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คานา
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม มหาชน จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานในฐานะ
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นนี้ ปตท.สผ. จึงได้มีการ
พัฒนากรอบการบริหารจัดการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Framework)
(ดังเช่นเอกสารเล่มนี้) กรอบการบริหารจัดการฯ เป็นการแนะแนวทางให้ ปตท.สผ. และ บริษัท
ย่อยถึงวิธีการดาเนินงานในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ชุมชนธุรกิจได้เติบโตขึ้นกลายเป็นการตื่นตัวในผลประโยชน์ของการดาเนินงานในลักษณะ

ที่รับผิดชอบต่อสังคม ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มีความตระหนักมากขึ้นถึงข้อดีของการดาเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (กรอบสี่เหลี่ยมที่ 1) โดยวัตถุประสงค์ของความรับผิดชอบต่อสังคมคือการ
อุทิศให้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD)
ปตท.สผ. ได้นา ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สาหรับ ปตท.สผ. ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการที่องค์กรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและกิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดาเนินงานต้องโปร่งใสและ
มีจริยธรรม โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้
• การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)
• คานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• เป็นไปตามกฎหมายที่ประยุกต์ใช้และหลักมาตรฐานสากล และ
• เป็นการบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
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กรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 ตัวอย่างของผลประโยชน์
การดาเนินงานด้าน CSR อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่นผ่านกลยุทธ์ CSR) สามารถส่งอิทธิพลที่ดีต่อบริษัท
ดังนี้
 ได้เปรียบในการแข่งขัน
 ชื่อเสียง
 ความสามารถในการบรรลุตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การยอมรับจากสังคมเพื่อดาเนินงาน
 ความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานให้คงอยู่
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและ
 ความสามารถที่จะลดความล่าช้าของโครงการ

CSR ประกอบด้วยสองประเด็นหลักคือ (1) พฤติกรรมในทางจริยธรรมและความโปร่งใส และ
(2) การพิจารณาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
ความสามารถในการชี้แจงหรือประกาศถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจดังกล่าว
มุมมองเหล่านี้สามารถเสริมสร้างรากฐาน โดยสร้างแกนหลักของหลักการ หลักการเหล่านี้สามารถ
อธิบายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 2
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กรอบสี่เหลี่ยมที่ 2 หลักการของ CSR
 ความโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตตั้งแต่นโยบายและผลลัพธ์ของการ
ตัดสินใจหลักในการดาเนินการของกิจกรรมพื้นฐาน
 พฤติกรรมด้านจริยธรรม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมในลักษณะที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและทาหน้าที่โดย
ยึดหลักคุณธรรม
 ความสามารถในการชี้แจง/ประกาศ ควรจะมีการชี้แจงที่ชัดเจนภายในองค์กร รวมถึงโครงสร้างการ
กากับดูแล
 เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
 เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจ ทั้งด้านการค้นหาข้อมูลและการให้คาชี้แจง
 เคารพพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
 เคารพและยอมรับในกฎข้อบังคับของกฎหมาย

1.2 ข้อปฏิบัติตามหลักสากลที่ดีที่สุด (Best Practice)
มีงานจานวนมากมายที่ได้ดาเนินการเพื่อหาคาจากัดความของ CSR ให้ดีกว่าที่กาหนดให้
และมีการแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ได้รับแรงผลักดันจากความคิดริเริ่มหลากหลายจากทั่วโลกและองค์กรหลักจานวนมากมายตาม
มาตรฐานสากล บทสรุปของความคิดริเริ่มและองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ในตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับ CSR ในระดับโลก
ความคิดริเริ่ม
United Nations

ลักษณะ
United Nations Global Compact (UNGC) เป็นองค์กรคิดริเริ่ม CSR ที่ใหญ่ที่สุด

Global Compact ในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 4,500 สมาชิก ซึ่งมีการจัดทานโยบายเชิงกลยุทธ์ โดยมี
(UNGC)

วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสมาชิกมีการดาเนินธุรกิจในเชิงบวกต่อสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 10 ประการ ซึ่งครอบคลุม
ใน 4 ด้าน – สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
ธุรกิจที่สมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นสัญลักษณ์ของ UNGC จะต้องจัดทารายงานความ
คืบหน้าของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฎิบัติ 10 หลักการ หรือ
ที่เรียกว่าการสื่อสารความคืบหน้า (Communication on Progress) หากไม่
สามารถทาเช่นนั้น หมายความว่าธุรกิจอาจถูกลดระดับลงจากสมาชิกไปสู่
ผู้เข้าร่วมและในที่สุดก็จะถูกปลดชื่อออกจาก UNGC

Principles for

Principles for Responsible Investment (PRI) คือแนวทางเกี่ยวกับวิธีการลงทุน

Responsible

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในลักษณะการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

Investment

เป้าหมายคือ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนักลงทุนในการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม

หลักการของการ

สังคมและการกากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Corporate

ลงทุนอย่างมี

Governance-ESG)ของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประวัติการแสดงผลงานการ

ความรับผิดชอบ

ลงทุน หลักการนี้ครอบคลุม ก) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกากับดูแลกิจการ

(PRI)

(ESG) ในด้านการมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนทางการเงินเป็นกรณีพิเศษ ข) เรื่อง
การรวมประเด็นเกี่ยวกับ ESG ไปสู่การวิเคราะห์การลงทุนและกระบวนการ
ตัดสินใจ ค) เจ้าของยังทาธุรกรรมและ ง) เปิดเผยในประเด็น ESG โดยมีสถาบัน
ลงทุนทั่วโลกมากกว่า 400 สถาบันลงนามใน PRI
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Equator

