to
all stakeholder groups. These practices are conforming to
PTTGC’s Sustain Core strategy.
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Deliver the best business performance
through trust worthiness to return value and
dividends to shareholders
• Return on Shareholder’s Equity
15.09 Percent

BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
Generate long-term returns through
operational eco-efficiency with caring for
society and the environment

Create value-added to communities and
mitigate negative impacts to environment

r
PTTGC engages and integrates
social and environment to
our business with responsibility
and care for sustainable
development.

e

Human Capital
Development
and Talent
Attraction &
Relations

Achieve utmost benefit from businesses and
products with sustainable market confidence
• Cash Flow Generate by Operation
61,955 MTHB
• EBITDA 63,480 MTHB
• Revenue 436,745 MTHB

ne

Sh

Innovation
Management
and Customer
Relationship
Management

sin

ye

SOCIAL AND
RELATIONSHIP CAPITAL

Labour Practice

LEADING
CHEMICAL
COMPANY
FOR BETTER
LIVING

plo

Occupational
Health and
Safety

Em

HUMAN CAPITAL

PTTGC creates a learning
organization and a happy workplace
to cultivate proficient workforces
with profound engagement and
commitment to professional
excellence.

Supply Chain
Management

Bu

INTELLECTUAL CAPITAL

Product
Stewardship

ty

Tax Strategy

cie

Corporate
Governance and
Business Code
of Conduct

PTTGC provides superior solutions from
innovative products and services to be
the best choice for business partners.

So

MANUFACTURED CAPITAL

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

PTTGC delivers the best business performance
through trustworthiness to create fair and
sustainable value for shareholders.

FOR STAKEHOLDERS

ACCELERATE GROWTH LEVERS
Be a leading petrochemicals company to
earn long-term adjust EBITDA

Be the best choice for business partners
and customers

STRENGTHEN ENABLERS
Escalate business growth through
creating a learning organization and being
a safety workplace

Become a safety and happy workplace
for employee

OUR OUTPUTS
EMISSION / DISCHARGE

PRODUCTS

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา ความเสีย่ ง ความทาทาย และสถานการณ
ที่ไมแนนอน อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบริหารความเสีย่ งอยางเปนระบบ ตามแนวปฏิบตั ิ
ของสากล พร อ มทั ้ ง ยึ ด มั ่ น ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
อยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดบูรณาการความยั่งยืน
เขาในทุกมิตขิ องการดำเนินงานและตลอดสายโซอปุ ทานของ
ทั้งกลุมบริษัทฯ เพื1อใหมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และสรางผลตอบแทนอยางยัง่ ยืนใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน
การดำเนินงานนี้สอดคลองกับกลยุทธการรักษาและเพิ่มพูน
ขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน

CORPORATE GOVERNANCE
AND BUSINESS
GRI 103-2, GRI 205-2, GRI 205-3,
CODE OF CONDUCT GRI 206-1, GRI 307-1

การกำกับดูแลกิจการที่ดGRIี 103-2, GRI 205-2, GRI 205-3,
และจรรยาบรรณธุรกิจ GRI 206-1, GRI 307-1

PTTGC is committed to operate its business based on Good
Corporate Governance and Business Code of Conduct,
transparency, and fairness with all stakeholder groups.
Purpose is to build confidence among its stakeholders
and to create value to the organization, shareholders,
and investors, which lead to a sustainable growth in
economic, social, and environmental aspects.

บ ริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนมีความโปรงใส และเปนธรรม
ในการดำเนินงานกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื1อสรางความ
เชือ1 มัน่ ใหแกผมู สี ว นไดเสีย รวมทัง้ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั องคกร
ผูถือหุน และนักลงทุน ซึ่งนำไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

PTTGC has set its practice guidelines and corporate
governance to be in compliance with the principles of
Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD), the Securities and Exchange
Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand
(SET). Additionally, PTTGC has prepared the Corporate
Governance and Business Code of Conduct Handbook
that all employees must sign and strictly adhere to.

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให
สอดคลองกับหลักการสากลของ Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD) รวมทั ้ ง
แนวปฏิบตั ขิ องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยบริษัทฯ ไดจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนตองลงนามและยึดถือ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด

In 2017, PTTGC’s Board of Directors consists of 15
members, of which nine are independent directors.
Every Board member has to pass the nomination
process, where laws, SEC’s regulation, and the Skill
Matrix system are used for the nomination process.
These criteria have been used to appropriately select
Board of Directors who has diverse knowledge, expertise,
and experience regardless of gender, nationality, or
religion, to perform their duty in corporate governance
and to create utmost benefit to the company and its
stakeholders.

ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ
จำนวนทัง้ สิน้ 15 คน ในจำนวนนีเ้ ปนกรรมการอิสระ จำนวน
9 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนจะตองผานกระบวนการ
สรรหา โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่ ก.ล.ต. กำหนด พรอมทั้งนำระบบ Skill Matrix
มาประกอบการพิจารณา เพือ1 คัดเลือกกรรมการ บริษทั ฯ ทีม่ ี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตาง ๆ อยาง
เหมาะสม โดยไมคำนึงถึงเพศ สัญชาติ และศาสนามาปฏิบตั ิ
หนาที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื1อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

PTTGC’S CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
แนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ PTTGC
PTTGC has adopted the principles of Good Corporate Governance from national and international to its Principles
of Good Corporate Governance (CREATE).
บริษัทฯ นำหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับประเทศและระดับสากลมากำหนด เปนหลักการสำคัญในการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (CREATE) ขององคกร

Disclosure of
Information and
Transparency

Industry skill
ENGINEERING
Civil/Geological, Industrial,
Mechanical, Chemistry,
and Information Technology

Rights of
Shareholders
Responsibilities
of the Board
of Directors

SKILL MATRIX OF THE BOARD OF DIRECTORS

8 persons

Equitable
Treatment of
Shareholders

Responsibilities
to Stakeholders

Accountability
for one’s decistions and actions with
availability of explanation to support
such decistions and actions

Ethics
and morals in
the conduct
of business

Equitable treatment
of all stakeholders

12

11 11
8

8
5

Transpanrency
in operation, which allows for auditing,
as well as correct, complete, and timely
disclosure of information to relevant
parties through appropriate and
equitablechannels

SOCIAL
Corporate Governance
and Corporate Social
Responsibility

15 persons

POLITICAL SCIENCE
Journalism and Mass
Communication, and
Politics and Government
ACCOUNTING
Accounting/Auditing,
and Internal Audit

12 persons

8 persons
ECONOMIC/MONETARY
AND FINANCE
Monetary, Banking Fiscal
Capital Markets

Creation of
long-term value
for the organization

15

14

INDUSTRY
Energy, Petroleum, and
Petrochemicals/Chemicals
Industry

11 persons
Responsibility
of the dischange of duties to a
sufficient level of capability,
efficiency and dedication

Technical skill

11 persons

BUSINESS MANAGEMENT
Organization Management,
International Business Management,
Marketing, Human Resources Management,
Risk Management, and Innovation

14 persons

LAWS
Civil and Commercial Code,
Criminal Law, International
Law, and Public Law

5 persons

More details can be found in the Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook
(http://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/overview and http://www.pttgcgroup.com/storage/download/cg-handbook/20160913-pttgc-cg-handbook-en.pdf)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
http://www.pttgcgroup.com/th/corporate-governance/overview และ http://www.pttgcgroup.com/storage/download/cg-handbook/20160913-pttgc-cg-handbook-th.pdf
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PTTGC has established four sub-committees, namely
the audit committee, the nomination and remuneration
committee, the corporate governance committee, and
the risk management committee, to make a consideration
on key specific topic including sustainable management
and to present the performance to the Board of Directors
for consideration and acknowledgment on a yearly
basis. In the case of important and urgent issues, the
sub-committees will immediately report to the Board
of Directors for acknowledgment and consideration.

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดกำหนดใหมคี ณะกรรมการเฉพาะเรือ1 ง 4 คณะ
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ1 ทำหนาทีพ่ จิ ารณาการ
ดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะดานใหครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึง
การบริหารจัดการความยั่งยืน และนำเสนอผลการปฏิบตั งิ าน
ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหพจิ ารณาและรับทราบเปนประจำ
ทุกป สำหรับประเด็นที่สำคัญและเรงดวนคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ1 งจะเสนอเรือ1 งตอคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหรบั ทราบ
และพิจารณาทันที

More details on the list of Board of Directors and the charter of each
sub-committee can be found on the company's website: http://www.
pttgcgroup.com/en/about

ติด ตามรายละเอีย ดของรายชื1อคณะกรรมการบริษัท ฯ และกฎบัต รของ
คณะกรรมการในแตละคณะไดทเ่ี ว็บไซตบริษทั ฯ http://www.pttgcgroup.com
/th/about

PROMOTING AND DEVELOPING THE
KNOWLEDGE OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TO THE BOARD OF DIRECTORS

การสงเสริมและพัฒนาความรูดานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ

PTTGC has provided training to the Board of Directors
on the basic and specialized courses to continuously
promote the knowledge and proficiency of the Board
of Directors. Moreover, PTTGC also encourages the
Board of Directors to participate in the national and
regional events, so that their gained knowledge and
experiences can be beneficial to the company.

บริษทั ฯ จัดฝกอบรมใหแกคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หลักสูตร
ทีเ่ ปนพืน้ ฐานการปฏิบตั งิ าน และหลักสูตรทีเ่ ปนความชำนาญ
เฉพาะดาน เพือ1 ยกระดับความรูค วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื1อง รวมทั้งสนับสนุน
ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาค เพื1อนำความรูและประสบการณ
ที่ ไดรับมาประยุกตใช ใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ตอไป

THE BOARD OF DIRECTORS’
PERFORMANCE ASSESSMENT

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ

The Board of Directors’ is assessed every year by using
Key Performance Indicators (KPIs), which is in conformity
with business’ target and sustainable development
goals, covering economic, environmental, and social
aspects. There are three types of assessment: group
assessment, self-assessment, and cross-assessment.
The purpose is to ensure the continuous transparency
and efficiency of the Board of Directors’ performance.

คณะกรรมการบริษทั ฯ จะไดรบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจำป ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicator: KPI) ทีส่ อดคลองกับเปาหมายการดำเนินธุรกิจและ
พัฒนาอยางยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สิง่ แวดลอม และสังคม เพือ1 ใหการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เปนไปอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ1 ง
การประเมินถูกแบงออกเปน 3 แบบ ประกอบดวย การประเมิน
กรรมการทั้งคณะ การประเมินรายบุคคล (ตนเอง) และการ
ประเมินรายบุคคลแบบไขว (ทำการประเมินกรรมการทานอืน1 )

THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES’
PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS
96.8

The Board Of Directors’
Performance Assessment Results

GROUP ASSESSMENT
SELF-ASSESSMENT
CROSS-ASSESSMENT

Sub-Committees’ Performance Assessment Results
92.9

CORPORATE GOVERNANCE TRAINING
การจัดบรรยายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

98.3
96.3

96.3

Audit Committee

98.1

98.1

Nomination and
Remuneration Committee

99.7
96.9

Corporate Governance
Committee

98.4

97.6

Risk Management
Committee

More details can be found in the annual report, page 128-129.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่รายงานประจำป หนา 128-129

st

PTTGC organized a training on the topic of “Corporate Governance” on August 21 , 2017 to ensure that the Board
of Directors and executives are aware of their roles and responsibilities in the organization management, and to gain
knowledge in laws related to corruption prevention and suppression. This training was corresponded to the Board of
Directors and executives’ development plan and according to the principles of corporate governance.
บริษัทฯ จัดอบรมในหัวขอ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เมื1อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื1อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหาร
ไดตระหนักถึงบทบาทหนาทีใ่ นการบริหารจัดการองคกร พรอมทัง้ ไดรบั ความรูในดานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนากรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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The result of the assessement is also part of the criteria for
considering annual renumeration of the Board. Board’s
renumeration is transparently presented at the Annual
General Meeting of Shareholders for approval. In addition,
PTTGC also discloses the remuneration of the President
and Chief Executive Officer, and executives on the
company's website: http://www.pttggroup.com/en/
sustainability/sustainability-practices/economic/managment-excellence

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูก
นำมาเปนสวนหนึง่ ในการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งจะมีการนำเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
อยางโปรงใสเปนประจำทุกป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดเผย
ขอมูลคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ รวมทั้งคณะผูบริหาร ในเว็บไซตบริษัทฯ http://
www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainabilitypractices/economic/manage ment-excellence
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INFORMATION DISCLOSURE AND
TRANSPARENCY

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

PTTGC has a guideline for disclosing important
information related to the company, including financial
and non-financial information. Information disclosure
must be made in an accurate, complete, timely, and
transparent manner through easily accessed, reliable,
and auditable channels. PTTGC has disclosed information
to shareholders and stakeholders through the SET Portal
system of the Stock Exchange of Thailand according to
the Annual Registration Statement (Form 56-1) and
through other channels, such as the company’s
website, annual report, newspapers or exhibitions and
events, etc. This is in line with principles of good corporate
governance and regulations set by the Stock Exchange
of Thailand.

บริษัทฯ มีแนวทางในการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับ
บริษทั ฯ ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลทีม่ ใิ ชขอ มูลทางการเงิน
ซึง่ ขอมูลจะตองทำการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
โปรงใส ผานชองทางทีส่ ามารถเขาถึงไดงา ย มีความนาเชือ1 ถือ
และตรวจสอบได โดยบริษัทฯ มีการรายงานขอมูลตาง ๆ ให
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลผานระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ ตามแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (แบบ 56-1) และผานชองทางอื1น ๆ ของบริษัทฯ
เชน เว็บไซตของบริษัทฯ รายงานประจำป การประกาศใน
หนังสือพิมพ หรือการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
ซึง่ สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกฎเกณฑท่ี
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกำหนดไว

BUSINESS CODE OF CONDUCT AND
CORPORATE COMPLIANCE

จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

PTTGC has prepared the Business Code of Conduct
Handbook and has set the Corporate Compliance
Policy to promote good corporate governance and for
business to operate in an ethical manner with responsibility
for all stakeholders.

บริษัทฯ จัดทำคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ เพือ1 สงเสริมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และดำเนินธุรกิจ
อยางมีจรรยาบรรณ พรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย

CORPORATE COMPLIANCE POLICY

6

1

Confidentiality of
Information Policy

Antitrust Law /
Competition Law Policy

TAX DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดานภาษี

7

PTTGC has disclosed tax policy and strategy, and has reported the Corporate Income Tax (CIT) by countries according
to the company’s operating areas on the website (http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/
economic/pttgc-tax-strategy-and-tax-policies) and in the annual report on page 145.
บริษัทฯ เปดเผยขอมูลดานกลยุทธและนโยบายทางภาษี รวมถึงการรายงานการชำระภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax:
CIT) แยกตามประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินกิจการบนเว็บไซคของบริษัทฯ (http://www.pttgcgroup.com/th /sustainability/
sustainability-practices/economic/pttgc-tax-strategy-and-tax-policies) และรายงานประจำป หนา 145

Tax Ethics
จรรยาบรรณดานภาษี

Tax Transparency
ความโปรงใสดานภาษี

Tax Risk Governance
การกำกับดูแลความเสี่ยงดานภาษี
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Tax Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงทางภาษี
Tax Risk Management and
Tax Control Framework
การบร�หารความเสี่ยงทางภาษี
และขอบเขตการควบคุมภาษี
Payment of Corporate Income Tax by Countries
According to the Company’s Operating Areas
การชำระภาษีเง�นไดนิติบุคคลแยกตามประเทศ
ที่บร�ษัทฯ เขาไปดำเนินงาน

Other Laws, Rules and
Regulations which Concern
Business of PTTGC and
PTTGC Group Policy

5

Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of
Terrorism Policy

4

Intellectual Property Policy

2

Anti-Corruption and
Anti-Bribery Policy

3

Human Rights Policy

More details can be found on the company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/business-conduct-ethics-and-compliance
http://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/corporate-governance-business-code-of-conduct-handbook
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/economic/business-conduct-ethics-and-compliance
http://www.pttgcgroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-business-code-of-conduct-handbook

In 2017, PTTGC’s Corporate Compliance System
was reviewed by external party to ensure that the
company’s Corporate Compliance System is in line
with international guidelines and standards, and have
the effectiveness.

ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทฯ ได ใหหนวยงานภายนอกทำการ
สอบทานระบบงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื1อให
มั่นใจวาระบบงานการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
สอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐาน สากลและมีการปฏิบตั งิ าน
ที่มีประสิทธิผล
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CORPORATE COMPLIANCE VERIFICATION
การสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
The verification of the Corporate Compliance System covered the following five aspects.
การสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 เรือ1 ง ดังตอไปนี้

1

Compliance Environment
สภาพแวดลอมการกำกับ

2
3

Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยง

Controlling
กิจกรรมควบคุม

4
5

Information And Communication
สารสนเทศและการสื่อสาร

Monitoring and Evaluation
การติดตามและประเมินผล

The verification results showed that PTTGC's Corporate Compliance System complies with international standards
ผลการสอบทานพบวา ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สอดคลองกับมาตราฐานสากล

As recommendations received from the verification,
PTTGC has set up a corporate compliance plan
complying with the Business Code of Conduct, and
related legal requirements, laws, and regulations.
Moreover, PTTGC also has conducted various projects
to improve the company's Corporate Compliance
system to be more effective.
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CORPORATE COMPLIANCE PLAN COMPLYING WITH THE BUSINESS CODE
OF CONDUCT, AND RELATED LEGAL REQUIREMENTS, LAWS, AND REGULATIONS
แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอกำหนดทางกฎหมาย

ตามขอเสนอแนะที่ ไดรับจากการสอบทาน บริษัทฯ ไดจัดทำ
แผนงานการกำกั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านให เ ป น ไปตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และขอกำหนดทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงดำเนินโครงการตาง ๆ เพื1อปรับปรุงระบบ
การกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

Preparation and updating of key
standards and policies in
business Operations

Communication with stakeholders
regarding standards and policies
for their understanding
and Compliance

Operational monitoring to ensure
compliance with the laws

การจัดทำและอัพเดตมาตรฐาน
และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

การสื่อสารมาตรฐานและนโยบายของ
องคกรใหกับผูมีสวนไดเสียไดเขาใจ
และปฏิบัติตาม

การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย

• Monitoring checklist of corporate
compliance for domestic and
international subsidiaries
• Set up guideline for Human Rights

• Providing training to the Board
of Directors and executives
• Providing electronic learning
materials to new employees

• Verifying the Corporate Compliance
System of domestic and
international subsidiaries
• Communicating with subsidiaries
regarding Whistleblower system

• แบบตรวจติดตามรายการการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานสำหรับบริษัทในกลุม
ภายในประเทศและตางประเทศ
• กำหนดแนวทางการกำกับดูแล
ดานสิทธิมนุษยชน

• จัดอบรมใหกับกรรมการและผูบริหาร
• จัดทำสื1อการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
สำหรับพนักงานใหม

• ดำเนินการสอบทานระบบการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทยอย
ภายในประเทศและตางประเทศ
• สื1อสารระบบการรับเรื1องรองเรียน
สูบริษัทในกลุม

• Standards and policies were
communicated as planned and
more than 80 percent understand
the use of the tool

• Trainings were provided to the target
group as planned with 100 percent
understanding and utilization

• Implementated according to the
Compliance Program and measured
performance from the monitoring report
of subsidiaries and the results show
more than 80 percent improvement

• สื1อสารมาตรฐานและนโยบายตาม
แผนงาน พรอมทั้งวัดความเขาใจใน
การนำเครื1องมือไปใช ไดไมนอยกวา
รอยละ 80

• จัดอบรมใหกับกลุมเปาหมายไดตาม
แผนงานทดสอบความเขาใจและการ
นำไปใช ใหครบ รอยละ 100

• ดำเนินการตาม Compliance Program
และวัดผลจากรายงานการตรวจติดตาม
ของบริษัทในกลุม ที่สงผลการปรับปรุง
กระบวนการไดไมนอยกวา รอยละ 80

KPI AND TARGET

PERFORMANCE MEETS THE TARGET
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
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In 2017, PTTGC implemented three projects according
to the corporate compliance plan complying with the
Business Code of Conduct, and related legal
requirements, laws, and regulations

ในป 2560 บริษทั ฯ ไดดำเนินการตามแผนงานการกำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอกำหนด
ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน ดังนี้

1. PREPARATION AND UPDATING OF THE KEY STANDARDS AND POLICIES IN
BUSINESS OPERATION
การจัดทำและปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

CODE OF CONDUCT & COMPLIANCE POLICY AND MONITORING
CHECKLIST PROJECT
โครงการ “CODE OF CONDUCT & COMPLIANCE POLICY AND
MONITORING CHECKLIST”
This project was carried out to explore its corporate compliance policy of the subsidiary companies. PTTGC will collect
such information to prepare the portfolio, analyze and develop an implementation plan to control the Compliance
Risk of a subsidiaries for next year.
โครงการดังกลาว จัดทำเพื1อใชในการสำรวจนโยบายการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของบริษัทในกลุมที่ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมขอมูลดังกลาวมาจัดทำ Portfolio วิเคราะหและพัฒนาแผนงาน เพื1อ
ควบคุมความเสีย่ งดานการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกฎหมาย (Compliance Risk) ของบริษทั ในกลุม สำหรับใชในปถดั ไป

INTELLECTUAL
PROPERTY
PROTECTION
ANTI-CORRUPTION
AND
ANTI-BRIBERY

2. COMMUNICATION WITH THE STAKEHOLDERS REGARDING STANDARDS AND POLICIES
OF THE ORGANIZATION FOR THEIR UNDERSTANDING AND COMPLIANCE
การสื1อสารมาตรฐานและนโยบายขององคกรใหกับผูมีสวนไดเสียไดเขาใจและปฏิบัติตาม

COMMUNICATION CHANNELS FOR CORPORATE COMPLIANCE AND BUSINESS
CODE OF CONDUCT
ชองทางการสื่อสารการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัทฯ
PTTGC has provided the Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook and policy, including
organized seminars to communicate such information to the Board of Directors, executives, employees, suppliers,
contractors, subsidiaries, and joint ventures for acknowledgement and signing of an agreement to abide.
บริษัทฯ สงมอบนโยบายและคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาเพื1อสื1อสารขอมูล
ดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน คูคาและผูรับเหมา บริษัทในกลุม และคูธุรกิจไดรับทราบ พรอมทั้งมีการ
ลงนามเพื1อเปนพันธสัญญาที่จะยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

External Activities
Cooperated with the
PTT Group, PTT
Group CG Day

CG Handbook/Business Code
of Conduct Handbook/Corporate
Compliance Policy Handbook

Intranet: Corporate
Governance

Internal Activities

CG & CODE
OF CONDUCT
ANTI-CORRUPTION

CONFIDENTIALITY
OF INFORMATION
Exhibition
Display Boards

ANTI-MONEY
LAUNDERING /
COMBATING
THE FINANCING
OF TERRORISM

WHISTLEBLOWER
POLICY / COMPLAINTS
HANDLING POLICY

CG Talk in the
Meeting

CG Column in
the GC Newsletter

New Employee
Orientation่

CG & CC
E-Learning Courses
Corporate Governance Mail,
Corporate Compliance Mail

ANTITRUST AND
COMPETITION
LAW

HUMAN
RIGHTS

REGULATIONS
RELATED
TO BUSINESS

In 2017, PTTGC has implemented various training
programs to create a better understanding of the
anti-corruption, anti-bribery, intellectual property
protection, confidentiality of information, and human
rights policies and regulations for executives, employees,
suppliers, contractors, subsidiary, and joint ventures.
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ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมตาง ๆ เพื1อสราง
ความรู ความเขาใจในดานนโยบายและขอกำหนดในการปองกัน
และตอตานการทุจริต การใหหรือรับของขวัญ การใชขอมูล
ภายในและการรั ก ษาข อ มู ล อั น เป น ความลั บ ของบริ ษ ั ท ฯ
และหลักการสิทธิมนุษยชนใหแกผบู ริหาร พนักงาน คูค า และ
ผูรับเหมา บริษัทในกลุม และคูธุรกิจ
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“CG ON-TOUR, CG IN DNA; TOGETHER WE CAN”
TRAINING PROGRAM
โครงการฝกอบรม “CG สัญจร CG IN DNA; TOGETHER WE CAN”
Objective is to communicate the good corporate governance practices
to employees in various operating sites. This approach allows employees
to have better knowledge and understanding of the practice than
communication via email only.
เพือ1 สือ1 สารแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านทีด่ ใี หกบั พนักงานในโรงงานตาง ๆ
ของบริษัทฯ สงผลใหพนักงานไดรับความรูและเขาใจแนวปฏิบัติที่ดีมากกวา
การสื1อสารผานทางอีเมลอยางเดียว

“CG ROLE MODEL: FOCUS ON ACTION” TRAINING PROGRAM
โครงการฝกอบรม “CG ROLE MODEL: FOCUS ON ACTION”
Purpose is to ensure that executives at all levels are aware of the
importance of code of conduct, are able to assess risks and find
controlling method to prevent fraud, strengthen the organization by
acting as role models, and encourage employees to monitor and
prevent fraud.
เพื1อใหผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอยางมี
จรรยาบรรณ สามารถประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมเพื1อปองกัน
การทุจริต และสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดวยการปฏิบัติตนเปนแบบ
อยางที่ดี พรอมทั้งสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับชวยกันเฝาระวัง ปองกัน
และติดตามการทุจริต

“COMPLY WITH CORPORATE COMPLIANCE POLICY &
CODE OF CONDUCT” TRAINING PROGRAM
โครงการฝกอบรม “COMPLY WITH CORPORATE
COMPLIANCE POLICY & CODE OF CONDUCT”
Aim is to provide subsidiaries with a good understanding of the
company's policies and regulations on good corporate governance by
encouraging subsidiaries to evaluate their own performance, to prevent
legal violations and to improve operations for perpetual compliance.
เพือ1 ใหบริษทั ในกลุม มีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายและขอกำหนดการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานที่ดีของบริษัทฯ ผานการสนับสนุนใหบริษัทในกลุมประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง เพื1อปองกันไมใหเกิดการละเมิดทางกฎหมาย และ
แก ไขปรับปรุงการดำเนินงานใหถูกตองตามกฎหมายอยูเสมอ
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PERFORMANCE OF PTTGC’S BUSINESS CODE OF CONDUCT COMMUNICATION
THROUGHOUT THE SUPPLY CHAIN

Percent Relative to Total Number of:

CORPORATE COMPLIANCE AND BUSINESS CODE OF CONDUCT TRAINING PROGRAM
โครงการฝกอบรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัทฯ

100

100

100

100

100
88

Employees
Coverage

81

Contractors /
Suppliers / Service Providers
Written Acknowledgement

100

Subsidiaries

75

Joint Ventures
(Including Stakes Below 51 Percent)

Training Provided

Communication Provided

3. OPERATIONAL MONITORING TO ENSURE COMPLIANCE WITH THE LAW
การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย

SUBSIDIARY’S CORPORATE COMPLIANCE SYSTEM MONITORING PROJECT
โครงการตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลปฏิบัติงานของบร�ษัทในกลุม
PTTGC has monitored the corporate compliance system of its subsidiaries to ensure they uphold the company’s policies and
Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook, and operate in accordance with the laws and relevant
regulations. In 2017, PTTGC has monitored 24 subsidiaries and will continue to monitor another 16 subsidiaries, as planned,
in 2018. Recommendations from the audits, PTTGC together with its subsidiaries, have been used to improve the corporate
compliance to be in accordance with the company’s operations.
บริษัทฯ ตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุม เพื1อใหแนใจวาบริษัทในกลุมดำเนินงานสอดคลองตามนโยบายและ
คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
โดยในป 2560 บริษัทฯ ดำเนินการตรวจติดตามบริษัทในกลุมทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยมีแผนที่จะตรวจติดตามบริษัทในกลุมตามแผนอยาง
ตอเนื1องอีก 16 บริษัท ในป 2561 เพื1อใหครอบคลุมทุกบริษัท โดยขอเสนอแนะที่ ไดจากการตรวจประเมิน บริษัทฯ ไดนำมาปรับปรุงและ
แก ไขรวมกับบริษัทในกลุม เพื1อใหการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Guidelines For Monitoring
Subsidiary’s Corporate Compliance System
Monitoring of Operational
System

Recommendations and
Guidelines for Improvement

Follow up the Improvement
Results according to
The Recommendations

PTTGC has also evaluated good corporate governance of the critical suppliers, which is discussed in the Supply Chain
Management in pages 145-149 of this report.
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคูคาที่สำคัญ ซึ่งจะกลาวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
(Supply Chain Management) หนา 145-149 ในรายงานฉบับนี้
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Moreover, PTTGC strives to conduct the business with
transparency by showing its strong intention in
anti-corruption and anti-bribery. For instance, PTTGC
has voluntarily participated in Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
project supported by the Government and the Office
of the National Counter Corruption Commission
(NACC). On top of that, in 2017 PTTGC has been
awarded with a consolation prize from the participation
in the NACC Integrity Awards, which is held annually
by the Office NACC. Moreover, PTTGC has also
participated in the National Anti-Corruption Day 2017
organized by Anti-Corruption Organizations to show
the commitment and to fight against fraud and
corruption in all forms.

บริษัทฯ มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดย
แสดงเจตนารมณในการตอตานคอรรปั ชันและการจายสินบน
ของบริษัทฯ อยางชัดเจน เชน การเขารวมโครงการแนวรวม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ดวยความสมัครใจ ซึง่ เปนโครงการที่ไดรบั
การสนับสนุนการจัดตัง้ โดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงในป
2560 บริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมกิจกรรม
การประกวดรางวัลองคกรโปรงใส (NACC Integrity Awards)
ทีม่ กี ารจัดขึน้ เปนประจำทุกป โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดจน
การเขารวมกิจกรรมเนื1องในวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ
2560 ซึ่งจัดโดยองคกรตอตานคอรรัปชัน เพื1อเปนการรวม
แสดงพลังและเจตนารมณของบริษัทฯ ในการตอการทุจริต
และคอรรัปชันทุกรูปแบบ

THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST
CORRUPTION (CAC) PARTICIPATION PROJECT
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
PTTGC was certified as a CAC member for the first time in 2014 and the certificate has been renewed for the second time
in 2017 (the certificate is valid for three years). To be certified, PTTGC must undergo a self-evaluation process, reviewing and
signing by the Chairman of the Audit Committee, to confirm that PTTGC has a policy, guidelines and measures to prevent
corruption, and conducts its business in accordance with the principles of good corporate governance according to the criteria
set by the CAC.
บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิก CAC ครั้งแรกในป 2557 และไดรับการตออายุเปนสมาชิก ครั้งที่ 2 ในป 2560 (ใบรับรองฯ มีอายุ 3 ป)
โดยการขอรับรองฯ จะตองผานกระบวนการประเมินตนเอง การสอบทาน และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ เพื1อยืนยันวา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจ
อยูในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑที่ CAC กำหนด

GUIDELINES FOR ANTI-CORRUPTION
แนวทางในการปองกันการทุจร�ต
Declaration of Commitment
on Anti-Corruption

Completion of a CAC’s self-assessment, which is developed
from, “Business Principles for Countering Bribery”. The
self-assessment must passed a reviewed for the adequacy
and appropriateness of the measures and the fight against
corruption by internal auditors and the audit committee

Create a coalition by
persuading suppliers and
companies in the same
industry to join the CAC
project

PTTGC is Certified as a CAC Member
บร�ษัทฯ ไดรับรองเปนสมาชิก CAC
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WHISTLEBROWER

การรับเรื1องรองเรียน

Besides the process of legal compliance monitoring,
PTTGC also has the Whitleblower/Compliants Handling
Policy to receive comments and recommendations from
stakeholders, both internal and external. The Whistleblower
system has been verified by external agencies to ensure
that the system is effective, transparent, and verifiable

นอกเหนื อ จากกระบวนการติ ด ตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบาย
การรับเรือ1 งรองเรียน เพือ1 รับคำแนะนำและขอคิดเห็นจากผูม ี
สวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยกระบวนการ
รับเรือ1 งรองเรียนของบริษทั ฯ ไดรบั การทวนสอบจากหนวยงาน
ภายนอกทำใหมน่ั ใจไดวา ระบบการรับเรือ1 งรองเรียนของบริษทั ฯ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PTTGC’S WHISTLEBLOWER SYSTEM
กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยนของบร�ษัทฯ
A wide range of internal and
external complaints channels,
such as the website, telephone,
fax, and mail. Information of
complainants is protected in
accordance with international
law.

The received complaints are
considered and reviewed in
accordance with the policies
and measures set by PTTGC,
which is in line with international
guidelines. The Internal Audit
and Compliance Departments
are responsible for the complaints
process.

After the complaint has been
considered and verified, PTTGC
will inform the complainants
and related parties about the
result of the investigation.

PTTGC has disclosed a number of violations of business
code of conduct cases and complaints on various aspects
to the public. Moreover, PTTGC has also disclosed the
information to the Stock Exchange of Thailand in case of
any breaches that have a major impact on the company.

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดเปดเผยจำนวนและกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจและขอรองเรียนดานตาง ๆ ตอสาธารณะ อีกทั้งยัง
เปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณี
ที่เกิดการละเมิดที่สงผลกระทบสำคัญตอบริษัทฯ

COMPLAINTS RECEIVED THROUGH
THE WHISTLEBLOWER SYSTEM

COMPLAINTS RECEIVED THROUGH
OTHER CHANNELS

TYPE

2015 2016

1. CODE OF CONDUCT COMPLAINTS
1
7
• Fraud
0
0
• Conflict of Interest
7
6
• Regulatory Compliance
8
13
Total

2017
ONGOING

1
2
0
3

FINISH

2
0
3
5

Note:
All complaints in 2015 and 2016 were considered and solved.

TYPE

2015 2016

1. Social and Community
Complaints
2. Environment Occupational
Health, and Safety Complaints
3. Complaints on Products
and Packages
Total

2017
ONGOING FINISH

3

3

0

0

0

11

0

1

33

82

0

68

36

96

0

69

Eight complaint cases on violation of business code of
conduct were investigated for the root cause. Disciplinary
penalties were applied to five cases, while another three
cases are in the process of investigation.

ขอรองเรียนดานจรรยาบรรณธุรกิจที่ผานเกณฑและมีมูล
จำนวน 8 เรื1อง ไดรับการสอบสวนเพื1อหาสาเหตุที่แทจริง
โดยได ดำเนินการพิจารณาทางวินัยกับผูเกี่ยวของแลวเสร็จ
จำนวน 5 เรือ1 ง และอยูร ะหวางการสอบสวนขยายผล จำนวน
3 เรื1อง

Regarding other complaint aspects, such as one
environmental complaint case related to odor nuisance
from the turnaround activity of the PTTGC-3, PTTGC
executed the actions to rectify this issue and notified
to the impacted person. For the 68 complaint cases on
product and package, most of the complaints are the
broken plastic resin packages. All compliants were
rectified and the appropriate mitigation measures have
been developed to prevent future defect.
Besides the application of good corporate governance,
business code of conduct, and corporate compliance,
PTTGC is also aware of the risk factors that may affect
the business operations and has set measures to
prevent and control the risk to an acceptable level, in
order to sustain business growth. More details can be
found on the section of Risk and Crisis Management.

ขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอม จำนวน 1 เรื1อง เปนกรณี
กลิ่นรำคาญที่ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพจากงาน PTTGC-3
Turnaround ที่ไดแกไขใหกบั ผูไดรบั ผลกระทบเรียบรอยและ
สำหรับขอรองเรียนดานผลิตภัณฑและบริการ จำนวน 68
เรื1อง สวนใหญจะเกี่ยวกับกรณีพบบรรจุภัณฑเม็ดพลาสติก
เกิดการฉีกขาดหรือแตก ซึ่งไดรับการแก ไขแลวทั้งหมด และ
ได ด ำเนิ น การให ม ี ม าตรการป อ งกั น ที ่ เ หมาะสมเพื 1 อ ลด
ความผิดพลาด
นอกจากบริษทั ฯ จะมีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ และมีการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านใหเปน
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของแลว บริษัทฯ ยัง
ตระหนักถึงความเสีย่ งจากปจจัยตาง ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจ พรอมทั้งกำหนดมาตรการปองกันและ
ควบคุมความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได เพือ1 ใหการเติบโต
ของธุรกิจเปนไปอยางยัง่ ยืน สำหรับรายละเอียดสามารถติดตาม
ไดในหัวขอการบริหารและจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
Integrated Sustainability Report 2017
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RISK AND CRISIS
MANAGEMENT GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

การบริหารความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

PTTGC has analyzed various internal and external risk
factors, which may affect both short-term and
long-term business operations, such as technological
advancement, digital transformation, climate change,
and supporting government investment in the Eastern
Economic Corridor (EEC), etc. Accordingly, PTTGC has
set risk and crisis management direction to manage
risk within an acceptable limit and to become a
resilient organization which able to handle any crisis
situation. Moreover, PTTGC regularly monitors the
risk management progress and new emerging risks
that may occur along with strengthen a Risk Management
Culture throughout the organization, in order to
sustainably achieve business goals.

บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรที่อาจเกิดขึ้นกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนของรัฐ ในโครงการ
พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
แนวทางในการบริหารความเสีย่ งและภาวะวิกฤต เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และเป็นองค์กร
ทีม่ คี วามยืดหยุน่ ทีส่ ามารถรองรับภาวะวิกฤตในกรณีตา่ ง ๆ ได้
มีการติดตามผลการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
พร้อมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมจัดการความเสีย่ ง (Risk Culture) ให้
แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างยั่งยืน

RISK MANAGEMENT

การบริหารและจัดการความเสี่ยง

PTTGC has implemented the Enterprise Risk Management
(ERM) based on the international risk management
standards, which are The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
and the International Organization for Standardization
on (ISO) 31000. PTTGC’s risk management structure
consists of three levels, which are the corporate level,
business unit level, and operational level.

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise
Risk Management, ERM) โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) และ ISO 31000 (International
Organization for Standardization) โดยมีโครงสร้างการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม 3 ระดั บ คื อ
ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบตั กิ าร

RISK MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

CORPORATE LEVEL
ความเสี่ยงระดับองค์กร

BUSINESS UNIT LEVEL
ความเสี่ยงระดับสายงาน

OPERATIONAL LEVEL
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ

BUSINESS GROUP /
ENABLERS
กลุ่มธุรกิจ / สายงานสนับสนุน

OPERATION UNIT /
SUBSIDIARIES / DEPARTMENT
หน่วยปฏิบัติการ / บริษัทในกลุ่ม
/ หน่วยงาน

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

Consists of the Board of Directors,
which are responsible for
formulating risk management
policies frameworks, and
monitoring risk management
progress.

Consists of PTTGC’s senior executives
from various business units, which
are responsible for closely monitoring
the implementation of Enterprise
Risk Management on a monthly
basis.

Consists of management in each Consists of management in each
operation unit / subsidiary/
business group / enablers.
department

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดนโยบาย กรอบการ
ด�ำเนินงาน และติดตามงานด้าน
บริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ จากสายงานต่าง ๆ ซึ่ง
มีหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น
ประจ�ำทุกเดือนอย่างใกล้ชิด

ได้แก่ ผู้บริหารในแต่ละกลุ่มธุรกิจ / ได้แก่ ผูบ้ ริหารในแต่ละหน่วยปฏิบตั กิ าร
/ บริษัทในกลุ่ม / หน่วยงาน
สายงานสนับสนุน

Responsible for executing the Enterprise Risk Management guidelines
to create conformity, and for monitoring the implementation of risk
management as assigned.
โดยน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
สอดคล้องให้เป็นกระบวนการเดียวกันและท�ำหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
More details of the risk management committee structure and their roles and responsibility described on the company’s website:
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/risk-and-crisis-management
ติดตามรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ
http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/economic/risk-and-crisis-management

Moreover, PTTGC has applied the Three Lines of Defense
framework to its corporate governance, risk management,
and Compliance (GRC). This enhances the efficiency of
corporate governance and reduces the risk that may
occur to the organization.

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัทฯ
Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

COMPOSITION OF THE PTTGC’S RISK MANAGEMENT STRUCTURE:
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้นำ� แนวทาง 3-line of Defense มา
ประยุกต์ใช้ ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานด้าน
ความเสี่ยง ควบคู่กับการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Governance, Risk and Compliance: GRC) ซึง่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลและลดความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

Corporate Level
ระดับองค์กร

Management Committee
คณะจัดการ
Enterprise Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
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Business Group / Enablers
กลุ่มธุรกิจ / สายงานสนับสนุน

Business Unit Level
ระดับสายงาน

Operation Unit / Subsidiaries / Department
หน่วยปฏิบตั กิ าร / บริษทั ในกลุม่ / หน่วยงาน

Operation Level
ระดับปฏิบัติการ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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THE THREE LINES OF DEFENSE FRAMEWORK
แนวทาง 3-LINE OF DEFENSE

EARLY WARNING SYSTEM (EWS)
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

The PTTGC’S three lines of defense framework consists of:

PTTGC has conducted the Early Warning System to analyze external risk factors, including political, economic, social,
technological, legal, and environmental, which may affect PTTGC’s business in short, medium, and long-term.
Moreover, PTTGC has prepared preventive mitigations and regularly monitored risk management performance.

แนวทาง 3-line of Defense ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
Governing Body: Board/ Audit Committee
Senior Management
(Own & Manage Risks)
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Corp. Risk Mgt.
Internal control system
Corp. Compliance
Corp. Governance
Financial Control
Safety / Security
Quality Control
Inspector

Internal Audit

1st line of Defense is defined as business
group, enablers, and operational levels,
which are directly responsible for
managing the risks.

2 nd line of Defense consists of
Corporate Governance, Corporate
Risk Management, and Corporate
Compliance functions, which are
responsible for monitoring, counseling
and providing advice to the business
group, enablers, and operational
levels.

3rd line of Defense refers to Internal
Audit function, which independently
verify the performance of business
groups, enablers, and operational
levels to be efficient and productive,
also responsible for providing recommendations for operation improvement.

1st line of Defense ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
สายงาน และระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ
ที่อยู่หน้างาน ซึ่งจะด�ำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง

2nd line of Defense ประกอบด้วยหน่วย
งาน ก�ำกับดูแลกิจการ หน่วยงานบริหาร
ความเสีย่ ง และหน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ิ
งาน ท�ำหน้าที่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ให้ค�ำปรึกษา และให้ค�ำแนะน�ำกับกลุ่ม
ธุรกิจ สายงาน และระดับปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ

3rd line of Defense ได้แก่ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะท�ำหน้าที่อิสระ
เพื่อตรวจทานผลการด�ำเนินงานของกลุม่
ธุรกิจ สายงาน และระดับปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ให้ ข ้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การ
ด�ำเนินงาน

Regulator
External Audit

Business Unit Mgt.
Process Owners
(All Units in PTTGC group)

(Provide Independent
Assurance)

(Oversee Risks)

PTTGC has analyzed internal and external factors of
the business environment based on events and major
countries and global development plans, as part of the
information to determine key risk factors and mitigations
as described detail in “Risk Management and Risk
Factors”, page 51 in the Annual Report 2017.

