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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 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เชื่อวาการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนจำเปนจะตองพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในทุกๆ กิจการที่บร�ษัทฯ ดำเนินการ โดยบร�ษัทฯ เชื่อวาความสมดุลใน 3 ประเด็นหลักนี้สามารถ

ทำได หากเรามุงมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ    

CREATING
CHEMISTRY INNOVATION FOR
A HEALTHY AND SUSTAINABLE FUTURE

WEALTHY ECONOMY

BETTER ENVIRONMENT

WELL-BEING SOCIETY

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. 

บร�ษัทฯ มีเปาหมายในการพัฒนาองคกรใหเติบโต โดยยึดหลักเกณฑดานความย่ังยืนมาใชในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 

ผานการนำนวัตกรรมไปใชท้ังในเชิงกลยุทธและการดำเนินงาน เพ่ือใหธุรกิจเติบโตอยางย่ังยืน

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 as a whole. 

บร�ษัทฯ เขาใจและใหคุณคาในการเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ โดยการขับเคลื่อน 

ใหมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ผานกระบวนการดำเนินงานหวงโซอุปทานของบร�ษัทฯ เพราะบร�ษัทฯ 

เชื่อวาการขับเคลื่อนดานนวัตกรรม จะชวยใหบร�ษัทฯ สงมอบผลิตภัณฑที่ดีใหกับลูกคา พรอมทั้งชวยลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน

As a global company, we are committed to continue embracing the principles of United Nations 

Global Compact Advanced Level which we will continuously seek to integrate into every area 

of our operations - creating value and contributing to our stakeholders and the world around us. 

ในฐานะท่ีเปนบร�ษัทระดับโลก บร�ษัทฯ มีความมุงม่ันในการปฏิบัติตามเกณฑข้ันสูงสุดของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ

(United Nations Global Compact Advanced Level) อยางตอเนื่องในทุกดานของการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 

เพื่อสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทฯ และโลกของเรา

In line with our vision to be “A Leading Chemical Company for Better Living” and our mission of sustainable growth,

this sustainability policy forms the first part of our sustainability framework through which we will seek to

deliver a better tomorrow to our stakeholders, through our management and our employee.

สอดคลองกับว�สัยทัศนของบร�ษัทฯ ในการเปน “ผูนำในธุรกิจเคมีภัณฑ เพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีว�ต” และพันธกิจในการเติบโตอยางย่ังยืน

นโยบายการบร�หารจัดการความยั่งยืนนี้ เปนตนแบบของกรอบความยั่งยืนของบร�ษัทฯ เพื่อใชในการสงมอบอนาคตที่ดีขึ้นใหกับ

ผูมีสวนไดเสียผานฝายบร�หารและพนักงานของบร�ษัทฯ
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HM'S SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY AND OUR BUSINESS

REASONABLENESS

ECONOMY
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 guideline / UNPRI

SOCIAL
Stakeholder expectation
Social Satisfaction Survey

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

RISK MANAGEMENT

ECONOMY
Business Continuity Plan [BCP]

Preparedness and
crisis Management

SOCIAL
United Nations Global
Compact / United Nations 
Environmental Program / etc.

License to operate  / 
Community development / 
Employee volunteer / 
Stakeholder engagement / etc.

ENVIRONMENT
Clean Development 
Mechanism / Carbon
Disclosure Project / etc.

MODERATION

ECONOMY
Core uplift, expansion 
and organic growth

Clear vision of growth 
strategy

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

ENVIRONMENT
1st quartile performance in
operational excellence i.e. 
energy efficiency

Green strategy i.e. 
Bio chemicals / Bioplastics / 
Biodiesel

REASONABLENESS

RISK
MANAGEMENTMODERATION

KNOWLEDGE

- LEARNING ORGANIZATION
- KNOWLEDGE MANAGEMENT
- OPERATIONAL EXCELLENCE
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SUSTAINABILITY POLICY 
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

ABOUT THE REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

PRESIDENT & CEO STATEMENT
สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

SUSTAINABILITY PERFORMANCE IN FOCUS

AWARDS AND RECOGNITIONS
รางวัลแหงความสําเร็จ

ABOUT PTTGC
การดําเนินธุรกิจของเรา

MATERIALITY ASSESSMENT
ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

GROWING WITH SUSTAINABILITY
การเติบโตอยางยั่งยืน

SUSTAINABLE FOUNDATION
รากฐานของความยั่งยืน

   Management Excellence
   การบริหารท่ีเปนเลิศ

   Business Conduct, Ethics and Compliance
   จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย

   Risk and Crisis Management
   การบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ

INNOVATION FOR THE FUTURE
นวัตกรรมสูอนาคต

   Innovation & Products
   นวัตกรรมและผลิตภัณฑ

TARGET AND PERFORMANCE
สรุปเปาหมายและผลการดําเนินงาน

DRIVING SHARED VALUE
การมุงสูการสรางคุณคารวมกัน

WORK WITH OUR PARTNERS
การกาวไปดวยกันกับคูคา

   Supply Chain Management
   การบริหารหวงโซอุปทาน

BETTER LIVING FOR SOCIETY
สังคมและชีวิตที่ดีขึ้น

   Creating Shared Value
   การสรางคุณคารวมกัน

TARGET AND PERFORMANCE
สรุปเปาหมายและผลการดําเนินงาน

2014 SUSTAINABILITY PERFORMANCE DATA
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ป 2557

GRI CONTENT INDEX
การปฎิบัติตามเกณฑ GRI

UNGC Communication on Progress
การรายงานความกาวหนา

INDEPENDENT ASSURANCE
การตรวจรับรอง

TABLE OF CONTENTS
สารบัญ

GUARDING OUR ENVIRONMENT
การปกปองสิ่งแวดลอมของเรา

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ

   Climate Strategy and Energy Management
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน 

   Sustainable Water Management
   การจัดการนํ้าที่ยั่งยืน

   Resources and Waste Management
   การจัดการทรัพยากรและของเสีย

   Air Quality Control
   การควบคุมคุณภาพอากาศ 

UPDATE ON OIL SPILL
สถานการณเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
 
TARGET AND PERFORMANCE
สรุปเปาหมายและผลการดําเนินงาน

BEING PROFESSIONAL
พนักงานคุณภาพของเรา

CULTURE OF SUCCESS
วัฒนธรรมแหงความสําเร็จ

   Our Professionals
   พนักงานของเรา

EMPLOYEE CARING
การดูแลพนักงาน

   Health and Safety
   สุขอนามัยและความปลอดภัย

TARGET AND PERFORMANCE
สรุปเปาหมายและผลการดําเนินงาน
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 ContaCt Channel: To download this report, go to: http://www.pttgcgroup.com/sustainability/reporting_center/sd_report

      For further information, please contact CSR Strategy Management, PTT Global Chemical Public Company Limited

      555/1 Energy Complex Building A, 14th-18th floor Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

	 ช่องทางการติดต่อ	:		 ดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ : http://www.pttgcgroup.com/sustainability/reporting_center/sd_report

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยงานบริหารกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

      555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ABOUT THE REPORT(G4-18)

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
prepared the 2014 Sustainability Report with regard 
to sustainability that span from January 1st, 2014 to 
December 31st, 2014, in accordance with the GRI G4 
Guidelines at Core level. In addition, the report has  been 
successfully completed the Materiality Disclosure Service.

This report is organized by our four sustainability areas 
of focus: Growing with Sustainability, Guarding Our 
Environment, Being Professional and Driving Shared 
Value. It aims to provide insight into our progress of 
materiality to our business operations and potentially 
affects PTTGC’s stakeholders both directly and indirectly.

To make the report consistent with our financial 
reporting, this report covers approximately 61% of 
revenues coverage. This number subjects to PTTGC 
with subsidiaries operational control as reported in the 
PTTGC Annual report 2014 and  www.pttgcgroup.com.           

In addition as a member of United Nations Global Compact 
(UNGC), PTTGC prepares the Communication on Progress 
of the 21 criteria of the UNGC Advanced level.

To ensure PTTGC continues to strengthen ties with our 
stakeholders,  we welcome your feedbacks and inquiries.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงาน

การพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 2557 ในขอบเขตข้อมูลต้ังแต่

วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ตามแนวทางของ 

Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines รุ่นที่ 4 ในระดับ 

Core ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่มีสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ และได้รับ 

การตรวจสอบ Materiality Disclosure Service โดย GRI   

รายงานฉบบัน้ีจดัท�าขึน้โดยมุง่เน้นไปทีป่ระเดน็หลกัด้านความย่ังยนื 

4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย การเติบโตอย่างย่ังยืน การปกป้อง 

ส่ิงแวดล้อมของเรา พนักงานคุณภาพของเราและการมุ่งสู ่การ 

สร้างคุณค่าร่วมกัน เป้าหมายของรายงานฉบับนี้คือ การสื่อสาร 

ผลการด�าเนินงานของประเด็นที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม             

เพ่ือให้รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความสอดคล้องกับ

รายงานทางการเงินมากขึ้น ดังนั้น ขอบข่ายของการรายงานฉบับนี้

ครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้ทั้งหมด 

(revenues coverage) ซึ่งอ้างอิงรายงานประจ�าปี 2557 ส�าหรับ

ข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับน้ี แสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี 

2557 และผ่านเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com           

 

นอกเหนือจากน้ีแล้ว บรษิทัฯ ในฐานะสมาชกิของกฎบตัรสากลโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact, UNGC) 

ได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ข้ันสูงสุด 21 ประการ 

ของ UNGC (UNGC Advanced Level)  

บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันแน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง





I wOUld lIkE TO sHOw

THE UTmOsT APPREcIATIOn

fOR All Of yOUR sUPPORT

And TRUsT, wHIcH Is

THE HEART Of GROwInG

sUsTAInABly TOGETHER

wITH THAI sOcIETy.



ความย่ังยืนกลายเป็นส่วนหน่ึงของทกุภาคส่วน และมคีวามเชือ่มโยง 
ซึ่งกันและกัน กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ครบวงจร ด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานโลก โดย
คนไทย เพ่ือคนไทย มีความรับผิดชอบ มุ ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ 
สู่ความย่ังยืน มีการบริหารจัดการทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นระบบ สามารถวัดผลและรายงานผลได้ เพราะ 
ความเชื่อมั่นของคนไทย คือ หัวใจแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส�าหรับปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าแนวปฏิบัติด้านความย่ังยืน 
ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ และมีการให้ความส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืนในทุกระดับขององค์กร โดยมีผลส�าเร็จ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

จากความทุ ่มเทท่ีด�าเนินการอย ่างต ่อเน่ืองส ่งผลให ้  กลุ ่ม
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability 
Indices ให้เป็น 1 ใน 10 ผู้น�าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของโลก 
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นล�าดับท่ี 6 ของโลก ก่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก ปัจจัยส�าคัญที่ผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน คือ การขยายผลการด�าเนินงาน 
ด้านความย่ังยืนไปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายความ 
รับผิดชอบตั้งแต่ต้นน�้าตลอดจนปลายน�้า อันจะก่อให้เกิดเครือข่าย
ธุรกิจที่ยั่งยืน

นอกเหนือจากแนวปฏิบัติตามหลักความย่ังยืนสากล กลุ่มบริษัทฯ 
ยังยึดมั่นปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่งองค์การสหประชาชาต ิ
โดยได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุดติดต่อกัน 3 ปี United Nations 
Global Compact at Advanced Level และในปี 2557 ติดอันดับ 
The Global Compact 100 Index Constituents ดัชนีประเมิน
องค์กรที่ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ โดย
ประเมินผลจากองค์กรท่ีด�าเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม  ซึ่งคัดเลือกต้นแบบองค์กรชั้นน�าด้านความย่ังยืน 
100 บริษัท จาก 700 บริษัททั่วโลก ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัท 
จากประเทศไทยเพียงบริษัทเดียว 

Sustainability has become an element connecting all 
sections of our organization. As a full-scale petroleum, 
petrochemical and chemical products producer, PTTGC 
Group operates its business according to world standards 
and with Thai caring. We take responsibility for our actions 
and are determined to develop our business toward 
sustainability by managing every dimension in terms of 
economic, social and environmental aspects. We will do 
this through a systematical approach that enables us to 
measure and report results, because gaining the trust of 
Thais is the heart of growing sustainability. 

For 2014. PTTGC Group has applied approaches for 
sustainability, which are in line  with international standards 
and has placed importance on sustainability at all levels of 
the organization with the following successful outcomes: 

EcOnOmy

In recognition of its dedication to continuity in  operation, 
PTTGC Group has been ranked by the Dow Jones 
Sustainability Indices as 1 of the 10 leaders in the Chemicals 
sector for the second consecutive years. Being ranked 
number six worldwide has generated trust among the 
worldwide investors. An important factor pushing forward 
sustainable development is the expansion of overall 
achievements for sustainability across a wider sphere, 
specifically in terms of taking responsibility from source 
to end product to create a sustainable business network. 

In addition to following guidelines based on international 
principles of sustainability, PTTGC Group has also 
adhered closely to international UN-charters. As such, 
PTTGC Group has been at the highest level for three 
consecutive years by the United Nations Global Compact 
(UNGC) Advanced Level, and was recognized in the Global 
Compact 100 Index Constituents in 2014, whose indicators 
evaluate organizations operating in line with  UNGC 
principles and running their business with the highest level 
of value creation for society. Of a total of 700 countries 
wordwide, 100 organizations were selected as exemplerary 
models of sustainability. PTTGC Group was the only 
company from Thailand included in this prestigious list. 

PREsIdEnT & cEO sTATEmEnT
สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ด้านสิ่งแวดล้อม

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบในวงกว้าง ท้ังต่อ 
สมดุลธรรมชาติ  ชี วิต ทรัพย ์สิน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจ
ก ลุ ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร จั ด ท� า ก ล ยุ ท ธ ์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได ้ตั้ ง เป ้ าหมาย 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจลงร้อยละ 10 
จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2565 โดยเทียบจาก 
ปี 2555 เพ่ือให ้เกิดการใช ้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใส่ใจในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให ้
เหลือน้อยท่ีสุด และสามารถด�าเนินการได้ตามแผนและเป้าหมาย 
อาทิ จัดท�าโครงการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ตลอดวงจรชวิีตของผลติภัณฑ์ โดยร่วมมอืกับองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้มีการขึ้นทะเบียนรับรอง 
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องส�าหรับทุกเกรด 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทฯ และได้รับฉลากลดโลกร้อน ซึ่งแสดงถึง 
ความมุ ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล จนได้รับการยอมรับให้เป ็นผู ้น�าการจัดการการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ หรอื Climate Disclosure Leadership 
Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบัน Carbon Disclosure Project 
ที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก ในการจัดอันดับการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
เชงิบรูณาการ ซึง่เป็นกระบวนการจดัการรวมเรือ่งสิง่แวดล้อมให้เป็น
กลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน การกระตุ ้นความตระหนักของพนักงานทั่วทั้งองค์กร 
การสร้างการมีส่วนร่วมท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ในฐานะ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีใ่ชพ้ลงังานและทรพัยากรเป็นวตัถดุบิ
ในการผลิต การบริหารและจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นส�าคัญ
ให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างย่ังยืน การยกระดับการด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ

	 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน: การบริหารจัดการแหล่งพลังงาน 
 ให้เพียงพอส�าหรบักระบวนการผลติ การปรบัปรงุเครือ่งจกัรด้วย 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ การสร้างจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน  
 รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น 
 และได้รับการยอมรับจากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการรับรอง 
 สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่
 

EnVIROnmEnT

Changes of climate have wide-reaching consequences. 
There have been ef fects on the balance of 
nature, life, resources and business operations. 
PTTGC Group has established mechanisms to manage 
climate change and set a target of a ten percent reduction 
in the greenhouse gas emisision from business operations 
as usual by 2022 compared to the level of emissions 
in 2012. We aim to exhaust energy and resources 
effectively, minimizing the effects on the environment to 
their lowest possible level and ensuring that we operate 
in accordance with our plans and goals.  As one example 
of this, we have set up a research program to track the 
amount of greenhouse gas emissions over the entire 
products’ life cycles. To this end, we have cooperated 
with the Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization) (TGO) and have 
continuously registered all product grades in PTTGC 
Group for carbon footprint labels. We have also obtained 
the carbon reduction label, which recognizes our efficient 
and effective determination to reduce greenhouse gas. 
We have also been recognized in the Climate Disclosure 
Leadership Index for the second year in a row under the 
Carbon Disclosure Project, which is an internationally  
recognized establishments for environmental management.

PTTGC is furthermore implementing integrative 
environmental management. This is a joint process for 
the management of environmental issues, which makes it 
an important mechanism for business operations. It  includes 
clear policies and guidelines, behavioral improvement 
of employee across the entire organization and the 
establishment of internal and external participation. 
As an entrepreneur in an industry which uses energy and 
resources as raw materials in production, we are fully 
aware that environmental management plays an important 
role in ensuring that PTTGC achieves sustainable growth 
and that its operational standards with regards to the 
environment are developed, including in the following areas:

 energy saving: The sufficiency management of energy
 sources for the production process in addition to  
 improving machinery through the introduction of recent 
 technology, creating awareness of saving energy and  
 implementing the 3Rs principles have all played a part  
 in establishing trust and acceptance among prestigious 
 domestic and international institutions, which issue  
 environmental certifications including: 



 - Prime Minister’s Industry Award รางวัลอุตสาหกรรม 
  ดี เด ่นประเภทการจัดการพลังงานประจ�าป ี  2557 
  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 - Thailand Energy Awards รางวัลดีเด ่นด ้านการ 
  อนุรักษ์พลังงานประจ�าปี 2557 จากกระทรวงพลังงาน
 - ISO 50001:2001 การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
  ด้านพลงังาน จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
	 ด้านการดแูลสิง่แวดล้อม: Green Star & Gold Star Awards 
 รางวัลธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย จากการ 
 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในประกาศเป้าหมายดัชนี 
ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ แสดงถึงความมุ ่งมั่น 
ในการด�าเนินการ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ด้านสังคม

ในด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านโครงการต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด ้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา กีฬา  
ศลิปวัฒนธรรม ความจรงิใจในการตอบแทนสงัคมของกลุม่บรษิทัฯ 
ท�าให้ได้รับก�าลังใจจากสถาบันต่างๆ อาทิ รางวัลการด�าเนินงาน 
ด ้านความรับผิดชอบต ่อสังคมดี เด ่นต ่อเนื่อง  CSR-DIW 
Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่นและมีการ 
พัฒนาอย ่างเป ็นรูปธรรม AMCHAM CSR Excel lence 
Recognition 2014 - Gold Class และ Creative Partnership 
Designation จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย 
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 
-CSR SME จากโครงการลุฟฟาลา ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ได้รับแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้ยั่งยืน

ในนามของ กลุ่มบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ขอขอบคุณ
ทุกความเชื่อมั่น อันเป็นหัวใจแห่งการเติบโตร่วมกันกับสังคมไทย
อย่างยั่งยืน

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 - The Prime Minister’s Industry Award 2014 by 
  the Ministry of Industry for enterprises who have  
  outstanding energy management practices 
 - Thailand Energy Awards 2014 by the Ministry of  
  Energy for outstanding achievements in energy saving
 - ISO 50001:2001 A certification of standard for  
  energy management system provided by the ISO 
 environment: Green Star & Gold Star Awards, representing  
 enterprises who have good governance, environmental  
 and safety, provided by the Industrial Estate  Authority  
 of Thailand
 
Additionally, to demonstrare company's commitment  
toward efficient resources and energy exploitation,  
while generate minimal impact on environment,  
the company is honored to announce our voluntary  
environmental target. 

sOcIAl

With regard to social and community development, 
we continue to focus on the stakeholder engagement 
to establish sustainability through various ongoing 
programs, which aimed at developing or preserving 
society, environment, education, sports, arts and culture. 
Our genuine dedication toward social development has 
rewarded PTTGC Group with several recognition from 
various institutions, such as the CSR-DIW Continuous  
Award by the Department of Industrial Works / Ministry 
of Industry, the  AMCHAM CSR Excellence Recognition 
2014 – Gold Class and the Creative Partnership 
Designation from the Thai American Chamber of 
Commerce in Thailand, as well as the Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 2014 - CSR SME from the 
Luffala project, which demonstrates social responsibility 
in terms of the sustainable development of the quality of 
life in the community.

On behalf of PTTGC Group, I would like to  show the 
utmost appreciation for all of your support and trust, 
which is the heart of growing sustainably together  with 
Thai society.

(mr. supattanapong Punmeechaow)

President and cEO



SUSTAINABILITY PERFORMANCE

IN FOCUS 

SOCIAL

ECONOMY
TOTAL REVENUE 574,010 Million Baht

EBITDA 52,915 Million Baht

TOTAL R&D EXPENDITURE 1,235 Million Baht

NO. OF PATENTS APPLICATION FILED LOCALLY AND INTERNATIONALLY 7 Applications

NO. OF R&D PROJECTS IN OUR PIPELINE 211 Projects

CUSTOMER SATISFACTION SCORE 8.49/10 

STRATEGIC PARTNERS 3,780 Partners

EMPLOYEES 5,489 Persons

EMPLOYEE SATISFACTION SCORE 85%
COMMUNITY SATISFACTION 85.14%
TRIR (TOTAL RECORDABLE INJURY RATE) 0.51 Case/1 Million Manhours

LTIFR (LOST-TIME INJURIES FREQUENCY RATE) 0.19 Case/1 Million Manhours

GHG EMISSION REDUCTION (Scope I and II) 100,000 Ton CO2 equivalent 

PRODUCT GRADES CARBON FOOTPRINT CERTIFIED 100%
ENERGY SAVING 1 Million GJ

WATER RECYCLED 35.6%
% WASTE TO LANDFILL <0.3%

ENVIRONMENT
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PRIVIlEGE Of BEInG ORGAnIzATIOn mEmBERs  

1. To promote organization to be accepted and trusted from national and international levels
2. To support organizational operation to pursue the sustainable development in both economic and social aspects 
3. To contribute opportunities to build network and share materiality issues and concerns regionally
4. To strengthen capability to embed the best practice on social responsibility in organization based international  
 standards
5. To build  network via sharing on knowledge, experiences and staff expertises among members, which enhances  
 organizational driver to create sustainability mission more efficiency   

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ

1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากสถาบันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

3. แสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนหารือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค

4. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล

5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของแต่ละองค์กรในกลุ ่มสมาชิก ซึ่งจะเป็นการช่วยในการยกระดับการขับเคลื่อนงาน 

 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

InternatIonal level / ระดับนานาชาติ natIonal level / ระดับประเทศ

1. Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
2. Carbon Disclosure Project (CDP) 
3. United Nations Global Compact (UNGC)
4. The World Business Council for
 Sustainable Development (WBCSD) 
5. Forbes Global 2000
6. The American Chamber of Commerce in Thailand 
 (AMCHAM)
7. The British Chamber of Commerce Thailand (BCCT)
8. The Australian - Thai Chamber of Commerce 
 (AUSTCHAM)
9. CSR Asia Strategic Partnership

1. Thailand Business Council for Sustainable 
 Development (TBCSD)
 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2. Thai Listed Companies Association
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

3. Thaipat Insititute
 สถาบันไทยพัฒน์ 

4. Thailand Environment Institute
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

5. Thailand Greenhouse Gas Management
 Organization (Public Organization) (TGO)
 องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน ) (อบก.)

6. The Federation of Thai Industries
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

7. CSR Club 
8. Petroleum Institute of Thailand
 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

9. Thai Photovoltaic Industries Association
 สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

mEmBERsHIP lIsT TOwARd sUsTAInABlE 
dEVElOPmEnT
การเป็นสมาชิกในองค์กรด้านความย่ังยืน



The commitments to operate our business with sustainability can be demonstrated through the awards

and success we received both nationally and internationally. Our pride from the awards and recognitions has been 

motivating us in striving for better things to improve.

TOP

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

Second consecutive years ranked in Top 
10% of Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) - World Members, and as 6th of
the world’s leading chemicals companies 
in 2014

EXCELLENCE

ICIS 2014

Ranked 22nd out of ICIS’s top 100 leading 
petrochemical companies, based on 
performance excellence and acceptance 
by businesses and stakeholders in 2014

EXCELLENCE

FORBES 2014 GLOBAL 2000

Ranked 687th out of 2,000 
listed companies worldwide, 
based on sales revenue, profits, 
assets, and market capitalization

EXCELLENCE

PLATTS GLOBAL ENERGY

AWARDS 2014

Rece ived the  Awards  o f 
Excellence plaque in Midstream 
category, recognizing companies
with clear business strategies 
for their supply chains as well as 
decent business performance 
by Platts

EXCELLENCE

CORPORATE GOVERNANCE

ASIA AWARDS 2014

THE BEST OF ASIA 2014: Asia’s 
Most Promising Company on 
Corporate Governance. One of 
12  Asian companies so recognized
by the Corporate Governance
Asia journal

EXCELLENCE

THAILAND TOP CORPORATE

BRAND VALUES 2014

Winning this top award in the 
Industrial Goods category for the 
three consecutive years, PTTGC 
boasts 48,852 Million Baht in 
organization brand value, 
measured by Corporate Brand 
Success Valuation (CBS Valuation).

TRUST

GLOBAL COMPACT

100 SUSTAINABILITY

STOCK INDEX 2014-2015

Only Thai company was recognized 
among the top 100 companies worldwide
by the Global Compact for conducting 
outstanding social responsibility with 
business continuity following the UNGC 
principles. PTTGC has been member of 
the UNGC Advanced Level for 3 years 
in a row.

EXCELLENCE

GLOBAL REPORTING

INITIATIVES

PTTGC Sustainability Report 2014 was
prepared according to the GRI G4
Guidelines at in accordance core level 
and verified by LRQA.

EXCELLENCE

ASIA SUSTAINABILITY

According to Channel News 
Asia-Sustainability Ranking 2014, 
PTTGC ranked 1st and 11th in 
Thailand and Asian, respectively.

EXCELLENCE

ASIA RESPONSIBLE

ENTREPRENEURSHIP 

AWARDS 2014

The Luffala project won Asia 
Responsible Entrepreneurship 
Awards 2014 - CSR SME which 
underscored PTTGC’s social 
responsibility excellence in 
sustainable development.

TRUST

Received CSR Recognit ion
Awards 2014 (Rising Star) for 
outstanding CSR activi t ies
companies, and Top Corporate 
Governance Report Awards 
2014 for listed companies with 
an outstanding good corporate 
governance reporting for 2014

TRUST

COLLECTIVE ACTION

COALITION AGAINST 

CORRUPTION

Rece ived  ce r t i f i ca te  o f
Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC) from 
Anti-Corruption Organization
of Thailand.

CSR RECOGNITION AWARDS 2014

TOP CORPORATE GOVERNANCE

REPORT AWARDS 2014

EXCELLENCE

CARBON DISCLOSURE PROJECT

Ranked a m o n g  c l i m a t e  s t r a t e g y 
lead ing  companies under the Carbon 
D isc losure  Pro jec t  (CDP)  fo r  two
consecutive years 

RESPONSIBILITY

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

All PTTGC group’s plants have received
certifications of ISO 50001 Standard,
Energy Management System

RESPONSIBILITY

CARBON NEUTRAL

Thailand’ first company received 
Carbon Neutral certifications
for the Annual  Report  and
Sustainability Report 2013, 
presented by Thailand Greenhouse
Gas Management Organization 
(Public Organization).

RESPONSIBILITY

THAILAND ENERGY

AWARDS 2014

Thailand Energy Awards 2014
f or  o u t s t a n d i n g  e n e r g y
conservation by Branch No. 3, 
presented by Min is t ry  o f 
Energy

RESPONSIBILITY

Received Carbon Footprint
of Product certifications for all 
product grades and Carbon 
Footprint for Organization 
certifications for Branch No. 2,3 
and 6 presented by Thailand 
Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization) 

EXCELLENCE

PRIME MINISTER’S 

INDUSTRY AWARDS 2014

PTTGC Branch No. 2 was 
r e c o g n i z e d  f o r  s a f e t y
management; Branch No. 5 and 
12 for energy management; 
Branch No.11 for quality 
management; and TOCGC for 
productivity in Prime Minister 
Energy Awards 2014.

CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT

CARBON FOOTPRINT

FOR ORGANIZATION

AwARds And REcOGnITIOns
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รางวัลแหงความสำเร็จทั ้งในระดับประเทศและระดับสากล ลวนเปนสิ ่งที ่ช วยยืนยันถึงความทุ มเทของเราที ่จะดำเนินธุรกิจ 

บนพื้นฐานของความยั่งยืน เปนกำลังใจและความภาคภูมิใจที่จะชวยผลักดันใหเรามุงมั่นเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีข�้นตอไป

TOP

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

ไดรบัการจดัอนัดบัจาก Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) - World Member ตอเน่ืองเปน
ปที่ 2 ในกลุม Top 10% และเปนลําดับท่ี 6 
ของบรษิทัเคมภีณัฑชัน้นาํของโลก ประจําป 2557

EXCELLENCE

ICIS 2014

ไดอนัดบัที ่22 จากการจดัอนัดบั 100 บรษิทัชัน้นํา
ในธุรกิจปโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีเยี่ยมและการยอมรับจากธุรกิจ
และผูมีสวนไดเสียในป 2557

EXCELLENCE

FORBES 2014 GLOBAL 2000

ไดอันดับที่ 687 จากการจัดอันดับ 
2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความ 
โดดเดนจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 
4 ปจจยั ไดแก ยอดขาย กาํไร สนิทรัพย
และมูลคาทางการตลาด

EXCELLENCE

PLATTS GLOBAL ENERGY

AWARDS 2014

ได  รับโล  เกียรติยศ Awards o f 
Excellence สาขา Midstream สําหรบั
บริษัทที่มีกลยุทธทางธุรกิจที่ชัดเจน
ในหวงโซอุปทานและมีผลการดําเนินงาน
เปนที่ยอมรับจากสถาบัน Platts

EXCELLENCE

CORPORATE GOVERNANCE

ASIA AWARDS 2014

ไดรับรางวัล THE BEST OF ASIA 
2014 : Asia’s Most Promising 
Company on Corporate Govenance
จากนิตยสาร Corporate Governance
Asia เปน 1 ใน 12 บริษัทในเอเชีย

EXCELLENCE

รับรางวัลมูลคาแบรนดองคกรสงูสุด
อันดับ 1 กลุมสินคาอุตสาหกรรม 
เปนปที ่3 ซึง่บริษทัฯ มมีลูคาแบรนด
องคกร 48,852 ลานบาท วัดโดย
เครือ่งมอื Corporate Brand Success
Valuation (CBS Valuation)

THAILAND TOP CORPORATE

BRAND VALUES 2014

TRUST

GLOBAL COMPACT

100 SUSTAINABILITY

STOCK INDEX 2014-2015

เปนบรษัิทเดยีวในประเทศไทยท่ีไดรบัการจัดอนัดบั
เปน 1 ใน 100 บรษิทัช้ันนาํระดบัโลกจาก The Global
Compact ในฐานะบริษัทที่ดําเนินธุรกิจควบคูกับ
การสรางประโยชนสูงสุดตอสังคมตามกฎบัตร
สากลโลกแหงสหประชาชาต ิซ่ึงบรษัิทฯ เปนสมาชิก
UNGC Advanced Levelตอเนื่องเปนปที่ 3 

EXCELLENCE

GLOBAL REPORTING

INITIATIVES

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2557
ของบริษัทฯ ไดจัดทําตามแนวทาง the GRI G4
Guidelines ในระดบั Core และไดผานการรบัรอง
ความนาเช่ือถือของขอมูลโดยหนวยงานอิสระ 
(LRQA)

EXCELLENCE

ASIA SUSTAINABILITY

ไดอันดับ 1 ของประเทศไทย และ เปน
อนัดบั 11 ของเอเชยีจากการจดัอนัดบั
ด านการพัฒนาอย าง ยั่ ง ยืนจาก
Channel News Asia- Sustainability 
Ranking 2014

EXCELLENCE

ASIA RESPONSIBLE

ENTREPRENEURSHIP 

AWARDS 2014

ไดรับรางวัล Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 2014 - 
CSR SME จากโครงการ ลุฟฟาลา 
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตของชมุชน
ใหยั่งยืน

TRUST

ได รับรางวัล CSR Recognit ion
ประเภท Rising Star ประจําป  2557
ในฐานะบริษัทที่โดดเดนดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและไดรับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนดานการรายงาน
บรรษทัภิบาลยอดเยีย่มประจาํป 2557 
แสดงถึงความโดดเดนดานการรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

CSR RECOGNITION 2014

TOP CORPORATE GOVERNANCE

REPORT AWARDS 2014

TRUST

COLLECTIVE ACTION

COALITION AGAINST 

CORRUPTION

ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรอง
การเป นสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน
การทุจริต จากองค กรต อต าน
คอรรัปชัน (ประเทศไทย)

EXCELLENCE

CARBON DISCLOSURE PROJECT

ไดรับการจัดอันดับเปนปที่ 2 ในกลุมผูนําดาน 
Climate Strategy จาก Carbon Disclosure 
Project (CDP) สถาบันระดับโลกท่ีไดรับการ
ยอมรับสูงสุดดานการประเมินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

RESPONSIBILITY

ISO 50001 

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ทุกโรงงานในกลุ มบริษัทฯ ได รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 50001  ระบบการจัดการ
ดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

RESPONSIBILITY

CARBON NEUTRAL

ไดรับการรับรองการชดเชยคารบอน 
เปนศูนย (Carbon Neutral) จากองคการ
บริหารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการ
มหาชน) บนเลมรายงานประจําปและ
รายงานการพัฒนาอยางยัง่ยนืประจําป
2556 เปนบริษัทแรกในประเทศไทย

RESPONSIBILITY

THAILAND ENERGY

AWARDS 2014

PTTGC สาขา 3 ไดรับรางวัลดีเดน
ดานอนุรักษพลังงานระดับประเทศ 
“Thailand Energy Awards 2014”

RESPONSIBILITY

ทกุผลิตภณัฑไดรบัเครือ่งหมายคารบอน
ฟตุพริน้ท อกีท้ัง PTTGC สาขา 2, 3 และ
6 ไดรบัเครือ่งหมายคารบอนฟตุพร้ินท
องคกรจากองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
สะทอนการเปนองคกรท่ีเปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม

EXCELLENCE

PRIME MINISTER’S 

INDUSTRY AWARDS 2014

ได รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด น
ประจําป   2557 จากกระทรวง 
อตุสาหกรรม ไดแก สาขา 2 ประเภท
การบริหารความปลอดภัย สาขา 5 
และ 12 ประเภทการจดัการพลงังาน
สาขา 11 การบริหารงานคุณภาพ
และ TOCGC ประเภท การเพิม่ผลผลติ

CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT

CARBON FOOTPRINT

FOR ORGANIZATION

รางวัลแห่งความส�าเร็จ



รางวัลแหงความสำเร็จทั ้งในระดับประเทศและระดับสากล ลวนเปนสิ ่งที ่ช วยยืนยันถึงความทุ มเทของเราที ่จะดำเนินธุรกิจ 

บนพื้นฐานของความยั่งยืน เปนกำลังใจและความภาคภูมิใจที่จะชวยผลักดันใหเรามุงมั่นเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีข�้นตอไป

TOP

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

ไดรบัการจดัอนัดบัจาก Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) - World Member ตอเนื่องเปน
ปท่ี 2 ในกลุม Top 10% และเปนลําดับที่ 6 
ของบรษิทัเคมภีณัฑชัน้นาํของโลก ประจาํป 2557

EXCELLENCE

ICIS 2014

ไดอนัดบัที ่22 จากการจดัอนัดบั 100 บรษิทัชัน้นาํ
ในธุรกิจปโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีเยี่ยมและการยอมรับจากธุรกิจ
และผูมีสวนไดเสียในป 2557

EXCELLENCE

FORBES 2014 GLOBAL 2000

ไดอันดับที่ 687 จากการจัดอันดับ 
2,000 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความ 
โดดเดนจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 
4 ปจจยั ไดแก ยอดขาย กาํไร สนิทรัพย
และมูลคาทางการตลาด

EXCELLENCE

PLATTS GLOBAL ENERGY

AWARDS 2014

ได  รับโล  เกียรติยศ Awards o f 
Excellence สาขา Midstream สําหรบั
บริษัทที่มีกลยุทธทางธุรกิจที่ชัดเจน
ในหวงโซอุปทานและมผีลการดาํเนินงาน
เปนที่ยอมรับจากสถาบัน Platts

EXCELLENCE

CORPORATE GOVERNANCE

ASIA AWARDS 2014

ไดรับรางวัล THE BEST OF ASIA 
2014 : Asia’s Most Promising 
Company on Corporate Govenance
จากนิตยสาร Corporate Governance
Asia เปน 1 ใน 12 บริษัทในเอเชีย

EXCELLENCE

รับรางวัลมูลคาแบรนดองคกรสงูสุด
อันดับ 1 กลุมสินคาอุตสาหกรรม 
เปนปที ่3 ซ่ึงบรษัิทฯ มมีลูคาแบรนด
องคกร 48,852 ลานบาท วัดโดย
เครือ่งมอื Corporate Brand Success
Valuation (CBS Valuation)

THAILAND TOP CORPORATE

BRAND VALUES 2014

TRUST

GLOBAL COMPACT

100 SUSTAINABILITY

STOCK INDEX 2014-2015

เปนบรษัิทเดยีวในประเทศไทยท่ีไดรบัการจัดอนัดบั
เปน 1 ใน 100 บรษิทัช้ันนาํระดบัโลกจาก The Global
Compact ในฐานะบริษัทที่ดําเนินธุรกิจควบคูกับ
การสรางประโยชนสูงสุดตอสังคมตามกฎบัตร
สากลโลกแหงสหประชาชาต ิซ่ึงบรษัิทฯ เปนสมาชกิ
UNGC Advanced Levelตอเนื่องเปนปที่ 3 

EXCELLENCE

GLOBAL REPORTING

INITIATIVES

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2557
ของบริษัทฯ ไดจัดทําตามแนวทาง the GRI G4
Guidelines ในระดบั Core และไดผานการรบัรอง
ความนาเชื่อถือของขอมูลโดยหนวยงานอิสระ 
(LRQA)

EXCELLENCE

ASIA SUSTAINABILITY

ไดอันดับ 1 ของประเทศไทย และ เปน
อนัดบั 11 ของเอเชยีจากการจดัอนัดบั
ด านการพัฒนาอย าง ยั่ ง ยืนจาก
Channel News Asia- Sustainability 
Ranking 2014

EXCELLENCE

ASIA RESPONSIBLE

ENTREPRENEURSHIP 

AWARDS 2014

ไดรับรางวัล Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 2014 - 
CSR SME จากโครงการ ลุฟฟาลา 
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตของชมุชน
ใหยั่งยืน

TRUST

ได รับรางวัล CSR Recognit ion
ประเภท Rising Star ประจําป  2557
ในฐานะบริษัทที่โดดเดนดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและไดรับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนดานการรายงาน
บรรษทัภบิาลยอดเยีย่มประจาํป 2557 
แสดงถึงความโดดเดนดานการรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

CSR RECOGNITION 2014

TOP CORPORATE GOVERNANCE

REPORT AWARDS 2014

TRUST

COLLECTIVE ACTION

COALITION AGAINST 

CORRUPTION

ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรอง
การเป นสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน
การทุจริต จากองค กรต อต าน
คอรรัปชัน (ประเทศไทย)

EXCELLENCE

CARBON DISCLOSURE PROJECT

ไดรับการจัดอันดับเปนปที่ 2 ในกลุมผูนําดาน 
Climate Strategy จาก Carbon Disclosure 
Project (CDP) สถาบันระดับโลกท่ีไดรับการ
ยอมรับสูงสุดดานการประเมินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

RESPONSIBILITY

ISO 50001 

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ทุกโรงงานในกลุ มบริษัทฯ ได รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 50001  ระบบการจัดการ
ดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

RESPONSIBILITY

CARBON NEUTRAL

ไดรับการรับรองการชดเชยคารบอน 
เปนศนูย (Carbon Neutral) จากองคการ
บริหารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการ
มหาชน) บนเลมรายงานประจําปและ
รายงานการพัฒนาอยางยัง่ยนืประจําป
2556 เปนบริษัทแรกในประเทศไทย

RESPONSIBILITY

THAILAND ENERGY

AWARDS 2014

PTTGC สาขา 3 ไดรับรางวัลดีเดน
ดานอนุรักษพลังงานระดับประเทศ 
“Thailand Energy Awards 2014”

RESPONSIBILITY

ทกุผลิตภณัฑไดรบัเครือ่งหมายคารบอน
ฟตุพริน้ท อกีท้ัง PTTGC สาขา 2, 3 และ
6 ไดรบัเครือ่งหมายคารบอนฟตุพร้ินท
องคกรจากองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
สะทอนการเปนองคกรที่เปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม

EXCELLENCE

PRIME MINISTER’S 

INDUSTRY AWARDS 2014

ได รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด น
ประจําป   2557 จากกระทรวง 
อตุสาหกรรม ไดแก สาขา 2 ประเภท
การบริหารความปลอดภัย สาขา 5 
และ 12 ประเภทการจดัการพลงังาน
สาขา 11 การบริหารงานคุณภาพ
และ TOCGC ประเภท การเพิม่ผลผลติ

CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT

CARBON FOOTPRINT

FOR ORGANIZATION







   BUsInEss sUsTAInABIlITy

At PTTGC, we understand sustainability as conducting 
our business with consideration of all three pillars - 
economy, social and environment. We believe that 
a balance operation can be achieved and contribute the 
sustainable growth in the future. 

   OUR BUsInEss

PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
is Thailand’s largest integrated petrochemical and 
refining company. It is one of Southeast Asia’s leading 
petrochemical companies in terms of both capacity and 
variety of products. PTTGC’s headquater is located at 
555/1 the Energy Complex Buidling A, 14th -18th floor, 
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 
and its facilities are located in Rayong. PTTGC has 
a production capacity for petrochemical products i.e. 
olefins and aromatics of about 8.75 million tons per  
year and capacity for crude oil/condensate distillation 
of 280,000 barrels per day. PTTGC consists of seven 
business units and one service business.

   การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เชื่อว่าการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างย่ังยืนจ�าเป็นจะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ในทกุๆ กิจการท่ีบรษิทัฯ ด�าเนินการ 

โดยบรษิทัฯ เชือ่ว่าความสมดลุใน 3 ประเดน็หลกัโดยมกีารด�าเนินงาน 

อย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง จะก่อให้เกิดการเตบิโตอย่างย่ังยนืในอนาคต 

   ธุรกิจของเรา

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็น

บรษิทัฯ ทีด่�าเนินธุรกิจปิโตรเคมแีละการกลัน่ครบวงจรท่ีมขีนาดใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นน�าในระดับภูมิภาคอาเซียน

ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีส�านักงานใหญ่ 

ตั้งอยู ่ ท่ีเลขที่  555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ 

ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

และมส่ีวนของสาธารณูปการหลกัตัง้อยู่ท่ีจงัหวัดระยอง โดยมกี�าลงั

การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเคมสีายโอเลฟินส์และอะโรเมตกิส์ รวมกัน 

ประมาณ 8.75 ล้านตันต่อปี และก�าลังการกล่ันน�้ามันดิบและ 

คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบไปด้วย 7 หน่วย

ธุรกิจหลักและ 1 หน่วยธุรกิจบริการ

TO BE A LEADING CHEMICAL COMPANY

FOR BETTER LIVING

เปนผูนําในธุรกิจเคมีภัณฑ

เพื่อสรางสรรคคุณภาพชีวิต

We deliver the best business performance through trustworthiness

to create fair and sustainable value for shareholders.

สงมอบผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมและยัง่ยนืใหแกผูถอืหุน ดวยการบรหิารผลประกอบการทีเ่ปนเลศิ

อยางนาเชื่อถือ  

We engage and integrate social and environment to our business 

with responsibility and care for sustainable development.

ผสานความรบัผิดชอบตอสงัคมและความใสใจส่ิงแวดลอมในการดาํเนนิธุรกิจสูการพฒันาทีย่ั่งยืน

We provide superior solutions from innovative products and services to be

the best choice for business partners.

เปนทางเลือกที่ดีที่สุดแกคูคาดวยสินคาและบริการเชิงนวัตกรรม

We create a learning organization and a happy workplace to cultivate

proficient workforce with profound engagement and commitment to

professional excellence.

สรางองคกรแหงการเรยีนรูดวยบรรยากาศการทาํงานท่ีเปนสุข ควบคูกบัการพัฒนาบคุลากรใหทุมเท

และผูกพันตอองคกรเพื่อความเปนเลิศอยางมืออาชีพ

SHAREHOLDER / ผูถือหุน SOCIETY / สังคม

PARTNER / คูคา EMPLOYEE / พนักงาน

ABOUT PTTGc(G4-17)

การด�าเนินธุรกิจของเรา
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REfInERy And sHAREd fAcIlITIEs

PTTGC is a leading petroleum refiner and supplier of 
refined petroleum products, with its own refinery complex.

AROmATIcs

PTTGC is a producer and distributor of aromatics 
products, a value added form of condensate from the 
Gulf of Thailand, with 2 aromatics production units.

OlEfIns

PTTGC is a producer and distributor of ethylene 
and propylene products used by other downstream 
petrochemical plants in the PTTGC Group.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปโภค

เป็นผู้น�าด้านการกล่ันน�้ามันและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

เป็นเจ้าของและผู้ด�าเนินการโรงกลั่นน�้ามันแบบ Complex

กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์

เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ จากการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับวัตถุดิบคอนเดนเสทจากอ่าวไทย มีหน่วยผลิตอะโรเมติกส์ 

2 หน่วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เอทลินีและโพรพิลนี โดยจ�าหน่าย 

ให้แก่กลุ ่มโรงงานปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ืองภายในกลุ ่มบริษัทฯ 
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POlymERs

Polymers, including HDPE, LDPE, LLDPE and PS, are 
downstream products of Olefins that are produced at 
PTTGC’s facilities.

EO-BAsEd PERfORmAncE

The EO plant, the first of its kind in Thailand, produces a 
high value product for import substitution and enhanced 
competitiveness.

GREEn cHEmIcAls

Bio-chemicals are derived from natural resources 
such as palm oil and animal fats, and can be used as 
ingredients for other products such as in pharmaceutical 
and bioplastics, etc.

HIGH VOlUmE sPEcIAlTIEs

These intermediate and downstream petrochemical 
products are used in automotive industry, construction 
and electronics business, etc.

sERVIcEs And OTHERs

Including Jetty, chemical storage tank farm, maintenance
and piping construction services, these service 
businesses contribute to the stability of the PTTGC Group.

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

เป็นผลติภัณฑ์ขัน้ต่อเน่ืองหลกัของผลติภัณฑ์โอเลฟินส์เพ่ือการผลติ

โพลิเมอร์ที่ส�าคัญ ได้แก่ HDPE, LDPE, LLDPE และ PS

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

เป็นผลติภัณฑ์ทีม่โีรงงานผลติแห่งแรกในประเทศไทย ท�าให้สามารถ 

ลดการน�าเข้า และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เป็นผลติภัณฑ์ทีใ่ช้วัตถุดบิจากธรรมชาติ เช่น น�า้มนัปาล์ม ไขมนัสตัว์ 

เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยสามารถน�าไปผลิตผลิตภัณฑ ์

ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

เป็นผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่าสงู เป็นส่วนประกอบส�าคญัในอตุสาหกรรม

ต่อเน่ืองอืน่  ๆเช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอเิลคทรอนกิส์

ธุรกิจการให้บริการและอื่นๆ

เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านธุรกิจ จึงเพ่ิมธุรกิจเพ่ือให้มีความ 

ครบวงจรย่ิงขึน้  เช่น ธุรกิจท่าเทยีบเรอืและคลงัเก็บเคมภัีณฑ์ ธุรกิจ

ให้บริการโครงสร้างส�าหรับท่อขนส่ง เป็นต้น





Materiality
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Materiality
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รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืนฉบบัน้ี ได้จดัท�าขึน้ตาม Sustainability 

Reporting Guidelines รุ่นที่ 4 ของ Global Reporting Initiative 

(GRI G4) ระดับ Core ซึ่งขอบเขตข้อมูลท่ีน�าเสนอครอบคลุม 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

   การประเมินประเด็นที่ส�าคัญ (G4-18, G4-25)

 

กระบวนการประเมนิประเดน็ส�าคญัสอดคล้องกับหลกัการของ GRI 

โดยค�านึงปัจจยัทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยืนของบรษิทัฯ 

และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรง 

และทางอ้อม ขั้นตอนของกระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญ 

ประกอบด้วย การระบปุระเดน็ท่ีส�าคญั การจดัล�าดบัประเดน็ทีส่�าคญั 

การทวนสอบประเด็นและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือ 

จากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและความคาดหวัง

จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับ

ประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นที่ส�าคัญ 

- ระบปุระเดน็ท่ีมผีลต่อความย่ังยืนต่อบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี  

 โดยพิจารณาจากหมวด GRI (GRI Aspect) และความเก่ียวข้อง 

 กับบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทิศทาง 

 ของธุรกิจ ประเด็นด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ

- ประเมนิความส�าคญัของประเดน็ โดยใช้วิธีการประเมนิคะแนน 

 ระหว่าง 1-4 คะแนน ใน 2 มิติซึ่งประกอบด้วย 1) ผลกระทบ 

 ที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ 2) แนวโน้มที่มีต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 

 น�า้หนักของคะแนนดงักล่าวจะขึน้อยู่กับเกณฑ์ประเมนิความเสีย่ง 

 และโอกาสในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรและความส�าคัญต่อ 

 ผู ้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการมีส่วนร่วมกับผู ้ม ี

 ส่วนได้เสยีผ่านหน่วยงานของบรษิทัฯ รวมถึงการสอบถามประเดน็ 

 จากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

This Sustainability Report is developed in accordance 
with the Global Reporting Initiative (GRI G4) Sustainability 
Reporting Guidelines Version 4 , Core level with regard to 
sustainability performance that span from January 1st, 2014 
to December 31st, 2014 

   mATERIAlITy AssEssmEnT (G4-18, G4-25)

 

The materiality assessment process is in accordance 
with GRI’s principles (G4) on Materiality. The materiality 
assessment has been conducted to assess the materiality 
aspects for PTTGC’s sustainability taking into account 
of our business direction. The steps of the assessment 
process comprise of issue identification, prioritization, 
validation and continuous improvement. In addition, 
PTTGC incorporated external stakeholder engagement to 
gained informed feedbacks on company material issues.

The steps of the materiality assessment can be summarized 
as below.

sTEP 1 :  IssUE IdEnTIfIcATIOn   

- Identify aspects that are material to the Company’s  
 sustainability and stakeholders, taking into account  
 GRI’s guidelines for Company’s business type,  
 business direction and sustainability in industry.  

sTEP 2 : PRIORITIzATIOn

- Prioritize the aspects that are material to PTTGC’s  

 sustainability by giving each aspect a score between one  

 to four and considering two dimensions: 1) Significant  

 impacts to the Company and 2) Significance to 

 the stakeholders. The scores are evaluated based on  

 the corporate’s business risk profile, corporate’s business  

 opportunity and significance toward stakeholders. Data from 

 stakeholder engagement through PTTGC’s business units  

 is used and stakeholders are asked to provide data directly.      

mATERIAlITy AssEssmEnT(G4-25)

ประเด็นความย่ังยืนท่ีส�าคัญ 



27

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็น

- น�าเสนอประเด็นท่ีมคีวามส�าคญัต่อความย่ังยืนให้กับคณะกรรมการ 

 การพัฒนาอย่างย่ังยืน (PTTGC Group’s Sustainable  

 Development Committee) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อ 

 การก� าหนดประ เด็น พ้ืนฐาน ท้ังภายในและภายนอก 

 และสามารถน�าเสนอประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความย่ังยืน 

 ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น

- ระบุขอบเขตของการรายงานส�าหรับแต่ละประเด็นท่ีส�าคัญ 

 มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก แนวทาง 

 การจัดการ เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน เพื่อจัดท�าเนื้อหา 

 ทั้งนี้ ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนในระดับสูง จะถูก 

 น�าเสนอในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่วนประเด็นท่ีมี 

 ความส�าคัญรองลงมา รวมถึงเน้ือหาในรายละเอียด เช่น  

 นโยบาย รายละเอยีดของผลการด�าเนินงาน อาจจะถูกน�าเสนอ 

 ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น รายงานประจ�าปี เว็บไซต์

- ด�าเนินกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการรายงานซึ่ง 

 ครอบคลุมการทวนสอบโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลคณะ 

 กรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนและหน่วยงานภายนอก 

 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานมีความสมบูรณ์และโปร่งใสมากขึ้น   

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการเปิดเผย 

 ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่าเน้ือหาท่ีเปิดเผยมีความ 

 เหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการส่ือสาร ท้ังน้ี 

 การทบทวน ครอบคลมุถึงการหาโอกาสการปรบัปรงุ และความ 

 จ�าเป็นในการเปล่ียนแปลงประเด็นด้านความย่ังยืน ซึ่งรวมถึง  

 การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 

Step 3 : valIdatIon

- Present the materiality results to the PTTGC Group’s  
 Sustainable Development Committee  for consideration 
 of internal and external materiality aspects  
 and present materiality aspects which are truly 
 essential and trust assurance for PTTGC.      

- Identify reporting scope for materiality, internal and  
 external stakeholder views, management approaches,  
 targets and performances in order to prepare the report 
 content. Materiality aspects toward sustainability in high 
 level are presented in sustainability report, whereas  
 the secondary aspects which include details in  
 policies and performances are presented through  
 other communication channels, such as annual report  
 and website. 
- Monitor reporting quality, covering validation by 

information owner, sustainability committee and 
external agencies in order to ensure that the content 
is completed and transparent. 

sTEP 4 : cOnTInUOUs ImPROVEmEnT

- Review the sustainability report and reveal data 
continuously to ensure that the disclosed data is 
appropriate and in compliance  with communicative 
points. The review covers opportunity in improvement 
and necessity in sustainability changes, including the 
review of corporate policies, objectives and targets.   
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sEcTIOn
kEy sTAkEHOldERs And

ImPAcT BOUndARy(1)

mATERIAl AsPEcT

TO PTTGc

cORREsPOndInG

mATERIAl GRI AsPEcTs

OPERATIOnAl

cOnTROl(2)

Growing with 
Sustainability

Shareholders,
Employees,
Partners,
Customers,
Employees,
Competitors,
Creditors,
Public sector,
NGOs

1. Management 
 Excellence 

2. Business Conduct, 
  Ethics and
 Compliance 

3. Risk and Crisis 
 Management  

4. Innovation &
 Products 

- Governance 
 (G4-34-55) 
- Economic 
 Performance 
 (G4-DMA, G4-EC1) 
- Ethics and Integrity 
 (G4-56-58)
- Anti-Corruption 
 (G4-DMA, G4-SO3,  
 G4-SO4, G4-SO5)
- Anti-Competitive 
 Behavior 
 (G4-DMA, G4-SO7)
- Compliance 
 (G4-DMA, G4-SO8)
- Organization Profile 
 (G4-14)
- Emergency 
 Preparedness
 (G4-DMA)
- Product and Services 
 (G4-DMA, G4-EN27) 
- Customer Health 
 and Safety 
 (G4-DMA, G4-PR1, 
 G4-PR2)
- Product and Service 
 Labelling
 (G4-DMA, G4-PR5)

PTTGC, Subsidiary, 
Partners/JVs

PTTGC, Subsidiary, 
Partners/JVs

PTTGC, Subsidiary, 
Partners/JVs

PTTGC, Subsidiary, 
Partners/JVs

   mATERIAl sUsTAInABIlITy IssUEs (G4-17, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-31,G4-32, G4-33)



29

sEcTIOn
kEy sTAkEHOldERs And

ImPAcT BOUndARy(1)

mATERIAl AsPEcT

TO PTTGc

cORREsPOndInG

mATERIAl GRI AsPEcTs

OPERATIOnAl

cOnTROl(2)

Guarding our 
environment 

Shareholders,
Public sector,
Customers,
Community Partners,
Society and
the Environment,
NGOs

5. Climate Strategy and
 Energy Management 

6. Sustainable Water 
 Management 

7. Resource and Waste 
 Management 

8. Air Quality Control 

9. Update on Oil Spill 

- Economic 
 Performance (G4-EC2)
- Energy 
 (G4-DMA,
 G4-EN3, G4-EN5, 
 G4-EN6)
- Emissions 
 (G4-DMA, G4-EN15, 
 G4-EN16, G4-EN17, 
 G4-EN18, G4-EN19, 
 G4-EN21)
- Water 
 (G4-DMA, G4-EN8, 
 G4-EN10)
- Effluents and Waste 
 (G4-EN22)
- Materials 
 (G4-DMA, G4-EN1, 
 G4-EN2) 
- Effluents and Waste  
 (G4-EN23)
- Emissions 
 (G4-DMA, G4-EN15, 
 G4-EN16, G4-EN17, 
 G4-EN18, G4-EN19, 
 G4-EN21)
- Effluent and Waste 
 (G4-OG6)
- Effluent and Waste 
 (G4-EN24, G4-EN26, 
 G4-OG6)
- Biodiversity
 (G4-EN12) 
 

PTTGC, Subsidiary

PTTGC, Subsidiary

PTTGC, Subsidiary

PTTGC, Subsidiary

PTTGC

 (G4-17, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-31,G4-32, G4-33)
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sEcTIOn
kEy sTAkEHOldERs And

ImPAcT BOUndARy(1)

mATERIAl AsPEcT

TO PTTGc

cORREsPOndInG

mATERIAl GRI AsPEcTs

OPERATIOnAl

cOnTROl(2)

Guarding our 
environment 

Being 
Professional

Shareholders,
Public sector,
Customers,
Community Partners,
Society and
the Environment,
NGOs

Employees,
Partners

Note: Within and Outside 
organization

9. Update on Oil Spill 

10. Our Professionals  

11. Health and Safety 

- Environmental 
 Grievance Mechanism 
 (G4-DMA, G4-EN34)
- Procurement 
 Practices 
 (G4-DMA, G4-EC9)
- Local communities 
 (G4-OG10)
- Grievance 
 Mechanisms
 for Impacts on 
 Society
 (G4-DMA, G4-SO11)
- Emergency 
 Preparedness
 (G4-DMA)
- Employment 
 (G4-DMA, G4-LA1, 
 G4-LA3)
- Training and
 Education 
 (G4-LA9, G4-LA10,
 G4-LA11)
- Occupational Health 
 and Safety (G4-DMA,
 G4-LA6)
- Asset Integrity and 
 Process Safety
 (G4-OG13)

PTTGC, Subsidiary

PTTGC, Subsidiary

 (G4-17, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-31,G4-32, G4-33)
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sEcTIOn
kEy sTAkEHOldERs And

ImPAcT BOUndARy(1)

mATERIAl AsPEcT

TO PTTGc

cORREsPOndInG

mATERIAl GRI AsPEcTs

OPERATIOnAl

cOnTROl(2)

Driving 
Shared 
Value

Partners,
Customers,
Community, Society
and the Environment, 
NGOs

12. Supply Chain 
 Management 

13. Creating Shared
 Value  

- Supplier 
 Environmental 
 Assessment 
 (G4-DMA, G4-EN32)
- Supplier Assessment 
 for Labour Practices
 (G4-DMA, G4-LA14)
- Supplier Human 
 Rights Assessment 
 (G4-DMA, G4-HR10)
- Supplier Assessment 
 for Impacts on 
 Society (G4-DMA, 
 G4-SO9)
- Indirect Economic
 Impacts 
 (G4-DMA, G4-EC7, 
 G4-EC-8)
- Local Communities 
 (G4-DMA, G4-SO1)
- Product and Services 
 (G4-EN27)
- Procurement 
 Practices 
 (G4-DMA, G4-EC9 )

PTTGC, Subsidiary

PTTGC, Subsidiary

Remark(G4-17, G4-22)

(1) Issues which stakeholders are interested in, implementation for response 

and engagement channels for specific issues are presented in each chapter 

within  the report in details and  PTT Global  Chemical Public Company 

Limited’s website.           

(2) Reporting scope presented in this report covers details on subsidiaries 

where PTTGC holds more than 50 percent of the share capital. These 

subsidiaries are part of PTTGC’s seven business units. Information of 

these business units can be found in the annual report and website. This 

report focuses on sustainability aspect in Thailand, information on PTTGC’s 

subsidiaries and affiliates as well as joint ventures which details can be 

found in the annual report.

(3) No any significant changes in 2014 regarding to the organization’s size, 

structure, ownership, or its supply chain.

(4) There is no restatement of previous year performance.