The Equator Principles (EP) เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทางการเงินโดยได้รับ

Principles (EP)

การพิจารณาจากการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการด้านการเงินจากกลุ่มการคลังระหว่างประเทศ
(IFC) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) วัตถุประสงค์หลักของ EP คือ ก)
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการได้รับทุน โดยมีการลงนามและมีการพัฒนาโดยหลีกเลี่ยง
การส่งผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศและชุมชนและ ข) สร้างผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ลงนาม, ผู้กู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้
กูแ้ ละผู้ที่ได้รับผลกระทบในท้องถิ่น
สถาบันการเงินชั้นนาทั่วโลก 60 แห่ง ได้ลงนามใน EP โดยสมาชิกจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าต่อหลักการและยึดมั่นกับหลักการในการดาเนินธุรกิจและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Global

Global Reporting Initiative (GRI) เป็นกรอบรายงานที่ครอบคลุมเนื้อหาการ

Reporting

พัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมาย

Initiative (GRI)

เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจและอยู่ในกรอบการรายงาน
สากล ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม และมีการรายงานโดยองค์กรทั้งหมดเป็นกิจวัตรและสามารถเทียบเคียง
กันได้กับการทารายงานทางการเงิน

ISO 26000

The International Organization for Standard (ISO) ได้มีการพัฒนา ISO 26000
ไปสู่ระดับโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็น
แนวทางการดาเนินงานในลักษณะที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
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Extractive Industries

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) มุ่งเน้นไปที่การ

Transparency

ปรับปรุงการกากับดูแล ลดการทุจริตและ เพิ่มความโปร่งใส ซึ่งมี 3

Initiative (ETTI)

องค์ประกอบหลักคือ (1) เปิดเผยข้อมูลของการชาระเงินที่ทาโดย บริษัทต่างๆ
กับรัฐบาล (2) เปิดเผยการจ่ายเงินโดยรัฐบาล แจ้งจานวนเงินที่พวกเขาได้รับ
และ (3) การรับรองอย่างเป็นอิสระของการจ่ายเงินและรับเงิน (เช่น ภาษี
ค่าลิขสิทธิ์)

Voluntary Principles

Voluntary Principles on Security and Human Rights คือ หลักการความ

on Security and

สมัครใจในการรักษาความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน จัดตั้งขึ้นโดยตัวแทน

Human Rights

จากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาผลกาไรเพื่อ

(หลักการความสมัครใจ ตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโต้ตอบหรือ
ต่อการรักษาความ

การใช้กองกาลังรักษาความปลอดภัย หลักการนี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการ

ปลอดภัยและสิทธิ

จัดการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้กองกาลัง

มนุษยชน)

รักษาความปลอดภัย
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ตารางที่ 2 องค์กรระหว่างประเทศ
ความคิดริเริ่ม

ลักษณะ

United Nations

UNGC ได้ตั้งเครือข่ายจานวนมาก (ทั่วโลกและประเทศที่ถูกกาหนดไว้) รวมถึง

Global Compact

(หัวข้อที่ถูกกาหนด) คณะทางาน เพื่อที่จะสนับสนุนธุรกิจและองค์กรในการ

Networks (UNGC)

ดาเนินการและปฏิบัติตาม UNGC

International

IPIECA ได้รับการจัดตั้งในฐานะสมาคมอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซระดับโลก

Petroleum Industry

ที่ให้ความสาคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้แนวทางแก่

Environmental

อุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซในด้านวิธีการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

Conservation

และสังคม รวมถึงศักยภาพของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และได้รวมแนว

Association

ทางการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

International Labour องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรสหประชาชาติท่รี ับผิดชอบ
Organization

ในการพัฒนาและดูแลการนามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศไปดาเนินการ
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนจานวนมาก

International

การประชุมผู้นาธุรกิจนานาชาติ เป็นการจัดการระดับโลกที่มุ่งเน้นประเด็น

Business Leaders

วิกฤตเรื่องความยั่งยืน การเจริญเติบโต และความเป็นผู้นา ซึ่งจะพัฒนาและ

Forum

สนับสนุนสมาชิก (เช่น บริษัทข้ามชาติต่างๆ) ในการนาคาแนะนาที่เกี่ยวข้อง

(องค์กรแรงงานการ

มาปฏิบัติตาม

ประชุมผู้นาธุรกิจ
นานาชาติ)
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1.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายในภาคธุรกิจ ได้มีการมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการเน้นความสาคัญทั้ง 3 ด้าน – สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเป็นจานวนมากที่มีการฝังราก CSR โดยใช้ความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SD) CSR นิยมใช้เป็นจานวนมากเพราะ เป็นแกนนาหลักขององค์ประกอบเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการที่องค์กรมีการดาเนินงาน CSR อยู่เสมอและมีการขยายสู่งวงกว้างสามารถเพิ่มความคล่องตัว
ในการดาเนินธุรกิจ
CSR ตั้งอยู่ภายในมิติด้านสังคม อย่างไรก็ตาม CSR มีความคาบเกี่ยวกับมิติด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแสดงดัง รูปที่ 1
รูปที่ 1 ขอบเขตของหลักในความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านสังคมเศรษฐกิจ

ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม
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รายงานฉบับนี้ได้รับแนวทางจากความคิดริเริ่มระดับโลกและองค์กรระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของ CSR (ตามรูปที่ 1) ที่จะตกไปอยู่ภายในส่วนของด้านสังคม
สังคม-เศรษฐกิจ และสังคม-สิ่งแวดล้อมของ SDวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้คือ: (1) ให้แน่ใจว่าเป็น
การเข้าถึงกรอบ CSR ของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้กับทุกองค์กรใน ปตท.สผ.และ บริษัท
ย่อยทั้งหมด (และขยายถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจของ ปตท.สผ. และผู้รับเหมา) และ (2) กาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบ สาหรับกรอบการบริหารจัดการ CSR ที่นาไปใช้กับ ปตท.สผ.
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารที่สาคัญอย่างยิ่งต่อ ปตท.สผ. และ บริษัทย่อยที่จะเริ่มทางานในภูมิ
ประเทศใหม่ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น เมื่อปรากฏว่ามีการดาเนินงานในทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ซึ่ง
ปตท.สผ. อาจจะเป็นผู้ดาเนินธุรกิจเป็นที่แรกทีว่ ิวัฒนาการกับรัฐบาลประเทศนั้น โดย ปตท.สผ. เป็นผู้
เสนอความท้าทายต่างๆ เช่น การรักษามาตรฐานทางจริยธรรมที่แข็งแกร่ง รายงานฉบับนี้จะเป็น
แนวทางที่ใช้ในการจัดการกับประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อนดังที่กล่าวข้างต้น
ลักษณะโครงสร้างของรายงานมีดังนี้
บทที่ 1

การแนะนาให้รู้จักกับ CSR รวมถึงความคิดริเริ่มในระดับสากล และองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

อธิบายองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนให้ ปตท.สผ. นากรอบการบริหารจัดการ
CSR ไปใช้ รวมทั้งโครงสร้างการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3

ให้คาแนะนาสาหรับการบริหารจัดการในเรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญแบบวันต่อวัน

บทที่ 4

ระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการนากรอบการบริหารจัดการ CSR ไปใช้ใน
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. รวมถึงการเสนอความหมายของคานิยามหลัก
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การประยุกต์ใช้กรอบการบริหารจัดการ
ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นภาพรวมของ CSR ของ ปตท.สผ. รวมทั้งนโยบาย CSR ที่มีอยู่ โครงสร้าง

การกากับดูแล และประเด็นสาคัญต่างๆ
2.1 นโยบาย CSR
การช่วยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีข้อผูกมัดหลักต่อ
CSR ทั้ง 8 ข้อคือ
1. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกระบวนการทางการตัดสินใจและการ
ดาเนินการทางธุรกิจ
2. บริ หารจั ดการธุ ร กิจ ภายใต้ การก ากั บดู แ ลกิ จ การที่ดี และภายใต้ จ รรยาบรรณการ
ดาเนินธุรกิจที่ดี
3. ยกระดับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในขณะที่ต้องเคารพกฎหมายท้องถิ่นวัฒนธรรม
ประเพณี และค่านิยมในการจัดการกับพนักงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรหรือคล้ายคลึงกัน และจะต้องไม่มีส่วนรู้เห็นกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
4. ปรับปรุงด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและการดาเนินการทางสิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง ให้เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนาต่างประเทศ และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและนโยบายสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ.
5. สนับสนุนงานวิจัยไปสูก่ ารเผยแพร่นวัตกรรมสาหรับการสารวจปิโตรเลียม การพัฒนา
และการผลิตผ่านการประยุกต์เพื่อนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้ได้มากที่สุด โดยส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
6. ช่วยให้การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่เราดาเนินธุรกิจอยู่
7. เป็นผู้นาที่มีความโปร่งใส และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
8. ส่งเสริมคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า และผู้ให้บริการและลูกค้าเพื่อนาหลักการของ
CSR และนามาปฏิบัติเพื่อสามารถนามาเทียบเคียงกับบริบทขององค์กร
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นโยบาย CSR ให้พื้นฐานกรอบการบริหารจัดการ CSR และถูกปลูกฝังไว้ในกรอบการ
ทางานเพื่อที่จะทาให้การบริหารจัดการของ CSR เป็นไปโดยง่าย
2.2 โครงสร้างการกากับดูแล
มีการวางโครงสร้างการกากับดูแลที่แข็งแกร่งเป็นที่เข้าใจและสามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นาความจาเป็นพื้นฐานของ CSR มาดาเนินงานได้
ตารางที่ 3 สรุปโครงสร้างการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานหลักของกรอบ CSR
โครงสร้างการกากับดูแลเป็นตัวแทนผู้ที่มีความรับผิดชอบ (R) และสามารถประกาศชี้แจง (A) เพื่อการ
ดาเนินงานของกรอบการบริหารจัดการ CSR เช่นเดียวกับผู้ที่ควรจะได้รับคาปรึกษา (C) และการได้รับ
ข้อมูล (I) ผ่านการดาเนินงานของกรอบ CSR
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การ
รายงาน

การดาเนินงาน

การพัฒนา

ตารางที่ 3 กรอบโครงสร้างการกากับดูแล CSR ของ ปตท.สผ.
องค์ประกอบของกรอบ CSR
แถลงนโยบาย CSR
กลยุทธ์การบริหารทางสังคม
บทบาทและความรับผิดชอบกากับดูแล
มาตรฐานองค์กร
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ตาแหน่ง / การเข้าถึงการบริหารจัดการในประเด็นหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพในการแสดงผลงาน
กลยุทธ์และมาตรฐานการดาเนินการ
โครงการ/ รายการลงทุนทางด้านสังคม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียและการจัดการปัญหา
การตรวจติดตามผลงาน
การประเมินผลและปรับปรุงการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบและการรับรอง (CCR / S)
การตรวจสอบและการรับรอง (CCR/I)
จัดทารายงานความยัง่ ยืนขององค์กร