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากปัจจัย
ภายในและภายนอกบริษัทฯ ตามเหตุการณ์และแผนพัฒนา
ส�ำคัญต่าง ๆ ของประเทศและของโลก เป็นส่วนหนึง่ ของข้อมูล
ในการก�ำหนดเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เพื่อก�ำหนด
มาตรการรองรับ ตามรายละเอียดที่กล่าวในรายงานประจ�ำปี
2560 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”
หน้า 51

In addition, to prepare proactive mitigations, PTTGC has
focused on Early Warning Signal to identify risks and
business opportunities and has focused on the Emerging
Risks which may impact on PTTGC and/or industry
over the next three to five years.

อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วง
หน้า (Early Warning Signal) เพื่อระบุความเสีย่ งและโอกาส
ทางธุรกิจ และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อ
บริษทั ฯ และ/หรืออุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีขา้ งหน้า
ในการจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสีย่ งในเชิงรุก

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดท�ำระบบเตือนภัยล่วงหน้า วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย
และสิง่ แวดล้อม ทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของ บริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทัง้ จัดท�ำมาตรการ
ป้องกันและติดตามผลการบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นประจ�ำ

EVENT SCANNING

RISK ASSESSMENT

Analyzing the external risk factors
and the potential impacts.

Assessing the impact, and likelihood of each risk
factor in accordance with risk assessment criteria.

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายนอกและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กร

RISK MONITORING

RISK TREATMENT

Determining the responsible department,
preparing measures to control the risks and
monitoring, and reporting to the Enterprise Risk
Management Committee (ERMC) at least
quarterly or monthly as necessary.

Constantly monitor the impact of risk factors.
If such risk factor has become a high risk level,
it will be moved from the early warning
system into the corporate risk map.

ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และจัดท�ำมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง พร้อมด�ำเนินการติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร อย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง
ตามความจ�ำเป็น

ติด ตามระดับ ผลกระทบของปั จ จั ย เสี่ ย งอย่ าง
ต่อเนื่องหากปัจจัยเสี่ยงมีระดับ
ความเสี่ยงเข้าสู่ระดับสูง ปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าวจะถูกย้ายจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า
เข้าสู่แผนที่ความเสี่ยงขององค์กร
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EVENT
เหตุการณ์

EMERGING RISK IN 2017
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ปี 2560
EVENT
เหตุการณ์

RISK FACTOR
ปัจจัยเสี่ยง

RISK FACTOR
ปัจจัยเสี่ยง

MITIGATION PLANS
มาตรการจัดการปัจจัยเสี่ยง

CLIMATE CHANGE RISKS
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

MITIGATION PLANS
มาตรการจัดการปัจจัยเสี่ยง

DISRUPTIVE TECHNOLOGY RISK
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจ

Set up new function named Digital
Transformation to study the approach for
sustainable digitalization management.
Innovation or technology that changes business
models and rapidly influences the market and
products. This trend has drawn attention of
global petrochemicals companies to develop
technology for producing innovative products,
which continuously propel business.
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท�ำธุรกิจ และส่งผลอย่างรวดเร็วต่อตลาด
และผลิตภัณฑ์ ท�ำให้แนวโน้มของบริษัทเคมีชั้นน�ำของ
โลกมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้านวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การเปลีย่ นแปลงของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับจาก
การที่ภาครัฐเข้าร่วมในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP21) และแผนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

Disruptive Technology Risk
ความเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท�ำธุรกิจ

Studying technologies related to PTTGC’s
business, such as future car technology, 3D printing
technology, renewable energy technology, etc., to
guide production in respond to such technologies.
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น
เทคโนโลยีรถยนต์ส�ำหรับอนาคต เทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติ (3D Printing) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าทีต่ อบสนอง
ต่อเทคโนโลยีดังกล่าว

น�ำมาตรฐานสากล ISO 14064-1: 2006 มาประยุกต์
ใช้งานในการจัดท�ำบัญชีและรายงานผลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ต้นทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่น น�ำ้ ท่วม หรือภัยเเล้ง
ซึ่งอาจกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เข้าร่วมโครงการน�ำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Consumers behavior change to favor more on
environmentally friendly products and 		
technologies.
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น

Climate change risks may have an
affect on PTTGC’s business.
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Implementing integrated water management
strategies for both internal and external by
continuously improving efficiency of water
consumption, installing reserve water production
units, and corporate the water management
projects with external agencies through the
sustainable water management working group,
จัดท�ำกลยุทธ์การบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งการใช้น�้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง การส�ำรองแหล่งน�้ำจืดเพื่อการ
ผลิต ตลอดจนผลักดันโครงการบริหารจัดการน�้ำอย่าง
ยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

Applying the international standards ISO 14064-1
:2006 for developing greenhouse gas inventory
and reporting PTTGC’s greenhouse gas emission
performance

Enhancing eco-efficiency by optimizing resources
utilization together with minimizing greenhouse
gas emissions from our operation.
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Participating in the Thailand Voluntary Emission
Trading Scheme to enhance capabilities for
managing and reducing greenhouse gas emission.

ปรับโครงสร้างจัดตัง้ หน่วยงาน Digital Transformation
รองรับ เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านดิจิทัล (Digitalization) อย่างยั่งยืน

CLIMATE CHANGE RISKS
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Regulations may change as our government
has participated in the 21st Session of the
Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate
Change (COP21) agreement and national
greenhouse gas reduction plan.

Production cost may increase in the future due
to ckimate change, such as floods or droughts,
which may affect PTTGC’s business.

Conducting Life Cycle Assessment (LCA) to
assess environmental impacts in various aspects,
maximize efficiency of natural resources
consumption, and apply for environmental labels
certification with external agencies.
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และปรับปรุง
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งขอ
การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก
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EVENT
เหตุการณ์

RISK FACTOR
ปัจจัยเสี่ยง

MITIGATION PLANS
มาตรการจัดการปัจจัยเสี่ยง

CLIMATE CHANGE RISKS
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ONE VIEW PORTAL SYSTEM: ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT
ระบบ ONE VIEW PORTAL: ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT
One View Portal System is a new application on internal networks and smartphones for executives to access
important management information and to monitor the performance in various areas, including risk management.
This support management to take prompt action.

Considering eco-friendly technologies for future
investment, e.g. Vapor Recovery Unit (VRU)
installation, Enclosed Ground Flare Installation, etc.

ระบบ One View Portal เป็นแอปพลิเคชันใหม่บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนสำ�หรับผู้บริหาร ในการเข้าถึงข้อมูลสำ�คัญที่
ใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างทันท่วงที

น�ำปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณาโครงการลงทุน เช่น ติดตั้งระบบ Vapor
Recovery Unit (VRU) ติดตั้งระบบ Enclosed
Ground Flare เป็นต้น

RISK OF LOSING OPPORTUNITIES TO EXPAND BUSINESS WITH
THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) DEVELOPMENT PLAN
ความเสี่ยงด้านพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Logistics Hub

Chachoengsao

Low

YTD

Corporate Risk Profile

Key Risk Indicator Dashboard

Mitigation Plan

Display current corporate risk status.

Presenting the Key Risk Indicator (KRI)
status to continuously monitor risk
management. If the KRI status changes,
PTTGC should take additional actions.

Displaying details of mitigations plan
for each risk factors.

แสดงสถานะปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญขององค์กร

แสดงสถานะของดัชนีวัดความเสี่ยง
เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงได้
อย่างต่อเนื่อง หากสถานะของดัชนีชี้วัดนี้
มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะต้อง
มีการด�ำเนินการเพิ่มเติม

แสดงรายละเอียดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง

Food Processing
Eastern Rail Route
High Speed Train
Double Track Rails

Agricultural Technology

Modern Automotive

EEC

Chonburi

Smart Electronics

Food Processing

Robotics
Agricultural Technology

Bioeconomy

Rayong

Aviation
Industry

The Eastern Economic Corridor (EEC) development
plan to support Thailand New S-Curve’s growth.
แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

The risk of losing opportunities to
expand business along with the
Eastern Economic Corridor (EEC)
development plan.
ความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสในการ
ขยายธุรกิจให้เติบโตไปกับแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

PTTGC has joined the Eastern Economic
Corridor Office to support government
implementation.
บริษทั ฯ เข้าร่วมท�ำงานกับส�ำนักงานเพื่อการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องใน
ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด�ำเนินงานของภาครัฐ

Resources
Planning
Planning and provisioning of adequate
resources for developing strategic projects.

PTTGC has the approach to create a risk management
culture through the risk management structure, governance
and closely monitor risk management at all levels,
continuously communicate and enhancing risk
management knowledge through various channels, for
example, E-Learning, Training, Newsletters, etc., to
strengthen the risk management culture across all
levels of the organization.
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Low

High

High

TRAINING ON “ENTERPRISE RISK MANAGEMENT”
การจัดฝึกอบรม “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร”

วางแผนการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอและ
ทันกับความต้องการใช้ ในการพัฒนาโครงการตาม
แผนกลยุทธ์

PTTGC has organized training courses on “Enterprise Risk Management”
for employees who are responsible for managing risks and for employees
those interested in risk. Such training aimed to build an understanding
of the risk management framework, how to handle with new emerging
risks that may affect the company, and how to apply Key Risk
Indicators (KRIs) to manage risks properly and effectively.

บริษทั ฯ มีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมจัดการความเสีย่ ง ผ่าน
โครงสร้างในการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแล และติดตาม
การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ครอบคลุมทุกระดับ
มีการสื่อสารและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
E-Learning การฝึกอบรม Newsletter เป็นต้น เพื่อเสริมสร้าง
วั ฒ นธรรมจั ด การความเสี่ ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รใน
ทุกระดับชั้น

บริษัทฯ จัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร” ให้กับ
พนักงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลการบริหารความเสีย่ งองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกรอบการบริหารความเสีย่ งและเท่าทันกับความเสีย่ งใหม่ ๆ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้ดชั นีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
(Key Risk Indicator: KRI) ในการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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Besides strengthening of the risk culture within the
organization, PTTGC has also participated in the
promotion and development of risk management and
internal control systems for listed companies outside
the organization. PTTGC is a committee of the Risk
Management and Internal Control Club, organized by
the Thai Listed Companies Association.

นอกจากบริษัทฯ จะเสริมสร้างวัฒนธรรมจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
กับบริษัทจดทะเบียนภายนอกองค์กร โดยได้เข้าร่วมเป็น
กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่ง
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CRISIS MANAGEMENT AND BUSINESS
CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM

การบริหารภาวะวิกฤตและระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

PTTGC has set up a Business Continuity Management
policy based on ISO 22301 (Societal Security - Business
Continuity Management System - Requirements) and
related laws to manage the crisis effectively and for
business to operate uninterrupted.

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301 (Societal Security Business Continuity Management System - Requirements)
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่าง
มีประสิทธิภาพ และธุรกิจสามารถด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

PTTGC’s Business Continuity Management covers from
planning, resources preparation for incident response,
impact assessment, situation management, determination
of duties of the person who in charge of controlling
the incident, together with periodical practices on
emergency and crisis response plan, and review & improve
emergency and crisis management plan to keep it most
effective, ensure that no affect to the operations and
stakeholders throughout the supply chain.

การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุม
ตั้งแต่การวางแผน การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ส�ำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การประเมินความรุนแรง
การควบคุมสถานการณ์ รวมทัง้ การก�ำหนดหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบ
ในการควบคุมเหตุการณ์ ตลอดจนจัดให้มกี ารฝึกซ้อมแผนการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง และ
ทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพือ่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

CONTINUOUS IMPROVEMENT OF BUSINESS
CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM

Preparation
and Planning
Requirements
for Business
Continuity

Maintainance
and Improvement

Implementation

Continuous
Business
Administration

EMERGENCY AND CRISIS MANAGEMENT
Emergency Level 1 and 2
(Plant Level)

Emergency Level 3 and Crisis
Situation (Province/ Country Level)

Business Continuity Management
(Business Interruption)

Non-violent emergency events, which
the situation can be controlled by
Emergency Response Team.

Violent events that may affect operating
plant and neighboring communities,
which can be controlled by Crisis
Management Team.

Event that may affect business and
may cause business interruption and
can be controlled by the Business
Continuity Management team.

PTTGC’S CRISIS AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT CENTER
ศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจของ PTTGC
In 2017, PTTGC has established the Crisis and Business Continuity Management Center (CBC) at the Energy Complex Building
A and at the Rayong Office, to serve as a command center to monitor events that may affect business operations. The CBCs
will enable PTTGC to manage and control the crisis that may affect business and stakeholders in a timely manner.
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และที่
ส�ำนักงานระยอง เพือ่ ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งศูนย์บัญชาการนี้จะ
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการ และควบคุมภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันท่วงที

PTTGC has communicated its emergency and crisis
management approach and Business Continuity
Management to relevant employees for upholding,
provided regular training to employees, and publicly
communicated Business Continuity Management.
Moreover, PTTGC has a whistleblower system to receive
feedback and complaints from stakeholders for improving
operations of the company to respond to the stakeholder
expectations, which supports to prevent and mitigate
events that may affect the company’s business, such
as protests or riots.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารแนวทางการบริหารภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤต รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมทั้ง
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานเป็น
ประจ�ำ ตลอดจนสื่อสารข้อมูลข่าวสารการบริหารความต่อ
เนื่องทางธุรกิจออกสูภ่ ายนอก และมีระบบรับฟังความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อน�ำมาด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ ไขการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อช่วยป้องกันและลดเหตุการณ์
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การ
ประท้วง หรือการก่อจลาจล เป็นต้น

Surveillance
and Review
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BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT MAGAZINE
นิตยสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
PTTGC has developed Business Continuity Management Magazines to communicate and educate its employees
about the policy, strategy, and process of Business Continuity Management. Such magazines are available in the
electronic format for convenience access.
บริษทั ฯ จัดท�ำนิตยสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อสื่อสารและให้ความรูก้ บั พนักงาน เกีย่ วกับนโยบาย กลยุทธ์ขนั้ ตอน
การด�ำเนินงานในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนิตยสารดังกล่าวจะจัดท�ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล
• Business Continuity Management Policy
• Business Continuity Management Framework
INTRODUCTION

• Leadership and Development of Business Continuity
Management System
• Planning and Support
PLAN

DO

CHECK & ACT

• Implementation
• Business Continuity Management Strategy
• Preparation and Implementation of Business Continuity Procedure
• Practicing and Testing
• Performance Appraisal and Improvement
• Sustainable Development and Establishing Linkages
Approach of the BCMS among the PTTGC Group
• Measuring the BCMS Integrity of the PTTGC Group

TRAINING COURSE ON “IMPLEMENTATION ISO 22301:2012 BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT STANDARD”
การฝึกอบรมหลักสูตร “IMPLEMENTAION ISO 22301:2012
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT STANDARD”
PTTGC has organized training courses on “Implementation ISO 22301: 2012
Business Continuity Management Standard” for interested employees.
This course provided them with a better understanding of the Business
Continuity Management system standard ISO 22301: 2012, so that employees
can apply into their current works efficiently.
บริษทั ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Implementaion ISO 22301: 2012 Business Continuity
Management Standard” ส�ำหรับ พนักงานที่มีความสนใจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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CARE AND MEASURABLE BENEFIT
ความใสใจและสรางคุณคากับสังคมและสิ�งแวดลอม
INPUTS

BUSINESS STRATEGY

OUTCOMES / VALUE CREATION LINK TO STRATEGIC PRIORITIES
FOR PTTGC

CORPORATE STRATEGY
Sustain
Core

FINANCIAL CAPITAL

Accelerate Growth
Levers

FOR STAKEHOLDERS
SUSTAINABLE CORE

Balance Business
with Sustainability

Achieve utmost benefit from business and
products with sustainable market confidence

Deliver the best business performance
through trust worthiness to return value and
dividends to shareholders

OUR STRATEGY IN ACTION
SUSTAINABLE RETURNS

Risk and Crisis
Management

r
lde
ho

art
sP

are

es
ne

Sh

Innovation
Management
and Customer
Relationship
Management

sin
r

ye

Human Capital
Development
and Talent
Attraction &
Relations

HAPPY AND SAFE WORKPLACE

Human Rights

Waste
Management

Energy & Climate
Strategy

Corporate
Citizenship and
Philanthropy

Environmental
Policy &
Management
System

Water
Management

PTTGC intends to develop its business on a sustainable
basis with science, technology, and innovation as the
foundation to lead Thailand to the two main goals,
which are advancing toward Thailand 4.0, and escaping
the middle-income trap with the public-private
collaboration. In addition, PTTGC is committed to
contribute to the Sustainable Development Goals
(SDGs), and takes human rights and social responsibility
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OUR OUTPUTS
EMISSION / DISCHARGE

Generate long-term returns through
operational eco-efficiency with caring for
society and the environment
• Environmental and Management
Accounting
• Physical Information 474,630 MB
• Monetary Information 418 MB
• License to Operate and to Grow

Create value-added to communities and
mitigate negative impacts to environment
• Energy Saving 1.40 Million GJ
• Water Reused and Recycled 7.69 Million m3
• Zero Waste to Landfill
• GHG Emission Reduction
77,503 Ton CO2e
• Community Investment 2.59 MTHB
• Commercial Initiatives 3.05 MTHB
• Charitable Donation 51.38 MTHB
• Social Satisfaction 86.20 Percent

ACCELERATE GROWTH LEVERS
Be a leading petrochemicals company to
earn long-term adjust EBITDA

Be the best choice for business partners
and customers

CARE AND MEASURABLE BENEFIT

STRENGTHEN ENABLERS

NATURAL CAPITAL

BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY

PTTGC engages and integrates
social and environment to
our business with responsibility
and care for sustainable
development.

e

SOCIAL AND
RELATIONSHIP CAPITAL

Labour Practice

LEADING
CHEMICAL
COMPANY
FOR BETTER
LIVING

plo

Occupational
Health and
Safety

Em

HUMAN CAPITAL

PTTGC creates a learning
organization and a happy workplace
to cultivate proficient workforces
with profound engagement and
commitment to professional
excellence.

Supply Chain
Management

Bu

INTELLECTUAL CAPITAL

Product
Stewardship

ty

Tax Strategy

cie

Corporate
Governance and
Business Code
of Conduct

PTTGC provides superior solutions from
innovative products and services to be
the best choice for business partners.

So

MANUFACTURED CAPITAL

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

PTTGC delivers the best business performance
through trustworthiness to create fair and
sustainable value for shareholders.

STRENGTHEN ENABLERS
Escalate business growth through
creating a learning organization and being
a safety workplace

Become a safety and happy workplace
for employee

PRODUCTS

into consideration, in order to promote efficient use of
resources, and to reduce the impact on the environment,
community and society throughout the value chain.
These can be achieved through the environmental
management system, CSR projects, human rights
management, and sustainability valuation, which are
in accordance with PTTGC’s strategy called Balance
Business with Sustainability.

บริษทั ฯ มุง พัฒนาธุรกิจบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืนทีม่ รี ากฐาน
มาจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื1อนำพา
ประเทศไปสูเ ปาหมาย 2 ขอหลัก คือ การมุง สูป ระเทศไทย 4.0
และการหลุ ด พ น จากกั บ ดั ก รายได ป านกลางด ว ยกลไก
สานพลังประชารัฐ พรอมทั้งสนับสนุนเปาหมายการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน (SDGs) ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพือ1 สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ชุมชน
และสังคม ตลอดหวงโซคุณคา ผานระบบบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอม โครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ยั่งยืน และ
การบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการประเมิน
มูลคาความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธของบริษัทฯ ในการสรางความสมดุลดวยหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Balance Business with Sustainability)

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited

75

EXAMPLES OF THE ENVIRONMENTAL RETURN ON INVESTMENT (EROI)
PROJECT IN 2017
ตัวอยางโครงการหาอัตราตอบแทนจากการลงทุนดานสิ�งแวดลอม ในป 2560

1

ENERGY RECOVERY FROM MEG PRODUCT PROJECT
โครงการ ENERGY RECOVERY FROM MEG PRODUCT

PTTGC has installed the heat exchanger to recover the exhaust energy from the production process, resulting in reduction
of steam consumption and reduction of the fuel used in the production process.
บริษทั ฯ ติดตัง้ เครือ1 งแลกเปลีย่ นความรอน เพือ1 นำพลังงานทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม สงผลใหสามารถลดปริมาณการใช
ไอน้ำและลดคาเชื้อเพลิงที่ใช ในกระบวนการผลิต

Installation Budget is Over
28.4 Million Baht

2

Reduced Steam
Consumption by
3,647 GJ per year

Reduced Costs of the Steam fed
into the Production Process by
21.4 Million Baht per year

704

Percent

INVESTMENT IN ENVIRONMENTAL AND ENERGY PROJECTS
โครงการลงทุนดานสิ�งแวดลอมและพลังงาน
Investment Budget in Environmental
and Energy Projects (Million Baht)
1,949

Total Number of Environmental
& Energy Project (Projects)
1,454

1,055

825
2014

Cost Saving
(Million Baht)

690
2015

569

344
2016

2014

2017

PTTGC has improved a production process by replacing catalysts that has a longer life span, from three years to four years.
This project can reduce costs, raw materials use, and energy consumption in the production process, due to this catalyst
can be operated at lower temperature than the original catalyst.
บริษัทฯ พัฒนากระบวนการผลิต โดยเปลี่ยนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ทีม่ อี ายุการใชงานนานขึน้ จาก 3 ป เปน 4 ป อีกทัง้ ยังชวย
ลดคาใชจาย ลดการใชวัตถุดิบ และลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต เนื1องจากตัวเรงปฏิกิริยานี้สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิ
ที่ต่ำกวาตัวเรงปฏิกิริยาเดิม

2015

2016

2017

Note:
EROI = [(Environmental Benefits + Economic Gains) / (Capital Investments + Operating Expenses)] x 100%

2014

2015

2016

2017

จากการดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนตลอดหวงโซอุปทาน สงผลให โรงงานของบริษัทฯ
ทัง้ หมด 14 โรงงาน ไดรบั การรับรองการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแตป 2559 นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังเขารวมโครงการนำรองการจัดทำตัวชีว้ ดั ผลิตภัณฑ
มวลรวมสีเขียว (Green Gross Domestic Product: Green GDP)
ซึ่งสงเสริมใหเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันให
ผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศมีมูลคาสูงขึ้น

PTTGC has joined the pilot project of the Green Gross Domestic Product (Green GDP) in the refinery and petrochemicals
industry sectors (Aromatics & Olefins) to find indicators that can reflect the economic growth of Thailand, by taking into account
the impact on the environment and natural resources. This is consistent with the Sustainable Development Goals (SDGs) and
the National Economic and Social Development Plan in the aspect of green growth for sustainable development.
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการนำรองจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ในภาคอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันและ
ปโตรเคมีขั้นตน (อะโรเมติกสและโอเลฟนส) เพื1อหาดัชนีชี้วัดที่สามารถสะทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติควบคูไป ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื1อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Degradation Cost

Transportation

Defensive Expenditure

Air Emission

Fuel

Reduced Costs by 22.6 Million
Baht per year

68

447

As a result of conducting business with sustainable
environmental management throughout the supply
chain, all 14 plants of PTTGC have been certified since
2016 as Green Industry Level 5 by the Ministry of Industry.
In addition, PTTGC has participated in pilot project of
Green Domestic Production: Green GDP. This promotes
the creation of a green economy and enhances the value
of national’s Green Gross Domestic Product.

Depletion Cost

Reduced Steam Consumption
by 3,188 GJ per year

68

Green Gross Domestic Product (Green GDP) in Industry Sector Project
โครงการจัดทำตัวชีว้ ดั ผลิตภัณฑมวลรวมสีเข�ยว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม

QMAX CATALYST REPLACEMENT PROJECT
โครงการ QMAX CATALYST REPLACEMENT PROJECT

Installation Budget is Over
48 Million Baht

84

70

175

LIFE CYCLE
ASSESSMENT

Percent
Electricity

Water

Raw Materials

End of Life

Manufacturing

Distribution

Wastewater

Environmental
Prevention
and Restoration

Waste

Green GDP = GDP - Depletion Cost - Degradation Cost – Defensive Expenditure
Note:
• Green Gross Domestic Product (Green GDP) is a cost accounting system for the environment and resources by deducting the book value of net cost of
the resources used, which consist of the depletion cost, the degradation cost, and the defensive expenditure.
• Gross Domestic Product (GDP) is a measure of the country growth, regardless of social and environmental costs.
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ENERGY MANAGEMENT AND
CLIMATE STRATEGY

การบร�หารจัดการพลังงานและกลยุทธ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate change and energy management are important
global issues, because it has been impacting society
and the environment around the world. It may also
affects PTTGC's operations by interrupting business due
to natural disaster risks, which tend to become more
intense, such as flood, drought, scarcity of raw materials,
and energy used in production, etc. Therefore, PTTGC
has intended to take part in the mitigation of climate
change by setting energy management policies and
establishing the Climate Change Strategy Roadmap to
develop guidelines for energy efficiency and renewable
energy, as well as to reduce greenhouse gas emissions
from its operations. This is in line with the United
Nations' United Nations' SDG number 7: Affordable and
Clean Energy and number 13: Climate Action.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
พลังงานเปนประเด็นทีท่ ว่ั โลกใหความสำคัญ เนือ1 งจากสงผล
กระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอมทัว่ โลก รวมทัง้ อาจสงผลตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทำใหธุรกิจหยุดชะงักจาก
ความเสีย่ งดานภัยธรรมชาติทม่ี แี นวโนมทวีความรุนแรงมากขึน้
เชน น้ำทวม น้ำแลง การขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงานทีใ่ ช
ในการผลิต เปนตน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึง่
ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการพลังงานและจัดตัง้
แผนกลยุทธ 5 ป สำหรับบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื1อพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และหาแนวทางการใชพลังงานหมุนเวียน พรอมทั้งลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ซึง่ สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
เปาหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเขาถึงไดและเปาหมาย
ที่ 13 : การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

PTTGC has set the target to reduce greenhouse gas
emissions (scope 1 and 2) by ten percent by 2022, based
on BAUs, from the base year (2012) or approximately
720,000 tons of CO2 equivalent. PTTGC’s greenhouse
gas inventories have been calculated based on ISO
14064-1:2006, the Greenhouse Gas Protocol, American
Petroleum Institute (API 2009), IPCC 2006, and Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization), which serves as greenhouse gas emission
database and has been used as a guideline for
greenhouse gas management of PTTGC.

บริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมายในลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงรอยละ 10 จากการดำเนินธุรกิจปกติ
ภายในป 2565 เมื1อเทียบกับปฐาน (ป 2555) หรือประมาณ
720,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยบริษัทฯ ได
จัดทำบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร โดยอางอิง
วิ ธ ี ก ารคำนวณตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006, the
Greenhouse Gas Protocol, American Petroleum Institute
(API 2009), IPCC 2006 และองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) เพื1อเปนฐานขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกและใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจกของบริษัทฯ

ACCUMULATIVE GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION
การลดการปลอยกาซเร�อนกระจกสะสม
294,174

368,104

445,607

Reduced by
10 percent
compared to
the base year (2012),
based on BAUs

PTTGC has provided supports to projects related to
climate change and participated in the Science-Based
Targets Initiative Project with international projects and
organizations, such as Carbon Disclosure Project
(CDP), UN Global Compact, World Resources Institute
(WRI), and World Wide Fund for Nature (WWF).
PTTGC has set a target to reduce greenhouse gas
emissions intensity (scope 1 and 2) by 52 percent in 2050
compared to the base year (2012), based on BAUs.

อีกทั้งบริษัทฯ ไดสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับการรับมือ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเขารวมโครงการกำหนด
เปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกฐานวิทยาศาสตรกบั
โครงการและองคกรระดับโลก เชน โครงการเปดเผยขอมูล
คารบอน ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ สถาบันทรัพยากร
แหงโลก และองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล โดยกำหนด
เปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอตัน
การผลิต (ขอบเขต 1 และ 2) ลงรอยละ 52 จากการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติ ในป 2593 เมื1อเทียบกับปฐาน (ป 2555)

Furthermore, PTTGC has collected greenhouse gas
emissions data from other related activities (scope 3)
according to the Technical Guidance for Calculating
Scope 3 Emissions of the GHG Protocol, leading to the
management of greenhouse gas emissions throughout
the supply chain.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเก็บขอมูลการปลอยกาซ
เรือนกระจกในกิจกรรมอื1น ๆ ที่เกี่ยวของ (ขอบเขต 3) ตาม
แนวทางการประเมิน Technical Guidance for Calculating
Scope 3 Emissions ของ GHG Protocal เพื1อนำไปสูการ
บริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดหวงโซอปุ ทาน

SCOPE 3 GREENHOUSE GAS EMISSIONS
การปลอยกาซเร�อนกระจกในขอบเขต 3
PTTGC has evaluated 12 activities with the scope 3 greenhouse gas emissions from the following 9 topics:
บริษัทฯ ไดประเมินกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม จาก 9 หัวขอ ไดแก

Purchased goods and services,
e.g. water withdrawal

Capital goods, e.g. raw materials

Upstream transportation and distribution,
e.g. transportation of the main raw
materials through pipeline and purchased
electricity from grid

การซื้อสินคาและบร�การ เชน การใชน้ำ

การปลอยกาซเร�อนกระจกจากการไดมา
ซึ่งวัตถุดิบ เชน วัตถุดิบหลัก

การขนสงและการกระจายสินคาของธุรกิจตนน้ำ
เชน การขนสงวัตถุดิบหลักทางทอ
และการซื้อไฟฟาผานระบบสายสง

Wastes generated in operations, e.g. landfill,
incineration, and wastewater treatment

Business travel, e.g. employees
traveling by air plane

การจัดการของเสียที่เกิดข�้น
จากการดำเนินธุรกิจ เชน การฝงกลบ
การเผาทำลายและ การบำบัดน้ำเสีย

การเดินทางเพ�่อธุรกิจ เชน
การเดินทางดวยเคร�่องบินของพนักงาน

Downstream transportation and
distribution, e.g. transportation of
the polymers resins
การขนสงและการกระจายสินคาของธุรกิจ
ปลายน้ำ เชน การขนสงเม็ดพลาสติกโพลิเมอร

184,380
2014

2015

2016

2017

Target for

2022

Unit: Tons of CO2 equivalent
Note:
Above informations are being verified by third party and ISO 14064: 1 certification verification, so the data are an estimated GHG emission. The verification is expected to
complete within May 2018. More information can be found on www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/environment/climate-strategy
หมายเหตุ:
ขอมูลดังกลาวเปนคาประมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เนื1องจากอยูระหวางการทวนสอบและบอกรับรอง ISO 14064 -1 ซึ่งจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม สามารถดูรายละเอียดไดที่
www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/environment/climate-strategy
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Processing of sold products, e.g. molding
products from the polymers resins
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ เชน
การข�้นรูปผลิตภัณฑจากเม็ดพลาสติกโพลิเมอร

Use of sold products, e.g.
jet fuel combustion and biodiesel (B100)
การใชงานผลิตภัณฑ เชน การเผาไหม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
และไบโอดีเซล (B100)

End-of-life treatment of sold products
e.g. polymers products
การจัดการซากของผลิตภัณฑ เชน
ผลิตภัณฑโพลิเมอร
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTENSITY
ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกตอตันการผลิต

317.21

349.23

326.70

Reduced by
52 percent compared to
the base year (2012),
based on BAUs

2016

2017

Target for 2050

304.25

2014

2015

EXAMPLES OF ENERGY REDUCTION PROJECTS IN 2017
ตัวอยางโครงการการลดใชพลังงานในป 2560

Unit: Kg of CO2 e per ton production

To achieve the greenhouse gas reduction target,
PTTGC has implemented and certified the energy
management system according to ISO 50001 and
operated in accordance with the PTTGC Energy
Excellence Roadmap in all plants. In 2017, PTTGC’s
Refineries and Polyethylene plants received the CEM
Energy Management Insight Award. This award
demonstrated PTTGC as a role model in promoting
energy conservation and renewable energy development
in accordance with ISO 50001, Energy Management
System (More details can be found on http://
www.cleanenergyministerial.org/2017-EnergyManagement-Leadership-Awards).

เพื 1 อ ให บ รรลุ เ ป า หมายในการลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจก บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการพลังงานโดยใชระบบ
การจัดการพลังงานที่ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO
50001 และดำเนินงานตามแผนการจัดการพลังงานทีเ่ ปนเลิศ
(PTTGC Energy Excellence Roadmap) ในโรงงานทุกแหง
โดยในป 2560 บริษทั ฯ ไดรบั รางวัล CEM Energy Management
Insight Award สำหรับโรงกลั่น และโรงงานโพลิเอทิลีน
ซึง่ รางวัลดังกลาวแสดงใหเห็นวาบริษทั ฯ เปนองคกรตัวอยาง
ทีส่ นับสนุนใหเกิดการอนุรกั ษพลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนตามระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (รายละเอียด
เพิ่มเติม http://www.clean energyministerial.org/2017Energy-Management- Leadership-Awards)

In addition, PTTGC has continuously implemented
energy conservation projects, such as the High Emissivity
Coating at Heater Project, the Convection Zone Cleaning
at Furnaces Project, the Change New Type of Air
Compressor Project, etc. PTTGC has set the reduction
target for the Energy Index (EI) by ten percent in 2022,
from the base year (2012), and has targeted for all
plants to be certified as the International Top Quartile
Energy Efficiency within 2020.

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการอนุรักษพลังงาน
อยางตอเนื1อง เชน โครงการ High Emissivity Coating at
Heater โครงการ Convection Zone Cleaning at Furnaces
และโครงการ Change New Type of Air Compressor
เปนตน พรอมทั้งกำหนดเปาหมายการลดลงของดัชนีการใช
พลังงาน รอยละ 10 ในป 2565 เมือ1 เทียบจากปฐาน (ป 2555)
และเปาหมายการไดรับการรับรองดานการมีประสิทธิภาพ
ดานการใชพลังงานเปนเลิศในระดับสากลสำหรับทุกโรงงาน
ของบริษัทฯ ภายในป 2563

1.17
2013
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2.19
2014

3.9

2015

2016

6.38

2017

CHANGING ADSORBENT TYPE AT THE PAREX UNIT PROJECT
โครงการเปลี่ยนชนิดของตัวดูดซับที่หนวย PAREX

PTTGC changed the type of adsorbent at the PAREX unit, which increased Paraxylene extraction, it is a high value product,
and reduced energy consumption of the Raffinate Tower.
บริษทั ฯ ดำเนินการเปลีย่ นชนิดของตัวดูดซับทีห่ นวย PAREX ทำใหสามารถดึงพาราไซลีน ซึง่ เปนผลิตภัณฑทม่ี มี ลู คาสูงกลับมาไดมากขึน้
และยังชวยลดปริมาณการใชพลังงานที่หอ Raffinate อีกดวย

Optimization Budget was
1,766 Million Baht

2

Reduced Energy Consumption by
268,039 GJ per year

Reduced GHG Emissions by
11,554 tons of CO2
equivalent per year

Reduced Cost by Approximately
70.4 Million Baht per year from
Energy Saving

NEW PLATFORMER (PLF) FEED EFFLUENT EXCHANGER PROJECT
โครงการ NEW PLATFORMER (PLF) FEED EFFLUENT EXCHANGER

PTTGC installed the New Platformer Feed Effluent Exchanger, in order to recover waste heat and use its for heating the
Platformer Feed.
บริษทั ฯ ดำเนินการติดตัง้ อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอนที่หนวย Platformer เพื1อนำพลังงานความรอนเหลือทิ้งกลับมาให ความรอนกับ
Platformer Feed

Optimization Budget was
344.6 Million Baht

3

Reduced Energy Consumption by
211,156 GJ per year

Reduced GHG Emissions by
11,421 tons of CO2
equivalent per year

Reduced Cost by Approximately
140.6 Million Baht per year
from Energy Saving

REVAMPED APC MODEL FOLLOW EXPANSION II PROJECT
โครงการ REVAMPED APC MODEL FOLLOW EXPANSION II

PTTGC installed the Advanced Process Control (APC) system to improve efficiency of steam used in the distillation tower,
so that it can reduced energy consumption in the production process.

ENERGY INDEX REDUCTION
การลดลงของดัชนีการใชพลังงาน
4.99

1

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบ Advanced Process Control (APC) เพื1อใหการใชพลังงานไอน้ำที่หอกลั่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สามารถชวยลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
Reduced by 10 percent
compared to the base
year (2012)

Target for 2022
Unit: Million GJ per ton Production

Optimization Budget was
1.08 Million Baht

Reduced Energy
Consumption by
190,512 GJ per year

Reduced GHG emissions by
9.2 tons of CO2
equivalent per year

Reduced Cost by Approximately
63.5 Million Baht per year
from Energy Saving
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SOLAR POWER SYSTEM
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
PTTGC has installed a solar power system to promote alternative energy use within the organization. The produced electricity
will be used for street lighting within the Rayong office area, waste water treatment system and water turbine, and parking
area of the Olefins 2 and the Phenol plants.
บริษทั ฯ ดำเนินการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพือ1 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกภายในองคกร โดยไฟฟาทีผ่ ลิตได
จะใชสำหรับไฟสองสวางบริเวณถนนภายในพืน้ ทีส่ ำนักงานระยอง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบกังหันน้ำ รวมทัง้ พืน้ ทีจ่ อดรถของโรงงาน
โอเลฟนส 2 และโรงงานฟนอล

Budget for Solar
Power System Installation
3.3 Million Baht

Reduced Energy
Consumption by
888 GJ per year

Reduced GHG Emissions by
87.5 tons of
CO2 equivalent per year

Reduced Cost by Approximately
0.81 million Baht per year

OVERALL ENERGY SAVING PROJECTS IN 2017
โครงการประหยัดพลังงานทั้งหมดในป 2560

Supporting Budget
816 Million Baht

Reduced Energy
Consumption by
1,395,920 GJ

57 Energy Saving Projects

Reduced GHG Emissions
by 77,503 Tons of CO2
equivalent

Reduced Cost by
Approximately
570 Million Baht

Unit: Million GJ

129.35

115.25

119.97

130.14

นอกเหนือจากการบริหารจัดการพลังงานที่เปนเลิศแลว
บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการอื1น ๆ เพื1อลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก เชน โครงการซื้อขายกาซคารบอนไดออกไซด
เปนตน พรอมทั้งเขารวมโครงการกับหนวยงานตาง ๆ เชน
โครงการนำรองระบบซือ้ ขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) ระยะที่ 1
และ 3 ร ว มกั บ องค ก ารบริ ห ารจั ด การก า ซเรื อ นกระจก
(องคการมหาชน) โครงการอาคารลดคารบอนรวมกับสถาบัน
สิง่ แวดลอมไทย โดยมีแผนการดำเนินงานนำรองทีส่ ำนักงาน
PTTGC สาขาที่ 1 (Rayong Office) และตอยอดสูพื้นที่
สำนักงานอื1น ๆ ตอไป และโครงการศึกษาความเหมาะสม
ของการติดตั้งโซลารรูฟ และกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟา
ตลอดจนเขารวมเปนคณะทำงาน คณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน (กกร.) ดานการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพือ1
ประสานงาน ผลักดัน และรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื1อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคม
คารบอนต่ำ

RAW CO2 TRADING PROJECT
โครงการซื้อขายกาซคารบอนไดออกไซด
PTTGC has initiated the Raw CO2 Trading Project with the entrepreneur using Carbon Dioxide as a raw material in the
production of Sodium Carbonate in order to reduce greenhouse gas emissions. This project is accordance with the Circular
Economy Concept, in which Carbon Dioxide emission from the manufacturing process is being used as a new raw material
in other industry.
บริษัทฯ ดำเนินโครงการซื้อขายกาซคารบอนไดออกไซดกับผูป ระกอบการทีน่ ำกาซคารบอนไดออกไซด ไปใชเปนสารตัง้ ตนในการผลิต
โซเดียมคารบอเนตเพือ1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยโครงการนีส้ อดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทีน่ ำกาซคารบอนไดออกไซด
ปลอยทิง้ จากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนวัตถุดิบใหมในอุตสาหกรรมอื1น

SUMMARY OF ENERGY TARGET AND PERFORMANCE
สรุปเปาหมายและผลการดำเนินงานดานพลังงาน
Total Energy Consumption

In addition to the excellent energy management,
PTTGC has also implemented other projects to reduce
greenhouse gas emissions, for example the Raw CO2
Trading Project, and participated in various projects
with different institutions, such as the Thailand Voluntary
Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS), pilot project
phase 1 and 3 with the Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) or
TGO, the Carbon Reduction Building project with The
Thailand Environment Institute (TEI), PTTGC is
planning to implement at PTTGC Branch 1 (Rayong
Office) as a pilot area, will expand to other offices, and
the feasibility study of solar roof and wind turbine
installations. Morover, PTTGC is also a member of
Climate Change Committee of the Joint Standing
Committee on Commerce, Industry and Banking
(JSCCIB) of Thailand to coordinate, promote and
collaborate with the government, private sectors,
educational institutions, experts, and relevant agencies,
in the operations related to climate change and to
support the establishment of lower carbon society.

133.23

CO2 Reduction

Revenue Generation

50,902
Energy Consumption per ton production
Unit: GJ per ton production

5.80

5.76

5.67

35,977

5.07

Energy Efficiency at the 1st Quartile
Unit: Plants
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9

10

2014

2015

2014
8
2016

9
2017

8

22.9
16.2

17.0
15.4

37,815
34,263
2015

2016
2017
Unit: Tons of CO2 equivalent

2014

2015

2016
2017
Unit: Million Baht

Target for 2017
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THE THAILAND VOLUNTARY EMISSION TRADING SCHEME (THAILAND V-ETS)
PILOT PROJECT (PHASE 1 AND 3)
โครงการนำรองระบบซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเร�อนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
(Thailand V-ETS) ระยะที่ 1 และ 3
PTTGC has joined the Thailand V-ETS pilot project to increase management capacity and reduce greenhouse gases in the
organization. In phase 1 of the project, the Olefins plant 1, 2 and 3 and Aromatic plant 1 and 2 are targeted to reduce
the CO2 intensity of normal business operation during 2014-2016 by two percent compared to the average of base years
(2012-2013), and the study scope of the project is expanded to Refineries and Polymers for phase 3 where targets to reduce
greenhouse gas emissions have been appropriately set for each branch.

