


















SOC IA L

ECONOMIC

EMPLOYEES

6 ,289
Persons

LTIFR (LOST-TIME INJURY
FREQUENCY RATE)

0 .06
Case/1 Million Manhours

TRIR (TOTAL RECORDABLE
INJURY RATE)

1 .04
Case/1 Million Manhours

SOCIAL ACTIVITIES
INVESTMENT

138
Million Baht

COMMUNITY
SATISFACTION

83 .65%

NO. OF PATENTS
APPLICATION FILED

LOCALLY AND
INTERNATIONALLY

17  Applications

TOTAL R&D
SPENDING

897
Million Baht

NO. OF R&D PROJECTS IN
OUR PIPELINE

>100  Projects

ENVIRONMENTAL
INVESTMENT

1 ,210
Million Baht

TOTAL ENVIRONMENTAL 
EXPENDITURES

1 ,385  
Million Baht

CUSTOMER
SATISFACTION SCORE

85 .8%

EBITDA

48 ,147
Million Baht

SALES REVENUE

345 ,762
Million Baht

GHG EMISSION
REDUCTION

315 ,431
Tons

CO2 equivalent 

ENERGY SAVING

1 .1
Million GJ

Financial Capital:
as the pool of funds 

available to an organization.

Manufactured Capital:
mainly comprises of

physical infrastructure

Intellectual Capital:
is intangibles that provide 

competitive advantage

Human Capital:
refers to People’s skills 

and experiences, as well as

their capacities and

motivations to innovate

Social and Relationship
Capital: is the stock of

resources created by

the relationships between 

the organization and all

its stakeholders

Natural Capital:
is an input to the production 

of goods or the provision 

of services.

EMPLOYEE
ENGAGEMENT SCORE

87 .52%

STRATEGIC
PARTNERS

3 ,160
Partners

WATER RECYCLED

922 ,401
Cubic Meter

(37.4%)

107
PRODUCT GRADES

CARBON FOOTPRINT
CERTIFIED

% WASTE 
TO LANDFILL

0

SUSTAINABILITY IN FOCUS

SUPPLIER
SATISFACTION

SCORE

89 .53%

ENV I RONMENT

HR DEVELOPMENT 
INVESTMENT

92 .4
Million Baht
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SUSTA IN  CORE  S TRATEGY
กลยุทธการรักษาและเพิ่มพูนข�ดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจที่มีอยูในปจจ�บัน

ACCELERATE GROWTH LEVERS STRATEGY
กลยุทธการแสวงหาโอกาสเติบโตในประเทศ ธุรกิจ และผลิตภัณฑใหม

BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY STRATEGY
กลยุทธการสรางความสมดุลดวยหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

Sales Revenue
Breakdown by
Business

Sales Revenue

345,762 Million Baht

EBITDA

48,147 Million Baht

Net Profit

25,602 Million Baht

Return on Shareholders’

Equity 0.31%
3,160

Strategic Partners

Total R&D
Spending

897 Million Baht

Number of R&D
Projects in

our Pipeline

> 100 projects

Revenue for
Environmental-Friendly

Products

271,055
Million Baht

Carbon Footprint

Certified 107
Product Grades

xx kg

Number of Patents
Application Filed Locally

and Internationally

17 Patents 

Total Environmental
Expenditures

1,385 Million Baht

GHG Emission Reduction 

315,431 Tons CO
2
equivalent

Energy Saving

1.1 Million GJ
Zero

Waste to Landfill

Water Recycled

922,401
Cubic Meter (37.4%)

Social Activities Investment
(Community Investment, Commercial Initiative, 

and Charitable Donation) 138 Million Baht

Community
Satisfaction

83.65%

Human Rights Risk Assessment

100% of the business
operations

STRENGTHEN ENABLERS  S TRATEGY
กลยุทธการเสร�มสรางความแข็งแกรงของตัวขับเคลื่อน 

CRITERIA REACHING OUTSTANDING SCORE
RANKED BY DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES
หลักเกณฑที่บร�ษัทไดรับคะแนนยอดเยี่ยมจากการจัดลำดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส

Lost Time Injury
Frequency Rate (LTIFR)

0.06 Case/
1 Million Manhours

Total Recordable Injury
Rate (TRIR)

1.04 Case/
1 Million Manhours

Number of Employees

Risk and Crisis Management
การบริหารความเส่ียงและสภาวะวิกฤต

Tax Strategy
กลยุทธดานภาษี

Climate Strategy
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Product Stewardship
ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ

Social Reporting
การรายงานดานสังคม

Environmental Reporting
การรายงานดานส่ิงแวดลอม

Codes of Business Conduct
จรรยาบรรณธุรกิจ

Female

1,467
Persons

Male

4,822
Persons

Employee 
Engagement Score

87.52%

Human Resource
Development Investment

92.4 Million Baht

Customer Satisfaction 

Score 85.8%

Supplier Satisfaction

89.53%

From our ongoing dedication to sustainable business 
performance on economic, environmental and social 
dimensions, PTTGC has been awarded the Top-scoring 
and recognized by the RobecoSAM Gold Class in
chemicals industry of Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) in 2016. Moreover, our score for 7 of 19 criteria 
reached score of 100. Out of those, six criteria were 
ranked as the best score within chemicals sector. 