ความรับผิดชอบ
CSR
CSR
CSR
CSR, CCR/I
CCR/C
CCR/I
CSR
CSR, CCR/I+C
CSR
CCR/I
CSR, CCR/I+C
CSR, CCR/I+C
CSR
CCR/I
CSR

การชี้แจง/ประกาศ
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR
CCR

การปรึกษา
CEO
CEO
บทบาท/หน้าที่
บทบาท/หน้าที่
CSR, CCR/I
บทบาท/หน้าที่
CEO
SD Council
SD Council
Asset/โครงการ

SD Council
Asset/โครงการ
หน่วยงานทั้งหมด

การได้รับข้อมูล
หน่วยงานทั้งหมด
หน่วยงานทั้งหมด
หน่วยงานทั้งหมด
SD Council/MC
RMC

Asset/โครงการ
Asset/โครงการ
Asset/โครงการ

SD WT
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2.3 ประเด็นความสาคัญ
การประเมินประเด็นสาคัญช่วยระบุประเด็นที่มีความสาคัญเป็นพิเศษต่อธุรกิจหรือองค์กร
และจะต้องมีการรายงานการบริหารจัดการกับประเด็นที่มีความโดดเด่นสาคัญที่ได้ถูกระบุไว้
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2012 โดยผู้แทนจาก ปตท.สผ. ที่มีผลต่อการ
ประเมินประเด็นความสาคัญ การประเมินเปรียบเทียบประเด็นที่สาคัญต่อ ปตท.สผ. ต่อตัวแทนในฐานะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ ปตท.สผ.ส่วนผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปได้ในรูปที่ 2
รูปที่ 2 การประเมิน CSR ที่สามารถสัมผัสได้ของ ปตท.สผ.
ด้านสาระสาคัญ
ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมทริกซ์การประเมินประเด็นความสาคัญ

ความสาคัญต่อ ปตท.สผ.

การรัว่ ไหลของสารไฮโดรคาร์บอน (1)
การกีดกันการเข้าไปใช้พน
ื้ ที่การประมง (2)
การส่งผลกระทบต่อคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (3)
การกาจัดของเสีย (4)
ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั ิงาน (5)
การเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิต (6)
การปล่อยเสียงรบกวนและการสัน
่ สะเทือน (7)
ผลกระทบต่อการมองเห็น (8)
การส่งกลิน
่ รบกวน (9)
การเข้าถึงทีด
่ น
ิ (10)
การปนเปื้อนในดินและน้า (11)
การทรุดของพืน
้ ดิน (12)
ความขัดแย้งในการใช้ทด
ี่ ิน (13)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (14)
โอกาสการจ้างงาน (15)
แรงงานและสิทธิมนุษยชน (16)
การจัดเก็บภาษีและค่าลิขสิทธิ์ (17)
การทุจริต (18)
การกากับดูแลกิจการ (19)
ความคาดหวังต่อผลตอบแทน (20)
การรักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มค
ี วามสามารถ (21)
พฤติกรรมทางจริยธรรม (22)
ความมัน
่ คงด้านพลังงาน (23)
ความมัน
่ คงและความปลอดภัยของชุมชน (24)
ความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย (25)
กิจกรรมสีเขียว / อนุรักษ์ (26)
การปฎิบต
ั ิตามข้อกาหนดโดยผู้รบ
ั เหมา/บริษัทร่วมทุน (27)

ข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางในการช่วยกาหนดความคาดหวังขั้นต่าของกรอบการบริหารจัดการ CSR ของ
ปตท.สผ. ดูขอ้ 3.0 ของเอกสารนี้
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ความคาดหวัง
ในส่วนนีข้ องรายงานเป็นการนาเสนอแนวทางสาหรับผู้ที่รับผิดชอบกรอบการบริหารจัดการ CSR

ไปดาเนินการใน ปตท.สผ. แบบวันต่อวัน โดยเน้นในมุมมอง CSR ในสาระสาคัญที่ระบุในข้อ 2.3 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สาระสาคัญของ CSR
ด้าน SD

ด้านที่สาคัญ
 การรักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ

สังคม

 การกีดกันการเข้าไปใช้พื้นที่การประมง
 การกากับดูแลกิจการ
 ความมั่นคงและความปลอดภัยของชุมชน
 สิทธิมนุษยชน
 การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

สังคม-สิ่งแวดล้อม

 การส่งผลกระทบต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม

สังคม-เศรษฐกิจ

 ความมั่นคงด้านพลังงาน
 ความคาดหวังต่อผลตอบแทน
 การปฎิบัติตามข้อกาหนดโดยผู้รับเหมา/บริษัทร่วมทุน
3.1 ทางด้านสังคม
3.1.1

การรักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ
- 15 -/ หลักการ…
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หลักของการดาเนินงานของ ปตท.สผ. คือการให้ความมั่นคงด้านพลังงานระยะ
ยาว เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการรักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความสามารถ
มีมาตรการมากมายที่จะสนับสนุนการได้มาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความสามารถ มาตรการดังกล่าวรวมถึง
• การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของกรอบการบริหารจัดการ CSR มี
หลักฐานเพิ่มขึ้นว่าการมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เป็นปัจจัย
สาคัญสาหรับพนักงานที่มีศักยภาพในการเลือกสถานที่ทางาน
• การพัฒนาโครงการ Employee Brand Ambassador เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความพยายามทางด้าน
CSR ของ ปตท.สผ.
• การให้โอกาสแก่พนักงานในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ
อาสาสมัครของพนักงาน (Employee Voluntary Program)
มาตรการเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนโดยการพัฒนาคาแนะนาเรื่องค่านิยม
การแนะนาจะต้องระบุได้อย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของการทางานเพื่อ ปตท.สผ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ในการสรรหาผู้มีความสามารถใหม่และสาหรับผู้ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมภาพลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ ปตท.สผ. เช่น การเป็นตัวแทน (brand ambassador) ของพนักงาน
3.1.2

