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เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์

รายงานผลฉบับนี้มีข้อมูลเสริมอยู่ในเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเนื้อหา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อมของเชลล์ นอกจาก
นี้ในเว็บไซต์ยังมีรายละเอียดพิเศษเกี่ยวกับแนวทางและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเชลล์ด้วย
เว็บลิงค์ในแต่ละหน้าบอกให้ทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหน

นธมิตร
“สมาชิเสีกยในชุงจากพั
มชนกลุ่มต่างๆ ที”
่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของเชลล์ รวมทั้ง

พนักงานที่ทำงานในแหล่งปฏิบัติการเหล่านั้น ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเชลล์ในพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญ และยังมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเชลล์ในประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางอย่าง โปรดอ่านการประเมินผลอย่างเสรีของคนเหล่านี้ได้ในกรอบ
“เสียงจากพันธมิตร”

K

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

เรามีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน และบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั่วโลกด้วยวิธีการที่ดีขึ้นในทุกๆ พื้นที่ที่เราเข้าไปปฏิบัติการ

อย่าเชื่อเพียงแค่คำพูดของเรา

ในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาการรายงานผลของเชลล์ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รอบรู้ในประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาพูด ได้ประเมินความสมดุลและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ตลอดจนวิธีการตอบรับกับปัญหาของ
เชลล์ในรายงานฉบับนี้อีกครั้ง ตามหลักการรับรองคุณภาพข้อมูล AA1000
Assurance Standard (หน้า 38–39)

สถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทั่วโลก (GRI)

เรายังคงจัดทำรายงานตามข้อแนะนำของสถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทัว่
โลก (GRI) อีกต่อไป และได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารบางอย่างเพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อแนะ
นำใหม่รนุ่ ที่ 3 (G3) ทีอ่ อกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 ดูขอ้ มูลทัง้ หมดเกีย่ วกับการใช้
GRI ของเราได้ท่ี

การรับรองจากภายนอก

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1999

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001
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เรื่องของเชลล์

สาส์นจากประธานคณะผู้บริหาร

ภาพรวมเกี่ยวกับเชลล์

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ (Shell Sustainability Report) ซึ่งจะชี้แจงให้คุณทราบถึง
ความพยายามของเราในการรับมือกับปัญหาท้าทายเกี่ยวกับพลังงานทั่วโลกในปี 2006

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีระดับโลก มีการดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศ
และมีบุคลากรที่รับจ้างทำงานในกลุ่มบริษัทประมาณ 108,000 คน
เชลล์แบ่งงานธุรกิจออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ :
 

กลุ่มธุรกิจ UPSTREAM

กลุ่มธุรกิจ upstream ของเชลล์มี 2 แผนก คือ แผนกการสำรวจและการผลิต
กับแผนกก๊าซและไฟฟ้า มีหน้าที่ :
• สำรวจหา และผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• นำก๊าซธรรมชาติมาผ่านกระบวนการให้เป็นก๊าซเหลว และทำการขนส่งก๊าซเหลว
• ดำเนินการตลาดและธุรกิจค้าขายก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า
• แปลงก๊าซธรรมชาติให้เป็นเชื้อเพลิงปลอดมลพิษสำหรับภาคการขนส่ง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ
• ส่งเสริมพัฒนาโอกาสทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากถ่านหิน
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเชลล์โดยเฉพาะ

กลุ่มธุรกิจ DOWNSTREAM

กลุ่มธุรกิจ downstream ของเชลล์มี 2 แผนก คือ แผนกผลิตภัณฑ์น้ำมัน
และแผนกสารเคมี มีหน้าที่ :
• กลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
และวัตถุดิบสารเคมีต่างๆ
• ดำเนินธุรกิจค้าขายและขนส่งน้ำมันดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
โดยการขนส่งทางเรือไปทั่วโลก
• สง่ มอบและจัดจำหน่ายน้ำมันเชือ้ เพลิง ดีเซล และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการกลัน่
โดยอาศัยเครือข่ายคลังสินค้า ระบบท่อส่งจ่าย และรถบรรทุกน้ำมันบนท้องถนน
• ดำเนินการตลาดด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล รวมทั้งเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำ
มันหล่อลื่นอื่นๆ สำหรับการใช้ในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง
• ผสม จัดจำหน่าย และดำเนินการตลาดด้านเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับภาค
การขนส่ง
• ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีให้แก่ผบู้ ริโภคในภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลก
กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฮโดรเจน และคาร์บอนไดอ็อกไซด์ มีหน้าที่ :

• ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่อาศัยพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
• ส่งเสริมพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจน
• ร่วมมือในการวิจัยเพื่อหาทางลดผลกระทบอันเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ รวมถึงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์

ตามรายงาน เชลล์มีความท้าทายที่จะต้องคิดหาคำตอบอยู่ 3 ประการ คือ 1. ความท้าทายในการจัดหาพลังงานเพิ่มขึ้นให้ได้เป็นจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและบรรเทาความยากจน 2. การส่งมอบพลังงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างราบรื่น และ 3. การทำสิ่งเหล่านี้
ด้วยวิธีการที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีค.ศ. 1997 เชลล์ได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาที่
ยั่งยืน และหัวใจสำคัญของเจตนารมณ์ดังกล่าวอยู่ที่การรับมือกับความท้าทาย และในขณะเดียวกันก็ดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทาง
การเงินด้วย
การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และการเติบโตทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนของเราในปี 2006 เราได้ประสบความสำเร็จที่ดีเด่นในด้านการเงิน
และการดำเนิ น งาน โดยทำเงิ น ได้ ม ากกว่ า 26 พั น ล้ า นดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ และสามารถจั ด หาพลั ง งานสำรองประมาณสองพั น ล้ า น
บาร์เรลเพิ่มเข้ากับปริมาณก๊าซ น้ำมัน และเหมืองสำรองที่มีอยู่แล้ว กำไรส่วนใหญ่เหล่านี้เราได้นำไปลงทุนใหม่ในธุรกิจของเรา และใช้ไป
ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงงานของเรา และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านพลังงาน โดยการเพิ่มทุนในการวิจัยและพัฒนา 50% เมื่อปีที่
แล้ว เป็นต้น
ผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วยืนยันให้เราเห็นว่า การทำงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ทางธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก การทำงานที่ดีจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก หากเราขาดจิตสำนึกที่แน่วแน่ในเรื่องความปลอดภัย วัฒนธรรมการทำงานในด้านอื่นๆ ของเราจะพลอยเสื่อมคุณค่าไปด้วย
การขานรับต่อความวิตกห่วงใยในเรื่องปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นภาระที่สำคัญด้วยเช่นกัน ผมเคยพูดย้ำหลายครั้งว่า สำหรับเรา
แล้ว ข้อถกเถียงในเรื่องผลกระทบของก๊าซ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่มีต่อสภาพอากาศนั้นได้ยุติไปแล้ว ผมยินดีที่เห็นว่าบุคลากรของเรากำลังดำเนินการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผมในการมองหาวิธีการที่จะลดผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์อันเกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ประเด็นที่
เราสนใจอย่างยิ่งในเวลานี้ก็คือ การหาแนวทางลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และเรามีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะคิดหาทาง
กักเก็บก๊าซ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ด้วยวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปีค.ศ. 2006 เราได้พยายามดำเนินการทำสิ่งต่างๆ เพื่อปัดเป่าความวิตกกังวลของชุมชนในท้องถิ่น และสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่
ผลจากความพยายามเหล่านี้ ทำให้การปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการท่อส่งก๊าซในไอร์แลนด์ของเรารุดหน้าได้ต่อไป (หน้า 26) ในประเทศ
รัสเซีย การตกลงจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Gazprom ได้ช่วยถางทางให้เชลล์สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการ Sakhalin II ต่อ
ไปจนแล้วเสร็จ และทำให้กลุ่มธุรกิจร่วมทุนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เป็นผลตามความมุ่งมั่นที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (หน้า 34) ที่
ประเทศไนจีเรีย เราได้หยุดการผลิตลงประมาณครึ่งหนึ่งในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งทำให้เราไม่
สามารถที่จะให้ความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาของเราที่ทำงานที่นั่นได้ (หน้า 32)
นอกจากนี้ เรายังได้กำหนดมาตรฐานวิธีการขึ้นมาเพื่อควบคุมผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพยายามเรียนรู้จากความสำเร็จและ
ความล้มเหลวของเรา ตัวอย่างเช่น เราได้แนะนำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลกเป็นครั้งแรก (หน้า 21) และได้ให้ความสำคัญมาก
ยิ่งขึ้นกับการพัฒนาแบบยั่งยืนในระยะเริ่มต้นของโครงการใหม่ๆ ภายในกลุ่มธุรกิจ upstream นอกจากนี้ โครงการสถาบันวิชาการด้านโครงการ
(Project Academy) ของเราซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2005 เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของผู้จัดการโครงการก็กำลังก้าวหน้าไปด้วยดี และโรง
งานใหญ่ๆ ของเราทุกแห่งที่อยู่ใกล้ชุมชนก็กำลังใช้แผนมาตรฐานการทำงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
รายงานผลความยั่งยืนปีนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือดำเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง ตามคำพูดของผมที่ให้สัมภาษณ์
ในหน้า 4 บริษัทเอกชนชั้นนำและผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาในด้านพลังงานได้ตามลำพัง รัฐบาลจึงจำเป็นที่
จะต้องกำหนดกรอบโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการพลังงานใหม่ๆ ในเทคโนโลยีที่สะอาด และในการอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจตราและคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาเอกเทศ (External Review Committee) (หน้า 38–39) มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อรายงานผล
ฉบับนี้ แต่นั่นแหละ การสนทนาใดๆ ก็ตามย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไปทุกจุด อย่างไรก็ตาม เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงในจุดต่างๆ ที่สำคัญ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่งมีผลทำให้รายงานของเราดีขึ้น
ผมหวังว่ารายงานฉบับนี้ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินได้ด้วยตัวคุณเองว่า เรากำลังปฏิบัติการตามความ
มุ่งมั่นของเราได้ดีเพียงใด เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านพลังงานของโลกด้วยวิธีการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เยอรูน วัน แดร์ เวียร์
ประธานคณะผู้บริหาร
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เชลล์และความท้าทายในด้านพลังงาน