จากความมุงมั่นในการดําเนินงานดานความย่ังยืนอยางตอเนื่อง

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และดานสังคม สงผลให

บริษัทฯ ได รับการจัดอันดับจากดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส

(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ท่ีคะแนนสูงสุด 

(Top-scoring) และไดรับรางวัล Gold Class ในสาขาเคมีภัณฑใน

ป 2559 บรษิทัฯ ไดรบั 100 คะแนนเตม็ ใน 7 หลกัเกณฑ จากท้ังหมด

19 หลักเกณฑ โดยมี 6 หลักเกณฑ ถูกจัดลําดับอยูในอันดับหนึ่ง

ของกลุมธุรกิจเคมีภัณฑ

More details can be found in the Annual Report, page 148 สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่รายงานประจําปหนา 142

Refinery & Shared Facilities

Aromatics

Olefins and Derivatives

Green Chemicals

High Volume Specialties

and Phenol

5%
8%

38%
31%

18%
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hiGhliGht peRfoRmAnce in 2016

ผลการด�าเนินงานปี 2559

In 2016, the performance of PTTGC was in line with the 
targets, annual action plan and strategic plan. Also, PTTGC’s 
performance met the expectations of stakeholders in all 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำย 

แผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสำมำรถตอบ

สนองต่อควำมคำดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภำคส่วน และมุง่สูก่ำร
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sectors and is striving to achieve a sustainable growth, 
in economic, social and environmental aspects. The 
performance for each aspect is summarized as follows:

เตบิโตทีย่ั่งยืนทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และด้ำนสิง่แวดล้อม 

โดยสำมำรถสรุปผลงำนเด่นในแต่ละด้ำนได้ ดังนี้



 SUSTAIN CORE
• All operations commit to Corporate Governance, Business Code of 
 Conduct, Compliance Policy, Tax Strategy, Risk Assessment
 and Management and Risk Culture Program
• Third party assurance on Code of Conduct, Compliance Policy and
 Antitrust breaches
• First tier critical suppliers conduct environmental, social and governance 
 (ESG) self-assessment for 50 percent coverage
• 100 percent of active suppliers accepted PTTGC’s Sustainable Supplier
 Code of Conduct

 ACCELERATE GROWTH LEVERS
• Leverage to build and strengthen capabilities in sale and marketing,
 product development and services to support new business i.e. material
 for clean & green technology 
• Develop capabilities to help modifying the off-spec resin for recycle
 process
• Deploy Product Stewardship Management System and Roadmap
 to operations

 BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
• Implement operational eco-efficiency reduction program for all sites
• Implement internal carbon price for PTTGC as valuation tool to
 manage risk and opportunities in making business decisions
• Execute the first Creating Shared Value (CSV) Initiative
• Evaluate the first CSV initiative and strengthen CSR projects to
 achieve their best values

 STRENGTHEN ENABLERS
• Develop long-term incentive program for employees
• Develop Training Return on Investment guideline for quantifying future
 employee development projects    
• All operations commit to PTTGC safety program

 SUSTAIN CORE
• Achieve customer satisfaction target and retained account target
 in every business unit
• Develop global systematic customer database system 
• Conduct awareness training for Together for Sustainability (TFS), which
 is a joint initiative to create benchmarks for a sustainable supply chain

 ACCELERATE GROWTH LEVERS
• Develop business model entry strategy to supply materials for
 alternative energy and energy storage manufacturers
• Expand to other segments (i.e. alternative energy, pressure vessel) 
 and new process design
• Explore investment opportunity and business model for recycled 
 resin products
• Develop R&D capability and new recipe for recycled materials
• Implement Product Stewardship Strategy based on global standards
 on Product Stewardship Management System in PTTGC Group
• Conduct Life Cycle Assessment (LCA) for PTTGC Group
• Conduct Global Product Strategy (GPS) Safety Summary for all products

 BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
• Reduce our operational eco-efficiency 
• Become a role model in operational eco-efficiency for supply chain
 & customers
• Collaborate with suppliers on sharing sessions regarding operational
 eco-efficiency and requiring suppliers to have GHG targets
• Define the second CSV project

 STRENGTHEN ENABLERS
• Win Thailand Best Employers from the Aon Hewett
• Decreasing trend of contractor Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
 to be below DJSI industry threshold (0.145)

 SUSTAIN CORE
• First tier critical supplier conduct ESG self-assessment for 100 percent 
 coverage 
• Third party audit of PTTGC’s ESG supplier, audit at least three critical suppliers

 ACCELERATE GROWTH LEVERS
• Implement Life Cycle Management (LCM), Life Cycle Cost (LCC)
 and Eco-design throughout operations in Thailand

 BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
• Achieve the positive Environmental Return on Investment (cost saving
 and revenue)
• Reduce GHG (scope1 & 2)
• Become a role model in climate strategy for supply chain & customers
• Execute the second CSV project

 STRENGTHEN ENABLERS
• Set Safety, Occupational Health and Environment (SHE) academy 
 community of learning to elevate SHE knowledge throughout
 the organization

 SUSTAIN CORE
• Expand third-party audit/assurance on breaches and process of 
 Compliance System to 100 percent coverage 
• Achieve compliance with PTTGC Corporate Governance, Business 
 Code of Conduct and Compliance Policy for all operations.
• Listed as Together for Sustainability (TFS) member with rating 
 above 60

 ACCELERATE GROWTH LEVERS
• All product grades certified with Carbon Footprint Reduction labels
 or Global Warming Reduction Labels

 BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
• Reduce Energy index by ten percent from 2015 base year
• 100 percent completeness for the first CSV project 
• Implement Environmental Return on Investment for 100 percent
 coverage

 STRENGTHEN ENABLERS
• Become most admired company to work for in the credible ranking
 survey
• Extend employee talent pool to 25 percent, including domestic and
 international subsidiaries
• Increase HCROI to be beyond that of industry benchmark (Chemicals
 Sector)
• Reduce Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) of employees and 
 contractors to zero

 SUSTAIN CORE
• By 2025, achieve 3,900 Million USD for long-term adjusted EBITDA 
• By 2025, achieve the first quartile for Return on Investment Capital 
 (ROIC) 

 ACCELERATE GROWTH LEVERS
• By 2023, become a role model of product stewardship for chemical 
 industry in Thailand
• By 2021 - 2026, become a solution provider for domestic and
 international markets, and achieve the expansion into other businesses
 in alternative energy modules and new energy storage applications 

 BALANCE BUSINESS WITH SUSTAINABILITY
• By 2022, achieve target of ten percent GHG reduction compared 
 to base year 2012
• By 2023, achieve target to reduce our operational eco-efficiency
 as committed
• By 2050, reduce greenhouse gas intensity by 52 percent from 2012 
 base year as committed with the COP21 target

 STRENGTHEN ENABLERS
• Maintain Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) of employees and 
 contractors to be zero

2017

2019

2022-2050

R&D

2018

2020
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hiGhliGht outlook

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

In order to strive for sustainable business growth, in economic, social and environmental aspects, PTTGC has set 
short- and long-term organizational goals, which are in accordance with the strategy of the company. In addition, 
the performance will be monitored, reviewed and improved consistently to achieve the goals.
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AWARDS AND RECOGNITIONS
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.