การกีดกันการเข้าไปใช้พื้นที่การประมง
การพัฒนาการสารองน้ามันและก๊าซนอกชายฝั่งนั้นบ่อยครั้งต้องมีการกีดกันการ
เข้าไปใช้พื้นที่การประมง พื้นที่นี้ไม่รวมถึงความหลากหลายของกิจกรรมที่มาจากการดาเนินงานที่อยู่ติด
กับพื้นที่สินทรัพย์ พื้นที่ทาประมงเชิงพาณิชย์และพื้นที่สันทนาการ
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เพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจเคยเกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเป็นผล
มาจากสินทรัพย์และการดาเนินงานของ ปตท.สผ. จึงจาเป็นที่จะต้อง
• ลด หรือ ในกรณีที่เป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการทาคลื่นไหวสะเทือน (seismic)
และกิจกรรมการลาเลียงขนส่งในช่วงระยะเวลาการเพาะพันธุ์
• ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อเข้าใจตาแหน่งและความโดดเด่นของ
สถานที่มีปลาอุดมสมบูรณ์
• แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดทากิจกรรม
• หาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อชี้โอกาสในการลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น
• พัฒนามาตรการการชดเชยค่าสูญเสียหรือค่าเสียหายที่กระทบต่อคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม การชดเชยควรจะมีค่าเท่ากับค่าที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น เพื่อให้
เศรษฐกิจดารงอยู่ได้ อาจจะมีการออกแบบมาตรการชดเชยที่เสนอให้ชุมชนมี
ผลประโยชน์มากขึ้นเป็นผลทาให้เกิดโอกาสใหม่หรือมีโอกาสเพิ่มเติมกับ
สภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหรือปรับปรุงและ
การจัดการทรัพยากรให้ดีขึ้น และนาประโยชน์สู่ทุกฝ่าย (win-win situations)
3.1.3

การกากับดูแลกิจการ
เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงสร้างการกากับดูแลที่
เหมาะสมมีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค้นหาความโปร่งใสให้ยังคงมีอยู่และลดความ
เป็นไปได้ท่ีอาจเกิดการทุจริต
สิ่งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดย
• มั่นใจความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของ CSR
• การพัฒนากลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของ ปตท.สผ. ต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อตาม
หาความคืบหน้าและประเมินผลของการดาเนินงาน
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• แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในเชิ ง รุ ก ต่ อ CSR ผ่ า นการด าเนิ น การที่ มี
ประสิทธิภาพของกรอบบริหารจัดการ CSR ของ ปตท.สผ.
3.1.4

ความมั่นคงและความปลอดภัยของชุมชน
การดาเนินการผลิตน้ามันและก๊าซบนบกและชายฝั่ง หากไม่มีการจัดการอย่าง

เหมาะสมอาจทาให้ชุมชนโดยรอบได้รับความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัย

ตัวอย่างเช่นการใช้

ยานพาหนะหนักดาเนินงานเข้าออกบนบกทาให้มีความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุทางด้าน
ยานพาหนะเพิ่มขึ้น
เพื่อลดโอกาสของความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงจาเป็นที่จะต้องทา
ตามขั้นตอนดังนี้
• ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
ปตท.สผ. ซึ่งสามารถทาได้โดยผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมที่
เหมาะสมและ / หรือการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขอนามัยหรือวิธีการที่
เข้าถึงอื่นๆ ซึ่งต้องใช้การประเมินผลกระทบต่อชุมชนอย่างเป็นระบบ
• ตั้งมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เสียหาย และเพิ่มผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึน้
• สร้างขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และความเข้าใจความเสี่ยงทาง
ความมั่นคง และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ ปตท.สผ. และมี
การควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.1.5

สิทธิมนุษยชน

การรับรู้การเจริญเติบโตทางธุรกิจมีบทบาทสาคัญกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงสิทธิที่กาหนดไว้ในองค์กรกรรมการระหว่างประเทศ (ILO) แปดหัวข้อหลักที่ถกถึง
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานและ นโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ ปตท.สผ.
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กรอบสี่เหลี่ยมที่ 3 สิทธิมนุษยชน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองปกป้องแต่ละบุคคลจากการละเมิดทางกฎหมายที่ไม่ได้รบั การรับประกัน
จากรัฐบาลและองค์กรเอกชนนั้น และรับประกันความสามารถของแต่ละคนในการมีส่วนร่วมของพลเมืองและ
ชีวิตทางการเมืองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือปราศจากการปราบปราม ตัวอย่างของสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองรวมถึง สิทธิต่อชีวิต เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม
และสิทธิในการดาเนินการตามการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เชื่อว่า คนสามารถมีความสุขกับสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสิทธิในการ
ทางาน สิทธิในสภาพการทางานที่น่าพอใจและยุติธรรม สิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและ
สิทธิในการศึกษา