         

หมายเหตุ	(G4-17, G4-22)

(1) ประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีให้ความสนใจ การด�าเนนิงานเพ่ือตอบสนองความคาดหวัง รวมถึง 

ช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีเฉพาะเจาะจงตรงกับประเด็นส�าคัญนั้นๆ โดยน�าเสนอใน 

รายละเอียดในบทต่างๆ ของรายงาน รวมถึงมีการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พีทีท ี

โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

(2) ขอบเขตการรายงานในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือครองหุ้น 

มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ บริษัทย่อยต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยธุรกิจในกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งมีท้ังหมดเจ็ดหน่วยธุรกิจ ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยธุรกิจเหล่านี้จะปรากฏอยู่

ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ รายงานฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่แง่มุมด้านความย่ังยืน 

ในประเทศไทย ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนจะปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจ�าปี

(3) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงท่ีมนียัส�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับขนาดขององค์กร โครงสร้าง สทิธิการครอบครอง 

หรือห่วงโซ่อุปทานในปี 2014

(4) ไม่มีการกล่าวซ�้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานในปีก่อนหน้า           

           

 (G4-17, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-31,G4-32, G4-33)



Growing with
Sustainability



Growing with
Sustainability



GROwInG wITH sUsTAInABIlITy
การเติบโตอย่างยั่งยืน  

   รากฐานของความย่ังยืน 

การบริหารที่เป็นเลิศ 

การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ภายใต้สภาวะผนัผวนทัง้ปัจจยัภายใน

และภายนอกองค์กร บรษิทัฯ จงึต้องมรีะบบการบรหิารงานทีค่ล่องตวั 

และการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรักษาความเป็นผู้น�า

ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ภายใต้การบริหารโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะผู้บริหาร

ผลความส�าเรจ็ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้รบัการจดัอนัดบัจาก Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI) ให้เป็น 1 ใน 10 ผู้น�าอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นล�าดับท่ี 6 ของ

โลก ทั้งน้ี DJSI เป็นดัชนีด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีเป็นท่ี 

ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนท่ัวโลก 

   sUsTAInABlE fOUndATIOn

mAnAGEmEnT ExcEllEncE  

PTTGC’s business operations take place in a fluctuating 
state – in terms of both internal and external factors. For 
this reason, PTTGC needs to have a flexible management 
system and must operate it with high efficiency in order to 
continue to be a leader in the chemicals business under 
the management of the Board of Directors and Executives. 

The utmost success of PTTGC was to be listed in 
the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) as one 
of the top ten world leaders in the Chemicals sector 
for the second consecutive year, ranked number six 
worldwide. The DJSI is an indicator of the development 
of sustainability, which is internationally recognized 

InTEnT / วัตถุประสงค์
PTTGC aims to develop the organization by adhering to the principles of sustainability and implementing 
those principles in its business operations through the systematic application of innovations and work 
practices to grow with sustainability. 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตโดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ผ่านการน�านวัตกรรมไปใช้ท้ังในเชิงกลยุทธ์และการด�าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน

REPORTInG BOUndARy And kEy sTAkEHOldERs / ขอบเขตการรายงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
PTTGC’s organizational development towards sustainable growth is driven by internal stakeholders, 
consisting of shareholders, the Board of Directors, Executives and Employee. However, external 
stakeholders, such as customers, partners, the government sector and the communities in which we 
operate and reside are also important for the sustainability of PTTGC.

การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ได้รับการขับเคล่ือนโดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน ทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ภาครัฐ และชุมชนที่เราท�างานและอาศัย
อยู่นั้น ก็มีส่วนส�าคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 

scOPE / ประเด็นด้านความย่ังยืน
The content of this part wraps  around issues relating to sustainability. They include the stakeholders’ 
expectation, such as management excellence, business conduct, ethics and compliance, risk and 
crisis management, and innovation and products.

เนื้อหาของบทนี้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนซึ่งรวมความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ การบริหารที่เป็นเลิศ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ รวมถึงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
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เป้าหมายการเจริญเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้ก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์การด�าเนินงานโดยมุ่งม่ัน 

ที่จะสร้างและรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้ธุรกิจ

เติบโตอย่างย่ังยืน โดยการรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถทาง 

การแข่งขนัของกลุม่ธุรกจิปัจจบุนั การขยายธุรกิจหลกัไปยังประเทศ 

ที่มีศักยภาพทางการตลาดหรือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะท�าให้มี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมท้ังขยายธุรกิจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

เคมภัีณฑ์ชนิดพิเศษและผลติภัณฑ์เคมเีพ่ือสิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้น

ตลาดปลายทางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค 

นอกจากน้ีทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ 

โดยได้รับการยอมรับท่ีระดับสูงสุด United Nations Global 

Compact Advanced Level และในปี 2557 บริษัทฯ ติดอันดับ 

The Global Compact 100 Index Constituents เป็นการ 

ยืนยันความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับ

การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา

and is held in high regard by investors worldwide. 
Furthermore, in terms of business conduct and ethics 
in our operations, PTTGC has performed in accordance 
with international UN-charters earning the highest level 
of recognition from the United Nations Global Compact 
Advanced Level. In 2014, PTTGC was recognized in 
the Global Compact 100 Index Const i tuents, 
in recognition for PTTGC’s determination to balance its 
business development activities with enduring care for 
society and the environment.

REGARdInG THE AIm fOR fUTURE GROwTH

PTTGC has set up directives and mechanisms for business 
performance with the determination to create and sustain 
its role as a leader in the chemicals business and to achieve 
sustainable growth of operations through maintaining 
and increasing the competitive capabilities of the current 
business group. It also aims to extend the main business 
into countries with marketing potential or raw materials 
sources that can enhance the Group’s competitive 
advantages, as well as to expand the business into 
high volume specialties products and green chemicals 
products, which centering  on markets with high potential 
for growth so that the consumers’ needs for a better 
quality of life can be achieved. 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย BUsInEss cOndUcT, ETHIcs And cOmPlIAncE 

Quote
Conduction business by adhering to ethical framework with both domestic and international principles of laws, 
rules and regulations with creating trust and acceptance towards the organization.

การปฏิบัติงานที่ดีตามกรอบจริยธรรม และถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะท�าให้องค์กรเกิด
ความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับ

จากเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�า ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา

ระบบงานและมีการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏบิติังานให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ซึง่เป็นรากฐานของการเติบโตอย่างย่ังยืน 

ของบรษิทัฯ โดยการด�าเนินงานการก�ากับดแูล เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากล สอดคล้องและครอบคลุม 

การประกอบกิจการทั้งในและนอกประเทศ บริษัทฯ ได้มีการขยาย

ธุรกิจผ่านทางการลงทุนต่างประเทศ โดยได้มีการจัดท�าคู่มือ 

M&A เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการประเมินผลการตรวจสอบ 

วิเคราะห์สถานะการควบรวมและเข้าซือ้กิจการของบรษิทัเป้าหมาย

เพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทฯให้ความส�าคัญ 

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น ทั้งยังจัดท�านโยบายการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบซึ่งครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจ 

ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

With the aim to be a leading chemical company, PTTGC has 
continuously looked at ways of improving working system 
and expanding its business to the international level. 
For this reason, PTTGC places importance on good 
corporate governance, code of conduct and compliance 
adherence with laws, rules and regulations, and international 
standards as a foundation of its sustainable growth which 
applies to both domestic and international business  
operations. PTTGC has been pursuing a strategy that 
includes investing internationally. In support of the strategy 
implementation, PTTGC has developed an M&A handbook 
for key process guidelines and principles for evaluating,  
conducting due diligence and executing M&A opportunities.  

To ensure sustainable growth, PTTGC places strong 
emphasis on good corporate governance, issuing 
Corporate Governance and Business Code of Conduct 
Handbook, as well as Corporate Compliance Policy that 
combine best business practices covering business 
operations in Thailand and overseas. 

IN FOCUS
ExTEndInG THE BUsInEss TO sUsTAIn A lEAdER In THE cHEmIcAls BUsInEss POsITIOn On 
A wORldwIdE lEVEl
As for PTTGC’s intention to establish networks and obtain an even broader production base, the company 
is determined to support companies under PTTGC group in international operation through expanding 
the horizon for the development of industrial production and directives for business growth. As one 
example of such a strategic partnership, PTTGC cooperates with Vencorex Holding to invest a new 
Hexamethylene Diisocyanate or HDI derivatives plant in Thailand. The construction is expected to be 
completed in 2015. PTTGC and Vencorex Holding also cooperate in terms of knowledge sharing on 
mechanisms through the exchange of human resources who cooperate in various fields such as sales 
and marketing and research and development.

การขยายธุรกิจเพ่ือรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในระดับสากล
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายและฐานการผลิตให้กว้างขวางย่ิงขึ้น ในการขยาย
ขอบเขตการพัฒนาการผลิตทางอตุสาหกรรมและทศิทางการเติบโตทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ มีความร่วมมอืกับ Vencorex Holding 
ซึง่เป็นบริษทัในเครอืในการสร้างโรงงานผลิตอนพัุนธ์เฮกซาเมทลินีไดไอโซไซยาเนต (HDI derivatives plant) แห่งใหม่ในประเทศไทย 
โดยมเีป้าหมายสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2558 นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯ และ Vencorex Holding ได้ร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์
โดยผ่านการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคลมาท�างานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การขายและการตลาด และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
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Quote
PTTGC announced our intention to involve as a member in the Collective Action Coalition Against Corruption (CAC), 
in which the company prepared ourselves for membership assessment through self-evaluation. This was to ensure 
that the company has appropriate anti-corruption policy and internal control in place. The company was allocated 
CAC membership status by the IOD on July 4th, 2014

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action 
Coalition Against Corruption  : CAC) และได้ประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองสถานะสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองสถานะสมาชิก CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

IN FOCUS

IN FOCUS
wHIsTlEBlOwER POlIcy 
On June 25th, 2014, PTTGC has codified and announced the application of a whistleblower policy, 
in order to stress the importance of hearing claims by individuals from both internal and external. 

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ จัดท�าและประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblower Policy เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เพ่ือเน้นย�้า 
ถึงการให้ความส�าคัญกับการรับฟังการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรและจากบุคคลภายนอก 

บรษิทัฯ สือ่สารกบับรษิทัในกลุม่และบรษิทัย่อยทัง้ในและต่างประเทศ 

อย่างสม�่าเสมอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

บริหาร อีกท้ังยังมีการส่ือสารโดยตรงระหว่างเลขานุการบริษัทฯ 

ในการจัดท�านโยบายต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุง

กระบวนการก�ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

PTTGC communicates with its international subsidiaries 
on a regular basis through established governance bodies 
such as Board of Directors and management committees 
(e.g., EXCOM). Furthermore, PTTGC’s corporate 
secretary and her counterparts in respective subsidiaries 
are in regular contact, facilitating any new policy rollout 
and governance process improvement.

cOnVEyAncE Of BUsInEss cOndUcT, ETHIcs And cOmPlIAncE
In 2014 employee expressed an interest in registering the Governance and Compliance 
E-Learning curriculum; which PTTGC has created, to provide self-learning via online test 
forms for employee in the organization. Also, Mandatory Corporate Compliance live-training 
has been set up. It addresses the guidelines on Anti-Corruption and Anti-Bribery Law 
including Thai Laws  and International Laws such as the Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) and the UK Bribery Act. In addition, PTTGC has set up training for executive 
and management, which aims to create possibilities for conveying information to and 
communicating with employee with regard to their responsibilities. So far, 94 percent of 
the total number of managers have taken part in the training.

การปลูกฝังจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ในปี 2557 มีพนักงานสนใจลงทะเบียนหลักสูตร Governance and Compliance E-Learning ที่บริษัทฯ 
จัดท�าส�าหรับบุคลากรในองค์กรให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแบบทดสอบออนไลน์ ในปี 2557 ยังจัดการ 
อบรม แบบ Face to Face ในหลักสูตร Mandatory Corporate Compliance โดยพูดถึงภาพรวม 
ของการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายการต่อต้านการทุจริตท้ังของ 
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) และ UK Bribery Act 
และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Anti Trust Law) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กับ 
ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและสื่อสารไปยังพนักงานในความ 
รับผิดชอบของตน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมคิดเป็นร้อยละ 94 จากจ�านวนผู้จัดการส่วนทั้งหมด
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การบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ

เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะการณ์มีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเรว็ ทัง้ราคาน�า้มนัดบิทีม่คีวามผนัผวนมาก การปรบัโครงสร้าง 

ราคาพลังงานของภาครัฐ ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ 

เผชิญอยู่ ท�าให้บริษัทฯ ต้องท�าการบริหารความเสี่ยงภายใต  ้

ภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ 

ผลการด�าเนินงานขององค์กร เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้ นอกเหนอืจากการตดิตามจดัการความเสีย่งทีด่�าเนนิการอยู่ 

บริษัทฯ ยังติดตามความเ ส่ียงในระบบเตือนภัยล ่วงหน ้า 

(Early Warning System: EWS) เพ่ือเฝ้าระวังความเส่ียงใหม่ๆ 

และเหตุการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจยัภายนอก เช่น สถานการณ์

ตงึเครยีดทางการเมอืงภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจถดถอย

ในยุโรป และภาวะภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยง 

ในเชงิรกุ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง

ได้ทันต่อเหตุการณ์

รายละเอยีด การบรหิารความเสีย่งสามารถอ่านได้จากรายงาน 
ประจ�าปีและ http://www.pttgcgroup.com/th/governance/ 
risk-management 

RIsk And cRIsIs mAnAGEmEnT  

As today situation is changing rapidly with respect to 
the crude oil prices which are subject to highly fluctuation, 
and government’s energy reform as well as other risks 
PTTGC encounters, it is necessary for PTTGC to have 
an appropriate risk and crisis management so that 
the organizational objectives remain within expectation. 
PTTGC does not only engage in risk management, 
but also manages risks using an Early Warning System 
(EWS). This system is used in monitoring an emerging 
risk and uncertainty from external environment, such as 
domestic political tension, potential economic recession 
in Europe and drought. It is a proactive tool of risk 
management which enables PTTGC to be well prepared 
for such risk and uncertainty in a timely manner.   

You can read more about PTTGC risk management in 
its Annual Report and at http://www.pttgcgroup.com/th/
governance/risk-management

IN FOCUS

THE REAdInEss Of PTTGc TO mAnAGE THE sITUATIOn wHEn EmPlOyEE cOUld nOT cOmE TO 
wORk In THE HEAdqUARTER dURInG THE “BAnGkOk sHUTdOwn” POlITIcAl EVEnT. 
During the extraordinary event of the political demonstrations in Bangkok (“Bangkok Shutdown”) 
in the area of the headquarter at the beginning of 2014, PTTGC was able to manage this emergency 
situation effectively. It did not affect the business operations of PTTGC as the organization 
implemented its (Business Continuity Plan: BCP). The BCP was administered by the President & 
CEO, while managers of the risk management and internal control systems unit acted as secretary. 
High-level executives of PTTGC and companies under PTTGC acted as the working team. 
The important benefits of this were that, at all times when employee could not come to work in the 
headquarter, PTTGC  was still able to carry out its various business activities effectively and in a similar 
manner to during the normal situation. It was also able to communicate and cooperate well with domestic 
and international companies under PTTGC without any effects on its business operations. 

ความพร้อมของบริษัทฯ ในการรองรับสถานการณ์ท่ีท�าให้พนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานท่ีส�านักงานใหญ ่
กรณีเหตุการณ์ทางการเมือง Bangkok Shutdown
เหตุการณ์ฉุกเฉินจากสถานการณ์ทางการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ (“Bangkok Shutdown”) ที่บริเวณอาคาร 
ส�านักงานใหญ่เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
ซึ่งมีประธานเจ ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้ จัดการใหญ่ (President & CEO) ท�าหน้าที่ เป ็นผู ้อ�านวยการ BCM 
และมีผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายในท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมเป็นคณะท�างาน โดยผลลัพธ์ท่ีได้ที่ส�าคัญ คือ ตลอดช่วงเวลาที่พนักงานไม่สามารถ 
เข้าปฏิบัติงานที่ส�านักงานใหญ่ บริษัทฯ ยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับ 
ในสภาวะปกติ สามารถติดต่อสื่อสารและท�างานกับบริษัทฯ ในกลุ ่มทั้งที่อยู ่ภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
โดยไม่ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
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   นวัตกรรมสู่อนาคต

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

   InnOVATIOn fOR THE fUTURE

InnOVATIOn & PROdUcTs  

Quote
Innovation Vision 
Recognized R&D in ASEAN strengthening PTTGC’ competitive advantages and supporting sustainable growth 
through breakthrough technologies and innovation

มีผลงานการวิจัยและพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริม
การเติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

Quote
Because we develop our research in cooperation, we reach new heights, achieve value creation and find chemical 
innovations for health and sustainability in the future.

จากการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย ท�าให้เราต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีเพื่อสุขภาพและความย่ังยืนในอนาคต

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและรกัษาความเป็นผูน้�าในธุรกิจเคมภัีณฑ์ 

เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสใน

การเติบโตทางธุรกิจ (Growth Initiatives) โดยมีเป้าหมายขยาย

ธุรกิจหลักไปยังประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาดหรือวัตถุดิบท่ีม ี

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลติภัณฑ์เคมภีณัฑ์ 

ชนิดพิเศษ รวมถึงการขยายธุรกิจเข ้าสู ่ผลิตภัณฑ์เคมีเ พ่ือ 

สิง่แวดล้อมท่ีใช้วตัถุดบิทางเลอืก ทัง้นี ้ปี 2557 บรษิทัฯ มกีารทบทวน

และปรับปรุงแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology 

Roadmap: TRM) ให้สอดรับกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของ

องค์กร โดยมุ่งเน้นไปสู่การเป็น “Solution Provider” ที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคตามอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การคิดค้น 

พัฒนาสูตรและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (Formulation and Processing) 

ตลอดจนการให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค (Technical Support) 

ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและ 

การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัพร้อมรบั

การเป็น Bio Hub เพ่ือเป็นศนูย์กลางความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม-

PTTGC is determined to create and sustain its role 
as a leader in the chemicals business and to achieve 
sustainable growth by finding the mechanisms that 
provide opportunities for business growth (Growth 
Iinitiatives). The PTTGC Group aims to extend its main 
business into countries with marketing potential or raw 
materials sources, which can enhance the PTTGC Group’s 
competitive advantages and towards the production of 
specialty products and green products  using alternative 
raw materials. In 2014, PTTGC revised and adapted its 
plans for the development of technology and innovations 
(Technology Roadmap / TRM) so that they correspond 
to the organization’s directives and plans for the 
development of the business. The focus is on the role 
as a solution provider, which corresponds to the needs 
of consumers in full. This relates to invention, formulation 
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IN FOCUS
RElEAsE Of nEw PROdUcTs InTO THE mARkET
PTTGC applies an Innovation Stage-Gate for the administration of its research work and 
the development of products and technology to be systematic. It also arranges practical seminars and 
workshops for cooperation with business groups, which results in new research topics. In 2014, there 
were 211 research and development programs of which 138 were in the initial, innovative thinking 
stage and 73 in the development stage. During the same year, there were nine products that could 
successfully be produced and launched into the market, which belong to the Polyethylene family, 
of which the characteristics were improved chemically and mechanically. We work jointly with polymers 
business unit, so as to respond to the needs of domestic and international customers. They can be 
divided into three projects for new products, four projects for the quality improvement of products, and 
two projects for application development. Also seven patent applications were applied in for registration 
as intellectual property for inventions. As for the requested patents, PTTGC will make use and carry out 
further commercial development in the future of a catalyst for Polyolefins production.

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
บริษัทฯ ได้น�าระบบพัฒนานวัตกรรม (Innovation Stage-Gate) มาใช้บริหารจัดการงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มธุรกิจในการระดมความคิด ก่อให้เกิด 
หัวข้อวิจัยใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งในปี 2557 มีโครงการวิจัยและพัฒนาถึง 211 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นริเริ่มความคิดเชิงนวัตกรรม 138 
แนวความคิด และเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 73 โครงการ และที่ส�าเร็จในปีนี้จนสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ คือ 
ผลติภัณฑ์ใหม่จ�านวน 9 ผลติภณัฑ์ ในกลุม่ของโพลเีอทลินี ทีม่กีารปรับปรงุคุณสมบติัในเชงิเคมแีละเชงิกล เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การด�าเนินงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3 โครงการ ปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4 โครงการ และพัฒนาเชิงประยุกต์ 2 โครงการ และได้ย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นได้อีก 
7 Patent Applications  ซึ่งในส่วนของสิทธิบัตรที่ได้ย่ืนขอนั้น ทางบริษัทฯ จะน�ามาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
คือ ตัวเร่งปฎิกิริยาเพื่อผลิตโพลิโอเลฟินส์

เคมเีพือ่สิง่แวดล้อมและพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า การเสาะแสวงหาและเข้าซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่สอดรับกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ (Venture Capital) การ

พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ตลอด

จนถึงการเรยีนรูก้ารวจิยัและพัฒนาจากธุรกิจในเครอืในต่างประเทศ 

ได้แก่ Vencorex Holding (“Vencorex”) NatureWorks LLC 

(“NatureWorks”)  และ Myriant Corperation (“Myriant”)  มาเป็น

ส่วนช่วยในการวางแผนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้ง

ยังให้ความส�าคญัในการใช้งานผลติภณัฑ์ทีม่คีวามปลอดภยัสงูสดุ

และเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทฯ มี 

เป้าหมายให้ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการจดทะเบียน 

ภายใต้กฎระเบียบของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุม 

การใช้สารเคมด้ีวยระเบยีบสารเคมขีองสหภาพยุโรป (Registration 

Evaluation and Authorization of Chemicals หรือ REACH) 

and processing, technical support with consideration for 
the safety of users in line with international standards, the 
development of technology to remain competitive, and 
the role as a Bio Hub to act as a center of progress for 
the chemical industry with regard to the environment, the 
development of new products to respond to the needs 
of customers, the search for new technology and their 
acquisition corresponding to the development of the 
business of PTTGC (Venture Capital), the development of 
cooperation in research with external working units, and 
learning about research and development from foreign 
enterprises in the network including Vencorex Holding, 
NatureWorks LLC and Myriant Corperation. These are the 
elements that help us to create further plans for efficient 
work. We also place importance on the use of very safe 
products, which is an element of our product stewardship. 
PTTGC has set the aim of ensuring that all of its products 
pass registration under the regulations of the Registration 
Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH).
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เพ่ือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจร่วม

กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ 

(Innovation Workshop) ขึน้เป็นครัง้แรก โดยร่วมกับบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ 

Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd  Myriant Corperation และ  Vencorex 

Holding เพ่ือเป็นเวทีสร้าง “synergy” ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ ซึ่งจะน�าไปสู ่

การต่อยอดด้าน R&D และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยเข้าร่วมการประชุม

For the further development of technology and to increase competitive 
abilities in business with foreign companies with common investments, 
PTTGC has set up innovation workshops for the first time in cooperation 
with companies under PTTGC in abroad, including Emery Oleochemicals 
(M) Sdn Bhd, Myriant Corperation and Vencorex Holding. This step is 
intended to be a stage for establishing synergy in the field of technology 
and business and aims to support R&D and new opportunities for 
business with high level executives of PTTGC and companies under 
PTTGC.

IN FOCUS

EnVIROnmEnTAl-fRIEndly PROdUcTs And sERVIcEs 
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

All Product Grades
have been certified by the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization): TGO, and received the Carbon Footprint of Product labels.
ทุกเกรดผลิตภัณฑ์ 
ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้รับฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)

4 Product Grades 
of HDPE have been certified by the TGO and have received Carbon Footprint Reduction labels.
4 เกรดผลิตภัณฑ์
ของเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ผ่านการรับรองจาก อบก. และได้รับฉลากลดโลก
ร้อน (Carbon Footprint Reduction)

The country’s first Annual Report and Sustainability Report
have been certified the Carbon Neutral labels by the TGO. PTTGC plans to repeat this 
achievement continually.
รายงานประจ�าปีและรายงานเล่มแรกของประเทศ
ผ่านการรบัรองจาก อบก. และได้รับฉลากรบัรองการชดเชยคาร์บอนทัง้หมด (Carbon Neutral)  และบรษิทัฯ มแีผน 
ที่จะด�าเนินการต่อเนื่อง
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BIOPlAsTIcs PAckAGInG, OnE Of PTTGc’s ‘GREEn’ InnOVATIOn fOR fUTURE 
for the first time in Thailand and Asia: Organic yoghurt in Green Packaging 

Mr. Pruitti Kerdchoochuen, Managing Director of Dairyhome Co. Ltd.
“We are the first producer of organic milk in Thailand and have been interested 
in green packaging for several years. By using the bioplastics packaging or 
"Ingeo" for yogurt bowls, we are able to reduce energy consumption and 
reduce global warming. We are highly confident in the partnership alliance 
with the PTT Global Chemical Public Company Limited and Natureworks. 
Since August 2014, organic yogurt in Bioplastics packaging has already being 
launched into Thai market.”

บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ หน่ึงในนวัตกรรมสีเขียวสู่อนาคตของบริษัทฯ 
โยเกิร์ตออร์แกนิคในบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติครั้งแรกในไทยและเอเชีย

นายพฤติ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดร่ีโฮม จ�ากัด
“เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคเจ้าแรกของไทย สนใจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมานาน
หลายปี การใช้บรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติก "Ingeo" ท�าให้สามารถลดการปล่อย CO2 

และช่วยลดภาวะโลกร้อน เราม่ันใจการเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) และ NatureWorks เป็นอย่างมาก ส�าหรับโยเกิร์ตออร์แกนิคในบรรจุภัณฑ์ 
ไบโอพลาสติกจัดจ�าหน่ายแล้ว ต้ังแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา”

Mr. Viboon Pungprasert, General Manager of NatureWorks Asia Pacific Co. Ltd.
"Ingeo is a bioplastics product brand produced totally from plants. 
It is a novel innovation for the environment and is one hundred percent natural. 
This can also be used to produce other plastic products with no difference 
in quality compared with conventional plastics and would reduce the 
greenhouse gas emission by 20% as well as energy saving by 30%.This 
represents the product stewardship to environment and society"

นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท NatureWorks Asia Pacific จ�ากัด 
"Ingeo เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ไบโอพลาสติกที่ท�ามาจากพืช 100% ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สามารถน�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ  
ทีม่คุีณภาพดไีม่แตกต่างจากพลาสติกทัว่ไป อกีทัง้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 
ร้อยละ 20 และลดการใช้พลังงานได้มากกว่าร้อยละ 30 แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
ส่ิงแวดล้อม และสังคม อย่างแท้จริง"

IN FOCUS

IN FOCUS

นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ส่วนบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะเสริมสร้างความย่ังยืนให้บริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงมีหลายช่องทางในการส่ือสารต่อลูกค้าเพ่ือตอบสนอง 

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�า การรับข้อเสนอแนะ 

และข้อร ้องเรียนจากลูกค้าในระบบ Voice of Customer 

จากหลากหลายช่องทาง อาท ิผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ  ผ่านทาง 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจลกูค้าในแต่ละปี และผ่านทางผูแ้ทนขาย 

ในระบบ Customer Relationship Management (CRM) 

Apart from product development and innovations, 
customer relationship management is an integral part of 
strengthening PTTGC's sustainability. Thus, there are 
various communication channels to satisfy customers' needs, 
for example,setting up activities to strengthen customer 
relationship, namely the "Voice of Customer" program 
which records the complaints and suggestions including 
PTTGC's website, annual customer satisfaction surveys 
and PTTGC's sales team under the Customer Relationship 
Management (CRM) program.
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จากผลการส�ารวจความพึงพอใจพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจใน

การให้บริการและการด�าเนินงานของพนักงานของบริษัทฯ ระดับ

คะแนน 8.49 จากคะแนนเต็ม 10.00  ซึ่งมีผลคะแนนมากกว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน

From the customer satisfaction survey, customers rated 
the services and implementation of PTTGC at score of 
8.49 from a total score of 10.00, which is the highest 
average score in comparison to other companies in 
the same industry.

PlAn
แผนงานหลัก

TARGET fOR 2014
เป้าหมาย 2557

PERfORmAncE In 2014
ผลการด�าเนินงาน 2557

TARGET fOR 2015
เป้าหมาย 2558

1. Dow Jones Sustainability  
 Indices (DJSI)
 การจัดอันดับจาก Dow Jones  
 Sustainability Indices (DJSI)

2. EBITDA Green Chemicals
 (Million Baht)
 EBITDA ของ เคมีภัณฑ์
 เพื่อสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)
3. EBITDA High Volume 
 Specialties (Million Baht)***
 EBITDA ของ เคมีภัณฑ์
 ชนิดพเิศษ (ล้านบาท)***
4. Research and development 
 budget of 3% from the Gross 
 Profit (Million Baht)
 งบประมาณในการวิจัยและ
 พัฒนาร้อยละ 3 ของก�าไร (ล้านบาท) 
5. Patent (Applications)
 การจดทะเบยีนสทิธิบตัร (รายการ)
6. Customer Satisfaction
 
 

 ความพึงพอใจของลูกค้า

Top 10% DJSI World 
Members
เป็น Top 10% ของ DJSI 
World Members

676*,**

1,733

924

4

Higher than the 
Industry Average

มากกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ranked 6th in the world 
in Chemicals sectors
ล�าดับที่  6 ของโลกในกลุ ่ม
เคมีภัณฑ์

593*

1,694

CAPEX: 899
OPEX: 336
Total: 1,235  

6

The average score of 8.49 
out of 10.00 is 0.42 points 
higher than the customer 
satisfaction score of any other 
companies in the same industry
คะแนน  8.49  จาก  10.00  ซึง่มากกว่า 

คะแนนความพึงพอใจของกลุ ่ม

อตุสาหกรรมเดยีวกัน 0.42 คะแนน

Continuation as Top 10% 
of DJSI World Members
การเป็น Top 10% ของ DJSI 
World Members อย่างต่อเนือ่ง

849

1,805

CAPEX: 98
OPEX: 329
Total: 427 

6

Higher than the industry 
average score 

มากกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน

Sustainability Foundation / รากฐานของความยั่งยืน

Innovation for the Future / นวัตกรรมสู่อนาคต

TARGET And PERfORmAncE
สรุปเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน

Note: 

*   In order to compare 2015 target, 2014 target and 2014 business performance have been adjusted in accordance with new accounting standards, which is effective in 2015.

 ปรับปรุงข้อมูลเป้าหมาย 2557 และผลการด�าเนินงานปี 2557 ตามมาตรฐานบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 เพื่อการเปรียบเทียบกับเป้าหมายปี 2558

** Adjustment of 2014 target in Myriant 2014 shareholding element, from 48% to 84.77% of shareholding. This will affect in the change of business performance recognition,  

 from acknowledgment via share of profit/(loss) on company’s investment to acknowledgement of business performance at all level.