พลังงานในช่วงเวลาหนึ่ง
ร้อยปี

ความท้าทายในด้านพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่นี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ในวาระการฉลองครบรอบ
100 ปีของเชลล์ เราจะมองย้อนกลับไปดูว่ามีบทเรียนอะไรบ้างที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องของ
พลังงานในศตวรรษที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่กำลังเพิ่มสูง
ขึ้นในศตวรรษนี้

ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยปีที่เราได้ดำเนินการจัดหาพลังงานที่จำเป็น
สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่มี
ประโยชน์เพือ่ รับมือกับปัญหาท้าทายเกีย่ วกับพลังงานในปัจจุบนั

ความต้องการพลังงานเพื่อการพัฒนา

ประการแรก การพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจำเป็นต้อง
อาศั ย พลั ง งานสมั ย ใหม่ ท ี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น ศตวรรษ
ที ่ ผ ่ า นมาชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ในช่ ว งระยะการพั ฒ นาเพื ่ อ ให้ พ ้ น
จากภาวะความยากจน คนในสังคมจะต้องการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก คาดได้ว่าเมื่อจำนวนประชากรเพิ่ม
ขึ้น และมาตรฐานการดำรงชีวิตสูงขึ้น ความต้องการพลังงานสมัยใหม่
ที่มีประสิทธิภาพก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อเปรียบเทียบโลกใน
ปัจจุบันกับเมื่อปีค.ศ. 1907 ซึ่งเป็นปีที่เชลล์ก่อตั้งขึ้น คนในโลกปัจจุบันมีความมั่งคั่งสูงขึ้นกว่า 30 เท่า และภายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน
ประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นสี่เท่า ดังนั้น ความต้องการพลังงานทั่ว
โลกจึงสูงขึ้นกว่าสิบเท่า และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามการคาดการณ์ของเราและขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ
(International Energy Agency (IEA)) ความต้องการในการบริโภคพลังงานอาจเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าภายในปีค.ศ. 2050 เมื่อจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และจีนกับอินเดียยังคงประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อไป