เป็นทีย่ อมรับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หากสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับความเคารพจาก
ภาคธุรกิจรวมถึงความรับผิดตามข้อกาหนดของกฎหมาย ความเสี่ยงในชื่อเสียงและการหยุดชะงักของ
การดาเนินงาน
กิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
• ชี้และลดความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานและกิจกรรมของ ปตท.สผ. ด้วยการศึกษารายละเอียดของบริษัทฯ
ทั้งในด้านการดาเนินงานธุรกิจและการจัดการต่างๆ อย่างเหมาะสม
• พัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่ออธิบายถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ ความมั่งคง กลุ่มเสี่ยง (ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย) การ
จัดห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติด้านแรงงานและการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์
• พิจารณาการวางแผนปฏิบัติการในการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างรอบคอบ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก (เช่นมาตรฐานการ
ดาเนินงานขององค์กรทางด้านการเงินระหว่างประเทศ) ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่
ใดก็ตามที่ ปตท.สผ. ต้องการที่ดินซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทีช่ ุมชน
ท้องถิ่นใช้อยูโ่ ดยไม่คานึงถึงความเป็นเจ้าของทางกฎหมาย
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• ขยายขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงของสิทธิมนุษยชนจากห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของ ปตท.สผ. (เช่น ผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้า)
• จัดเตรียมการฝึกอบรมเรื่องการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทั้งหมด
• จัดทากลไกการรับข้อร้องทุกข์ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การชี้และการจัดการข้อร้องทุกข์โดยพนักงานและสมาชิกในชุมชน
• การควบคุมการทางานตรวจสอบภายในและภายนอก / และการเปิดเผย
นโยบายข้อมูลของสิทธิมนุษยชน มาตรฐานและการแสดงออกของการทางาน
เป็นประจาทุกปี
3.2 ทางด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
3.2.1

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นผลมาจากความหลากหลายของกิจกรรม
ทัง้ บนบกและนอกชายฝั่ง ตัวอย่างเช่นมีความเป็นไปได้ที่หลุมขุดเจาะจะระเบิดระหว่างการขุดเจาะ
ดังนั้น มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสในการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเกิดขึ้น ซึ่งโอกาสในการรั่วไหลจะแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ละประเภท ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมใดๆ ควรจะมีการทบทวนการ
ดาเนินงานโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมมาแล้วอย่างเหมาะสม ควรมีการตรวจสอบมาตรการเป็นระยะๆ
เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการเหล่านั้นสามารถนาไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การวางแผนฉุกเฉินที่เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรจะเสร็จสมบูรณ์
ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มทากิจกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเกิดการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน จะมีการ
ประสานงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม แผนฉุกเฉินอย่างน้อยควรรวมถึง
• มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ
• วิธีการเชิงรุกและโปร่งใสของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
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• การชดเชยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน (ถ้ามีการร้องขอ)
• โปรแกรมตรวจสอบระยะยาวเพื่อติดตามความคืบหน้าในการทาความสะอาด
สารที่รั่วไหล
3.2.2

การส่งผลกระทบต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ

การส่งผลกระทบต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายของกิจกรรมตั้งแต่การล้างหน้าดินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนบก ไปจนถึงการชนของ
ท่อนอกชายฝั่งกับฝูงสัตว์ทะเล
มาตรการเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการทาลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพควรจะถูกแยกเก็บในแผนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ Asset โดยเฉพาะ แผน
ดังกล่าวควรจะ
• แสวงหาทางที่จะหลีกเลี่ยงการทาให้ระบบนิเวศเสียหาย
• ฟื้นฟูระบบนิเวศต่างๆ ที่ถูกทาลายหรือเสียหาย
• สร้างสิ่งชดเชยถ้าหากการหลีกเลี่ยงและการฟื้นฟูไม่สามารถทาจนประสบ
ความสาเร็จได้
• ใช้มาตรการที่จะรักษาสายสัมพันธ์ที่ถูกคุกคามหรือสายสัมพันธ์ท่ีอาจจะทาให้
เกิดผลกระทบได้
นโยบายควรถูกพัฒนาขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง (และมีการตรวจสอบ
และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง) การสร้างสิ่งชดเชย เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการดาเนินงานที่ปฏิบัติมี
ความสอดคล้องกัน โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สุทธิที่ได้จากระบบนิเวศสืบไป
สาหรับการระบุ การประเมินและการจัดการของผลกระทบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพของกิจกรรมการสารวจและผลิต จะอ้างถึงแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นข้อผูกมัดสาหรับการพัฒนาสิ่งใดๆ ในแหล่งที่ตั้งซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหว และ
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่เป็นอันตรายต่อสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมการดาเนินการของ ปตท.สผ. ทาให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง

มีการรับรู้กันจากชุมชนอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ขั้นตอนต่างๆ ที่จาเป็นในการช่วยลดโอกาสเกิดผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะ
เกิดขึ้นเหล่านี้
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงไปสูส่ ังคมคาร์บอนต่า
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งรวมถึง: (1) การสนับสนุนแผนการพัฒนาภูมิภาคเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภัยน้าท่วม วาตภัย
ภัยแล้งและการขาดแคลนน้า หรือความร้อนอย่างรุนแรงและ (2) การเพิ่มจิตสานึกของชุมชนในการ
ตระหนักถึงความสาคัญในการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีมาตรการป้องกัน
3.3 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
3.3.1

ความขัดแย้งกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ความขัดแย้งอาจเกิดเป็นครั้งคราวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตัวอย่างเช่น การตั้งถิ่นฐานใหม่โดยไม่สมัครใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทาลายที่ตั้งทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญที่เป็นผลมาจากการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบนบก
เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่งสาคัญดังต่อไปนี้ต้องเกิดขึ้น
• การดาเนินการต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่ให้ถูก
ริบทรัพย์สินโดยพลการ
• การจัดตั้งพันธมิตรกับสถาบันของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบูรณาการจัดตั้ง
กิจกรรมทางธุรกิจกับแผนพัฒนาภูมิภาค (Regional Development Plan)
• การจัดตั้งกลไกที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์
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ความมั่นคงด้านพลังงาน
วัตถุประสงค์หลักของ ปตท.สผ. คือให้ความมั่นใจต่อความมั่นคงด้านพลังงานใน