 ปรับปรุงเป้าหมายปี 2557  ในส่วนของ Myriant 2014 จากเดิมที่ถือหุ้น 48% เป็น 84.77% ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ผลการด�าเนินงานจากส่วนแบ่งก�าไร/(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท มาเป็นวิธี 

 การรับรู้ผลการด�าเนินงานทุกรายการ

*** 2014 performance data is not included EBITDA changed from the Vencorex’s business restructure.

 ผลการด�าเนินงานปี 2557 ไม่รวมผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท Vencorex
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   การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน 

   REsPOnsIBlE EnVIROnmEnTAl mAnAGEmEnT

clImATE sTRATEGy And EnERGy mAnAGEmEnT 

GUARdInG OUR EnVIROnmEnT
การปกป้องส่ิงแวดล้อมของเรา 

Quote
Vision on Climate Strategy 
PTTGC established the voluntary target to reduce GHG emission at ten percent based on business as usual by 
2022, comparing GHG emission in 2012 as the base year. PTTGC aims to achieve the highest level on energy and 
resources  efficiency and the lowest level on environmental impacts.  

วิสัยทัศน์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจลงร้อยละ 10 จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติ ภายในปี 2565 
โดยเทียบจากปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด

InTEnT / วัตถุประสงค์
PTTGC understands and gives importance to being apart of the environment by expressing its 
responsibilities through the initiation of change and improvement of the environment. This is 
implemented through its supply chain because PTTGC believes that striving toward innovation 
will assist PTTGC in producing the best products for its customers as well as reduce any negative 
environmental impacts.

บริษัทฯ เข้าใจและให้คุณค่าในการเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ โดยการขับเคลื่อนให้มี 
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการด�าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ 
เชื่อว่าการขับเคล่ือนด้านนวัตกรรม จะช่วยให้บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

REPORTInG BOUndARy And kEy sTAkEHOldERs / ขอบเขตการรายงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
The impact of environmental issues on stakeholders both inside and outside of PTTGC can be directly 
related to the surrounding communities and the environment; while shareholders, government sector, 
customers, partners and society can be indirectly related.

ผลกระทบอันเนื่องมาจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ โดยชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบทางตรง และ กลุ่มผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และสังคมอาจได้รับผลกระทบ 
ทางอ้อม   

scOPE / ประเด็นด้านความย่ังยืน
The content of this chapter covers the scope of progress, which includes the expectations of the 
stakeholders toward the issues of climate strategy and energy management, sustainable water 
management, resources and waste management, air quality control and update on oil spill.

เนื้อหาของบทนี้ครอบคลุมประเด็นด้านความย่ังยืน ซึ่งรวมความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน การจัดการน�้าที่ย่ังยืน การจัดการทรัพยากรและของเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ
และสถานการณ์เหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันอันเกิดจากกิจกรรม 

ทีท่�าให้ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศ

เพ่ิมมากขึ้น เช่น การใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีมี

คาร์บอน และจากปฏกิิรยิาเคมใีนการกระบวนการผลติ ส่งผลกระทบ 

ต่อทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรชวีภาพและการด�ารงชพีของมนษุย์

อย่างกว้างขวาง ได้แก่ พายุฝนรนุแรง น�า้ท่วม ภัยแล้ง คลืน่ความร้อน 

พืชผลการเกษตรเสียหาย การระบาดของโรคภัยต่างๆ ที่ทวีความ

รุนแรงขึ้น และจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

มนษุย์ ซึง่จดัเป็นความเสีย่งทีส่�าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนั

และการด�าเนินธุรกิจในอนาคตจากผลการประเมินความเสี่ยงต่อ 

ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของส่ิงแวดล้อม 

จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

และความเสีย่งนัน้ โดยก�าหนดแผนกลยุทธ์ Climate Strategy Long 

Range Plan ซึง่เป็นแผนระยะยาวเพ่ือมุง่ไปสูก่ารเป็นธุรกิจท่ีเป็นมติร 

ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้น�าของการผลิตเคมีภัณฑ์ท่ีมุ ่งสู ่ธุรกิจ 

คาร์บอนต�า่และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยแนวทางการด�าเนินงาน 

รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานระดับ

สากล และระดับประเทศ ร่วมกับการตั้งเป้าหมายในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติ

The current climate change caused by the increase in of 

greenhouse gases in the atmosphere, such as from the 

use of fossil fuel, which is a compound containing carbon 

as well as chemical reactions in the production process, 

has an impact on natural resources, biodiversity and the 

sustainability of human living by increasing natural disasters, 

such as severe storms, floods, droughts, heatwaves, 

agricultural crop damage and outbreaks of several diseases. 

Their severities cause damage to the economy and human 

society, which is a significant risk to the PTTGC future business 

competitiveness. Therefore, PTTGC, which is a part 

of the environment thereby realizing a shared responsibility 

for mitigation and vulnerability to the above-mentioned 

disasters, has initiated the "Climate Strategy Long Range Plan". 

The strategy of this long term plan is to move toward becoming 

a green business and a leader in chemicals business that 

is geared toward low carbon operations and sustainable 

development with appropriate guidelines to cope with climate 

change, at both the international and national levels. The goal is to 

reduce GHG emissions.

IN FOCUS
‘VOlUnTARy GREEnHOUsE GAs mAnAGEmEnT’ 
PTTGC implemented an inventory of greenhouse gas emissions according to corporate standard ISO 
14064-1: 2006 since 2012. In addition, PTTGC also registered Carbon Footprint of Products, Carbon 
Footprint Reduction and Carbon Neutral while also continuing  with projects for energy conservation.  
Apart from this, PTTGC regularly strives to move forward in its environmental innovation approach and 
communication management of climate strategy and the energy management entire the supply chain 
through multiple channels, such as the annual supplier conference. PTTGC also participated in the 
Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER and was the pilot company for the Thailand  
Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand  V-ETS, both of which were established to prepare the 
private sectors and all the stakeholders to become accustomed to the system and promote the voluntary 
carbon trading market in Thailand, under  Thailand Greenhouse Gas  Management Organization (Public 
Organization).

มุ่งมั่นบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ 
บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 อย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ป ี 2555 รวมทั้งการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน ฉลากรับรองการชดเชย
คาร ์บอนทั้ งหมด และด�า เนินโครงการอนุรักษ ์พลังงานอย ่างต ่อเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อนด ้านนวัตกรรมเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมและการส่ือสารแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่าง
สม�่าเสมอหลายช่องทาง อาทิ การประชุมประจ�าปีของคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และเป็นบริษัทฯ น�าร่องระบบ 
การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading 
Scheme:Thailand V-ETS) ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้เรียนรู้ระบบ 
และส่งเสริมการซือ้ขายของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยภายใต้องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
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บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ขอบเขตท่ี 1 และ 2) ลงร้อยละ10 จากการด�าเนินธุรกิจตามปกต ิ

ภายในปี 2565 โดยเทียบจากปี 2555 ซึ่งคิดเป็น 770,000 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยองค์กรมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปี 2557 ประมาณ 7.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เท่า ซึ่งลดลงสะสม จากปี 2555 ร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 300,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

PTTGC set target of greenhouse gas emissions reduction 
(Scope 1 and 2) to ten percent lower than the business as 
usual rate (of 2012) by the year 2022, which is equivalent to a 
reduction of 770,000 tons CO2 equivalent. In 2014, 7.4 million 
tons CO2 equivalent  were calculated, which represents a 
reduction from 2012 by 4% or 300,000 tons CO2 equivalent.

การจัดการน�้าที่ยั่งยืน sUsTAInABlE wATER mAnAGEmEnT

Quote
PTTGC’s commitment towards Sustainable Water Management
“Water is a basic necessity in production and must be managed and utilized effectively for maximum benefit and 
sustainability.” Therefore, PTTGC has adopted water management strategies with the PTT group and applied 
it in combination with PTTGC's approach toward water management both inside and outside the organization 
by following the principles of 3Rs + 2Rs in order to maximize the benefits and sustainability.

ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการจัดการน�้าที่ยั่งยืน
“น�้าเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ ที่ต้องบริหารจัดการและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน”
บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการบริหารจัดการน�้า โดยจัดท�ากลยุทธ์และรูปแบบการบริหารจัดการน�้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. มาผนวกกับแนวทาง 
ในการจดัการน�า้ของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามหลักการของ 3Rs+2Rs เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

เนื่องจากกลุ ่มบริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู ่ในพ้ืนที่บริ เวณนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง น�้าจึงเป็นทรัพยากร 

ที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเฝ้าติดตามปริมาณน�้า 

ในอ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน�้า 

คลองใหญ่ ซึ่งเป ็นแหล่งน�้าดิบหลักที่ส�าคัญอย่างต ่อเน่ือง 

มีการก�าหนดมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าภายนอก 

Since PTTGC Group's petrochemical and petroleum 

operations are located in Map Ta Phut Industrial estate area, 

Rayong, the monitoring of water level in the Dokkrai, Nong Pla 

Lai and Khlongyai reservoirs, which are the essential resource 

for raw water, is necessary. There are measures to support and 

promote strategies to reduce usage by following the 2Rs by 

Reference:
IPCC 2006, Volume 2, Ch1, Table 1.4
Conversion Factors from Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Thailand
Diesel price referred from http://www.pttplc.com/en/pages/home.aspx

Quote
From process technology developement, PTTGC saves costs and adds value from energy conservation programs
จากการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการ ท�าให้เราต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม และประหยัดค่าใช้จ่ายจากโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ด�าเนินการ
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IN FOCUS
THE cOUnTRy’s lEAdER In THE cREATIOn Of THE wATER fOOTPRInT.
The Water Footprint Project for Organization is an evaluation of an organization’s water use in order 
to gather information on water usage in each production unit. This increases the likelihood of developing 
technology and measures to reduce water consumption in the production process within the organization. 
Apart from this, PTTGC has also conducted studies and Water Risk Assessment by assessing and 
identifying important risks, such as the creation of a Water Risk Map affecting the overall water resources, 
the effects of water use on customer, and materials used in the production and so on. The results of 
the study were achieved through a collaboration between the PTT Group’s company and The Joint 
Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) in 2014. PTTGC has carried out and completed 
a study and a pilot project to evaluate Water Footprint of a high density polyethylene (HDPE) plant and 
would like to maximize water footprint for the organization to all the other plants by the 2015.

บริษัทฯ ผู้น�าในประเทศที่เริ่มจัดท�าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)
โครงการวอเตอร ์ฟุตพริ้นท ์ส� าหรับองค ์กร เป ็นการประ เมินการใช ้น�้ าขององค ์กร เพื่อทราบข ้อมูลการใช ้น�้ า 
ในแต่ละหน่วยการผลิต เพิ่มโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิตภายในองค์กร 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ท�าการศึกษาและประเมินความเสี่ยงเรื่องน�้า (Water Risk Assessment) โดยการประเมินและบ่งชี้ 
ความเสีย่งด้านน�า้ท่ีส�าคัญ เช่น การจัดท�า Water Risk Map ทีม่ผีลกระทบต่อพืน้ทีแ่หล่งทรพัยากรน�า้โดยรวม การศึกษาผลกระทบ 
ของการใช้น�้าต่อลูกค้าและการใช้วัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท 
ในกลุม่ ปตท. และ The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษา
และประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์น�าร่องของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ 
มุ่งมั่นและก�าหนดเป้าหมายขยายผลการด�าเนินงานวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ส�าหรับองค์กร ไปสู่ทุกโรงงานให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558

working with multiple stakeholders to support integrated water 

management. This contributes to stability, effectiveness and 

sustainability and does not affect the surrounding communities.

Each organization will have a follow-up meeting to assess the 

water situation on a monthly basis, they will not only analyze 

the situation and determine appropriate measures but also 

reduce the impact of those risks. Consequently, PTTGC is able 

to operate continuously even during the period of drought and 

did not have any impact on the surrounding communities.

As for the 2014 water management within the organization, 

PTTGC reduced its water usage from natural sources and 

reduced waste water emissions from the plants by recycling and 

reusing more than 730,000 cubic meters of waste water. 

The recycled effluent increased from 2013 by approximately 

140,000 cubic meters. PTTGC has successfuly recycled 

35.6 percent of effluent back into the production process. 

Apart from this, PTTGC follows a methodology of water loop 

in the production process to maximize the use of water, 

such as increasing the number of times water is used in 

the cooling system.

องค ์กรตามหลักการ 2Rs โดยร ่วมมือกับหลายภาคส ่วน 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิด 

ความมั่นคง มีประสิทธิผลสูงสุดและย่ังยืน และไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชนใกล้เคียง โดยทุกหน่วยงานจะมีการประชุมติดตาม 

สถานการณ์น�้าเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือประเมิน วิเคราะห  ์

สถานการณ์ และก�าหนดมาตรการต่างๆ ในการลดผลกระทบ 

จากความเส่ียงนั้น จนท�าให้บริษัทฯสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง 

ต่อเน่ืองและข้ามผ่านช่วงเวลาทีเ่กิดภยัแล้งมาได้ด้วยดแีละไม่ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

ส่วนการบริหารจัดการน�้าภายในองค์กรตามหลักการ 3Rs ในปี 

2557 บริษัทฯ ลดการใช้น�้าดิบจากแหล่งน�้าธรรมชาติและลดการ

ปล่อยน�้าท้ิงออกจากโรงงาน โดยน�าน�้าท้ิงกลับมาใช้ใหม่คิดเป็น

ปริมาณน�้ามากกว่า 730,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณเพ่ิม

ขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 140,000 ลูกบาศก์เมตร ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถน�าน�า้กลบัมาเข้าสูก่ระบวนการผลติใหม่ได้ถึงร้อยละ 35.6  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีมาตรการการใช้น�า้ซ�้าใหม่ในกระบวนการ

ผลิต เพื่อการใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเพิ่มจ�านวนรอบ

ของการใช้น�้าในระบบหล่อเย็น เป็นต้น 
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การควบคุมคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 

ทั้งภายในโรงงานและในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โดยเฉพาะพ้ืนที่

ชุมชนรอบข้าง ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ได ้

โดยมีการตั้งเป้าหมาย ตรวจวัด และติดตามคุณภาพอากาศอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร บริษัทฯ มีการ 

AIR qUAlITy cOnTROl

PTTGC places importance on the management of air 
quality in the factory and in its vicinity, especially the area 
of the surrounding communities, which may be affected. 
Setting a goal as well as measuring and monitoring 
air quality continuously allows PTTGC’s operations to 
follow the rules and ensures confidence among the 

IN FOCUS In 2014, PTTGC's implementation of the Zero Waste to Landfill goal reduced the amount 
of waste going to landfill to zero, which met the target before its due date in 2015.

ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานโครงการ Zero Waste to Landfill ให้บรรลุเป้าหมายลดปริมาณของเสีย 
น�าไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ซึ่งประสบผลส�าเร็จก่อนเป้าหมายในปี 2558

การจัดการทรัพยากรและของเสีย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย 

เป็นอกีหน่ึงปัจจยัของความส�าเรจ็ในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และลดค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ ไปพร้อมๆ กนั  บรษิทัฯ มคีวามภาคภูมใิจ 

กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานโครงการการลดปริมาณของเสีย 

น�าไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste to Landfill ซึ่งม ี

ผลส�าเร็จเร็วกว่าแผนการท่ีตั้งไว้ โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียท่ีจะน�าไปฝังกลบ

ได้ท้ังส้ิน 8,945 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,455 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการประหยัดการใช้

น�้ามันดีเซล ประมาณ 1.6 ล้านลิตร บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับ

การน�าของเสียมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยการผลิตและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบพ่ึงพา โดยโรงงานผลิตสาร 

อะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ได้ส่งมอบแนฟทาและแอลพีจี ซึ่งเป็น 

ก๊าซเหลือใช้ (Off-gas) ผ่านทางระบบท่อขนส่ง เพ่ือขายเป็น

วัตถุดิบผลิตสารโอเลฟินส์ อันเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าก๊าซเหลือใช ้

แทนการใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงาน 

ผลิตสารโอเลฟินส์

REsOURcEs And wAsTE mAnAGEmEnT

Optimizing the use of resources and reducing the amount 

of waste are another factors of success in reducing the 

environmental impact and reducing costs incurred by PTTGC 

simultaneously. PTTGC is proud of the success of the ‘Zero 

Waste to Landfill’ project , which was achieved faster than 

the initial plan. At the beginning of the project until present, 

PTTGC has reduced the amount of waste going to landfill 

by 8,945 tons, reducing amount of GHG emissions by about 

4,455 tons CO2 equivalent and equal to 1.6 million litres of 

disel consumption. PTTGC also focuses on recycling to save 

natural resources through cooperation between production 

units and other units. This adds value to the resources and 

contributes to the common good.

PTTGC realizes that efficient resources management is 

dependent on the use of shared resources. Hence, PTTGC 

producing the aromatics delivered naphtha and LPG gas, 

which are left over (off-gas) through the pipeline. This has 

been sold as a raw material for the olefins producers and 

proves the efficiency of resource management to its maximum 

benefit and adds value of the gas surplus instead of using the 

fuel as a raw material for the production of olefins.
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จัดท�าแผนระยะยาวตามกลยุทธ์การบริหารส่ิงแวดล้อมเพ่ือลด 

การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2555 

รวมถึงจัดท�าแผนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายเป้าลดการปล่อยสารอินทรีย ์

ระเหยง่ายจากบริเวณถังกักเก็บอะโรเมติกส์ และการขนถ่าย 

ให้เป็นศูนย์  

บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งระบบดูดกลับไฮโดรคาร์บอน (Vapor 

Recovery Unit: VRU) ในบริเวณขนถ่ายน�้ามัน ถังเก็บผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมชนิดเบาและทุกพ้ืนที่ถังในคลังส�ารองวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 สามารถดักจับ

ไฮโดรคาร์บอนได้มากกว่า 48 ตัน ซึ่งมากกว่าปี 2556 ถึงร้อยละ 

30 ส่งผลให้การลดการปล่อยสารอนิทรย์ีระเหยง่ายเป็นไปตามและ

บรรลุเป้าหมายระยะยาวท่ีวางไว้ โดยบริษัทฯ มีการส่ือสารความ 

มุ่งมั่นและผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้ชุมชนรอบข้างได้รับรู ้ 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความกังวลแก่ผู้อาศัย

และชุมชนใกล้เคียง

ในการปล่อยก๊าซประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ (SO2) จากกระบวนการผลติ บรษิทัฯ ด�าเนนิการอยู่ภาย

ใต้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

เลง็เห็นว่าการลดการปล่อยก๊าซ NOx และ SO2 ให้น้อยกว่ามาตรฐาน

ที่ก�าหนดทางกฎหมายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายส�าคัญในการบริหาร 

สิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ เพ่ือแสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

อย่างแท้จริง บริษัทฯ มีการใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ

จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 

Monitoring Systems: CEMS) เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจ ติดตามและ

เฝ้าระวัง โดยสามารถเตือนระดับการระบายก๊าซต้ังแต่ค่าระดับต�่า

ได้อย่างทันที รวมท้ังการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่าง

สม�่าเสมอ บริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุง Gas Turbine และ Low 

NOx Burner ซึ่งถือเป็นการลดการเกิดมลภาวะตั้งแต่แหล่งก�าเนิด 

ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ NOx ได้

ส�าหรับการจัดการก๊าซ SO2 บริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่นโดยได้

ประกาศใช้นโยบายการเลือกใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น การใช้ก๊าซเชื้อเพลิง

แทนการใช้น�้ามัน การใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ต�่า 

เป ็นต ้น สอดคล ้องกับการนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ

stakeholders of the organization. Furthermore, since 
2012 PTTGC has prepared an environmental plan with 
long-term management strategies to continuously reduce 
the emissions of volatile organic compounds (VOCs) as 
well as a plan to extend the target to reduce emissions 
of volatile organic compounds from aromatics tanks and 
reduce unloading to zero.

PTTGC invested in Vapor Recovery Unit (VRU) in fuel 
unloading area, storage tanks for light petroleum products 
as all areas of storage for aromatics raw materials and 
products. This has enabled the trapping of hydrocarbon 
vapor more than 48 tons in 2014 more than 30% of that 
in 2013, resulting in the reduction of emissions of volatile 
organic compounds and matched the long-term goals 
and objectives of PTTGC.  PTTGC has continuously 
communicated its commitment and intention to the 
surrounding communities, in order to build confidence 
and reduce anxiety among residents of the surrounding 
communities.

Regarding the emissions of nitrogen oxides (NOx) and 
sulfur dioxide (SO2) from the manufacturing processes, 
PTTGC is subject to certain legal requirements. However, 
PTTGC believes that the reduction of NOx and SO2 

emissions to less than the standards set by laws is another 
important target for the environmental management of 
PTTGC. In order to demonstrate a real commitment to the 
environment, PTTGC has Continuous Emission Monitoring 
Systems (CEMS) so as to instantly check, monitor 
and warn about the emissions, even from a low level. 
In addition, PTTGC is also monitored by the third party 
regularly. PTTGC continues to improve Gas Turbines and 
Low NOx Burner, which help to reduce the NOx pollution 
from its source.

As for the management of SO2 gas, PTTGC has shown its 
commitment by adopting a policy of selecting only raw 
materials and fuels which has slightest impact on health 
and the environment, such as the use of fuel gas instead 
of fuel oil as well as the use of low-sulfur fuel consistent 
with the PTTGC's Quality, Security, Safety, Occupational 
Health, Environment and Business Continuity Policy.



S U S TA I N A B I L I T Y  R E P O R T  2 0 1 4  •  P T T  G L O B A L  C H E M I C A L  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D
52

   สถานการณ์เหตุการณ์น�้ามันร่ัวไหล

ภาพรวมสถานการณ์

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ 

เพ่ือฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ามันดิบร่ัวไหล

ประมาณ 54,000 ลิตร ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ณ บริเวณทุ่นรับ

น�้ามันดิบ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดประมาณ 20 

กิโลเมตร บริเวณท่ีได้รับผลกระทบ คือ บริเวณอ่าวพร้าว เกาะ

เสม็ด ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ 1 ปี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แถลงการณ์ว่าคุณภาพน�้า

และระบบนเิวศในบรเิวณท่ีได้รบัผลกระทบ ได้กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ

แล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เพ่ือมุ่งเน้นการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ  

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน รวมถึงม ี

คณะท�างานตรวจสอบกลั่นกรองฯ พิจารณาผู้ที่ได้ย่ืนค�าขอรับ 

ความช่วยเหลือต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ 

โดยบริษัทฯ เริ่มด�าเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

เยียวยาเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และได้รับค�าร้อง 

จ�านวน 15,963 ค�าร้อง ค�าร้องได้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางอ ้อมท้ังหมดเป ็นจ�านวน 11,500 ราย 

จ�านวนเงิน 514 ล้านบาทโดยไม่มีข้อขัดแย้งรุนแรง 

   UPdATE On OIl sPIll

OVERVIEw Of THE sITUATIOn

Throughout the year 2014, PTTGC has continuously 
worked to restore the areas affected by the oil spill 
that occurred in 2013 and involved about 54,000 liters 
of oil. This area is situated about 20 kilometers off the 
coast of  Map Ta Phut Port. After the incident, Ao Prao 
on Koh Samet was the most affected area. One  year 
after the incident, the Ministry of Natural Resources 
and Environment issued a statement on 25th July 2014 
to announce that the sea water quality and ecology 
in the affected area had returned to normal stage.

In order to provide healing and help for those affected, 
PTTGC and the relevant authorities established a Complaint 
Center and set a team responsible for considering 
applications and approving aid coordination for the 
victims. PTTGC began operations to provide aid and cover 
medical expenses for victims with preliminary remedies 
from 10th August, 2013 and received 15,963 number 
of petitions from 11,500 directly and indirectly affected 
victims, requiring a total expenditure of 514 million Baht.
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ในปี 2557 บริษัทฯ เดินหน้าให้ความส�าคัญในการวางแผนและ

สนับสนุนการฟื้นฟูในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ในบรเิวณท่ีได้รบัผลกระทบหลงัจากสถานการณ์ฉกุเฉนิได้ยุตลิง เช่น 

จัดท�าแผนฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับ 

ชุมชนในการรับข้อคิดเห็นทางตรงอย่างสม�่าเสมอทุกสัปดาห  ์

เพ่ือน�ามาด�าเนินการงานร่วมพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ  

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นส�าคัญจากชุมชน หลังจากเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลคือ 

ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของเกาะเสม็ด ดังน้ันบริษัทฯ จึงมุ่งมั่น 

ที่จะกระตุ ้นการท ่องเที่ยวและสร ้างภาพลักษณ์ที่ดี ให ้ กับ

เกาะเสม็ดให้เกิดความเชื่อมั่นดังเดิมด้วยความร่วมมือเป็น

อย่างดีกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในท้องถ่ิน รวมถึง 

ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าและสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมรายได ้

ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกาะเสม็ด โดยด�าเนินโครงการต่างๆ 

รวมท้ังส้ิน 46 โครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เกาะเสม็ดให้สวยงาม 

อกีทัง้มกีารให้ความรู ้พัฒนาความสามารถของผูป้ระกอบการอย่างม ี

ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น โครงการรณรงค์พัฒนา

ท�าความสะอาดชุมชน “เสม็ดน่ามอง” โครงการประชาสัมพันธ ์

การท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด เป็นต้น

In 2014, PTTGC continued its focus on planning and 
supporting the long-term rehabilitation of the area, 
especially sustainable development in the affected areas 
even after the emergency period had ended. For instance, 
PTTGC prepared a concrete plan, got involved with the 
community to get direct and regular feedback every week 
in order to develop and implement a plan to cover three 
aspects: economy, society and the environment.

EcOnOmIc REVIVAl

The main issue affecting the community after the oil spill 
incident was the tourism of Koh Samet. Therefore, PTTGC 
aims to boost tourism and create a positive image of the 
island by restoring the same confidence level as before the 
incident through cooperation with government agencies 
and local agencies. Moreover, PTTGC has worked toward 
restoration of aquatic resources and commercial animals 
to promote revenue for operators and island communities. 
In addition, a total of 46 projects have been undertaken to 
develop the island’s charm. Apart from the above, PTTGC 
has shared essential knowledge to effectively improving 
the ability of the operators and supporting the development 
of tourism, such as "Samet Na Mong", the campaign 
to clean up the community, as well as a campaign 
to increase the publicity of tourism on the island .

การฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั และสถาบนัท่ีมคีวามเชีย่วชาญ 

เฉพาะเพ่ือการติดตามผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ ้อม 

อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กระทรวงสาธารณสขุ และ SEER (Safety, 

Environmental, and Emergency Response) Associates ซึง่เป็น

สถาบนัทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากนานาชาตด้ิานการจดัการน�า้มนัรัว่ไหล 

เพ่ือเป็นการบริหารจัดการผลกระทบในระยะยาว และจัดท�าแผน

EnVIROnmEnTAl REsTORATIOn

PTTGC has partnered with government agencies and 
institutions with specific expertise in regularly monitoring 
the impact, both directly and indirectly. These institutions 
and agencies are Kasetsart University, Burapha 
University, Chulalonglorn University and the Ministry of 
Health and SEER (Safety, Environmental, and Emergency 
Response) Associates, which is an institution recognized 
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บูรณาการการฟื้นฟูทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ผลการ

ตดิตามสิง่แวดล้อมร่วมกับสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานภาครฐั 

ประกาศโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 พบว่าปัจจัยทาง

สมุทรศาสตร์ 7 ประการ ได้แก่ คุณภาพน�้า ตะกอนดินและตะกอน

ทราย สัตว์น�้า หญ้าทะเล หาดทรายและหาดหิน และปะการัง เข้าสู่ 

สภาวะปกติ ผลการศึกษาโดยรายละเอียดแสดงใน http://pttgc-

oilspill.com/Blog/EnvironmentNews/12268 และดัชนีชี้วัดว่า

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติท้ังบริเวณชายหาด

และหินตลอดแนวชายหาด สัตว์ทะเล บริเวณอ่าวพร้าว ปะการัง

มีการฟื ้นตัวดีขึ้นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ 

นอกจากนี้ยังพบหอยเม่นทะเลจิ๋วใต้ทะเล และพบหอย ปูลม 

ปลาตัวเล็ก กลับมาอาศัยบริเวณชายหาดกลับคืนสู่สภาพปกติ 

ผลการศึกษาโดยรายละเอียดแสดงใน http://pttgc-oilspill.com/

Blog/EnvironmentNews/7239 และ http://pttgc-oilspill.com/

Blog/EnvironmentNews/7242 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังมี

มาตรการประเมนิผลกระทบปัจจยัทางสมทุรศาสตร์และความหลาย

หลากทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

“Since I had met her during oil spill at  Ao Prao, I love to observe 
her because I can find her easily and clearly; then she becomes 
my close friend. Whenever I came to visit here, I detected how 
she had lost her zooxanthellae cells and bleached because of 
oil spill in August, 2013.  After that in October, 2013, she got well 
again. In July, 2014, I was stunned with fear because her cells  
was  bleached again because of warmer seawater temperature, 
and I thought that she was nearly passing way. Finally, she 
recovered and stay alive again on  September 20th, 2014.” 

“ผมเจอเธอตั้งแต่สมัยคราบน�้ามันเพ่ิงเข้าอ่าวพร้าวหมาดๆ รู้สึกชอบเป็น

พิเศษ เพราะหาง่าย เห็นชัดดี จึงกลายเป็นปะการังเพื่อนรัก ไปทีไรต้องแวะ

ไปดู แอบลุ้นตั้งแต่เธอฟอกขาวเพราะคราบน�้ามัน (สิงหาคม 2556) ดีใจที่

เธอสู้จนฟื้นมาได้ (ตุลาคม 2556) ใจแป้วอย่างหนัก เพราะเธอฟอกขาวอีก

ครั้งจากน�้าทะเลร้อน คิดว่าเธอคงจากไปแน่ (กรกฎาคม 2557) แต่ท้ายทีส่ดุ 

เธอกก็ลบัมาเริม่ฟ้ืนอกีครัง้ (20 กันยายน 2557)”

by the International Institute responsible for the 
management of oil spill and their long term effects. SEER 
prepared an integrated plan covering short, medium and 
long term managements. After monitoring the results 
with educational institutions and government agencies, 
it was declared by the Department of Pollution Control 
and the Ministry of Natural Resources and Environment 
on 25th July, 2014 that seven oceanographic aspects 
that had been studied, which included water quality, 
sediment and aquatic grass, sand, sea, aquatic animals, 
sandy and rocky beaches, and coral have been restored 
to their normal stage. Visit link at: http://pttgc-oilspill.
com/Blog/EnvironmentNews/12268 for further details.   
Additionally, indicators of natural ecosystem integrity 
showed impressive restoration around the sand beach 
and rocky areas, the aquatic animals along  Ao Prao or 
Prao bay, as well as the coral have all been recovered 
without any negative impacts to the endangered species. 
It has also been found that tiny sea urchins, sea shells, 
crabs and small fish have returned back to their habitat. 
For details, please read the related research articles- 
http://pttgc-oilspill.com/Blog/EnvironmentNews/7239 and 
http://pttgc-oilspill.com/Blog/EnvironmentNews/7242. 
However, PTTGC has been conducting an assessment of 
factors affecting biological oceanographic and biological 
diversity on a continual basis.