UN GLOBAL COMPACT LEAD LEVEL

PTTGC is the first company in Thailand to join UN Global Compact at the
highest level, LEAD. PTTGC prepared the Communication on Progress in 
accordance with ten guiding principles and 21 principles of UN Global 
Compact LEAD

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

In 2016, PTTGC is able to maintain our Top 10 position in DJSI world members 
for the fourth consecutive year. Our score is equivalent to Industry Best score 
and recognized in Gold Class.

ECONOMIC SOC IA L ENV I RONMENT

CLIMATE DISCLOSURE LEADER 

PTTGC was recognized by the CDP as a Climate
Disclosure Leader for the fourth consecutive 
year. CDP is a widely accepted organization 
that assesses environmental management of 
companies worldwide.

THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 
2016 

From our intention to develop business to the 
international level and environmentally-friendly 
processes, PTTGC was granted with seven
awards from The Prime Minister's Industry Award 
2016. The award was organized by Ministry of 
Industry. INVESTORS’ CHOICE AWARD 2016

For the fifth consecutive year, PTTGC received full 
score from AGM effectiveness evaluation, which 
was granted by Investors’ Choice Award 2016. 
The award reflects the importance of disclosure 
and priority of shareholders.

FTSE4GOOD INDEX

This is a world class corporate sustainability 
evaluation index. It focuses on organizations with 
environmental and social responsibility as well 
as good governance, which create trust among 
international investors. PTTGC’s evaluation score 
is 84 percent

SUSTAINALYTICS

Channel NewsAsia Sustainabilty Ranking 2016  has 
ranked PTTGC as 14th from 100 companies in Asia.

THAILAND QUALITY CLASS (TQC) 2016

Polymers Business Unit received Thailand Quality 
Class 2016 (TQC) in Management Excellence from 
Office of Thailand Quality Award.

INVENTION AWARD 2016

PTTGC’s innovative products “Nursery Bio-Degradable
Bags”, which made from bioplastic (PLA) received 
Invention Award 2016.

GREEN INDUSTRY 5

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

ECOVADIS

PTTGC has won gold-level recognition for its
ESG programs, assessed by EcoVadis. The 
assessment ranks PTTGC at the top one percent 
performers.

EXCELLENCE IN LABOUR CONDITIONS AND 
SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND 
WORK ENVIRONMENT AWARD 2016 

PTTGC received Excellence in Labour Conditions
and Safety, Occupational Health and Work
Environment Award 2016 from Ministry of Labour. 

CSR-DIW 2016

14 plants of PTTGC group won the CSR-DIW 
Continuous Awards 2016, reflecting efficient 
Corporate Social Responsibility.

EMPLOYER OF CHOICE 2016

PTTGC became the employer of choice in Chemical
Product Industry. The survey was conducted by 
Qualifiles on new graduates who wish to work with 
leading organization. 

INTERNATIONAL SAFETY AWARD 2016

PTTGC has received the International Safety 
Award 2016 from the British Safety Council as 
an organization that cares about the health and 
well-being of employees.

SET SUSTAINABILITY AWARDS

PTTGC was selected by Stock Exchange of
Thailand to be the Best organization that strives
toward all dimensions of sustainable development
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รางวัลแหงความสําเร็จ
รางวัลแหงความสําเร็จท้ังในระดับประเทศและระดับสากลลวนเปนส่ิงที่ช วยยืนยันถึงความทุ มเทของเราที่จะดําเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เป นกําลังใจและความภาคภูมิใจที่จะช วยผลักดันให  เรามุ งมั่นเ พ่ือสร างสรรค

สิ่งที่ดีข้ึนตอไป

UN GLOBAL COMPACT LEAD LEVEL

PTTGC  เปนบรษิทัแรกในประเทศไทยท่ีเขารวมเปนสมาชกิของเกณฑสงูสดุของขอตกลงโลก
แหงสหประชาชาติ (UN Global Compact, LEAD Level) และไดจดัทาํรายงานความกาวหนา
ตามขอตกลง 10 ประการ และเกณฑขัน้สงูสดุ 21 ประการ UN Global Compact LEAD Level

ECONOMIC SOC IA L ENV I RONMENT

SET SUSTAINABILITY AWARDS

PTTGC ไดรบัคัดเลอืกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหเปนองคกรระดับยอดเย่ียมดานการดําเนินงานที่มุงสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติ

INVESTORS’ CHOICE AWARD 2559

PTTGC ไดรับรางวัล Investor’s Choice Award 2559
จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ดวย
คะแนนเต็ม 100 ตอเน่ือง 5 ป ติดตอกัน รางวัลดังกลาว
สะทอนการใหเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลและ
การใหความสําคัญแกผูถือหุน

FTSE4GOOD INDEX

เปนดัชนีประเมินการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนระดับโลก
ที่มุงเนนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม
และการกํากับองคกรที่ดี สรางความเชื่อมั่น ใหแกนักลงทุน
ทั่วโลก ดวยคะแนนรอยละ 84

SUSTAINALYTICS

PTTGC ไดรับการจัดอันดับจาก Channel NewsAsia 
Sustainability Ranking 2016 ในอนัดบัที ่14 จาก 100 บรษิทั
ทั่วเอเชีย