TARGET AND PERFORMANCE OF GHG EMISSION SCOPE 1, 2 & 3
เปาหมายและผลการดำเนินการปลอยกาซเร�อนกระจก ขอบเขต 1, 2 และ 3

GHG
Emission
Scope 1

GHG
Emission
Scope 2

2015-2017

5.41

5.57

5.77

2014

2015

2016

2017

10%

Target for 2017

Unit: Million tons of CO2 equivalent

บริษทั ฯ เขารวมโครงการนำรองระบบการซือ้ ขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย เพือ1 เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการและลดกาซเรือนกระจกภายในองคกรใหมากยิ่งขึ้น โดยในโครงการระยะที่ 1 โรงงานโอเลฟนส 1, 2 และ 3
รวมทั้งโรงงานอะโรเมติกส 1 และ 2 ไดตั้งเปาหมายในการลดปริมาณคารบอนไดออกไซดตอหนวยผลิตภัณฑ (CO2 intensity) ลงรอยละ
2 จากการดำเนินธุรกิจปกติในชวงป 2557-2559 โดยเทียบจากคาเฉลี่ยปฐาน (ป 2555-2556) และขยายขอบเขตการศึกษาไปยัง
กลุมโรงกลั่นและกลุมโพลิเมอรสำหรับโครงการระยะที่ 3 ซึ่งไดมีการตั้งเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหเหมาะสม
สำหรับแตละสาขาอุตสาหกรรม

• Phase 1 of the pilot project: Data collection
and testing of trading systems for the
Olefins and Aromatics business sectors.
• Expanding phase 3 of the pilot project to the
Petroleum and Polymers business sectors.

5.57

Market
Base

1.70

1.61

1.64

Location
Base

0.009

0.009

0.008

1.73

10%
0.005

2014

2015

2016

2017

Target for 2017

Unit: Million tons of CO2 equivalent

2018-2020
CO2 intensity is reduced by 2.15 percent
or 56,844 tons of CO2 or generated
revenue at approximately 11.4 Million Baht
in 2015-2017

GHG
Emission
Scope 3

3.83

3.13

2014

2015

10.54

10.68

2016

2017

Unit: Million tons of CO2 equivalent
Setting target to reduce CO2 intensity
during 2014-2016, based on BAUs,
by two percent compared to the
average of base years (2012-2013)

2014

Note:
• Above informations are being verified by third party and ISO 14064 -1 certification verification, so the data are an estimated GHG emission. The verification is expected
to complete within May 2018. More information can be found on www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/environment/Climate-strategy
• During 2014-2015, PTTGC collected data of the scope 3 GHG Emission from five activities, included 1) Business travel, e.g. employees
traveling by air plane, 2) Use of sold products e.g. jet fuel combustion and biodiesel (B100) 3) Waste generated in operations, e.g. landfill, incineration, and
wastewater treatment, 4) Upstream transportation and distribution of products, e.g. transportation of the main raw materials through pipeline, & purchased electricity from
grid and 5) Purchased of goods and services, e.g. water withdrawal
• During 2016-2017, PTTGC additionally collected data of the scope 3 GHG Emission from 5 to 12 activities, by added 1) Capital goods, e.g.
raw materials, 2) Downstream transportation and distribution, e.g. transportation of the polymers resins, 3) Processing of soldf products, e.g.
molding products from the polymers resins, 4) End-of-life treatment of sold products, e.g. polymers products
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AIR QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพอากาศ

With PTTGC's awareness regarding impact of the air
quality to the environment, PTTGC has established the air
quality management plan, for both inside the plant area
and outside plant area, which may be affected by
PTTGC’s activities, to control the air quality at the required
standard and to constantly improve the air quality control
system of the organization.

ดวยความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางคุณภาพ
อากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพ
อากาศ ทัง้ ภายในพืน้ ที่โรงงานและบริเวณพืน้ ที่โดยรอบโรงงาน
ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตาง ๆ ได เพื1อควบคุม
คุณภาพอากาศใหอยูใ นเกณฑมาตรฐานและหาแนวทางพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศขององคกรใหดขี น้ึ อยางตอเนือ1 ง

PTTGC focuses on reducing the impact of air pollutions,
especially the reduction of diffusion and leakage of Volatile
Organic Compounds (VOCs) from the production process.
Consequently, PTTGC has developed and improved the
production process, and has set up monitoring plan and
constantly perform a maintenance on machines and
related equipments. In addition, PTTGC has also selected
advanced and high-performance equipment and
technologies, in order to minimize the impact on the
environment and community.

บริษัทฯ มุงเนนการลดผลกระทบจากการปลอยมลพิษทาง
อากาศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การลดการฟุง กระจายและการรัว่ ซึม
ของสารอินทรียร ะเหยงาย (VOCs) จากกระบวนการผลิตบริษทั ฯ
จึงพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งวางแผนการตรวจสอบและซอมบำรุงเครื1องจักร
และอุปกรณทเ่ี กีย่ วของอยางสม่ำเสมอ รวมทัง้ คัดเลือกอุปกรณ
และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย มีประสิทธิภาพสูง เพือ1 ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใหนอยที่สุด

Moreover, PTTGC has implemented other projects to
reduce air emissions, such as installation of cover at
Activated Sludge Basin project, Project of Bio-filter
installation for VOCs treatment, etc. Moreover, PTTGC
is planning to install flare system at Refinery Tank Farm
to control air emission.

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดมกี ารดำเนินงานโครงการอืน1 ๆ เพือ1 ลด
การปลอยมลพิษทางอากาศ อาทิ โครงการติดตั้งหลังคาคลุม
บอบำบัดน้ำเสียและโครงการติดตั้งอุปกรณเทคโนโลยีบำบัด
VOCs ดวย Bio-filter เปนตน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมี
แผนการดำเนินการติดตั้งระบบหอเผากาซเสียทิ้งที่บริเวณ
Refinery Tank Farm เพื1อควบคุมการปลอยมลพิษทาง
อากาศอีกดวย

INSTALLATION OF COVER AT ACTIVATED SLUDGE BASIN
โครงการติดตั้งหลังคาหลุมบอบำบัดน้ำเสีย
PTTGC has installed the cover at Activated Sludge Basin to control and reduce VOCs emission. The captured VOCs has
been treated according to laws.
บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งหลังคาคลุมบอเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื1อควบคุมและลดสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ที่ระบายสู
บรรยากาศ โดย VOCs ทั้งหมดจะถูกนำไปผานระบบบำบัดใหเปนไปตามกฎหมายกำหนด

Supporting Budget is 87 Million Baht

Activated Sludge Basin Cover

VOCs REDUCTION PROJECT
โครงการ VOCs REDUCTION
PTTGC has initiated projects to control and reduce the Volatile Organic Compounds from the production process, such as
optimization of vapor recovery unit (VRU) project, installation of VOCs treatment unit, improvement and installation of VOCs
control equipment in the wastewater treatment system, which are able to control odor that might has an impact to the
communities and environmentally friendly. PTTGC has also measured VOCs Fugitive Emissions in the plants according to
the law. If the TVOCs are found to exceed the control limits set by the company (<_ 300 ppm), PTTGC will improve and
modify the equipment immediately to reduce the impact. Nevertheless, PTTGC’s control limit of TVOCs is lower than the
regulatory control. Moreover, PTTGC has prepared VOCs Inventory for all sources. This inventory has been used as a
database for VOCs management plan.
บริษทั ฯ จัดทำโครงการควบคุมและลดการปลอยสารอินทรียร ะเหยงายจากกระบวนการผลิต ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูดกลับ
ไฮโดรคารบอน (Vapour Recovery Unit: VRU) การติดตัง้ หนวยบำบัด VOCs รวมถึงการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณควบคุม VOCs
ในระบบบำบัดน้ำเสียเพื1อควบคุมกลิ่นไมใหมีผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังดำเนินการ
ตรวจวัดสาร VOCs ที่รั่วไหลจากแหลงกำเนิด (Fugitive Emissions) ภายในโรงงานตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหากพบวา TVOCs
เกินกวาคาควบคุมที่บริษัทฯ กำหนด (<_ 300 ppm) จะดำเนินการปรับปรุงและแก ไขอุปกรณตามขั้นตอนทันที เพื1อลดผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้คาควบคุมของ TVOCs ดังกลาวเปนคาควบคุมที่ต่ำกวากฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดทำบัญชีรายการสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs Inventory) ของทุกแหลงกำเนิด เพื1อใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการโครงการลดการปลอยสารอินทรีย
ระเหยงายอีกดวย

BIO-FILTER INSTALLATION FOR VOCs TREATMENT PROJECT
โครงการติดตั้งอุปกรณเทคโนโลยีบำบัด VOCs ดวย Bio-filter
PTTGC has installed a Bio-filter to reduce and control the VOCs from the waste water treatment system, instead of using
existing Activated Carbon Treatment System. This new system controlled VOCs more effectively, more environmentally
friendly and reduce impact on to the communities. Installation of this equipment, PTTGC can reduce the VOCs emission to
the atmosphere, as well as operating cost for eliminating Activated Carbon.
บริษัทฯ ติดตั้ง Bio-filter เพื1อลดและควบคุมสารอินทรียระเหยงายจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทดแทนการบำบัดแบบ Activated Carbon
ทีใ่ ชอยูเ ดิม ซึง่ มีประสิทธิภาพในการควบคุม VOCs ไดดกี วา และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมากขึน้ รวมทัง้ สามารถลดผลกระทบตอชุมชน
จากการติดตัง้ อุปกรณดงั กลาวทำใหบริษัทฯ สามารถลดการปลอยของ VOCs ออกสูบรรยากาศ และลดคาใชจายในการกำจัด Activated
Carbon อีกดวย

Supporting Budget is
40 Million Baht

Supporting Budget is 153 Million Baht
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Cost Reduction from Environmental
Risk is 34 Million Baht

Bio-filter Installation

Reduced Cost for Activated Carbon
Elimination by 0.23 Million Baht per year

Cost Reduction from Environmental
Risk is 84 Million Baht
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TARGET AND PERFORMANCE OF AIR POLLUTION CONTROL
NOx

3,613

3,606

3,632

2014

2015

2016

968

913

2014

2015

2016

1,595

1,543

1,413

2015

2016

Nitrogen Oxide
(tons)

SO2

VOCs
(tons)
2014

10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs

2017

Target for 2023

408

10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs

2017

Target for 2023

1,130

10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs

2017

Target for 2023

1,515

Sulfur Dioxide
(tons)

VOCs

3,361

AIR POLLUTION INTENSITY
NOx

0.161

0.159

2014

2015

0.176

Nitrogen Oxide
(Kg per ton production)

SO2

0.043

Sulfur Dioxide
(Kg per ton production)
2014

VOCs

0.071

2016

0.040

2015

0.068

2016

0.068

VOCs
(Kg per ton production)
2014
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10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs

2017

Target for 2023

0.018

10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs

2015

2016

2017

0.049
2017

การจัดการของเสีย

PTTGC has intention to follow of the resource efficiency
management system, which is in compliance with its
waste management policy to use resource efficiently
throughout the value chain and to minimize waste
generation with the 5Rs Principle, including Reduce,
Reuse, Recycle, Renewable, and Refuse. Moreover,
PTTGC has set up a system to manage, monitor, and
prevent the impact on community, society and the
environment, from the process of sorting, storage,
transportation and disposal. PTTGC is committed to
use the resources efficiently, and limit waste generation
to the minimum, in order to reduce waste to landfill.
This practice is in line with the UN SDG 12: Responsible
Consumption and Production.

บริษัทฯ มุงดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพทีส่ อดคลองกับนโยบายการจัดการของเสีย
เพื1อใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน สูงสุดตลอดหวงโซคุณคา
พรอมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสีย ใหนอยที่สุดดวยหลัก
5Rs คือ Reduce (การลดการใชหรือ ใชนอ ยเทาทีจ่ ำเปน) Reuse
(การใชซ้ำ) Recycle (การแปรรูปมาใช ใหม) Renewable
(การใชทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียน) และ Refuse
(การปฏิเสธการใชสารที่ไมเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดทำระบบการจัดการติดตามและปองกันผล
กระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตการคัดแยก
การจัดเก็บ การขนสง และการกำจัด รวมทั้งมุงมั่นที่จะใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการเกิดของเสีย
ใหนอยที่สุด เพื1อลดภาระการกำจัดของเสีย ซึ่งสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
เปาหมายที่ 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

WASTE MANAGEMENT PROGRAM
โครงการบร�หารจัดการของเสีย
Efficient Use of Resources

0.146

0.073

WASTE MANAGEMENT

Target for 2023

10 percent reduction
compared to base year
(2014), based on BAUs
Target for 2023

Waste Management Followed 5Rs

Alternative Fuel from Waste

Zero Waste to Landfill

REDUCE
REUSE
RECYCLE
RENEWABLE
REFUSE

ORGANIZATION WASTE REDUCTION PROJECT
โครงการการลดของเสียขององคกร

1

ZERO WASTE TO LANDFILL PROJECT
โครงการลดปร�มาณของเสียไปฝงกลบใหเปนศูนย

PTTGC has implemented the Zero Waste to Landfill Project with success since 2015 and has operated continuously
until present. Wastes have been managed from the source, recycle, and energy recovery in order to reduce amount
of waste generation to a minimum. In 2017, was able to use its waste as energy recovery, reuse and recycle up to
21,790 tons or 46 percent of total waste generated.
บริษัทฯ ไดดำเนินโครงการลดปริมาณของเสียไปฝงกลบใหเปนศูนยและประสบความสำเร็จตามเปาหมายตั้งแตป 2558 พรอม
ทั้งไดดำเนินการมาอยางตอเนื1องจนถึงปจุจบัน ดวยมาตรการการจัดการของเสียตั้งแตแหลงกำเนิด การนำกลับมาใช ใหม
และการนำของเสียไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน เพื1อลดปริมาณการเกิดของเสียใหนอยที่สุด โดยในป 2560 ปริมาณของเสียที่
สามารถนำไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Energy Recovery) และสามารถนำกลับมาใชใหม (Reuse and Recycle) ไดประมาณ
21,790 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 46 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited

91

2

GREEN TURNAROUND MANAGEMENT PROJECT
โครงการ GREEN TURNAROUND MANAGEMENT

PTTGC has set up the Green Turnaround Management Approach by focusing on efficient use of resources and
energy, reduction of hazardous and non-hazardous wastes generation caused by maintenance activities, including
reduction at source, waste utilization, and reduction of waste disposal.
บริษัทฯ ไดจัดทำแนวทางในการหยุดซอมบำรุงรักษาที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยมุง เนนการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียทั้งประเภทของเสียอันตรายและไมอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมการซอมบำรุง ตั้งแตการลด
จากแหลงกำเนิด การนำของเสียไปใชประโยชน และการลดภาระจากการกำจัดของเสียอีกดวย

3

In addition to waste management within the
organization, PTTGC also focuses on waste management
outside the organization by educating communities
and schools, on the proper and efficient waste
management. This can create a network of recycle of
non-hazardous waste, while bringing benefit to
communities, schools, and local government. This is in
line with sustainable Eco-Industrial Town’s Guideline.

นอกจากการบริหารจัดการของเสียภายในองคกรแลว บริษทั ฯ
ยังใหความสำคัญกับการจัดการของเสียภายนอกองคกร โดย
การใหความรูแ กชมุ ชนและโรงเรียน เพือ1 สงเสริมและสรางความ
เขาใจใหสามารถบริหารจัดการของเสียไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ เปนการสรางเครือขายการนำของเสียไมอนั ตราย
กลับมาใช ใหมและกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน โรงเรียน
หนวยงานทองถิน่ ตามแนวทางการพัฒนาและสงเสริมนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) อยางยั่งยืน

SUMMARY OF TARGETS AND PERFORMANCE OF WASTE MANAGEMENT
สรุปเปาหมายและผลการดำเนินงานดานการจัดการของเสีย

YELLOW OIL SEPARATION PROJECT
โครงการปรับปรุงกระบวนการแยก YELLOW OIL

PTTGC has improved separation process of Yellow Oil from Spent Caustic by using automation. This improvement
reduce amount of waste generated, recycleable, and reduce the treatment cost.

Waste Intensity Reduction Target
เปาหมายการลดปร�มาณของเสียตอตันผลิตภัณฑ

บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการแยก Yellow Oil ออกจาก Spent Caustic โดยใชระบบอัตโนมัติทำใหสามารถ
ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และสามารถนำกลับมาใชใหม รวมทั้งยังเปนการลดคาใชจายในการกำจัดของเสียอีกดวย

1.47

1.32

2014

2015

2.18

2.06

Reduced by 10
percent compared to
the base year (2013)

2016

2017

2023

Waste Intensity Reduction

Supporting Budget of 30 Million Baht

4

Cost Reduction for Waste Management is
7.30 Million Baht per year

OIL SEPARATION FROM DOX SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT
โครงการปรับปรุงกระบวนการแยกน้ำมันออกจากระบบ DOX

PTTGC has improve the process of oil separation from Back Wash DOX system at the Refinery. This oil can disturb
the wastewater treatment plant. The separated oil can be reused, which adding value to the waste, and reducing
the treatment cost.
บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการแยกน้ำมันจากระบบ Back Wash DOX ของโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการดังกลาวสามารถแยกน้ำมันกลับมาใช ใหม ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาของของเสียและลด
คาใชจายในการบำบัดอีกดวย

Supporting Budget of 15 Million Baht
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Reducing Treatment Cost and
Adding Value to Waste of
6.51 Million Bath per year

Target
for

Unit: Tons per ton production

Waste Generation from BAUs
ปร�มาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ
27,104

25,505

2014

2015

39,720

38,715

2016

2017

Reduced by 10
percent compared to
the base year (2013)
Target
for

2023

Hazardous Waste

Unit: Tons

5,949
2014

4,489

5,290

2015

2016

Non-Hazardous Waste

Additionally, PTTGC has applied the Circular Economy
Concept to consider and set the business plan of the
company, to optimize the use of resources, reduce
waste generation, and reduce impact on the environment,
covering our product development, production, product
used, and waste management.

8,590

Reduced by 10
percent compared to
the base year (2013)

2017

2023

Target
for

Unit: Tons

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื1อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และ
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมตั้งแตการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การผลิต การใชงาน และการจัดการของเสีย
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CIRCULAR ECONOMY CONCEPT
แนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเว�ยน

UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND
โครงการ UPCYCLING THE OCEANS

PTTGC introduced the concept of Circular Economy to integrate into business operations. This focuses on finding an
equilibrium between technological and biological development to reduce waste and environmental impacts throughout
the supply chain. The process covers acquiring resources, production process, consumption and recovery phase, which
the company has implemented the 5Rs concept (Reduce, Reuse, Recycle, Renewable and Refuse) in cooperation with
relevant stakeholder groups. PTTGC has initiated a technology development by enhancing the efficiency and quality of
environmental management, which includes reducing emissions into the environment, developing products that are safe
to society and environmentally friendly and acquiring waste and renewable resources to develop new products. The
company considers products produced from biological resources to be an important aspect to the company, therefore
PTTGC has contributed to the BioEconomy project organized by the government in which focuses on innovating and
utilizing alternative energy to the organization and conducting environmental conservation projects. This was done to
raise and awareness amongst employees and the community to cooperate in protecting and restoring the ecosystem
and to create a sustainable environment for the society.

PTTGC has implemented the Upcycling the Oceans, Thailand Project in cooperation with the ECOALF foundation of Spain, the
Tourism Authority of Thailand to conserve and restore marine resources and ecosystems by collecting PET bottle and PE plastic
wastes in the Eastern and Southern coast of Thailand. The collected plastic waste will be recycled into raw materials for garment
production. This project reduces marine pollution, adds value to plastic waste, reduces resources consumption, and creates a
Circular Economy in the organization. Moreover, it also helps maintaining cleanliness and reducing danger to marine animals,
which may be injured by plastic waste.

บริษัทฯ นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบูรณาเขากับการดำเนินธุรกิจ โดยมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเทคโนโลยีกับ
ชีวภาพเพือ1 ลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบดานสิง่ แวดลอมตลอดหวงโซอปุ ทาน ซึง่ พิจารณาตัง้ แตขน้ั ตอนการนำวัตถุดบิ มาใช
(Resources) กระบวนการผลิต (Production) การบริโภคหรือใชงาน (Consumption) และการนำกลับมาใช ใหม (Recovery)
ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลัก 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Renewable และ Refuse) พรอมดวยความรวมมือกับ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ริเริ่มการพัฒนาดานเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื1อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พรอมทั้งลดปริมาณปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่ปลอดภัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งการนำของเสียหรือวัตถุดิบทดแทนมาพัฒนาตอยอดเพื1อสรางสรรคเปน
ผลิตภัณฑใหม บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑจากวัตถุดิบชีวภาพ โดยเขารวมโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio Economy) ของภาครัฐ การนำพลังงานทางเลือกมาใชภายในองคกร พรอมทั้งดำเนินโครงการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ เพือ1 ปลูกจิตสำนึกของพนักงานและชุมชนใหรว มกันฟน ฟูความสมบูรณของธรรมชาติและรวมกันสรางสิง่ แวดลอมในสังคม
ใหคงอยูอ ยางยัง่ ยืน
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More details of the projects on the company's Circular Economy can be found in this report and the company website: http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/
circular-economy
สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมของโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษทั ฯ ไดในรายงานฉบับนี้ และทีเ่ ว็บไซตบริษทั ฯ http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/
circular-economy
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บริษัทฯ รวมมือกับมูลนิธิ Ecoalf ประเทศสเปน และการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย จัดทำโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
เพื1อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล โดยการเก็บขยะพลาสติกประเภทขวด PET และพลาสติกประเภท PE
ในทะเลและชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทย เพือ1 นำมาแปรรูปใหเปนวัตถุดบิ ทีส่ ามารถนำไปผลิตเปนเสือ้ ผา โครงการนี้
สามารถชวยลดมลพิษทางทะเลและเพิ่มมูลคาใหกับขยะพลาสติก อีกทั้งสามารถลดการใชทรัพยากรลง เพื1อสรางระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในองคกร รวมทั้งชวยรักษาความสะอาดและลดอันตรายตอสัตวทะเลทีอ่ าจไดรบั บาดเจ็บจากขยะพลาสติก

WATER MANAGEMENT

การบร�หารจัดการน้ำ

As a result of the business expansion and the development
of the Eastern Economic Corridor (EEC) project in the
next five years, PTTGC is susceptible to a risk of water
shortage in the production process, which may resulted
in business disruption. Therefore, PTTGC has set the
Sustainable Water Management Framework for both
internal and external water management by using the
3Ws + 2Ws approach. The 3W water management
approach consists of Water Saving, Water Innovation,
and Water Stewardship, and the 2Ws approach consists
of Water Related and Water Conservation. Moreover,
PTTGC has assessed risks and identified key issues of
water management, both short- and long-term. This
enables PTTGC to establish an implementation
approach to reduce impact, mitigate risk, and seek
opportunities. PTTGC has also implemented appropriate and sustainable water management projects to
increase efficiency in water resource management. The
above actions are in line with the UN SDG 6: Clean
Water and Sanitation.

จากการขยายตัวของธุรกิจและโครงการพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ในอีก 5 ปขา งหนา สงผลใหบริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะขาดแคลน
น้ำใชในกระบวนการผลิต ซึง่ อาจทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก
บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน
ใหครอบคลุมทัง้ การบริหารจัดการน้ำภายในและภายนอกองคกร
ตามแนวทาง 3Ws + 2Ws โดยการบริ ห ารจั ด การน้ ำ
ภายในใชแนวทาง 3Ws ไดแก การใชน้ำอยางคุมคา (Water
Saving) การใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ (Water
Innovation และความรับผิดชอบตอการใชน้ำตลอดหวงโซ
การผลิต (Water Stewardship) และการบริหารจัดการน้ำ
ภายนอกใชแนวทาง 2Ws ไดแก ความรวมมือกับทุกภาคสวน
แบบบูรณาการ (Water Related) และการอนุรกั ษพน้ื ทีต่ น น้ำ
อยางยั่งยืน (Water Conservation) อีกทั้งยังมีการประเมิน
ความเสี่ยงและระบุประเด็นปญหาที่สำคัญในการบริหาร
จัดการน้ำ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทำใหบริษทั ฯ สามารถ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื1อลดผลกระทบ บรรเทา
ความเสี่ยง รวมถึงแสวงหาโอกาส ตลอดจนจัดทำโครงการ
บริหารจัดการน้ำเพื1อเพิ่มประสิทธิภาพในบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำทีเ่ หมาะสมและยัง่ ยืน การดำเนินการดังขางตน
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติเปาหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
Integrated Sustainability Report 2017
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SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT FRAMEWORK
แนวทางการบร�หารจัดการน้ำอยางยั่งยืน

RISK & OPPORTUNITY ASSESSMENT
• Assess and prioritized water risk (physical, regulatory and reputation)
• Identified opportunities, business, efficiencies, stakeholder

Assessing Direct and Indirect Water Consumption Throughout the
Product Life Cycle by Calculating the Product Water Footprint (PWF).
PTTGC has a pilot plan to be certified with a water footprint labeling,
in 2018, from external agency
ประเมินการใชน้ำทั้งทางตรงและทางออมตลอดวัฏจักรชีว�ตของผลิตภัณฑ
โดยการคำนวณฟ�ตพร�นตน้ำของผลิตภัณฑ
ป 2561 กำหนดแผนนำรองเพ�่อขอการรับรองฉลากฟ�ตพร�นตน้ำกับ
หนวยงานภายนอกที่ใหการรับรอง

PRIORITIES AND ALIGNMENTS
• Set priorities based on river basin
• Assessment of the interrelationship between energy and water
• Integrated water and energy strategies

WA

บริษทั ฯ มุง เนนการดำเนินงานดานการบริหารจัดการน้ำภายใน
องคกรอยางยั่งยืน เพื1อใหมีการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เชน การนำน้ำทิง้ ทีผ่ า นระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชใหม
และการเพิม่ จำนวนรอบหมุนเวียนน้ำในระบบหลอเย็น เปนตน
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังไดประเมินการใชนำ้ ทัง้ ทางตรงและทางออม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product water Footprint:
PWF) เพือ1 นำไปวิเคราะหหาจุดทีม่ กี ารใชนำ้ อยางมีนยั สำคัญ
(hotspot) และแนวทางการลดการใชน้ำในกระบวนการผลิต
ซึ่งบริษัทฯ กำหนดแผนงานการประเมิน PWF ใหครบทุก
ผลิตภัณฑภายในป 2561

In addition, PTTGC has quantitatively and qualitatively
assessed the water management risks in the Map Ta
Phut area by using the Water Risk Map, which is
developed by the AQUEDUCT Water Risk Atlas and
WBCSD Global Water tool, as a tool for risk assessment
and analysis. As a result, PTTGC has planned an effective
internal water management in accordance to the 3Ws
approach.

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการประเมินความเสีย่ งดานการบริหาร
จัดการน้ำทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของพืน้ ทีม่ าบตาพุด
โดยใชแผนที่ความเสี่ยงดานน้ำ (Water Risk Map) ซึ่งจัดทำ
ขึน้ โดยองคกร AQUEDUCT Water Risk Atlas และ WBCSD
Global Water tool เพื1อใชเปนเครื1องมือในการประเมินและ
วิเคราะหความเสีย่ ง ทำใหบริษทั ฯ มีการวางแผนการใชนำ้ อยาง
มีประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำภายในองคกร
ตามแนวทาง 3Ws

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

WATER
SAVING

CT

PTTGC has focused on the sustainable water management
within the organization for the most efficient use of
water, such as recycling of effluent from the wastewater
treatment system, and increasing cycle numbers of
water used in the cooling system, etc. PTTGC also has
assessed the direct and indirect water consumption
throughout the product life cycle by calculating the
Product Water Footprint (PWF) to determine hotspots
and approaches to reduce water use in the production
process. PTTGC has planned to complete the PWF
assessment of all products by 2018.

78
90

Target for

90

2017

Unit: Product Grades
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การบร�หารจัดการน้ำภายในองคกร

67

2015
2016
2017

WATER
STEWARDSHIP

ROADMAP/PLAN
• Integrate water in the business strategy (Roadmap/plan)
both short-term and long-term
• Implement water management programs based on the
principles of the 3Ws (Water Saving, Water Innovation, Water
Stewardship) + 2Ws (Water Related, Water Conservation)

INTERNAL WATER MANAGEMENT

Product Water Footprint

S

TO

IE

WATER
INNOVATION

S

WATER DATABASE THROUGH VALUE CHAIN
• Water footprint & water risk mapping in scarcity areas
• Review of water used, sources, impacts and associated cost
• Engage with stakeholders to gain their water concerns

INTERNAL WATER MANAGEMENT
การบร�หารจัดการน้ำในองคกร

WATE R BOD

Implementing the Reduction of Water Consumption Based on
the 3Rs Principle (Reduce, Reuse, Recycle). In 2017, PTTGC
reduced water consumption by up to 7.69 Million Cubic Meters
or 18.3 percent of total recycle water
ดำเนินการลดปร�มาณการใชน้ำตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) ซึ่งป 2560 สามารถลดปร�มาณการใชน้ำไดถึง 7.69
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 18.3 ของปร�มาณน้ำใชทั้งหมด

Integrating technology into Seawater Reverse
Osmosis, system. In 2017, PTTGC reduced raw
water consumption by 7.97 Million Cubic Meters
นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
ซึ่งป 2560 สามารถลดปร�มาณการใชน้ำจืดไดถึง
7.97 ลานลูกบาศกเมตร

5.53
2.43

2.88

2.48

2014

2015

2016

8.15

9.73

7.97

7.69
2017

Reduction of Water Consumption due to 3Rs
(Million m3)

2014

2015

2016

2017

Reduction of Fresh Water Consumption by
installing SWRO (Million m3)
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EXTERNAL WATER MANAGEMENT

การบร�หารจัดการน้ำภายนอกองคกร

PTTGC values the importance of efficient water resources
management, in order to reduce water conflict with
commnities. PTTGC has jointly developed a sustainable
water management in Eastern area with government
sector, and all stakeholder groups. This is done through
the War Room to establish water usage plan for all sectors
in the next 20 years (from 2015 to 2035). PTTGC has
joined in the working group of the Water Institution for
Sustainablility and Federation of Thai Industries to
coordinate and create a sustainable collaboration
between government and public sector in water
management. Furthermore, PTTGC has collaborated
with PTTWT in the development of effective water
management strategy.

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ เพือ1 ลดความขัดแยงการใชนำ้ กับชุมชน
รวมทั้งรวมกับภาครัฐและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนในการ
วางแผนการบริหารจัดการน้ำอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันอก
ผานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก (War
Room) เพือ1 วางแผนรองรับดารใชนำ้ ของทุกภาคสวน ในอีก
20 ปขางหนา (ตั้งแตป 2558 -2578) ตลอดจนเขารวมเปน
คณะทำงานของสถาบันน้ำเพือ1 ความยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพื1อประสานงาน ผลักดัน และรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการน้ำอยางยัง่ ยืน
แบบบูรณาการ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรวมจัดทำแผนและ
กลยุทธการบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพรวมกับ
คณะทำงานบริหารจัดการน้ำของกลุม ปตท. (PTT Group
Water Management Team: PTTWT)

PTTGC is striving to restore water source within
community areas, and conserve the water source by
using 2Ws approach.

บริษัทฯ มุงมั่นในการฟน ฟูแหลงน้ำในชุมชนและการอนุรกั ษ
พืน้ ทีต่ น น้ำอยางยัง่ ยืนตามแนวทาง 2Ws

SUMMARY OF TARGETS AND PERFORMANCE FOR WATER MANGEMENT
สรุปเปาหมายและผลการดำเนินงานดานการบร�หารจัดการน้ำ

2.03
WATER CONSUMPTION
INTENSITY
ปร�มาณการใชน้ำ
ตอตันการผลิต

1.72

1.78

2014

2015

2016

1.83

2023

42.04
41.98
TOTAL WATER
WITHDRAWAL
ปร�มาณน้ำทั้งหมด
ที่ถูกดึงมาใช

38.61

2014

2015

2016

(2013)

Target for

2017
Unit:

40.46

Reduced by 10
percent compared
to the base year

M3 / ton production

Reduced by 10
percent compared
to the base year

(2013)

2017

Target for

2023

Unit: Million m3

BIODIVERSITY RESTORATION PROJECT AT HUAI MA HAAD, RAYOUNG PROVINCE
โครงการฟ��นปา รักษน้ำ เขาหวยมะหาด จังหวัดระยอง
PTTGC has implemented the Biodiversity Restoration Project at Huai Ma Haad to restore abundance of watersheds, increase
biodiversity, and encourage community consciousness in resource conservation through reforestation activities and construction
of check dam by using PTTGC’s plastic flapped sacks. This is to promote integrated sustainable water management.
บริษัทฯ ดำเนินโครงการฟนปารักษน้ำเขาหวยมะหาด เพื1อฟนฟูความอุดมสมบูรณของแหลงตนน้ำและเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรจากกิจกรรมปลูกปา และสรางฝายชะลอน้ำจากกระสอบ
พลาสติกแบบมีปกซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื1อสงเสริมการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนและเปนระบบแบบบูรณาการ

Supporting budget of
2.3 Million Baht

98

Forest restoration 72.5 (Rai)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

95 Check Dams were Build

33.08
TOTAL FRESH WATER
CONSUMPTION
ปร�มาณการใชน้ำจืด

2014

34.08
32.31

2015

32.25

2016

2017

Reduced by 10
percent compared
to the base year

(2013)

Target for

2023

Unit: Million m3

149 percent
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HUMAN RIGHTS GRI 103 , GRI 412

สิทธิมนุษยชน GRI 103, GRI 412

At present, the human rights is a key issue of global
concern, because it is a rights that all individuals are
equally and ethically entitled to and should not be
violated by anyone. Various issues related to the
violation of human rights may have a negative impact
on the PTTGC's reputation and business, such as
refusal to trade goods and services, etc. Therefore,
PTTGC continuously conducts the business in
respect to the human rights principles, as well as in
accordance with the provisions set out in the Thai laws,
and internationally recognized laws and regulations,
Additionally, PTTGC also supports the National
Agenda: Integrated Human Rights for Mobilizing
“Thailand 4.0” Policy towards Sustainable Development
and is recognized as a member of the UN Global
Compact LEAD Level.

ในปจจุบนั ประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นสำคัญทีท่ ว่ั โลก
ใหความสนใจเปนอยางมาก เนือ1 งจากเปนสิทธิทม่ี นุษยทกุ คน
พึงไดรับอยางเทาเทียมและเปนธรรม ซึ่งไมควรมีผู ใดลวง
ละเมิดได ทัง้ นี้ ปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบตาง ๆ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอภาพลักษณและ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน การถูกปฏิเสธการซื้อขาย
สินคาและบริการ เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางตอเนือ1 ง และปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว ในทั้งกฎหมายไทย กฎหมาย
ระหวางประเทศ รวมถึงกฎเกณฑตาง ๆ ที่ยอมรับในระดับ
สากล พรอมทัง้ สนับสนุน “วาระแหงชาติ : สิทธิมนุษยชนรวม
ขับเคลื1อน Thailand 4.0 เพื1อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จนไดรับ
การยอมรับใหเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติที่ระดับ
ผูน ำ จากการปฏิบตั ติ ามขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติสงู สุด

HUMAN RIGHTS MANAGEMENT

การบร�หารจัดการดานสิทธิมนุษยชน

PTTGC has developed the human rights management
approach throughout the value chain according to
the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights (UNGP) to prevent and avoid human rights
abuses among employees of the PTTGC Group, joint
ventures, business partners (suppliers, contractors and
customers) and local communities.

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชน
ตลอดหว งโซคุ ณ คา โดยปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การชี้แ นะของ
สหประชาชาติวาดวยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights
หรือ UNGP) เพื1อปองกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของพนักงานในกลุม บริษทั ฯ คูธ รุ กิจ คูค า ทางธุรกิจ
(คูคา ผูรับเหมา และลูกคา) และชุมชนทองถิ่น

HUMAN RIGHTS MANAGEMENT
FRAMEWORK

กรอบการบร�หารจัดการดานสิทธิมนุษยชน

The Human Rights Management Framework of PTTGC
consists of
1) Determination of human rights policy,
2) Preparation of the Human Rights Due Diligence
(HRDD) including human rights risk assessment,
3) Conducting human rights impact assessment and
determination of preventive and corrective measures,
4) Monitoring and reporting on human rights performance,
and
5) Raising stakeholders’ awareness on prevention of
potential human rights violations.

การบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชนของบริษทั ฯ ประกอบดวย
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1) การกำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน
2) การจัดทำกระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชน
อยางรอบดาน ที่รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน
3) การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
และกำหนดมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบ
4) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชน และ
5) การสรางความตระหนักใหกับผูมีสวนไดเสียในการ
ปองกันการละเมิดดานสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น

HUMAN RIGHTS POLICY

นโยบายสิทธิมนุษยชน

PTTGC has announced the human rights policy and
guideline for executives and employees of the PTTGC
Group and the joint ventures. The policy is in line with
the Constitution of the Kingdom of Thailand, the
Universal Declaration of Human Rights, the UN Guiding
Principles on Business and Human Rights, the UN
Global Compact Guide to Develop a Policy, and the
ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work.

บริษทั ฯ ไดประกาศใชนโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบตั ิ
สำหรับผูบ ริหารและพนักงานในกลุม บริษทั และบริษทั รวมทุน
ซึ่งนโยบายสิทธิมนุษยชนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ หลักการชีน้ ำของสหประชาชาติวา ดวย
การดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน คูมือการพัฒนานโยบาย
สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ และปฏิญญาวา
ดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ

More details of the human rights policy can be found on
http://www.pttgcgroup.com/storage/download/sustainabilty/
policy/pttgc-humanright-policy-en.pdf

สามารถดูรายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) เพิ่มเติมไดที่
http://www.pttgcgroup.com/storage/download/sustainabilty/
policy/pttgc-humanright-policy-th.pdf

HUMAN RIGHTS COMMITMENT
ความมุงมั่นดานสิทธิมนุษยชน
PTTGC is committed to the human rights principles
by being a member of the UN Global Compact:
on October 15, 2010.
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเขารวมเปนภาคีของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
More details can be found on
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/
12570-PTT-Global-Chemical-Public-Company-Limited and
https://www.accenture.com/nz-en/insight-un-global-compact-ceo-study

"Human Rights is an Essential
Element of Sustainable Business
Operations."
Supattanapong Punmeechaow
President and CEO,
PTT Global Chemical Public Company Limited

สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมไดที่
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/
12570-PTT-Global-Chemical-Public-Company-Limited และ
https://www.accenture.com/nz-en/insight-un-global-compact-ceo-study

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

กระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชน
อยางรอบดาน

To ensure that PTTGC’s operations will not result in
human rights violations throughout the value chain,
PTTGC has implemented the Human Rights Due
Diligence, which consists of determination of the
assessment scopes, identification of relevant human
rights issues, and analysis of the severity and likelihood
of impacts. These steps are to prioritize human rights
issues in the organization, and to determine appropriate
corrective and preventative actions for potential
human rights impacts. Additionally, PTTGC has
developed plans to monitor the collective and
preventive performance to ensure effectiveness.

เพื1อใหมั่นใจวาการดำเนินงานขององคกรจะไมกอใหเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซคุณคา บริษัทฯ จึงมี
กระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
ประกอบดวย การกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบ การระบุ
ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ และการวิเคราะห
ความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอน
เหลานี้เปนการจัดลำดับความสำคัญประเด็นความเสี่ยงดาน
สิทธิมนุษยชนในองคกร รวมถึงแนวทางการปองกันและแกไข
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนใหเหมาะสมกับระดับความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน
ปองกันและแกไขใหมีประสิทธิภาพ
Integrated Sustainability Report 2017
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HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE - HRDD

Define scopes
to conduct
human rights
due diligence
process

Identify actual
and potential
human rights
risks

Assess impacts
and likelihood of
human rights
risks

Develop
mitigation
measures to
minimize the
impact of human
rights violations
and remediation
actions to
alleviate the
affected people

RELEVANT RISKS
ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

Monitor and
review human
rights mitigation
measures

HUMAN RIGHTS RISK ASSESSMENT

HUMAN RIGHTS RISK ASSESSMENT

การประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

PTTGC has constantly conducted the Human Rights
Risk Assessment at corporate level covering five
operating countries, namely Thailand, USA, France,
Germany and Malaysia. PTTGC has also conducted
assessment with the feedstock suppliers and the joint
ventures where PTTGC has no management control,
on annual basis. Purpose is to provide effective
management approaches for risky operating areas.

