แนวทางการปฏิบตั ิอย่ างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct)
บทนำ
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) มีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการกากับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ ความตังใจดั
้ งกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิผล ปตท. จึงให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทาน และพัฒนาให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม ผ่านทางการกากับดูแลผู้ค้าของ ปตท.
“แนวทางการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของผู้ค้า ปตท.” จึงได้ กาหนดขึ ้น โดยพิจารณาเนื ้อหาและขอบเขตให้ อยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนด ข้ อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ ผ้ คู ้ าของ ปตท. มีการดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดูแล
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้ าง รวมถึงการให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมต่างๆที่เกี่ยวข้ องอย่างยัง่ ยืนต่อไป
1. จริยธรรมทำงธุรกิจ
1.1 จริยธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ าและผู้รับเหมามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 กำรปฏิบัตท
ิ ่ ีเป็ นธรรม รักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ขนสู
ั ้ งสุดในการดาเนินธุรกิจในทุกขันตอน
้
รวมถึงการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการ
คอร์ รัปชัน่ การกรรโชกทรัพย์ และการยักยอก ซึง่ ปตท. อาจดาเนินการบอกเลิกสัญญา หรื อดาเนินการทางกฎหมายได้
 กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริต ไม่มีการทุจริ ต ติดสินบน หรื อการปฏิบตั ท
ิ ี่ผิดต่อจริ ยธรรม ไม่วา่ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ
สาธารณชนทัว่ ไป ไม่เสนอหรื อให้ สงิ่ ตอบแทนใดๆ ทังในรู
้ ปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เพื่อให้ เกิดการอานวยความสะดวกในเรื่ อง
ต่างๆ หรื อเพื่อโน้ มน้ าวการตัดสินใจกระทาการใดๆ
 ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รายงานสิง่ ที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์พร้ อมหลักฐานให้ ปตท. ทราบ หาก ปตท.พิจารณา
อนุมตั ิความขัดแย้ งดังกล่าว ผลการพิจารณาอนุมตั จิ ะต้ องได้ รับการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ทรั พย์ สินทำงปั ญญำ ไม่เผยแพร่ สงิ่ ที่เป็ นทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาหรื อข้ อมูลที่เป็ นความลับของ ปตท. หรื อข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ คู ้ าได้ มาจาก
การทาธุรกิจกับ ปตท. (ได้ แก่ ข้ อมูลที่ผ้ คู ้ าหรื อผู้รับเหมาพัฒนาขึ ้น และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้ า ผู้ค้า ราคา ต้ นทุน วิธีการ
กลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิ)
 กำรรักษำควำมลับและกำรปกป้องข้ อมูล ทาข้ อตกลงรักษาความลับระหว่าง ปตท. กับผู้ค้าและผู้รับเหมาก่อนการแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลที่เป็ นความลับระหว่างกัน ผู้ค้าจะต้ องรักษาความลับและปกป้องข้ อมูล โดยเก็บรักษาให้ ปลอดภัยและจากัดการเข้ าถึงเฉพาะ
บุคคลที่ต้องการข้ อมูลเพื่อการทางานเท่านัน้ หากพบว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ ปตท.โดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ เกิดขึ ้น
โดยตังใจหรื
้
อไม่ก็ตาม ผู้ค้าจะต้ องรายงานให้ ปตท.ทราบทันที
 ควำมซื่อสัตย์ ทำงกำรเงิน รักษาประวัติทางการเงินที่ถกู ต้ องและโปร่งใสตามวิธีมาตรฐานทางบัญชี และมีความพร้ อมที่จะถูก
ตรวจสอบประวัติทางด้ านการเงิน โดย ปตท. หรื อหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับมอบหมาย โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ านาหลักการตามคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานธรรมาภิบาลจริ ยธรรมบริ ษัท และข้ อปฏิบตั ิของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. มาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานของผู้ค้าอย่างเหมาะสม
1.2 มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพ ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำรตำมข้ อกำหนดที่ได้ รับการเห็นชอบร่ วมกับ ปตท. รวมทังข้
้ อกาหนดที่บงั คับใช้ ภายใต้ กฎหมาย
 แสดงความรั บผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่จด
ั หาให้ กบั ปตท. ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
 ให้ ควำมร่ วมมือกับ ปตท. ในกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริ การและกำรดำเนินงำนอย่ ำงต่ อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบ
ั
ปตท. และผู้ค้า
1.3 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้ อบังคับที่บญ
ั ญัติขึ ้นทังในระดั
้
บประเทศและระดับท้ องถิ่น ได้ แก่ ด้ านจรรยาบรรณทางธุรกิจ แรงงาน
รวมถึงแรงงานต่างด้ าว ความมัน่ คง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
 มีใบอนุญำตที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานและประกอบธุรกิจทีถ่ กู ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับทังระดั
้ บสากล ประเทศ และท้ องถิ่น
 แจ้ งให้ ปตท.รับทรำบเมื่อได้ รับการตรวจสอบด้ านกฎหมายหรื อมีการดาเนินการทางกฎหมายของผู้ค้าทีเ่ กี่ยวข้ องกับ ปตท.