CSR-DIW 2559

กลุมบริษัท PTTGC 14 โรงงาน ควารางวัล CSR-DIW
Continuous Awards ประจําป 2559 สะทอนองคกรที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม

รางวัลองคกรที่ใฝฝน 2559

PTTGC ขึ้นแทนเปนองคกรท่ีใฝฝน ประเภทอุตสาหกรรม 
Chemical Product จากการสํารวจของ Qualifiles 
โดยสํารวจจากผูสําเร็จการศึกษาใหมท่ีมีความตองการ
เขารวมงานกับองคกรชั้นนํา
 

INTERNATIONAL SAFETY AWARD 2016

PTTGC ไดรับรางวัล International Safety Award 2016
จากสถาบัน British Safety Council เน่ืองจากเปนองคกร
ที่ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน 

รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงาน ประจําป 2559 ระดบัทอง

PTTGC ไดรับรางวัล สถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน ประจาํป ี2559 จากกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2559

จากการดาํเนนิงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจไปสูระดบัสากลผานงาน
ท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทฯ 
ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประจําป 2559 ทั้งสิ้น 7 
รางวัล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

THAILAND QUALITY CLASS (TQC) 2559

กลุมธุรกิจผลติภัณฑโพลเิมอร (POL) ไดรบัรางวัลการบรหิาร
จัดการสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) 
ประจําป 2559 จากสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2559

ผลิตภัณฑแหงนวัตกรรมของ PTTGC  “ถุงเพาะชําชีวภาพ
ย อยสลายได ”  ท่ีผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (PLA) 
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐคิดคน

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5

PTTGC ไดรับการรับรองการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
สงูสดุ ทีม่กีารขยายผลการดําเนินธุรกิจ คาํนงึถึงความสมดลุ 
2E1S ไปสูผูมีสวนไดเสียครบถวน

ECOVADIS

PTTGC ไดรับการประเมินดาน ESG โดย EcoVadis 
ในระดับทอง โดย PTTGC ติดในกลุม top 1%

CLIMATE DISCLOSURE LEADER 

PTTGC ไดรับการจัดอันดับตอเน่ืองเปนปที่ 4 ในกลุมผูนํา
ดาน Climate Strategy จากโครงการ CDP สถาบนัระดับโลก
ท่ีไดรบัการยอมรบัสงูสดุดานการประเมนิการบริหารจดัการ
สิ่งแวดลอม

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

ป 2559 PTTGC สามารถรักษาอันดับ DJSI Top 10 World Members ในกลุมเคมีภัณฑ 
ตอเนื่องเปนปที่ 4 ดวยระดับคะแนนเทียบเทา Industry Best และอยูในระดับ Gold Class
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สิ่งแวดลอม

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

ป 2559 PTTGC สามารถรักษาอันดับ DJSI Top 10 World Members ในกลุมเคมีภัณฑ 
ตอเนื่องเปนปที่ 4 ดวยระดับคะแนนเทียบเทา Industry Best และอยูในระดับ Gold Class
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ouR business model
PTTGC has developed its Creating Shared Value business model as a mechanism to drive the company operations 
to be in accordance with the company strategy by considering economy, production processes, innovations, human 
resource developments, society and environment. The purpose is to lead the organization to success with good return 
while creating value for the communities and protecting the environment.
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รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรูปแบบกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง

กับกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงด้ำนเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต นวัตกรรม กำรพัฒนำบุคลำกร สังคม และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อน�ำพำองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จมีผลประกอบกำรที่ดีได้ พร้อมทั้งสร้ำงคุณค่ำให้กับชุมชน สังคม และปกป้องสิ่งแวดล้อม











































































































































































BACKGROUND OF THE EVENTS
ความเปนมาของเหตุการณ

On July 27th, 2013 there was crude oil leaked from an offshore pipeline in the area of single point mooring (SPM) released 
about 54,000 liters of oil into the sea. This spill amount was considered a small quantity when compared to other cases of 
oil spills around the world and in Thailand. In case of the Gulf of Mexico oil spill in 2010, the estimated total discharge was 
at 779,000,000 liters and in case of oil spills in Thailand during 1997 and 2010, there were nine cases with spill amounts reaching 
from 20,000 to 270,000 liters of oil (according to the statistics of oil spill from the Marine Department). As soon as the emergency 
alarmed, PTTGC and the related government agencies immediately reacted and jointly solved the problems according to 
international practices for which they were trained for. To prevent further leakages of the crude oil, the situation was taken 
control and oil was stopped loading immediately. However, the crude oil spread rapidly and widely due to inclement weather 
with strong winds and waves, putting obstacles to the oil spill cleanup and causing the oil slick to wash ashore at Ao Prao beach 
on the island of Koh Samet.

เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ไดเกิดเหตุน้ำมันดิบร่ัวออกจากทอรับน้ำมันดิบ ท่ีบร�เวณทุนรับน้ำมันดิบ (SPM) ทำใหน้ำมันดิบร่ัวไหลลงสูทะเลประมาณ 54,000 ลิตร 

การรั่วไหลครั้งนี้ถือวามีปร�มาณนอย เมื่อเทียบกับกรณีน้ำมันรั่วไหลบร�เวณอาวเม็กซิโกในป 2553 ซึ่งมีปร�มาณการรั่วไหลถึง 779,000,000 ลิตร และสำหรับ

ในประเทศไทย กรณีน้ำมันรั่วระหวางป พ.ศ. 2540 – 2553 ที่เกิดขึ้นมีจำนวน 9 ครั้ง ปร�มาณครั้งละ 20,000 – 270,000 ลิตร (อางอิงตามสถิติเหตุการณ

น้ำมันรั่วไหลของกรมเจาทา) ซึ่งในทันทีที่เกิดภัยฉุกเฉินนั้น บร�ษัทฯ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมกันแกไขปญหาอยางครบวงจรตามหลักปฏิบัติสากล

ที่ไดรับการฝกฝนซักซอมกันมาโดยตลอด โดยไดหยุดการสงน้ำมันและควบคุมสถานการณทันที เพื่อไมใหมีน้ำมันดิบรั่วไหลเพิ่มอีกแตเนื่องจากสภาพอากาศ

แปรปรวนและคลื่นลมแรง สงผลใหน้ำมันดิบมีการกระจายตัวแผขยายเปนวงกวางอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอุปสรรคในการขจัดคราบน้ำมัน ทำใหมีน้ำมันบางสวน

ขึ้นฝงที่บร�เวณชายฝงของอาวพราว เกาะเสม็ด

July 27th, 2013 | 27 กรกฎาคม 2556

The Minister of Energy ordered on July 31st, 2013 the appointment 
of a commission to investigate the facts of this crude oil leak 
into the sea.