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน
ระดับองคกรอยางตอเนื1อง ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินธุรกิจ
ในกลุ  ม บริ ษ ั ท ฯ ทั ้ ง หมด 5 ประเทศ ได แ ก ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน และมาเลเซีย รวมทั้งมี
การประเมินคูคาทางธุรกิจในกลุมจัดหาวัตถุดิบ และคูธุรกิจ
ที่บริษัทฯ ไมมีสิทธิในการควบคุมการจัดการเปนประจำทุกป
เพื1อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ปฏิบัติการที่มี
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ

HUMAN RIGHTS RISK ASSESSMENT
การประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน
PTTGC conducts the Human Rights Risk Assessment covering the following six aspects: labor rights,
community rights, supply chain, safety, the environment, and consumer rights.
บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั้ง 6 ดาน ไดแก สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน
หวงโซอุปทาน ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดลอม และสิทธิผูบริโภค

PTTGC's operating areas (including
the Joint Ventures where PTTGC has
management control)
พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ (รวมถึงคูธุรกิจ
ที่บริษัทฯ มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ)
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Critical Tier 1 Feedstock Suppliers
คูคาทางธุรกิจที่สำคัญในกลุมจัดหาวัตถุดิบ

Joint ventures where PTTGC has no
management control
คูธุรกิจที่บริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการควบคุมการ
จัดการ

• Health, safety and welfare of employees
and contractors in the operating area
• Impact of environmental pollution
• Community health and safety
• Living standard and quality of life of
local communities
• สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของ
พนักงานและผูรับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติการ
• ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดลอม
• สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
• มาตรฐานการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนทองถิ่น

• Employment in the supply chain,
such as consideration of human rights
issues
• Environmental management, health
and safety
• Stakeholder engagement
• การจางงานในหวงโซอุปทาน เชน การ
พิจารณาประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
• การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม สุขภาพ
และความปลอดภัย
• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ
ดำเนินงาน

• Employment guidelines
• Environmental management, health
and safety

• แนวทางการจางงาน
• การบริหารจัดการสิง่ แวดลอม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย

PERCENTAGE OF OPERATING AREAS WITH HUMAN RIGHTS RISK AND CONTROLLING APPROACH
รอยละของพ�้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางการควบคุม
0
Percent of
Total Assessed

23
77
PTTGC’s Operating
Areas

99.46
Critical Tier 1
Feedstock Suppliers

42

58

No Risks Identified
Risks Identified

Joint Ventures with
No Management Control

CONTROLLING APPROACHES FOR THE RISKY OPERATING AREA
แนวทางการควบคุมในพ�้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยง
Operating according to the PTTGC
management system, for example the
Safety, Occupational Health and
Environmental Guidelines for the joint
ventures, the PTTGC’s Corporate
Governance Guidelines, etc.
ดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ เชน แนวทางการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
คูธ รุ กิจ และแนวทางการกำกับดูแลของบริษทั ฯ
เปนตน

Operating according to the PTTGC
management system, for example the
Safety, Occupational Health and
Environmental Management System, the
Sustainability Management Framework,
etc.
ดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ เชน ระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และ
กรอบการบริ ห ารจั ด การด า นความยั ่ ง ยื น
เปนตน

Operating according to the PTTGC
management system, for example Emery
Oleochemical has developed Procurement
Guidelines for implementing the Human
Rights Due Diligence Process
ดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ เชน บริษัท เอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล
(Emery Oleochemical) จัดทำแนวทางการ
จั ด ซื ้ อ เพื 1 อ ดำเนิ น กระบวนการตรวจสอบ
ดานสิทธิมนุษยชนรอบดาน

In 2017, 100 percent of the operating areas, critical tier 1 feedstock suppliers, and joint ventures with high human rights risks, have
defined and followed the preventive and corrective actions for human rights issues in the business.
ในป 2560 พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ คูค า ทางธุรกิจทีส่ ำคัญในกลุม จัดหาวัตถุดบิ และคูธ รุ กิจของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามเสีย่ งดานสิทธิมนุษยชนอยูใ นเกณฑ
สูงทุกแหง ไดมีการกำหนดและปฏิบัติตามแนวทางการปองกันและแก ไขดานสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100
More details can be found on http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/social/human-rights
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/social/human-rights
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According to the results of human rights risk
assessment, metioned above, PTTGC has defined
measures to control and mitigate potential impacts,
and have assessed the residual risks after establishing
preventive and corrective measures for human rights
issues. These are to confirm that PTTGC’s human
rights management is effectively managing impact
along the value chain.

จากผลการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนขางตน
บริษัทฯ ไดมีมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังจาก
จัดทำแนวทางการปองกันและแก ไขดานสิทธิมนุษยชนใน
การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ1 ใหมน่ั ใจวาการบริหารจัดการ
ดานสิทธิมนุษยชนของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ผลกระทบตลอดหวงโซคุณคา

RESULTS OF THE RESIDUAL RISK ASSESSMENT AFTER THE IMPLEMENTATION
OF RISK MANAGEMENT MEASURES
ผลการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนที่เหลืออยูหลังมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
Based on the human rights risk assessment in 2017, it has been found that PTTGC has a low to medium level of
residual risk. Therefore, PTTGC has developed the controlling and rehabilitation approaches for the human rights
risk as follows:
จากการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนในป 2560 พบวาบริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับต่ำถึงระดับ
ปานกลาง โดยบริษัทฯ ไดจัดทำแนวทางควบคุมและฟนฟูประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยง ดังนี้
CRUCIAL HUMAN RIGHTS ISSUES
ประเด็นที่สำคัญดานสิทธิมนุษยชน
1

Performing an effective turnaround and informing the
communities regarding the turnaround plan
ดำเนินกิจกรรมการหยุดซอมบำรุงอยางมีประสิทธิภาพ และ
แจงแผนการดำเนินงานการหยุดซอมบำรุงใหชุมชนรับทราบ

2

Accident from Operation
ประเด็นอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน

Checking the equipment carefully before operating and
installing an alarm system
ตรวจเช็คอุปกรณตาง ๆ อยางเขมงวดกอนใชงาน
การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย

3

Feedstock Supply
ประเด็นการจัดหาวัตถุดิบ

Supplier
Selection

Supervisor &
Capability
Determination

Monitoring &
Evaluation
Performance

Operating according to the supplier risk management
system
ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับคูคา

Other Products and Services
ประเด็นการจัดหาสินคาและบร�การอื่น ๆ

Operating according to the supplier risk management
system and providing trainings
ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับคูคา
และจัดฝกอบรม

5

Chemical Usage, Pollution Control,
and Waste Management
ประเด็นการใชสารเคมีการควบคุมมลพ�ษ
และการจัดการของเสีย

Complying with environmental preventive and
corrective measures and in accordance with the laws
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6

Oil Spill
ประเด็นการรั่วไหลของน้ำมัน

Reviewing the operating procedures and risky
operations, and establishing preventive measures
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติการและการดำเนินงาน
ที่มีความเสี่ยงและกำหนดมาตรการปองกัน

More details can be found on http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/social/human-rights
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/social/human-rights
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การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

PTTGC is in the process of conducting the human
rights impact assessment, which is expected to be
completed by early 2018, to study the impact of
human rights risks residual. The data has been
collected through surveys and in-depth interviews with
the right holders, who might be potentially affected by
human rights risks, such as PTTGC employees, business
partners, customers, and local communities. The results
of the human rights impact assessment will allow
PTTGC to understand the human rights risks arising
from its business activities, and enable PTTGC to set
measures to prevent and mitigate the impacts, as well
as remedy for those potentially affected more effectively.

บริษัทฯ อยูระหวางการดำเนินการประเมินผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) ซึ่ง
คาดวาจะแลวเสร็จภายในตนป 2561 เพื1อศึกษาถึงระดับ
ผลกระทบของประเด็นความเสีย่ งดานสิทธิมนุษยชนทีเ่ หลืออยู
โดยมีการเก็บขอมูลผานการสำรวจและการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูถือครองสิทธิ์ ซึ่งเปนบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน ไดแก พนักงานบริษัทฯ คูคา
ทางธุรกิจ ลูกคา และชุมชนทองถิ่น โดยผลที่ ไดจากการ
ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน จะทำใหบริษทั ฯ เขาใจ
ในประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ และทำใหสามารถกำหนดมาตรการเพื1อปองกัน
และบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการเยียวยาผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

HUMAN RIGHTS CARE FOR EMPLOYEES
ความใสใจดานสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

EXAMPLES OF CONTROLLING AND REHABILITATION APPROACHES
ตัวอยางแนวทางควบคุมและฟ��นฟ�

Turnaround
ประเด็นกิจกรรมการหยุดซอมบำรุง

4

HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT

Health, safety and welfare issues of employees are one of the human rights risks. Therefore, PTTGC has established
safety approaches and has improved the working environment to meet the standards. Furthermore, PTTGC has
provided welfares to its employees in addition to standard set by labor law, such as providing a breastfeeding
rooms and refrigerators to store breast milk for new mothers returning to work, and improving facilities to
accommodate disabilities, etc.
ประเด็นดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน ถือเปนประเด็นความเสีย่ งดานสิทธิมนุษยชนอยางหนึง่ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงมีแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ จัดให
มีสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานใหกับพนักงานของบริษัทฯ เชน การจัดพื้นที่สำหรับปมนมและตูเย็นแชนมสำหรับ
พนักงานหญิงทีเ่ พิง่ คลอดบุตร รวมถึงการปรับปรุงสิง่ อำนวยความสะดวกใหเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ านของบุคคลทุพพลภาพ เปนตน

REMEDY

การเยียวยา

PTTGC has prepared remedial measures in the forms of
financial and non-financial compensations to alleviate
the suffering of those affected by human rights impacts
caused by business operations. The level of impact is
considered on a case by case basis, for example the
oil spill remedies in 2013, and the hand injuries awareness
program, which identifies the risk of hand and finger
injuries during operations in the manufacturing process
and determines preventive and mitigation approaches
of the potential injuries for the contractors (for more
details can be found in the chapter of Occupational
Health and Safety, page 166), etc.

บริษัทฯ จัดเตรียมมาตรการเยียวยา ทั้งในรูปแบบความ
ชวยเหลือทีเ่ ปนตัวเงินและที่ไมเปนตัวเงิน เพือ1 บรรเทาความ
เดือดรอนใหแกผูที่ ไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจาก
การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงระดับผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ เปนรายกรณี เชน การเยียวยาเหตุการณนำ้ มันรัว่ ไหล
ป 2556 และการดำเนินโครงการรักษมอื เพือ1 ระบุความเสีย่ ง
ทีอ่ าจกอใหเกิดการบาดเจ็บทีม่ อื และนิว้ จากการปฏิบตั งิ านใน
กระบวนการผลิต พรอมทั้งหาแนวทางปองกันและลดการ
บาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึน้ สำหรับผูร บั เหมา (สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในบทอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนา 166)
เปนตน
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EXAMPLES OF THE REMEDIES
ตัวอยางการเยียวยา

INTERVIEWS WITH GOVERNMENT OFFICER AND THE SUAN-SON SMALL FISHERY GROUP
บทสัมภาษณเจาหนาที่ภาครัฐและกลุมประมงเร�อเล็กสวนสน

PTTGC has given attention to people adversely affected by the leakage of 50,000 liters of crude oil from pipelines
on the coast of Ao Prao, Koh Samet on July 27, 2013 by resolving the problem and implementing remedies for
the affected people, as follows:
บริษัทฯ ใหความสำคัญในการดูแลเยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ำมันดิบรั่วไหลปริมาณ 50,000 ลิตร จากทอรับ
น้ำมันดิบที่บริเวณชายฝงของอาวพราว เกาะเสม็ด เมื1อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดย บริษัทฯ ไดดำเนินการแก ไขปญหา
และเยียวยาผู ไดรับผลกระทบ ดังนี้

IMMEDIATE-TERM SOLUTION

การแก ไขในระยะเรงดวน

• Cleaning up of oil film within seven days
after the incident
• PTTGC assisted 11,500 affected persons with
514 million Baht

• ดำเนินการเก็บคราบน้ำมันใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
หลังจากเกิดเหตุการณ
• บริษัทฯ ได ใหความชวยเหลือเยียวยาเพื1อบรรเทา
ความเดือดรอนแกผู ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
จำนวน 11,500 ราย เปนจำนวนเงิน 514 ลานบาท

“From the oil spill incident four years ago on the coast of Ao Prao, which had a direct impact on fishermen,
seafood traders and tourism business, now the overall environment is getting better. Actually it has improved
since the first year after the incident. This is evidenced by the increase of aquatic animals, such as shrimps,
crabs and krills that have disappeared for three years and now they are found in large quantities. In addition,
the local economy has improved, measured by the increased registration number of tools used for catching
aquatic animals and the villagers also have a better life. This is due to the cooperation between the government,
PTTGC and the villagers to concretely rehabilitate and conserve marine life, for example the PTTGC’s fish
aggregating device project, the sea crab bank project, etc.”
Interviews from the Joh Luek Khao Ron TV channel - TNN 24, on aired on September 9, 2017

Seven Days after
the Incident
7 วัน หลังจาก
เกิดเหตุการณ

During the Period of
Three Months
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

LONG-TERM SOLUTION

การแก ไขระยะยาว

PTTGC has implemented several long-term projects in
cooperation with the community and government to
revitalize the lives of affected people, society and the
surrounding communities and to restore the environment
in the area. For example, the Upcycling the Oceans,
Thailand Project, PTTGC’s fish aggregating device
project to create habitats for aquatic animals, etc. In
addition, PTTGC has also organized emergency
training to handle potential unexpected situations in
the future. More details can be found in the chapter
contributing to Society, page 109.

บริ ษ ั ท ฯ ได จ ั ด ทำโครงการเพื 1 อ การแก ไ ขระยะยาวหลาย
โครงการรวมกับชุมชนและภาครัฐ เพือ1 ฟน ฟูชวี ติ ความเปนอยู
ของผูที่ ไดรับผลกระทบ สังคม และชุมชนโดยรอบ รวมถึง
ฟนฟูสภาพแวดลอมในพื้นที่ เชน โครงการ Upcycling the
Oceans, Thailand และโครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC
สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
มีการจัดซอมแผนฉุกเฉินเพือ1 รับมือกับสถานการณท่ีไมคาดคิด
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได ในบทความรับผิดชอบตอสังคม หนาที่ 109

“This incident was caused by a force majeure and inclement weather,
PTTGC and related government agencies have jointly worked to resolve immediate problems and carried out
medium and long-term solutions. The restorations were conducted in every possible way
according to good governance until the situation has eased and eventually returned to normal”
“เหตุการณครั้งนี้เกิดจากเหตุสุดว�สัย ประกอบกับสภาวะอากาศแปรปรวน ซึ่งบร�ษัทฯ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ไดรวมกันดำเนินการแก ไขปญหาเฉพาะหนา รวมทั้งมีแผนการบร�หารจัดการระยะกลางและระยะยาว
ตลอดจนไดดำเนินการฟ��นฟ�ทุกว�ถีทางภายใตหลักธรรมาภิบาล จนสถานการณ ไดคลี่คลายลงและกลับเขาสูภาวะปกติในที่สุด”
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รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

“จากเหตุการณน้ำมันรั่วบริเวณอาวพราวซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอชาวประมง ผูคาอาหารทะเล และธุรกิจทองเที่ยว
เมื1อ 4 ปที่แลว ในตอนนี้สภาพแวดลอมโดยรวมดีขึ้นมาก ซึ่งจริง ๆ ดีขึ้นมาตั้งแตในชวงปแรกหลังจากเกิดเหตุการณแลว
สังเกตไดจากสัตวน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนกุง ปู รวมถึงเคยที่หายไปกวา 3 ป ตอนนี้ก็พบอยูเปนปริมาณมาก
และเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ดีขึ้น ซึ่งวัดไดจากจำนวนการจดทะเบียนเครื1องมือการจับกุมสัตวน้ำที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวบาน
ก็มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐ PTTGC และชาวบานที่รวมกันฟนฟูและอนุรักษ
สัตวน้ำทะเลอยางเปนรูปธรรม ยกตัวอยางเชน การทำซั้งเชือก และโครงการธนาคารปูทะเล เปนตน”
บทสัมภาษณจากรายการเจาะลึกขาวรอน TNN24 วันที่ 9 กันยายน 2560

MONITORING AND REVIEWING OF THE
HUMAN RIGHTS PERFORMANCE

การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน

PTTGC regularly monitors and reviews its human
rights performance by setting the target and the Key
Performance Indicators (KPIs) on human rights for the
related departments and persons. PTTGC’s Human
rights issue also received a verification by external
parties, while its business partners are required to perform
self-assessment, covering labor and human rights issues.
In addition, PTTGC has provided channels to receive
feedback and suggestions from employees and outsiders.
The suggestions have been used to improve existing
plans, which allowed PTTGC to prevent and reduce
the risks that could lead to human rights abuses.

บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนเปนประจำ โดยกำหนดเปาหมายและ
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators:
KPIs) ดานสิทธิมนุษยชนใหกบั หนวยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
มีการตรวจประเมินดานสิทธิมนุษยชนจากหนวยงานภายนอก
รวมทั้งกำหนดใหคูคาทางธุรกิจมีการตรวจประเมินผลการ
ดำเนินงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานแรงงาน
และดานสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดเตรียม
ชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงาน
และบุคคลภายนอก เพื1อนำความคิดเห็นมาทบทวนแก ไข
สงผลใหบริษัทฯ สามารถปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจ
จะนำไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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MONITORING AND REVIEWING PROCESS OF THE HUMAN RIGHTS PERFORMANCE
กระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของบร�ษัทฯ

Select Mean
of Monitoring

Develop Target
& KPIs

Collect Information
from Grievance
Mechanism
- Hotline
- Opinion Box
- Complaints from
Representatives of
Welfare Committee
Employee
Engagement Survey
Internal Audit
Human Rights Country
Report (by international
organization)

Utilize Existing KPIs
and Further Develop
New KPIs Associated
with PTTGC
Human Rights
Monitoring Process

Monitor
Performance
of Business
Partners
Self-Assessment
Performance
Improvement Plan

Audit by
External Parties

Networking /
Peer Review
Audit by NGOs and
International
Organizations

Improve
Human Rights
Risks Areas
Update Human
Rights Policy on
Salient Issues

CONTRIBUTING TO SOCIETY GRI 413

ความรับผิดชอบตอสังคม GRI 413

PTTGC is committed to support the Sustainable
Development Goal number 17: Partnerships for the
Goals, as well as to respond to communities’ expectation
on corporate social reponsibility. Therefore, PTTGC has
developed the Corporate Sustainability Strategy, based
on the Balance Business with Sustainability Strategy to
be a framework for sustainable business, along with
creating shared value with all stakeholders.

บริ ษ ั ท ฯ สนั บ สนุ น เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น ของ
องคการสหประชาชาติ เปาหมายที่ 17: ความรวมมือเพื1อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งตอบสนองความคาดหวังของ
ชุมชนที่ตองการใหบริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ จึงจัดทำกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร
ภายใตกลยุทธการสรางความสมดุลดวยหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน เพื1อเปนกรอบในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
ควบคูกับการสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดเสีย

PTTGC has developed G-BEST guideline for implementing
the Corporate Social Responsibility (CSR) projects or
CSR Way, and as a basic criteria to select the CSR
project that can be extended to the Creating Shared
Value (CSV) project to deliver a sustainable shared
value to the society and business.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพัฒนา G-BEST ขึ้น เพื1อใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR
Way และเปนเกณฑเบื้องตนสำหรับคัดเลือกโครงการ CSR
ที่สามารถตอยอดไปสูโครงการการสรางคุณคารวมกัน เพื1อ
ใหทั้งสังคมและธุรกิจไดรับคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

G-BEST

RAISING AWARENESS ON
HUMAN RIGHTS

การสรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชน

PTTGC has provided trainings on human rights practices
and policies to executives, employees, and stakeholders
to understand the basic of human rights, what they are
entitled to, and to protect against violations of human
rights throughout the business operation. Additionally,
PTTGC has prepared a human rights training system or
E-learning, which is expected to be completed by 2018.
This is to provide all employees with knowledge and
understanding of human rights related to the operations.

บริษัทฯ จัดการฝกอบรมใหกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
เพื1อใหผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย เขาใจถึงสิทธิ
มนุษยชนพืน้ ฐานทีต่ นและผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของในการปฏิบตั งิ าน
พึงไดรบั รวมถึงรวมกันปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไมให
เกิดขึน้ ตลอดการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ไดดำเนินการจัดทำระบบการฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชน
หรือ E-learning ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2561 เพื1อ
ใหพนักงานทุกคนไดรบั ความรูค วามเขาใจดานสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

DEFINITIONS

CSR WAY

Good Citizenship

•
•
•
•

Responsibility / Accountability
Good Governance
Transparency
Equality

Better Living

• Better Economic Status
• Better Social Well-Being, Including Health

Ecology

• Sustainable Impacts
• Balance
• Environment

Sharing

•
•
•
•

Togetherness

• Address Stakeholder Expectation
• Stakeholder Involvement
• Relation / Networking / Trust

Align / support to Business Strategy (Process and Product)
Issue Management / Risk Prevention & Mitigation
CSV with Shared Return to PTTGC
Share Expertis

CSR MASTER PROGRAM
CSR Master Program is a prototype project that has enhanced mutual growth between PTTGC and
the society, which leads to a betterment of Thailand’s economic, social, and the environment.
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PLASTIC FLAPPED SACK PROJECT
โครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปก
PTTGC has designed and developed the plastic flapped sacks in cooperation with the Chaipattana Foundation, Hydro and
Agro Informatics Institute (Public Organization), and Department of Mineral Resources Ministry of Natural Resources and
Environment, to prevent and mitigate damage from geohazards and floods in the country. The plastic flapped sacks have
been used as a material for the construction of weirs to slow water velocities, and to retain moisture. It also used for Gam
Ling construction and to protect against river bank erosion, etc. In 2017, PTTGC has launched a plan to commercialize the
plastic flapped sack to create the sustainable shared value for both society and PTTGC.

175.39

138.53

SROI (Percent)

2

49.09

17.06

Number of Provinces Received
the Flapped Sacks (Provinces)

Target

3

Number of the Flapped Sacks
Provided to External Agencies (Sacks)

15,000

Supporting Budget
(Million Baht)

15,000

2014 2015 2016 2017

15,000

1

5

42,700

2014 2015 2016 2017

0.84

2014 2015 2016 2017 2017

Target

Note: SROI = Total value of benefit / Total value of investment

INNOPLUS WATER TANK PROJECT
โครงการถังน้ำสะอาด INNOPLUS
PTTGC has provided the water tanks that produced from premium grade InnoPlus plastic, which have a strong, resistant, and
light-weighted characteristics. Moreover, it saves energy in the modling process and it is durable to the environment and weather
conditions when compared to conventional plastics. This Innoplus water tank is certified by the FDA and TIS. PTTGC has provided
the InnoPlus water tanks to help communities experiencing water shortages or lack of water storage facilities in the nationwide.
บริษทั ฯ สนับสนุนถังบรรจุนำ้ ซึง่ ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ข็งแรง สามารถทนแรงกระแทกไดดี น้ำหนักเบา ชวยประหยัด
พลังงานในการขึ้นรูป รวมทั้งทนทานตอสภาพแวดลอมและสภาพอากาศเมื1อเทียบกับพลาสติกทั่วไป ซึ่งถังน้ำ InnoPlus ดังกลาวไดผาน
การรับรองมาตรฐาน FDA และมาตรฐาน มอก. แลว โดยไดนำไปชวยเหลือพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปญหาขาดแคลนน้ำหรือขาดแคลนอุปกรณกกั เก็บน้ำ
ในการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
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2014 2015 2016 2017

Supporting Budget
(Million Baht)

PR Value (Million Baht)

48

2014 2015 2016 2017

Number of the Tanks Provided
(Tanks)

23
8

3

407

680

1,060

2014 2015 2016 2017 2017

199

0.5

Target

2.20

4.15
2

3.37

2.50

0.53

4.79

7.17

บริษัทฯ รวมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกทางการเกษตร ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาถุงเพาะถุงปลูกที่ยอยสลายได
โดยธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาพลาสติกเพื1อการเกษตรอื1น ๆ และบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมจากพลาสติกชีวภาพ (Polylactic Acid: PLA) และพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE)
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนถุงเพาะถุงปลูกและพลาสติกคลุมโรงเรือน InnoPlus
พรอมทัง้ รวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวงในการจัดอบรมการปลูกผักอยางถูกวิธี และการลดตนทุน
จากการสรางโรงเรือนเกษตรตนทุนต่ำใหแกชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เขตปฏิบัติการของ
มูลนิธิโครงการหลวง เพื1อสรางสรรคชีวิตความเปนอยูที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชนใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return
on Investment: SROI) และคาตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพือ1 เปนการยกระดับโครงการ
สูการสรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับสังคม (CSV) ในป 2561

2014 2015 2016 2017 2017

0.56

PTTGC is engaged in the joint research and development of agricultural plastic products between the Royal Project Foundation
and the Thailand Research Fund (TRF) to develop naturally biodegradable nursery bags, other agricultural plastics, and
eco-friendly packaging made of bioplastics, such as Polylactic Acid (PLA) and Polyethylene (PE). In addition, PTTGC has
provided communities located near the Royal Project Foundation Area with naturally biodgradable nursery bags and Innoplus
planting greenhouse sheet. Moreover, PTTGC has coordinated with the Royal Project Foundation to organize trainings on
a good agricultural practice, and low cost greenhouse construction to schools and communities to improve quality of life
and the environment. PTTGC has a plan to evaluate Social Return on Investment (SROI), and Return on Investment (ROI) in
2018, in order to uplift the existing projects to become CSV projects.

1.2

THE PLASTIC PRODUCT DEVELOPMENT FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION
IN THE ROYAL PROJECT FOUNDATION AREA
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกเพ�่ออนุรักษสิ�งแวดลอมในพ�้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

35,000

บริษัทฯ รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ออกแบบและพัฒนากระสอบพลาสติกแบบมีปก เพือ1 ใชปอ งกันและบรรเทาความเสียหายจากธรณีพบิ ตั ภิ ยั
และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนำกระสอบพลาสติกแบบมีปกมาใชเปนวัสดุในการจัดทำฝายชะลอความเร็วน้ำ ฝายรักษา
ความชุมชื้น แกมลิง แนวปองกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง เปนตน โดยใน ป 2560 บริษัทฯ ไดจัดทำแผนผลักดันผลิตภัณฑกระสอบ
พลาสติกแบบมีปกไปสูการขายเชิงพาณิชย เพื1อให โครงการดังกลาวสามารถสามารถสรางคุณคารวมใหกับสังคมและบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน

0.18

โครงการที่ผานการประเมินดวย G-BEST ซึ่งรวมถึงโครงการ
CSR Master Program จะถูกพิจารณาเพิม่ เติมดวยหลักเกณฑ
CSV และ QIA หรือการประเมินผลเชิงคุณภาพดานเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ ่ ง แวดล อ มตามลำดั บ จนได เ ป น โครงการที่
สามารถตอยอดไปสูโครงการ CSV ได ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ
มีโครงการ CSV ที่ผานการคัดเลือกจากทั้ง 3 เกณฑ จำนวน
3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกเพื1อ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการ
กระสอบพลาสติ ก แบบมี ป  ก และโครงการถั ง น้ ำ สะอาด
InnoPlus โดยบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะดำเนินโครงการ CSV
จำนวน 2 โครงการ ในป 2561

1.5

All CSR projects, included CSR Master Program, that
passed the G-BEST evaluation criteria will be additionally
assessed with CSV Principle Checklist, and the Qualitative
Impact Assessment (QIA) or the qualitative socio-economic
and environmental evaluation, respectively, until the
project that could be extended to CSV project is
identified. Currently, PTTGC has three CSV projects that
passed those three evaluation criteria, which are
the plastic product development for environmental
conservation in the Royal Project Foundation area, the
plastic flapped sack project, and the InnoPlus water
tank project. Furthermore, PTTGC aims to implement
the two of these three CSV projects in 2018.

2014 2015 2016 2017

Number of Provinces Received
the Tank (Provinces)
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CREATING QUALITY PEOPLE
• CONNEXT ED Project (coordinate with PTT Group)
Creating school prototype
• Football for Youth Project
Encouraging youth in the Rayong province to join the PTT Rayong Academy
and to be a football player of the education district representative

The objectives of this project are to create habitat and nursery
for aquatic animals, which is a part of sustainable restoration
of the east coast marine ecosystems. In addition, the project
promote career security for the local fishermen, resulting in a
better quality of life. PTTGC has implemented this project in
Rayong province and is planning to expand to cover the east
coast of Thailand, which included Chonburi, Chantaburi, and
Trat provinces, with total distance of about 560 km.

2016

2017

2017

Target
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10
2017

PR Value

Supporting Budget
(Million Baht)

วัตถุประสงคของโครงการเพือ1 สรางทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงอนุบาลสัตวนำ้ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในการฟน ฟู
ระบบนิเวศชายฝงทะเลภาคตะวันออกอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนความมั่นคงทาง
อาชีพใหแกชาวประมงพื้นบานอีกดวย สำหรับโครงการดังกลาวเริ่มที่จังหวัดระยอง และไดมีแผน
ขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด เพื1อใหครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคตะวันออก ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 560 กิโลเมตร
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2016

(Million Baht)

2016

9

S o cial

PTTGC’S FISH AGGREGATING DEVICE TO CREATE AQUATIC ANIMAL’S
HABITATS PROJECT
โครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC สรางแหลงอาศัยสัตวน้ำ

1.20

Q u a li t y P e

o ple

13

a ti n g

4.37

Good
Citizenship

• SMEs Business Successor Project
Encouraging youth in the
Rayong province to join
the PTT Rayong Academy
and to become academic
football player representative.

บริษทั ฯ ดำเนินโครงการ “เชฟชุมพล สรางเชฟชุมชน by PTTGC” โดยรวมมือกับจังหวัดระยอง การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย และเชฟชุมพล
แจงไพร เชฟกระทะเหล็ก และผูเชี่ยวชาญเมนูอาหารไทย เพื1อใหเปนหนึ่งในชองทางการเสริมสรางเศรษฐกิจใหแกชุมชนและอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มคุณคาและมูลคาอาหารของเชฟชุมชน รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การทองเที่ยวเชิงอาหาร
และขยายฤดูกาลทองเที่ยวใหกับจังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังไดนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาประกอบอาหาร สรางสรรคเมนูตาง ๆ อยางมีอัตลักษณ
ของชาวระยอง และสรางมาตรฐานเชฟชุมชนใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

70

Your
Better
Living

rness

ring

• Chumphon Chef for Local
Chef by PTTGC Project
Developing a community
Food recipe from local
Raw materials

Target for

2017
2017
Rayong Community Chefs
(Person)

PTTGC has organized the “Community Chefs by PTTGC” Project in cooperation with the Rayong Province, Tourism Authority
of Thailand, and Chef Chumphon Changprai, the Iron Chef and Thai food specialist, to be one of the channels to enhance
local economy of the community and the tourism industry. Moreover, this project will increase the value of the community
chefs’ food, to promote the Quality Destination and Food Tourism, and to extend the tourist season of the Rayong Province.
Moreover, by implementing this project, local ingredients have been used for cooking in various menus with the identity of
the Rayong people, and shape the standard of community chefs to be nationally recognized.

1.27

Sha

Togeth
e

ble

C re

Crea
ting

E

g

• Sung Cheuk: Floating Marine
Habitat Project
Increasing number
of the aquatic animals

y

log

Eco

Bette

• Huai Ma Haad Biodiversity
Restoration Project
Creating a balancing
ecosystem and
phytochemistry learning center

t
nmen
viro
n
E

r Livin

Environ
me
Creating a Sustaina

nt

E

omic
con mployment

• Water Management Project
A prototype of sustainable
water management

Target for

2017
2017
Rayong’s Signature Menus
(Menu)

1.56

CREATING EMPLOYMENT

CREATING A SUSTAINABLE
ENVIRONMENT

2017
PR Value
(Million Baht)

2.7

In addition to the implementation of CSR ongoing program, establishment of the CSR Master program is a key effort in balancing
the 2E1S (Environment, Economic, and Social) and leading to sustainable development in accordance to the SDGs.

8

10
Target for

2017
2017
Supporting Budget
(Million Baht)

7 CSR MASTER PROGRAMS (2016-2019)

10

16.27

COMMUNITY CHEFS BY PTTGC
โครงการเชฟชุมพล สรางเชฟชุมชน by PTTGC

4

นอกจากโครงการ Master Program ซึ่งเปนโครงการที่
ดำเนินการใหกับสังคมในระดับประเทศขางตน บริษัทฯ ยัง
ดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมอีกหลายโครงการ
เพื1อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนในจังหวัด
ระยอง ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปนฐานการผลิตของบริษัทฯ ดวย
ยุทธศาตรบรู ณาการเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และสังคมภายใต
ยุทธศาสตร Rayong Integration Management (RIM)
โดยในป 2559 – 2562 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการ CSR
Master Programs ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และสังคม

7.62

In addition to those CSR Master Programs, which are
projects contributing to country as a whole, PTTGC
has also implemented several CSR projects to enhance
the quality of life of society and communities in
Rayong province, which is the main operating site of
PTTGC by the integration economic, environmental and
social strategy under the Rayong Integration
Management (RIM) strategy. From 2016 to 2019,
PTTGC has initiated 7 CSR Master Programs covering
economic, environmental and social development.

2017

2017

Target

Number of the Fish Aggregating
Device (Pieces)
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2.96

3.5

6

This project is a sub-project of the “civil education and leadership development” project, established with the coordination
of 12 private companies. The objective of this project is to
develop educational personnel and teaching styles as well as
to improve the education management of each school.
PTTGC’s employees have worked as School Partners with six
schools in the Rayong and Pathum Thani provinces, including
Wat Noen Khao Din School, Huai Yang Suksa School, Kha
Chon Sap Amruung School, Wat Rad Sattha Tham School,
Wat Ukhao School, and Wat Tawan Ruang School

6

CONNEXT ED PROJECT
โครงการประชารัฐดานการศึกษา

Target for

Target for

2017
2017
Number of Schools Under the
Supervision of PTTGC
(School)

2017
2017
Supporting Budget
(Million Baht)

โครงการนีอ้ ยูภ ายใต โครงการประชารัฐดานการศึกษาและการพัฒนาผูน ำ กอตัง้ ขึน้ ดวยความรวมมือของภาคเอกชน 12 บริษทั โดยมีเปาหมาย
เพื1อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงยกระดับการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน โดยบริษัทฯ ไดสง
บุคลากรเขาทำหนาที่เปน School Partner ทำงานรวมกับโรงเรียน 6 แหง ในจังหวัดระยองและปทุมธานี ไดแก โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
โรงเรียนหวยยางศึกษา โรงเรียนขจรทรัพยอำรุง โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทำ โรงเรียนวัดอูขาว และโรงเรียนวัดตะวันเรือง

7.9

73.3

243.64

26,870

Type of Corporate Social Investment and Donation
รูปแบบการลงทุนและบร�จาคเพ�่อสังคม

2017
In Kind
(Million Baht)

2017
Management Overhead
(Million Baht)

Investment and Donation (Percent)
การลงทุนและบร�จาค (รอยละ)
Health

Charitable
Donations 16.34

Education

58.35
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2017

Others

22.99

Rayong
Province 85.69
Other
Provinces 14.31

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
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บริษทั ฯ ดำเนินโครงการ PTTGC Hug Home ภายใตสโลแกน “สือ1 สารสรางสรรค: Let Good Things Mingle” โดยไดชกั ชวนพนักงานทีเ่ กิด
และมีทะเบียนบานในชุมชนรอบรัว้ โรงงานในจังหวัดระยอง มาเปนสือ1 กลางในการสือ1 สารขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของบริษทั ฯ ใหกบั ชุมชน
ตลอดจนรวมกันสราง PTTGC Hug Home Network เพื1อสรางคุณคาใหกับ ชุมชนอยางยั่งยืน

Economic
Development 5.49
Social
Welfares 2.36
Environmental
Improvement 4.70
Emergency
Relief 2.09

4.02

Community
Investments 82.69

Supported Areas (Percent)
พ�้นที่ที่ใหการสนับสนุน (รอยละ)

2017
Employee Volunteering
(Hour)

PTTGC has implemented the PTTGC Hug Home project under the slogan of "Let Good Things Mingle" by incentivizing
employees who were born and are house-registered in the surrounding communities in the Rayong province to be a medium
for communicating news and activities of PTTGC to the communities, to build the PTTGC Hug Home Network, and creating
sustainable values for the community.

Activities and Projects (Percent)
กิจกรรมและโครงการที่จัดทำ (รอยละ)

Commercial
Initiatives 0.97
2017

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการ PTTGC Hug Home
เพื1อเปนชองทางในการสื1อสารกิจกรรมดานสังคมตาง ๆ
ใหชุมชนไดรับทราบ และจัดทำบันทึก Voice of Community
เพื1อรับเรื1องรองเรียน ประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ของแตละโครงการ ครอบคลุม
88 ชุมชน ใน 4 เขตเทศบาล ซึง่ เปนพืน้ ทีต่ ง้ั สถานประกอบการ
โรงงานของบริษัทฯ ผานชองทางตาง ๆ เชน การลงพื้นที่
ชองทางสื1อสังคมออนไลน (Facebook, Line, Instagram)
ทางโทรศัพท และการประชุมตาง ๆ ทีช่ มุ ชนเขามามีสว นรวม
โดยประเด็นที่ไดรบั จากชุมชนจะถูกประเมินความรุนแรงเปน
สามระดับ ไดแก สูง ปานกลาง และต่ำ เพือ1 ลำดับความสำคัญ
และดำเนินการแก ไข โดยในป 2560 บริษัทฯ ไดรับเรื1อง
รองเรียนทั้งหมด 29 เรื1อง ซึ่ง 8 เรื1อง ถูกประเมินเปน
ประเด็นที่มีความรุนแรงสูง และ 29 เรื1อง ไดรับการแก ไข
เรียบรอย เชน กลิ่นจากกิจกรรมของโรงงาน การดูแลและ
ควบคุมผูรับเหมาทั้งหมด และการจัดการจราจร

PTTGC HUG HOME PROJECT
โครงการ PTTGC HUG HOME

SOCIAL PROJECTS AND ACTIVITIES IN 2017
โครงการและกิจกรรมเพ�่อสังคมป 2560

2017
In Cash
(Million Baht)

Moreover, PTTGC has implemented the PTTGC Hug
Home project to communicate social activities to the
communities and to record the Voice of Community
for complaints, comments and suggestions from the
communities within five kilometers of each project,
covering 88 communities in four municipalities, which
are the operating areas of PTTGC. The communication
has been done by on-site visits, social media channels
(Facebook, Line, Instagram), phone calls and meetings
with involved communities. Issues raised by the
communities will be assessed in three severity levels,
high, medium and low, to prioritize and take corrective
action. In 2017, PTTGC received 29 complaints, of
which eight complaints were assessed as high severity
and all 29 complaints were resolved, such as smell from
production activities, contractor care and control, and
traffic management

2017

Target for

2017

Rayong
Province 75
Other
Provinces 25
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SOCIAL SATISFACTION
ความพ�งพอใจโดยรวมของสังคม

ผลการสำรวจความพึงพอใจของสังคมทีม่ ตี อ การดำเนินงานของบริษทั ฯ ในป 2560 พบวาชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง มีความพึงพอใจเทากับ
รอยละ 86 ซึง่ บรรลุเปาหมายทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว โดยเปนผลมาจากความมุง มัน่ ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนและสังคม

SOCIAL SATISFACTION
86.02%

2014

2015

83.65%

2016

86.20%

86%

86%

2017

Target for 2017

Target for 2018

พื้นที่อาร์ตเวิร์คต่อเนื่องของหัวข้อ Contributing to Society

In addition to the implementation of CSV and CSR
projects for sustainable development and creating
shared value, PTTGC has assessed the sustainable
valuation for understanding the true value of green
business operations. More details can be found in the
section of Sustainability Valuation.
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การประเมินมูลค่า
ความยั่งยืน

As issues of climate change, fossil fuel decline, and
social needs of “renewable energy sources” are great
driving
force behind the expansion of eco-friendly businesses.
In respond to that, PTTGC has established a Green
Business called Global Green Chemical Public Company
(GGC). GGC’s main objectives are to enhance
competitiveness of Thailand’s renewable energy industry,
and support Ministry of Energy’s Renewable and
Alternative Energy Plan for 2015 – 2036. These can be
achieved through the development of technology, and
renewable energy management, in order to respond
to expectation of society, and lead to the promotion
of sustainable living.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่ลดลง และความต้องการของสังคมที่มีต่อ “แหล่งพลังงาน
ทดแทน” ถือเป็นแรงผลักดันทีก่ อ่ ให้เกิดการขยายธุรกิจทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ได้แก่ บริษัท โกลบอลกรีน
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ Global Green Chemicals
Public Company Limited: GGC หนึ่งในเป้าหมายหลักของ
GGC คือมุ่งส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมพลั ง งานทดแทนในประเทศไทย รวมทั้ ง
สนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2558 - 2579 ของกระทรวงพลังงาน ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและน�าไปสู่การส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน

GGC is an element of the Bioeconomy. Bioeconomy
aims to solve Thailand’s economic imbalance, and reduce
the middle-income trap, which will reduce inequality of
Thailand’s population, as well as advance technology
and innovation, and Thailand 4.0 model. Additionally,
GGC also plays a crucial role in the development of
the Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) to
become the frontier of ASEAN’s economic zone, center
of research, development, and innovation that can be
fully upgrade to actual usage and bettering the quality
of life of people in the area.

GGC เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดความสมดุลของ
เศรษฐกิจไทยและปัญหากับดักรายได้ปานกลาง ซึง่ จะช่วยลด
ความเหลื่อมล�้าของประชาชน ส่งผลให้การผนวกเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 บรรลุผล
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ส่ ว นส� า คั ญ ในการผลั ก ดั น นโยบายการ
ยกระดับและพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ น�าของอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้
งานจริง ควบคูก่ บั การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่

Besides the promoting of the country’s competitiveness,
this Green Business also supports the achievement of
the UN SDG 7: Affordable and Clean Energy, UN SDG
9: Industry, Innovation and Infrastructure, and UN SDG
12: Responsible Consumption and Production.

นอกจากการด�าเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศแล้ว การด�าเนินงานในธุรกิจสีเขียวของบริษทั ฯ ยังเป็น
การสนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกของ
องค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดทีท่ กุ คน
เข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พืน้ ฐาน และเป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน
อีกด้วย

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201, GRI 203, GRI 301, GRI 302, GRI 3

The survey of social satisfaction on PTTGC's operations in 2017 revealed that the satisfaction of communities in the Rayong
provice was at 86 percent, achieving the target. This is due to the commitment to improve the quality of life of people in the
community and society.

85.15%

SUSTAINABILITY
VALUATION

นอกจากการดำเนินโครงการ CSV และ CSR เพื1อการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสรางคุณคารวมกันของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ
ไดประเมินมูลคาความยั่งยืนเพื1อใหทราบถึงมูลคาที่แทจริง
ของการดำเนินธุรกิจสีเขียว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
ติดตามได ในหัวขอ การประเมินคาความยั่งยืน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201, GRI 203, GRI 301, GRI 302, GRI 305
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KEY PRODUCTS OF GGC
ผลิตภัณฑ์หลักของ GGC

RESULTS OF SUSTAINABILITY VALUATION
ผลการประเมินมูลค่าความยั่งยืน

GGC’s main products are palm oil based products that are environmentally-friendly, reduce greenhouse gas emission, and safe for
health. GGC’s products also help improve lifestyle of people in society by encouraging farmers to produce their products in line
with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) standard. This standard aims to reduce impacts on the environment and
the community from palm oil cultivation.

