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Purpose:
- To share Thaioil practice, method
and thoughts on SD
่
การเชือมโยงและบู
รณาการ Sustainability Strategy กับ Corporate Strategy ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
้
่ น การผลักดันแผนไปยังทุกหน่ วยธุรกิจ การกาหนด
“Step by Step” ตังแต่
วางกลยุทธ ์ด้านความยังยื
้ ดความสาเร็จ การสือสารกั
่
้
ตัวชีวั
บผู ม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทังภายในและภายนอกองค
์กร ตลอดจนวิธก
ี าร
่
้
จัดการปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน
่
่
่ น
ประโยชน์ในเชิง Financial และ Non-Financial ทีองค
์กรจะได้ร ับจากการขับเคลือนความยั
งยื

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
(15 minutes w/ Qs)

Strategy: Corporate and SD
(20 minutes w/ Qs)

Implementation: Governance, Methodology
and Practice
(10 minutes w/ Qs)

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
(15 minutes w/ Qs)

Action: Activities and Performance

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
Strategy: Corporate and SD
Implementation: Governance, Methodology
and Practice
Commitment: SD buy-in and Target & KPI
Action: Activities and Performance

พ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืนเพือ
่ อะไร

ี่ ง
จ ัดการความเสย
และได้ร ับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ

การปฏิบ ัติทเี่ ป็นเลิศ

สร้างมูลค่าเพิม
่

License to Operate
In order to provide license to operate and business reliability

Business activities focus on
 risk management
 regulatory compliance
 voluntary basis standard

Stakeholders :

•

Regulators

•

Society

•

Employees

Key success factors :
Flood/Drought

•

Business continuity management

•

Regulation compliance

•

Public participation

No monetary benefit

Operational Excellence

for cost & benefit improvement business reliability

Business activities focus on ecoefficiency, e.g. energy and resource
consumption efficiency, waste
reduction, waste to product.

Stakeholders :

•

Suppliers

•

Customers

•

Employees

Key success factors :

•

R&D in market and production

•

Partnerships with stakeholders

•

Commercialized projects
 Cost saving from
eco-efficiency
 New income from
waste to product

Value Creation

in order to improve access to new growth investment
Improve access to new markets by ;
 product stewardship
 generate shared value along value chain
 retention and attraction of talent staff

Stakeholders :

•

Suppliers

Customers

•

Consumers

Society

•

Investors

Employees

Key success factors :
•

Public advocacy

•

Partnerships with stakeholders

•

R&D in market and products

•

New commercialized products

Sustainable
growth

Some SD Aspects
Codes of Business Conduct

Risk & Crisis Management

Tax Strategy

Supply Chain Management

Corporate Governance

Impact Measurement & Valuation
Social Reporting

Materiality
Climate Strategy

Labor Practice Indicators
& Human Rights

Economic

Environmental Policy
& Management System

Human Capital Development
Talent Attraction & Retention

Environmental Reporting

Operational Eco-Efficiency
Water Related Risks

Environment

Society

Occupational Health
& Safety
Corporate Citizenship
& Philanthropy

Stakeholder Engagement

ภาพรวมการพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืนของไทยออยล์

Vision
Mission
SD Policy
Definition
Objective
End goal

Strategy
Road Map
Master Plan
Initiative
Projects
Project Charter

Economic

CSV
Performance
KPI

Growth

Social

Environmental

GRI/SD Report
DJSI Benchmarking

Stakeholder Expectations:
Shareholder/Customer/Employee/Community/Supplier/Contractor/Government/Regulator/Investor

Global Concern:
WBCSD/TBCSD/TEI/SET/UNGC/GRI/DJSI/ICGN/GISR/ISO26000/IOD/VISION2050/Global mega trend

ั ัศน์ พ ันธกิจ ค่านิยมองค์กร
วิสยท
Vision
“A leading fully integrated refining
and petrochemical company in
Asia Pacific”

Mission

Value

 To be in top quartile on performance
and return on investment
 To create a high-performance
organization that promotes teamwork,
innovation and trust for sustainability
 To emphasize good Corporate
Governance and commit to Corporate
Social Responsibility

INITIATIVE

SOCIAL RESPONSIBILITY

SD- Growing Sustainably

A Leading fully integrated refining and
petrochemical company in Asia Pacific

END

Vision

Measurement

MEAN

WAY

Strategic
Direction

Source :
TOP

Focus Area

Enables
KSF

DJSI

Drive business
performance by SD
- Corporate materiality
- Alignment of SD
outcome to business
performance