Dr.Thon Thamrongnawasawat
ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์

Deputy Dean, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
Expressing Lovely Coral Friend at  Ao Prao

รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ในวันน้ีแม้เหตุการณ์ความเสียหายได้บรรเทาลงจนสิ่งแวดล้อมฟื้น

กลบัคนืมาอกีครัง้ แต่เพ่ือตดิตามการด�าเนนิงานในการลดผลกระทบ 

ในด ้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล ้อมที่มีประสิทธิภาพ 

อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี

ส�าหรับอุปกรณ์ ระบบ และเครื่องมือต่างๆ อาทิ การตรวจสอบ

และทดสอบท่อที่เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน OCIMF GMPHOM 

2009 (Oil Companies International Marine Forum, Guide to 

Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings)  

การตรวจสอบตามวาระ อ้างอิงมาตรฐานสากล OCIMF และเพ่ิม

เงื่อนไขการตรวจรับท่อจากผู้ช�านาญการจากภายนอก ส�าหรับการ

รับมือต่อเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Today, even though the mitigation of damage has restored 
the environment, in order to monitor the reduction in 
economic, social, and environmental effects with ongoing 
efficiency, PTTGC has developed and improved 
technologies for equipments, systems, and tools, such as 
the inspection and testing of robust hoses in accordance  
with OCIMF GMPHOM 2009 standards (Oil Companies 
International Marine Forum, Guide to Manufacturing and 
Purchasing Hoses for Offshore Moorings), routine 
inspections, OCIMF international reference standards, 
and additional conditions for hose inspections by 
third party. As for the dealing with future oil spillages, 

การฟื้นฟูด้านสังคม

บริษัทฯ สร้างช่องทางการสื่อสารทั้งสองทางระหว่างชุมชนและ

บริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน รวมทั้งเยียวยาทางสภาวะ

ทางจิตใจให้กับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยจัดท�าโครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งสิ้นจ�านวน 31 โครงการ 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสร้างอาชีพ 

ด้านวัฒนธรรมและศาสนา และด้านการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

sOcIAl REHABIlITATIOn

PTTGC created a two-way channel of communication 
between the community and PTTGC to instill mutual 
understanding as well as provide mental healing to 
communities that have been affected both directly and 
indirectly. With the involvement of the communities, PTTGC 
implemented a total of 31 projects, which are divided into 
four categories;Education, Career Building, Culture and 
Religion, and Support of other activities in order to 
develop sustainable communities.
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PTTGC has developed preparation systems both within 
and outside the organization. Such preparations include 
plans for coordination with government sector and external 
agencies,including the community, and improving 
emergency response plans for increased operational 
efficiency, compliance with legal regulations and 
international standards in order to minimize any impacts 
on the environment and society.

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการเตรียมการภายในองค์กรและภายนอก 

องค์กรโดยการเตรียมการในองค์กรนั้น อาทิ แผนการประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภายนอกรวมทั้งชุมชนและ

ปรับปรุงแผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางกฎหมาย 

และมาตรฐานสากล ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

น้อยที่สุด

“I was overseas when the oil spill occurred, but I kept an eye on 
the news the whole time and found that the resort wasn’t damaged. 
PTTGC must be praised for their quick and clean removal of the 
oil, and helping hotels arrange activities leading employee of 
PTTGC to stay, inviting the media to publicise and to compensate 
for the damage. Today it’s like Samet and PTTGC are married 
already, and PTTGC are sincere in solving problems.”

“ตอนที่เกิดเหตุน�้ามันรั่วผมอยู่ต่างประเทศ แต่ติดตามข่าวสารตลอด พบว่า 

รีสอร์ทไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนหนึ่งต้องขอชื่นชมทาง PTTGC ที่ขจัด

คราบน�้ามันได้รวดเร็วและเรียบร้อย และได้ช่วยเหลือโรงแรมด้วยการจัด

กิจกรรมน�าคนในบริษัทฯ เข้ามาพัก เชิญสื่อมาประชาสัมพันธ์และชดเชย 

ค่าเสยีหาย ทุกวันนีเ้หมอืน PTTGC แต่งงานกับเสมด็แล้ว และมคีวามจรงิใจ

ในการแก้ปัญหา”

Mr. Wirasak Chunchakr
นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร

Director of Hotel Management
Samet Resorts Affiliated

กรรมการบริหารโรงแรม ในเครือเสม็ดรีสอร์ท

Mrs. Weena Saksingh
นางวีณา ศักด์ิสิงห์  

Dried food seller at Ban Pe market
แม่ค้าขายอาหารแห้งจากตลาดบ้านเพ

“Fewer people are travelling to Samet. It’s gone from 100 per 
day down to 10-20 people. I used to make 10,000 Baht a day, 
but now it’s just a few thousand, because all the news says 
the whole island has been hit, but actually it’s only in  Ao Prao. 
As for the seafood here, I’m confident it’s safe as it was brought 
in many months ago. PTTGC has helped with the initial treatment, 
but I would like sustainable help from the authorities, like 
promoting tourism so it returns to how it once was.” 

“คนมาเที่ยวเสม็ดน้อยลง จากวันละ100 เหลือ 10-20 คน จากเดิมที่ขายได้ 

วันละหมื่นก็เหลือไม่ก่ีบาท เพราะข่าวท่ีออกไปเหมาว่าเสม็ดโดนท้ังเกาะ 

ซึ่งความจริงโดนที่อ่าวพร้าวท่ีเดียว อย่างอาหารทะเลท่ีนี่ดิฉันก็มั่นใจว่า

ปลอดภัย เพราะต้องขึ้นฝั่งก่อนขายหลายเดือน ทาง PTTGC เข้ามาช่วย 

เยียวยาเบื้องต้น แต่อยากให้ทางการช่วยเราอย่างย่ังยืน คือ ส่งเสริม 

การท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิมดีกว่า”
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“I was really affected by this incident, especially regarding 
seafood. Even after catching it, I couldn’t sell it. It caused 
my income to drop by over half. But actually, the fish aren’t 
contaminated  with any chemicals. I eat them every day, there’s 
no danger.” 

“ผมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งน้ีเยอะ โดยเฉพาะเรื่องอาหารทะเล 

จับข้ึนมาแล้วขายไม่ได้เลย ท�าให้รายได้ลดเกินครึ่ง ทั้งๆ ท่ีความจริงปลา 

ไม่ได้รับสารเคมีเลย ผมเองก็กินปลาทุกวัน ไม่มีอันตรายอะไร”

Mr. Thawon Suksamran
นายถาวร สุขส�าราญ
Fisherman / ชาวประมง

PTTGC has established coordination channel with authorities who responsible for those affected. 
To contact us or for more information go to http://pttgc-oilspill.com/

บริษัทฯ จัดท�าช่องทางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบผู้ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม 
ได้จาก http://pttgc-oilspill.com/
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1. GHG annual reduction
 
 การลดการปล่อยก๊าซเรือน
 กระจกรายปี

2. Energy efficient  management 
at the 1st Quartile

 การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ
 ที่ระดับ 1st Quartile

3. Water management by
 recycling water
 การจดัการน�า้โดยน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่

4. Reduce the quantity of waste  
 with the Zero Waste to Landfill  
 project
 การลดปริมาณของเสียโดย
 โครงการ Zero Waste to Landfill 

5. The environment restoration 
and treatment operations from 
the seven oceanographic 
factors, such as water quality,  
sediment and sand sediment, 
aquatic animals, sea grass, 
sandy and rocky beaches, 
and coral of Samet Island’s 
Ao Prao

การด�าเนินงานฟื้นฟู เยียวยา
สิ่งแวดล้อมจากปัจจัยทางสมุทร
ศาสตร์ 7 ประการ ได้แก่ คณุภาพน�า้
ตะกอนดนิและตะกอนทราย สตัว์น�า้
หญ้าทะเล หาดทรายและหาดหิน 
และปะการัง ของอ่าวพร้าว
ของเกาะเสม็ด

77,000
ton CO2 equivalent
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

All plants (12 plants)

ทุกโรงงาน (12 โรงงาน)

35 % 

ร้อยละ 35

Reduce the quantity of 
waste to landfill close to zero
(>98%)
ลดปริมาณของเสียน�าไป
ฝังกลบให้ใกล้ศูนย์ (>98%)

Environmental monitoring 
to return it to its normal 
state

ผลการติดตามสิ่งแวดล้อม 
เข้าสู่สภาวะปกติ

100,000
ton CO2 equivalent
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

9 plants

9 โรงงาน

35.6 % 

ร้อยละ 35.6 

Reduce the quantity of 
waste to landfill to zero

ลดปริมาณของเสียน�าไป
ฝังกลบให้เป็นศูนย์

Found that the seven 
oceanographic factors 
have been returned to 
a  n o r m a l  s t a t e  b y 
environmental monitoring, 
including educational 
institutions and government 
agencies, announced by 
the Department of Pollution 
Control and the Ministry of 
Natural Resources and 
Environment on 25th July, 2014
พบว่าปัจจัยทางสมุทรศาสตร ์
7 ประการ เข้าสู่สภาวะปกต ิ
จากผลการตดิตามสิง่แวดล้อม 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ 
หน่วยงานภาครัฐ ประกาศ 
โ ด ย ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล ้อม ณ วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2557

77,000
ton CO2 equivalent*
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

All plants (12 plants)

ทุกโรงงาน (12 โรงงาน)

35 % 

ร้อยละ 35

Reduce the quantity of 
waste to landfill to zero **

ลดปริมาณของเสียน�าไปฝัง
กลบให้เป็นศูนย์** 

No oil spill incident

ไม่มีเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล
เกิดขึ้น

Remarks *The long term objective is a greenhouse gas emission reduction from normal business operations by 2022 of 10% or an amount equal to 770,009.8 tons CO2 equivalent
  **Landfill objective to be zero by 2015
หมายเหตุ * เป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ10 จากการด�าเนินธุรกิจปกติในปี 2565 หรือประมาณ 770,009.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  **เป้าหมายลดปริมาณของเสียน�าไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2558

Responsible environmental Management / การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

Update on oil Spill / สถานการณ์เหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล

TARGET And PERfORmAncE
สรุปเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน

PlAn
แผนงานหลัก

TARGET fOR 2014
เป้าหมาย 2557

PERfORmAncE In 2014
ผลการด�าเนินงาน 2557

TARGET fOR 2015
เป้าหมาย 2558
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Being
Professional



   วัฒนธรรมแห่งความส�าเร็จ

พนักงานของเรา

   cUlTURE Of sUccEss

OUR PROfEssIOnAls  

BEInG PROfEssIOnAl
พนักงานคุณภาพของเรา 

InTEnT / วัตถุประสงค์
Consistent with PTTGC’s vision to be “A Leading Chemical Company For Better Living” and mission 
for sustainable growth, these sustainable management policies are a model of PTTGC’s sustainable 
framework, used to deliver a better future to the stakeholders through the management and employee 
of PTTGC.

ความสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพ่ือสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิต” และพันธกิจ 
ในการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารจัดการความย่ังยืนนี้ เป็นต้นแบบของกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน 
การส่งมอบอนาคตท่ีดีขึ้นให้กับผู้มีสวนได้เสียผ่านฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

REPORTInG BOUndARy And kEy sTAkEHOldERs / ขอบเขตการรายงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
Establishing standards for the operation of employee and partners in both personnel management 
or safety is an important driving mechanism of PTTGC’s sustainable growth. It comprises of directly 
affected stakeholders, including PTTGC’s employee and partners, and indirectly affected stakeholders, 
such as shareholders, government sector, customers and communities.

การสร้างมาตรฐานในการด�าเนินงานของพนกังานและคู่ค้าทัง้ในด้านการบริหารบคุลากรหรอืความปลอดภยัเป็นกลไกขบัเคลือ่น 
การเติบโตอย่างย่ังยืนที่ส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ พนักงานและคู่ค้าของ 
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ กลุ่มผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า และชุมชน

scOPE / ประเด็นด้านความย่ังยืน
The content of this chapter covers issues of sustainability and includes the stakeholders’ expectation, 
such as our professionals, health and safety.

เนื้อหาของบทนี้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนซึ่งรวมความคาดหวังของกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ พนักงานของเรา 
สุขอนามัยและความปลอดภัย

GC SPIRIT
is a core value which all PTTGC employees hold to and serve as a guideline for their working conduct to achieve the 
organization’s goals. These include Global Mindset, Customer Focus, Synergy, Performance Excellence, Innovation, 
Responsibility for Society, Integrity and Ethics, Trust and Respect

เป็นค่านิยมองค์กรที่พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคนยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติร่วมกันในการท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 
องค์กร อันประกอบด้วย Global Mindset, Customer Focus, Synergy, Performance Excellence, Innovation, Responsibility 
for Society, Integrity and Ethics, Trust and Respect
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We are proud of the powerful 5,489 employees, who cooperate in driving business and society for 
sustainable growth under the organization’s GC SPRIT core  values  

เราภูมิใจในพลังจากพนักงานกว่า 5,489 คน ที่ร่วมมือร่วมใจขับเคล่ือนธุรกิจและสังคมให้เติบโตอย่างย่ังยืนภายใต้ค่านิยมร่วม 
ขององค์กร GC SPRIT

พนักงานเป็นพลังท่ีส�าคัญต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 

มากที่สุด บริษัทฯ จึงมุ ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ตามกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจด้วย

นวัตกรรมและการขยายกิจการในตลาดต่างประเทศ การมพีนักงาน 

ที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยขับเคล่ือนภายในท่ีส�าคัญของบริษัทฯ 

ในการเสริมสร้างฐานความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

และตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างมปีระสทิธิภาพ 

นอกจากการสรรหาบุคลากรที่ มีความสามารถ บริษัทฯ 

มุ ่งเน ้นในการพัฒนาคุณภาพและสร ้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 

แก่พนักงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดและขยายมาตรฐานการดูแล 

บุคลากรของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการด�าเนินงานคู ่ค ้าและ 

ผู้รับเหมาเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ  

เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถ่ิน การประยุกต์ใช ้

ข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนสากล การก�ากับดูแลองค์กรท่ีดี

และเป็นธรรม การจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพ ฯลฯ ส่วนค่าตอบแทน

และสวัสดิการ บริษัทฯ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

บรษิทัฯ ท่ีว่าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ทัง้ยังคงความสามารถ 

ในการแข่งขนัเพ่ือดงึดดูบคุลากรท่ีมคีณุภาพเข้าร่วมงานกับบรษิทัฯ

Employee is the main power behind creating as much 
value for the organization as possible. PTTGC therefore, 
strives to enhance the quality of life as per the strategies of 
seeking opportunities for business growth with innovation 
and expansion into the international market. Having 
qualified employee is, therefore, an essential driving 
factor within PTTGC in strengthening the knowledge 
base, increasing competitive capabilities and effectively 
meeting the needs of the stakeholders. Other than the 
recruitment of capable employee, PTTGC is focused on 
developing quality and building good working conditions 
for its employee, as well as relaying and expanding 
the standards of personnel care to cover the operating 
partners and contractors across PTTGC’s value chain. 
This includes operating within local labour laws, applying 
international human rights requirements, providing quality 
and fair cooperate governance and offering training for 
the enhancement of capability. Remuneration and welfare 
packages are determined by PTTGC in accordance with 
PTTGC’s policy to ensures transparency and fairness, 
while remaining competitive to attract quality personnel 
to join PTTGC.

5,489
persons
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นอกจากการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ตามข้อก�าหนดสากลและท้องถ่ิน บริษัทฯ ใส่ใจดูแลพนักงานให้

เกิดความสมดุลทั้งด้านการท�างานและการด�ารงชีวิตส่วนตัว และ

จัดการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement Survey) เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการและ

ความพึงพอใจของพนักงาน เป็นข้อมูลประกอบการจัดโครงการ

และกิจกรรมแก่พนักงาน เพ่ือให้เกิด “ความสุขในการท�างานของ

พนักงานทุกคน”

Other than treating employee equally and fairly in 
accordance with international and local regulations, 
PTTGC cares that its employee achieve a balance 
between their work and private life. As such, PTTGC also 
arranges an Employment Engagement Survey to create 
a better understanding regarding employee’ needs and 
satisfaction, to support projects and activities for employee 
and lead to “a happy workplace for all employee”.

IN FOCUS

OVER 100 mIllIOn BAHTs PER yEAR is the budget  which PTTGC uses to support employee development 
plans in all levels and fields by using the Competency Management System to assess the knowledge 
and skill of each employee to set up the Individual Development Plan (IDP) and monitor the progress 
along the year. In addition, PTTGC has developed an online Knowledge Base System (KBS) for gathering 
content and knowledge that exemplifies Best Practices in various fields, providing another channel for 
the continuous exchange and expansion of knowledge for its employee. 
From the results of employee training participation throughout 2014, we can see that over 3,635 people 
attended training courses, which is 27.5 percent higher than the Company’s objectives

กว่า 100 ล้านบาทต่อปี คือ งบประมาณที่บริษัทฯ ใช้ในการสนับสนุนแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับและสายงาน 
โดยใช้ระบบ Competency Management System ในการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเพ่ือจัดท�าแผน 
พัฒนารายบุคคล (IDP) และมีการติดตามการด�าเนินการตามแผน นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู ้
ออนไลน์ Knowledge Base System (KBS) ในการรวบรวมหัวข้อและองค์ความรู ้ที่ เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ดี 
(Best Practice) ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน 
จากผลการเข้าร่วมอบรมของพนักงานตลอดปี 2557 พบว่ามีพนักงานเข้าร่วมอบรมกว่า 3,635 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้
กว่าร้อยละ 27.5
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IN FOCUS

qUAlITy Of wORk lIfE

AcTIVITIEs UndER THE HEAlTHy HAPPy lIfE PROjEcT: 
The Fit at Work project is a campaign for employee to receive a basic understanding of how to correctly 
care for both their physical and mental health, as well as setting up a network where employee have 
a floor to talk and share their experiences with follow-ups and rewards. In 2014, the first project was 
launched and 170 employee joined the project. The project lasted for 90 days, and the follow-up 
progress showed that 65 percent of participants reduced their weight through the correct methods.

กิจกรรมภายใต้โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข: 
โครงการ Fit @ Work เป็นโครงการเพ่ือสุขภาพพนักงาน ในการรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน
ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการต้ังกลุ่มเครือข่าย เพ่ือให้พนักงานแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพ โดยมีการติดตามผล และมอบรางวัล ในปี 2557 ท่ีมีการเปิดตัวโครงการมีพนักงานเข้าร่วม 
โครงการรุ่นที่ 1 จ�านวนท้ังหมด 170 คน โครงการมีระยะเวลา 90 วัน ซึ่งจากการติดตามผลหลังโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมสามารถลดน�้าหนักได้จริงด้วยวิธีการที่ถูกต้องเป็นสัดส่วน ร้อยละ 65
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   การดูแลพนักงาน

สุขอนามัยและความปลอดภัย

   EmPlOyEE cARInG 

HEAlTH And sAfETy 

การบริหารความปลอดภัยถือเป็นรากฐานหลักในการท�าให้

บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลอย่าง

มืออาชีพ เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการปกป้อง

คุณภาพชีวิตของทั้งพนักงานและผู ้มีส ่วนเก่ียวข้องภายนอก

จากผลกระทบที่คาดไม่ถึงในการด�าเนินธุรกิจน้ัน บริษัทฯ เน้น

ย�้าในการปลูกฝ ังวัฒนธรรมและการบริหารความปลอดภัย

ทั้งในกระบวนการผลิต(Process Safety Management) 

ควบคู ่ไปกับความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety 

Management) และอาชวีอนามยั (Occupational Health) เพ่ือคงไว้ 

ซึ่งมาตรฐานระดับสากลและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน 

ลูกค้าและสาธารณชน

Safety management is considered to be the core 
foundation in allowing PTTGC to step forward and 
be a leading chemicals company for better living, 
while protecting the quality of life of employee and 
external stakeholder from the unforseen impacts of 
the organization’s business operations. PTTGC insists 
on a safety oriented culture and safety management 
through Process Safety Management, Personal Safety 
Management, and in Occupational Health, to maintain 
international standards and strengthen confidence 
among employee, customers and the public .

cEO mEssAGE On B-cAREs TO PTTGc EmPlOyEE
‘B’ is behavior or safety behavior. If everyone diligently follows safety rules and procedures, we believe that 
everybody will be safe.

‘CARE’ is care for your own safety. ‘Think before act’ in every work. Assess the risk and potential incident 
that could be occurred from the task first and ‘Friends help friends’ look after safety for your co-workers.

‘S’ is Stop If Unsafe 
The final S represents 'Stop If Unsafe', every employee has a right to discontinue their works if insecurity 
comes into sight. Repreparation must be completed with safety before recommence.

“I would like to ask every one of you to follow our safety culture, B-CAREs, so you can come home to your 
family safely and happily in every day.”

CEO ส่ือความ B-CAREs ถึงเพ่ือนพนักงาน
B คือ Behavior หรือพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการท�างาน หากทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด เราเชื่อว่าทุกคนจะปลอดภัย

CARE คือ ความห่วงใยในความปลอดภัยของตัวเอง จะท�างานอะไรขอให้ “คิดก่อนท�า” ประเมินความเสี่ยงและโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุจากงานที่ท�า และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อ ดูแล สอดส่อง ตักเตือนความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

S ตัวสุดท้าย คือ Stop If Unsafe บริษัทให้สิทธิ์ทุกคน สามารถหยุดงานได้ หากเห็นว่างานนั้นๆ ไม่ปลอดภัย และท�าการแก้ไข
ให้ปลอดภัยก่อน แล้วค่อยท�าต่อ

“ขอให้พวกเราทุกคน น�าวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs ไปปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกคนกลับบ้านไปพบกับครอบครัวอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขในทุกๆ วัน”
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นอกจากความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ภายใต้ค�าขวัญ 

“พฤติกรรมปลอดภัย ห่วงใยเอื้ออาทร หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย”  

บริษัทฯ ติดตามการจัดการความปลอดภัยด้านบุคคล โดยผลักดัน

ความเป็นผู้น�าการบริหารจัดการความปลอดภัย (Management 

Safety Leadership Commitment) ของผู ้บริหารในแต่ละ 

ระดับ และการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยของพนักงาน 

ในบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้ง Operational Area Core Team 

(OACT) และ Process Safety Management Taskforce (PSMT) 

ประจ�าแต่ละหน่วยผลติเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการบรหิารความปลอดภยั 

ในกระบวนการผลิตอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี 

ด�าเนนิงานอีกทั้งมีการติดตาม วิเคราะห์ผลด้วยตัวชี้วัด การบริหาร

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตามกรอบการด�าเนนิงานอย่าง

เต็มรูปแบบโดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 

12 ครั้งต่อปี

โดยการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคคลมีการต้ัง 

เป้าหมายและติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ TRIR 

(Total Recordable Injuries Rate) และ LTIFR (Lost-Time 

Injuries Frequency Rate)  

In addition to production process safety, under 
the “Behaviour Safety Care - Stop If Unsafe” slogan, 
PTTGC follows Personal Safety Management by 
promoting the leadership in safety management 
(Management Safety Leadership Commitment) of 
executives and managers and by encouraging every 
person in PTTGC to be engaged in safety measures 
and practices. The Operational Area Core Team (OACT) 
and Process Safety Management Taskforce (PSMT) were 
established for each production unit to truly drive 
the Process Safety Management, and be appropriate 
to each working area. This is followed closely and 
undergoes analysis with indicators, along with 
the Process Safety Management meetings between 
those responsible groups at least 12 times per year.

Personal Safety Management has set targets and 
monitors the results through clear indicators, such 
as TRIR (Total Recordable Injuries Rate) and LTIFR 
(Lost-Time Injuries Frequency Rate).

IN FOCUS

‘zERO lOPc’ lOss Of PRImARy cOnTAInmEnT (lOPc) is an index to measure accidents which affect 
or cause leaks of chemicals or other substances, and  which PTTGC uses to set targets and monitor 
the implementation of Process Safety Management. By laying out systems and establishing 
an Operational  Area Core Team (OACT) and a Process Safety Management Taskforce (PSMT) in each area, 
PTTGC leads the way in raising the standards of safety management. 

เป็นดัชนีวัดการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้มีการรั่วไหลของสารเคมีหรือสสารอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ น�ามาต้ังเป็นเป้าหมายติดตาม 
การด�าเนินงานการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โดยมีการวางระบบและต้ังหน่วยเฉพาะกิจ Operational 
Area Core Team (OACT) และ Process Safety Taskforce (PSMT) ในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นผู้น�าการยกระดับมาตรฐานการบริการ
จัดการความปลอดภัย 



S U S TA I N A B I L I T Y  R E P O R T  2 0 1 4  •  P T T  G L O B A L  C H E M I C A L  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D
68

1. Level of employee 
 engagement  to
 the organization
 ระดับความผูกพันของพนักงาน

 ต่อองค์กร

2. TRIR (Total Recordable Injuries 
 Rate) (Case/1 Million Manhours)

3. LTIFR (Lost-Time Injuries 
 Frequency Rate)
 (Case/1 Million Manhours)

80%

ร้อยละ 80

2.00

0

85%

ร้อยละ 85

0.51

0.19

80%

ร้อยละ 80

2.00

0

Culture of Success / วัฒนธรรมแห่งความส�าเร็จ

employee Caring / การดูแลพนักงาน

TARGET And PERfORmAncE
สรุปเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน

PlAn
แผนงานหลัก

TARGET fOR 2014
เป้าหมาย 2557

PERfORmAncE In 2014
ผลการด�าเนินงาน 2557

TARGET fOR 2015
เป้าหมาย 2558
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Driving Shared
Value
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Driving Shared
Value



   ก้าวไปด้วยกันกับคู่ค้า

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ วางกลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการของทั้งคู่ค้าในกลุ่มจัดหา

วัตถุดิบ (Feedstock) และกลุ่มจัดหาสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-

Feedstock) แก่บริษัทฯ โดยมีการจัดท�าจรรยาบรรณในการปฏิบัติ

ต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้พนักงาน

และคู่ค้ายึดถือและปฏิบัติตาม

   wORk wITH OUR PARTnERs

sUPPly cHAIn mAnAGEmEnT 

PTTGC signif icantly embeds the supply chain 
management strategy in the business operation toward 
partners’ product quality and services in both Feedstock 
and Non-feedstock by providing Supplier Code of 
Conduct  as a guidance for employee and partners. 

dRIVInG sHAREd VAlUE 
การมุ่งสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน  

InTEnT / วัตถุประสงค์
As a Thai company operating to international standards, PTTGC is committed to continuously operate 
in accordance with the United Nations Global Compact Advanced Level principles in every branch 
of PTTGC, in order to build value for PTTGC’s stakeholders and our world.

ในฐานะบริษัทคนไทย ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลระดับโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของกฎบัตร
สากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact Advanced Level) อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และโลกของเรา

REPORTInG BOUndARy And kEy sTAkEHOldERs / ขอบเขตการรายงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
Driving shared value for sustainability must involve the building business strength while also creating 
value for society at the same time. Apart from responsible business operations, PTTGC must cooperate 
with its partners for additional competitive capabilities and work with communities to raise the quality 
of life and society around the workplace.

การสร้างคณุค่าร่วมกันเพ่ือความย่ังยนืต้องสามารถสร้างความแขง็แกร่งทางธรุกจิทีส่ามารถสร้างคุณค่าต่อสงัคมไปพร้อมๆ กัน 
ทัง้นี ้นอกเหนอืจากการด�าเนินธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบ บรษิทัฯ ต้องร่วมมอืกับคู่ค้าเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมรอบโรงงาน

scOPE / ประเด็นด้านความย่ังยืน
The content of this chapter covers the issues of sustainability which incorporates the expectations of 
the stakeholders, and hence supply chain management leading to the creating shared value.

เนื้อหาของบทนี้ครอบคลุมประเด็นด้านความย่ังยืนซึ่งผนวกรวมความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ การบริหาร 
ห่วงโซ่อุปทาน การสร้างคุณค่าร่วมกัน
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การบริหารคู่ค้าที่ส�าคัญของบริษัทฯ มีบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

(ปตท.) ซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นคู่ค้ารายส�าคัญในการจัดหาวัตถุดิบ 

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน�้ามันดิบ บริษัทฯ ได้วาง 

ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานร่วมกับ ปตท. (Strategic 

Relationship with PTT with Flexible Feedstock) ซึ่งในปี 2557 

ได้มีการจัดหาวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นส�าหรับน�ามาใช้

ในกระบวนการผลิตและมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้บริการจัด

ส่งวัตถุดิบร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าวสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท 

A key major Feedstock partner of PTTGC is the parent 
company PTT Public Company Limited (PTT), which 
is supplying natural gas, condensate and crude oil. 
PTTGC has established a Strategic Relationship with 
PTT  with Flexible Feedstock, which in 2014, better quality 
feedstocks  were carried out for production process and 
added  value to the joint  procurement  and logistics within 
PTT group. It was brought about the cost saving more 
than 1,500 Million Baht.

IN FOCUS

GROUP lOGIsTIcs mAnAGEmEnT (Glm):
mAnAGEmEnT Of lOGIsTIcs And RAw mATERIAls fOR mAxImUm EffIcIEncy
PTTGC has joined hands with companies within the PTT group under the GLM project to increase logistics 
efficeincy by upsizing tanker capacity of Gas Oil and Mogas and enlarge container size of Bisphenol A 
product, which increases loading capabil ity and reduces numbers of trip transportation. 
It has been able to save 5 Million Baht and lessen air pollution from transporation activties. 

การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ GLM โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการเพิ่มปริมาณ
การบรรทุกผลิตภัณฑ์ Gas Oil และ Mogas ต่อเที่ยว และการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์บิสฟีนอล เอ (Bisphenol A) 
ท�าให้สามารถขนส่งสินค้าต่อเที่ยวได้ปริมาณมากขึ้น ลดจ�านวนเที่ยวของการขนส่งและลดค่าขนส่งได้กว่า 5 ล้านบาท อีกทั้ง 
ยังเป็นการลดมลพิษจากการขนส่งด้วย
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บริษัทฯ มีระบบจัดการความเสี่ยงต่างๆ ของคู่ค้า ประกอบด้วยการ 

ประเมินความเส่ียงในสายโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน 

สายโซ่อปุทาน (Spend  Analysis) และจดัท�าทะเบยีนคูค้่า (Approved 

Vender List: AVL) โดยใช้แบบสอบถาม (Vender Questionnaire) 

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่ง 

จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ความสามารถด้านเทคนิค 

ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

ด้านการเงิน รวมถึงการประเมินด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชนและ 

การด�าเนนิตามกฎหมายแรงงาน ผลจากระบบท่ีรดักุมเหล่าน้ีท�าให้ 

คู่ค้าของบริษัทฯ จะไม่สร้างผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เก่ียวเน่ือง 

ต่อบรษิทัฯ 

นอกเหนือจากการบริหารคู่ค้าท่ีจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ แล้ว 

บรษิทัฯ ยังเน้นนโยบายจดัซือ้จดัจ้างสเีขยีว (Green Procurement)

ของสนิค้าและบรกิารอืน่ๆ (Non-Feedstock) เพ่ือจดัการความเสีย่ง

ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหมายถึงการจัดซื้อสินค้าหรือการจัดจ้างบริการ 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไป

ที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการวางกรอบ

การจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาผู้ค้าที่มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมประกอบกับปัจจัยด้านราคา คุณภาพ และ 

การจัดส่งสินค้า เพ่ือชักจูงและสร้างประโยชน์ร่วมให้ท้ังบริษัทฯ 

คู ่ค ้า และสังคมส่วนรวม เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

PTTGC has a risk management system for its partners 
consisting of supply chain risk assessment, supply chain 
Spend Analysis, and Approved Vender List: AVL. By using 
a Vender Questionnaire, PTTGC can assess eligibility to 
register as one of PTTGC’s partners through passing the 
necessary assessment criteria, such as technical ability, 
quality assurance and quality control of occupational 
health, safety and environment which may impact society 
financially, as a whole. This also includes ethical and 
human rights assessments and operating within labour 
laws. The effects from these concise systems prevent 
impacts on the various areas that are in relation to PTTGC.

In addition to the management of its supply partners and 
in order to manage supply chain risk, PTTGC also stresses  
a Green Procurement policy for other goods and services 
(Non-Feedstock).That have less environmental impact 
than the general goods and services that perform 
the same functions. PTTGC has implemented 
a procurement framework which determines whether 
traders are environmental-friendly and which consists 
of particular factors pertaining to price, quality and 
the delivery of goods.
 

IN FOCUS

PETROcHEmIcAls And REfInInG InTEGRATEd sUPPly cHAIn mAnAGEmEnT (PRIsm):
The collaboration between oil refining companies and petrochemical companies within the PTT group to 
maximize the value to the supply chain. Through the exchange of information, ideas for advances in Technology 
and Innovation can be inspired.

With the cooperation of the PTT group  the Hedging & Trading Workshop  was held on November 18th-19th, 
2014, to enhance knowledge and understanding of oil price risk management and the oil trading process 
from refinieries to partners. Not only does this increase work efficiency, but also reinforces strong 
relationships between the partner groups.

การร่วมมอืกันระหว่างบริษทักล่ันน�า้มันและบรษัิทปิโตรเคมภีายในเครือของกลุม่ ปตท. เพ่ือร่วมกันสร้างมลูค่าสูงสดุให้แก่ห่วงโซ่อปุทาน 
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถจุดประกายความคิดต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

โครงการ PRISM ด้วยความร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. ได้จัดงาน Hedging & Trading Workshop ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557 
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงราคาน�า้มัน และกระบวนการซื้อขายน�า้มันจากโรงกลั่นให้กับคู่ค้า ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคู่ค้าอีกด้วย
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CSR Policy
PTTGC Group’s commitment to operate in an economically, social and environmentally sustainable manner whilst balancing 
the interests of a diverse range of stakeholders with assurance sustainable business growth.”

นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
กลุ่มบริษัทฯ มุ ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ย่ังยืน ด้วยการสร้างความสมดุลและน่าเชื่อถือส�าหรับ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคู่กับความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

   เพื่อสังคมและชีวิตที่ดีขึ้น

การสร้างคุณค่าร่วมกัน

   BETTER lIVInG fOR sOcIETy

cREATInG sHAREd VAlUE  

IN FOCUS
sUPPlIER cOnfEREncE
Supplier Conference is regarded as a core annual activity for PTTGC 
to meet and exchange opinions  with the suppliers of goods and other services 
(Non-Feedstock), in order to standardize and set the direction of business 
together, and includes identifying the rules or regulations of working together, 
such as declaring Business Ethics to combat all forms of corruption, 
policies against the receipt of gifts or prizes, safety policies, labor rights 
regulations, and operation business practices. In 2014, a conference was  
arranged under the concept of ‘Networking-Link Us Together’ to communicate 
PTTGC’s policies aimed at promoting Green Procurement, and to operate on 
the basis of environmental and social care by requesting the cooperation 
from suppliers in working together in becoming a green network. 
Feedback from the supplier’s satisfaction survey at the annual conference 
illustrates that satisfaction with the operation and services of PTTGC’s 
procurement stood at 85.36%.

การประชุมประจ�าปีของคู่ค้า
การประชมุประจ�าปีของคู่ค้า (Supplier Conference) นับเป็นกิจกรรมหลักประจ�าปีทีเ่ปิดโอกาสให้ 
บริษัทฯ สามารถหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู ่ค ้ากลุ ่มสินค ้าและบริการอื่นๆ 
(Non-Feedstock) เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและก�าหนดทิศทางของธุรกิจไปด้วยกัน รวมถึง
เพื่อชี้แจงกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการท�างานร่วมกัน เช่น การประกาศเจตนารมณ์จริยธรรม 
ธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นโยบายการไม่รับของขวัญของรางวัล 
นโยบายด้านความปลอดภัย ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม เป็นต้น 
โดยในปี 2557 การประชมุถกูจดัภายใต้แนวคิด Networking-Link Us Together เพ่ือสือ่สารนโยบาย
บริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เพื่อด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 
การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยขอความร่วมมือคู่ค้าในการด�าเนินการร่วมกันเพ่ือก้าวไปสู ่
ความเป็นเครอืข่ายสีเขยีว จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า ทีไ่ด้รับจากการประชมุประจ�าปี 
พบว่า มีความพึงพอใจในการให้บริการและการด�าเนินงานของหน่วยงานจัดซื้อของบริษัทฯ 
ที่ระดับคะแนน ร้อยละ 85.36 

All of this is in place to influence and build mutual benefits 
between PTTGC, the partners and society at large and 
to comply with Supplier Relationship  Management and 
the commitments of PTTGC, which will be certified as 
a green network of the Green Industry Level 5 under 
the Ministry of Industry in the next year.

ความสมัพันธ์อนัดกีบัคูค้่า (Supplier Relationship Management) 

และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเข้ารับการรับรองเป็นเครือข่าย 

สีเขียวของ Green Industry Level 5 ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

ในปีต่อไป
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โครงการสร้างคณุค่าร่วมกันอย่างย่ังยืนของบรษิทัฯ ในภูมภิาคต่างๆ 

ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองท้ังในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดระยองและทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรใน

การร่วมกันสร้างคุณค่าร่วมกันให้ประเทศไทยโดยให้ครอบคลุมทั้ง 

5 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และการศึกษา 

 

โครงการด้านการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสังคม 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจตามความเชีย่วชาญ 

ของบริษัทฯ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกสีเขียว เพ่ือลด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและน�ามาส่งเสริมให้สังคมและชุมชน 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

PTTGC’s sustainable shared value projects cover 
different regions. Most projects are an ongoing basis, 
being in Rayong province as well as others across  
the country. The projects have received collaboration 
from various parties in joining together to build shared 
value for Thailand covering all five dimensions: environment, 
economy, health, society, and education.

Shared Value projects between PTTGC and society to 
increase business competitiveness that is in accordance 
with PTTGC's expertise the expertise, such as 
developing innovative green plastics, reducing impact 
to the environment, creating better living of community 
and society

cOmmUnITy sATIsfAcTIOn 85.14% 
The 2014’s score represents a rise from the 2013 Community Satisfaction rating of 82.30%. The satisfaction 
assessment survey highlighted issues to be addressed and the need to provide additional activities, such 
as increasing green areas, supporting waste segregation projects, developing youth language skills, 
caring for the elderly, offering career promotions and swiftly notifying of any abnormal events that occur 
within the operating plants. From the communities’ request, PTTGC has initiated projects on a community level in 
Rayong Province, which is an operation area of PTTGC, and on a national level by region, and has done so with 
the cooperation of partners from various sectors to meet the expectations of communities and society

ความพึงพอใจของชุมชนร้อยละ 85.14
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 82.30 ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจคือการเพิ่ม 
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว สนับสนุนโครงการคัดแยกขยะ พัฒนาทักษะเยาวชนด้านภาษา การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพ 
และการแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วกรณีเกิดเหตุผิดปกติของโรงงาน จากข้อเสนอของชุมชน บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการทั้งระดับชุมชนในพื้นที่ 
จังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของบริษัทฯ และระดับประเทศตามภูมิภาคต่างๆ และมีความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของชุมชนและสังคม

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสังคม เป็นแนวปฏิบัติ

ที่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ควบคู่กับการส่งเสริม

เศรษฐกิจของสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้าง ท�าให้

เกิดความก้าวหน้าไปด้วยกัน มีการแบ่งปันและเอื้อต่อกัน ท้ังยัง

สร้างคุณค่าให้ทุกภาคส่วนของสังคม อันจะน�าไปสู่การพัฒนาและ 

ยกระดบัเศรษฐกิจตลอดจนสงัคมโดยรวมให้แข็งแรง ท�าให้สามารถ

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมๆ กันได้  

Creating shared value between PTTGC and society is 

a guideline which boosts the business competitive capability , 

paired with the promotion of social and economic contributions 

to the surrounding communities inspiring progress, sharing 

and caring together. These create value in all areas of society, 

which will lead to the development and strengthening of the 

economy and society in general, while simultaneously driving 

them forward.
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นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจบุนัมกีารใช้พลาสตกิกันอย่างแพร่หลาย ท�าให้เกิดขยะพลาสตกิ 

ในปรมิาณมากเมือ่ใช้เสรจ็แล้ว ซึง่ขยะพลาสตกิบางส่วนไม่ได้ถูกก�าจดั 

ด้วยวธีิการทีถู่กต้อง เกิดการตกค้างของพลาสตกิท่ีไม่สามารถย่อยสลาย 

ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ท�าให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบ 

ต่อเนื่องไปสู่ชุมชนโดยรวม จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้คิดค้น

และพฒันานวัตกรรมการผลติพลาสตกิชวีภาพ (Bioplastics) ซึง่เป็น

พลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ในการ

ใช้งานเช่นเดียวกับพลาสติกทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน และ

สามารถย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์และแบคทีเรียในธรรมชาติ

IN FOCUS
REdUcE wAsTE...wITH “BIOdEGRAdABlE PlAsTIcs ” lEss wAsTE lEss RIsk PlAsTIcs
PTTGC has elaborated the substantial research and development of plastics 
for environmental conservation with The Thailand Research Fund (TRF) and 
the Royal Project Foundation under the Green Project: Save the World, Save 
Us by Green Technology. In 2014, PTTGC was successful in developing 
biodegradable plastics and supporting production of PLA salad packaging 
trays for the Royal Project. The PLA trays have properties that are suitable 
and meet the requirements of their usage. They are durable, easily formed 
and degradable naturally.

ลดปัญหาปริมาณขยะ...ด้วย “พลาสติกย่อยสลายได้” 
บริษัทฯ ร่วมวิจัยและพัฒนาพลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้โครงการ Green Project: Save the World, Save Us 
by Green Technology อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการ
พัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ และได้น�าไปใช้ต่อยอดผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ถาดสลัด PLA ให้กับ 
โครงการหลวงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามความต้องการใช้งาน คงทน ขึ้นรูปง่าย และ 
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

BIOPlAsTIcs And sTAkEHOldERs’ sTEwARdsHIP

These days, use of plastic is extensive, resulting in 
large quantities of plastic wastes, some of which did not 
disposed in the proper manner and cannot be decomposed 
via biological processes. Thus negatively impacting nature, 
the environment and the organisms in those ecosystems 
is the continuous effect that this situation has on society 
as a whole. PTTGC has therefore explored and developed 
Bioplastics, a plastic manufactured from natural materials 
and which has the same properties as the conventional 
plastics that has been used in day to day life, 
but it is degradable with natural enzymes and bacteria.

นวัตกรรมพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในชีวิตประจ�าวันของเรามี 

แนวโน้มการอุปโภคท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในภาคอุตสาหกรรม

และครัวเรือน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความส�าคัญใน 

การเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคม โดยการสร้างสรรค์ ค้นคว้า 

วิจยัและพัฒนานวัตกรรมพลาสตกิ เนือ่งจากบรษิทัฯ มคีวามพร้อม

และมีความเชี่ยวชาญ โดยนวัตกรรมเหล่าน้ัน มีส่วนช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างย่ังยืนของ 

ทุกภาคส่วนในสังคมอีกด้วย

BETTER lIVInG THROUGH InnOVATIVE PlAsTIcs

Plastic products that we use in our day to day lives tend to be 
steadily growing in their consumption, both in industry 
and houswhold. PTTGC foresaw the opportunity and the 
importance of being a part of enhancing society through the 
research, development and creation of innovative plastics. 
Due to PTTGC having the preparedness and expertise for 
such innovations, it has contributed to raising the quality 
of life and moreover has provided support for the sustainable 
growth of every part of society.
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IN FOCUS

UndERTAkInG THE sHORTAGE Of clEAn dRInkInG wATER...“InnOPlUs 
wATER TAnks” PROjEcT   
PTTGC has implemented the Innoplus Water Tank project by using 
PTTGC’s Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), which is strong 
and high-impact resistant in comparison to conventional plastics. 
It is light weight, saves energy in its formation and allows water tanks 
to endure the evironmental conditions. In 2014, 124 water tanks were 
sent through the Royal Project to support communities in many regional 
areas nationwide.

แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าดื่มที่สะอาด...โครงการ “ถังน�้าสะอาด Innoplus”    
บริษัทฯ ด�าเนินการโครงการถังน�้าสะอาด Innoplus โดยเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน
ความหนาแน่นต�่าเชิงเส้น หรือที่เรียกว่า LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) 
ของบรษิทัฯ ทีม่คุีณสมบติัแขง็แรง ทนแรงกระแทกสูงเม่ือเทียบกับพลาสติกธรรมดาน�้าหนักเบา 
ประหยัดพลังงานในการขึ้นรูป ท�าให้ได้ถังน�้าที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ 
ได้ดี ในปี 2557 ถังน�้าจ�านวน 124 ใบ ได้ถูกส่งผ่านโครงการพระราชด�าริฯ ไปช่วยเหลือ 
ชุมชนในหลายพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

BREAsT ImPlAnTs fOR BREAsT cAncER PATIEnTs...wITH “lldPE HyGIEnIc 
PEllETs”
PTTGC has supported Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) as a replacement 
material in breast implants, because it is a soft polymer, has a rounded look and 
does not cause irritation to the skin or penetrate fabric. LLDPE is also highly 
resistant to moisture absorption and cleaning chemicals, allowing it to have a longer 
life span and it is hygienic. In addition, the pellet is high purity, without consisting 
of any hazardous chemical and the grade has been approved for the packaging 
of food products in accordance with Polyethylene Products Standards TIS 
2538/816 from the Thai Industrial Standards Institute. Since 2012, PTTGC has 
helped 42,160 breast cancer patients with no buying power countrywide and 
has laid plans to expand the network of volunteers to help aid breast cancer 
patients across the country.

เต้านมเทียมส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม...ด้วย “เม็ดพลาสติกอนามัย LLDPE”
บริษัทฯ สนับสนุนเม็ดพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ของบริษัทฯ 
มาใช้เป็นวัสดุแทนที่วัสดุเดิมในการท�าเต้านมเทียม เพราะเป็นเม็ดพลาสติกเนื้อนิ่ม ลักษณะกลมมน 
จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืงผวิสมัผสั หรอืเจาะทะลเุนือ้ผ้า มคีวามต้านทานต่อการดดูซบัความชืน้
และทนต่อสารเคมใีนการซกัล้างได้ด ีท�าให้มอีายุการใช้งานทีย่าวนานขึน้ และถูกสขุอนามยั อกีทัง้เป็น
เม็ดพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆ เป็นเกรดที่ได้รับ 
การรับรองส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โพลีเอทิลีน มอก. 816/2538 
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2555  สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เต้านมที่ไม่มีก�าลังซื้อ แล้วทั้งสิ้น 42,160 คนทั่วประเทศ และวางแผนจะขยายเครือข่ายจิตอาสา 
เพื่อท�าเต้านมเทียมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศต่อไป
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IN FOCUS
RAIsInG THE qUAlITy Of lIVInG fOR THOsE wITH dIsABIlITIEs...wITH POlymERs 
fOR PROdUcInG “PROsTHETIc mATERIAls”  
PTTGC has joined hand with the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
Mahidol University in carrying out research and development for polymers 
with specific properties for the production of “Prosthetic” materials, which have 
the characteristics and efficiency in their formation and stability equivalent 
to overseas imported, but have 50% lower production costs. These can 
replace with expensive overseas plastic products and provide additional 
opportunities in the use of prosthetics more broadly and to meet the needs 
of the patients and prosthetics users.

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ...ด้วยเม็ดพลาสติกส�าหรับการผลิต 
“วัสดุกายอุปกรณ์”  
บริษัทฯ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด�าเนินการวิจัย 
และพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติจ�าเพาะ ส�าหรับใช้ในการผลิตวัสดุ “กายอุปกรณ์” 
ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการขึ้นรูปและคงรูปเทียบเท่ากับวัสดุที่น�าเข้าจากต่างประเทศ แต่มี 
ราคาต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าประมาณร้อยละ 50 เพื่อทดแทนการน�าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก 
จากต่างประเทศที่มีราคาสูง และเพิ่มโอกาสในการใช้กายอุปกรณ์ส�าหรับผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและนักกายอุปกรณ์

“Thailand has around 500,000 mobility affected patients that require the use of 
prosthetics. If we can obtain plastics with suitable properties and quality, we will 
be able to produce prosthetics from those, as opposed to the current plastics 
which are expensive, and must be imported from overseas. This will be a great 
benefit to the many patients who are looking forward to receiving them”

“On behalf of Mahidol University, I would like to thank PTT Global 
Chemical Public Company Limited (PTTGC) for creating this collaborative 
research, and their support for prosthetics and orthotics at the Sirindhorn 
School of Prosthetics in aid of the handicapped. Mahidol University 
very much hopes to receive the same outstanding cooperation from PTT Global 
Chemical Public Company Limited in further collaborations in developing 
innovations and knowledge beneficial to humanity”                

Source: Press conference and MoU signing between the Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital and PTTGC, in the joint development of innovative materials for the 
production of prosthetics and raising the quality of life for those with disabilities.

“ประเทศไทยมผีูป่้วยด้านการเคลือ่นไหวทีต้่องการกายอปุกรณ์ปีละประมาณ 500,000 คน หากได้ 
พลาสตกิท่ีมคีณุภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสามารถน�ามาผลติกายอปุกรณ์ได้ทดแทนวัสดุเดมิ 
ซึง่มรีาคาแพงและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ก็จะเป็นการดีส�าหรบัผูป่้วยท่ีรอคอยอยูจ่�านวนมาก”

“ในนามของมหาวิทยาลยัมหิดล ขอขอบคณุ บรษิทั พีทที ี โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) 
ที่ได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสนับสนุนชุดขาเทียมและชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ 
ให้แก่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู ้ป่วย มหาวิทยาลัยมหิดล 
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รบัความร่วมมอืด้วยดจีาก บรษิทั พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) 
ในการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไป”        

ที่มา: งานแถลงข่าวและลงนาม MoU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ PTTGC ในการร่วม

น�านวัตกรรมพัฒนาวัสดุส�าหรับผลิตกายอุปกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลทุพพลภาพ

Dean of the Faculty of Medicine, Siriraj 
Hospital and Director of Siriraj Medical School 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล และผูอ้�านวยการโรงเรยีนแพทย์ศริริาช 
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IN FOCUS
cOPInG wITH nATURAl dIsAsTERs ... wITH InnOVATIVE “PlAsTIc flAPPEd sAcks” 
Landslides are an environmental issue frequently occuring in hilly localities. 
During heavy rain, water runoff from the mountains will inundate the soil, 
washing it away in vast amounts leaving the area unable to support the 
weight, and thus causing a landslide. PTTGC worked on the research 
and development of High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropylene 
(PP) products, which are strong and have high density. PTTGC has 
also produced plastic flapped sacks by cross-weaving technique and 
double-seam sewing,  resul t ing to  tough and durable s t ructure. 
Moreover, additives are mixed that allow them to withstand against ultraviolet 
radiation for resistance to sunlight. In 2014, PTTGC provided 2,000 plastic 
flapped sacks for irrigation in Rayong to be utilized against erosion 
in the Rayong area, while another 30,000 plastic flapped sacks were 
given to the Chaipattana Foundation. It provided the Sustainable Energy 
Foundation, and brought it for trial in the landslide disaster area of Ban Na 
Tham Thautae District, Sub-District, Surat Thani Province.

รับมือภัยธรรมชาติ...ด้วยนวัตกรรม “กระสอบพลาสติกแบบมีปีก” 
ดินถล่มเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มักพบในท้องถ่ินที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขา ในช่วงที่มีฝนตกหนัก น�า้จาก
ภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินโคลนมากองรวมกันปริมาณมากจนบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับน�้าหนักได้ 
แล้วเกิดการถล่มลงมา บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง หรือที่เรียกว่า HDPE (High Density Polyethylene) และโพลิโพรพีลีน 
หรือ PP (Polypropylene) ซึ่งมีความหนาแน่นสูง และแข็งแรง มาผลิตเป็นกระสอบพลาสติก
แบบมีปีก โดยใช้กระบวนการถักทอแบบไขว้ และการเย็บแบบเข็มคู่ ท�าให้โครงสร้างถุงกระสอบ
มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน อีกทั้งมีการเติมสารป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต เพ่ือให้ทนต่อ
แสงแดด ในปี 2557 บริษัทฯ สนับสนุนกระสอบแบบมีปีก จ�านวน 2,000 ใบ ให้แก่ชลประทาน
จังหวัดระยอง เพ่ือใช ้ประโยชน์ ในการวางแนวป้องกันการกัดเซาะ ในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง 
และสนับสนุนกระสอบแบบมีปีก จ�านวน 30,000 ใบ ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และมอบให้มูลนิธิพลัง 
ที่ยั่งยืนน�าไปทดลองใช้ในพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม อ.บ้านหน้าถ�้า ต.ท่าอุแท จ.สุราษฎร์ธานี

ContrIbutIonS for ImplementInG CommunIty relatIonS over 34,400,000 baht 
Covering education, youth development, the environment, sport, health, developing the quality of life, religious 
activities and cultural traditions on a community level in Rayong province, and 2,251 employees volunteering to 
join activities, or 63.3 percent of all employees.

สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ทั้งสิ้นกว่า 34,400,000 บาท 
ครอบคลุมทั้งการศึกษา พัฒนาเยาวชน สิ่งแวดล้อม กีฬา สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
ในระดับชุมชนจังหวัดระยอง และมีพนักงานของบริษัทฯ ที่อาสาร่วมกิจกรรมเป็น จ�านวน 2,251 คน คิดเป็นร้อยละ  63.3 ของพนักงานทั้งหมด
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นอกจากการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสังคมด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังมีความร่วม

มือกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมเพื่อนชุมชน ด้านการดูแลชุมชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะใน

เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�าบล

บ้านฉาง และเทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอันเป็นการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

Other than creating shared  value between PTTGC and 
society regarding products of which PTTGC already has 
expertise in, it also cooperates with the PTT group and 
the Community Partnership  Association in caring for the 
community within the Rayong province area, which is a major 
operating location of PTTGC, especially in the Map Ta Phut 
municipality, the Ban Chang and the Mab Kha Pattana 
municipal districts. PTTGC does this in order to build good 
relationships and strengthen the community for 
sustainable development.

1. Building relationships with 
partners toward the Green 
Network

 

 การพัฒนาความสัมพันธ์สู่

 เครือข่ายสีเขียวกับคู่ค้า

2. Annual Partners satisfaction 
 survey
 การส�ารวจความพึงพอใจของ

 คู่ค้า ประจ�าปี

3. Community satisfaction survey 
 การประเมนิความพึงพอใจของชมุชน

Update the Partner 
Management System 
to be international 
compliance and fair 
operations
การปรับปรุงระบบจัดการ

คู่ค้าให้มีความเป็นสากล

และเป็นธรรม

In Satisfaction Level

อยู่ในระดับความพึงพอใจ

85 %
ร้อยละ 85

- Manage registration 
 and assessment of 
 partners to allow fair 
 competition
 จัดให้มีการขึ้นทะเบียน

 และประเมินผลคู่ค้าเพื่อ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- Join plans for Supplier 
 development
 ร่วมวางแผนพัฒนา

 ศักยภาพคู่ค้า

 จัดประชุมประจ�าปีคู่ค้า

- Hold the annual 
 Supplier Conference 
 to build standards and 

exchange knowledge
 จัดประชุมประจ�าปีคู่ค้า

 เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน

 และแลกเปลี่ยนความรู้

85.36 %

ร้อยละ 85.36

85.14 %
ร้อยละ 85.14

Develop relationships 
with partners to the Green 
Network as per
Green Industry Level 5 
(Green Network) under
the Ministry of Industry
การพัฒนาความสัมพันธ์กับ

คู่ค้าสู่เครือข่ายสีเขียวตาม

หลักเกณฑ์ Green Industry 

Level 5 (Green Network)  

ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

In Satisfaction Level

อยู่ในระดับความพึงพอใจ

85 %
ร้อยละ 85

Better living for Society / เพื่อสังคมและชีวิตที่ดีขึ้น

Work with our Partners / ก้าวไปด้วยกันกับคู่ค้า

TARGET And PERfORmAncE
สรุปเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน

PlAn
แผนงานหลัก

TARGET fOR 2014
เป้าหมาย 2557

PERfORmAncE In 2014
ผลการด�าเนินงาน 2557

TARGET fOR 2015
เป้าหมาย 2558
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2014 sUsTAInABIlITy PERfORmAncE dATA
ประสิทธิผลการด�าเนินงาน ปี 2557

ECONOMICS

Corporate Governance 

Corporate Governance and Compliance

REqUIREd dATA

REqUIREd dATA

REqUIREd dATA

GRI

GRI

GRI

UnIT

UnIT

UnIT

dATA cOllEcTIOn PERIOd

dATA cOllEcTIOn PERIOd

dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

G4-EC1

G4-EC9

G4-SO4

G4-SO5

G4-HR2

DIReCt eConoMIC ValUe GeneRateD

Sale revenues

Net sales plus revenues from financial investments and sales of 

assets

eConoMIC ValUe DIStRIBUteD

Employee wages1 and benefits2

Operating cost

Payment to government Gross taxes

Payment to Provider of Capital Dividend payments

Community Investments

Economic value retained

Proportion of spending on local suppliers in Thailand

antI-BRIBeRy anD CoRRUPtIon (aBC)

Governance body members that the organization’s anti-corruption 

policies and procedures have been communicated to.

Percentage of employees that anti-corruption policies and procedures 

have been communicated to 

Total number of employee training on Anti-Bribery 

and Corruption (ABC)

 Senior executive

 Management

 Non-management

Confirmed incidents of corruption and actions taken.

hUMan RIGhtS

Total hours of employee training on human rights policies or 

procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 

operations, including the percentage of employees trained 

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

%

Person

%

%

Person

Person

Person

Person

Case

%

572,018.00

566,415.00

 

10,658.00

528,501.34

 1,991.87

10,139.00

4.67

NA

98.59

549,189.00

554,440.38

 

12,076.00

514,703.84

 1,975.91

19,104.42

22.80

1,300.38 

97.55

574,010.00 

575,022.87

 

13,110.00

558,212.41 

 559.36 

15,096.04

22.19

-13,048.22 

98.21

15

100

100

873

15

450

408

0

15

100

100

813

22

684

314

0

15

100

100

0

0

0

0

0

0.060 0.01

1 Total Wages comprises employee salaries, including amounts paid to government institutions (such as employee taxes, levies, and unemployment funds) on behalf  

 of employees. Non-employees working in an operational role are normally not included here, but rather under operating costs as a service purchased.
2 Total benefits include regular contributions (such as to pensions, insurance, company vehicles, and private health), as well as other employee support such as  

 housing, interest free loans, public transport assistance, educational grants, and redundancy payments. They do not include training, costs of protective equipment, 

 or other cost items directly related to the employee’s job function.
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3 Employees and supervised workers working for the reporting organization at the end of the reporting period. Supply chain workers are not included in this Indicator.
4 A permanent contract of employment is a contract with an employee for full-time or part-time work for an indeterminate period.
5 Employees which are hired under a direct contract with PTTGC. Excludes secondment.
6 Unclassified means employees who serve PTTGC on contract as advisors, experts and specialists.