GGC’s initial results of sustainability valuation have provided an insight on the environmental and social externalities as follows.
ผลการประเมินมูลค่าความยั่งยืนเบื้องต้นของบริษัท GGC ท�ำให้ทราบผลกระทบต่อภายนอกด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม ดังนี้

STEP 12

STEP 1

Contribute to
mainstreaming

Understand social capital and its
relevance to the business

01

STEP 11

Integrate social capital into
business processes

STEP 10

Apply results to
key business
decisions

Identify the business case and
potential business decisions

04
APPLY

Prioritize social
capital issue

02

STEP 9

Undertake or
commission

SCOPE

03

Source: Natural Capital Protocal
ที่มา: Natural Capital Protocal
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Environmental

Economic

Impacts

Social

True Value

(+)
(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

More details can be found on: http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/impact-measurement-and-valuation
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/sustainability-practices/economic/impact-measurement-andvaluation

STEP 3

& INTEGRATE

STEP 8

GGC’S TRUE VALUE FROM THE SUSTAINABILITY VALUATION IS 20.3 BILLION THB
มูลค่าที่แท้จริงของบริษัท GGC จากการประเมินมูลค่าความยั่งยืนเบื้องต้น คือ 20,323 ล้านบาท

STEP 2

FRAME

Impact on food security of raw palm oil for
consumtion.
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของน�้ำมัน
ปาล์มดิบ เพื่อการบริโภค

20,323 Million THB

FOUR STAGES OF NATURAL AND
SOCIAL CAPITAL PROTOCOL
4 ขั้นตอนของหลักเกณฑ์
ต้นทุนทางธรรมชาติและสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการศึกษาน�ำร่องการประเมิน
มูลค่าความยัง่ ยืนของบริษทั GGC เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าทีแ่ ท้
จริง (True Value) ของการด�ำเนินธุรกิจสีเขียวของบริษทั ฯ ซึง่
รวมไปถึงมูลค่าของผลกระทบต่อภายนอก (Externality) ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ ใช้ 4 ขั้นตอน ของหลัก
เกณฑ์ ต้นทุนทางธรรมชาติและสังคม ได้แก่
1) การท�ำความเข้าใจ จ�ำแนก และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
มูลค่าด้านต้นทุนทางธรรมชาติและสังคมของธุรกิจ
2) การจ�ำแนกขอบเขตการประเมินมูลค่า
3) การวัดผลและประเมินมูลค่า และ
4) การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการผลการประเมินมูลค่า
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขยายผลการประเมินมูลค่าความยั่งยืน
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

NEGATIVE IMPACT / ผลกระทบเชิงลบ

Improving the quality of life of palm oil
farmers.
ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของชาวสวนปาล์มดีขนึ้

Potential risk for
country’s food security

In 2017, PTTGC has conducted a pilot study on sustainability
valuation of GGC to understand the true value of Green
Business operations of the company and the value of
externality, which covers both positive and negative
aspects of environment, society and economy. Four
Stages of Natural & Social Capital Protocol were used in
the valuation, which are:
1) understanding, identifying and prioritizing the
value of natural and social costs of business,
2) classification of valuation scope,
3) measurement and valuation, and
4) application and integration of valuation results with
the company’s business operations.
PTTGC is expected to conduct additional sustainability
valuation across all business segment throughout
the value chain.

Improving the quality of life of GGC’s employees
and their families.
ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของพนักงานและครอบครัวของ
พนักงาน GGC ดีขนึ้ จากการด�ำเนินธุรกิจ

Improve quality of life
for oil palm farmers

More details can be found on www.ggcplc.com/en/products
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ggcplc.com/th/products

Glycerine

POSITIVE IMPACT / ผลกระทบเชิงบวก

Improve quality of life for
employees and their families

Palm Oil Fruits

Water consumption for local communities is
limited, because of increased water allocation
for palm oil plantations.
น�ำ้ ใช้สำ� หรับชุมชนท้องถิน่ ถูกจ�ำกัด เนื่องจากการ
จัดสรรไปเพื่อการปลูกปาล์มน�้ำมันมากขึ้น

SOCIAL EXTERNALITIES / กระทบต่อภายนอกด้านสังคม

Limit availability of water
to local community

Fatty Alcohol

Improve well-being of
local community

Natural fatty alcohol is widely used in household products including personal
items.
แฟตตีแ้ อลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ใช้ ในบ้านเรือน
Glycerine is a byproduct from Methyl Ester, and Fatty Alcohol production
process. It is commonly used in cosmetics, and pharmaceutical
กลีเซอรีน เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม (By-Product) จากกระบวนการผลิตสารเมทิลเอสเทอร์
และแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งใช้ทั่วไปในเครื่องส�ำอาง ยา และเวชภัณฑ์

NEGATIVE IMPACT / ผลกระทบเชิงลบ

Improving quality of life of local communities
by increasing revenue from recycling of
agricultural waste (empty palm bunches).
คุณภาพชีวติ ของชุมชนท้องถิน่ ดีขนึ้ จากการเพิม่
รายได้จากการรีไซเคิลของเสีย (ทะลายปาล์มเปล่า)
เพื่อการเกษตรกรรม

Reduce impacct on
people’s health

Methyl Ester

Mitigating the impact on public health by
reducing greenhouse gas emissions from the
combustion of biodiesel compared with
conventional fossil fuel combustion. the
environment and the community from palm
oil cultivation.
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจาก
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล เมื่อเทียบกับ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงด้วยฟอสซิลแบบเดิม

Revenue

Methyl Ester (ME), also known as Biodiesel (B100), is a clean renewable fuel
from palm oil that is environmentally friendly.
เมทิลเอสเทอร์ หรือไบโอดีเซล (B100) ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงสะอาดทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

POSITIVE IMPACT / ผลกระทบเชิงบวก

Value

ผลิตภัณฑ์หลักของ GGC ผลิตจากน�้ำมันปาล์ม จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
(Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการเพาะปลูกปาล์มน�้ำมัน

ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES / กระทบต่อภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม

MEASURE
& VALUE

STEP 5

Choose indicators
and metrics

STEP 4

Determine target
audience

Set boundaries

STEP 7

Select appropriate
valuation technique

STEP 6

Define the impact or
dependency pathway

Apart from conducting the Green Business to propel the
national economy and improve social well-being, PTTGC
also focused on human rights issues by integrating
human rights practices into its business operations to
promote equality, rights and freedoms of individuals.
More details can be found in the Human Rights section.

นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจสีเขียวทีช่ ว่ ยผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ และเสริ ม สร้ า งความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยผนวกแนวปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชนเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียม สิทธิ เสรีภาพของบุคคล ส�ำหรับรายละเอียด
สามารถดูเพิม่ เติมได้จากหัวข้้อ สิทธิมนุษยชน
Integrated Sustainability Report 2017
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SUSTAINABLE INNOVATION GRI 102

นวัตกรรมที่ยั่งยืน GRI 102

INNOVATION FOR THE FUTURE

นวัตกรรมสู่อนาคต

PTTGC is a sustainable green technology and ecoinnovation driven organization which supports the
Sustainable Development Goal of the United Nations
Goal number 12 (UN SDG 12): Responsible Consumption
and Production. In order to maximize PTTGC’s research
and development capability, to invent innovative
products and services with consideration of social
responsibility and environmental awareness, and to
create competitive advantage in both domestic and
international markets, PTTGC focuses on supply chain
management and customer relationship management,
which is consistent with the company’s Sustain Core
and Accelerate Growth Levers strategies.

บริษทั ฯ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12 แผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการเชิงนวัตกรรมที่ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการรักษาและเพิ่มพูนขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และกลยุทธ์
การแสวงหาโอกาสเติบโตในประเทศ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่

PTTGC has established innovation strategy, which is in
consistent with PTTGC’s direction and business
development plan. Within this strategy, a specialized
working group has been formed, innovation database
management system has been developed, and national
and international networks of research has been build
to innovate and develop new ideas in the production
process and products by focusing on being a “Solution
Provider” that fully meets the needs of consumers and
enabling PTTGC to become a sustainable business
development in the future.

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยจัดตั้งคณะ
ท�ำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลด้านนวัตกรรม และสร้างเครือข่าย
พันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดแนวความคิดใหม่ ๆ
ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปสู่การเป็น
“Solution Provider” ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวไปสู่การ
พัฒนาทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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INNOVATION MANAGEMENT FOR THE FUTURE
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมสู่อนาคต

KEY INNOVATION ROADMAP TO BECOME THE LEADER
IN INNOVATIVE CHEMICAL BUSINESS FOR THE FUTURE

PTTGC has prepared short-, medium-, and long-term innovation management for the future by targeting to invest in research and
development of not less than three percent of the annual net profit. This is to allow PTTGC to develop the production process and
create future products that are environmentally friendly, and serve the upcoming Smart City, while adding value to the company.
บริษัทฯ จัดทําแผนงานการบริหารจัดการดานนวัตกรรมสูอนาคต ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยไดตั้งเปาหมายที่จะลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาไม
นอยกวารอยละ 3 ของกําไรสุทธิของแตละป เพื1อใหบริษัทฯ สามารถพัฒนากระบวนการผลิต และสรางสรรคผลิตภัณฑแหงอนาคตที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับบริษัทฯ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอสุขภาพ และตอบโจทย Smart City ที่จะเกิดขึ้น

Existing Business
Development of process
technology to reduce
constraints, optimize and
reduce the impact on
the environment.

INNOVATION ROADMAP
Short-Term
2017-2018

Mid-Term
2019-2020

Existing Business

Long-Term
2021-2026

Development of polymers
products, including quality
improvement of existing
products, specific product
development together with
operators, and further
development of products with
high marketing value.

Development of catalysts
for polyolefins to replace
the original catalysts used
in the production process
and production of further
developed products with
more value-added from
olefins.

Development of process
technology to enhance
competitiveness and
innovation development,
and to add value to
the company’s existing
products, and enhancing
the value chain of
a product through the
creation of new derivatives.

Technology development for
polyurethane, polypropylene
oxide, polyols, and
polyurethane production
formula.

Technology development
for bio-based chemicals
and bioplastics, which is
in line with PTTGC business
development direction and
Thailand’s New S-Curve
policy.

Technology development
for high performance
chemicals and materials, and
development of bioplastic
products with a focus on
accelerating the development
and capabilities of researchers
to support new businesses
in the future.

Technology development for
advanced materials, such as
lightweight composites for
electric vehicle, and polymers
material for 3D printing
technology.

Research on clean and
environmentally friendly
technology.

Development of specialty
chemicals and materials for
new business opportunities.

Process / Product Development
Transformative Process / Product
Breakthrough

Growth Business

Growth Business

Product Development
Transformative Process / Product

New Business

Transformative Product

Technology development for
compound plastics
and engineering plastics.

Breakthrough

1

2

Technology for Production Process
that Enhances Competitiveness

GOAL

Technology for High Value Product (HVP)
Production

3
Technology for Advanced Materials,
e.g. Lightweight Materials

จากแผนการวิจัยและพัฒนาดังกลาว บริษัทฯ คาดวาจะสามารถสรางรายไดใหบริษัทฯ ทั้งสิ้น 59,000 ลานบาท ภายในป 2568

NEW Business

More details can be found on:
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/innovation-management

To support the maximum performance of the research,
PTTGC has set three strategic operational plan including,
strategy to support the existing business, growth
business, and new business area.
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รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

เพื1อสนับสนุนใหการดําเนินงานดานการวิจยั เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บริษัทฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธการดําเนินงาน 3 ดาน
ไดแก กลยุทธเพื1อสนับสนุนกลุมธุรกิจปจจุบัน กลยุทธกลุม
ธุรกิจที่สรางมูลคาผานการแสวงหาโอกาสในการตลาดและ
ผลิตภัณฑใหม และกลยุทธเพื1อสนับสนุนกลุม ธุรกิจในอนาคต

According to the implementation of the innovation
management for the future roadmap, PTTGC has
developed innovative products that meet the needs of
various consumers, which resulted in an ability to expand
its market and customer base.

จากการดํ า เนิ น งานตามแผนงานการบริ ห ารจั ด การด า น
นวัตกรรมสูอนาคต บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
ทีต่ อบสนองความตองการของผูบ ริโภคทีห่ ลากหลาย ซึง่ สงผล
ใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาด และฐานลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
Integrated Sustainability Report 2017
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EXAMPLE OF THE CURRENT DEVELOPMENT OF
INNOVATIVE PRODUCTS FOR THE FUTURE
ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่อนาคต
Orthotics & Prosthetics
กายอุปกรณ์
Using innovative 3D printing technology and high quality materials to produce orthotics
& prosthetics.
การใชนวัตกรรม 3D Printing และวัสดุคุณภาพสูง เพื1อผลิตกายอุปกรณ

Colostomy Bag
ถุงทวารเทียม
Development of special grade of compound plastics to produce a film with properties
of anti-gas permeability and waterproof for medical applications and import substitution.
พัฒนาเม็ดพลาสติกคอมพาวดเกรดพิเศษ เพื1อผลิตฟลม ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารปองกันการซึมผานของ
กาซและกันการรั่วซึม สําหรับการใชงานทางการแพทย ทดแทนการนําเขา

Agricultural Products
ผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรม

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Environmental innovation is part of Innovation
Management for the Future roadmap, because PTTGC
takes into account the value of natural resources and
environmental impact throughout the product life cycle.
Therefore, PTTGC has emphasized on the research to
improve its production process, develops products that
use resources efficiently and minimized environmental
impact.

นวัตกรรมเพื1อสิ่งแวดลอม ถือเปนสวนหนึ่งของแผนงาน
นวัตกรรมสูอนาคต เนื1องจากบริษัทฯ คํานึงถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบกับสิ่งแวดลอมตลอด
วัฏจักรของผลิตภัณฑ บริษทั ฯ จึงมุง เนนในการศึกษาวิจยั เพื1อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และพัฒนาผลิตภัณฑ
ทีม่ กี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สงผลกระทบ
กับสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด

ENVIRONMENTAL INNOVATIVE PRODUCT
ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
During 2014 - 2017, PTTGC has implemented nearly 20 R&D projects on production process and products for the environment.

6

Bio-Seedling Bag
ถุงเพ�ะ ถุงปลูก
Development of Polylactic Acid (PLA) bioplastics, which are biodegradable under normal
conditions in soil and have appropriate robustness for the cultivation of vegetables with
a short growing cycle. It can be planted in the plots without removing the bag and is
biodegradable within three months without short- and long-term negative effects on
the environment.

Number of Project

Medical Products
ผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์

ENVIRONMENTAL INNOVATION

พัฒนาพลาสติกชีวภาพประเภทโพลีแลกติกแอซิด (Polylactic Acid: PLA) ที่สามารถยอยสลายได
ในดินภายใตสภาพแวดลอมปกติ และมีความแข็งแรงเหมาะสมกับการเพาะพืชผักที่มีรอบการ
ปลูกสั้น สามารถนําลงปลูกในแปลงปลูกได โดยไมตองถอดถุง และยอยสลายภายใน 3 เดือน โดย
ไมสงผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

This packaging allows the vegetables to breath and reduce ethylene production, while
retarding their natural deterioration process.
บรรจุภัณฑชนิดนี้ สามารถควบคุมสภาวะบรรยากาศในบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม เพื1อลด
อัตราการหายใจของพืชผัก ตลอดจนชวยกําจัดกาซเอธิลีนใหนอยลง สงผลใหสามารถชวยยืดอายุ
การเก็บรักษาผักไดยาวนานขึ้น

Products for Automotive Industry
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Jigs and Figures
อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ภ�ยนอกย�นยนต์
Composite 3D Printing technology with tough feature, which can be used in the
automotive manufacturing process, such as jigs, automotive components, etc.
เทคโนโลยี 3D Printing สําหรับวัสดุคอมพอสิตทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ า นความความแข็งแรง ใชกบั อุปกรณ
หรือชิ้นสวนตาง ๆ ในกระบวนการผลิตยานยนต เชน อุปกรณจับยึด สวนประกอบตาง ๆ ของยานยนต
เปนตน

Sustainable Products
ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

เคมีภัณฑและวัสดุชนิดพิเศษที่ผลิตจากคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถนําไปใช ได ในผลิตภัณฑ
ที่หลากหลาย เชน สารเคลือบผิว อุปกรณการแพทย เปนตน
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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2015

2016

= 1 Project
Unit: Projects

2017

EXAMPLE OF PROCESS INNOVATION FOR THE ENVIRONMENT
ตัวอย่�งนวัตกรรมด้�นกระบวนก�รผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
Transportation System Improvement for High Density Polyethylene (HDPE) which Reduces Energy Consumption
การปรับปรุงระบบขนส่งผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
PTTGC has improved the transportation of HDPE products by enhancing the pipeline transportation system, which resulting in
stability of the production process, continuous production capability, reduction of energy consumption and maintenance costs.
บริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการขนสงผลิตภัณฑ HDPE โดยปรับปรุงระบบการเดินทอของกระบวนการขนสง สงผลใหเสถียรภาพของกระบวนการ
ผลิตดีขึ้น สามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื1อง ลดการใชพลังงาน และคาใชจายในการซอมบํารุง

CO2-Based Chemicals & Materials
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และวัสดุที่ผลิตจ�กค�ร์บอนไดออกไซด์
Specialties chemicals and materials made from CO2 for being used in various applications,
e.g. coating, medical and etc.
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4

2014

Shelf-Life Extending Packaging
บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอ�ยุผัก

6

Budget for improvement is
approximately 300,000 Baht.

Reducing energy for starting up
the dryer by 8 kWh.

Reducing maintenance costs of
1 Million Baht per year and reducing
energy costs by 220,520 Baht per year.
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EXAMPLES OF COMMERCIAL INNOVATIVE PRODUCT FOR THE ENVIRONMENT
ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Low Density Polyethylene (LDPE) Film Products, which Reduce Raw Material Consumption
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต�่าที่ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
PTTGC has developed LDPE plastic resins, which contain low quantity of additives and solve the discoloration problem, but still
maintaining its heat tolerant, strength and clarity features. This development meets the requirements of both domestic and international
customers.
บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก LDPE ที่ใสสารเติมแตงในปริมาณที่ลดลงเพื1อแกปญหาเรื1องการเหลืองของฟลม (Discoloration) แตยัง
สามารถรักษาคุณสมบัตเิ ดนดานการทนความรอน ความแข็งแรง และความใสไวไดอยางดี ซึง่ ตอบสนองความตองการของลูกคาทีต่ อ งการใชผลิตภัณฑ
ทั้งภายในและตางประเทศ

ANTIOXIDANT
REDUCED

LDPE

Solving discoloration
problem and reducing
the use of raw
materials consumption

140 MB

Generating revenue
to the company 140
Million Baht per year

นวัตกรรมแบบเปิด

PTTGC is aware of the current and future business
opportunities that come with open innovation. PTTGC,
therefore, has established a research and development
network with external organizations, research institutes
and domestic and international academic institutions
to conduct research, develop the production process,
and create new products that can reduce production costs
and generating revenue from new products for PTTGC.

บริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ที่มาพรอมกับ Open Innovation บริษัทฯ จึงสรางเครือขาย
ดานการวิจัยและพัฒนากับองคกรภายนอก สถาบันวิจัย และ
สถาบันทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื1อคนควาและ
พัฒนากระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑใหมใหกับบริษัทฯ
สงผลใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนการผลิตและสรางรายได
จากผลิตภัณฑใหมใหแกบริษัทฯ

COLLABORATION WITH NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY IN DEVELOPING
ADVANCED MATERIALS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
PTTGC ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย NANYANG เพื่อพัฒนาวัสดุขั้นสูง ส�าหรับใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

66%

Reducing consumption
of antioxidants by 66
percent and reducing
production costs by
2 Million Baht per year

OPEN INNOVATION

PTTGC is able to satisfy
its customers

PTTGC has collaborated with Nanyang Technological University (NTU), Singapore, which is a leading University with knowledgeable
experts in research and development of materials for 3D printing technology. The objective is to collaboratively research and develop
advanced materials with 3D printing technology for application in the automotive industry.
บริษัทฯ ไดรวมมือกับ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งพรอมดวยบุคลากรผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยพัฒนาวัสดุสําหรับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ โดยมีวัตถุประสงคในการรวมวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงดวยเทคโนโลยีการ
พิมพสามมิติ (3D Printing) สําหรับประยุกตใช ในอุตสาหกรรมยานยนต

PRODUCT CHARACTERISTICS
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Products Made from Recycled Materials
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
PTTGC has recycled waste materials from the polycarbonate plastic injection industry to develop composite plastics like fiberglass,
which can be used in various injection molding applications that require high strength materials, such as sailboat parts.
บริษัทฯ ไดนําวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกชนิดโพลิคารบอเนต มาพัฒนาสูตรพลาสติกคอมโพสิทเสนใยแกว เพื1อนําไปใชสําหรับ
งานฉีดตาง ๆ ที่ตองการวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เชน ใชเปนชิ้นสวนของเรือใบ

POLYCABONATE
RECYCLE

202
TONS

20
TONS
Recycling waste
materials from the
polycarbonate plastic
injection by 20 tons.
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Composite plastic
products like fiberglass
made from recycled
materials.

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

Reducing GHGs
emissions by 202 tons
of CO2 equivalent per
year due to the reduction
of raw material acquisition
and waste to landfill.

2
MB

Generating revenue to
the company 2 Million
Baht per year

Open Innovation in advanced materials development with 3D printing technology for the automotive industry application.
Open Innovation ในการพัฒนาวัสดุขั้นสูงดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เพื1อใชในอุตสาหกรรมยานยนต
Distinctive light weighted characteristic with durability,
which can be quickly molded into specific/complex parts.

3D printing technology helps reduce time and material
consumption, as well as fuel consumption in vehicles driven.

คุณสมบัติเดนดานนํ้าหนักเบาและยังคงความแข็งแรงทนทาน
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความจําเพาะ/ซับซอนไดอยางรวดเร็ว

ลดระยะเวลาและวัสดุที่ใชในกระบวนการผลิตดวยเทคนิค 3D
Printing ตลอดจนชวยสนับสนุนใหสามารถลดปริมาณการใช
เชื้อเพลิงตาง ๆ ในการขับเคลื1อนยานยนต

Furthermore, PTTGC has organized PTTGC Open
Innovation Challenge, under the “Smart-Eco Innovation”
concept, which focused on creative innovation for
a sustainable future. This challenge has encouraged
external researchers to create environmentally friendly
products and production processes, which is in line with
business development plan to bring new creations
to commercial success.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดําเนินโครงการประกวดงานวิจัย
PTTGC Open Innovation Challenge ภายใตแนวคิด
“Smart-Eco Innovation” ซึ่งมุงเนนนวัตกรรมที่สรางสรรค
สูการสรางอนาคตที่ยั่งยืน เพื1อสนับสนุนใหนักวิจัยภายนอก
สรางสรรคผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอม ตอบโจทยแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ เพื1อ
นําผลงานสูความสําเร็จเชิงพาณิชย

Integrated Sustainability Report 2017
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PTTGC OPEN INNOVATION CHALLENGE, UNDER THE “SMART-ECO INNOVATION”
CONCEPT

EASTERN ECONOMIC CORRIDOR OF
INNOVATION (EECi)

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Both domestic and foreign researchers gave interest and participated in the PTTGC Open Innovation Challenge. For the winning
project, PTTGC will further develop into commercial production.

PTTGC has supported information and knowledge to
develop policies and plans to drive the EECi, which is
an integrated project of research, development and
innovation between the private sector, public sector,
research institutes, educational institutions and
communities in the area. The project is emphasizing on
transferring science, technology and innovation
knowledge to all sectors. This is to uplift the First S-Curve
and develop the New S-Curve resulting in Thailand
being a country of innovation that sustainably develops
the economy and quality of life of its people.

บริษัทฯ สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย
และแผนขับเคลื่อนการพัฒนา EECi ซึง่ เป็นโครงการบูรณาการ
ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมระหว่างภาคเอกชน ภาค
รัฐ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชนในพื้นที่
โดยเน้นการน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยยกระดับ
อุ ต สาหกรรมเดิ ม (First S-Curve) และพั ฒ นาให้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศแห่งนวัตกรรมที่พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

INNOVATION PERFORMANCE

ผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรม

In 2017, PTTGC has implemented the R&D innovation
projects and accomplished its targets by generating
revenue from the sale of innovative products in total of
7,070 million Baht, developing 14 new products to the
markets, 60 product items have been successfully
developed as planned, and ten new patents have been
registered.

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถสร้างรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งสิ้น 7,070 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสูต่ ลาด 14 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทดี่ ำ� เนินการพัฒนา
ส�ำเร็จตามแผนงานกว่า 60 รายการ และมีการจดทะเบียน
สิทธิบัตรใหม่จำ� นวน 10 รายการ

private
&
startup

12 projects from private
and startup companies

38 projects from
academic sector

PARTICIPATING
PROJECTS
165 project participants

WINNING PROJECT BY
CATEGORIES:

15 foreigners

Winning Project for Smart-Eco
Products Category

Winning Project for Smart-Eco
Plants Category

Winning Project for Circular
Thinking Category

Upgrading Sugar to High Value
Products and Chemicals by Green
Technology project

Carbon Dots: They are 50 Times
More Expensive Than Gold project

Microporous Graphenal Polymers
for Uptake and Transformation of
CO2 Gas project

PCT RISING STAR AWARD FOR INDUSTRIAL SECTION
รางวัล PCT Rising Star Award for Industrial Section
“I am honored and very proud to be the first industrial researcher of Thailand receiving the PCT Rising Star Award for Industrial Section
from the Polymers Society of Thailand. This proves the dedication, research collaboration and continuous proactive development of
myself and the innovation team with support of the management team of PTTGC in creating products made of alternative materials
to meet the requirements of customers and entrepreneurs in Thailand and promoting the creation of the Bioplastic Research Platform
to drive laboratory research in the commercial industry by collaborating with partners from public and private sectors in creating
knowledge and further developing the New S-Curve of the country, especially in the biofuel and biochemical industries, encouraging
sustainable growth of PTTGC’s business and the country’s economy”

PTTGC has also participated with the National Science
and Technology Development Agency, responsible for
establishment of Eastern Economic Corridor of
Innovation (EECi), in the development of national
research and innovation center for the industrial sector.

อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor of Innovation, EECi) โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การวิจัยและนวัตกรรมส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

Dr. Silaphong Baiagern,
Division Manager of Bio-based Product
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นนักวิจัยภาคอุตสาหกรรมคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล PCT Rising Star
Award for Industrial Section จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเท การร่วมมือวิจัย และพัฒนาเชิงรุกอย่างต่อ
เนื่องของผมและทีมงานนวัตกรรมของบริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุทางเลือกให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการในประเทศไทยอย่างบูรณาการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง Bioplastic Research Platform
เพื่อผลักดันงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไปสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมีการร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างองค์ความรู้และ
ต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ (New S-Curve) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels
& Biochemicals) ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”
ดร. ศีลพงศ์ ใบเงิน
ผู้จัดการส่วน Bio-based Product
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INNOVATION PERFORMANCE
ผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรม

2014

Performance
ผลการดำ�เนินงาน
2015
2016

2017

Target
เป้าหมาย
2017
2018

720

755

897

807

1,809

1,958

117

115

112

144

149

169

15

13

12

8.19

10

9.02

138.9

108.9

101.68

106.13

-

-

Revenue from the environmental innovation
Percentage of total revenue
รายได้จากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละของรายได้ทั้งหมด)

0.07

0.09

0.11

0.13

0.21

0.10

Innovation production process for the environment
compared to all innovation (Percent)
นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อนวัตกรรม
ทั้งหมด (ร้อยละ)

25

40

40

100

-

-

Product innovation for the environment compared
to all innovation (Percent)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อนวัตกรรมทั้งหมด
(ร้อยละ)

100

100

100

30

-

-

R&D projects (Projects)
โครงการด้านวิจัยและพัฒนา (โครงการ)

73

72

120

153

161

183

Innovative products (Items)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นได้ (รายการ)

10

15

15

13

-

-

Creation of prototypes (Items)
สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (รายการ)

9

5

7

68

61

-

Patent of products and innovations (Items)
จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (รายการ)

7

9

17

10

7

-

11,900

7,917

7,613

7,070

7,100

-

405

272

110

90

-

-

R&D Spending ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา
Total R&D spending (Million Baht)
ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาทั้งหมด (ล้านบาท)
Number of R&D personnel (Persons)
จำ�นวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา (คน)
Product Innovation นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
Revenue from new products compared to total revenue of
PTTGC (Percent)
รายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ เทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ
(ร้อยละ)
Revenue from new products compared to EBITDA of
PTTGC (Percent)
รายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ เทียบกับ EBITDA ของบริษัทฯ
(ร้อยละ)
R&D Spending ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา

Environmental Innovation นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Product Revenue (Million Baht)
รายได้ของผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)
EBITDA of new products (Million Baht)
EBITDA ของผลิตภัณฑ์ใหม่ (ล้านบาท)

PRODUCT STEWARDSHIP GRI 102, GRI 416-1

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ GRI 102, GRI 416-1

At present, the world is giving great important and
aware of environmental problems, which influence
consumer behavior to move toward healthy and
environmentally friendly products and services. Thus,
PTTGC has continuously invested in the research and
development of healthy products, and has adopted Eco
Design principles and environmentally friendly production
processes to reduce environmental impacts throughout
the supply chain. This has enhanced the competitiveness
and growth opportunities for healthy and environmentally
friendly chemical products. Moreover, PTTGC is committed
to be a of product stewardship leardership organization.

ปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่คำ�นึงถึงสินค้า
และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพมากขึ้ น
บริษัทฯ จึงได้พิจารณาลงทุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งยังได้นำ�หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design)
และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ เป็นการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสเติบโตทางธุรกิจในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำ�ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย

Since 2009, PTTGC has constantly set product stewardship
policies and strategic plans, in order to use them as
guidelines for product management, implementation,
and product development. The policies and plans are
thoroughly considered reduction of environmental
impacts, and increase of safety throughout the product
life cycle.

บริษทั ฯ ได้กำ�หนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์สำ�หรับการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2552
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การดำ�เนินงานและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงการลดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์เป็นสำ�คัญ

PTTGC has implemented the Life Cycle Management
(LCM) project, which consists of three sub-projects:

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำ� เนินโครงการศึกษาการจัดการวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Management: LCM) ประกอบด้วย
3 โครงการย่อย ได้แก่

1. Eco Design is an approach for designing and
developing environmental-friendly products.
Economic and environmental concepts are
integrated into the designing process, in order to
obtain products that are both environmentally
friendly and meet customer needs.

1. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เป็น
แนวทางทีใ่ ช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยใช้กระบวนการทีร่ วมแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ไปในขั้ น ตอนการ
ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. Life Cycle Assessment (LCA) is a tool for assessing
environmental impacts in various aspects throughout
the product life cycle, such as global warming,
resource degradation, etc.

2. การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment: LCA) เป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้ ในการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น
ภาวะโลกร้อน และการลดลงของทรัพยากร เป็นต้น โดย
พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3. Product Eco-Efficiency is an assessment of
relationship between the Life Cycle Cost (LCC) and
Life Cycle Assessment (LCA), which leads to
sustainable management and efficient use of the
natural resources.

3. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Eco-Efficiency) เป็นการประเมิน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งต้ น ทุ น ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Cost: LCC) และผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment: LCA) เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
และยั่งยืน
ซึง่ การด�ำเนินงานในด้านการจัดการวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

The implementations of Life Cycle Management
will be discussed in more details.

130

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited

131

DEVELOPMENTAL FRAMEWORK FOR PRODUCT STEWARDSHIP PROJECT
แนวทางการพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

2009

2010

2011

Set up the 1st proactive Executed the CFP
pilot project for
environmental
HDPE product
management plan
to be the core plan for
proactive environmental
implementation

2012

CFP certification for
HDPE product from
TGO. PTTGC was
the first company
in Thailand’s
petrochemicals industry

2016

CFP certification
for EO & EG products
from TGO

Conducted Life Cycle Management (LCM)
Studied Eco design Criteria
Studied Product Eco-Efficiency
Improved and planed 2nd Proactive
Environmental Management to cover
the PTTGC Group
• Conducted LCA for all products
• Assessed PWF of the EO-Based products

2018
2020

Conduct the study of Environmental Footprint of Product
Conduct the Green GDP study
Recertify CFP and CFR
Conduct the study to control hazadous substances

Notes: (หมายเหตุ)
CFP (Carbon Footprint of Product) – ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
CFR (Carbon Footprint Reduction) – ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
TGO (Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization)) – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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2014

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

PTTGC has established the Eco-Design Criteria and
Eco-Screening Criteria for consideration of the new
products design and for evaluation of product
qualification over its entire life cycle, in order to produce
environmentally friendly products that meet customer
needs and creating value to PTTGC. In 2017, EcoScreening Criteria have been used to evaluate two pilot
products, namely, Flexible Film (shopping bag) and
Downguaged HDPE 7-11 Bag for CPRAM. It has been
found that these two products are environmentally
friendly and contribute to natural resource efficiency by
reducing the use of raw materials, using biodegradable
materials, reducing energy consumption, using
renewable energy and reducing greenhouse gas
emissions. At present, PTTGC has expanded this
operations to cover entire new product design processes.

บริษทั ฯ จัดท�ำแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign Criteria) และหลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Screening Criteria) ส�ำหรับใช้
ประกอบการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการ
ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาครอบคลุม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อีกทัง้ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำ� Eco-Screening Criteria มา
น�ำร่องใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 2
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Flexible Film (shopping bag) และ
Downguaged HDPE 7-11 Bag for CPRAM ซึ่งพบว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการ
ใช้วตั ถุดบิ ใช้วสั ดุทยี่ อ่ ยสลายได้ ลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย น และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก เป็ น ต้ น
ในปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ มีการขยายการด�ำเนินงานสูก่ ระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้ว

• Received CFR certification for LDPE, LLDPE,
Refinery, Aromatics and Green Chemicals
• Implemented the pilot project of LCA and
PWF of the Olefins and HDPE products

2017
•
•
•
•

CFP certification for
all product grades

• PTTGC’s SD&AR reports
were the first reports to
be certified with carbon
neutral by TGO
• Participated in the pilot
project and has been
certified with CFR for
HDPE products by TGO.
PTTGC was the first
company in Thailand’s
petrochemicals industry

2015

•
•
•
•
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2013

ECO DESIGN

• Engage stakeholders
for product stewardship
• Apply Eco Design in
the product design
• Study and analyze the
Enviromental Footprint
of Product

• Compostable
• Degradable
• Extended Life Product
• Recovered Energy
• Recycleable
• Recycle Contect
• Reduced Energy and
Water Consumption

Eco Qualification

2 Pilot Projects:
Flexible Film
(shopping bag)
and Downguaged
HDPE 7-11 bag for CPRAM

• Reduced Resource Use
• Reuseacle
• Refilable
• Waste Reduction
• Renewable Material
• Renewable Energy
• Greenhouse Gas
Emission

LCM (Life Cycle Management) – การจัดการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
LCA (Life Cycle Assessment) – การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
PWF (Product Water Footprint) – ฟุตพรินต์นำ�้ ของผลิตภัณฑ์
Eco Design – การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
Since 2016, PTTGC has conducted LCA for all products by using “Cradle-to-Gate” boundary (from raw material acquisition to
manufacturing process), which accounted for 100 percent of the product grades. Moreover, PTTGC has studied and assessed LCA
in “Cradle-to-Grave” boundary (from raw material acquisitions, manufacturing process, transportation, product use and final disposal),
which is accounted for three percent of the product grades.
บริษัทฯ ดําเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑครบทุกผลิตภัณฑตั้งแตป 2559 ซึ่งขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตครอบคลุมตั้งแตการ
ไดมาซึง่ วัตถุดบิ ไปจนถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ หรือ Cradle-to-Gate คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเกรดผลิตภัณฑ และมีการศึกษาการประเมิน
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑขอบเขตตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง การใชงานผลิตภัณฑ และการจัดการซากผลิตภัณฑ หรือ
Cradle-to-Grave เพิ่มเติม โดยคิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนเกรดผลิตภัณฑ
Raw Materials

Transportation

Production

Upstream
LCA
for 100 Product
Grades

At Our Site

Cradle-to-Gate

100 %

Cradle-to-Grave

3%

Use

End of Life

Downstream

In addition to conducting the Life Cycle Management
project, PTTGC has continuously developed various
healthy- and environmental-friendly products for
consumers, such as a bathroom cleaning product from
natural, a biodegradable coffee cup, a resource-efficient
packaging, etc.

EXAMPLES OF ENVIRONMENTALLY AND CONSUMERS FRIENDLY PRODUCTS
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
BATHROOM CLEANING PRODUCT FROM NATURAL
ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดห้องนำ้�จ�กธรรมช�ติ
The ENViiCO bathroom cleaning is environmentally and customer friendly product. This product has excellent dirt and stain removal
with longer coating characteristics. The formula of this product has been certified by the PTT Research and Technology Institute and
its environmental label has been certified as “PTT Green for Life” by the PTT Group.
ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้า แบรนด ENViiCO เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค สามารถชะลางคราบสกปรกดี
เยี่ยม ชวยเคลือบพื้นผิวหลังลางไดนาน โดยผลิตภัณฑนี้ ไดผานการรับรองสูตรจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อีกทั้งยังไดรับฉลากรับรอง
ผลิตภัณฑเพื1อสิ่งแวดลอม “PTT Green for Life” จากกลุม ปตท.

Examples of the Products for which their LCA have been Conducted from Cradle-to-Grave in 2017
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle-to-Grave ในปี 2560
Gallon for Lubricant Oil
แกลลอนส�าหรับบรรจุน้�ามันหล่อลื่น

นอกจากการดําเนินโครงการศึกษาการจัดการวัฏจักรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ บริษัทฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายซึ่งเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอผูบริโภคอยางตอเนื1อง
อาทิ ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้าจากธรรมชาติ แกว
กาแฟยอยสลายได บรรจุภัณฑคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่ลดการ
ใชทรัพยากร เปนตน

EVIRONMENTALLY FRIENDLY

It is made of natural materials and contains Alkyl
Polyglucoside (APG) and Fatty Alcohol that extracted
from sugar and palm oil.

Zip Lock Bag for Food Packing
ถุงซิปล็อคส�าหรับบรรจุอาหาร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PRODUCT ECO-EFFICIENCY OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
ก�รประเมินประสิทธิภ�พเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์เม็ดพล�สติกโพลิเอทิลีน ชนิดคว�มหน�แน่นสูง
PTTGC has conducted a pilot study for product eco-efficiency of High Density Polyethylene (HDPE) grade HD6200B in the polymers
business, which is an assessment of relationship between the Life Cycle Cost (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA). The result
showed that product eco-efficient value of HDPE grade HD6200B is 3,875 Baht per one point of environmental impact. This result
will be used for study, comparison, analysis, and determine approaches to improve resource efficiency of the product, reduce the
impacts on environment and health, and reduce costs throughout the product life cycle. PTTGC has planned to continue conducting
the eco-efficiency to all business segments.
บริษัทฯ ไดนํารองศึกษาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) เกรด
HD6200B ในกลุมธุรกิจโพลิเมอร ซึ่งเปนการประเมินความสัมพันธระหวางผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
(LCA) และการประเมินตนทุนของผลิตภัณฑ (LCC) โดยผลิตภัณฑ HDPE เกรด HD6200B มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจอยูที่ 3,875 บาท ตอ
1 หนวยผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งจะใชเปนขอมูลในการศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห และหาแนวทางเพื1อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีการใช
ทรัพยากรในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบกับสิง่ แวดลอมและสุขภาพอนามัย รวมถึงลดตนทุนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะตอยอดในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใหครบทุกกลุมธุรกิจ

HDPE grade HD6200B

Life Cycle Cost (LCC) and
Product Eco-Efficiency
Life Cycle Assessment (LCA)
Product Eco-Efficiency is 3,875 Baht per 1 point of environmental impact
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ENVIICO CLEANING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ENVIICO

ผลิตจากวัตถุธรรมชาติ มีสวนประกอบของอัลคิลโพลีไกลโคไซด
(Alkyl Polyglucoside: APG) และแฟตตี้แอลกอฮอล
(Fatty Alcohol) ซึ่งสกัดมาจากนํ้าตาลและนํ้ามันปาลม

HEALTHY FRIENDLY

It does not contains corrosive acid and sulfate compounds.
This product is not causing irritation to the skin and eyes.
It has a good smell and non-toxic to the respiratory system.

ปลอดภัยกับผู้บริโภค

ปราศจากสวนผสมของกรดกัดกรอนและสารซัลเฟต ซึ่งไมระคาย
เคืองกับผิวหนังและดวงตาของผูใชงาน มีกลิ่นหอม และไมเปนพิษ
ตอระบบทางเดินหายใจ

COST SAVING

It reduces the frequency of cleaning and saves energy due
to its excellent dirt and stain removal and longer coating
characteristics.

ลดค่าใช้จ่าย

ลดความถี่และประหยัดแรงในการลางทําความสะอาด เนื1องจาก
สามารถชะลางคราบสกปรกไดดีเยี่ยม รวมทั้งเคลือบผิวหลังลาง
ไดยาวนานกวา
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PERFORMANCE OF THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
PRODUCT STEWARDSHIP

EXAMPLES OF ENVIRONMENTALLY AND CONSUMERS FRIENDLY PRODUCTS
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

82

BIODEGRADABLE COFFEE CUP
แก้วก�แฟย่อยสล�ยได้

บริษัทฯ พัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแลกติกแอซิด (Polylatic Acid: PLA) ที่ผลิตจากพืช รอยละ 100 และสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ
เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดนี้ ไดนาํ มาใชในการผลิตแกวกาแฟทัง้ ชนิดรอนและชนิดเย็น ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ งทน แข็งแรง เทียบเทากับแกวกาแฟพลาสติก
ทั่วไป อีกทั้งยังลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และการจัดการซากผลิตภัณฑ รวมทั้งมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
มากกวาแกวกาแฟพลาสติกทั่วไปถึง 8 เทา* ซึ่งปจจุบัน ผลิตภัณฑแกวกาแฟยอยสลายได มีการจําหนายใหผูประกอบการรานกาแฟหลายยี่หอทั่ว
ประเทศ

121

180

264

2015

2016

2017

24,298,000

36,223,370

2015

2016

2017

(ton CO2e per ton PLA)

(THB)

Reducing Greenhouse Gas Emissions from landfill

Generating Revenue for PTTGC

* Note: Comparative analysis between Polylatic Acid (PLA) and Poly Ethylene Terephthalate (PET) based on the database of the USLCI in 2015.