รัฐมนตร�วาการกระทรวงพลังงานไดสั่งการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ใหมี

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจร�งเหตุการณน้ำมันดิบร่ัวไหลในทะเล

The investigation showed that the company’s operations 
before the incident were in accordance with the standard process 
at every stage and no external factor that caused the pipeline
to crack. Topic areas which were investigated are the operations,
asset maintenance, marine protocol, certificate of operator, and 
weather. On August 14th, 2013 the investigation committees 
disclosed the results of investigation to the public.

ผลการสอบสวนพบวา การปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ กอนเกิดเหตุการณเปนไปตาม

กระบวนการทุกข้ันตอน และไมพบปจจัยภายนอกท่ีทำใหทอแตกซ่ึงการสอบสวนฯ 

ครอบคลุมถึง การปฏิบัติงาน (Operation) การบำรุงรักษาสินทรัพย (Asset 

Maintenance) การปฏิบัติการทางทะเล (Marine Protocol) ประกาศนียบัตร

ของผูปฏิบัติงาน (Certificate of Operator) และสภาวะอากาศ (Weather) 

ซึ ่งคณะกรรมการฯ ไดแถลงขาวเปดเผยผลการสอบสวนตอสาธารณชน 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

august 14th, 2013 | 14 สิงหาคม 2556

July 31st, 2013 | 31 กรกฎาคม 2556

SHORT-TERM AND LONG-TERM SOLUTIONS AFTER THE INCIDENT
การดำเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ ทั้งการแกไขปญหาระยะสั้น และระยะยาว21
SHoRt-teRm SolUtIon | การแกไขปญหาระยะสั้น

lonG-teRm SolUtIon | การแกไขปญหาระยะยาว

Seven days after the Incident
7 วันหลังจากเกิดเหตุการณ

PTTGC applied an immediate-term solution by collecting the oil slick 
completely within seven days after the incident.

การแกไขปญหาในระยะเรงดวน บร�ษัทฯ ไดดำเนินการเก็บคราบน้ำมันเสร็จส้ินใน 7 วัน

หลังเกิดเหตุการณ

Three months after the incident, the Ministry of Natural Resources 
and Environment announced to open Ao Prao beach. Due to physical 
characteristic, water quality and aquatic life returned to normal 
conditions.

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ 3 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดประกาศเปดอาวพราวดวยพิจารณาแลวเห็นวาสภาพทางกายภาพ คุณภาพน้ำ 

และลักษณะของสัตวน้ำไดกลับสูภาวะปกติแลว

PTTGC has established a long-term economic, social and environmental recovery plan.

บร�ษัทฯ ไดจัดทำแผนฟนฟูดานเศรษฐกิจ– สังคม – สิ่งแวดลอม เพื่อการแกไขระยะยาว คือ

three months after the Incident
3 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ

To alleviate the suffering of people affected by the incident, PTTGC 
assisted 11,500 persons with 514 million Baht. The total costs related 
to this incident were 981 million Baht by which PTTGC received 
compensation according to the insurance policy with the amount of
432 million baht.

บร�ษัทฯ ไดใหความชวยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณจำนวน 11,500 ราย เปนจำนวนเง�น 514 ลานบาท ทั้งนี้คาใชจายที่

เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 981 ลานบาท โดยบร�ษัทฯ ไดรับ

ชดเชยคาสินไหมตามกรมธรรมประกันภัยเปนจำนวนเง�น 432 ลาน

during the Period of three months
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

40 projects were implemented for restoring 
tourism and promoting a positive image of 
Koh Samet, which resulted in an increasing 
number of tourists according to statistics of
the Tourism Authority of Thailand (TAT).
การฟนฟูการทองเท่ียวและสงเสร�มภาพลักษณเกาะเสม็ด

จำนวนกวา 40 โครงการพบวาจำนวน นักทองเท่ียวดีข้ึน 

(อางอิงตามสถิติของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.))

13 projects in which PTTGC has cooperated 
with government agencies and specialized 
ins t i tu t ions to developan integrated 
restoration plan.
รวมกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ

จัดทำแผน บูรณาการการฟนฟูจำนวน ทั้งสิ ้น 13 

โครงการ

31 projects were implemented for supporting 
education, creating jobs and other related 
activities.
การสนับสนุนการศึกษาการสรางอาชีพ และกิจกรรมตางๆ

กวา 31 โครงการ

economic aspect Social aspect environmental aspect

PTTGC always operates on the basis of good governance with the processes according to international practices. Moreover, PTTGC has also
developed additional preventive and corrective measures to deal with future events in order to support the effective norms of the country.

บร�ษัทฯ ปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการตามหลักปฏิบัติสากลครบถวนมาโดยตลอด รวมทั้งไดยกระดับเพิ่มเติมมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการปองกัน 

และแกไขการรับมือกับเหตุการณในอนาคต เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหเกิดบรรทัดฐานที่มีประสิทธ�ภาพของประเทศชาติ
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on the island of Koh Samet.

เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ไดเกิดเหตุน้ำมันดิบร่ัวออกจากทอรับน้ำมันดิบ ท่ีบร�เวณทุนรับน้ำมันดิบ (SPM) ทำใหน้ำมันดิบร่ัวไหลลงสูทะเลประมาณ 54,000 ลิตร 

การรั่วไหลครั้งนี้ถือวามีปร�มาณนอย เมื่อเทียบกับกรณีน้ำมันรั่วไหลบร�เวณอาวเม็กซิโกในป 2553 ซึ่งมีปร�มาณการรั่วไหลถึง 779,000,000 ลิตร และสำหรับ

ในประเทศไทย กรณีน้ำมันรั่วระหวางป พ.ศ. 2540 – 2553 ที่เกิดขึ้นมีจำนวน 9 ครั้ง ปร�มาณครั้งละ 20,000 – 270,000 ลิตร (อางอิงตามสถิติเหตุการณ

น้ำมันรั่วไหลของกรมเจาทา) ซึ่งในทันทีที่เกิดภัยฉุกเฉินนั้น บร�ษัทฯ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมกันแกไขปญหาอยางครบวงจรตามหลักปฏิบัติสากล

ที่ไดรับการฝกฝนซักซอมกันมาโดยตลอด โดยไดหยุดการสงน้ำมันและควบคุมสถานการณทันที เพื่อไมใหมีน้ำมันดิบรั่วไหลเพิ่มอีกแตเนื่องจากสภาพอากาศ

แปรปรวนและคลื่นลมแรง สงผลใหน้ำมันดิบมีการกระจายตัวแผขยายเปนวงกวางอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอุปสรรคในการขจัดคราบน้ำมัน ทำใหมีน้ำมันบางสวน

ขึ้นฝงที่บร�เวณชายฝงของอาวพราว เกาะเสม็ด

July 27th, 2013 | 27 กรกฎาคม 2556

The Minister of Energy ordered on July 31st, 2013 the appointment 
of a commission to investigate the facts of this crude oil leak 
into the sea.

รัฐมนตร�วาการกระทรวงพลังงานไดสั่งการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ใหมี

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจร�งเหตุการณน้ำมันดิบร่ัวไหลในทะเล

The investigation showed that the company’s operations 
before the incident were in accordance with the standard process 
at every stage and no external factor that caused the pipeline
to crack. Topic areas which were investigated are the operations,
asset maintenance, marine protocol, certificate of operator, and 
weather. On August 14th, 2013 the investigation committees 
disclosed the results of investigation to the public.

ผลการสอบสวนพบวา การปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ กอนเกิดเหตุการณเปนไปตาม

กระบวนการทุกข้ันตอน และไมพบปจจัยภายนอกท่ีทำใหทอแตกซ่ึงการสอบสวนฯ 

ครอบคลุมถึง การปฏิบัติงาน (Operation) การบำรุงรักษาสินทรัพย (Asset 

Maintenance) การปฏิบัติการทางทะเล (Marine Protocol) ประกาศนียบัตร

ของผูปฏิบัติงาน (Certificate of Operator) และสภาวะอากาศ (Weather) 

ซึ ่งคณะกรรมการฯ ไดแถลงขาวเปดเผยผลการสอบสวนตอสาธารณชน 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

august 14th, 2013 | 14 สิงหาคม 2556

July 31st, 2013 | 31 กรกฎาคม 2556

SHORT-TERM AND LONG-TERM SOLUTIONS AFTER THE INCIDENT
การดำเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ ทั้งการแกไขปญหาระยะสั้น และระยะยาว21
SHoRt-teRm SolUtIon | การแกไขปญหาระยะสั้น

lonG-teRm SolUtIon | การแกไขปญหาระยะยาว

Seven days after the Incident
7 วันหลังจากเกิดเหตุการณ

PTTGC applied an immediate-term solution by collecting the oil slick 
completely within seven days after the incident.

การแกไขปญหาในระยะเรงดวน บร�ษัทฯ ไดดำเนินการเก็บคราบน้ำมันเสร็จส้ินใน 7 วัน

หลังเกิดเหตุการณ

Three months after the incident, the Ministry of Natural Resources 
and Environment announced to open Ao Prao beach. Due to physical 
characteristic, water quality and aquatic life returned to normal 
conditions.

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ 3 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดประกาศเปดอาวพราวดวยพิจารณาแลวเห็นวาสภาพทางกายภาพ คุณภาพน้ำ 

และลักษณะของสัตวน้ำไดกลับสูภาวะปกติแลว

PTTGC has established a long-term economic, social and environmental recovery plan.

บร�ษัทฯ ไดจัดทำแผนฟนฟูดานเศรษฐกิจ– สังคม – สิ่งแวดลอม เพื่อการแกไขระยะยาว คือ

three months after the Incident
3 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ

To alleviate the suffering of people affected by the incident, PTTGC 
assisted 11,500 persons with 514 million Baht. The total costs related 
to this incident were 981 million Baht by which PTTGC received 
compensation according to the insurance policy with the amount of
432 million baht.

บร�ษัทฯ ไดใหความชวยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณจำนวน 11,500 ราย เปนจำนวนเง�น 514 ลานบาท ทั้งนี้คาใชจายที่

เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 981 ลานบาท โดยบร�ษัทฯ ไดรับ

ชดเชยคาสินไหมตามกรมธรรมประกันภัยเปนจำนวนเง�น 432 ลาน

during the Period of three months
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

40 projects were implemented for restoring 
tourism and promoting a positive image of 
Koh Samet, which resulted in an increasing 
number of tourists according to statistics of
the Tourism Authority of Thailand (TAT).
การฟนฟูการทองเท่ียวและสงเสร�มภาพลักษณเกาะเสม็ด

จำนวนกวา 40 โครงการพบวาจำนวน นักทองเท่ียวดีข้ึน 

(อางอิงตามสถิติของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.))