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1.4 ควำมต่ อเนื่องทำงธุรกิจ ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 มีแผนควำมต่ อเนื่องทำงธุรกิจที่ถกู นามาใช้ และเคยได้ รับการทดสอบ เพื่อให้ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ปตท. ได้
อย่างต่อเนื่องทังกรณี
้
ทมี่ ีความต้ องการผลิตภัณฑ์และบริ การเพิ่มขึ ้น หรื อกรณีทกี่ ารดาเนินงานของผู้ค้าเกิดปั ญหา
 จัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์ และบริ กำรสำรองเพื่อสามารถรองรับคาสัง่ ซื ้อกรณีเร่ งด่วน
 สำมำรถสนับสนุน ปตท. ได้ ทนั ท่ วงทีกรณีเกิดกำรหยุดชะงักของกำรผลิต
2. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
2.1 สิทธิมนุษยชน ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 อิสรภำพของแรงงำน ต้ องไม่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ แรงงานที่ถกู บังคับหรื อไม่เต็มใจทางานไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
 อิสรภำพในกำรรวมกลุ่ม เคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้ างใน การเข้ าร่ วม หรื อไม่เข้ าร่ วมสมาคม สหภาพ สหพันธ์ ตา่ งๆ
 ปกป้องกำรใช้ แรงงำนเด็ก ต้ องไม่มีการใช้ แรงงานเด็กซึง่ มีอายุต่ากว่าทีก่ ฎหมายในแต่ละประเทศกาหนด หากประเทศใดไม่มีการ
กาหนดอายุขนต
ั ้ า่ ของแรงงาน ให้ ถือว่าแรงงานจะต้ องมีอายุไม่ตา่ กว่า สิบห้ า (15) ปี ในการปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืนหรื องานที่เสีย่ ง
อันตราย แรงงานต้ องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปด (18) ปี เว้ นแต่กฎหมายในประเทศนันๆ
้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
 ค่ ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การกาหนดค่าจ้ าง/ค่าตอบแทนแก่ลกู จ้ างของผู้ค้าให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังในส่
้ วนของ
ค่าจ้ างขันต
้ ่า ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ที่ลกู จ้ างพึงได้ ตามกฎหมาย
 ชั่วโมงทำงำน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงในประเทศนันๆ
้ ทังชั
้ ว่ โมงทางานปกติ งานล่วงเวลา และงานที่ทาในวันหยุด
 กำรปฏิบัติอย่ ำงเท่ ำเทียม เคารพในความแตกต่างของพนักงาน ลูกค้ า และบุคคลอื่นๆ ที่มีการติดต่องานกัน ต้ องไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิตอ่ ความแตกต่างทางด้ าน เพศ เชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส สภาพการตังครรภ์
้
ความนิยมทางการเมือง
หรื อความพิการของร่างกาย ในการจ้ างงานและปฏิบตั ิงาน
 กำรเลิกจ้ ำง ให้ ดาเนินการตามลาดับขันตอนในการเลิ
้
กจ้ างพนักงานตามกฎหมายแรงงาน ผู้ค้าและผู้รับเหมาจะต้ องไม่ยกเลิกสัญญา
จ้ างพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อโดยที่ไม่สามารถชี ้แจงเหตุผลที่ชดั เจนในการเลิกจ้ างตามกฎหมาย อันมีสาเหตุจากผลการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้ าง
 กำรปฏิบัตต
ิ ่ อมนุษย์ เคารพในสิทธิของพนักงานและให้ ความมัน่ ใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการปฏิบตั ิที่รุนแรง ไม่มีมนุษยธรรม รวมถึง
การละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ หรื อข่มขูใ่ นลักษณะใดก็ตาม
 แรงงำนต่ ำงด้ ำวหรื อแรงงำนอพยพ หากมีการจ้ างแรงงานต่างด้ าวหรื อแรงงานอพยพ การจ้ างแรงงานดังกล่าวต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศที่แรงงานเข้ าไปทางาน ผู้ค้าในฐานะนายจ้ างต้ องจัดเตรี ยมเอกสาร
สัญญาจ้ างในภาษาแม่ของแรงงานหรื อภาษาที่แรงงานอ่านแล้ วเข้ าใจให้ แก่แรงงานก่อนการจ้ างงาน หนังสือเดินทางและเอกสาร
ประจาตัวของแรงงานจะต้ องถูกเก็บไว้ โดยเจ้ าของเอกสารเองตลอดเวลา นายจ้ างหรื อบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าว
ของแรงงานได้
 ระบบรั บเรื่ องร้ องเรี ยนที่ไม่ต้องระบุชื่อผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้รายงาน และมีการตอบสนองการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมโดยรักษาข้ อมูลผู้
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ
 ส่ งเสริ มแรงงำนสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างทีด
่ ี ตังแต่
้ แต่เริ่ มเข้ าทางาน จนออกจากงาน เช่น การทาสัญญาจ้ างงาน การ
มอบหมายงาน การควบคุมการทางาน การทดลองงาน โอกาสในการพัฒนา สภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานที่ดี การสร้ างแรงจูงใจใน