RESOURCE EFFICIENT PACKAGING
บรรจุภัณฑ์คุณสมบัติยอดเยี่ยมที่ลดก�รใช้ทรัพย�กร
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) has been used to produce a thin film for the food industry, which is easily formable,
transparent and strong. It reduced resource consumption, costs, and greenhouse gas emissions in the production process. PTTGC has
sold this product to various leading food companies and has received great feedback from customers.
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแนนตํ่าเชิงเสน ไดถูกนํามาพัฒนาในการผลิตผลิตภัณฑฟลมบางเพื1อใชในอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณสมบัติ
ขึ้นรูปงาย ใส และแข็งแรง รวมทั้งลดการใชทรัพยากร สงผลใหลดตนทุน และลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ
ไดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ใหกับลูกคาในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนําหลายบริษัท และไดรับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกคา

Reducing Plastic Consumption by 25 percent

Avoided Emission Products

3

4

4.72

5

2015

2016

2017

Note:
• Avoided emission products: Products that help its customers to reduce greenhouse gas emissions due to those selected products
• Low carbon products: Products that reduce greenhouse gas emissions in the production process including the acquisition of raw materials,
or reduce greenhouse gas emissions throughout the life cycle

Additionally, PTTGC has expressed its intention to
disclose the environmental information of the product.
This demonstrates its commitment to reduce greenhouse
gas emissions from the production process.

2,323
2014

5,938

The company has been certified with the Carbon Footprint of Products (CFP) and Carbon Footprint Reduction (CFR) label by the
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization). From 2014 to 2017, the number of products that
have been certified with those carbon footprint labellings are as follows:
บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองฉลากคารบอนฟุตพริน้ ทของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Products: CFP) และฉลากลดคารบอนฟุตพริน้ ทของผลิตภัณฑ หรือ
ฉลากลดโลกรอน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization): TGO) โดยมีจาํ นวนผลิตภัณฑที่ไดรบั การรับรองฉลากดังกลาว ในป 2557 ถึงป 2560 ดังนี้
Carbon Footprint of Products (CFP)

Helping Customers Reduce Raw Material Costs by 60 Baht per Ton
864,106,457

2015

2016

(ton CO2e per ton PLA)

2017

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

2014

2015

2016
(THB)

2017

Carbon Footprint Reduction (CFR)

115
107
107
84

2016
2015

952

Reducing Greenhouse Gas Emissions
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388,556,733 156,277,821 507,315,240

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมณในการเปดเผยขอมูล
ดานสิง่ แวดลอมของผลิตภัณฑ ซึง่ แสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตผลิตภัณฑ

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2017
3,337

85
Low Carbon Products

2014

15,896,750

84.48

Percent of Total Revenues
from Products

PTTGC has developed the bio-based plastic, Polylatic Acid (PLA), which is 100 percent plant derived and it is naturally biodegradable.
This bio-based plastic is used to produce a coffee cup, for both hot and cold coffee and its durability is comparable to a general
plastic coffee cup. This product reduces greenhouse gas emissions in the production process and final disposal. In addition, it is eight
times* safer to the consumer’s health compared to the general plastic coffee cup. Currently, the biodegradable coffee cup has been
sold to the entrepreneurs of various brands nation wide.

84

2014

Product Grades

63
44
44
4

2017
2016
2015
2014

Product Grades

Generating Revenue for PTTGC
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PTTGC also reviews hazardous substance policy and
related national and internatonal regulations and
standards, in order to control the use of hazardous
chemicals throughout the product life cycle and to use
as additional guidelines for developing safe products for
customers. Moreover, PTTGC has established a database
of Product Safety and Toxicity Disclosure to communicate
with various departments within the company and
suppliers.

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการทบทวนนโยบาย ขอกําหนด และ
มาตรฐานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการกําจัดและยกเลิกสารเคมี หรือ
วัตถุอันตรายทั้งภายในประเทศและสากล เพื1อควบคุมการใช
สารเคมีอนั ตรายตลอดวัฏจักรชีวติ ของการผลิตผลิตภัณฑ รวมทัง้
ใชเปนหลักเกณฑเพิ่มเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความ
ปลอดภัยกับลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําฐานขอมูล
ดานความปลอดภัยและความเปนพิษของผลิตภัณฑ (Product
Safety and Toxicity Disclosure) เพื1อสื1อสารสรางความเขาใจ
กับหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงคูคาของบริษัทฯ

ACTION PLAN TO CONTROL THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES
THROUGHOUT THE PRODUCT LIFE CYCLE
แผนด�าเนินงานในการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์
•

2016
2017

•

Reviewing the list of prohibited chemicals
/ restricted chemicals used in the product
exceeding 0.1 percent by weight and
reviewing the list of prohibited chemicals /
restricted chemicals complying with
national and international laws and
regulations
ทบทวนรายการสารเคมีที่หามใช/สารเคมี
ควบคุมที่ใช ในผลิตภัณฑ เกินรอยละ 0.1
โดยนํ้าหนักกับรายการสารเคมีหามใช/สารเคมี
ควบคุมตามกฎหมาย และขอกําหนดในระดับ
ประเทศ และระดับสากล

2019

•

Rating of prohibited chemicals/ restricted
chemicals to cancel or control the use

•

Planning and setting timeline for the
implementation in order to cancel and
control prohibited chemicals/ restricted
chemicals in the product

•

จัดอันดับสารเคมีที่หามใช/สารเคมีควบคุม
เพื1อยกเลิก หรือควบคุมการใชงาน

•

วางแผน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
การ เพื1อยกเลิกและควบคุมสารเคมีที่หามใช/
สารเคมีควบคุมในผลิตภัณฑ

SAFETY PERFORMANCE OF THE PRODUCT STEWARDSHIP
ผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
1) PTTGC has acquired 162 chemicals and substances which are in accordance with the list of chemicals banned /
regulated nationally and internationally, including:
บริษัทฯ ดําเนินการจัดหาสารเคมีและวัสดุที่สอดคลองกับหลักการพิจารณารายการสารเคมีที่หามใช/ควบคุมระดับประเทศและ
ระดับสากล จํานวน 162 รายการ ประกอบดวย

85 items

Notification of Ministry of Industry,
B.E. 2556 (2013), Re: List of Hazardous
Substances.

23 items

Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants (POPs)

21 items

Montreal Protocol on Substancest
that Deplete the Ozone Layer.

41 items

Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent Procedure for Certain
Hazardous Chemical and Pesticides in
International Trade.

6 items

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

2) PTTGC has registered to the Registration Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)
บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนภายใตกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (Registration Evaluation
and Authorization of Chemicals หรือ REACH)
13 products in 2010 – 2017. In total, 15 products will be registered in 2018.
3) PTTGC has studied the guideline for improving production processes to discontinue and restrict the use of
harzardous chemcials, such as the cancellation of heavy metals used in cooling & boiler water treatment, etc.

2020
2021

2018

•

Analyzing products that possibly reduce
the use of prohibited chemicals/ restricted
chemicals, or possibly change to safe
chemicals

•

Implementing according to plan to cancel
or control the use of prohibited chemicals/
restricted chemicals in the product

•

วิเคราะหผลิตภัณฑทีมีโอกาสลดการใชสารเคมีที่
หามใช/สารเคมีควบคุม หรือเปลี่ยนไปใชสารเคมี
ที่ปลอดภัย

•

ดําเนินการตามแผนงาน เพื1อยกเลิก หรือควบคุม
การใชงานสารเคมีที่หามใช/สารเคมีควบคุมใน
ผลิตภัณฑ

บริษัทฯ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหยกเลิกและจํากัดการใชสารเคมีที่เปนอันตราย เชน การยกเลิกการใช
สารโลหะหนักใน Cooling & Boiler Water Treatment เปนตน

4) PTTGC has prepared the database of Product safety and toxicity disclosure and has communicated it to its suppliers.
The project started in 2015 and has been scheduled for completion in 2017
บริษัทฯ จัดทําฐานขอมูลดานความปลอดภัยและความเปนพิษของผลิตภัณฑ (Product safety and toxicity disclousure)
และสื1อสารไปยังคูคา โดยดําเนินการตั้งแตป 2558 และมีแผนกําหนดใหแลวเสร็จภายในป 2560
7 Project in 2015. Project is completed in 2017, with total of 24 products.
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GRI 102, GRI 308, GRI 414, GRI 416

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT GRI 102, GRI 308, GRI 414, GRI 416

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Buidling customer satisfaction in products and services
is a key development factor for PTTGC to grow
sustainably in the petrochemicals industry. For this
reason, PTTGC has focused in the optimization of the
customer relationship management, in order to deliver
quality products and services to its customers and to
establish “PTT Global Chemical” as a global brand and
being recognized nationally and internationally.

การสร า งความพึ ง พอใจในสิ น ค า และบริ ก ารให กั บ ลู ก ค า
ถือเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาใหบริษทั ฯ สามารถ
เติบโตในตลาดอุตสาหกรรมปโตรเคมีไดอยางยั่งยืน ดวยเหตุ
นี้ บริษัทฯ จึงมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลูกคาสัมพันธ เพื1อสงมอบสินคาและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหแก
ลูกคา ตลอดจนการสรางแบรนด “พีทีที โกลบอล เคมิคอล”
ใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล

PTTGC has a marketing and customer relationship
management strategy that is in compliance with the
company’s core strategy. This strategy has been used
to create valuable innovative products, maximize
customer satisfaction in products and services, and
empower its employees in customer relationship
management in order to strengthen the competitiveness
and support the expansion of customer base to new
domestic and international markets.

บริษัทฯ มีกลยุทธดานการตลาดและบริหารลูกคาสัมพันธที่
สอดคลองกับกลยุทธหลักของบริษทั ฯ ทีใ่ ชเปนแนวทางในการ
สรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีคุณคา และมอบความพึง
พอใจในสินคาและบริการอยางสูงสุดใหกับลูกคา พรอมกับ
เพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรในการดําเนินงานดานบริหาร
จัดการลูกคาสัมพันธ เพื1อสรางความเขมแข็งในการแขงขัน
และรองรับการขยายตัวของฐานลูกคาไปสูต ลาดใหม ทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FRAMEWORK
กรอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Using market and customer demand in products and services, result of customer survey, and Voice of Customer (VoC) for data
analysis. The analysis results have been used to improve, develop, and determine a customer relationship management plan.
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลผานความตองการผลิตภัณฑและบริการของตลาดและลูกคา รวมถึงขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
และ Voice of Customer (VoC) เพื1อนํามาใชในการปรับปรุง พัฒนา และกําหนดแผนการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
Determine a strategic plan, as well as a marketing and customer relationship management plan to maintain relationship with existing
customers, and create a new customer base. Additionally, estabilsh PTT Global Chemical brand to gain customer’s trust in excellent
quality and services.
กําหนดแผนกลยุทธและแผนการตลาดและการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ เพื1อรักษาความสัมพันธของลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคารายใหม
ตลอดจนสรางแบรนด “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” ใหลูกคาเชื1อมั่นในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ
Promote customer engagement by organizing customer conference to receive customer’s requirement, and share product information.
PTTGC has provided channels for customer to send feedback and complaints, which has been used to improve operational efficiency,
continuously.
สงเสริมการมีสวนรวมกับลูกคา โดยจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธเพื1อรับฟงความตองการและแลกเปลี่ยนขอมูลผลิตภัณฑ รวมถึงจัดทํา
ชองทางการรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากลูกคา เพื1อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นอยางตอเนื1อง

In response to the current digital society, PTTGC has
applied digital technologies in its marketing and
customer relationship management by improving the
electronic customer relationship management database
system (SAP-CRM) to accurately analyze customer
needs and deliver real-time customer insight. Customer
data is kept confidential and not disclosed to public
and un-related personnel. In addition, PTTGC has also
developed an application software for smartphones
called CRM Mobile Application, to improve efficiency
of customer relationship management.
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เพื1อใหสอดรับกับสังคมยุคดิจิทัลในปจจุบัน บริษัทฯ ไดนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใช ในการตลาดและการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ โดยไดปรับปรุงระบบฐานขอมูลการบริหาร
ลูกคาอิเล็กทรอนิกส SAP-CRM ใหสามารถวิเคราะหความ
ตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูล
ของลูกคาจะถูกเก็บเปนความลับและไมเปดเผยตอภายนอก
และบุคคลที่ไมเกีย่ วของ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดทําโปรแกรม
ประยุกต หรือซอฟตแวรแอปพลิเคชันสําหรับสมารท โฟน
(CRM Mobile Application) เพื1อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารลูกคาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น

Moreover, PTTGC has developed the Voice of Customer
(VoC) system to receive customer feedback and
complaints through various channels, such as the
company website, sales representatives, etc. The VoC
system is another approach for PTTGC to understand
customer needs and be able to respond accurately.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําระบบ Vocie of Customer
(VoC) เพื1อรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากลูกคาผาน
หลากหลายของทาง อาทิ เว็บไซตของบริษัทฯ ผูแทนขาย
เปนตน ซึ่งระบบ VoC เปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ
เข า ใจความต อ งการของลู ก ค า และตอบสนองต อ ความ
ตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง

VOICE OF CUSTOMER (VoC)
PTTGC has been using customer’s feedback and comments in the VoC system to improve efficiency of its’ customer relationship
management, and as essential information for the creation of innovative products in response to customer and market needs. PTTGC
closely monitors the products development to ensure that its products deliver highest satisfaction to the customers.
บริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคาในระบบ VoC มาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารลูกคาสัมพันธ รวมทั้งใชเปนขอมูลสําคัญ
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาและตลาด โดยบริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด
เพื1อกอใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทฯ สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา

The customer’s feedback received through the VoC
system will be integrated in the innovative product
development to meet customer needs, and at the same
time creating environmentally friendly products.

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะของลูกคาที่ไดรับผานระบบ VoC จะถูกนํา
มาผนวกรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม เพื1อตอบ
โจทยความตองการของลูกคา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

INNOVATIVE PRODUCTS THAT MEET CUSTOMER NEEDS
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
Vegetable Packaging for the Royal Project Foundation
ถุงบรรจุผักสำ�หรับมูลนิธิโครงก�รหลวง
PTTGC has developed plastic resin, which can be formed into vegetable packaging. This packaging is thinner than a general plastic
packaging, but retained the toughness, which meet customer needs. This also reduces the use of raw material in forming process,
thus reduces production costs.
บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นาเม็ดพลาสติกทีส่ ามารถนําไปขึน้ รูปเปนถุงบรรจุผกั ทีม่ ลี กั ษณะบางกวาบรรจุภณ
ั ฑทวั่ ไป แตยงั คงทนและแข็งแรง ตรงกับตามความ
ตองการของลูกคา สงผลใหสามารถลดปริมาณการใชวัตถุดิบในการขึ้นรูป และลดตนทุนในการผลิต

25 %
Reducing Plastic Consumption by 25 percent
ลดปริม�ณก�รใช้พล�สติก 25%

2017

53 ton CO2e per ton product

Reducing Greenhouse Gas Emissions

2017
8
MB

Generating Revenue for PTTGC
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CUSTOMER SOLUTION CENTER (CSC)

INNOVATIVE PRODUCTS THAT MEET CUSTOMER NEEDS
ผลิตภัณฑ์นวัดกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

PTTGC has established CSC to provide customers with a consultation, and innovative product design and manufacturing through
internal and external innovation connectivity, and matching business of its customer products to the end user. PTTGC is currently
setting up a Customer Service Center at the Energy Complex and the Plastic Institute of Thailand, to provide comprehensive information
on products and services to customers, and to quickly respond to customer needs. The project is expected to be completed by 2018.

Salad Trays for the Royal Project Foundation
ถาดบรรจุสลัดส�ำหรับมูลนิธิโครงการหลวง
PTTGC has developed a salad tray that made from biodegradable plastic. It has a strong characteristic and can easily be molded,
resulting in reduction of greenhouse gas emissions from production processes and final disposal.
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาถาดบรรจุสลัดทีผ่ ลิตจากพลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ งทน แข็งแรง และขึน้ รูปง่าย ส่งผลให้สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการจัดการซากผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน CSC เป็นหน่วยงานทีบ่ ริษทั ฯ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้บริการลูกค้าตัง้ แต่การให้คำ� ปรึกษา การออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม โดย
เชื่อมต่อนวัตกรรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ตลอดจนจับคูธ่ รุ กิจของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าปลายทาง (End User) โดยบริษทั ฯ
ก�ำลังด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ดงั กล่าวขึน้ ทีศ่ นู ย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์ และสถาบันพลาสติก เพื่อให้ขอ้ มูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2561

FROM TRADITIONAL APPROACH TO CUSTOMER SOLUTION CENTER APPROACH
750,000

2015

1,997,670

2016

954,000

2017

(THB)

Generating Revenue for PTTGC

19.77

28.67

16.61

2015

2016

2017

Resin Producer

Converter

Brand owner

End-user

(ton CO2e per ton product)

Reducing Greenhouse Gas Emissions from Landfill
End-User

Regarding customer complaints, PTTGC investigates,
monitors, resolve, and provides responses to customer
feedback in a timely manner, and prevents recurrence
of the same problems in the future.

ส�ำหรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ ไข และแจ้งข้อมูลผลการตอบสนองต่อข้อเสนอ
แนะของลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมทั้งป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาเดิมขึ้นอีกในอนาคต

RESPONDING TO CUSTOMER FEEDBACK
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า

PTTGC use customer feedback to analyze root causes of
customer complaints and finds effective ways to solve problems.

In response to the government policy called Eastern
Economic Corridor (EEC), PTTGC has a policy to set
up the Business Matching Project, which promotes the
expansion of production capacities, and markets and
investments of plastic industry to neighboring countries.
In 2017, PTTGC has launched a pilot project by
encouraging the business matching among participating
customers with traders in the Republic of the Union of
Myanmar, as the first country. This enable PTTGC to
increase revenue from selling products and also promote
the expansion of Thailand plastic industry.
Furthermore, PTTGC has established the Customer
Solution Center (CSC) to provide services on the design
and manufacturing of innovative products, which adds
value to stakeholders throughout the supply chain. With
this intention, PTTGC is ready to be a solution center
of innovation and customer service in plastic industry.

142

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

PTTGC proposes a solution and solves problems with
customers until the issue is resolved.

เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของรัฐบาล
บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดท�ำโครงการ Business Matching ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการขยายฐานก�ำลังการผลิต ขยายตลาดและ
การลงทุนของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกสูป่ ระเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการน�ำร่องโดยให้การ
สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ กับผู้ค้า
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศแรก ส่งผล
ให้ บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริม
การขยายตลาดให้แก่อตุ สาหกรรมพลาสติกของประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งหน่วยงาน Customer Solution
Center (CSC) เพื่อให้บริการด้านการออกแบบและการผลิต
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรม
พลาสติกอย่างครบวงจร

Customer Solution Center

PTTGC has assigned an external agency to conduct a
customer satisfaction survey, by adopting the survey
method and criteria from the Thailand Quality Award
(TQA) and the Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) of the United States of America, which is
internationally recognized. Key survey topics included:
product quality, service quality, production process,
product value and price, corporate image, and business
relations. In addition, PTTGC has also conducted the
customer engagement survey. The survey results were
reviewed and used for marketing and customer relations
planning. The purposes are to deliver quality products
and services to customers and to continually improve
its customer relationship and satisfaction.

ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกด�ำเนินการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้วิธีการและหลักเกณฑ์
การส�ำรวจจาก Thailand Quality Award (TQA) และ
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) of
the United States of America ซึ่งได้รับการยอมรับในระบบ
สากล โดยได้ ส� ำ รวจในมุ ม มองที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพบริการ คุณภาพกระบวนการผลิต คุณค่า
และราคาของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กร และความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สำ� รวจความผูกพันของลูกค้า
และน�ำผลการส�ำรวจมาทบทวน พร้อมทัง้ วางแผนการด�ำเนินงาน
ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนยกระดับความสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited

143

CUSTOMER SATISFACTION RATINGS
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
In 2017, PTTGC’s customer satisfaction rate was 89.1 percent, which is higher than the target (88.6 percent) and 0.33 points higher
than the industry average. This demonstrates that PTTGC has a good customer relationship management, and has gained trust and
confidence from its customers.

Customer Satisfaction Rate

ในปี 2560 บริษัทฯ มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 89.1 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (ร้อยละ 88.6) และบริษัทฯ มีระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 0.33 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

84.9

88.6

85.8

89.1

2014

2015

2016

2017

> 88.6

Target
for 2017 and 2018

Unit: Percent

CUSTOMER INTERVIEW
“According to its policies to reduce production cost and improve product development, Chinnavorn Plast Co., Ltd. has collaborated with PTTGC
in developing thinner packaging for frozen food using PTTGC’s product “InnoPlus” as raw material. InnoPlus has an excellent strength, high
quality, and can be used in the packaging production process of Chinnavorn Plast Co., Ltd. As a result, Chinnavorn Plast Co., Ltd. has reduced
costs by up to 20 percent. Moreover, by decreasing the use of plastic resin, it reduces the environmental impacts. I was also impressed with the
Voice of Customer system that provides services and identifies customer needs, enabling the company to enhance its competitiveness in
a sustainable manner. Chinnavorn Plast Co., Ltd. looks forward to collaborate with PTTGC in the development of other products in the future”
Mr. Preecha Thanomsaksri
Vice President of Production Department. Chinnavorn Plast Co., Ltd.
“เนื่องจากชินวรพลาส มีนโยบายลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ร่วมมือกับ PTTGC ในการพัฒนาสูตรบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับใช้บรรจุอาหาร
แช่แข็งที่บางลง โดยใช้วัตถุดิบคือผลิตภัณฑ์ InnoPlus ของ PTTGC ที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยม คุณภาพสูง และสามารถใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ
ชินวรพลาสได้ ส่งผลให้ชนิ วรพลาสสามารถลดต้นทุนได้มากถึงร้อยละ 20 อีกทัง้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึง่ ผมรูส้ กึ
ประทับใจต่อระบบ Voice of customer ที่ให้บริการและรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า ท�ำให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับทาง PTTGC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไปในอนาค
คุณปรีชา ถนอมศักดิ์ศรี
Vice President of Production Department บริษัท ชินวรพลาส จ�ำกัด

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

An effective supply chain management from upstream
to downstream can reduce risk from business disruption
in the supply chain, which may post direct impact to
the company’s reputation and operations, as well as
its suppliers, customers and the community. PTTGC,
therefore, has its strategic supply chain management
focused on efficient use of resources and producing
environmentally friendly and safe for health products.
Moreover, PTTGC has supervised and encouraged its
suppliers to conduct their businesses with sustainable
consciousness and in compliance with PTTGC’s Supplier
Code of Conduct, in order to create shared value for
consumers and society.

การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลายน�ำ้ เป็นการลดความเสีย่ งในการหยุดชะงักของธุรกิจใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบต่อคู่ค้า ลูกค้า
และชุมชน บริษัทฯ จึงได้วางยุทธศาสตร์การบริหารห่วงโซ่
อุปทานทีม่ งุ่ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ตลอดจนก�ำกับดูแลและส่งเสริมคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับบริษทั ฯ ให้มคี วามรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนในทุกมิติ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็น
การสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่ผู้บริโภคและสังคม

SUPPLIER MANAGEMENT

การบริหารคู่ค้า

PTTGC has an ethical and transparent supplier
management system, starting from supplier registration,
selection, risk assessment, and annual supplier monitoring
and performance evaluation processes. An evaluation
criteria comprises of environmental, social and good
governance aspects, in order to supervise and assess
supplier’s performance are effective and in compliance
with PTTGC’s supply chain management strategy.

บริษัทฯ มีระบบบริหารคู่ค้าอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส
ตัง้ แต่กระบวนการขึน้ ทะเบียน การคัดเลือก การประเมินความ
เสีย่ ง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของคูค่ า้
ประจ�ำปี โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อควบคุม
ดูแล และตรวจสอบศักยภาพการด�ำเนินงานของคู่ค้าให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทฯ

Feedstock suppliers, such as
condensate and crude oil
คู่ค้าจัดหาวัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบ
ก๊าซคอนเดนเสท และน�ำ้ มันดิบ

Non-Feedstock suppliers, such as
machinery dealer and equipment dealer
คู่ค้าจัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ
เช่น ผู้จ�ำหน่ายเครื่องจักร
ตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์
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Selection and
Registration of
Qualified Suppliers

Supplier Risk
Assessment

Supplier Risk
Management

Annual Supplier
Performance
Evaluation

คัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์บริษทั ฯ

ประเมิน
ความเสี่ยงคู่ค้า

บริหารคู่ค้าตาม
ความเสี่ยง

ประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของ
คู่ค้าประจ�ำปี
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SUPPLIER SELECTION AND
EVALUATION

การคัดเลือกและการตรวจประเมินคู่ค้า

PTTGC has selected and evaluated suppliers by using
a Pre-Qualification Questionnaire to review their
qualifications prior being listed on the Approved Vendor
List (AVL). To be listed on AVL, supplier must exceled
in all four evaluation criteria, inclduing: 1) Technical
Capabilities, 2) Quality Assurance (QA) and Quality
Control (QC), 3) Safety, Health and Environment (SHE),
and 4) Commercial. Moreover, supplier must also passed
an assessment on business ethics and labor law
compliance. PTTGC has monitored suppliers’ annual
performance by employing self-assessment and site
audit, which has been conducted according to the
company’s criteria and product or service provided.

บริษัทฯ คัดเลือกและประเมินคูคาโดยใชแบบสอบถาม เพื1อ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ทู จี่ ะขึน้ ทะเบียนเปนคูค า ของบริษทั ฯ ซึง่
จะตองผานเกณฑการประเมินทั้ง 4 ดาน ไดแก 1. ความ
สามารถทางเทคนิค (Technical) 2. ความสามารถในการ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) 3. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SHE) และ 4. การ
เงิน (Commercial) นอกจากนี้ คูคายังตองผานการประเมิน
ดานจริยธรรมและการดําเนินตามกฎหมายแรงงานอีกดวย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของคูคาประจําป
ในรูปแบบการประเมินตนเองและการตรวจรับรอง (Site
Audit) ตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด และตามประเภทของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ

APPROVED VENDOR LIST AND SUPPLIERS WHO PASSED THE ANNUAL
PERFORMANCE EVALUATION
คู่ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและคู่ค้าที่ผ่านการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี

ESG SUPPLIER AUDIT
ก�รตรวจประเมินคู่ค้�ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
In 2017, three first Tier Critical suppliers were evaluated. Two of which have a good ESG performance, while another supplier has a
moderate result. As a result PTTGC is planning to jointly develop and improve the performance of the supplier with moderate evaluation
result.
ในป 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจประเมินคูคาที่สําคัญ จํานวน 3 ราย โดยคูคาจํานวน 2 ราย มีผลการดําเนินการทางดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี สวนอีก 1 ราย อยูในเกณฑพอใช และบริษัทฯ มีแผนที่จะตองปรับปรุงและพัฒนารวมกัน

AUDIT CRITERIA

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

NUMBER OF AUDITED COMPANIES

GOVERNANCE

AUDIT RESULT

>3.59

PTTGC registers new suppliers that passed qualification processes and evaluates suppliers on annual basis. This is to prevent and
minimize procurement risk.
บริษัทฯ ทําการขึ้นทะเบียนคูคาใหมที่ผานการคัดเลือก และทําการประเมินคูคาเปนประจําทุกป เพื1อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ

Number of Approved Vendor List in 2017
คู่ค้าที่ ได้ขึ้นทะเบียนกับบริษัทฯ ประจ�าปี 2560

417

3,394
Companies

Companies

New Supplier

269

Companies

Existing Supplier

Besides monitoring and evaluation of the suppliers’
annual performance, PTTGC has also assessed the
performance of the first Tier Critical suppliers based on
Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. This
is to raise supplier awareness, which will leads to a good
collaboration and finally resulting in the sustainable
business growth.
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Number of Suppliers Passed
the Annual Performance Evaluation in 2017
คู่ค้าที่ผ่านการประเมินประจ�าปี 2560
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นอกเหนือจากการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของคูคาประจําป บริษัทฯ ไดมีการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานคูค า ทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางดานสิง่ แวดลอม สังคม และ
การกํากับดูแลที่ดีของคูคาที่สําคัญ (1st Tier Critical supplier)
เพื1อสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับคูคา อันจะนํามาซึ่งการ
พัฒนาการดําเนินงานรวมกับบริษทั ฯ สงผลใหเกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจรวมกันอยางยั่งยืน

2014

2015

FEEDSTOCK

2016

Target for Target for
2017
2018

PTTGC’s critical suppliers have
sustainably implemented ESG
with very good performance

NON - FEEDSTOCK

BUILDING A GREEN NETWORK

การสร้างเครือข่ายสีเขียว

PTTGC is committed to build a green network by
encouraging and developing suppliers’ understanding in
sustainable supply chain management approach, which
is in accordance with PTT Group’s Operational Excellence
Management System (OEMS). The system focuses on
development of supplier and contractor’s capability to
be excellence in economic, environmental, and social
management.

บริษทั ฯ มุง มัน่ ในการสรางเครือขายสีเขียวผานการสงเสริมและ
พัฒนาคูคาเพื1อเสริมสรางความเขาใจในแนวทางการบริหาร
หวงโซคุณคาอุปทานอยางยั่งยืนตามระบบปฏิบัติการเปนเลิศ
ของกลุม ปตท. ที่มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของคูคาและ
ผูร บั เหมาใหมกี ารบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และ
สังคมที่เปนเลิศ
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CAPABILITY ENHACEMENT FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT PROJECT
โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
PTTGC has continuously executed the project in collaboration with its suppliers in the form of partnership. Knowledge and innovative
approach were exchanged between PTTGC and suppliers, so that we can co-creation environmentally friendly products that have
excellent performance as well as creating value for the stakeholders. For example, the development of plastic resins and molding
process for producing a thin film, which is used to produce plastic bags. In addition to its robustness, this plastic bag also reduces
the use of resources, energy, greenhouse gas emissions in the production process, and production cost.
บริษัทฯ จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารหวงโซอุปทานที่ยั่งยืนรวมกับคูคาในรูปแบบ Partnership อยางตอเนื1อง โดยบริษัทฯ ไดแลกเปลี่ยน
ความรูและนวัตกรรมกับคูคาในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีคุณสมบัติในการใชงานดีเยี่ยม พรอมทั้งสรางคุณคใหกับผูมีสวนไดเสีย
อาทิ การพัฒนาเม็ดพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูป สําหรับผลิตฟลมบางที่ใชผลิตถุงพลาสติกเพื1อบรรจุผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง
ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน และลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต รวมถึงลดตนทุนในการผลิต

BENEFITS FROM THE PROJECT THROUGHOUT THE SUPPLY CHAIN
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Suppliers have
reduced the use
of plastic resins
by approximately
10.7 percent

Reduced electricity
consumption in
the production
processes of thin
film and plastic bags

Reduced
greenhouse gas
emissions in
the production
processes of thin
film and plastic bags

Reduced production
costs of thin film,
plastic bags, and
transportation costs
by approximately
10 percent

Company’s
customers obtain
the products that
contribute to
environmental
conservation

คูคาลดปริมาณการใช
เม็ดพลาสติกได
ประมาณรอยละ 10.7

ลดการใชไฟฟาใน
กระบวนการผลิต
ฟลมบางและ
ถุงพลาสติก

ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกใน
กระบวนการผลิต
ฟลมบางและ
ถุงพลาสติก

ลดคาใชจายในการ
ผลิตฟลมบางและ
ถุงพลาสติก และ
คาขนสง ประมาณ
รอยละ 10

ลูกคาของบริษัทฯ
ได ใชผลิตภัณฑที่มี
สวนชวยในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

This is a great project where Prepack Thailand Co., Ltd. has cooperated with PTTGC to develop an environmentally
friendly product. With this intention, the project also takes into account the quality of the product and saves
costs of Prepack and PTTGC. This demonstrates the leadership of PTTGC in using resources wisely and
efficiently, as well as engaging in corporate social responsibility and environmental responsibility
Mr. Paradorn Chunlachat
Managing Director of Prepack Thailand Co., Ltd.
โครงการนี้เปนโครงการที่ดีที่บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จํากัด ทํารวมกับ PTTGC ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยยังคํานึงถึงคุณภาพของสินคา พรอมทั้งชวยประหยัดคาใชจายของบริษัทพรีแพค และ PTTGC ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความเปนผูนําของ PTTGC ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีสวนรวม
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คุณภราดร จุลชาต
กรรมการผูจัดการ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จํากัด
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This project helps our company to become a part of environmental conservation. It is a project that drives the
reduction of resources from the upstream suppliers to the manufacturers and also promotes environmentally
friendly products to customers. Therefore, our company would like PTTGC to promote this kind of project to
other products as well
Ms. Niracha Sukolrat
Production Manager of Unique Plastic Industry Co., Ltd.
โครงการนี้ชวยใหบริษัทของเราไดเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเปนโครงการที่ชวยผลักดันการลดการใช
ทรัพยากรตั้งแตตนนํ้ามายังผูผลิตอยางเรา อีกทั้งสงเสริมผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไปสูลูกคา ทั้งนี้ บริษัท
อยากให PTTGC ผลักดันโครงการดี ๆ เชนนี้สูผลิตภัณฑอื1นตอไป
คุณนิรชา ศุกลรัตน
ผูจัดการฝายการผลิต บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY
ผลประเมิณความพึงพอใจของลูกค้า
In addition, in order to build a good supplier relation, PTTGC has organized the Annual Supplier Conference, which is an important
platform for suppliers to express their opinions and suggestions on how to improve the business practices for constructive joint growth.
According to the continued implementation of various projects with suppliers, PTTGC has received more than 80 percent of supplier
satisfaction ratings every year.
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดทําโครงการสรางความสัมพันธกบั คูค า ผานการประชุมเพื1อเปนการสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา บริษทั ฯ จึงไดจดั ใหมกี าร
ประชุม Supplier Conference ประจําป ซึง่ เปนเวทีสาํ คัญใหคคู า ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการรวมพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจ เพื1อการเติบโตรวมกันอยางสรางสรรค ทั้งนี้ จากการดําเนินโครงการตาง ๆ รวมกับคูคาอยางตอเนื1อง สงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลประเมินความ
พึงพอใจจากคูคาสูงกวารอยละ 80 ในทุกป

2014
96%

2015
94%

From the effective supply chain management, PTTGC
has passed the EcoVadis assessment in supply chain
management and has been certified with Green Industry
Level Five: Green Network, which granted by the Ministry
of Industry.

2016
96%

2017
86%

จากการบริหารหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ
สงผลใหบริษัทฯ ผานการประเมินดานบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานจาก EcoVadis และไดรบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมอยาง
ตอเนื1อง

CERTIFICATION OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
BY EXTERNAL AGENCIES
การรับรองการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอก
PTTGC received the environment, social and good governance assessment by Ecovadis and awarded
with the Gold Recognition Level, with an overall score in the top 5 percent (level A).
บริษัทฯ ไดรับการประเมินดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลองคกรที่ดี โดย EcoVadis ในระดับทอง โดย
PTTGC ติดในกลุม Top 5% ดวยคะแนนระดับ A
Moreover, PTTGC has been certified with Green Industry Level Five: Green Network, which is the
highest level granted by the Ministry of Industry. Company that has been certified at this level, has
expanded the scope of the green industry from within to outside of the company and throughout
the supply chain.
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึง่ เปนระดับสูงสุด บริษทั ที่ไดรบั การรับรองในระดับนี้ ไดทาํ การขยายขอบเขตของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวจาก
ในองคกรสูภายนอกตลอดหวงโซอุปทาน
Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited

149

HAPPY AND SAFE WORKPLACE

สถานที่ท�ำ งานที่สร้างสรรค์ความสุขและความปลอดภัย

Human resources are an important driver for business
success and are the foundation of sustainable business,
so PTTGC aims to develop its personnel capabilities,
improves safety standards within the organization, and
creates safety awareness for employees at all levels,
which is in accordance to the company’s strategy called
Strengthen Enablers. Moreover, PTTGC also intends to
create a safe and happy workplace for employees and
contractors to enhance performance and improve the
quality of life, in order for PTTGC to be recognized by
the general public and becomes the most admired
company.

150

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ และเป็นรากฐานของการด�ำเนินธุรกิจ
อย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ จึ ง มุ ่ ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
บุคลากร พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใน
องค์กรควบคู่ ไปกับการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนสมรรถนะ
ขององค์กร ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มี
ความสุขและปลอดภัยต่อพนักงานและผู้รับเหมา เพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพการท�ำงานและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคน
ท�ำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป และเป็นบริษัทฯ
ที่ทุกคนอยากร่วมท�ำงานด้วย

VALUABLE AND HAPPY
EMPLOYEES GRI 103, GRI 401, GRI 403, GRI 405

พนักงานที่ทรงคุณค่า
และมีความสุข GRI 103, GRI 401, GRI 403, GRI 405

Employees are valuable resources that drive the
organization to the success, so PTTGC has given priority
to a recruitment, retain high-potential employees, and
at the same time creating value for the organization to
attract talented personnel, as well as continuously
enhancing the learning and development of employees.
This is to encourage employees to grow in their career
path and also to establish employee engagement, which
leads to sustainable development.

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ช่วยผลักดันองค์กร
ไปสูค่ วามส�ำเร็จ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการสรรหาและ
รักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง ควบคูก่ บั สร้างคุณค่าขององค์กร
เพื่อดึงดูดผูม้ คี วามสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษทั ฯ ตลอดจน
เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันพนักงานให้เติบโตในหน้าทีก่ ารงาน พร้อมทัง้ สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อันน�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป
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PTTGC has been working in consistent with the People
Capability strategic plan, which covers recruitment,
competency development, and retaining quality
employees. The strategic plan is focusing on raising
awareness in the corporate culture and values according
to the GC SPIRIT guidelines, namely Global Mindset,
Customer Focus, Synergy, Performance Excellence,
Innovation, Responsibility for Society, Integrity and Ethics,
Trust and Respect. This is to support operations that
are aligned with the corporate vision and mission
through human resources management systems and
the GC SPIRIT 4 Core Behaviors, which consists of (1)
Take initiative to create better results, (2) Keep improving
self and inspring teamwork, (3) Work proactively to
serve customer’s needs, and (4) Strive for the greater
good. Employee at all levels are encouraged to drive
and concretely establish corporate culture in the
operation, which will build a strong foundation and
support sustainable growth for PTTGC.

บริษัทฯ ดําเนินงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาพนักงาน
(People Capability Stategy) ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการสรรหา
พนักงานใหม การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนการ
รักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหคงอยูก บั บริษทั ฯ โดยมุง เนนการ
ปลูกฝง หลอหลอมวัฒนธรรมและคานิยมองคกรตามแนวทาง
GC SPIRIT อันไดแก Global Mindset, Customer Focus,
Synergy, Performance Excellence, Innovation,
Responsibility for Society, Integrity and Ethics และ Trust
and Respect เพื1อสนับสนุนการดําเนินงานทีส่ อดคลองกับวิสยั
ทัศนและพันธกิจขององคกร ผานระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยและการเสริมสรางพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC
SPIRIT 4 Core Behaviors) ไดแก (1) กลาคิด กลาทํา
สรางสรรคสิ่งทีด่ กี วา (2) พัฒนาตน ทํางานเปนทีม (3) ทํางาน
เชิงรุก สนองตอบความตองการของลูกคา และ (4) มุงปฏิบัติ
งานเพื1อประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน เพื1อผลักดันให
พนั ก งานทุ ก ระดั บ มี ส  ว นร ว มในการขั บ เคลื1อ นและสร า ง
วัฒนธรรมองคกรใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอยางเปนรูป
ธรรม ซึง่ จะชวยสรางรากฐานทีแ่ ข็งแรงและสนับสนุนการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ

PEOPLE CAPABILITY STRATEGY

LEADERSHIP: Focusing on
developing leadership to drive
the future of organization

CULTURE: Focusing on
strengthening the GC SPIRIT
4 Core Behaviors

ORGANIZATION: Focusing on
structuring the organization
that responds to the business
strategies

In 2017, PTTGC has expanded its recruitment methods
through Social Media and other technologies, such as
Facebook and LinkedIn under the name of “PTT Global
Chemical Recruitment”, and Line application under the
Line ID “@pttgc-recruitment”, to announce its job
vacancies and provide information on job applications
to outsiders, coupled with the use of the G-Lens system
which is a large database system that connected to
the job application on the PTTGC’s website. This system
organizes candidates information, which make it easy
to find, and consequently the recruiting process is more
effective. Moreover, PTTGC has Skype application and
VIDYO system to conduct an online interview for
candidates who live in foreign countries. This is
consistent with the human resources management
strategy that wishes to promote an integration of
technology into working precess or create Digital
Mindset.

G-LENS SYSTEM
ระบบ G-LENS
PTTGC has announced job vacancies and managed candidates’ information through the G-Lens system, which promotes convenient,
fast, and effective recruitment process. This system is designed to allow a quick involvement, through online platform, between Human
Resources department and departments that want to recruit new employees.
บริษัทฯ ประกาศตําแหนงงานวางและบริหารจัดการขอมูลของผูสมัครผานระบบ G-Lens ซึ่งสงผลใหการสรรหาพนักงานสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ระบบยังถูกออกแบบมาเพื1อสรางการมีสว นรวมของหนวยงานตนสังกัดทีต่ อ งการสรรหาพนักงาน และหนวยงานทรัพยากรบุคคล
ใหทํางานรวมกันบนระบบออนไลน ไดอยางรวดเร็วมากขึ้น
• The recruiting system is connected to
the SAP information, which allows
fast and easy browsing.

TALENT WORKFORCE:
Focusing on recruiting employees
to respond to the new business
CAPABILITY: Increasing
the competitiveness

GC SPIRIT 4 CORE BEHAVIORS
4 พฤติกรรมหลักต�มค่�นิยม GC SPRIT

• A system to track status and time
spent in each process and for each
position for problem analysis and
improvement
• Line manager can check candidate
profiles through the system

• Can be connected to external
networks, such as job boards.
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ในป 2560 บริษัทฯ ขยายวิธีการสรรหาพนักงานใหกวางขึ้น
โดยผานสื1อสังคมออนไลน (Social Media) และเทคโนโลยี
ตาง ๆ เชน Facebook และ LinkedIn ในชื1อ “PTT Global
Chemical Recruitment” และ Line ในชื1อ @pttgcrecruitment เพื1อสื1อสารตําแหนงงานวางและใหขอ มูลความรู
ดานการสมัครงานแกบุคคลภายนอก ควบคูกับการใชระบบ
G-Lens ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลขนาดใหญท่ีเชื1อมตอกับการ
สมัครงานบนหนาเว็บไซตของบริษทั ฯ ทําใหการจัดเก็บขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสมัครงานของผูสมัครจํานวนมาก
เปนระเบียบ งายตอการคนหาขอมูล และสงผลใหการสรรหา
พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
ระบบการสัมภาษณออนไลนผานโปรแกรม Skype และ
โปรแกรม VIDYO เพื1อสัมภาษณงานผูสมัครที่อาศัยอยูใน
ตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธการบริหารทรัพยากร
มนุษยของบริษัทฯ ที่สงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามามีสวน
กับกระบวนการทํางาน (Digital Mindset)

Integrating Recruiting

• Search Engine Optimization:
Application can be searched through
the file resume or any key words

Screening and Selection

Tracking
and
Reporting

• Social Matcher: the right candidate
for each position can be searched
through the information registered by
candidates in the web job posting.
• Smart Job Publishing: Vacancies can
be posted quickly through the web
job posting.