ระยะยาว นี้เป็นสิ่งสาคัญที่ไม่เพียงแต่เพื่ออนาคตของ ปตท.สผ. ในฐานะเป็นผู้ดาเนินการ แต่ยังค้าจุน
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมที่เราดาเนินธุรกิจอยู่
เพื่อสนับสนุน (และให้มั่นใจ) ความมั่นคงในระยะยาว สิ่งสาคัญดังต่อไปนีค้ วร
เกิดขึ้น
• การมีส่วนร่วมในโครงการที่พัฒนาการทักษะร่วมของระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
• การระบุโครงการที่สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
• การให้การสนับสนุนบางโครงการเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
• การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพของกรอบการดาเนินงาน CSR ของปตท.สผ.
• ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการให้ความรู้ เพื่อให้เป็นผู้นาด้านความคิดและ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านโครงการความมั่นคงด้านพลังงานต่างๆ
3.3.3

ความคาดหวังต่อผลตอบแทน
อาจมีบางครั้งที่มีการเรียกร้องค่าชดเชย (เช่นในระหว่างการซื้อที่ดินและการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่ของชุมชน)
เพื่อช่วยให้มั่นใจแนวทางค่าตอบแทนว่ายุติธรรม ยั่งยืนและโปร่งใส ควรมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
• ปรึกษากลุ่มตัวแทนชุมชนในการกาหนดลาดับความสาคัญเพื่อการลงทุนทาง
สังคมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ
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• ดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อชดเชยความสูญเสียจากผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมของ ปตท.สผ.
• ก่อตั้งแผนการจ่ายผลตอบแทนซึ่งกันและกัน
ความเข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเกิดความคาดหวังในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้มโี อกาสในการจัดการกับปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นความแตกแยก
3.3.4

การปฎิบัติตามข้อกาหนดโดยผู้รับเหมา/บริษัทร่วมทุน

องค์กรธุรกิจไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อผลจากการดาเนินงานขององค์กรเพียง
อย่างเดียว แต่ความรับผิดชอบนั้นยังรวมไปถึงพฤติกรรม และผลจากการดาเนินงานของผู้รับเหมาและ
บริษัทร่วมทุนขององค์กรอีกด้วย
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องดาเนินการ
• ยึดมั่นตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เป็นมาตรฐานของ CSR ของ ปตท.สผ.
• ตรวจสอบผู้จัดจาหน่าย ผู้รับเหมาและบริษัทร่วมลงทุนต่อการใช้กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับและตามมาตรฐานของ ปตท.สผ. และจะต้องเปิดเผยผลการ
ตรวจสอบและผลการติดตามการแก้ไขตามที่ระบุ (เช่น การกระทาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน)
• สร้างจิตสานึกของผู้จัดจาหน่าย ผู้รับเหมาและหุ้นส่วนร่วมลงทุนในเชิงรุกและ
ขีดความสามารถในการตอบสนองต่อข้อกาหนดของ CSR ตามที่ ปตท.สผ.
ต้องการ
• กาหนดโอกาสสาหรับผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมา บริษัทร่วมทุนและ ปตท.สผ.
เพื่อที่จะเรียนรูซ้ ึ่งกันและกันเกี่ยวกับกรอบการบริหารจัดการ CSR
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การบูรณาการ
กุญแจสาคัญของกรอบการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การนามาประยุกต์ใช้ใน

ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร กระบวนการในการนาไปใช้ การตรวจสอบ การประเมินผล และการรายงานของ
กรอบการบริหารจัดการ CSR ที่นามาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งสาคัญยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าความคาดหวังขั้นต่า
ของปตท.สผ. และบริษัทย่อยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จะให้คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบ
การทางานนี้
4.1 การดาเนินการ
พนักงานทุกคน:
• เป็นความรับผิดชอบของพนักงาน ปตท.สผ. ทุกคนที่ต้องทาตามนโยบายและกรอบการ
บริหารจัดการของความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยงานของ ปตท.สผ. (รวมทั้ง Asset ฝ่าย แผนก สายงาน กลุ่มงาน และบริษัทย่อย):
• ผู้บริหารทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ CSR
• ทุกหน่วยงานของ ปตท.สผ. จะยึดปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการ CSR (เป็น
ข้อกาหนดขั้นต่าและการดาเนินการจะถูกตรวจสอบ) ผู้บริหารทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในการเป็นผู้นาการดาเนินงานของกรอบการบริหารจัดการ CSR
• ทุกหน่วยงานของ ปตท.สผ. ควรจัดทาการประเมินตนเองอย่างเป็นระยะ โดยเทียบกับ
ความคาดหวังภายใต้กรอบการบริหารจัดการ CSR เพื่อระบุและทบทวนสภาพที่ต่ากว่า
มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานของ ปตท.สผ. แต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบสาหรับการจัดทาโครงการการ
สื่อสาร โครงการนี้จะต้องพัฒนาเชื่อมโยงกับสายงาน (CCR) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอใน กลยุทธ์การสื่อสารของ บริษัทฯ
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ผู้ประสานงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ
• CSR Country Coordinator (ผู้ประสานงาน CSR ระดับประเทศ) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อนโยบายนี้และติดต่อกับ CCR และ CSR
• CSR Country Coordinator ทุกคนต้องสนับสนุนหน่วยงานของ ปตท.สผ. ในระหว่าง
การดาเนินการกรอบการบริหารจัดการ CSR และรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
ไปที่ CSR
• CSR Country Coordinator ทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างแข็งขันในการร่วมกันศึกษา
และเข้าร่วมโครงการสาหรับการพัฒนาใหม่และขยายโครงการ โดยมีการประเมิน
ศักยภาพของความเสี่ยงของ CSR ผู้ประสานงานควรประเมินเงื่อนไขทางกฎหมายของ
CSR เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย CSR
Country CEO
• Country CEO ทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้ง Country CSR Coordinator
และให้ทรัพยากรคนและสิ่งของแก่ผู้ประสานงาน เพื่อที่จะดาเนินการตามแนวทางของ
โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
• Country CEO ทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการประยุกต์ใช้กรอบการ
บริหารจัดการ CSR ภายในบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในประเทศ
ฝ่าย CSR
• ฝ่าย CSR เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย CSR และกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานและสร้างความมั่นใจให้มีการนาไปใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.
ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น
• ฝ่าย CSR จะดูแลการปฏิบัติตามกรอบนโยบาย CSR โดยผ่านการรับรองเป็นระยะ
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• ฝ่าย CSR จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน ปตท.สผ. ร่วมเสนอและแบ่งปันวิธีการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดและความรู้ที่เกี่ยวข้อง CSR
• ฝ่าย CSR จะทารายงานทุกไตรมาสส่งไปยัง SD Council ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ CSR และผลลัพธ์ของโครงการและการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
• ฝ่าย CSR ทางานเชื่อมโยงกับสายงานสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ แผนกจัดการกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสายงาน CSH ในการผลิตและทบทวนข้อมูล CSR ของ
ปตท.สผ. เพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
• ฝ่าย CSR ทางานเชื่อมโยงกับ CSR Country Coordinator โดยใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมสาหรับกรอบการทางาน (ในกรณีที่จาเป็น)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ปตท.สผ.
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของ ปตท.สผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย CSR
รวมทัง้ ร่วมกาหนดวิธีการบริหารจัดการ CSR สาหรับ ปตท.สผ.
4.2 การตรวจติดตามและประเมินผล
การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางานให้ดีขึ้น
ดังนั้นการติดตามตรวจสอบจึงถูกจัดขึ้นประจาทุกปี (กรอบสี่เหลี่ยมที่ 4)

- 27 - / กรอบสี่เหลี่ยม…
หน้า 26

12052-GDL-001
ขอบเขตของ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

31 มกราคม 2556

กรอบสี่เหลี่ยม 4 การตรวจสอบ
-

โปรแกรมการตรวจสอบควรระบุถึงชนิดของข้อมูลที่ต้องการจะรวบรวม ผู้รับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและความถี่ในการเก็บข้อมูล

-

ระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเป็นสิ่งสาคัญ การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
จะช่วยให้ลดความล่าช้าในการประเมินผล

-

การสร้างโปรแกรมตรวจสอบตั้งแต่แรกเริ่มเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะ
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่มการดาเนินการ เป็นระบบทีม่ ีประสิทธิภาพมากว่า
การทาย้อนหลัง

การติดตามตรวจสอบจะดาเนินการโดยฝ่าย CSR นัน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การ
ตรวจสอบจะเกิดขึ้นเป็นประจา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กับหน่วยงานของ ปตท.สผ.
CCR และ SD Council จะทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อประเมินผลการทางานประจาปีของ
CSR การประเมินผลนี้จะช่วยพิจารณาว่าการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการ CSR ของหน่วยงาน
ใน ปตท.สผ. ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ CSR หรือไม่
นอกจากนี้ การทบทวนของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกรอบการบริหารจัดการ CSR เป็นระยะจะนา
โดยSD Council ซึ่งจะช่วยการประเมินประสิทธิภาพของการนากรอบ CSR ไปใช้ ผลจากการทบทวน
รายงานเป็นระยะจะถูกรายงานไปที่ CEO โดย CCR
4.3 การรายงาน
องค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งของกรอบความรับผิดชอบของ CSR คือการรายงาน
รายงานความยั่งยืนขององค์กรควรเน้นถึงการแสดงผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมุมมองสาระสาคัญ
ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
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การตรวจสอบการแสดงผลงานจะถูกรวบรวมสาหรับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก การสื่อสารผลลัพธ์เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของแผนกสื่อสารองค์กร (CCR / C)
ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปีของ ปตท.สผ. โดยวิธีการจัดทา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกระบุไว้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรซึ่งจัดทาโดยฝ่าย
CSR
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คานิยามหลัก
ความคิดริเริ่ม
CSR

ความหมาย
CSR ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก (1) พฤติกรรมในทางจริยธรรมและความโปร่งใส
(2) การพิจารณาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการ
รับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

ความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองขององค์กรคือบทบาทที่บริษัทแสดงอยู่ในสังคม ซึ่งมักจะ
ขององค์กร

เชื่อมโยงกับความพยายามการทางานทางด้าน CSR ของบริษัท

การพัฒนาอย่าง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยอมรับการพึ่งพากันของวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ

ยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาระยะยาวยังคงพัฒนาอยู่ต่อไป

การลงทุนทาง

การลงทุนทางสังคมหมายถึงการช่วยเหลืออย่างสมัครใจของบริษัท เพื่อที่จะช่วย

สังคม

ชุมชน (และสังคมในวงกว้าง) อย่างยั่งยืนโดยระบุลาดับของความสาคัญก่อนหลัง
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