Labor Practice
REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012

mAlE mAlE mAlEfEmAlE fEmAlE fEmAlE

2013 2014

G4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4-LA9

 

 

 

 

 

 

G4-LA1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WoRkFoRCe 

Total Workforce 3

Workforce by Area

 Rayong

 Bangkok

 Other provinces

Workforce by age

 <30 years 

 30 - 50 years 

 >50 years 

Employee by employment type

 Permanent 4

  Full-time

  Part-time

 On contract 5

Employee by employee category

 Executive

 Middle Management

 Senior

 Employee

 Unclassified 6

tRaInInG anD DeVeloPMent

Average hours of training per year per 

employee by gender

Average hours of training by employee 

category

 Executive

 Middle Management

 Senior

 Employee

neW eMPloyee 

New Employee

New Employee hire rate

New Employee by Area

 Rayong

 Bangkok

 Other provinces

Person

 

Person

Person

Person

 

Person

Person

Person

 

Person

Person

Person

Person 

Person

Person

Person

Person

Person

 

Hour /person /year

 

Hour /person /year

Hour /person /year

Hour /person /year

Hour /person /year 

Person

% of total 

employees

Person

% of total employees

Person

% of total employees

Person

% of total employees

2,483

 2,320

163

 0

 

499

1,817

167

 

2,483

2,483

0

0

87

261

472

1,655

8

 

32.00

19.00

44.00

42.00

32.00

 

60

1.81

 

48

1.45

12

0.36

0

0

824

 

539

285

0 

 

223

560

41

 

824

824

0

0

20

87

190

525

2

 

27.00

23.00

35.00

30.00

39.00

 

61

1.81

28

0.85

33

1.00

0

0

3,682 

3,502

180

0

 

760

2,648

274

 

3,451

3,451

0

231

111

312

624

2,395

240

 

85.46

24.69

39.31

47.90

44.55

 

331

6.94

308

6.45

23

0.48

0

0

1,090 

763

337

0

 

311

724

55

 

1,068

1,068

0

22

25

97

222

722

24

   

90.45

22.00

49.00

32.05

46.69

 

131

2.75

87

1.82

44

0.92

0

0

4,223 

4,001

222

0

 

852

2,998

373

 

3,787

3,787

0

436

122

336

696

2,622

446

37.84

23.44

29.88

43.36

41.05

449

8.18

434

7.91

15

0.27

0

0

1,266 

885 

381

0

 

335

857

74

 

1,229

1,229

0

37

28

108

263

829

38

26.39

26.00

37.50

29.49

27.53

129

2.35

 

104

1.89

25

0.46

0

0
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Labor Practice
REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012

mAlE mAlE mAlEfEmAlE fEmAlE fEmAlE

2013 2014

G4-LA1

G4-LA11

G4-LA3

New Employee Hire by Age Group

 <30 years 

 30 - 50 years 

 >50 years 

tURnoVeR 

Total

Turnover rate by Age Group

 < 30 years 

 30 - 50 years 

 > 50 years 

Turnover by Area

 Rayong

 Bangkok

 

Executive

Middle Management

Senior

Employee

PaRental leaVe

Employee taken parental leave

Employee returned to work after parental 

leave

 

Person

% of total employees

Person

% of total employees

Person

% of total employees

 

Person

% of total employees

 

Person

% of total employees

Person

% of total employees

Person

% of total employees

 

Person

% of total employees

Person

% of total employees

Person

%

Person

%

Person

%

Person

%

 

Person

%

  

47

1.45

11

0.33

2

0.06

37

1.12

11

0.33

24

0.73

2

0.06

 

33

1.00

4

0.12

87

100

261

100

472

100

1,655

100

 

0 

0

 42

0.85

16

0.48

3

0.09

18

0.54

14

0.42

4

0.12

0

0.00

 

5

0.15

13

0.39

20

100

87

100

190

100

525

100

 

27

100

 

  174

6.45

148

3.10

12

0.25

127

2.66

43

0.90

79

1.66

5

0.10

 

118

2.47

9

0.19

111

100

312

100

624

100

2,395

100

 

0

0

  

 90

1.82

41

0.86

1

0.02

127

2.66

23

0.48

33

0.69

0

0.00

 

34

0.71

22

0.46

25

100

97

100

222

100

722

100

 

28

100

 

 217

7.91

206

3.75

26

0.47

127

2.66

43

0.78

76

1.38

11

0.20

 

122

2.22

8

0.15

122

100

336

100

696

100

2,622

100

 

0

0

 

76

1.89

52

0.95

1

0.02

127

2.66

29

0.53

20

0.36

0

0.00

 

31

0.56

18

0.33

28

100

108

100

263

100

829

100

 

29

100

eMPloyee ReCeIVInG ReGUlaR PeRFoRManCe anD CaReeR DeVeloPMent ReVIeWS

(exCl. PeoPle In UnClaSSIFIeD GRoUP)
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Health and Safety

REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012 2013 2014

G4-LA5

G4-LA6

Percentage of total workforce represented in formal 

joint management-worker health and safety Committees 

FatalItIeS

Total Workforce

Independent Contractor

InjURIeS Rate (IR)

Total Workforce

Independent Contractor

loSt-tIMe InjURy FReqUenCy Rate (ltIFR)

Total Workforce

Independent Contractor

oCCUPatIonal DISeaSeS Rate (oDR)

Total Workforce

Independent Contractor

loSt Day Rate (lDR)

Total Workforce

Independent Contractor

%

Case

Case

 

Cases/1 million Manhours

Cases/1 million Manhours

 

Cases/1 million Manhours

Cases/1 million Manhours

 

Day/1 million Manhours

Day/1 million Manhours

 

Day/1 million Manhours

Day/1 million Manhours

100

0

0

 

0.51

1.42

 

 0.29

 0.28

 

0

0

 

2.75

4.82

100

0

0

 

0.43

0.71

 

 0.14

0.10 

 

0

0

 

3.25

2.13

100

0

0

 

0.477 

0.527 

 

 0.12 

 0.26

 

0 

0 

 

1.71 

4.91

Corporate Social Responsibility

REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012 2013 2014

G4-EC1

(Community 

investments)

 

 

 

 

 

PhIlanthRoPIC aCtIVItIeS

Total contribution

 Charitable donations

 - Cash contribution

 - Products or services donations

 Commercial initiatives

 Management overheads

Employee volunteering time during paid working hours

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

60.15

36.73

36.18

0.55

18.75

0.25 

0.84

121.20

90.68

87.46

3.22

3.31

0.19

1.41

108 

92.24 

89.9 

2.34 

15.20 

0.62 

2.03 

Environment
REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012 2013 2014

G4-EN3 eneRGy ConSUMPtIon

Total  energy consumption

Total direct energy consumption

      - Natural Gas

      - LPG

      - Diesel

      - Pyrolysis Gas Oil

      - Recovered Volatile (RV) 

      - Oligomer

      - Fuel Oil

      - Fuel Gas

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

 127.11

83.89

 51.76

< 0.01

0

0

0.02

0

0.01

32.09

 

112.04

79.92

29.28

0.94

< 0.01

0.67

0.02

0

0.01

49.05

 

129.42

104.82

32.74

1.13

< 0.01

0.65

0.02

< 0.01

0.14

70.15

7Injury types include medical treatment, restricted work and loss time cases.
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Environment
REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012 2013 2014

G4-EN3

G4-OG3

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN1

G4-EN2

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18

G4-EN21

G4-EN24

Total indirect energy consumption by primary energy source 
      - Electricity purchased
      - Steam
Total Energy Sold
      - Electricity
      - Steam
ReneWaBle eneRGy
     - Solar cell
     - Wind turbine
Total energy intensity8

Total energy saved by efforts to reduce energy use and increase 
energy efficiency
     - Fuel Saving
Total indirect energy saved from initiative to reduce indirect energy use 
      - Electricity Saving
      - Steam Saving
MateRIalS
Material Used
 - Non Renewable Materials
 - Renewable Materials
Pecentage of materials used that are recycled input materials
GReenhoUSe GaS eMISSIonS (GhGs)9

Direct GHGs Emissions (Scope 1)10

Energy Indirect GHGs Emissions (Scope 2)10

Other Indirect GHGs Emission (Scope 3)10,11

GHGs Emission Intensity12 

eMISSIonS13

Volatile Organic Compounds (VOCs)
VOCs intensity

Nitrogen oxides (NOx)
NOx intensity

Sulfur dioxide (SO2)
SO2 intensity

Total Suspended Particulate Matter (TSP)
TSP Intensity

SIGnIFICant SPIllS
 - Oil Spills

 - Fuel Spills

 - Waste Spills

 - Chemical Spills

PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

GJ
GJ

GJ/ton 
production

GJ
 

GJ
GJ 

Million ton
Million ton
Million ton

 %

Million ton CO2 equivalent

Million ton CO2 equivalent

Million ton CO2 equivalent

Ton CO2 equivalent/

ton production

Ton VOCs
Ton VOCs / million 

ton production

Ton NOx

Ton NOx / million 

ton production

Ton SO2

Ton SO2  / million 

ton production

Ton
Ton / million 

ton production

Case
m3

Case
m3

Case
m3

Case
m3

 43.22
 5.93
37.29
5.18
3.98
1.20

NA
NA

5.66

536,177
 

80,658 
65,910 

 
16.91
16.55
0.36

12.89 
 

 5.80
1.90
2.50

0.383

3,214
 160

 
3,613
 180

 1,484
74

103
5

0
0
0
0
0
0
0
0

 32.06
 6.67

 25.39
 5.66
 3.68
 1.98

 
NA
NA

5.08 
 
 

1,181,866
 

 91,065
 601,839

 
  18.59
 18.16
 0.43
12.05

 
 5.87
 1.65
 2.82
0.341

 

1,599
 72
 

3,248
147

 
1,077

49
 

16
 1

1
 54
0
0
 0
0
0
0

30.02
8.54

21.49
5.41
3.69
1.81

 
28
43

5.76

295,886

213,102
513,423

 
19.17
18.78
0.39

12.62
 

5.68
1.71
2.83

0.329
 

1,595
71

3,613 
161 

968 
43

24 
1

0
0
0
0
0
0
0
0

8 All types of energy included in the intensity ratio and consumed  within the organization
9 GHGs emissions beased on report of i) GHGs calculation stradard, methodology, emission factors amd GWP referred to IPCC 2006, WRI GHG protocol and ISO 14064. ii) the operational control approach for emissions
10 All greenhouse gases included in the report, 
11 Indirect GHGs emission scope 3 catagories and activities reported include the air travel of employees, use of jet and diesel fuel sold, end-of-life industrial waste treatment and pipeline transportation of feedstock.
12 Types of GHGs emissions, which are direct GHGs (scope 1) and energy indirect GHGs (scope 2), included in the intensity ratio.
13 Standards, methodologies, source of emission factors and assumptions used are identified relevant regulations. The measurement approaches include direct and/or continuous measurement. 



89

Environment
REqUIREd dATAGRI UnIT dATA cOllEcTIOn PERIOd

2012 2013 2014

G4-EN8

G4-EN10

G4-EN22

G4-EN23

G4-OG6

WateR14 
Total Water Withdrawal
 - Surface Water
 - Seawater
 - Once Through Cooling Water
 - Municipal Water 
 - Groundwater
 - Total salt/brackish water 
 - Water from all other sources
 - Water returned to the source of extraction at  
   similaror higher quality as raw water extracted
Water intensity
Water reused and recycled

WateR DISChaRGe15 

Total water discharge to surface water
 - BOD Loading
 - COD Loading
 - TSS Loading
 - Oil and Grease Loading
Total water discharge to external facility
 - BOD Loading
 - COD Loading
 - TSS Loading
 - Oil and Grease Loading
WaSte DISPoSal
Total Hazardous waste16 from routine operation
 - Sorting17

 - Reuse
 - Recycle
 - Recovery
 - Treatment
 - Landfill
 - Incineration
 - Other Management Method  
Total Non Hazardous waste16 from routine operation
 - Sorting17

 - Reuse
 - Recycle
 - Recovery
 - Treatment
 - Landfill
 - Incineration
 - Other Management Method 
Waste from non-routine operation18

Municipal Waste
On-site Storage
Volume of flared and vented hydrocarbon

 Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

Million m3

m3 / ton of production
% of total water withdrawal

Million m3

Million m3

Ton
Ton
Ton
Ton

Million m3

Ton
Ton
Ton
Ton

 
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

Million m3

 
34.71
 11.17
7.19

0
16.35

 0
 0
 0
 0

1.73
 1.53
0.53

 
4.57 
10

181
34 
2

2.84
55 

185 
38 
9 
 

21,790
118
0

20,536
< 1
0

449
58

629
10,271
 2,004

10
2,562
109
599
365
< 1

4,621
NA 

2,054
NA

36.40

 
38.87
 12.72
 5.35

 0
 20.79

 0
 0
 0
 0

1.76
6.47
 2.52

 
 5.31
 20

 238
 49
 3

 4.23
 156
 392
 103
 20
 

 25,236
 2
0

 21,775
 186

 1,067
 225
 942

 1,039
 11,908
 1,420

0
 1,596
 216

 4,404
 386
 162

 3,725
 25,206
 2,067 

NA
57.58

 38.61
13.15 
5.52

0
19.93

0
0
0
0

1.72
6.31
2.43

 
4.92
11

237
40
2

3.59
61

251
45
13
 

29,388
1

24
22,734

192
2,283

56
3,851 
247 

8,604
1,511

0
1,592
233

1,145
78
58

3,988
7,324
2,248 
665

26.68

14 Information drawn from water meters and calculations derived from available water data.
15 Treatment methods were physical, chemical and bioligical treatment, and discharged water was not reused by another organization. In addition, information sources about the volume of   
water discharge include flow meters and regulatory permits. 
 16 as defined by National Legislation and there is no on-site disposal during reporting year. 
17 Sorting is defined an authorized waste disposal method as prescribed by the Notification of Ministry of Industry under waste disposal code "011 Sorting for Resale".
18 Waste from non-routine operations i.e. construction waste. This includes hazardous  waste and non-hazardous waste.
Remarks: - Since 2013, PTTGC acquired  PTT Phenol Co., Ltd. in PTTGC group. Performance data for YEAR 2013 and 2014 were gathered from Group Performance Center (Olefins, Aromatics and Refinery)  
    and Business Units ( Polymers, EO-Based Performance, Green Chemcals, High Volume Specialties, and Services and others.) The data measurement method used in this report remained the same as the previous year.
   - This report remains focus on materiality aspects in Thailand as the operational control. The information on PTTGC subsidiaries and affiliates as well as join ventures can be found in the Annual Report.
   - NA : Data not available
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GRI cOnTEnT IndEx

General Standard Disclosures 
GEnERAl sTAndARd

dIsclOsUREs PAGE REmARks
ExTERnAl

AssURAncE

IDentIFIeD MateRIal aSPeCtS anD BoUnDaRIeS

StRateGy anD analySIS

G4-1

oRGanIzatIonal PRoFIle

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

StakeholDeR enGaGeMent

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

8

20

20

http://www.pttgcgroup.com/th/product/product-overview

20

20, 21

20, 21

20, 21

12, 21-22, 84-85 

12, 85-86

Not Applicable

72, 73

31

38-40, 46-47  

14-17, 98

14, 98

20, 21, 28, 31

http://www.pttgcgroup.com/en/aboutus/

subsidiaries#prettyPhoto 28, 31

6, 26

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/report-approach

27

28-31

28-31

31

31

28-31

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/report-approach 

/http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/

commitments-overview

26 http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/

commitments-overview 

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/

commitments-overview 

28 

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/

report-approach

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/commitments-overview

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
There is no restatement of previous year performance.

-

-

-

-

Specific stakeholder expectations are 

provide in each chaper.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Note: / Received external assurance

   - No external assurance
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General Standard Disclosures 
GEnERAl sTAndARd

dIsclOsUREs PAGE REmARks
ExTERnAl

AssURAncE

RePoRt PRoFIle

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

GoVeRnanCe 

G4-34

ethICS anD InteGRIty

G4-56

6

6

6

6

6, 26, 92-97 

27, 110, 111 

Annual Report-Management Structure, pg. 114 / 

http://www.pttgcgroup.com/th/aboutus/organization-structure

http://www.pttgcgroup.com/th/aboutus/director-roles

36

http://www.pttgcgroup.com/en/aboutus/vision 

http://www.pttgcgroup.com/en/governance/cg-handbook 

http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/commitments-overview

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Specific Standard Disclosures 
mATERIAl
AsPEcTs

dmA And
IndIcATORs 
(PAGE/lInk)

OmIssIOns/REmARksPAGE
ExTERnAl

AssURAncE

Economic Performance 

Indirect Economic 

impact

Procurement Practices

Materials

G4-DMA 

G4-EC1 (OGSD)

G4-EC2 (OGSD)

G4-EC4

G4-DMA (OGSD)

G4-EC7 (OGSD)

G4-EC8 (OGSD)

G4-DMA (OGSD)

G4-EC9

G4-DMA

G4-EN1 (OGSD)

G4-EN2

Management Excellence 34

12,84, 87  

46-48  

Not Applicable 

74

77-80 , 53-55 

77-80, 53-55  

72

84 

50

88

88  

-

-

-

PTTGC does not receive financial 

assistance from Government .

-

The information on investment 

initiatives related to access to 

energy for local communities is 

currently applicable  because 

PTTGC is as a petrochemical 

company, not a direct oil and 

gas producer.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CateGoRy: eConoMIC

CateGoRy: enVIRonMental
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G4-DMA 

G4-EN3 

G4-EN5 (OGSD)

G4-EN6 

G4-EN7

G4-DMA

G4-EN8 (OGSD)

G4-EN10

G4-DMA (OGSD)

G4-EN12

G4-DMA

G4-EN15 (OGSD)

G4-EN16 (OGSD)

G4-EN17 (OGSD)

G4-EN18 (OGSD)

G4-EN19 (OGSD)

G4-EN21 (OGSD)

G4-DMA (OGSD)

G4-EN22

G4-EN23 (OGSD)

G4-EN24 (OGSD)

G4-EN25

G4-DMA

G4-EN27 (OGSD)

G4-OG8

G4-DMA

G4-EN29

G4-DMA

G4-EN32

G4-DMA

G4-EN34

46

87, 88 

88   

48, 88

Not Applicable 

48

89

49, 89  

52

53, 54, 55, 56, 57

http://pttgc-oilspill.com 

46, 50

48, 88

48, 88

88

88

39-43 46-48, 58

50-51, 88 

48-50 , 52

89

50,89 

52-58, 88 

95

39-43

39-43,75-80

Not Applicable

36/

http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/

sustainability-compliance-policy

95 

72

74

52

52

-

-

-

-

Not applicable 

due to the nature of business

-

Omission on rainwater collected 

directly and stored because this 

data is currently unavailable.  it is 

expected to be reported in 2016.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246.994 ton of hazardous waste  

under the Basel Convention exported 

in 2014 and 100% of hazardous 

waste shipped internationally.

-

-

Not applicable because

PTTGC is not a direct oil

and gas producer.

-

There is no monetary value of 

significant and non-monetary 

sanctions for non-compliance 

with environmental laws and 

regulations.

-

-

-

-

-

/

/

-

-

-

/

/

-

-

-

/*

/*

/*

/*

/*

/

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Specific Standard Disclosures 
mATERIAl
AsPEcTs

dmA And
IndIcATORs 
(PAGE/lInk)

OmIssIOns/REmARksPAGE
ExTERnAl

AssURAncE

Energy

Water

Biodiversity

Emission

Effluent and Waste

Products and Services

Compliance

Supplier Environmental 

Assessment

Environmental 

Grievance Mechanisms

CateGoRy: enVIRonMental
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Specific Standard Disclosures 
mATERIAl
AsPEcTs

dmA And
IndIcATORs 
(PAGE/lInk)

OmIssIOns/REmARksPAGE
ExTERnAl

AssURAncE

Employment

Occupational Health 

and Safety

Training and Education

Supplier Assessment 

for Labor Practices

G4-DMA (OGSD) 

G4-LA1

G4-LA2 

G4-LA3

G4-DMA (OGSD)

G4-LA6 (OGSD)

GA-LA8

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4-DMA

G4-LA14

62

85, 86

65

86

66

66, 67, 87/

http://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/

qshe-management-policy 

Not Applicable

62

85

62, 63, 64

86

72

73, 74, 75    

-

-

-

-

-

Omission on the reporting of types 

of injury, injury rate (IR), occupational 

diseases rate (ODR), lost day 

rate (LDR), absentee rate (AR) and 

work-related fatalities, for the total 

workforce and for independent 

workers by gender because these 

data are currently unavailable. 

PTTGC plans to report in 2016.

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. 

-

-

Omission on the information 

of transition assistance 

programs provided to facilitate 

continued employability and the 

management of career ending 

from retirement or termination 

of employment because 

this information is currently 

unavailable and under content 

revisiting. It is expected to be 

reported in 2016.

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

CateGoRy: SoCIal

SUB-CateGoRy: laBoR PRaCtICe anD DeCent WoRk 
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Specific Standard Disclosures 
mATERIAl
AsPEcTs

dmA And
IndIcATORs 
(PAGE/lInk)

OmIssIOns/REmARksPAGE
ExTERnAl

AssURAncE

Investment

Supplier Human Rights 

Assessment

Local communities

Anti-Corruption

G4-DMA

G4-HR2

G4-DMA (OGSD)

G4-HR10

G4-DMA (OGSD)

G4-SO1

G4-OG10 (OGSD)

G4-DMA 

G4-SO3

G4-SO4

36, 62, 63, 64 

84

72

74, 96

75-81

75-81, 96

52, 53 / http://www.pttgcgroup.com/th/governance/

whistleblower-policy-policy

Business Conduct, Ethics and Compliance 36 /

http://www.pttgcgroup.com/en/governance/

anti-corruption-policy

36, 95 / http://www.pttgcgroup.com/src/misc/

cg/20120227-PTTGC-CGHandbook-TH.pdf/

http://www.pttgcgroup.com/src/misc/cg/20130514-

PTTGC-codeOfContuct-TH.pdf  

84

-

Omission on total number of hour in 

the reporting period which devoted for 

training on human right policy because 

this data is currently unavailable. It is 

expected to be reported in 2016.

-

100% of suppliers required to qualified 

and screened using human right criteria 

and Supplier Code of Conduct.

-

100% operation in Rayong implemented 

local community engagement impact 

assessment and development program 

The criteria for classifying disputes as 

‘significant’ is considered by the committee 

from internal and external members including 

PTTGC governance body, related  

government agencies, and community 

representatives. Basically, risk assessment 

has been applied to classify significance, 

which consists of the magnitude 

of the potential loss and the probability 

of occurrence. The classified significance 

is as the high risk led to a certain level of high 

cost or difficulty of implementing 

an effective countermeasure 

for the associated vulnerability 

exceeds the expectation of loss.

-

PTTGC group is required to be 

complied with Code of Conduct and 

risk assessment. Then, it was 100 

% and total number of operational 

controls assessed for risks related to 

corruption. No significant risk related to 

corruption was identified through the risk 

assessment in 2014.

Omission on report of i) total number and 

percentage of business partners that 

anti-corruption policies and procedures 

have been communicated to, and ii) total number 

and percentage of governance body members 

and employees that have received training 

on anti-corruption because this information 

is currently unavailable and it is 

expected to report in 2016.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUB-CateGoRy: hUMan RIGhtS

SUB-CateGoRy: SoCIety
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Specific Standard Disclosures 
mATERIAl
AsPEcTs

dmA And
IndIcATORs 
(PAGE/lInk)

OmIssIOns/REmARksPAGE
ExTERnAl

AssURAncE

Anti-Corruption

Anti-Competitive 

Behavior

Compliance

Supplier Assessment 

for Impacts on Society

Grievance Mechanisms 

for Impacts on Society

Emergency 

Preparedness

Asset Integrity and 

Process Safety

Customer Health and 

Safety

Product and Service 

Labelling

G4-SO5

G4-DMA 

G4-SO7

G4-DMA

G4-SO8 (OGSD)

G4-DMA

G4-SO9

G4-DMA

G4-SO11

G4-DMA (OGSD)

G4-DMA (OGSD)

G4-OG13 (OGSD)

G4-DMA

G4-PR1

G4-PR2

G4-DMA

G4-PR4

G4-PR5

84

36, 37 / http://www.pttgcgroup.com/th/governance/

compliance-policy

36 / Form 56-1

http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=5&

id=57216&m=8e09eefe1e70397161e31ca6a9

1fdae6035820e3e1103f8dfe8421e7af2a909f&r

edirect=http%3A%2F%2Fpttgc.listedcompany.

com%2Fmisc%2FFORM561%2F20140401-PTTGC-

Form561-2013-TH.pdf  , pg.75-76, http://www.

pttgcgroup.com/en/governance/cg-report

36, 37

97

http://www.pttgcgroup.com/en/governance

/cg-report Form 56-1

http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=5&

id=57216&m=8e09eefe1e70397161e31ca6a9

1fdae6035820e3e1103f8dfe8421e7af2a909f&r

edirect=http%3A%2F%2Fpttgc.listedcompany.

com%2Fmisc%2FFORM561%2F20140401-PTTGC-

Form561-2013-TH.pdf, pg.75-76 

72

74

52, 53, 54, 56

52, 53 

38, 55, 56

66

67 

39, 40

39, 97  

97

39, 40

97 

42, 43

-

-

-

-

There is no Monetary value of significant 

fines and non monetary sanctions for 

non-compliance with laws and regulations 

in 2014.

-

-

-

-

-

-

There is no process safety event in the 

reporting year.

-

100% of significant products for health 

and safety impacts are assessed for 

improvement .

No significant fine and non-monetary 

sanction for non-compliance with laws, 

and voluntary codes concerning the 

health and safety impacts of products 

and service was reported in 2014.

-

No incident of non-compliance with 

regulations and voluntary codes 

concerning product and service 

information and labeling.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

SUB-CateGoRy: SoCIety

SUB-CateGoRy: PRoDUCt ReSPonSIBIlIty

Note: - This report is included external verification on Limited Assurance (GRI G4 in accoordance with "CORE")

   - OGSD = Oil and Gas Sector Disclosure

   - * = GHG data verfication and 3th party assurance based on ISO 14064-1for G4-EN15 - G4-EN19 is expected to be completed in  April, 2015.

   - / Received external assurance, - No external assurance
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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

cOmmUnIcATIOn On PROGREss fOR THE AdVAncEd lEVEl

PTTGC manages its sustainability by creating a Sustainability 
Management policy in all areas including environment, society 
and organisational management. The policy will be integrated 
with operational strategies in each area within the organization 
under the supervision of the PTTGC Group's Sustainable 
Development Committee. Its responsibilities include launching 
and implementing the sustainability policy, strategies and 
sustainable development plan in accordance with both the 
organizational goals and global standards. The committee is 
comprised of C-Suite and Senior Management officers from each 
business area, who will directly implement the policy into each 
area based on the business goals and sustainability development 
objectives of the organization.

PTTGC’s sustainable strategies and goals are applied in all business 
units and companies in the PTTGC Group. They are used in various 
approaches, no matter whether in applying the scope of sustainable 
management to the real practices and monitoring their results, 
assessing risks in business or organization levels or creating 
an operational plan and setting up goals for each department.

PTTGC manages risks and utilizes an effective system to organize 
partners and contractors in each task with clear Codes of Conduct 
and Ethics. As a part of PTTGC’s value added chain, we encourage 
our partners to conduct business with care and responsibility. 
We support performance assessments and monitor results in all 
elements including business, environment, society and organizational 
operation. The information from the assessments and results 
will eventually be used in PTTGC’s partner selection processes.

In addition, PTTGC arranges an exchange of expectations with its 
partners along with providing training to support partners in 
improving their operational efficiency to reach PTTGC’s standards.

PTTGC supports human rights management policies and 
participates in Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 
which is one of the projects from the United Nations  
Organization (UN). In addition, PTTGC adopts a set of Conduct 
and Ethics to cover effective corporate governance practices, 
human rights, labour rights, fair employmentand social 
responsibilities. All of these are operated in accordance with global 
standards and monitored by management indicators for both 
social and environmental factors.

Presedent and CEO 
Statement/ 
Growing with 
Sustainability/ 
Guarding our 
Environment/ 
Being Professional/ 
Driving Shared 
Value

About PTTGC/
Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Supply Chain 
Management

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals/ 
www.pttgcgroup.com

PRIncIPlEs Of

AdVAncE PROGRAm

POsITIOn IdEnTIfIEd 

In THE REPORT

United Nations Global Compact

ImPlEmEnTEd

By PTTGc

Implementing the ten Principles into strategies and operations

Robust human rights management policies and procedures
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1. อธิบายถึงการรวมกันระหว่างหน้าท่ี 
 ในบริษัทและหน่วยธุรกิจ

2. อธิบายการด�าเนินงานตามห่วงโซ่  
 คุณค่า (Value Chain)

3. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ  
 นโยบายในด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (unGC)

บริษัทฯ บริหารจัดการความย่ังยืน โดยการก�าหนดนโยบายการบริหาร 
ความย่ังยืน ท้ังด ้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลองค์กร 
เพ่ือน�าไปบูรณการกับยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในแต่ละสายงานของ 
บริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการ 
ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และแผนพัฒนาด้านความย่ังยืน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการ
ด้านความย่ังยืนประกอบด้วยทั้งผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และผู้บริหาร
อาวุโสของแต่ละสายงานธุรกิจ เพ่ือเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนนโยบาย
และความรับผิดชอบไปสู่แต่ละสายงาน และสร้างความสอดคล้องระหว่าง 
เป้าหมายในระดับสายงานธุรกิจและประเดน็การพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กร

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ ถูกน�าไปใช้ 
ในทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการน�ากรอบการบริหาร
อย่างย่ังยืนมาปฏบิตัแิละตดิตามผลในประเดน็ต่างๆ การประเมนิความเสีย่ง 
ในระดับสายงานธุรกิจและองค์กร หรือการจัดท�าแผนด�าเนินงานและ 
ตั้งเป้าหมายในแต่ละหน่วยงาน

บริษัทฯ ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงและมีระบบจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา 
ทุกรายในแต่ละประเภทงาน โดยมีการก�าหนดจรรยาบรรณของคู ่ค้า 
อย่างชดัเจนในฐานะส่วนหน่ึงของห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทัฯ เพ่ือผลกัดนัให้มี
การด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบ และมกีารตรวจประเมนิผลการด�าเนิน
งานและติดตามผลทั้งปัจจัยในด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลองค์กร ซึ่งถูกน�าไปใช้ในการตัดสินใจร่วมธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารความคาดหวังกับคู่ค้า 
รวมถึงจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่คู ่ค้าให้ตรงกับมาตรฐานของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน โดยเข้าร่วมเป็นภาคีใน 
ปฏิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) ขององค์การสหประชาชาติ และก�าหนดให้มี 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม
ถึง เ รื่ อ งการก� า กับดูแลองค ์กร ท่ีดี  สิท ธิมนุษยชน สิท ธิแรงงาน 
การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนโยบาย
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีตัวชี้วัดในกระบวนการบริหารท้ัง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่/ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน/ 
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ของเรา/
พนักงานคณุภาพของเรา/
มุ่งสู่การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน 

การด�าเนินธุรกิจของเรา/
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
พนักงานของเรา
www.pttgcgroup.com

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

United Nations Global Compact

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)

การรายงานความก้าวหน้า (COP)

การน�าหลัก	10	หลักการ	ไปใช้ในกลยุทธิ์และการปฏิบัติงาน

นโยบายและขั้นตอนการบริหารสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง



S U S TA I N A B I L I T Y  R E P O R T  2 0 1 4  •  P T T  G L O B A L  C H E M I C A L  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D
100

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

PTTGC has applied human rights principles into its risk 
management procedures. All employee will receive training in 
human right principles, Code of Conduct and Ethics as well as 
operational policies. The employee will further learn about complaint 
procedures in case they would like to bring up any concerns.  
The same extent is also provided to business partners and contractors 
via a purchasing requirement demanding a registration and their 
compliance to PTTGC’s policies.