Stakeholder
Engagement
SD direction
Mng. Involvement

ESG Risk Management

Sustainable Businesses

Project SD Health Check

Create sustainable value
to stakeholders

- High investment projects

- Alignment to megatrend and SDGs

- New Sustainable
Business Options

SD Investment
Criteria
Knowledge
Direction

Sustainable behavior
SDC
SD Road Map and MP

13

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
Strategy: Corporate and SD, points for considerations

1. SD strategy should be in line with corporate strategy.
Identify SD areas that can support corporate achievement.
2. SD can even direct future corporate business, change vision
and regenerate new missions. Use SD as scenario planning
and risk assessment tool to support and guide your
decision making process.
3. Keep in mind SD impacts:
Financial: Revenue and Cost Saving
Non-financial: Risk management and Reputation

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
Strategy: Corporate and SD
Implementation: Governance, Methodology
and Practice
Commitment: SD buy-in and Target & KPI
Action: Activities and Performance

การบริหารความยง่ ั ยืนของไทยออยล์
การกระจายความร ับผิดชอบในแต่ละสายงาน
Governance

คณะกรรมการเพือ
่ การพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน

แต่ งตัง้ เดือนมิถุนายน 2559
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ความยั่งยืนเข้ าสู่
ทุกกระบวนการทางานแบบบูรณาการ

คณะกรรมการ
Sustainable Development

EVP

CEO

CEO เป็นประธานกรรมการ

EVP

รองกรรมการและผู้ช่วยรองกรรมการ
เป็นกรรมการคณะกรรมการฯ

EVP

บทบาทและหน้าที่
กาหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ ฯลฯ

ผลักดัน
และบูรณาการ

ส่งเสริม
วัฒนธรรม

ให้คาปรึกษา

อนุมัติแผน

อานาจแต่งตั้ง
คณะทางาน
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นโยบายการบริหารจ ัดการความยง่ ั ยืน
เครื อไทยออยล์ มุ่งมั่นเป็ นผู้นาในการดาเนินธุรกิจตามแนว

ประกาศนโยบาย
กันยายน 2556

ทางการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ด้ วยการสร้ างความเชื่อมั่นต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผ่ านการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ โปร่ งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่ าง
ต่ อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ย่ งั ยืนของสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตามกรอบการบริหาร
จัดการให้ เป็ นแนวปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล โดยมี
นโยบายการดาเนินงาน ดังนี ้
ข้ อ 1 คานึงถึงการรั กษาความสมดุลทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ในการดาเนินงานเพื่อการ
เติบโตอย่ างยั่งยืนของธุรกิจ
ข้ อ 2 ลดผลกระทบจากการดาเนินงานตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ า ไปพร้ อมกับการ
เติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิตดิ ้ านสังคม สิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
ข้ อ 3 พัฒนากลยุทธ์ การเติบโตที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ความสาคัญ
ต่ อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมที่ย่ งั ยืน
ข้ อ 4 ส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน เพื่อ
สร้ างอนาคตที่ย่ งั ยืน
ข้ อ 5 เปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้ านความยั่งยืนอย่ างโปร่ งใส ตามแนวทาง
มาตรฐานสากลที่ได้ รับการยอมรั บเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงานเครื อฯ ทุกคน
มีหน้ าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัตใิ ห้ สอดคล้ องกับนโยบายและกรอบการ
บริหารจัดการความยั่งยืนที่กาหนดนี ้

Sustainable Development
Methodology

Sustainable
Development
[Functional KPI]

Reporting

Benchmarking

[GRI Standard]

[DJSI]

Sustainability awards and recognition is a result of
“good management and monitoring”.

ภาพรวมการพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืนของไทยออยล์
Vision
Mission
SD Policy
Definition
Objective
End goal

Strategy
Road Map

CSV
Performance

Economic

Master Plan

KPI
Growth

Initiative Projects
Social

Environmental

Project Charter

GRI/SD Report
DJSI Benchmarking

Stakeholder Expectations:
Shareholder/Customer/Employee/Community/Supplier/Contractor/Government/Regulator/Investor

Global Concern:
WBCSD/TBCSD/TEI/SET/UNGC/GRI/DJSI/ICGN/GISR/ISO26000/IOD/VISION2050/Global mega trend

Know what’s matter, treat as it’s matter
Stakeholder’s sections
1. Employee Relation
2. Investor Relation
3. Customer Relation

6 main sections are established
and conduct materiality analysis in each group
to reach stakeholders expectation

