
ค ำแสดงเจตจ ำนงดำ้นกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 

ของบริษทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) ตามนิยามโดยองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ

(International Union for the Conservation of Nature – IUCN) หมายถึง การมีส่ิงมีชวีิตที่มคีวามแตกต่างและหลากหลายใน

แหล่งที่อยู่อาศยัตา่งๆ ทัง้ระบบนิเวศทางบก ทางทะเล ทางน า้ รวมไปถึงระบบนิเวศอื่นๆ ที่มส่ิีงมีชวีิตอาศยัอยู่ โดยความ

หลากหลายของส่ิงมชีีวตินี ้รวมไปถึงความหลากหลายระหวา่งชนิดพนัธุ ์ระหว่างสายพนัธุ ์และระหว่างระบบนิเวศ  

บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) หรือ GC ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนนิธุรกิจอยา่งมคีวาม

รบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืนดา้นเศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม ดงันัน้ เพื่อปกป้องความสมบรูณข์องระบบ

นิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ บรษิัทฯ จึงผนวกการพิจารณาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มซึ่งเกิดขึน้ในห่วงโซ่คณุคา่เขา้

ไปในกระบวนการตดัสินใจทางธรุกิจ นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่กบัความหลากหลายทางชีวภาพ จึง

ด าเนินการปรบัปรุงการจดัการดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและบรูณาการคณุค่าในการประกอบกิจการของบรษิัทฯ และ

ของคู่คา้ ตัง้แต่ธุรกจิตน้น า้จนถงึปลายน า้ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

ความมุง่มั่นของบรษิัทฯ ในการส่งเสรมิความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศครอบคลมุถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียที่

ส  าคญั ซึ่งรวมถงึคู่คา้ทางตรง (Tier-1 Suppliers)1 และหุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การปฏิบตัิตามในประเด็นตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้

• มีการด าเนินการดา้นการคุม้ครองแหล่งที่อยู่อาศยัและความหลากหลายทางชวีภาพที่สมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพ 

เพื่อรกัษาเปา้หมายการไม่ก่อใหเ้กิดความสญูเสียสทุธิ (No Net Loss – NNL) และส่งเสรมิใหส้ถานท่ีด าเนินงานใหม่

ทัง้หมดเพื่อสรา้งผลกระทบสทุธิเชิงบวก (Net Positive Impact – NPI) 

• ตัง้ปณิธานวา่ บรษิัทฯ จะไม่ด าเนินกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดการตดัไมท้ าลายป่า (No Gross Deforestation) และยตุกิาร

ตดัไมท้ าลายป่าในกจิกรรมทางธรุกิจอยา่งสิน้เชิง 

• ตัง้ปณิธานวา่ คู่คา้ทางตรงจะด าเนินธุรกิจโดยปราศจากผลกระทบต่อพืน้ท่ีป่าไมส้ทุธิ (No Net Deforestation) และ

หากเป็นไปได ้ จะด าเนินการปลกูป่าเพื่อชดเชยการสญูเสียพืน้ท่ีป่าจากการด าเนินงานในปัจจบุนัหรืออนาคต และจะ

ไม่แสวงหาผลก าไรจากกลุ่มคนและชมุชนทอ้งถิ่นในพ านกัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบ 

 

  

 
1หมายเหต:ุ  ขอบเขตของคูค่า้ทางตรงไดร้วมถึงคู่คา้ทางธุรกิจที่ส  าคญัในกลุ่มจดัหาวตัถดุิบ 



ค่ำนิยมด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ขับเคล่ือนความมุ่งมั่นขององคก์รในการปกป้องคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบังคับใชน้โยบาย

คณุภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy) ซึ่งเป็นนโยบาย

ระดบัสงูสดุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ค  าแสดงเจตจ านงดา้นการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของบรษิัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลด

รอ่งรอยทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Footprint) โดย 

• ด าเนินงานอย่างมีความรบัผิดชอบและตรวจสอบสถานที่ด  าเนินงานของบรษิัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีที่มีความ

อ่อนไหวดา้นคณุค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

• หลีกเล่ียงและบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการด าเนินงานดา้น

การออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตัง้ ผลิต จดัเก็บ และส่งมอบ 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลและระดบัประเทศดา้นการรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของระบบ

นิเวศ 

 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ จะด าเนินการตามความมุ่งมั่นขององคก์รในการปกป้องและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันี ้ 

• บรูณาการการประเมินและการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบงัคบัใชน้โยบาย QSHEB ของบรษิัทฯ  

• บริหารจัดการคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลที่ เก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงานในพืน้ท่ีที่มีความอ่อนไหวดา้นความหลากหลายทางชีวภาพหรือพืน้ท่ีใกลเ้คียง  

• ประยกุตใ์ชข้อ้ควรปฏิบตัิ (Operating Practices) เพื่อหลีกเล่ียงและบรรเทาการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพืน้ที่ที่มีความวิกฤติและความเปราะบางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ที่ ตามที่ก าหนดในบญัชีแดงของ 

IUCN (IUCN Red List) พืน้ท่ีมรดกโลกที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากยเูนสโก (UNESCO World Heritage) พืน้ท่ีชุ่มน า้

ที่มีความส าคญัระหว่างประเทศ (Ramsar Wetlands) โครงการมนษุยแ์ละชีวมณฑล (UNESCO MAB) เขตสงวนชีว

มณฑล (Biosphere Reserve Areas) และพืน้ท่ีอนรุกัษ์ตามที่ IUCN ก าหนด (IUCN Category I-IV) 

• บรรลเุป้าหมายการไม่ก่อใหเ้กิดความสญูเสียสทุธิ (No Net Loss - NNL) และส่งเสริมใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกสทุธิ 

(Net Positive Impact) ดา้นคณุค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

• บรรลเุป้าหมายการไม่ตดัไมท้ าลายป่า (No Gross Deforestation) ในการด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมไปถึงการไม่ตดั

ไม่ท าลายป่าสทุธิ (No Net Deforestation) ในการด าเนินงานของคู่ค่าทางตรง  

• ประยุกต์ใช้ “แนวทางการบรรเทาผลกระทบตามล าดับชั้น” (Mitigation Hierarchy Principle) ในการขยายการ

ด าเนินงานและธุรกิจต่างๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและในอนาคต 



 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของบริษัทฯ 

การปฏิบตัิงานดา้นการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

• การประเมินความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคุณค่าทางความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

• รบัผิดชอบการด าเนินงานในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิการ 

• บ่งชีก้ารด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบเชิงลบต่อคณุค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ประยกุตใ์ช ้“แนวทางการบรรเทาผลกระทบตามล าดบัชัน้” อย่างเป็นขัน้ตอน 

o หลีกเล่ียง - หลีกเล่ียงการสรา้งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

o ลด – ลดความรุนแรงของผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

o ฟ้ืนฟ ู– ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศที่เส่ือมโทรม 

o ชดเชย – ชดเชยการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

• สรา้งผลกระทบเชิงบวกในการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• บูรณาการการบ่งชี ้ประเมิน บริหารจดัการ และติดตามตรวจสอบคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปใน

กระบวนการประเมิน (Due Diligence) การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม และการบรหิารจดัการความเส่ียง 

• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียที่ส  าคัญในการสร้างผลลัพธ์ทางความ

หลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมเชิงรุกในระยะยาว กิจกรรมทางการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสรา้งสรรค ์และ

ความรว่มมือต่างๆ  

• ส่ือสารและส่งเสรมิกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพไปยงัชมุชน พนกังานและสาธารณชน 

กำรวัดประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

บรษิัทฯ วดัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพและบรกิารทางระบบนิเวศโดย 

• ตรวจวดัความเส่ียงจากการด าเนินงานต่อคณุค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ติดตามตรวจสอบคณุค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสม ่าเสมอ 

• ตรวจประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยเทียบกบัค่านิยมและแนวทางการปฏิบตัิงานของบรษิทั

ฯ เพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการปกป้องและบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพตามค าแสดงเจตจ านงดา้นการ

จดัการความหลากหลายทางชีวภาพฉบบันี ้