PTTGC sets goals and implements a performance monitoring 
system to maintain human rights under a Sustainability 
Management and Security, Safety, Health and Environment 
Operational Excellence Management System (SSHE OEMS). 
In addition, PTTGC schedules assessments to be certified from 
ISO14001 standard and Thai Labor Standards (TLS.8001-2553) 
on a regular basis. 

PTTGC’s Human Rights Management covers risk assessments 
and the human rights practices within its operational procedure. 
PTTGC provides communication channels, such as email, an online 
form on PTTGC’s website, or telephone for internal and external 
stakeholders to offer their comments and complaints. PTTGC will 
handle and solve all incoming complaints, one of the operational 
performance indicators of PTTGC, with fair and confidential 
practices. In terms of business partners, we have a Vendor 
Criticism Process to receive, investigate and solve all concerns.

PTTGC is aware of and respectful of the Labor Rights of every 
employee and contractor. PTTGC strictly complies with the 
International Labour Organization Convention (ILO Convention) 
by applying the Labour Rights into its strategies and operational 
mechanisms, such as Operational Conduct and Ethics, 
Integrated Policies and Administration Indicators.

PTTGC uses various standards, including ISO14001, OHSAS/
TIS1800, ISO26000, and CSR-DIW in assessing and managing 
risks.  Moreover, PTTGC is evaluated and certified every three 
years by the Thai Labour Standards (TLS.8001-2553).  

All our employee must participate in training pertinent to 
Labour Rights and regulated practices based on PTTGC’s 
integrated policies as well as Conduct and Ethics. Furthermore, 
they will receive information regarding communication channels 
via email, online forms on PTTGC’s website, and telephone 
in order to report any concerns or offer comments. In addition, 
PTTGC provides its partners and contractors with the same 
policies as well as Conduct and Ethics regulations in order to 
ensure compliance with organizational standards and the Labour 
Law of Thailand.  

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals/ 
Supply Chain 
Management

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals/ 
Supply Chain 
Management/
www.pttgcgroup.com

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals
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4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิ
 มนุษยชน

5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
 เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึง
 หลักสิทธิมนุษยชน

6. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
 นโยบายว่าด้วยสิทธิแรงงาน

7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิ
 แรงงาน

บริษัทฯ ได้น�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
โดยพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมในหลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ
และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการร้องเรียน 
และขยายผลไปสู่คู่ค้าและผู้รับเหมาด้วยข้อก�าหนดของส่วนงานจัดซื้อท่ีให้
คู้ค่าต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายและการติดตามผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภายใต้การบริหารความย่ังยืนและระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมท่ีเป็นเลศิ (Security, Safety, Health 
and Environment Operational Excellence Management System: 
SSHE OEMS) นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินเพื่อขอรับ 
การรับรองระบบผ่านมาตรฐาน ISO14001 และจากมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2553) อย่างสม�่าเสมอ 

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน โดยมีกระบวนการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ อีเมล์ แบบฟอร์มรับเรื่องออนไลน์ เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ โดยตั้งให้ 
มกีารตดิตามและแก้ไขอย่างเป็นธรรมและเป็นความลบัซึง่เป็นหนึง่ในตวัชีวั้ด 
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยการจดัการดังกล่าวรวมไปถึงการด�าเนินงาน
ของคูค้่า ซึง่จดัให้มช่ีองทางร้องเรยีน Vendor Criticism Process ในการรบัเรือ่ง 
สืบหาข้อเท็จจริงและด�าเนินการแก้ไขต่อไป

บรษิทัฯ ตระหนักและเคารพในสทิธิแรงงานของพนกังานและผูร้บัเหมาทกุคน 
โดยยึดมั่นในกฎหมายแรงงานไทยและข้อก�าหนดสากลตามอนุสัญญา 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization 
Convention: ILO Convention) โดยการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ครอบคลุมสิทธิแรงงาน และได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และ 
ด�าเนินการผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย
ความสอดคล้อง และการบริหารจัดการที่มีตัวชี้วัด

บริษัทฯ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ 
ISO14001, OHSAS/TIS1800, ISO26000 และ CSR-DIW มีการตรวจ 
ประเมินเพื่อขอรับการรับรองจากมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) 
เป็นประจ�าทุก 3 ปี
  
พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือความรู้เก่ียวกับสิทธิแรงงาน และ
ข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายความสอดคล้องและจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ รวมถึงเก่ียวกับช่องทางตดิต่อสือ่สารในการรบัเรือ่งร้องเรยีนหรอื 
ค�าแนะน�าต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ แบบฟอร์มรับเรื่องออนไลน์ เว็บไซต์ และ 
ทางโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและข้อก�าหนด
ทางจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้มีการด�าเนินงานที่ตรงกับมาตรฐานองค์กรและกฎหมายแรงงานไทย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
พนักงานของเรา/ 
การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน
www.pttgcgroup.com

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
พนักงานของเรา

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
พนักงานของเรา

นโยบายและขั้นตอนการบริหารแรงงานที่เข้มแข็ง

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)
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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

PTTGC Welfare Committee will receive all complaints from 
employee through internal communication channels, such as 
email, online form or via immediate supervisors. The committee has 
the direct responsibility for investigating the facts before proceeding 
to respond and solve the issues. In addition to these procedures, 
PTTGC provides a mechanism to assess and monitor labour 
processes throughthe engagement activities of stakeholders, 
employee satisfaction surveys, and performance evaluations of 
business partners based on Labour Rights policies.
 

PTTGC commits and sets its goals related to Resources and 
Environmental Management in accordance with the Sustainability 
Management guidelines. The goals include not only environmental 
friendliness in production, but also responsibilities for all products, 
researches and innovations to have less impact on the environment, 
purchasing and creating a Green supply chain. 

PTTGC emphasizes Environmental Management as one of its 
essential operational strategies. The strategies include clear 
policies and procedures, employee’s behavioral adjustment 
throughout the organization as well as internal and external 
engagement activities.

The details of Quality, Safety, Occupational, Health, Environment 
& Business Continuity (QSHEB) policy are available in website, 
and environmental targets and performances are mentioned in 
the ’Guarding Our Environment’ section.

Environmental policies for operation, innovation, partners, 
potential impacts on environment, health and safety are included
in PTTGC Integrated Environmental Management System, 
which is certified from ISO 14001 and ISO50001 (Energy 
Management Systems). PTTGC requires employee at all levels 
from the Board of Directors all the way to operational levels to 
monitor progress on environmental management as in charges.
  
For new projects, PTTGC requires environmental impact 
assessment reports along with risk assessments from every 
operational step. In terms of enhancing the environmental 
protection, PTTGC initiates programs on production improvement, 
alternative raw materials as well as environmentally friendly 
research and production. PTTGC continually studies impacts on 
the environment by using Life Cycle Assessment for products. 
Please see more details in the 'Innovation & Products' and the 
’Guarding Our Environment’ section.

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Our Professionals/ 
Supply Chain 
Management/
www.pttgcgroup.com

President and 
CEO Statement/ 
Sustainability 
Foundation/ 
Innovation and 
Products/
Guarding Our 
Environment/ 
Update on Oil Spill
www.pttgcgroup.com

President and 
CEO Statement/ 
Innovation and 
Products/
Climate Strategy 
and Energy 
Management/ 
Sustainable Water 
Management/ 
Resource Efficiency 
and Waste 
Management/
Air Quality Control/ 
Update on Oil Spill
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8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
 เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึง
 สิทธิแรงงาน

9. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม

10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการ
 รักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
ด้วยช่องทางการสื่อสารภายในต่างๆ เช่น อีเมล์ แบบฟอร์มออนไลน์ หรือ
ผ่านทางหัวหน้างานโดยตรง และมีหน้าท่ีสืบหาข้อเท็จจริงก่อนการด�าเนิน
งานตอบสนองและแก้ไข นอกจากกลไกการรบัเรือ่งร้องเรยีน บรษิทัฯ มีกลไก
การประเมินและเฝ้าระวังการด�าเนินการด้านแรงงาน ผ่านกิจกรรมการมี 
ส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
และการประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตามนโยบายว่า
ด้วยสิทธิแรงงาน 

ตามแนวทางการบริหารความย่ังยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นและมีการต้ังเป้าหมาย
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินงาน 
ที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกระบวนการผลิต ความรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การจัดซื้อจัดจ้างและสร้างเครือข่ายสีเขียวในห่วงโซ่อุปทาน

โดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการจัดการท่ีรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลยุทธ์
ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ได ้แก ่ นโยบายและแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจน 
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของพนักงานท่ัวท้ังองค์กร การสร้างการมส่ีวนร่วม 
ทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดนโยบายและการจัดการด้าน QSHEB สามารถดูได้จากเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ เป้าหมายและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ สามารถ 
อ่านได้จากบท ‘ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา’

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับการด�าเนินงาน นวัตกรรม คู ่ค้า และ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 
ได้ถูกรวมไว้ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการของบริษัทฯ 
ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO50001 (การรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน) โดยมีการก�าหนดและติดตาม 
ผลความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ 
จนถึงระดับปฏิบัติการ
  
ในการด�าเนนิโครงการใหม่ๆ  ของบรษิทัฯ ต้องมีการจดัท�ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน 
ในทุกขั้นตอน อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 
มีการวางแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบทางเลือก 
รวมถึงคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยท�าการ 
ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองด้วยหลักการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการจัดการสามารถอ่านได้ในหัวข้อ 
'นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์' และบท ‘ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา’

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
พนักงานของเรา/ 
การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน
www.pttgcgroup.com

สารจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/
รากฐานของความ
ยั่งยืน/
นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์/
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ของเรา/
สถานการณ์เหตุการณ์
น�้ามันรั่วไหล
www.pttgcgroup.com

สารจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่/
นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์/ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
การจัดการพลังงาน/ 
การจัดการน�้าที่ยั่งยืน/ 
การจัดการทรัพยากร
และของเสีย/
การควบคุมคุณภาพ
อากาศ/

นโยบายและขั้นตอนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)
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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

PTTGC continually monitors its operation’s environmental 
performance with eco-efficiency indicators in both corporate 
and operational levels. The eco-efficiency indicators, based 
on the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) Manual, are followed as the operation’s environmental 
performance measurement.  

In addition to the reduction of environmental impacts from 
business operations, PTTGC focuses on monitoring and 
preparing our readiness, such as generating compliance and 
monitoring environmental quality reports, which are submitted 
to relevant authorities as regularly required basis, launching 
Business Continuity Plan, Early Warning System, local 
communities’ opinion and satisfaction survey.

Business Ethics and Compliance with regulations of the good 
corporate governance principles for anti-corruption policies 
are very important for operations.  PTTGC commits to being a 
transparent and accountable organization by articulating policies 
and regulations in line with anti-corruption and bribery laws and 
conflicts of interests. The details of policies and regulations 
are provided in the Business Ethics as well as in the Corporate 
Compliance Policy.

All PTTGC’s employee must attend training to gain awareness 
of anti-corruption and gift acceptance policies during their 
new employee orientation. The details of the good corporate 
governance principles and policies can be found on PTTGC’s 
website.

In addition, PTTGC’s Business Conduct, Ethics and Compliance 
are applied into the entire value chain. All business partners 
must be aware of and engage in practices that comply with 
PTTGC’s standards.

PTTGC’s performance of business ethics and good corporate 
governance practices is measured by members of the Board 
of Directors who have attended the Anti-Corruption Executive 
Program. Additionally, PTTGC also has an Audit Committee, 
which is responsible for evaluating operational performance 
and providing opinions and recommendations to the Board of 
Directors in order to enhance monitoring efficiency.  

PTTGC uses information from stakeholders’ engagement 
activities, internal and external complaint system and satisfaction 
surveys as communication channels between stakeholders 
and the Management about PTTGC’s corporate governance 
practices. 

Climate Strategy 
and Energy 
Management/ 
Sustainable Water 
Management/ 
Resource and 
Waste 
Management/
Air Quality Control/ 
Update on Oil Spill/ 
Supply Chain 
Management

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance
www.pttgcgroup.com

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
Supply Chain 
Management
www.pttgcgroup.com

Business Conduct, 
Ethics and 
Compliance/
www.pttgcgroup.com

Robust anti-corruption management policies and procedures
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11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
 เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึง
 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

12. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ 
 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการ ทจุรติ

13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการ
 ต่อต้านการทุจริต

14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและ
 เฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึง
 หลักการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยตัวชี้ วัดประสิทธิภาพระดับองค์กรและในระดับโรงงาน 
โดยใช้ดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามคู ่มือการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD Manual) เป็น 
กรอบส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนอืจากการลดผลกระทบจากการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ  ต่อสิง่แวดล้อม 
บรษิทัฯ มุง่เน้นในการเฝ้าระวังและเตรยีมความพร้อม ได้แก่ การจดัท�ารายงาน 
ผลการปฏิบตัติามมาตรการและติดตามคณุภาพสิง่แวดล้อมให้กบัหน่วยงาน 
ราชการท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ การด�าเนินงานตามแผนบริหาร 
ความต่อเนือ่งของธุรกิจ (Business Continuity Plan) ระบบเตอืนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning System) และการส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของชุมชนในพื้นที่

จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตาม 
หลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ท่ีครอบคลมุเรือ่งการต่อต้านทจุรติ 
เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กร 
ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายและข้อบังคับใน 
การด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ มีการระบุไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
และนโยบายการก�ากับดูแลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
(Corporate Compliance Policy)

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องผ่านการอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้และสร้าง
ความตระหนกัเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติรวมถึงนโยบายการรบัของขวัญ 
ในระหว่างการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ โดยนโยบายดงักล่าวภายใต้แนวทาง 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดสีามารถอ่านรายละเอยีดได้จากเว็บไซต์ของบรษิทัฯ

นอกจากนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย ของบริษัทฯ 
ถูกน�าไปใช้ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยก�าหนดให้คู่ค้ามีการรับทราบ
และมีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ได้รบัการตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนินงานตามจรยิธรรมและ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอบรมด้าน
การทุจรติเป็นพิเศษ (Anti-Corruption for Executive Program) และจดัให้ม ี
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
การด�าเนินงานและเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง 

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ระบบร้องเรียนภายในและภายนอกของบริษัทฯ และผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจ เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือท่ีผู ้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการ 
สื่อสารกับผู้บริหารการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

สถานการณ์เหตุการณ์
น�้ามันรั่วไหล
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
การจัดการพลังงาน/ 
การจัดการน�้าที่ย่ังยืน/ 
การจัดการทรัพยากร
และของเสีย/ 
การควบคุมคุณภาพ
อากาศ/ 
สถานการณ์เหตุการณ์
น�้ามันรั่วไหล/ 
การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
www.pttgcgroup.com

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน
www.pttgcgroup.com

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
www.pttgcgroup.com

นโยบายและขั้นตอนการบริหารต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)
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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

PTTGC commits to develop good corporate governance in 
order to become a sustainable organization. PTTGC realizes 
and encourages the importance of complying with international 
standards, such as UN Millennium Development Goals (UN’s 
MDGs), United Nations Global Compact Advance Level (UNGC 
Advanced Level), ISO 26000 and Global Reporting Initiative G4 
Guidelines. With this compliance, PTTGC was ranked in the Top 
10 companies with the highest scores of Dow Jones Sustainability 
Indices (World Members). PTTGC was additionally selected 
to be one of The Global Compact 100 Index Constituents, an 
organizational evaluation index based on the World Charter 
of the United Nations. The index has been a measurement for 
evaluating organizations that create their social responsibility 
maximization together with business continuity. All of these show 
our level of commitment and demonstrate PTTGC’s efforts in 
maintaining its sustainability.

The goals of PTTGC’s social responsibility projects are not only 
to emphasize its ability to blend into the community, but also 
to focus on creating strengths and adding value at both local 
and national levels. For national projects, PTTGC has on-going 
projects and invests in society in all five dimensions, including 
the environment, economy, health, society and education 
in development as well as leverage the overall economy 
and society. As a result, PTTGC and the community can 
simultaneously move forward in all areas. PTTGC also conducts 
the community satisfaction survey relevant to its operations and 
projects. In 2014, the community satisfaction was at 85.14%; 
increasing from 82.30% in 2013. This was due to the fact that 
PTTGC responded to the comments from the evaluation to 
improve its operations in several areas, such as increasing 
Green areas in the community, improving youth language skills, 
taking care of old ages, launching career support initiatives and 
fast communication to community of unusual operation erupted.

PTTGC pays attention into supporting Sustainability Policies 
particularly in terms of improving production efficiency, 
reducing carbon emissions, and preserving resources. PTTGC 
in conjunction with other organizations, such as the Greenhouse 
Gas Management Organization, Thailand Business Council for 
Sustainable Development (TBCSD), The Federation of Thai 
Industries (supporting in accounting and Greenhouse Gas 
reports), and the National Economic and Social Development 
Board (NESDB), has fully supported Green Growth or Bio-Economy. 
Moreover, PTTGC has participated in a Carbon Disclosure 
Project to support the Greenhouse Gas Reduction Plan on 
an international level and received the honor of being 
the leader of climate change management or Climate Disclosure 
Leadership Index for the second consecutive year.

President and CEO 
Statement/
Awards and 
Recognitions/ 
Management 
Excellence/
www.pttgcgroup.com

Driving Shared Value 

Responsible 
Environmental 
Management/
Suppy Chain 
Management/ 
Driving Shared Value

taking action in support of broader Un goals and issues
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15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจ
 หลักส�าหรับเป้าหมายและข้อตกลง
 ต่างๆ แห่งสหประชาชาติ

16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคม
 เชิงกลยุทธ์และการบริการสังคม

17. อธิบายถึงนโยบายความช่วยเหลือ
 และสนับสนุนมีส่วนร่วมของ
 สาธารณะ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือท่ีจะเป็น
องค์กรท่ีมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน และให้ความส�าคัญในการสนับสนุน 
การด�าเนนิการตามมาตรฐานสากล อาท ิเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ 
ของสหประชาชาติ (UN’s MDGs) กฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาต ิ
ในระดบัสงูสดุ (UNGC Advanced Level) มาตรฐานISO 26000 และแนวทาง
การรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative G4 
guidelines โดยบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ใน 10 ล�าดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดของ 
Dow Jones Sustainability Indices (World Members) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกติดล�าดับ The Global Compact 100 Index 
Constituents ดัชนีประเมินองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่ง
สหประชาชาติ โดยประเมินผลจากองค์กรท่ีด�าเนินธุรกิจควบคู่กับสร้าง
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล

เป้าหมายในการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ไม่เพียงแต่เน้นให้บรษิทัฯ สามารถอยู่ร่วมกับสงัคม แต่มุง่เน้นในการสร้างความ 
เข้มแข็ง และการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และประเทศ 
โดยส�าหรับโครงการระดับประเทศท่ีมีการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง จัดให้ม ี
การลงทุนทางสังคมให้ครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สุขภาพ สังคม และการศึกษา พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ ตลอดจน 
สงัคมโดยรวมให้แข็งแรง ท�าให้บรษิทัฯ และชมุชนสามารถขบัเคลือ่นไปข้างหน้า 
พร้อมๆ กันได้ โดยจดัให้มกีารประเมนิความพอใจของสงัคมในการด�าเนินงาน 
และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 พบว่า ชุมชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 85.14 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ท่ี 
ร้อยละ 82.30 โดยประเดน็ข้อเสนอทีไ่ด้จากการประเมนิความพึงพอใจได้ถูก
น�ามาพิจารณาในการเพ่ิมเตมิและปรบัปรงุกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การเพ่ิมพ้ืนที ่
สีเขียวในชุมชน พัฒนาทักษะเยาวชนด้านภาษา การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
การส่งเสริมอาชีพ และการแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วกรณีเกิดเหตุผิดปกติของ
โรงงาน  

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญสนับสนุนนโยบายที่เก่ียวข้องการการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
การลดการปล่อยคาร์บอน และการอนุรกัษ์ทรพัยากร ทัง้น้ี บรษิทัฯ ร่วมมอืกับ 
องค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สนับสนุนการจัดท�าบัญชีและการจัดท�ารายงานก๊าซเรือนกระจก) และ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) 
เพ่ือสนับสนุนแนวทางการเติบโตสีเขียว หรือชีวเศรษฐกิจ (Bio-Economy) 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Disclosure Project 
เพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล และได้รับการยอมรับ
ให้เป็นผู้น�าการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate 
Disclosure Leadership Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สารจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ 
รางวลัแห่งความส�าเรจ็
การบรหิารทีเ่ป็นเลศิ/ 
www.pttgcgroup.com

มุง่สูก่ารสร้างคณุค่า
ร่วมกัน

การจดัการสิง่แวดล้อม
อย่างรบัผดิชอบ 
การบรหิารห่วงโซ่
อปุทาน/ 
มุง่สูก่ารสร้างคณุค่า
ร่วมกัน

การด�าเนินการสนับสนุนประเด็นและเป้าหมายที่ส�าคัญขององค์กรสหประชาชาติ

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)
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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

PTTGC encourages strong relationships and collaboration with 
representatives from the community, educational institutions, official 
authorities and suppliers as well as business partners. PTTGC 
supports and coordinates the development of various projects 
and activities, no matter whether they are in terms of exchanging 
knowledge, research collaboration, volunteering or participating 
in projects as the industry leader. PTTGC and companies in the 
PTTGC Group commit to build allies both in terms of business and 
as a part of society in order to enhance the efficiency of PTTGC's 
sustainable business operations.

PTTGC provides “President & CEO Statement” in Sustainability 
Reports and Annual Reports on an annual basis. 

PTTGC’s management structure and Committees take 
responsibility to govern and manage PTTGC for sustainability in 
accordance with the United Nations Global Compact Principles. 
The persons who assume Board of Director positions are required 
to have specific qualifications, roles, duties and responsibilities 
appropriate to PTTGC’s size and business conditions.      

Furthermore, PTTGC determines to have four specific 
committees including the Audit Committee, Nomination and 
Remuneration Committee, Corporate Governance Committee, 
and Risk Management Committee responsible for evaluating all 
essential specific tasks that cover all dimensions. 

PTTGC divides stakeholders into eight separate groups. The list 
of stakeholder groups, stakeholder engagement procedures and 
performance of the procedures are provided in the ‘Materiality 
Assessment’ section of the Sustainability Development reports 
and in PTTGC's website.

The operational performance in relation with stakeholder 
engagement is reported to the Corporate Governance Committee 
meeting on a quarterly basis.

Materiality 
Assessment/ 
Innovation and 
Products/
Update on Oil Spill/ 
Driving Shared 
Value 

President and CEO 
Statement

Management 
Excellence/
www.pttgcgroup.com

Materiality 
Assessment/ 
Sustainability 
Foundation
www.pttgcgroup.com

Corporate sustainability governance and leadership
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18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและ
 การท�างานเป็นหมู่คณะ

19. อธิบายถึงความมุ่งมั่นและ
 ความเป็นผู้น�าของประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 และการก�ากับดูแล

21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วม
 ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกับตัวแทนชุมชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ ในการ 
สนับสนุนและร่วมพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 
แลกเปลี่ยนความรู ้การร ่วมวิจัย การเข ้าร ่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ 
การเข ้าร ่วมโครงการในฐานะผู ้น�าอุตสาหกรรม บริษัทฯ พร ้อมกับ 
บริษัทในกลุ ่ม ปตท.มีความมุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตรท้ังในเชิงธุรกิจ 
และในฐานะส่วนหน่ึงของสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
 

บรษิทัฯ น�าเสนอ “สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่” 
ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี 

โครงสร้างและการด�าเนินการคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และม ี
ความสอดคล้องกับหลักการกฎบัตรสากลโลก (United Nations Global 
Compact Principles) โดยองค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมา 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ รวมถึงบทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการน้ันถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับขนาดและ
สภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ     

นอกจากนี้บริษัทฯ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานท่ีส�าคัญท่ีเป็นการเฉพาะด้าน
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

บรษิทัฯ แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 8 กลุม่ รายชือ่กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีบ่รษิทั 
เก่ียวข้อง กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและผลการเข้าร่วม
กระบวนการดังกล่าวได้น�าเสนอไว้ในบท ‘ประเด็นความย่ังยืนที่ส�าคัญ’ 
ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ผลการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียจะถูกรายงานใน 
การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่จัดขึ้นทุกไตรมาส

ประเด็นความย่ังยืน
ท่ีส�าคญั/ 
นวตักรรมและ
ผลติภณัฑ์/ 
สถานการณ์เหตกุารณ์
น�า้มนัรัว่ไหล/ 
มุง่สูก่ารสร้างคณุค่าร่วมกัน

สารจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

การบรหิารทีเ่ป็นเลศิ
www.pttgcgroup.com

ประเด็นความย่ังยืน
ท่ีส�าคญั/
รากฐานของความย่ังยืน
www.pttgcgroup.com

การก�ากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนขององค์กร

หลักเกณฑ์
ของโปรแกรมข้ันสูง

ต�าแหน่งที่ระบุ
ในรายงาน

การด�าเนินการโดย 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (pttGC)
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LRQA Assurance Statement 



 

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 2014 (“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 Sustainability Report 2014 of PTTGC’s operations and activities in Thailand, 
including its subsidiary companies in Thailand where PTTGC holds more than 50% of share capital, and 
specifically the following requirements: 

• Confirming that the Report is in accordance with: 
- GRI G4’s Reporting Guidelines and Core option 
- GRI G4’s Oil and Gas Sector Disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for the selected specific standard disclosures: energy 
consumption within the organization (G4-EN3), total water withdrawal by source (G4-EN8), percentage and 
total water recycled & reused (G4-EN10), SOx, NOx and other significant air emission (G4-EN21), total water 
discharge by quality and destination (G4-EN22), total weight of waste by type and disposal method (G4-
EN23), and type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism and total 
number of work-related fatalities, by region and by gender (G4-LA6) 

 
Our assurance engagement excluded the data and information of PTTGC’s operations and activities outside of 
Thailand. 

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. 
 

LRQA’s Opinion  
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 

• 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.   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.  

• 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 departments 
responsible for compiling the data and drafting the Report. 
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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. 
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• Visiting the Olefins business unit of PTTGC3, Aromatic business unit of PTTGC5, and Jetty and Tank 
Terminal (Shared Facilities) of PTTGC7 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.  The Report content, as well as PTTGC’s visions and goals for addressing sustainability 
development, has then been informed by the views and expectations of these stakeholders. However we 
believe that future reports should further explain how PTTGC engages with its other different stakeholder 
groups; for example - with independent contractors. 

• 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.  These aspects have then been prioritised and influence PTTGC’s performance 
disclosures, some of which reflect PTTGC’s intention to contribute towards improving the environment locally 
and at a broader level.  Future reports should continue to present material issues in the context of sustainable 
development. 

• 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 listed above. PTTGC also carries out its own internal data 
verification process to ensure the quality of its reported data and information.  
 

LRQA’s competence and independence 
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. 
 
This verification, together with the ISO 14064-1 assurance engagement, and TGO CFO (Carbon Foot Print 
Organisation 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. 

 
Paveena  Hengsritawat              Dated: 15 February 2015 
 

LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 

LRQA Reference: BGK6022171 



รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน

1. ทานคิดอยางไรกับรายงานพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2557 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ฉบับนี้

ความเขาใจในเนื้อหา (สํานวนภาษาที่ใช)
เขาใจไดงาย ปานกลาง เขาใจไดยาก

2. ทานคิดอยางไรกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ความเขาใจในเนื้อหา (สํานวนภาษาที่ใช)
ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง แย

50 ปขึ้นไป

3. ทานคิดวาเนื้อหาหัวขอไหนนาสนใจมากที่สุด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)

ความนาสนใจของเนื้อหา
นาสนใจ ปานกลาง ไมนาสนใจ

การจัดหมวดหมูของเนื้อหา
เปนหมวดหมู ปานกลาง กระจัดกระจาย

11 การปกปองสิ่งแวดลอมของเรา
12 สถานการณเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล
13 พนักงานคุณภาพของเรา
14 การดูแลพนักงาน
15 การมุงสูการสรางคุณคารวมกัน
16 การกาวไปดวยกันกับคูคา
17 สังคมและชีวิตที่ดีขึ้น
18 ประสิทธิผลการดําเนินงาน ป 2557
19 GRI Content Index
20 การรายงานความกาวหนา (COP)

01 นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
02 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
03 สารจากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
04 รางวัลแหงความสําเร็จ
05 การดําเนินธุรกิจของเรา
06 วิสัยทัศนและพันธกิจ
07 การประเมินประเด็นที่สําคัญ
08 การเติบโตอยางยั่งยืน
09 รากฐานของความยั่งยืน
10 นวัตกรรมสูอนาคต

4. กรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

- ทานมีขอคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท พีทีที โกลบอล
  เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อยางไรบาง

- ขอมูลหรือเนื้อหาอะไรบางที่ทานตองการใหรายงานในรายงานของเรา

5. ในฐานะผูอานรายงานของเรา กรุณาระบุวาทานเปนผูอานจากมุมมองไหน

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้ (ตามความประสงค)
ชื่อ - นามสกุล 
ที่อยู 

E-mail

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ในขางตนจะนําไปใชเพื่อพัฒนาปรับปรุงรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนฉบับตอไป เราจะรักษาขอมูลสวนตัวของทานเปนความลับ และดวยความระมัดระวังเปนอยางสูง
โดยจะนําไปใชเพื่อติดตอกลับในกรณีในกรณีมีคําถามเทานั้น เราจะไมเปดเผยขอมูลของทานตอบุคคลอื่นไมวากรณีใดๆ

อายุ

อาชีพ

คูธุรกิจ ลูกคา ผุถือหุน/นักลงทุน พนักงานที่ทํางานดานสิ่งแวดลอมขององคกร

หนวยงานวิจัย หรือ สถาบันการศึกษา

พนักงานที่ทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

นักเรียน/นักศึกษา สื่อ หนวยงานราชการ

ตํ่ากวา 25 ป 26-33 ป 34-41 ป 42-49 ป

อื่นๆ โปรดระบุ

แบบสอบถาม
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กรุณาสง
หนวยงานบริหารกลยุทธกิจการเพื่อสังคม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 14-18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900

บริการธุรกิจตอบรับ ใบอนุญาติเลขที่ ปข. 2/191 ปณ. มาบตาพุด
ถาฝากสงภายในประเทศไมต องผนึกตราไปรษณียากร

พับตรงรอยประ
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