4. Supplier Relation
5. Community Relation
6. Government Relation

Materiality Assessment

Employee

Shareholders

Customer

Supplier

Community Social and Governance

วิธก
ี ารจ ัดการการพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน

END

“TRUSTED & SUSTAINABLE” COMPANY

ESG in Supply Chain

แผนแม่บทสิง่ แวดล ้อม
และพลังงาน

อ่าวอุดมโมเดล
3 ประสาน

MEAN

WAY

แผนแม่บท SD

Stakeholder
Engagement

Materiality
Assessment

คูม
่ อ
ื การบริหาร
จัดการความยัง่ ยืน
เครือไทยออยล์

OEMS

Communication
and PR

Innovation
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External
Assurance

การข ับเคลือ
่ นความยง่ ั ยืน

Board and
CG Board

ผู้บริหารระดับสูง

SD Committee
หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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แนวทางความร ับผิดชอบต่อพน ักงาน
Practice

ไทยออยล์ ให้ ความสาคัญกับคนเก่ ง
และคนดีเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนของ
ธุรกิจ

Business Outcome

Initiatives
1

Leadership & Talent Development

Stakeholder’s
expectation
Attractive and Competitive
Compensation

Productivity

Net profit/head* in 2016
= 9.21 MB
* Net Profit w/o stock gain/loss

• Top Leader
• Great Leader
• Business Driver

Development Roadmap

2

Career Security

• Team builder
• Performer

Core Function Competency

Performance and
Achievement
Employee Attraction

Core FC for:
• Any New Business
• Logistics
• Trading

Career Growth
Opportunity

3

Specialist Track Management
Mgt.

4

Specialist

• Identify Specialist Job
• Design Career Track
and Reward
• Selection
• Develop
• Evaluate

“HR Cool Mentor”

“ HR Cool Mentor”

Be Together Be POSITIVE

Employee Engagement
82%

81.23 %

2014

2015

84 %

2016

Career advancement

High potential employees
promoted to the key positions

94.7 %

(target = 80%)

แนวทางความร ับผิดชอบต่อสงิ่ แวดล้อม
ไทยออยล์ ผนวกการดูแลด้ านสิ่ งแวดล้ อมเข้ าไปในกระบวนการดาเนินงานปกติ
Global
Concerns

Initiatives : Climate Change Prevention
Carbon
Footprint

Environment and
Energy Master Plan

Performances
Greenhouse Gas Emission in 2016



26,827 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลง

Water Withdrawal in 2016
Renewable energy

Emission
Improvement
Project (EIP)

 ประหยัดน้ าดิบได้ 960 ล้านลิตรต่อปี หรื อ
เทียบเท่าการใช้น้ า 3,200 ครัวเรื อน
 รักษาปริ มาณการแบ่งสรรน้ าใช้
กับภาคการเกษตรและชุมชน

โครงการปรับปรุ งอุปกรณ์ แลกเปลีย่ น
ความร้ อนในหน่ วยกลัน่ น้ามันดิบที่ 3
โครงการเคลือบสารประเภทเซรามิก
ภายนอกผิวท่ อในเตาให้ ความร้ อน
สาหรับเครื่ องปฏิกรณ์

Global warming

Earthquake

โครงการการปรับปรุงประสิ ทธิภาพ
ของหน่ วยกลัน่ น้ามันสู ญญากาศที่ 3

โครงการการล้างทาความสะอาดอุปกรณ์
แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดแผ่ นในหน่ วย
ผลิต CCR-PU1

Energy Intensity Index

 การลดการใช้พลังงานเทียบได้กบั การใช้ไฟฟ้าใน
บ้านเรื อนศรี ราชา 70,000 ครัวเรื อนต่อปี
Financial benefit

Energy Efficiency

ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 195 ล้านบาทในปี 2016
จากโครงการการจัดการสิ่ งแวดล้อม

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
Strategy: Corporate and SD
Implementation: Governance, Methodology
and Practice
Commitment: SD buy-in and Target & KPI
Action: Activities and Performance

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยง่ ั ยืน

เครือไทยออยล์กาหนดเป้าหมายในการเป็นองค์การทีไ่ ด้ร ับการ
ื่ ถือและสามารถดาเนินธุรกิจอย่างยง่ ั ยืนทงในระด
เชอ
ั้
ับประเทศ
ี แปซฟ
ิ ิค
และเอเซย

“TRUSTED & SUSTAINABLE”
COMPANY
ั
สร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สงคมและส
งิ่ แวดล้อม

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่ งแวดล้อม

มุง
่ เน้นการเติบโตทางธุรกิจโดยคานึงถึง
ั
คุณภาพชวี ต
ิ ของชุมชนและสงคม
ตลอดจน
้ ร ัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
การใชท
สูงสุด
่ นร่วมของผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี ทุกกลุม
สร้างการมีสว
้ ส
ี ว
่

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
BUY-IN QUESTIONS

ั เจน?
เห็นประโยชน์ของ SD ไม่ชด
การทาเรือ
่ ง SD เป็ นเรือ
่ งยาก?
งาน SD ควรเป็ นหน ้าทีข
่ องใคร?

