
ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน
คณุอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)



การด าเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ความปลอดภยั
• ความปลอดภัยของพนักงาน
• ความปลอดภัยในกระบวนการ

ผลติ 
• ความปลอดภัยของผลติภัณฑ์

และบรกิาร 

สิง่แวดลอ้ม 
• การพัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
• ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การลดปรมิาณของเสยี 
• การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการพัฒนาพลงังาน

หมนุเวยีน

สทิธแิรงงาน 
• การดแูลพนักงาน 
• การปฏบิตัติามมาตรฐาน ILO
• จัดตัง้คณะกรรมการความ

ปลอดภัย 
• จัดตัง้สหภาพแรงงาน และ

คณะกรรมการกจิการสมัพันธ ์

ความโปรง่ใส
• CG Committee
• ก าหนดหน่วยงาน ฝ่ายก ากบั

กฎหมายและกฎระเบยีบองคก์ร 
• ก าหนด นโยบายการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั 
และนโยบาย No Gift Policy 

• ก าหนดใหม้คีูม่อื CG



ระดบัประเทศ ระดบัองคก์ร

ระดบัสากล

แผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ แผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่
ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม

• นโยบายการก ากบัดแูลการปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบยีบ 

• นโยบายการบรหิารจัดการดา้นความยั่งยนื  

• การประกาศค าแถลงดา้นสทิธมินุษยชน (Human Rights Statement)

• แนวปฏบิัตดิา้นสทิธมินุษยชน

Human Rights

Environment

Labor Rights

Anti-corruption



การพฒันาโครงการขนาดใหญข่อง ปตท. 

กอ่นการด าเนนิงาน ระหวา่งการด าเนนิงาน

• รับฟังความคดิเห็นจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีอยา่งรอบดา้น

• ออกแบบการกอ่สรา้งที่
หลกีเลีย่งผลกระทบและไดรั้บ
การยอมรับจากชมุชมากทีส่ดุ 

• ประเมนิผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม

หลงัการด าเนนิงาน

• ศนูยก์ารรับเรือ่งรอ้งเรยีนใน
พืน้ทีโ่ครงการ

• ควบคมุดแูลไมใ่หเ้กดิผล
กระทบดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม 

• สรา้งความรว่มมอืในการพัฒนา
สงัคมชมุชนในพืน้ทีโ่ครงการ

• ตดิตามผลการด าเนนิงาน
ตาม EIA

• เปิดเผยขอ้มลูการด าเนนิงาน
และรับฟังความคดิเห็นจาก
ชมุชน 

• สรา้งความรว่มมอืในการ
พัฒนาสงัคมชมุชนโดยรอบ
พืน้ทีป่ฏบิัตกิาร



ท าไมธรุกจิตอ้งมกีารจดัการดา้นสทิธมินษุยชน?

ดงัน ัน้ ธุรกจิควรตระหนกัถงึประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ตลอดท ัง้หว่งโซค่ณุคา่เพือ่
ป้องกนัผลกระทบทางตรงและทางออ้มตอ่การด าเนนิธุรกจิ

ประเด็นดา้นสทิธมินุษยชนเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 
หากปราศจากการจดัการทีเ่หมาะสม ความเสีย่งดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิ ...
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• โครงการลา่ชา้หรอืหยดุชะงัก

• ชมุชนวพิากษณ์วจิารณ์หรอื
ประทว้ง

การหยดุชะงกั
ของการด าเนนิ
ธุรกจิ

• การคว า่บาตรของลกูคา้ หรอื การ
สญูเสยีคณุคา่ของแบรนด์

• ไมด่งึดดูนักลงทนุ หรอืบคุลากรจาก
ภายนอกใหม้ารว่มงาน

การเสยีชือ่เสยีงและการ
สญูเสยีใบอนญุาตทาง
สงัคมในการปฏบิตังิาน

• การฟ้องรอ้ง (หรอื
กระบวนการทางกฎหมาย)

• คา่ปรับและคา่ใชจ้า่ย

การรบัผดิ
ตามกฎหมาย



คณะกรรมการ ปตท.
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การขบัเคลือ่น PTT Group Way of Conduct

ผูบ้รหิาร ปตท. และ Flagship กลุม่ ปตท.CEO Flagship กลุม่ ปตท.