13 projects in which PTTGC has cooperated 
with government agencies and specialized 
ins t i tu t ions to developan integrated 
restoration plan.
รวมกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ

จัดทำแผน บูรณาการการฟนฟูจำนวน ทั้งสิ ้น 13 

โครงการ

31 projects were implemented for supporting 
education, creating jobs and other related 
activities.
การสนับสนุนการศึกษาการสรางอาชีพ และกิจกรรมตางๆ

กวา 31 โครงการ

economic aspect Social aspect environmental aspect

PTTGC always operates on the basis of good governance with the processes according to international practices. Moreover, PTTGC has also
developed additional preventive and corrective measures to deal with future events in order to support the effective norms of the country.

บร�ษัทฯ ปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการตามหลักปฏิบัติสากลครบถวนมาโดยตลอด รวมทั้งไดยกระดับเพิ่มเติมมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการปองกัน 

และแกไขการรับมือกับเหตุการณในอนาคต เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหเกิดบรรทัดฐานที่มีประสิทธ�ภาพของประเทศชาติ
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RECENT PROGRESS AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION IN THE NEXT PHASE
ความคืบหนาลาสุด และแนวทางการดำเนินการในระยะตอไป3

THE RELATED PRACTICES | หลักปฏิบัติที่เกี่ยวของMONITORING RESULTS OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION DONE BY THE PUBLIC SECTOR
ผลการติดตามการฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ

RELATED LAWSUITS | คดีความที่เกี่ยวของ

The Pollution Control Department of Ministry of Natural Resources 
and Environment has appointed specialists to monitor the environmental 
impacts. The assessment results have shown that the status of natural 
resource and environment has returned to normal conditions. Therefore, 
the Pollution Control Department decided to discontinue the monitoring 
of environmental impacts since October 2016.

กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ

ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดมีการรายงานผลการประเมินสถานภาพทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กลับสูภาวะปกติแลว ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษมีมติใหยุติ

การติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป 

Since October 2016

The prosecutor's office of Rayong province has notified "statement is not filed" to the Natural Resources and Environmental Crime 
Suppression Division (NRECD) of Royal Thai Police since October 2016.

สำนักงานอัยการจังหวัดระยองไดแจง “คำส่ังไมฟอง” ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2559

Fish Aggregating Device Project

Rayong Provincial Court

The court ordered PTTGC to take the following actions.
(1) To implement four environmental restoration projects which were approved
 by the court, including Fish Aggregating Devices Project, Crab Bank Project,
 Mangrove Forest Plantation project, and Shell Bank Project. Total costs for
 these projects are 5.2 million Baht. In addition PTTGC is obliged to report
 the results of the restoration project to the court and to Rayong province
 every six months for a period of two years.
(2) To pay compensation to some affected people who the court considered
 to have been affected. An amount that PTTGC previously paid to plaintiffs
 the court allowed to be deducted from the compensation it had ordered
 PTTGC to pay out. The additional costs of about six million Baht together
 with interest was paid for 188 persons

ศาลฯ พิพากษาใหบร�ษัทฯ ดำเนินการ

(1) ดำเนินโครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีผานความเห็นชอบของศาลฯ จำนวน

 4 โครงการไดแกโครงการซั้งกอ โครงการธนาคารปู โครงการปาชายเลน โครงการแปลงหอย

 เปนจำนวนเง�นทั้งสิ้น 5.2 ลานบาท และใหรายงานผลการดำเนินโครงการฟนฟูตอศาลฯ

 และจังหวัดระยองทุก 6 เดือนเปนระยะเวลา2 ป

(2) ใหบร�ษัทชดใชคาเสียหายสำหรับผูเสียหายบางรายที่ศาลฯ พิจารณาแลวเห็นวาไดรับความ

 เสียหายจร�ง โดยใหนำจำนวนเง�นเยียวยาท่ีโจทกแตละรายไดรับไปแลวมาหักลบและจายสวนท่ีเหลือ

 พรอมท้ังดอกเบ้ียมีจำนวน 188 ราย เปนคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 6 ลานบาท

• RAYONG PROVINCIAL COURT

The lawsuit with a group of small-scale fishermen is still proceeding 
with the hearing. With a group of resorts, the lawsuit was dismissed 
by negotiation for compensation and the accusers dropped the case.

กลุมประมงพ้ืนบานเร�อเล็กคดียังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาล อยูระหวาง

การสืบพยานโจทก สำหรับกลุมร�สอรทคดียุติดวยการเจรจาจายเง�นเยียวยาและโจทก

ถอนฟอง

• CRIMINAL CASE | คดีอาญา

• In collaboration with government agencies and private sector, PTTGC has implemented the following:

 รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดําเนินการ ดังนี้

• CIVIL SUIT | คดีแพง

Standby of aircrafts for immediate use

เตร�ยมความพรอมของเคร�่องบิน เพื่อพรอมใชงานไดทันที

Increased practicing frequency of the national 
plan, in order to effectively handle with emergencies

ปรับความถี่ในการซอมแผนชาติ เพื่อประสิทธ�ภาพในการรับมือ

Readiness of the accessories for preliminary oil 
slick assessments, such as paramotors, drones, 

and radio-controlled airplanes from
the PTT Group Seal club, etc.

เตร�ยมความพรอมของอุปกรณประกอบการประเมินคราบน้ำมัน

เบื้องตน เชน พารามอเตอร, Drone เคร�่องบินบังคับว�ทยุ 

จากชมรม PTT Group Seal เปนตน

Technology development and improvement of 
equipment, systems and tools, adjustment 

of operating measures under condition of strong 
wind and waves to have higher security, 

increased personnel and routine staff to enhance 
resolving efficiency when an accident occurs, 
increased amount of equipment and tools and 

have them prepared for use. In addition, 
providing preventive measures and emergency 

trainings during day and night times.

พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ 

ระบบ และเคร�่องมือตางๆ ปรับมาตรการปฏิบัติการในสภาวะ 

คลื่นลมใหมีความปลอดภัยสูงขึ้น เพิ่มบุคลากร 

และเพิ่มเจาหนาที่ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการแกไข 

สถานการณทันทีที่เกิดเหตุ เพิ่มเคร�่องมือ อุปกรณ 

และเตร�ยมใหพรอมตอการใชงาน รวมทั้งมีมาตรการปองกัน 

และซอมแผนฉุกเฉินทั้งกลางวันและกลางคืน

Royal Thai Navy
กองทัพเร�อ

Oil Industry Environmental 
Safety Group Association (IESG)
สมาคมอนุรักษสภาพแวดลอม
ของกลุมอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

Marine Department of the Ministry of Transport
กรมเจาทากระทรวงคมนาคม

Implementation within PTTGC
การดำเนินการภายใน PTTGC
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RELATED LAWSUITS | คดีความที่เกี่ยวของ

The Pollution Control Department of Ministry of Natural Resources 
and Environment has appointed specialists to monitor the environmental 
impacts. The assessment results have shown that the status of natural 
resource and environment has returned to normal conditions. Therefore, 
the Pollution Control Department decided to discontinue the monitoring 
of environmental impacts since October 2016.

กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ

ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดมีการรายงานผลการประเมินสถานภาพทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กลับสูภาวะปกติแลว ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษมีมติใหยุติ

การติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป 

Since October 2016

The prosecutor's office of Rayong province has notified "statement is not filed" to the Natural Resources and Environmental Crime 
Suppression Division (NRECD) of Royal Thai Police since October 2016.

สำนักงานอัยการจังหวัดระยองไดแจง “คำส่ังไมฟอง” ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2559

Fish Aggregating Device Project

Rayong Provincial Court

The court ordered PTTGC to take the following actions.
(1) To implement four environmental restoration projects which were approved
 by the court, including Fish Aggregating Devices Project, Crab Bank Project,
 Mangrove Forest Plantation project, and Shell Bank Project. Total costs for
 these projects are 5.2 million Baht. In addition PTTGC is obliged to report
 the results of the restoration project to the court and to Rayong province
 every six months for a period of two years.
(2) To pay compensation to some affected people who the court considered
 to have been affected. An amount that PTTGC previously paid to plaintiffs
 the court allowed to be deducted from the compensation it had ordered
 PTTGC to pay out. The additional costs of about six million Baht together
 with interest was paid for 188 persons

ศาลฯ พิพากษาใหบร�ษัทฯ ดำเนินการ

(1) ดำเนินโครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีผานความเห็นชอบของศาลฯ จำนวน

 4 โครงการไดแกโครงการซั้งกอ โครงการธนาคารปู โครงการปาชายเลน โครงการแปลงหอย

 เปนจำนวนเง�นทั้งสิ้น 5.2 ลานบาท และใหรายงานผลการดำเนินโครงการฟนฟูตอศาลฯ

 และจังหวัดระยองทุก 6 เดือนเปนระยะเวลา2 ป

(2) ใหบร�ษัทชดใชคาเสียหายสำหรับผูเสียหายบางรายที่ศาลฯ พิจารณาแลวเห็นวาไดรับความ

 เสียหายจร�ง โดยใหนำจำนวนเง�นเยียวยาท่ีโจทกแตละรายไดรับไปแลวมาหักลบและจายสวนท่ีเหลือ

 พรอมท้ังดอกเบ้ียมีจำนวน 188 ราย เปนคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 6 ลานบาท

• RAYONG PROVINCIAL COURT

The lawsuit with a group of small-scale fishermen is still proceeding 
with the hearing. With a group of resorts, the lawsuit was dismissed 
by negotiation for compensation and the accusers dropped the case.

กลุมประมงพ้ืนบานเร�อเล็กคดียังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาล อยูระหวาง

การสืบพยานโจทก สำหรับกลุมร�สอรทคดียุติดวยการเจรจาจายเง�นเยียวยาและโจทก

ถอนฟอง

• CRIMINAL CASE | คดีอาญา

• In collaboration with government agencies and private sector, PTTGC has implemented the following:

 รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดําเนินการ ดังนี้

• CIVIL SUIT | คดีแพง

Standby of aircrafts for immediate use

เตร�ยมความพรอมของเคร�่องบิน เพื่อพรอมใชงานไดทันที

Increased practicing frequency of the national 
plan, in order to effectively handle with emergencies

ปรับความถี่ในการซอมแผนชาติ เพื่อประสิทธ�ภาพในการรับมือ

Readiness of the accessories for preliminary oil 
slick assessments, such as paramotors, drones, 

and radio-controlled airplanes from
the PTT Group Seal club, etc.

เตร�ยมความพรอมของอุปกรณประกอบการประเมินคราบน้ำมัน

เบื้องตน เชน พารามอเตอร, Drone เคร�่องบินบังคับว�ทยุ 

จากชมรม PTT Group Seal เปนตน

Technology development and improvement of 
equipment, systems and tools, adjustment 

of operating measures under condition of strong 
wind and waves to have higher security, 

increased personnel and routine staff to enhance 
resolving efficiency when an accident occurs, 
increased amount of equipment and tools and 

have them prepared for use. In addition, 
providing preventive measures and emergency 

trainings during day and night times.

พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ 

ระบบ และเคร�่องมือตางๆ ปรับมาตรการปฏิบัติการในสภาวะ 

คลื่นลมใหมีความปลอดภัยสูงขึ้น เพิ่มบุคลากร 

และเพิ่มเจาหนาที่ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการแกไข 

สถานการณทันทีที่เกิดเหตุ เพิ่มเคร�่องมือ อุปกรณ 

และเตร�ยมใหพรอมตอการใชงาน รวมทั้งมีมาตรการปองกัน 

และซอมแผนฉุกเฉินทั้งกลางวันและกลางคืน

Royal Thai Navy
กองทัพเร�อ

Oil Industry Environmental 
Safety Group Association (IESG)
สมาคมอนุรักษสภาพแวดลอม
ของกลุมอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

Marine Department of the Ministry of Transport
กรมเจาทากระทรวงคมนาคม

Implementation within PTTGC
การดำเนินการภายใน PTTGC
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