Analytics Recruiting
Strategies Report

• Report to analyze recruiting aspects.

Collaboration
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นอกจากการขยายวิ ธี ก ารสรรหาพนั ก งานในหลากหลาย
รูปแบบแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสรรหาพนักงาน
ใหม่ที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน
และวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร โดยใช้แบบทดสอบเพื่อ
คัดเลือกพนักงานทีม่ พี ฤติกรรมสอดคล้องกับ 4 พฤติกรรมหลัก
และบรรทัดฐานของพนักงานในบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัด
ท�ำโครงการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพหลายโครงการ
เช่น โครงการ Employee Referral Program (ERP) และการ
ให้ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ
Chemical Engineering Practice School (ChEPS) เป็นต้น

SCHOLARSHIPS FOR MASTER STUDENTS IN THE CHEMICAL ENGINEERING
PRACTICE SCHOOL (CHEPS) PROJECT
PTTGC has selected and awarded scholarships to Master students in Chemical Engineering Practice School (ChEPS) Project, King
Mongkut’s University of Technology Thonburi. After graduation, potential and talented students will be considered to work with
PTTGC in the field of chemical engineering and innovation. Since the initiation of the project in 2011, PTTGC has granted ten
scholarships, and six persons became PTTGC’s employees.
บริษัทฯ คัดเลือกและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ Chemical Engineering Practice School (ChEPS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถจะได้รบั การพิจารณาให้รว่ มงานกับบริษทั ฯ ในสาย
งานด้านวิศวกรรมเคมีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 10 ทุน และได้รับผู้ที่ได้
รับทุนดังกล่าวเข้ามาเป็นพนักงานทั้งหมด 6 คน

EMPLOYEE REFERRAL PROGRAM (ERP)
โครงการ EMPLOYEE REFERRAL PROGRAM (ERP)

0.69
MB

PTTGC has organized the ERP project to recruit qualified employees and fit appropriately to corporate culture and values. This is an
opportunity to find candidates who are suitable for highly competitive positions. PTTGC will reward its employees who refer a qualified
friend or acquaintance to apply for jobs through the ERP project. In 2017, PTTGC has recruited 73 percent of the total vacant jobs
in the ERP project.
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ ERP เพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต�ำแหน่งงานและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ ซึ่ง
ถือเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับบางต�ำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลตอบแทนให้กับ
พนักงานที่แนะน�ำเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาสมัครผ่านโครงการ ERP ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถสรรหาพนักงานใหม่ได้ร้อยละ
73 จากจ�ำนวนต�ำแหน่งงานที่เข้าโครงการ ERP ทั้งหมด

1

9

214

156

9

7

2*

6

13

11

-

-

3*

5

19

18

-

3

4

8

54

35

-

2

Total

20

300

220 (73%)

9 (45%)

12

* Special program: Vice President and Division Mananger position

Number of Students

In addition to expanding the recruitment process in
various ways, PTTGC also highly value the importance
of recruiting new employees who have knowledge and
ability that fit the job position, culture, and values. Test
kit has been used to select candidates, whose behavior
matched PTTGC’s 4 Core Behaviors, and norms.
Moreover, PTTGC has also set up additional projects
to recruit quality employees, such as the Employee
Referral Program (ERP), scholarships for Master students
in the Chemical Engineering Practice School (ChEPS)
Project, etc.

Investment of 0.69
Million Baht
per scholarship

2014

2015

Students who have been selected to be the PTTGC’s Employee
Note: For 2016 and 2017 data, scholarship students are still studying.

VOCATIONAL CHEMICAL ENGINEERING PRACTICE COLLEGE (V-CHEPC) PROGRAM
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-CHEPC) วิทยาลัยมาบตาพุด
PTTGC together with government, academic and industry sectors, such as the Office of Vocational Education Commission, Suksaphattana
Foundation, Petrochemical Industry Group, and Petroleum Institute of Thailand, has conducted the program for developing technical
personnel to give students the opportunity to gain knowledge and practice through the PTTGC internship with advices from PTTGC’s
employees. After passing the V-ChEPC program, students who have ability and qualifications matching the position, have been given
the opportunity to become a PTTGC employee.
บริษทั ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มูลนิธศิ กึ ษาพัฒน์ กลุม่ อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด�ำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิค เพื่อเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงผ่านการฝึกงานกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการท�ำงาน ซึ่งหลังจากผ่านโครงการ V-ChEPC นักศึกษา
ที่มีความสามารถและคุณสมบัติตรงกับต�ำแหน่งงานของบริษัทฯ จะได้รับโอกาสคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

Investment of
8.5 Million Baht
per year

80

PERSONS
Number of
participating
students

14
9

12

Number of Students

8.5
MB

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Year

2017

Students who have Received Schoarships

11

154

2016

2014

2015

2016

2017

Students who have been selected
to be the PTTGC’s Employee

Year

Reducing
expenses of
training and hiring
new employees of
1.44 Million Baht
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Furthermore, PTTGC has collaborated with the IRPC
Technological (IRPCT) College in the establishment of
International Petrochemical and Energy College (iPEC)
to create and develop excellent vocational manpower
that meets the needs of industry in three primary areas,
namely: Petrochemical, Industrial Chemistry, and Energy
Technology. In 2017, PTTGC has provided ten
scholarships amounting to two Million Baht, and has
planned to provide internships to ten students per year.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี
จัดทําโครงการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุม
ปโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) เพื1อสรางและพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวศึกษาที่เปนเลิศ ตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการอยางแทจริงใน 3 สาขาวิชา ไดแก
ปโตรเคมี เคมีอตุ สาหกรรม และเทคนิคพลังงาน โดยในป 2560
บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษารวม 10 ทุน หรือ 2 ลานบาท
พรอมทั้งมีแผนรับนักศึกษาเขาฝกงานจํานวน 10 คนตอป
ในปตอ ๆ ไป

Besides recruiting qualified and talented employees,
PTTGC also aims to develop its employees’ efficiency
and shape their behavior based on the GC SPIRIT, and
enhance leadership excellence in accordance with the
employee development strategies. PTTGC has a clear
career path and development plans for all levels of
employees to continuously develop their skill and
knowledge. Examples of development plan included
the Leadership Excellence Project, PI-ChEPs Project,
Technical Training Project, M-Learning Project, etc.
Additionally, the On-Boarding program has also been
established to allow new employees to adapt to the
corporate culture and colleagues.

นอกจากการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพและความสามารถ
บริษัทฯ ยังมุงพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงานใหเปนไปตามคานิยม GC SPIRIT ตลอดจนเสริม
สรางภาวะความเปนผูนําที่เปนเลิศตามกลยุทธการพัฒนา
บุคลากร โดยบริษัทฯ วางแผนเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพทีช่ ดั เจน ควบคูก บั การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรตาง ๆ
ที่เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ เพื1อพัฒนาทักษะ ความรู
และความสามารถใหพนักงานอยางตอเนื1อง เชน โครงการ
Leadership Excellence โครงการ PI-ChEPs โครงการ
Technical Training และโครงการ M-Learning เปนตน ตลอด
จนมี ก ารจั ด โปรแกรมดู แ ลพนั ก งานใหม (On-Boarding
Program) ซึ่งชวยใหพนักงานใหมสามารถปรับตัวเขากับ
องคกร วัฒนธรรม และเพื1อนรวมงานไดดียิ่งขึ้น

LEADERSHIP EXCELLENCE PROJECT
โครงก�ร Leadership Excellence
PTTGC has the employee development plans to provide the leadership excellence development to its employees at all levels. Various
projects have been established to develop potential and prepare for career advancement suitable for each level of employees. In 2017,
713 persons have participated in these projects and 44 persons were promoted (86 percent). The expenses of recruiting new employees
have been reduced by 26.07 Million Baht
บริษทั ฯ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื1อใหพนักงานทุกระดับไดรบั การพัฒนาภาวะผูน าํ ทีเ่ ปนเลิศ ดวยการกําหนดโครงการตาง ๆ เพื1อพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพรอมสําหรับความกาวหนาในสายอาชีพที่เหมาะสมกับพนักงานแตละระดับ โดยในป 2560 มีผูเขารวมโครงการ 713 คน และได
เลื1อนตําแหนงทั้งหมด 44 คน หรือคิดเปน รอยละ 86 ซึ่งชวยลดคาใชจายในการสรรหาพนักงานใหมไดจํานวน 26.07 ลานบาท
Executive Vice President /
Senior Vice President

Leadership Journey
Vice President
Division Manager
Supervisor / Senior Staff
Junior Staff
Personal Effectiveness
• Leading Self
Individual Contributor
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1. Foundation for Leadership
• Leading Self
• Leading Others
2. The 7 Habits of Highly
Frontline Leader
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Division Manager
1. PTTGC LDP 1
• Leading Self
• Leading Team
• Leading with
Business Mindset
2. PTT Group LDP 1
Emerging Leader

Division Manager
1. PTTGC LDP 2
• Inspirational Leader
• Business Leader
• Global Leader
2. PTT Group LDP 2
3. Advanced Management
Program 2
• Business
• People
Functional Leader

1. Executive Education
• Inspirational Leader
• Business Leader
• Global Leader
2. PTT Group LDP 3
• Strengthening your
Strategic Leadership
• Leaders Learn from Leaders
• The Art of Leadership
(Mindfulness)
3. Advanced Management
Program 2
• Business
• People
Organizational Leader

LEADERSHIP EXCELLENCE PROJECT
โครงก�ร LEADERSHIP EXCELLENCE
Year

Year

2017

186

355

145

26

25

2017

86

2016

121

239

96

-

-

2016

92

2015

30

244

96

70

21

2015

Junior
staff

Supervisor/
Senior staff

Division
Manager

VP

EVP/SVP

44

Year

2017

26.07

2016

23.74

2015

19.12

Number of participants

Participating employees
who have been promoted

Reducing expenses
of training and hiring
new employees

Unit: Persons

Unit: Percent

Unit: Million Baht

GC HERO PROJECT
โครงก�ร GC HERO
PTTGC has the GC Hero project, which recognized and compliment employees, who markedly express their core behaviors according
to the GC SPIRIT values, to represent as role model for each department. Objective is to promote the GC SPIRIT Core Behaviors,
which will improve its employee capabilities and also support PTTGC to become an excellent organization in the business operation.
Nominees who have been approved by the GC SPIRIT Culture committee will receive recognition in Hall of Fame, receive a token of
appreciation, and have a chance to present the project in the PTTGC top executive’s meeting. Additionally, their performances was
included in the annual performance evaluation. In 2017, 322 persons were nominatedand and all of them were approved.
บริษัทฯ จัดทําโครงการ GC Hero โดยยกยองและชมเชยพนักงานที่มีการแสดงออกของพฤติกรรมหลักตามคานิยม GC SPIRIT อยางเดนชัด ใหเปน
บุคคลตนแบบในแตละหนวยงาน เพื1อสงเสริมและสรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานมีพฤติกรรมหลักตามคานิยม GC SPIRIT ซึ่งจะชวย
พัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพสูงขึ้น พรอมทั้งสนับสนุนใหบริษัทฯ เปนองคกรที่เปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผู ไดรับการเสนอชื1อและผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ GC SPIRIT Culture จะไดรับ Recognition ใน Hall of Fame รับของที่ระลึก และมานําเสนอตอที่ประชุมผูบริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ รวมถึงใชผลการดําเนินงานดังกลาวประกอบการประเมินผลงานประจําป โดยในป 2560 มีผู ไดรับการเสนอชื1อและผานการพิจารณา
ทั้งหมด 322 คน
OBVIOUSLY PRACTICE AT LEAST 1 OF 4 CORE BEHAVIORS
INFLUENCE OTHERS TO DO 4 CORE BEHAVIORS OF GC SPIRIT
SIGNIFICANTLY CONTRIBUTE TO TEAM SO THAT THE TEAM CAN DELIVER VALUABLE RESULT
SHOW LEADERSHIP BEYOND HIS/HER NORMAL ACCOUNTABILITY
AND TAKE ON EXTRA RESPONSIBILITIES
PERCEIVED AS A RELIABLE AND DEDICATED PERSON IN A TEAM

EXAMPLE OF THE GC HERO PROJECT IN 2017
ตัวอย่�งโครงก�ร GC HERO ปี 2560
P-PS-TE CAPACITY BUILDING PROJECT / โครงก�รเพิ่มกำ�ลังผลิต P-PS-TE

This project aims to study the factors and assess the impacts that may affect a capacity increase, which is consistent with the GC
Core Behaviors that promote creativity and encourage employees to do things differently and to think innovatively.
โครงการนีเ้ ปนโครงการทีม่ งุ ศึกษาปจจัยและประเมินผลกระทบตาง ๆ ทีอ่ าจสงผลตอการเพิม่ กําลังการผลิต ซึง่ สอดคลองกับพฤติกรรมหลักของ GC
ที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคและผลักดันใหพนักงานกลาคิด กลาทํา

4,380
TONS
Increasing production
capacity by 4,380 tons

219
MB
Increasing revenues from
product sales by
219 Million Baht

1.46
Million
kW

Reducing energy consumption
by 1.46 Million kilowatts

4.38
MB
Saving costs by
4.38 Million Baht
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PRODUCTIVITY IMPROVEMENT AND INNOVATIVE CREATION TRAINING
BY LEARNING CONCEPT OF CHEMICAL ENGINEERING PRACTICE SCHOOL
(PI-CHEPS) PROJECT
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (PI-CHEPS)
PTTGC has implemented the PI-ChEPs Project to foster operational employees to innovate and create projects or approaches for
optimizing production processes based on integrated learning principles by learning from actual practices and applied knowledge
to create innovation, which resulting in rational problem solving.
บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการ PI-ChEPs เพื่อผลักดันให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถคิดค้นและสร้างสรรค์ โครงการหรือแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม ท�ำให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล

In 2017, PTTGC has introduced the M-Learning system to enhance learning of new employees through applications on mobile phones,
notebooks and computers. Nine basic courses for new employees have been included in the applications, such as PTTGC Energy
Management System, GC OEMS Introduction, Sustainability Management, Corporate Governance & Corporate Compliance, etc.
PTTGC has also planned to expand its implementations in 2018 by increasing the curriculum to cover general employees, both
operational and executive levels, such as SAP Integration, Live Learning, Basic Safety, and Process Safety Management (PSM), etc.
ในปี 2560 บริษทั ฯ จัดท�ำระบบ M-Learning เพื่อเสริมสร้างการเรียนรูข้ องพนักงานใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ โน้ตบุค๊ และคอมพิวเตอร์
โดยบรรจุ 9 หลักสูตรพืน้ ฐาน ส�ำหรับพนักงานใหม่ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าว เช่น PTTGC Energy Management System, GC OEMS Introduction,
Sustainability Management และ Corporate Governance & Corporate Compliance เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนขยายผลการด�ำเนินงานในปี
2561 ด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุมพนักงานทั่วไปทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร เช่น SAP Integration, Live Learning,
Basic Safety และ Process Safety Management (PSM) เป็นต้น

9
courses
are:

Costs reduced from the productivity improvement project

Number of projects

Projects that apply knowledge from this project

MOBILE LEARNING PROJECT
โครงการ M-LEARNING

MB

Year

MB

MB

MB

Unit: Project

100 percent of new employees

BUILD CAPABILITY FOR BUSINESS AS USUAL PROJECT
โครงการเสริมสร้าง CAPABILITY FOR BAU
PTTGC has empowered engineers by providing trainings and sharing sessions on various topics, such as Advanced Engineering Skills,
Electrical skill, Rotating skill, Instrument skill, Static skill, etc. Moreover, consultant and mentoring courses have been provided tosenior
employees and department managers to develop competent engineers. The main objective is to enable engineers to control and
maintain machines for the reliability.
บริษัทฯ เสริมสร้างศักยภาพของวิศวกรในโรงงาน โดยจัดอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ทักษะขั้นสูงส�ำหรับวิศวกรในการ
ท�ำงานกับเครื่องจักร เช่น Electrical skill, Rotating skill, Instrument skill และ Static skill เป็นต้น ตลอดจนจัดให้พนักงานอาวุโสและผู้จัดการส่วน
เข้ารับการอบรมการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้วิศวกรสามารถควบคุมและดูแล
เครื่องจักรให้มีความมั่นคงในการผลิต (Reliability)
Input
• Classroom Training
• Knowledge Sharing
• Small Group
Discussion

Process
• Assignment
• Job Enlargement

Output
• Evidences Report
in Star Format
• Competency
Assessment

Strengthening WI/WP, OEMS, eMOC and other in Own Area
Engineering Progression Scheme / Competency Catalogue
Strengthening Mentoring System
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Workbook and Logbook

Define Assigned Experience
Engineers

EPC and Line Manager

SUMMARY OF TRAINING
สรุปผลการฝึกอบรม
TYPE OF TRAINING
Leadership
development

Technical
Training

New Capability
for Growth

AVERAGE
TRAINING
HOUR
Male

Female

INVESMENT IN EMPLOYEE
TRAINING
Investment in Employee
Training

161 Million Baht
40,592.75

56,693.50

69,745.50

17,592.50
162,361.75 47,887.50
Unit: Hour

Unit: Hour

Return of Investment

5 Percent

Legal/
Mandatory SHE

In addition to employee capability development and
building excellent leadership skill, PTTGC also has several
other project to retain high-potetial employees, such as
the Max Project, Top Talent Development Project, etc.

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพสูงสุดและ
มีภาวะความเป็นผู้น�ำที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทฯ ยังด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่คู่กับ
องค์กร เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ทัว่ ทัง้ องค์กร และโครงการ Top Talent Development เป็นต้น
Integrated Sustainability Report 2017
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MAX PROJECT
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
Since September 2016, PTTGC has executed Max Project to strive toward operational excellence and enhance capabilities in the
overall business competition. More than 1,000 PTTGC’s employees have participated in this project and more than 850 projects have
been implemented under the Max Project. The result for implementing this project enables PTTGC to increase revenue approximately
three billion Baht in 2017. PTTGC will partially allocate the revenue derived from the implementation of the Max Project as a reward
to employees, in order to encourage employees to develop their performance and to achieve the targets. The awards are divided
into three levels: organization level, team level and individual level.
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ Max Project ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2559 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการและเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ โดยภาพรวม โดยมี จ� ำ นวนพนั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการกว่ า 1000 คน และมี โ ครงการที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ไปแล้ ว
กว่า 850 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 ได้กว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น
จากการด�ำเนินโครงการ Max Project ส่วนหนึง่ จะพิจารณาจัดสรรเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแบ่งสัดส่วนรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล

Based on the implementations of abovementioned
projects, PTTGC has cooperated with external
consultants, who have expertise in conducting employee
engagement survey, to analyse factors that affect
engagement level, and develop working plans for each
function for a concrete improvement. Moreover, PTTGC
has compared the results with other companies in the
same industry both from Asia Pacific and global, and
among the groups of internal employees, which reflects
more detailed and effective results. This is to find an
improvement approach for PTTGC in becoming a role
model organization in employee development and the
most admire company.

จากการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทฯ ร่วมกับที่
ปรึ ก ษาจากภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ท� ำ การส� ำ รวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ โดยวิเคราะห์หาปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น และจั ด ท� ำ แผนงานรายสายงาน
เพื่อปรับปรุงแก้ ไขอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังน�ำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมระดั บ เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก และระดั บ โลก รวมถึ ง
พิจารณาเปรียบเทียบกลุม่ พนักงานภายใน ซึง่ สะท้อนผลลัพธ์
ที่ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดูแลพนักงาน
ที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วย

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY
การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
84.82

Employees Participating
in this Project (Persons)

Number of Projects that Apply
Knowledge from This Project (Projects)

2014

In 2017, PTTGC organized Top Talent Development Project to prepare high-potential senior employees and department managers
with leadership skill, and to be qualified to become executives in the future. In the Top Talent Day event, participants received lectures
on successful leadership, from both internal and external perspectives, as well as group and individual assignments were assigned to
participants. Career Path was set for each Top Talent, in order to set a clear development and growth plan.
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ Top Talent Development ในปี 2560 เพื่อพัฒนาพนักงานระดับพนักงานอาวุโสและผู้จัดการส่วนที่มีศักยภาพสูง ให้มีภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ� สูงและมีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อมส�ำหรับการพัฒนาเพื่อก้าวเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในอนาคต โดยการด�ำเนินโครงการฯ แบ่งเป็นการฟังบรรยาย
เพื่อเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในกิจกรรม Top Talent Days ควบคู่ไปกับการมอบหมายงานกลุ่ม
และงานรายบุคคล ตลอดจนการท�ำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้กับ Top Talent ทุกคนเพื่อให้มีความชัดเจนในการพัฒนาและการเติบโตใน
สายอาชีพ

189

PERSONS

Senior Employee

160

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

87 83 85.76 97

2015

Male

PERSONS

8.2%

2016

89 86 88.17 99

80

2017

TARGET

Employee Engagement

Female

Year

Employee Participating in survey
Unit: Percent

EMPLOYEE TURNOVER RATE
อัตราการลาออกของพนักงาน

12.4

Employees Recieved the Promotion

126

89 84 87.52 99

Increased Revenue from the
Implementation of Max Project
(Million Baht)

TOP TALENT DEVELOPMENT PROJECT
โครงการ Top Talent Development

Participating Employees

96

17.0

44

23.7

5.06

3.67

2.63

2014

2015

2016

3.90
2017

YEAR

Employee Turnover Rate (Percent)
Reducing Expenses of Training and Hiring New Employees (Million Baht)

Unit: Percent

Department Managers
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คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน GRI 403-2

PTTGC strives to improve the quality of life of all
employees to promote the Work-Life Balance and
protect employees in accordance with the Thai Labor
Standard (TLS 8001-2010) and International Human
Rights standards. Additionally, PTTGC has established
projects to enhance employees’ well-being and create
a suitable working environment to improve employees’
effectiveness and motivation.

บริษทั ฯ มุง พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงานทุกคน เพื1อใหเกิด
ความสมดุลในการปฏิบตั งิ านและการใชชวี ติ สวนตัว พรอมทัง้
ดูแลพนักงานตามหลักกฎหมายคุม ครองแรงงานตามมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนจัดทําโครงการเสริมสรางความเปน
อยูท ดี่ ขี องพนักงาน ควบคูก บั การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
เพื1อชวยเสริมศักยภาพและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน

PTTGC has conducted an environmental inspection in
the workplace, such as light, noise, temperature, humidity,
air quality, and ergonomic risk assessment of employees,
in order to promote suitable working environment, and
a happy workplace.

บริษทั ฯ ดําเนินการตรวจสอบสภาพแวดลอมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมาย เชน แสง เสียง อุณหภูมิ ความชืน้ และคุณภาพ
อากาศ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรของ
พนักงาน เพื1อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการเปนองคกรแหงความสุข

PTTGC has implemented projects to promote good
physical and mental health for all employees, in order
to maintain the company’s position as a Happy
Workplace organization role model, for example the
Employee Assistance Program (EAP), Fat Killer 90 Days
Challenge, etc.

ERGONOMICS RISK ASSESSMENT PROGRAM
โครงก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รยศ�สตร์
PTTGC has assessed the ergonomics risk of its employees to appropriately improve the working environment and reduce ergonomicrelated injuries and illnesses of its employees. The assessment results showed that 91.2 percent of assessed employees have inappropriate
working postures and the environment. Therefore, PTTGC has prepared a knowledge flyer, provided ergonomics training to employees
to advise them on correct working postures and has improved the working environment.
บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรของพนักงาน เพื1อปรับปรุงสภาพแวดลอมของพื้นที่ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม และลดอาการเจ็บ
ปวยดานการยศาสตรของพนักงาน ซึ่งพบวา รอยละ 91.2 ของพนักงานที่ไดรับการประเมินความเสี่ยง มีทาทางการปฏิบัติงานและสภาพแวดลอม
ในการปฏิบตั งิ านที่ไมเหมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดทําใบปลิวใหความรู และจัดอบรมดานการยศาสตรใหแกพนักงาน เพื1อแนะนําทาทางการปฏิบตั ิ
งานที่ถูกตอง พรอมทั้งปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP)
โครงก�ร EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP)
PTTGC has implemented the EAP to provide employees with counselling and advising service on solving problems like discouragement,
stress, work-related and family problems, etc. Employees will receive mental health care from external professionals via a 24-hours
telephone service or an one-on-one session. In addition, PTTGC has also organized annual booth events for its employees to raise
awareness of their mental health.
บริษัทฯ ดําเนินโครงการ EAP เพื1อใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกพนักงานในการแกปญหาตาง ๆ อาทิ ความทอใจ ความตึงเครียด ปญหาในการ
ทํางาน และปญหาครอบครัว เปนตน โดยพนักงานจะไดรับการดูแลทางดานสุขภาวะทางจิตใจจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางดานการใหคํา
ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก ผานทางโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง หรือการนัดหมายลวงหนาเพื1อเขาพบเปนการสวนตัว รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมบูธ
ประจําป เพื1อสรางความตระหนักรูส ภาวะจิตใจของตนเอง

Level 1: Good sitting posture, but may cause
an ergonomic problem if sitting in the same
position for an extended period of time.
ท า นั่ ง ปฏิ บั ติ ง านความเหมาะสมในระดั บ ที่
ยอมรับได แตอาจมีปญหาทางการยศาสตร ได
ถามีการทํางานดังกลาวซํา้ ๆ ตอเนื1องกันเปนเวลา
นานกวาเดิม

Level 2: Slightly poor sitting posture,
which needed analysis and monitoring
constantly.
ทานั่งปฏิบัติงานเริ่มไมเหมาะสม ควรดําเนิน
การวิเคราะหหรือพิจารณา มีการศึกษาละเอียดขึน้
และติดตามวัดผลอยางตอเนื1อง

Level 4: Severely poor sitting posture,
which causes ergonomic problems.
Analysis and improvement are needed
immediately.
ทานั่งปฏิบัติงานไมเหมาะสมมาก งานนั้นมี
ปญหาดานการยศาสตร ตองดําเนินการวิเคราะห
และปรับปรุงทันที

Level 3: Inappropriate sitting posture,
which causes early ergonomic problems.
Analysis and improvement is necessary.
ทานั่งปฏิบัติงานไมเหมาะสม งานนั้นเริ่มเปน
ปญหา ตองศึกษาเพิ่มเติม ทําการวิเคราะห
และรีบดําเนินการปรังปรุงงานดังกลาว

2014

2015

Year

2017

Unit: Person

PTTGC has orgaznied the Fat Killer 90 Days Challenge Project to promote good health of employees and reduce risk from obesity,
as well as to create a role model of healthy employees who can perform Health Sharing to others. The project focuses on educating
and supporting appropriate exercises coupled with suitable nutrition consumptions for target employees, such as employees with a
Body Mass Index (BMI) exceeding 25 (overweight) and a level of blood pressure above 120/100 mmHg. In 2017, the total number
of participants in this project was 1,327 persons, which was 30 percent higher than the number of participants in 2016.
บริษทั ฯ จัดทําโครงการ Fat Killer 90 Days Challenge เพื1อเสริมสรางสุขภาพทีด่ ขี องพนักงานและลดความเสีย่ งจากโรคอวน ตลอดจนสรางตนแบบ
พนักงานที่มีสุขภาพดีที่สามารถถายทอดความรูดานสุขภาพไปยังผูอื1นได (Health Sharing) โดยโครงการฯ มุงเนนการใหความรูในเรื1องออกกําลังกายที่
ถูกวิธี และเรื1องโภชนาการที่เหมาะสมใหแกพนักงานกลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานที่มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เกิน 25 (นํ้าหนัก
เกินมาตรฐาน) และมีคาความดันโลหิตสูงกวา 120/100 ซึ่งในป 2560 มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 1,327 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกวาป 2559 คิดเปนรอยละ 30
Suggestion of Nutrition and
Exercise Plan to Participants

Nutrition Plan

Exercise Plan

Number of Participants

Monitoring Results of Participants
726
170

68

59

Number of Participants

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

2016

FAT KILLER 90 DAYS CHALLENGE PROJECT
โครงก�ร FAT KILLER 90 DAYS CHALLENGE

2014
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บริษัทฯ ไดจัด ทํา โครงการเพื1อเสริ มสร างสุ ข ภาพทั้ ง ทาง
รางกายและจิตใจใหพนักงานทุกคน เพือ1 คงความเปนตนแบบ
องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) อาทิ โครงการ
Employee Assistance Program (EAP) และโครงการ
Fat Killer 90 Days Challenge เปนตน

Number of
Participants

EMPLOYEE WELL-BEING GRI 403-2

1,013
233

2015

1,327
450

230

2016
Number of Participants who BMI
Value has Improved

428

424

2017

223
Year

Number of Participants who have
Lost Abdominal Fat
Unit: Person
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Moreover, PTTGC has implemented the NonCommunicable Diseases (NCDs) project to reduce the
risk of NCDs among employees by providing knowledge
and understanding of NCDs through workshops,
promoting behavioral change, for instance eating
behavior and exercise routine of risky employees. This
is to reduce the occurrence of NCDs. In addition, PTTGC
has provided sport & recreation clubs, as well as fitness
facilities in various locations to promote healthiness of
its employees.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ NCDs ขึ้น เพื1อลด
ความเสีย่ งการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง (Non Communicable
Diseases: NCDs) ของพนักงาน โดยใหความรูแ ละความเขาใจ
เกี่ยวกับโรค NCDs ผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้ง
สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต เชน
พฤติ ก รรมการกิ น และการออกกํ า ลั ง กายของพนั ก งาน
กลุมเสี่ยง เพื1อลดการเกิดโรคในกลุม NCDs อีกทั้งบริษัทฯ
ยั ง จั ด ให มี ช มรมกี ฬ าและสั น ทนาการ ตลอดจนสถานที่
ออกกําลังกายตามแหลงตาง ๆ เพื1อสงเสริมใหพนักงานมี
สุขภาพที่แข็งแรงอีกดวย

SPORT & RECREATION CLUBS
ชมรมกีฬ�และสันทน�ก�ร
PTTGC has supported the establishment of sports and recreation clubs, as well as provided fitness facilities for its employess. In 2017,
PTTGC has provided 13 fitness facilities, both in Bangkok and Rayong areas, to raise their consciousness in health and exercise.
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการ โดยในป 2560 บริษัทฯ จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายใหแกพนักงานจํานวน 13 แหง
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง เพื1อสงเสริมใหพนักงานใสใจสุขภาพและออกกําลังกายมากขึ้น

Number of Participants

25,025
7,524
2015

Number of Clubs Participants (Times)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

Furthermore, PTTGC has also taken care of its retiring
employees by establishing the Happy Retirement
Program to prepare its employees for retirement and to
provide welfare and benefits for retired employees,
such as a special rate for health insurance, etc.

บริษัทฯ ยังดูแลพนักงานไปจนถึงหลังเกษียณอายุ โดยไดจัด
โครงการ Happy Retirement เพื1อเตรียมความพรอมกอน
เกษียณ พรอมทั้งมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ
สําหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุ เชน ประกันสุขภาพราคาพิเศษ
เปนตน

HAPPY RETIREMENT PROGRAM
โครงก�ร HAPPY RETIREMENT
PTTGC has organized retirement course for retiring employees, which cover the topic of readiness, happiness and stability. The Course
is provided to employees with aged over 55 or older, as well as interested employees. PTTGC has invited the experts to provide a
better understanding on healthy life, elderly rights and welfare, financial planning and wealth management, and offers the retired
employees a special rate of health insurance, to make them have a happy and secure retirement life. In 2017, there were 310
participants in three courses: 127 participants in the holistic health course, 92 participants in the elder law course, and 91 participants
in the money wealth course.

41,115

38,009

30,895

28,431
10,220

9,578

2016

2017

Number of Fitness Facilities Users (Times)

Year

Unit: Person

Total
Unit: Person
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นอกเหนือจากโครงการตาง ๆ ขางตน บริษัทฯ ยังมอบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามกฎหมายใหแกพนักงานทุกคน เชน การกําหนดชั่วโมง
ทํางานที่ยืดหยุน สวัสดิการโครงการกูยืมฉุกเฉิน สวัสดิการ
เงินชวยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบตั ิ และสวัสดิการเงิน
ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ตลอดจนจัดใหมีหองใหนมบุตร
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และกําหนดสิทธิการลาเพื1อคลอดบุตร และ
ดูแลภรรยาทีเ่ พิง่ คลอดบุตรมากกวากฎหมายกําหนด เปนตน

บริษทั ฯ จัดอบรมเรื1องการเตรียมความพรอมเขาสูว ยั เกษียณ อยางมีความสุขและมัน่ คง สําหรับกลุม พนักงานทีอ่ ายุ 55 ปขนึ้ ไป และพนักงานทีส่ นใจ
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหความรูความเขาใจดานสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการผูสูงอายุ การวางแผนการเงินและบริหารทรัพยสิน ตลอดจนมี
ประกั น สุ ข ภาพราคาพิ เ ศษสํ า หรั บ พนั ก งานเกษี ย ณ เพื1อ ให พ นั ก งานดํ า เนิ น ชี วิ ต ในวั ย เกษี ย ณได อ ย า งเป น มั่ น คงและมี ค วามสุ ข
ในป 2560 มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 310 คน จาก 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสุขภาพองครวม จํานวน 127 คน หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ผูส งู อายุ จํานวน 92 คน และหลักสูตร Money Wealth จํานวน 91 คน

PTTGC has provided 25 Sport & Recreation Clubs, such as Football Club,
Cycling Club, Photography Club, Diving Club, Health Club, etc.

32,549

Apart from the above-mentioned projects, PTTGC has
provided welfare and benefits to its employees in
addition to regular legal requirement, such as flexible
working hours, emergency loan, disaster relief loan and
tuition benefits for employees’ children. Moreover,
PTTGC has provided breastfeeding rooms in office areas,
and has given more maternity and paternity rights than
required by the law.

Moreover, PTTGC has established a welfare committee
in accordance with the Labor Protection Act BE 2541.
The welfare committee is responsible for monitoring
labor rights, welfare, and working conditions of its
employees, including collecting comments and
complaints. The welfare committee is elected by
representatives of all employees.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิ การใน
สถานประกอบกิจการ หรือ คสส. (Welfare Committee)
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื1อดูแล
เรื1องสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของ
พนักงาน ซึ่ง คสส. ไดรับคัดเลือกมาจากตัวแทนพนักงาน
ทุกคนของบริษัท ฯ
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GRI 403-2

PTTGC is aware of the occupational health and safety
risks that resulted from business activities and can cause
impact on its employees, contractors, communities, and
properties. Therefore, PTTGC has the Occupational
Health and Safety Management Guidelines to manage
Process Safety Management and Personal Safety
Management. In addition, PTTGC also has a reporting
and monitoring system, along with cultivation of safety
culture for all employees and its suppliers to prevent
risks and potential impacts that may happen to
employees and contractors.

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งด า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยตอพนักงาน ผูรับเหมา ชุมชน และทรัพยสิน
ที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย ทั้งในการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิต และการบริหารความปลอดภัย
สวนบุคคล พรอมทั้งจัดทําระบบรายงานและระบบติดตาม
ตรวจสอบ ควบคูไปกับการปลูกฝงวัฒนธรรมดานควปลอดภัย
ใหกับพนักงานทุกคน รวมไปถึงคูคาของบริษัทฯ เพื1อปองกัน
ปจจัยเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอพนักงานและผูร บั เหมา

PROCESS SAFETY

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

PTTGC has utilized Hazard Operability Study or HAZOP
approach for the Process Safety Management, which
starting from risk assessment at the design stage,
operation process, maintenance process, and standard
verification for both normal and emergency situations.
This management approach is in compliance with the
company’s strategy called Operation Excellence
Management System (OEMS) to maintain safety
standards and plant reliability.

บริษทั ฯ บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โดย
ประเมินความเสี่ยงตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการ
ดําเนินงาน การบํารุงรักษา และการทวนสอบมาตรฐานทัง้ ใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินดวยแนวทาง Hazard Operability
Study หรือ HAZOP ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ คือ
ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เปนเลิศ (Operation
Excellence Management System: OEMS) เพื1อรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยและความนาเชื1อถือของโรงงาน
(Reliability)

PTTGC has implemented the Process Safety Enhancement
Program to ensure maximum safety and has established
PTTGC PSM 5 years Roadmap (2017-2021) in
cooperation with DuPont, a leading company with an
international reputation for safety, to improve its safety
standard system and to achieve the goal of being the
Zero Accident Organization.

As part of the PTTGC PSM 5 years Roadmap (2017-2021), PTTGC has implemented five steps of the Safety Management Implementation
Framework to strengthen Safety leadership in the organization, which has led to the development of effective safety culture and
safety management system. In 2017, PTTGC has launched the Inspirational Leadership Program and has planned to implement a
system development program for Incident Investigation, Field Risk Assessment, Management of Change for Personnel Program in
2018 and Process Safety Information & Process Hazard Analysis in 2019.
บริษัทฯ ดําเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการความปลอดภัย 5 ขั้นตอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน PTTGC PSM 5 years Roadmap (2017-2021) เพื1อ
เสริมสรางภาวะผูน าํ ดานความปลอดภัยในองคกร ซึง่ นําไปสูก ารสรางวัฒนธรรมและระบบการจัดการดานความปลอดภัยอยางแทจริง โดยในป 2560
บริษทั ฯ จัดทําโครงการ Inspirational Leadership พรอมทัง้ วางแผนทีจ่ ะดําเนินโครงการพัฒนาระบบ Incident investigation, Field Risk Assessment
และ Management of Change in People ในป 2561 และโครงการพัฒนาระบบ Process Safety Information & Process Hazard Analysis ใน
ป 2562

KEY ACTIVITIES

• Process Safety
Information
• Trade Secret
• Training

PROPOSE PROGRAM

2017 PROGRAM

OPERATION EXCELLENCE MANAGEMENT SYSTEM (OEMS)
ระบบก�รบริห�รจัดก�รปฏิบัติก�รที่เป็นเลิศ
• Employee Participation
• Emergency Management
and Response
• Incident Investigation
• Compliance Audit

บริษทั ฯ ดําเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื1อใหเกิดความปลอดภัย
สูงสุด พรอมทั้งจัดทํา PTTGC PSM 5 years Roadmap
(2017-2021) รวมกับ DuPont ซึง่ เปนบริษทั ชัน้ นําทีม่ ชี ื1อเสียง
ดานความปลอดภัยระดับสากล เพื1อพัฒนาระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของบริษัทฯ ใหบรรลุเปาหมายที่เปนองคกร
ที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือ Zero Accident Organizations

SAFETY MANAGEMENT IMPLEMENTATION FRAMEWORK
กรอบก�รบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัย

STEP

OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY GRI 403-2

11
Assess
the Current State

2
Envision
the Future State

3
Plan
The Transition

44
Implement
the Change

5
Sustain and
Improve

• ASSESS
CURRENT
SAFETY
CULTURE FOR
THE ORGANIZATION
(SPS ONLINE
SURVEY)
• 22 ELEMENTS
ASSESSMENT
OF SAFETY
MANAGEMENT
SYSTEM
EFFECTIVENESS
• BENCHMARK OF
EACH SITE
CULTURE

• CONDUCT
EXECUTIVE
LEADERSHIP
WORKSHOP FOR
SENIOR
MANAGEMENT TO
DISCUSS SPS
RESULTS AND
ALIGN ON HIGH
LEVEL
IMPROVEMENT
DIRECTION

• DESIGN AN
IMPROVEMENT
ROADMAP WITH
SITE LEADERS
THROUGH
ACTION
PLANNING
WORKSHOP
(APW)

• INSPIRATIONAL LEADERSHIP CASCADE
• TECHNICAL MODULE UPGRADE PROGRAM
• INCIDENT INVESTIGATION
• PROCESS SAFETY INFORMATION
• PROCESS HAZARD ANALYSIS
• MANAGEMENT OF CHANGE FOR
PERSONNEL
• FIELD RISK ASSESSMENT
• CORPORATE CAPABILITY BUILDING &
MANAGING PROCESS
• CAPABILITY BUILDING PLATFORM FOR
CORPORATE

WHERE ARE YOU?
WHERE ARE THE
GAPS?

WHERE DO YOU
WANT TO GO?

HOW DO YOU
WANT TO GET
THERE?

WHAT DO YOU WANT TO DO TO GET THERE?

• LEADERSHIP
PROGRAM
GOVERNANCE
PROCESSES
• DASHBOARD TO
TRACK EFFECTIVE
LEADERSHIP
CHANGES
• CORPORATE & BU
GOVERNANCE

WHAT EFFORTS SHOULD
BE DONE TO SUSTAIN?

PSM EXCELLENT IMPLEMENTATION 2018-2019

• Operating Procedure
• Hot Work Permit
• PSSR
• Contractor
• Trade Secret
CONTENT
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INSPIRATIONAL LEADERSHIP PROGRAM
โครงการผู้น�ำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

CONTRACTOR SHE MANAGEMENT PROGRAM
โครงการ CONTRACTOR SHE MANAGEMENT

To encourage executives to become role models in safety operations, while promoting effective process safety, the Inspirational
Leadership Program has been initiated. Executives participated in the program has gained knowledge and understanding in risks in
the production process, which are then used to establish risk control measures and consequently lead to an effective Process Safety
Management. PTTGC targeted a 90 percent of the executives to participate in the program. In 2017, the total number of executives
that participated in the program was 52 or equivalent to 92 percent.

PTTGC has two types of Contractor SSHE Management Program, 1) management plan for normal period and 2) management plan
for turnaround period. These management programs have been implemented according to the established guidelines and procedures,
including contractor selection process, work preparation, performance monitoring during operations, and evaluation process for
improvement. The objective of these programs is to maximize safety operation. The program covers the environmental aspect by
using the Green Turnaround procedure to reduce impact on the environmental and surrounding communities.