การสง่เสรมิและบรหิารจดัการประเด็นดา้นสทิธมินษุยชน

• การลงนามใน แนวทางการปฏบิตัอิยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้
ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: 
SSCoC)

การตรวจประเมนิคูค่า้ทีม่คีวามเสีย่งดา้นความย ัง่ยนื



ปตท. จัดงานสมัมนาคูค่า้ประจ าปี 2563 ภายใตแ้นวคดิ 
“Procurement as New Normal, Now and Next” ผา่นระบบ
ออนไลนด์ว้ยการน าเทคโนโลย ีTeleconference มาใช ้ควบคูไ่ป
กบัการจัดการพืน้ทีม่กีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งกนัโดยม ีคณุปรชีา 
โภคะธนวฒัน์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญบ่รหิารอง๕กรและความ
ยัง่ยนื เป็นประธานเปิดงาน และสือ่ความทศิทางการด าเนนิธรุกจิ
ของ ปตท. โดยมผีูส้นใจเขา้รว่มงานกวา่ 100 บรษัิท 

ภายในงานมกีารสือ่ความแนะน าฟังกช์นัใหมข่อง
โครงการ Digital Procurement ทีม่กีารน าเทคโนโลยเีขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งบน Procurement 
Website ทีไ่ดร้วม Website โอกาสทางธรุกจิบน pttplc.com
และระบบ PTT Vendor Management เขา้ดว้ยกนั เพือ่อ านวย
ความสะดวกแกผู่ค้า้ พรอ้มกนันีไ้ดส้ือ่ความเรือ่งการด าเนนิธรุกจิที่
มุง่เนน้ความโปรง่ใสต่ามหลักการ GRC และมกีารสือ่ความเรือ่ง
สทิธมินษุยชนในสายโซอ่ปุทาน ซึง่จะชว่ยสรา้งความเชือ่ม ัน่
ในเร ือ่งความโปรง่ใสและเป็นธรรม เป็นแรงขบัเคลือ่นองคก์ร
ใหเ้ตบิโตอยา่งม ัน่คงและย ัง่ยนืตอ่ไป



ปตท. ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความเทา่เทยีมในกลุม่เปราะบาง

Café Amazon for Chance PTT  Group Lounge



การดแูลกลุม่เปราะบาง

Friendly Design in PTT Station

เพือ่เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอื ปกป้อง และสง่เสรมิ
การไมเ่ลอืกปฏบิตัสิ าหรับกลุม่เสีย่ง ปตท. ได ้
ออกแบบสถานบีรกิารน ้าทันของ ปตท. ให ้

ครอบคลมุส าหรับผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุหญงิตัง้ครรภ์
และเด็ก อยา่งทั่วถงึ



• มีการลงนามบันทึกขอ้ตกลงร่วมกันระหว่าง 
ปตท. กับองคก์ารเภสัชกรรม(อภ.) ในวันที ่23
มกราคม 2018 ภายใต ้“โครงการศกึษาความ
เป็นไปไดข้องการสรา้งโรงงานผลติยารกัษา
โรคมะเร็งและแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นเกีย่วกบั
การผลิตว ัตถุด ิบสารออกฤทธิ์ทางยา 
(Active Pharmaceutical Ingredient, 
API)”

• การร่วมมอืกันนีจ้ะท าใหร้่นระยะเวลาการกอ่สรา้ง
ใหเ้สร็จเร็วขึน้ภายใน 3-4 ปี เมือ่เทยีบกับการที่
องคก์ารเภสชักรรมจะด าเนนิการเพยีงล าพัง

สงัคม ชุมชน
• เพือ่หวังใหค้นไทยสามารถเขา้ถงึยารักษามะเร็ง

ไดใ้นราคาถูกกว่ายารักษามะเร็งที่น าเขา้จาก
ตา่งประเทศ

ผลกระทบตอ่องคก์รธุรกจิ

ความรว่มมอืกบัองคก์ารเภสชักรรมในการศกึษาเตรยีมการสรา้งโรงงานผลติยารกัษาโรคมะเร็ง