ขณะนีบ
้ ริษัทไม่ได ้ดาเนินการใดๆเกีย
่ วกับเรือ
่ ง SD?
ขณะนีฝ
้ ่ ายบริหารของบริษัทให ้ความสนใจ และให ้ความสาคัญ?

License to Operate
In order to provide license to operate and business reliability

Business activities focus on
 risk management
 regulatory compliance
 voluntary basis standard

Stakeholders :

•

Regulators

•

Society

•

Employees

Key success factors :
Flood/Drought

•

Business continuity management

•

Regulation compliance

•

Public participation

No monetary benefit

พ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืนเพือ
่ อะไร

ี่ ง
จ ัดการความเสย
และได้ร ับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ

การปฏิบ ัติทเี่ ป็นเลิศ

สร้างมูลค่าเพิม
่

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
BUY-IN QUESTIONS: Opinion sharing
ั เจน
ประโยชน์ของ SD ไม่ชด
- มองหาประโยชน์ของงานทีท
่ า และสร ้างผลกระทบทีส
่ งู ขึน
้
- ประโยชน์ของSDเกิดกับองค์กรโดยรวม: focused theme
การทาเรือ
่ ง SD เป็ นเรือ
่ งยาก?
- ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เป้ าหมาย และความเข ้าใจถึงความสาคัญและจาเป็ น
- เป้ าหมายทีส
่ งู จะสร ้างผลกระทบทีส
่ งู ขึน
้ การทาให ้สาเร็จต ้องการการ
สนับสนุน และผลักดัน >>> top down
งาน SD ควรเป็ นหน ้าทีข
่ องใคร?
ขณะนีบ
้ ริษัทไม่ได ้ดาเนินการใดๆเกีย
่ วกับเรือ
่ ง SD?
ขณะนีฝ
้ ่ ายบริหารของบริษัทให ้ความสนใจ และให ้ความสาคัญ?

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
ROLE ON SD
1. พนักงานทุกคนปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ ให ้บริษัทยังยืน
ี ความต ้องการ สงิ่ ทีม
2. ผู ้จัดการรู ้จักผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ี
ความสาคัญ และตอบสนองต่อความสาคัญนัน
้ อย่าง
สมดุลย์
3. ฝ่ ายจัดการ และExecutives ตอบสนองต่อความต ้องการ
ี โดยรวม
ทีค
่ วามสาคัญหลากหลายของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
อย่างสมดุลย์ สร ้างความสามารถทางธุกจิ บรรลุความ
ั ้ และระยะยาว
คาดหวังทีส
่ าคัญทัง้ ในระยะสน
4. BoD กาหนดทิศทางและนโยบายหลัก พิจารณากลยุทธ์
และเป้ าหมาย สนับสนุนทรัยพากร และเป็ นผู ้นาการ
ปรับตัวเพือ
่ ความคงอยูข
่ ององค์กร

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
Key Activities showing Commitment from the top
1 DJSI Membership has
been set as Annual Corporate
KPI since 2013.
3 Sep 20th, 2013:
BoD approved
Thaioil Group SD Policy.

4 Jan 21st, 2014:
Executive Meeting
Endorsed SD Master
Plan for 2014-2018.

2 Jan 1st, 2013:
Set up Sustainable
Development Function,
directly reported to CEO.

5 Jun 30th, 2016: SD Committee
was announced with purpose to
enhance and integrate SD activities
for better impacts.

Commitment: SD buy-in and Target & KPI
KEY TARGET AND KPI FOR SD
for driving business performance (example)
การพ ัฒนาอย่างยงยื
่ ั นอยูใ่ นมุมมองกลยุทธ์องค์กรทุกด้าน
มุมมองด้านความยง่ ั ยืน

มุมมองด้านการเรียนรูแ
้ ละพ ัฒนา

ความผูกพันของพนักงาน

ความพึงพอใจของลูกค ้า

ความพึงพอใจของชุมชน

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Key STS project progress)

Effective risk and opportunity management

อัตราการเกิดอุบัตเิ หตุ

EIA approve as effective environmental
and social management

ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน
ดัชนีช
้ วี้ ด
ั ประสท

มุมมองด้านการเรียนรูแ
้ ละพ ัฒนา

ดัชนีชวี้ ด
ั ด ้านสุขภาพองค์กร

ิ ธิภาพด ้านบุคลากร
ดัชนีชวี้ ด
ั ประสท

From Strategy to Implementation, from
Commitment to Action: Building blocks
Strategy: Corporate and SD
Implementation: Governance, Methodology
and Practice