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการผู้น�ำที่สร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้อื่น เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความเสีย่ งในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางควบคุมความเสีย่ ง อันน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าให้ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ซึ่งในปี 2560 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
52 คน หรือร้อยละ 92

บริษัทฯ จัดท�ำแผนการบริหารจัดการผู้รับเหมา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การบริหารจัดการในช่วงเวลาปกติ (Normal period) และการบริหารจัดการ
ในช่วง Turnaround โดยด�ำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนที่กำ� หนด เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา การเตรียมงาน การตรวจสอบผล
การด�ำเนินการระหว่างปฏิบัติ จนถึงขั้นตอนการประเมินผลเพื่อปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งนี้
การด�ำเนินงานยังครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ขั้นตอน Green Turnaround เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

Besides the collaboration program with DuPont as
mentioned above, PTTGC has planned additional safety
programs to strengthen process safety for its employees
and contractors, for example, the Safety Stand Down
Day Program, and the Contractor SHE Management Plan.

นอกจากโครงการที่พัฒนาร่วมกับ DuPont ข้างต้นแล้ว
บริษทั ฯ ยังจัดท�ำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
เพื่อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นความปลอดภั ย ใน
กระบวนการผลิตส�ำหรับพนักงานและผูร้ บั เหมา เช่น โครงการ
Safety Stand Down Day และแผนการบริหารจัดการผูร้ บั เหมา
ด้าน SHE (Contractor SHE Management) เป็นต้น

SAFETY STAND DOWN DAY PROGRAM
โครงการ SAFETY STAND DOWN DAY
In 2017, there was several plant shutdowns and turnarounds, which resulted in an increase of the injury rate of employees and
contractors. Therefore, PTTGC arranged the Safety Stand Down Day Program to reduce operational accidents. The objective was for
executives to demonstrate their responsibility in accident prevention within the operation areas, communicate safety performance of
the second half of 2017 to raise awareness of employees and contractors and safety commitment to prevent operational accident,
which will finally lead to the Zero Accident Organization. The Safety Stand Down Day Program has been organized on the same day
and time throughout the PTTGC Group.
เนื่องจากในปี 2560 มีการซ่อมบ�ำรุงใหญ่ (Turnaround) และ Plant shutdown หลายโรงงาน ส่งผลให้อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ จึงจัดท�ำโครงการ Safety Stand Down Day เพื่อให้ผบู้ ริหารแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่
ปฏิบัติงาน และสื่อสารเรื่องของ Safety Performance ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
สร้างความตระหนักในเรื่องอันตรายและความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผูร้ บั เหมาทุกคน และแสดงค�ำมัน่ ด้านความปลอดภัย (Safety Commitment)
ทีจ่ ะร่วมกันป้องกันอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน อันน�ำไปสูอ่ งค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุ (Zero Accident) โดยด�ำเนินการในวันและเวลาเดียวกันทัว่ ทัง้ กลุม่
บริษัทฯ (PTTGC Group)

10.30-11.30
Phenol I TA 2017
Execution Daily
Meeting

12.00-13.00
Weekly
Safety
Promotion

10.00-11.00
Safety Patrol

07.30-08.00
Alcohol test 0mg%,
Random
Amphetamine
test
07.15-07.30
Safety Talk

14.00-15.00
Safety Patrol

18.00-19.00
Patrol
Safety TA
Follow up
issues

17.00-18.00
Phenol I TA 2017
Execution &
Night Shift
Daily Meeting

From the implementation of various process safety
programs in the past five years, PTTGC has been able
to reduce trend of accidents and will achieve its target
set for 2020 to become the Zero Accident Organization.
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จากการด�ำเนินโครงการความปลอดภัยด้านกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้มการ
เกิดอุบัติเหตุลดลงและใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นองค์กร
ที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือ Zero Accident Organizations
ที่ตั้งไว้ในปี 2564
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Number of Cases

4

2

2

Zero Accident
Organization

1

2014 2015

2016

arget for
2017 Target
2017

Target
arget for 2020
five year target

2017 SSHE CULTURE SURVEY PROGRAM
SSHE CULTURE SURVEY 2017
Year

Unit: Case

PERSONAL SAFETY

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

In order to prevent injuries and accidents at work,
PTTGC strives to strengthen a safety culture within the
organization by raising the awareness of all employees
and contractors to understand and realize the
importance of safety operations. To uphold a strong
and sustainable safety culture throughout the
organization, PTTGC has continuously encouraged
employees and contractors to participate in various
safety programs and has promoted safety leadership of
the executives at each level through the Management
Safety Leadership Commitment Policy.

บริษัทฯ มุงสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกรให
เขมแข็ง เพื1อปองกันการบาดเจ็บและการเกิดอุบตั เิ หตุในการ
ดําเนินงาน ดวยการปลูกฝงใหพนักงานและผูรับเหมาทุกคน
มีจิตสํานึก มีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย โดยเสริมสรางการมีสวนรวมของ
พนักงานและผูร บั เหมาผานโครงการดานความปลอดภัยตาง ๆ
อยางตอเนื1อง อีกทั้งเสริมสรางผูนําดานความปลอดภัยดวย
นโยบายความเป น ผู  นํ า การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย
(Management Safety Leadership Commitment) ของ
ผูบริหารในแตละระดับ เพื1อผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่เขมแข็งและยั่งยืนทั่วทั้งองคกรอยางแทจริง

B-CARES SAFETY CULTURE
วัฒนธรรมคว�มปลอดภัย B-CARES

วัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs มุงเนนใหพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย สามารถระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
สามารถดําเนินการปองกัน แกไข และหยุดการทํางานในกรณีที่ไมปลอดภัยทันที

“ Safety Behavior, Caring Each Other, Stop if Unsafe ”

Safety Behavior

Safety Care

Stop if Unsafe

B

CARE

S

standard for safety behavior in the workplace.
Employees and contractors at all levels must
strictly comply with the rules and the safety
requirement.

is a safety concern in:
1) Caring for Yourself: To promote the process of
“Think Before Act”, contemplating about the work
and possible associated risk or accident
2) Caring the Colleagues: To promote the process of
“Friends Help Friends”, to warn and take care of
colleagues to stay safe
3) Caring for Company: To encourage everyone
to prevent incident in process safety

Stand for Stop if Unsafe. PTTGC authorizes
everyone (employees and contractors) to stop
the work, if such operation is unsafe or may affect
the environment. Before resuming the work, the
conditions shall be managed or mitigated until
it is safe.

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

PTTGC conducted the safety culture survey throughout the organization to analyze direction for safety culture improvement, which
finally will lead to become the Zero Accident Organization. The survey covered all levels of employees and executives from each
function. Results of the survey in 2017 revealed that PTTGC has a level of safety culture at 4.0, which increased from 2015. The result
represented that PTTGC’s employees and executives have became more aware of the safety operation.
บริษัทฯ จัดทําแบบสํารวจวัดผลระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองคกร เพื1อวิเคราะหหาแนวทางยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย อันนําไปสู
การเปนองคกรที่ปราศจากการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ซึ่งไดดําเนินงานครอบคลุมพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูบริหารของทุกหนวยงาน ทั้งนี้จากผล
การทําแบบสํารวจในป 2560 พบวา บริษัทฯ มีระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยอยูที่ 4.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื1อป 2558 แสดงใหเห็นวาพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทฯ มีความตระหนักในดานความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
GENERATIVE (High Reliability Orgs)
HSE is how we do business round here

Now
we are
here !

d

rme

g

asin

re
Inc

fo
ly In

4.0 PROACTIVE
Safety leadership and values drives
continuous improvement

REACTIVE
Safety is important, we do a lot every time
we have an accident

ing
eas

ty

bili

3.75 CALCULATIVE
2015 We have systems
in place to manage all hazards

PATHOLOGICAL
Who cares as long as we’re not caught

The purpose of B-CAREs safety culture is to encourage all employees to perform a safety behavior, such as ability to identify the
associated risks, find preventive measure, correct, and immediately stop the work if such operation is unsafe.
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ทั้ ง นี้ เพื1อ ให บ รรลุ เ ป า หมายการเป น องค ก รที่ ป ราศจาก
อุบัติเหตุ ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการดานความ
ปลอดภัยหลายโครงการ อาทิ SSHE Culture Survey 2017
โครงการ PTTGC Safety Short Film โครงการมุงสรางความ
ปลอดภัยเชิงรุก (Safety Focus Proactive Program) โครงการ
Health pre-screening และโครงการรักษมือ (Hand Injuries
Awareness) เปนตน

To achieve the target of being the Zero Accident
Organization, in 2017 PTTGC has initiated several safety
programs, including 2017 SSHE Culture Survey Program,
PTTGC Safety Short Film Program, Safety Focus
Proactive Program, Health Pre-screening Program,
Hand Injuries Awareness Program, etc.

PROCESS SAFETY PERFORMANCE
ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยในกระบวนก�รผลิต

nd
st a

ta
oun

Acc

Tru

r

Inc

SAFETY FOCUS PROACTIVE PROGRAM
โครงก�รมุ่งสร้�งคว�มปลอดภัยเชิงรุก
PTTGC encourages its employees and contractors to contribute to the safety with the following implementation approaches:
บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานและผูรับเหมามีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1
Encourages everyone to participate in the
safety responsibility according to his/her role and
has a common understanding of the working procedure.
ใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีความเขาใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรงกัน
2
Encourages everyone to seriously focus on the
work associated with proactive risk and has
knowledge of risk prevention.
ใหทุกคนสามารถโฟกัสงานที่มีความเสี่ยงเชิงรุก
อยางจริงจัง และมีความรูในการปองกันความเสี่ยง

TARGET FOR 2020

A
ACCIDENT
TOWARD
ZERO ACCIDENT
ORGANIZATION

3
Promotes supervisor’s understanding of the
risks and always control the operation on-site.
ใหผูควบคุมงานมีความรูความเขาใจถึงความเสี่ยง
และควบคุมงานอยูที่หนางานตลอดเวลา
4
Eliminate the culture of blame and establish
a culture of care for safe behavior.
ลดบรรยากาศที่รูสึกถึงการจับผิดเรื1อง
ความปลอดภัย แตเปนการเพิ่มบรรยากาศ
แหงความหวงใย

Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited
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PTTGC SAFETY SHORT FILM 2017 PROGRAM
โครงก�รประกวดโฆษณ� / ภ�พยนตร์สั้นด้�นคว�มปลอดภัย
PTTGC organized a short films contest on safety in the following five main topics: 1) B-CAREs, 2) Line of Fire, 3) Operational Discipline,
4) Safety Inspiration Leadership, and 5) Office Safety. The purpose was to create safety awareness and understanding for participants,
to emphasize safety culture to executives, employees as well as their families, and to promote and encourage safety awareness
within the organization. Moreover, this was a continuous safety campaign for employees and persons who watched short films. More
than 350 employees from 12 different departments participated in this program and 47 short films were published on the PTTGC
Facebook Fanpage with more than 3,000 followers.
บริษัทฯ จัดใหมีการประกวดโฆษณา / ภาพยนตรสั้นดานความปลอดภัย ภายใต 5 หัวขอหลัก ไดแก 1) B-CAREs 2) Line of Fire 3) Operational
Discipline 4) Safety Inspiration Leadership 5) Office Safety เพื1อสรางความรูความเขาใจเรื1องความปลอดภัยใหกับผูเขารวมโครงการ พรอมทั้ง
เนนยํา้ วัฒนธรรมความปลอดภัยใหเขาถึงทัง้ ผูบ ริหารและพนักงาน รวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน อีกทัง้ ยังสงเสริมและกระตุน ใหเกิดความตระหนัก
ในเรื1องของความปลอดภัยภายในองคกรใหชดั เจนยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังเปนการรณรงคดา นความปลอดภัยอยางตอเนื1องใหกบั พนักงาน รวมถึงบุคคล
ทั่วไปที่ไดรับชมผลงาน ทั้งนี้ มีพนักงานเขารวมโครงการมากกวา 350 คน จาก 12 สายงาน โดยมีผลงานเปนหนังสั้นจํานวน 47 เรื1อง ซึ่งไดเผยแพร
ผานทาง Facebook Fanpage และมียอดการติดตามมากกวา 3,000 คน

As a result of working on safety basis and the
participation in safety program of executives, employees
of all levels, and contractors, PTTGC’s safety performance
in the past year has improved when compared to 2016.

จากการปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก ความปลอดภั ย เป น สํา คั ญ
ตลอดจนการมี ส  ว นร ว มในโครงการด า นความปลอดภั ย
ของผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผูรับเหมา สงผลให
ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ในปที่ผาน
มามีแนวโนมดีขึ้นเมื1อเทียบกับป 2559

LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR) AND TOTAL RECORDABLE
INJURY RATE (TRIR)
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นถึงขั้นหยุดง�น และอัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น

PTTGC has set safety performance indicators, which are LTIFR and TRIR, for its employees and contractors. The statistical values of
these two indicators are likely to be decreased. In 2017, the LTIFR value is 0.13, decreasing from 2016 by 19 percent, and the TRIR
value is 0.35 decreasing from 2016 by 62 percent.
บริษัทฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย ไดแก LTIFR และ TRIR สําหรับทั้งพนักงานและผูรับเหมา ซึ่งสถิติของตัวชี้วัดทั้งสอง
คามีแนวโนมลดลง โดยป 2560 คา LTIFR อยูที่ 0.13 ลดลงจากป 2559 รอยละ 19 และคา TRIR อยูที่ 0.35 ลดลงจากป 2559 รอยละ 62

LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE (LTIFR)
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นถึงขั้นหยุดง�น
0.13

More information can be found at: https://www.facebook.com/GCSSF2017
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.facebook.com/GCSSF2017

2014

HEALTH PRE-SCREENING PROGRAM
โครงก�ร HEALTH PRE-SCREENING

0.21
2014

PTTGC does not only promote a good health of its employees, but also reach out to contractors working in the area. Contractors
are randomly selected to measure blood pressure prior to work to prevent accidents during the work. If the blood pressure level of
a contractor is higher than 140/90 mm.hg , the contractor will not be permitted to enter the working area. If the blood pressure level
of the contractor remain high after repeated examination, the contractor will be sent to a hospital to get a health check and medical
diagnosis. The results will then be discussed with the supervisor of the contractor for the consideration of working with constraints
บริษัทฯ ไมเพียงแตสงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานเทานั้น ยังขยายการดูแลถึงกลุมผูรับเหมาที่เขามาทํางานในพื้นที่ โดยริเริ่มทํามาตรการสุม
ตรวจวัดความดันผูรับเหมากอนเขาทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื1อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการปฏิบัติงาน โดยหากตรวจพบผูรับเหมาที่มี
ความดันสูงกวา 140/90 มม.ปรอท จะไมไดรับอนุญาติใหเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน หากผูรับเหมายังมีความดันสูงเมื1อไดรับการตรวจซํ้า จะตองเขาพบแพทย
ที่โรงพยาบาลเพื1อตรวจสุขภาพและวินิฉัยโรค และนําผลกลับมาพิจารณาอีกครั้งเพื1อหารือรวมกับหัวหนางานโดยพิจารณาใหทํางานแบบมีขอจํากัด

In 2016, majority of injuries at work were hand and finger injuries, which were accounted up to 55 percent of total injuries at work.
Therefore, PTTGC has launched the Hand Injuries Awareness Program to identify risk of hand and finger injuries in the manufacturing
process, and identify measures to prevent and reduce a potential injury. With the execution of risk identification and preventive
measure, the rate of hand and finger injuries in 2017 was decreased by 72 percent compared to 2016’s rate.
เนือ1 งจากผลการดําเนินงานในป 2559 แสดงใหเห็นวาการบาดเจ็บจากการทํางานสวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บที่มือและนิ้ว ซึ่งคิดเปนรอยละ 55
ของการบาดเจ็ บ ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง จั ด ทํ า โครงการรั ก ษ มื อ ขึ้ น เพือ1 ระบุ ค วามเสี่ ย งในการบาดเจ็ บ ที่ มื อ และนิ้ ว จากการปฏิ บั ติ ง าน
ในกระบวนการผลิต พรอมทั้งหาแนวทางปองกันและลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในป 2560 พบวา อัตราการบาดเจ็บที่มือและนิ้วลดลงรอยละ
72 จากป 2559
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LEARN FROM
EXPERIENCE

UNDERSTAND
RISK

CONTROL
RISK

IMPLEMENT
& REPORT

1. Lesson learned
Recordable Hand Injury

2. Discuss Potential Risk that
might Lead to Hand Injury

3. Determind Proactive Plan
to prevent Hand Injury

4. Implement according to plan
and prepare performance report

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

0.06
2016

0.38
0.12
2015

2016

0.11
2017

0.00

0.00

Target
for 2017

Target
for 2018

0.00

0.00

2017

Target
for 2017

Target
for 2018

0.46

0.6

0.5

2017

Target
for 2017

Target
for 2018

0.6

0.5

Target
for 2017

Target
for 2018

0.13

TOTAL RACORDABLE INJURY RATE (TRIR)
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น
1.04
0.47

0.37

2014

2015

2016

0.91
0.52
2014

HAND INJURIES AWARENESS PROGRAM
โครงก�รรักษ์มือ

0.00
2015

0.37
2015

2016

In addition, PTTGC values an importance of both
physical and mental health of employees. PTTGC has
conducted the Health Risk Assessment to prevent
potential risks posting harmful health or occupational
health illness. PTTGC also provides a healthcare plan
for employees starting on their first working day, an
annual health check program to monitor the health of
employees on a regular basis, and a health check
according to the risk factors of each employee group.
In 2017, PTTGC has included colorectal cancer
examination into the annual health check program to
cover all disease that might developed from routine
lifestyle or working life, which will further promote
employees well-being. More information can be found
in the section of Employee Well-being.

0.31
2017

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญดานสุขภาพกายและ
สุขภาพใจของพนักงาน โดยจัดทําการประเมินความเสีย่ งดาน
สุขภาพ (Health Risk Assessment) เพื1อปองกันความเสี่ยง
ทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือกอใหเกิดโรคจากการทํางาน
(Occupational Health Illness) พรอมทัง้ จัดแผนดูแลสุขภาพ
พนักงานตั้งแตเริ่มทํางานกับบริษัทฯ และจัดใหมีโปรแกรม
การตรวจสุขภาพประจําป เพื1อติดตามผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานเปนประจํา ตลอดจนการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงของพนักงานแตละกลุม ทั้งนี้ในป 2560 ไดเพิ่ม
การตรวจมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ ใ นโปรแกรมการตรวจสุ ข ภาพ
พนักงาน เพื1อใหครอบคลุมโรคที่เกิดขึ้นจากการใชชีวิต ทั้งใน
ชีวติ ประจําวันและการทํางาน และเพื1อใหพนักงานมีความเปน
อยูที่ดีอยางตอเนื1อง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได
ในหัวขอความเปนอยูท ดี่ ขี องพนักงาน (Employee Well-being)
Integrated Sustainability Report 2017
PTT Global Chemical Public Company Limited
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บทนี้ยังไมมีขอมูลภาษาอังกฤษ

FINANCIAL HILIGHT
ขอมูลสำคัญทางการเง�น

2558(2)

2559(2)

2560

398,152

413,513

434,964

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น

49,594

46,889

55,050

สินทรัพยหมุนเวียนอื1น ๆ

70,209

82,280

85,688

ที่ดินอาคารและอุปกรณ

222,594

223,992

219,689

สินทรัพย ไมหมุนเวียน

55,755

60,352

74,537

หนี้สินรวม

145,250

146,500

154,700

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

107,022

97,115

97,813

38,228

49,385

56,887

252,902

267,013

280,264

งบแสดงฐานะการเง�น (หนวย: ลานบาท)

รายไดจากการขาย

สินทรัพยรวม

หนวย : ลานบาท

5

352,185

ป 2559

4

4

3

3

2

2

1

1

436,745
ป 2560

หนี้สินอื1น

สัดสวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑหลัก
ตามภูมิศาสตร ป 2560
3%

สัดสวนรายไดจากการขายตามกลุมธุรกิจ
ป 2560 : 436,745 ลานบาท

9%

4%

12%

ไทย
จ�น
AEC
เอเชีย

65%

11%

สวนของผูถือหุน

9%

2559(2)

อัตราสวนทางการเง�น
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

43%

29%

(ไมรวม AEC จ�น และไทย)

ประเทศอื่นๆ

15%

2.37

2.33

อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย (รอยละ)

14.12

14.53

อัตราสวนกำไรสุทธิตอรายไดจากการขาย (รอยละ)

7.27

9.00

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)

8.99

11.77

10.72

15.09

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.36

0.35

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.19

0.15

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ EBITDA (เทา)

1.01

0.67

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

2%

5% 1%

กลุมผลิตภัณฑปโตรเลียม
และสาธารณูปการ
กลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส
กลุมผลิตภัณฑโอเลฟ�นส
และผลิตภัณฑตอเนื่อง
กลุมผลิตภัณฑเคมีเพ�่อสิ�งเเวดลอม
กลุมผลิตภัณฑเคมีภัณฑฟ�นอล
และผลิตภัณฑชนิดพ�เศษ
ธุรกิจการใหบร�การและอื่นๆ

17%

สัดสวน Adjusted EBITDA
ตามกลุมธุรกิจ
ป 2560: 60,622 ลานบาท

(1)

14%
61%

EBITDA & Adjusted EBITDA(1)

กำไรสุทธิ

39,298

หนวย : ลานบาท

49,738 44,845

63,480 60,622

25,602

ป 2560

ป 2559

ป 2559
EBITDA
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Adjusted EBITDA(1)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

8.79

5.74

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ป 2560
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2560

อัตราการจายเง�นปนผล (บาท/หุน)
คร�่งปหลัง

เต็มป

กำไรสุทธิ
(บาท/หุน)

อัตราการจายเง�นปนผล
ตอกำไรสุทธิ (%)

ป

คร�่งปแรก

2560(3)

1.75

xx

xx

8.79

xx%

2559

1.05

1.80

2.85

5.74

50%

2558

1.50

1.30

2.80

4.55

61%

หมายเหตุ
(1) Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ ไมรวมผลกระทบจากมูลคาสตอกน้ำมัน
(2) งบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุนใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื1อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 เพื1อพิจารณาอนุมต
ัิ
จายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2560 ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ x.xx บาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ xx ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมป 2560
ทั้งนี้ เมื1อวันที่ 18 กันยายน 2560 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 1.75 บาท และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ x.xx บาท
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561

Note: more information can be found in the annual report 2017
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT:

COMMUNICATION ON PROGRESS FOR THE LEAD LEVEL
United Nations Global Compact

PRINCIPLES OF ADVANCE PROGRAM

1. The COP describes mainstreaming into corporate functions and
business units
2. The COP describes value chain implementation
3. The COP describes robust commitments, strategies or policies
in the area of human rights
4. The COP describes effective management systems to integrate
the human rights principles
5. The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
of human rights integration
6. The COP describes robust commitments, strategies or policies
in the area of labour
7. The COP describes effective management systems to integrate
the labour principles
8. The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
of labour principles integration
9. The COP describes robust commitments, strategies or policies
in the area of environmental stewardship
10. The COP describes effective management systems to integrate
the environmental principles
11. The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
for environmental stewardship
12. The COP describes robust commitments, strategies or policies
in the area of anti-corruption
13. The COP describes effective management systems to integrate
the anti-corruption principle
14. The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
for the integration of anti-corruption
15. The COP describes core business contributions to UN Goals and issues
16. The COP describes strategic social investments and philanthropy
17. The COP describes advocacy and public policy engagement
18. The COP describes partnerships and collective action
19. The COP describes CEO commitment and leadership
20. The COP describes Board adoption and oversight
21. The COP describes stakeholder engagement

180

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PAGE NUMBER

18-21, 24-25, 30-33, 40-41, 46-174
26-27, 42-43, 100-108, 145-149
30-33, 46-61, 100-108
30-33, 48, 53-61, 100-108, 145-149
30-33, 60-61, 107-108, 141-142, 146-149
30-33, 100-108, 162-165
30-33, 60-61, 107-108, 146-149, 162-165
30-33, 146-149, 162-165
18-21, 24-25, 42-43, 74-79, 125, 131-132
62-68, 74-79, 80-82, 88, 91, 93-94, 95-98,
131-139
30-33, 64-68, 70-73, 74-99, 105-107
30-33, 46-61
30-33, 46-48, 53-61, 145
30-33, 46-61, 141-144, 145-147, 149
10-11, 14-17, 18-21, 24-25, 40-43, 80-81
109-116
10-11, 18-21, 30-33, 80-81, 85-86, 94-95, 137
30-33, 34-35, 98-99, 109-116, 129, 140-144,
145-149
18-21
46-52
30-33
Integrated Sustainability Report 2017
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GRI CONTENT INDEX

GENERAL
STANDARD
DISCLOSURES

General Standard Disclosures

GRI 102-39

PAGE

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

-


(page LRQA
assurance)
-

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

GENERAL
STANDARD
DISCLOSURES

PAGE

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

GRI 102 : GENERAL DISCLOSURES

GRI 102-40

30-33

GRI 102-41

Not applicable

GRI 102-42

30-33, 34-35

GRI 102-43

30-33

-

GRI 102-44

30-33

-

GRI 102-45

10-11, 37-39

-

GRI 102-46

34-36

-

Reporting on this indicator
is not applicable because
PTTGC does not have
trade union. PTTGC
respects and fully supports
the rights of employee in
freedom of association in
accordance with laws.
-

ORGANIZATIONAL PROFILE
GRI 102-1

10-11

-

-

GRI 102-2

24-27

-

-

GRI 102-3

10-11, Back cover

-

-

GRI 102-4

24-25, 28-29

-

-

GRI 102-5

10-11

-

-

GRI 102-6

4-5, 24-29

-

-

GRI 102-7

-

-

GRI 102-8

4-5, 25, 28-29, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 102-9

26-27, 145-149

-

-

GRI 102-10

39

-

-

GRI 102-11

48, 62-73, 76-77, 80, 88, 91, 95

-

-

GRI 102-12

11, 62, 70, 76-77, 80-82, 85-86, 91, 93-94, 95, 100-101, 109, 117, 129, 131, 137, 139, 149, 162,
166-167
11, 14-17, 200

-

-

GRI 102-47

36-39

-

-

-

GRI 102-48

39

-

GRI 102-14

18-21

-

39

-

46, 62-68, 70-71, 74-75, 80-81, 88, 91, 95, 100, 120, 131, 140, 145, 150-151, 166

-

GRI 102-49

GRI 102-15

GRI 102-50

10-11

-


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)
-

GRI 102-51

10-11

-

-

GRI 102-52

10-11

-

-

GRI 102-53

10-11

-

-

GRI 102-54

10-11, GRI Content Index

-

-

GRI 102-13

REPORTING PRACTICE

STRATEGY

ETHICS AND INTEGRITY
GRI 102-16

24-25, 47-61

GRI 102-17

53-61

GOVERNANCE
GRI 102-18
GRI 102-20
GRI 102-22
GRI 102-23

-

-

GRI 102-55

10-11, GRI Content Index

-

-

-

-

GRI 102-56

10-11, GRI Content Index

-

-

AR 2017 page 74-81 (PTTGC Board of Director), http://www.pttgcgroup.com/en/about/
organizational-structure-executive-team
18-21, http://www.pttgcgroup.com/en/about/organizational-structure-executive-team,

-

-

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

-

-

GRI 103-1 (OGSD)

62-64, 80-81, 109-110, 117, 121-123, 131

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

62-64, 80-81, 109-110, 117, 121-123, 131, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/
reporting-center/sustainability-performance-data
62-64, 80-81, 109-110, 117, 121-123, 131
4-5, 42-43, 114, 118-119, 122-130, 134-136, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/
reporting-center/sustainability-performance-data
66-68, 80-87

-

-

-

-

-

-

49-50, PTTGC Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook

-

-

GRI 102-25

PTTGC Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook

-

-

GRI 102-26

http://www.pttgcgroup.com/en/about/roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors

-

-

GRI 102-27

50

-

-

GRI 102-28

51, AR 2017 page 74-81 (PTTGC Board of Director)

-

-

GRI 102-29

62-73

-

-

GRI 102-30

62-64, 70-71

-

-

GRI 102-31

62-64, 70-71

-

GRI 102-32

49-50, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices

GRI 102-35

51, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/
management-excellence
51, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/
management-excellence, AR 2017 Page 114-119
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/managementexcellence, AR 2017 Page 114-119
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

GRI 102-37
GRI 102-38

182

49-50, http://www.pttgcgroup.com/en/about/organizational-structure-executive-team, http://
www.pttgcgroup.com/en/directors/board-of-directors
62-64, http://www.pttgcgroup.com/en/directors/board-of-directors

GRI 102-24

GRI 102-36


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)
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GRI 103-3 (OGSD)
GRI 201-1 (OGSD)
GRI 201-2 (OGSD)

GRI 203: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
GRI 103-1 (OGSD)

109-110, 117, 121-123, 131

-

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

-

-

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

109-110, 117, 121-123, 131, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
109-110, 117, 121-123, 131

-

-

-

-

GRI 203-1 (OGSD)

109-116, 117-119

-

-

-

-

GRI 203-2 (OGSD)

109-116, 117-119, 121-139

-

-

-

-

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES
GRI 204-1
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

-

-
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PAGE

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

PAGE

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103-1 (OGSD)

37, 46

-

-

GRI 103-1 (OGSD)

37, 76, 91

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

47, 53, 60

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

54, 56, 59, 60, 61

-

-

GRI 205-2

57-59, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
61, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

91, 93, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
91, 93

-

-

GRI 306-1

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 306-2

93, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 103-1 (OGSD)

37, 74-75

-

-

GRI 306-3

-

GRI 103-2 (OGSD)

76, 80, 91

-

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 301-1 (OGSD)

91, 92
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

106, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)
-

-

-

GRI 301-2

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 103-1 (OGSD)

37, 76, 80

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

76, 82

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

82, 84

-

-

GRI 302-1

82, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 103-1 (OGSD)
GRI 103-2 (OGSD)

GRI 302-2

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)
-

GRI 205-3
GRI 301: MATERIALS

GRI 302: ENERGY

GRI 302-3 (OGSD)

82, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 302-4

-

GRI 302-5

83, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
Not Applicable

G4-OG3 (OGSS)

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

Not applicable to PTTGC
due to the nature of
business
-

-

GRI 103-1 (OGSD)

38, 95

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

95-97, 99

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

99,

-

-

GRI 303-1 (OGSD)

99, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

GRI 303-3

G4-OG6 (OGSD)

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103-1 (OGSD)

37, 53-55, 76-77

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

53-55, 76-77

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

53-55, 76-77

-

-

GRI 307-1

61, 76-77, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

-

39, 145

-

-

145, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
145

-

-

-

-

145-146, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

-

GRI 103-1 (OGSD)

39, 151-152, 162

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

151-152, 162, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
151-152, 162

-

-

-

-

153-156, 161, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
156-165, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

-

-

-

-

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 308-1
GRI 401: EMPLOYMENT

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 401-1

GRI 303: WATER

97, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305: EMISSIONS
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GRI 103-1 (OGSD)

37, 80, 88

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

80-82, 87, 88, 90

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

80-82, 87, 88, 90

-

-

GRI 305-1 (OGSD)

87 , http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305-2 (OGSD)

87, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305-3 (OGSD)

87, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305-4 (OGSD)

82, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305-5 (OGSD)

85, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-

GRI 305-7 (OGSD)

90, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

-


(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)

(page LRQA
assurance)
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GRI 401-2
GRI 401-3

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103-1 (OGSD)

39, 166, 170

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

166, 170, lhttp://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
166, 170

-

-

GRI 403-1

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 403-2 (OGSD)

171, 173-174, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

GRI 403-4

Not applicable


(page LRQA
assurance)
-

Reporting on this indicator
is not applicable as PTTGC
does not have trade unions.
PTTGC fully supports health
and safety programs as
H&S of our employees is
our first priority.

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 103-1 (OGSD)

39, 151-152

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

151-152, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
151-152

-

-

-

-

-

-

GRI 404-2

159, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
151-161

-

-

GRI 404-3

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 404-1
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GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GENERAL
STANDARD
DISCLOSURES

PAGE

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 103-1 (OGSD)

38-39, 100

-

-

GRI 103-1 (OGSD)

37, 53-55

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

100, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
100

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

-

-

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

53-55, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
53-55

-

-

49, 101-108, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 419-1

-

-

-

There is no monetary
value of significant fines
and non-monetary sanctions for non-compliance
with laws and regulations
in 2017.

GRI 103-1 (OGSD)

38, 100

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

100, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
100

-

-

-

-

101-108, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 405-1
GRI 405-2
GRI 408: CHILD LABOR

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 408-1

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR
GRI 103-1 (OGSD)

38, 100

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

100, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
100

-

-

-

-

101-108, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 409-1

61, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata

G4-OG13: ASSET INTEGRITY AND PROCESS SAFETY
GRI 103-1 (OGSD)

39, 166-168

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

166-168, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
166-168

-

-

G4-OG13 (OGSD)

170

-

-

Note:
• This report is included external verification on Limited Assurance (GRI G4 in accordance with “CORE”)
• OGSD = Oil and Gas Sector Disclosure
•  = Received external assurance
• - = No external assurance

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
GRI 103-1 (OGSD)

38, 100

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

100, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
100

-

-

-

-

101-108, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
103, 108, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

-

-

-

-

100% operation in Rayong implemented local
community engagement
impact assessment and
development plan

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 412-1
GRI 412-2
GRI 412-3

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 413-1

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103-1 (OGSD)

39, 145

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

145, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performancedata
145

-

-

-

-

145-146, http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainabilityperformance-data

-

-

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/sustainability-practices/economic/organizationcontributions

-

-

GRI 103-3 (OGSD)
GRI 414-1
GRI 415: PUBLIC POLICY
GRI 415-1

GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

186

GRI 103-1 (OGSD)

39, 131-132

-

-

GRI 103-2 (OGSD)

131-132,

-

-

GRI 103-3 (OGSD)

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/sustainability-performance-data

-

-

GRI 416-1

131-132

-

-

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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LRQA Assurance Statement

•

Relating to PTT Global Chemical Public Company Limited’s Sustainability
Report for the calendar year 2017
This Assurance Statement has been prepared for PTT Global Chemical Public Company Limited in accordance
with our contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of Engagement

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by PTT Global Chemical Public Company
Limited (PTTGC) to provide independent assurance on its Sustainability Report for the calendar year 2017 (“the
Report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based
on current best practice and uses the principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness and
Reliability of performance data and processes defined in ISAE3000.
Our assurance engagement covered PTTGC’s operations and activities in Thailand, including its subsidiary
companies where PTTGC holds more than 50% of share capital, and specifically the following requirements:
•
Confirming that the Report is in accordance with the:
GRI Standard; core option
GRI Oil and Gas Sector Supplement
•
Reviewing the integrity of PTTGC’s Mechanisms for advice and concerns about ethics (GRI 102-17)
•
Evaluating the reliability of data and information for selected specific standard disclosures:
Energy consumption within the organization (GRI 302-1); Total energy consumption outside the

organization (GRI 302-2); Energy intensity (GRI 302-3), Total water withdrawal by source as water
consumption (GRI 303-1; Percentage and total water recycled & reused (GRI 303-3); SOx, NOx and
other significant air emission (GRI 305-7); Total water discharge by quality and destination (GRI 306-1);
Total weight of waste by type and disposal method (GRI 306-2); and Type of injury and rates of injury as
LTIFR, occupational diseases, lost days, and absenteeism and total number of work-related fatalities
(GRI 403-2)

Visiting the Olefins business unit of PTTGC3, Aromatic business unit of PTTGC5, Refinery business unit
of PTTGC6 and Subsidiary operations (TOC Glycol Co., Ltd., PTT Phenol Co., Ltd and Thai Tank
Terminal Co., Ltd) in Rayong to sample evidence for the selected specific standard disclosures to confirm its
reliability.

Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data
reported by individual locations.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
•
Stakeholder Inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from PTTGC’s stakeholder
engagement process. However, we believe that future Reports should further explain the development of
PTTGC’s engagement process; which is to move from just an internal advisory panel to a full dialogue practice
with all stakeholder groups.
•
Materiality:
We are not aware of any material aspects concerning PTTGC’s sustainability performance that have been
excluded from the Report. PTTGC has processes for identifying and determining their material aspects; the
evaluation process considers factors such as stakeholder concerns, business risk, legal compliance and
issues addressed by peers.
•
Responsiveness:
PTTGC and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that
these communication processes are effective in explaining PTTGC’s aim in contributing towards sustainable
development as we found nothing that would cause us to contradict this conclusion.
•
Reliability:
PTTGC’s uses a well-defined, centralized, system to collect and calculate its data and information associated
with the selected specific standard disclosures. PTTGC should maintain its own internal data verification
process to ensure the quality of its reported data and information.

LRQA’s competence and independence

Our assurance engagement excluded the data and information of PTTGC’s operations and activities outside of
Thailand.

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.

LRQA’s responsibility is only to PTTGC. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the
end footnote. PTTGC’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the
Report is derived. Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of PTTGC.

This verification, together with the ISO 14064-1 assurance engagement, and TGO TVETS (Thailand Voluntary
Emission Trading Scheme of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization))
assurance engagement are the only work undertaken by LRQA for PTTGC and as such does not compromise our
independence or impartiality.

LRQA’s Opinion

Signed

Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that PTTGC has not:
•
Met the requirements above
•
Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standard disclosures
•
Deployed robust and confidential Mechanisms for advice and concerns about ethics
•
Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the Verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.

LRQA’s Approach

LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s Report Verification procedure. The
following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
•
Assessing PTTGC’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were
captured correctly. We did this by reviewing documents and associated records.
•
Reviewing PTTGC’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues
were included in their Report and updated overtime. We did this by benchmarking reports written by PTTGC
and its peers to ensure that sector specific issues were included for comparability.
We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether PTTGC makes informed
business decisions that may create opportunities which contribute towards sustainable development.

This document is subject to the provision on page 2.
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•

Auditing PTTGC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or
mis-statements in the Report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and
systems, including those for internal verification. We also spoke with key people in various facilities
responsible for compiling the data and drafting the Report.

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Dated: 1st February 2018

Opart Charuratana

LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQA Reference: BGK1000000133
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out
in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for
versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2018. A member of the Lloyd’s Register Group.
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แบบสอบถาม
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ
1. ทานคิดอยางไรกับรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560 ของบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้
ความเขาใจในเนื้อหา (สำนวนภาษาที่ใช)
เขาใจไดงาย
ปานกลาง
เขาใจไดยาก
ความนาสนใจของเนื้อหา
นาสนใจ

ปานกลาง

ไมนาสนใจ

การจัดหมวดหมูของเนื้อหา
เปนหมวดหมู

ปานกลาง

กระจัดกระจาย

2. ทานคิดอยางไรกับการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ความเขาใจในเนื้อหา (สำนวนภาษาที่ใช)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
แย
3. ทานคิดวาเนื้อหาหัวขอไหนนาสนใจมากที่สุด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 คำตอบ)
01 นโยบายการบร�หารจัดการความยั่งยืน
02 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
03 ผลการดำเนินงานป 2560
04 แผนการดำเนินงานในอนาคต
05 รางวัลแหงความสำเร็จ
06 สารจากประธานกรรมการ
07 สารจากประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ
08 ธุรกิจของเรา
09 ว�สัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงาน
10 แผนผังธุรกิจ

11 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
12 การประเมินประเด็นสำคัญ
13 รูปแบบการสรางคุณคารวมกันทางธุรกิจ
14 การสรางผลประกอบการที่เปนเลิศอยางยั่งยืน
15 ความใสใจและสรางคุณคากับสังคมและสิ�งแวดลอม
16 ผลิตภัณฑและบร�การเชิงนวัตกรรม
17 สถานที่ทำงานที่สรางสรรคความสุขและความปลอดภัย
18 รายงานและผลประกอบการ
19 การรายงานความกาวหนา การปฏิบัติตามเกณฑ UNGC
20 GRI CONTENT INDEX

4. กรุณาใหขอเสนอแนะเพ�่อการพัฒนาปรับปรุง
- ทานมีขอคิดเห็น/เสนอแนะเพ��มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ และการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อยางไรบาง
- ขอมูลหร�อเนื้อหาอะไรบางที่ทานตองการใหรายงานในรายงานของเรา
5. ในฐานะผูอานรายงานของเรา กรุณาระบุวาทานเปนผูอานจากมุมมองไหน
คูธุรกิจ
ลูกคา
ผูถือหุน/นักลงทุน
นักเร�ยน/นักศึกษา
สื่อ
หนวยงานราชการ
พนักงานที่ทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

พนักงานที่ทำงานดานสิ�งแวดลอมขององคกร
หนวยงานว�จัย หร�อสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้ (ตามความประสงค)
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู

อายุ

E-mail

อาชีพ

ต่ำกวา 25 ป

26-33 ป

34-41 ป

42-49 ป

50 ปข�้นไป

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ในขางตนจะนำไปใชเพ�อ่ พัฒนาปรับปรุงรายงานการบูรณาการความยัง่ ยืนฉบับตอไป เราจะรักษาขอมูลสวนตัวของทานเปนความลับ และดวยความระมัดระวังเปนอยางสูง
โดยจะนำไปใชเพ�อ่ ติดตอกลับในกรณีทม่ี คี ำถามเทานัน้ เราจะไมเปดเผยขอมูลของทานตอบุคคลอืน่ ไมวา กรณีใด ๆ

X.XX kg

บร�การธุรกิจตอบกลับ

ใบอนุญาติเลขที่ ปช. 2/191 ปณ. มาบตาพ�ด
ถาฝากสงภายในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

1,500 hardcopies of PTT Global Chemical Public Company Limited’s Integrated
Sustainability Report 2017 were certified the carbon footprint label with the amount of
emission X.XX kg CO2e/report. PTTGC achieved zero carbon footprint emission from
carbon offsetting project compensated for the CO2 emission, resulting in Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) carbon neutral
certification date March 30, 2018. This is part of PTTGC’s efforts to demonstrate
our responsibility to the society and the environment.

กรุณาสง
หนวยงานบร�หารความยั่งยืนองคกร
บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 14 - 18
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
พับตรงรอยประ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2560 ของบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1,500 เลม ไดรับการรับรองการใชเคร�่องหมายคารบอนฟ�ตพร�้นทของผลิตภัณฑ
ซึ่งมีคาการปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งสิ�น X.XX กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอเลม
และไดดำเนินการชดเชยการปลอยกาซเร�อนกระจกเปนศูนย จึงไดรับการรับรองการใช
เคร�่องหมายคารบอนนิวทรัล จากองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นับเปนการดำเนินงานภายใตจิตสำนึกที่ดี
เพ�่อสะทอนการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