การทางานและการรักษาผู้มคี วามรู้ความสามารถ การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน การพิจารณาความดีความชอบ ผลประโยชน์และสวัสดิการ
การโยกย้ าย การปิ ดงาน เป็ นต้ น
2.2 ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 บริ หำรจัดกำรผลกระทบทำงด้ ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมถึงควำมมั่นคงของชุมชน ครอบคลุมทังวั
้ ฎจักรชีวิตของ
การปฏิบตั ิงาน ตังแต่
้ การวางแผนและการสารวจ การดาเนินงาน การผลิต การขนส่ง การรื อ้ ถอน และการเลิกการดาเนินโครงการ
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แนวทางการปฏิบตั ิอย่ างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct)
 ไม่ สร้ ำงควำมเดือดร้ อนรำคำญ ในขณะเดียวกันควรสร้ างประโยชน์ให้ ชมุ ชนในบริ เวณรอบพื ้นทีก่ ารดาเนินงานของผู้ค้าและ
ผู้รับเหมา
 ร่ วมกิจกรรมช่ วยเหลือสังคม ต่างๆ ตามกาลัง ทังที
้ ่จดั ขึ ้นโดยอาสาสมัคร ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรื อโดยชุมชน
3. ควำมปลอดภัย
3.1 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตและบริกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้ อง เพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัยทังต่
้ อตนเอง
และผู้อื่น และสอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อกาหนดด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม
 ผู้ค้าและผู้รับเหมาของ ปตท. ต้ องจัดให้ มีพนื ้ ที่ปฏิบัติงำนและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการ
บารุงรักษาอย่างเหมาะสม และต้ องจัดหาอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐานให้ เหมาะสมกับชนิดหรื อประเภท
ของงานที่ลกู จ้ างปฏิบตั ิ รวมถึงมีมาตรการและระบบในการบริ หารจัดการ เฝ้ าระวัง ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยจากการ
ทางาน ซึง่ รวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ และรายงานสภาพการณ์/การกระทาที่ตา่ กว่ามาตรฐาน
 มีกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจถึงการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับกฎหมายและนโยบายความปลอดภัยของผู้ค้า/
ผู้รับเหมาเอง หรื อข้ อกาหนดอื่นๆ ที่ผ้ คู ้ า/ผู้รับเหมาต้ องยึดปฏิบตั ิ (ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร) เช่น การตรวจประเมินอย่าง
สม่าเสมอ การติดตามและรายงานกิจกรรมและประสิทธิผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น
 สื่อสำรและสร้ ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับความเสีย่ ง มาตรการควบคุม ระเบียบปฏิบตั ิ และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั ิงาน ให้ กบั พนักงานและผู้รับเหมาช่วง ของผู้ค้า รวมทังให้
้ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การของผู้ค้ากับ ปตท. ก่อนส่งมอบหรื อก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมดังกล่าว และทุกครัง้ เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลง
ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ านามาตรฐานด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กี่ยวข้ องของปตท. มาประยุกต์ใช้ กบั
การดาเนินงานของ ผู้ค้าตามความเสีย่ ง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและการปฏิบตั ิงานที่อาจจะเกิดขึ ้นกับพนักงาน
ผู้รับเหมา ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม อย่างเหมาะสม
3.2 ควำมมั่นคงและกำรเตรียมควำมพร้ อมต่ อเหตุฉุกเฉิน ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 มีข้อกาหนดที่เข้ มงวดสาหรับการคัดเลือกผู้ค้าในการทาหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
 ระบุและประเมินสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมแผนเตรียมกำรและตอบสนองในกรณีฉกุ เฉินทีค่ รอบคลุมถึง การ
เตรี ยมการ การตอบสนอง และการฟื น้ ฟูภายหลังเกิดเหตุ การจัดหาและบารุงรักษาอุปกรณ์ตอบสนองที่จาเป็ น แผนการสือ่ สาร การ
ฝึ กอบรม เป็ นต้ น
 รำยงำนให้ ปตท. รั บทรำบโดยทันที หากเกิดเหตุฉกุ เฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อปตท. (เช่น การหกรั่วไหล การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้ อง
กับใบอนุญาต การได้ รับบาดเจ็บ ไฟไหม้ ข้ อร้ องเรี ยน ทรัพย์สนิ เสียหาย เป็ นต้ น) ในระหว่างการปฏิบตั ิงานกับปตท. หรื อภายในพื ้นที่ที่
รับผิดชอบของปตท.
ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ านามาตรฐานด้ านความมัน่ คงและการเตรี ยมความพร้ อมต่อเหตุฉกุ เฉินที่เกี่ยวข้ องของปตท. มา
ประยุกต์ใช้ กบั การดาเนินงานของ ผู้ค้าตามความเสีย่ ง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและการปฏิบตั งิ านที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
พนักงาน ผู้ค้าหรื อผู้รับเหมา ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม อย่างเหมาะสม
4. กำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
4.1 กำรป้องกันมลพิษและกำรลดใช้ ทรัพยำกร ในเบื ้องต้ น ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ ามีความมุง่ มัน่ ในสิง่ ต่อไปนี ้
 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม และมีใบอนุญาต มีการตรวจประเมินสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การติดตาม
ตรวจวัดวิเคราะห์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าค่าตรวจวัดต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง น ้าทิ ้ง คุณภาพดินและน ้าใต้ ดิน การปกป้องระบบ
นิเวศ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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แนวทางการปฏิบตั ิอย่ างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct)
 กำหนดมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต การบริ การ และการขนส่ง ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้
ช่วงก่อนดาเนินงาน ช่วงดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน โดยยึดหลักการการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น การลดของ
เสียที่เกิดขึ ้น การระบายน ้าทิ ้งและมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 กำหนดมำตรกำรติดตำมและรำยงำนข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนสิ่งแวดล้ อม เช่น บัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ปริ มาณการใช้
ทรัพยากร ปริ มาณการใช้ พลังงาน ปริ มาณการเกิดของเสีย ปริ มาณการปล่อยน ้าเสีย ปริ มาณการปล่อยมลพิษทางอากาศเป็ นต้ น
 ลดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
 ป้องกันกำรรั่ วไหลของสารที่เป็ นอันตรายสูส่ งิ่ แวดล้ อมและผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชนใกล้ เคียง
 หลีกเลี่ยงและจำกัดกำรใช้ สำรเคมีที่มีพิษ อันตราย หรื อถูกห้ ามใช้ เพื่อเป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น
 Chlorine, bromide, iodine (bleaching and
 Sulfur Hexafluoride (SF6)
dyeing)
 Chrome compounds
 Heavy metal dyes (chrome, copper, zinc and
 Azo dyes
nickel)
 Formaldehyde
 PVC-based paints
 Sulphur dye
 Volatile organic solvent-based adhesives
 Phencyclidine (PCP)
 Phenobicarb derivatives
 ส่ งเสริ มกำรแสดงควำมรั บผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม รวมถึงให้ ควำมร่ วมมือกับปตท. เพื่อส่งเสริ มกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การสีเขียวของ กลุม่ ปตท. รวมถึงการทาธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การทาธุรกิจในระยะยาว
ปตท. คาดหวังให้ ผ้ คู ้ านามาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมถึงด้ านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์ คาแสดงเจตจานงด้ านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุม่ ปตท. มาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานของผู้ค้าตามความ
เสีย่ งเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างเหมาะสม

ผู้ค้ำลงนำมรับรองและประทับตรำบริษัท
ชื่อบริษัทผู้ค้ำ :
ที่อยู่ :
ชื่อ – สกุล:
ตำแหน่ ง:
ลำยเซ็น:
วันที่:
(กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และนาส่งคืนในวันลงนามในใบ PO/ หนังสือสนอง)
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