Commitment: SD buy-in, Target & KPI
Action: Activities and Performance

Action: Activities and Performance
SD function
DJSI

Improvement

Routine

Gap analysis

OEMS-SM

แผนแม่บท SD

SMEs
Compliance and
Operational Excellence and
Gap closure

SD report

Valuation of return (CSV)

SD for Thai Oil
Investment
Decision (TIM)
SD context scanning

Master Plan projects

Action: Activities and Performance
(ตัวอย่าง) การพัฒนาอย่างยั่งยืนด ้านสงั คม
Talent attraction and
retention

 ดัชนีความผูกพันของพนักงานทีม
่ ต
ี อ
่ องค์กร 84%
ในปี 2016
 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการทีเ่ ป็ นธรรม
 Specialist Track Management

Human capital development

 Leadership & Talent Development Program
ื ทอดตาแหน่ง (Successor)
 สามารถพัฒนาผู ้สบ
ในตาแหน่งงานทีส
่ าคัญต่อองค์กรได ้มากถึง 94.7% ของ
ตาแหน่งงานสาคัญในปี 2016
 Human Capital Index (HCI) : opportunity for employees,
employee readiness, employees engagement

Labor practice

ิ ธิมนุษยชนในทีท
 ประกาศ “นโยบายสท
่ างาน” ในปี 2558 และ
ิ ธิมนุษยชนสาหรับคูค
“นโยบายธุรกิจและสท
่ ้า” ในปี 2559

Occupational health
and safety

 สถิตค
ิ วามปลอดภัยและอาชวี อนามัยทีด
่ อ
ี ย่างต่อเนือ
่ ง
 โครงการ Safe White Green

Action: Activities and Performance
(ตัวอย่าง) การพัฒนาอย่างยั่งยืนด ้านสงิ่ แวดล ้อม
Climate strategy

Release to
environment



ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงานในปี 2016
โครงการเพิม
่ ประสท
้ งงานลงกว่า 470,699 กิกะจูล เทียบ
สามารถลดการใชพลั
ได้กับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนศรีราชา 70,000 ครัวเรือน



ลดค่าใชจ่้ ายด ้านพลังงานทีล
่ ดลงประมาณ 195 ล ้านบาท
และลดการปล่อยก๊าซฯ ทางตรงลงกว่า 26,000 ตัน

 ไม่มก
ี ารหกรั่วไหลของน้ ามันและสารเคมี
อย่างมีนัยสาคัญ

Water risk management  การบริหารจัดการความเสย
ี่ งด ้านการจัดหาน้ าทีม
่ ี

ิ ธิภาพ
ประสท

 หน่วยการกลัน
่ น้ าทะเลให ้เป็ นน้ าจืดรองรับได ้สูงสุดถึงร ้อยละ
้
60 ของปริมาณน้ าทีใ่ ชในกระบวนการผลิ
ตในปั จจุบน
ั

Action: Activities and Performance
ั
(ต ัวอย่าง) ด้านสงคม

(ต ัวอย่าง) ด้านสงิ่ แวดล้อม

Total Recordable Case Frequency : TRCF

Energy Intensity Index : EII

Human Capital Index : HCI (%)

4th Consecutive Year as the Member of
DJSI Emerging Markets

3rd Consecutive Year of leading positions:
Energy Industry Group Leader
Oil and Gas Industry Leader

ความภาคภูมใิ จของเครือไทยออยล์
 Top 15% in

 Develop
sustainability
master plan
& roadmap

Best Oil & Gas
Company in Asia
By World Finance

CSR -DIW

TQC

Zero-Accident

2552

Outstanding CSR

 World Finance
 Best IR

 Best CSR
 Top CG report

TQC

ASEAN & Thailand

Energy Awards

 Alfa Awards
 Thailand Energy
Awards

2553

2554

2555

Zero-Accident

RobecoSAM
sustainability
yearbook

SAA Awards & Best IR

Best CSR & top
CG report

Thailand
Energy Awards

2556

Comprehensive
External Assurance

 Fitch Ratings
 Thailand TOP Company
 Asia’s Best CEO & best
investor relation

 ESG 100
 Sustainability
awards

Award of HOHOR
CG & CSR 2012-2014

ESG 100
CSR-DIW

Alfa Awards

Thailand
TLB Zero
Accident Energy Awards

2557

2558

Comprehensive
External Assurance

Comprehensive
External Assurance

Thailand
Energy Awards

2559 >