ความมั่นคงของพลังงาน

ประการที่สอง พลังงานเป็นเรื่องของการวางแผน และรัฐบาลมักจะ
มีมาตรการดำเนินการเพื่อไม่ให้การส่งมอบพลังงานต้องหยุดชะงัก
มาตรการป้องกันการขาดแคลนพลังงานมีตั้งแต่การแปรรูปกิจการ
อุตสาหกรรมน้ำมันของเอกชนให้เป็นของรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
เม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 1938 ไปจนถึงคำสั่งห้ามค้าขายน้ำมันในช่วงทศวรรษปี 1970 การเมืองได้เข้ามามีบทบาทแทรกแซงตลาดพลังงาน
เป็นประจำ ความมั่นคงในการมีพลังงานบริโภคในศตวรรษที่แล้ว
ขึ้นอยู่กับการที่ประเทศผู้บริโภคจะต้องมองหาแหล่งส่งมอบพลังงาน
หลายๆ แห่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเขตภูมิภาค
หรือแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไป

คุณทราบไหมว่า
• เชลล์ผลิตน้ำมันประมาณ 2.5% ของปริมาณน้ำมันทัว่ โลก
และก๊าซธรรมชาติ 3% ของปริมาณทีม่ อี ยูท่ ว่ั โลก

• เชลล์มหี นุ้ ส่วนในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับบรรษัทน้ำมันข้ามชาติอน่ื ๆ ปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเหล่านีม้ เี พียงพอทีจ่ ะผลิต
ไฟฟ้าสำหรับผูใ้ ช้ภายในบ้านกว่า 31 ล้านครัวเรือน

• ทกุ ๆ สีว่ นิ าทีจะมีเครือ่ งบินเข้ารับบริการเติมเชือ้ เพลิง
อากาศยานของเชลล์

• เชลล์มเี ครือข่ายศูนย์บริการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (45,000

แห่ง) ทุกๆ วินาทีจะมีรถ 200 คันเข้ารับบริการเติมน้ำมัน
ของเชลล์ตามศูนย์บริการเหล่านี้

• เชลล์เป็นหนึง่ ในบริษทั ชัน้ นำผูจ้ ดั จำหน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพสำหรับภาคการขนส่ง
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โลกในปีค.ศ. 2050:

ประชากร 9 พันล้านคน
ความสำคัญทางยุท ธศาสตร์ใ นด้า นพลั ง งานไม่ ม ี ท ี ท ่ า ว่ า จะลดลง
ทั้งนี้ เพราะโลกยังคงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และ
น้ำมันของโลกที่พอจะมีเหลืออยู่และ "หาได้ง่าย" ก็ไปรวมกันอยู่ใน
เพียงไม่กี่ประเทศ

พลังงานปลอดมลพิษ

ประการที่สาม พลังงานจะสะอาดมากยิ่งขึ้นในอนาคต สังคมยิ่งร่ำรวย
ความคาดหวั ง ของคนในสั ง คมยิ ่ ง สู ง ขึ ้ น ปั ญ หาท้ า ทายใหม่ ๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเริ่มปรากฏให้เห็นชัด รัฐบาลได้ออกนโยบายใหม่ๆ
เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและบริ ษ ั ท ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พลั ง งานที ่ ม ี ค วาม
คิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ ค ิ ด ค้ น พั ฒ นาเทคโนโลยี แ นวใหม่ แ ละวิ ธ ี ก าร
ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อศตวรรษที่แล้ว รถยนต์
(“รถม้าที่ไม่ต้องอาศัยม้าลาก”) ได้ช่วยแก้ปัญหาความสกปรกจาก
มูลม้าในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น และไฟฟ้าได้ช่วยขจัดปัญหาควันและอันตรายจากเทียนไขและตะเกียงก๊าซ
ในช่วงทศวรรษปีค.ศ. 1970 และ 1980 การออกกฎหมายควบ
คุ ม มลภาวะได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด กระแสการคิ ด ค้ น หาวิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ฝนกรดและมลพิษในอากาศ ไปจนถึงเทคโนโลยีถ่านหินที่สะอาด
เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และเชื้อเพลิงที่สะอาดสำหรับการขนส่ง นอกจากนี้ การหันมานิยมใช้ก๊าซธรรมชาติกันอย่างแพร่หลาย
มีผลทำให้คุณภาพของอากาศในประเทศที่พัฒนาแล้วดีขึ้นอย่างรวด
เร็ว เวลานี้รถรุ่นใหม่ๆ ปล่อยไอเสียน้อยลงกว่า 90% เมื่อเทียบกับ 30
ปีก่อน เป็นไปได้ว่าต่อไปในอนาคต เมืองใหญ่ๆ ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีปัญหามลภาวะอยู่ในเวลานี้ จะกลายเป็นเมืองปลอดมลภาวะ
เพราะประเทศเหล่านี้จะร่ำรวยขึ้น จึงสามารถที่จะสร้างโรงงาน หรือหา
ซื้อรถและเชื้อเพลิงสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้
ความเปลี ่ ย นแปลงของสภาพอากาศเป็ น ความท้ า ทายล่ า สุ ด ที ่
ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ และเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องผนึกกำลัง
กันแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงาน หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกั ก เก็ บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดอ็ อ กไซด์ จ ากเชื ้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
และหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของพลังงานจะมีทางเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการอาศัยนโยบายของรัฐ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัทในภาคเอกชน

เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทางเลือก

ประการสุ ด ท้ า ย
ตั ว อย่ า งจากศตวรรษที ่ ผ ่ า นมาแสดงให้
เห็นว่า พลังงานซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คือ มีคุณภาพสูง สะดวกที่จะใช้
และราคาไม่สูงเกินกำลังซื้อ เชื้อเพลิงฟอสซิลมีพลังงานหนาแน่น
และหาได้แทบทุกแห่งในโลก จึงยากที่พลังงานจากแหล่งอื่นๆ จะสู้ได้
นอกจากนี้ เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงตอบสนองความต้องการราว 80%
ของความต้องการพลังงานทั้งหมด และสัดส่วนนี้ค่อนข้างคงที่ใน
ช่วงศตวรรษที่แล้ว ความต้องการพลังงานที่เหลือส่วนใหญ่ได้รับการชด
เชยด้วยพลังงานน้ำและพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับพลังงานหมุนเวียน
เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์
ตอบสนองความต้องการไม่ถึง 1% ของความต้องการเชื้อเพลิงในปัจจุบัน และจวบจนทุกวันนี้ ปัญหาใหญ่ของพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็น
เรื่องของราคาที่ค่อนข้างจะสูงเกินไป
ความต้ อ งการในด้ า นพลั ง งานบวกกั บ กระแสความวิ ต กห่ ว งใย
ต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชลล์และ IEA คาดว่า
นั บ แต่ น ี ้ ไ ปความต้ อ งการพลั ง งานหมุ น เวี ย นจะเพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งรวด
เร็ว เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะความต้องการพลังงานจะสูง
ขึ้นอีกมาก เราคาดว่าในหลายทศวรรษข้างหน้า พลังงานส่วนใหญ่ที่

โลกต้องการจะยังคงได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่นั่นเอง
ปริมาณถ่านหินสำรองยังมีเพียงพอสำหรับใช้ไปได้นานกว่า 100 ปี
และเชื่อว่าน้ำมันและก๊าซยังคงมีปริมาณเหลืออยู่มากพอที่จะนำมา
พัฒนา เวลานี้แหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่ค้นพบใหม่มักจะอยู่
ในบริเวณพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากขึ้นทุกที แต่ประสบการณ์จาก
ศตวรรษก่อนบอกให้รู้ว่าวิทยาการที่ทันสมัยจะช่วยให้การลงทุนพัฒนา
แหล่งพลังงานเหล่านี้ประหยัดและคุ้มค่า และช่วยให้สามารถเพิ่มการ
ผลิตจากแหล่งทดแทนอื่นๆ เช่น ทรายน้ำมัน เป็นต้น

บทบาทของเชลล์

เชลล์มีบทบาทในการจัดหาเทคโนโลยี และได้ลงทุนพร้อมทั้ง
พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรเพื ่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานมาเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ เวลานี้เรา
ได้นำกำไรส่วนใหญ่ไปลงทุนในการเจาะสำรวจ ผลิต และกลั่นแยก
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และตัง้ แต่ปคี .ศ. 2000 เป็นต้นมา เชลล์ได้ใช้
เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า และ ในปีค.ศ. 2006 ได้ลงทุนไปถึง 25
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เทคนิควิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถผลิตน้ำมันจากหลุมเดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้มากขึน้ และยังทำ
ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำมันขนาดเล็กหรือที่พัฒนาได้
ยาก เชลล์พยายามสรรหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ด้วยการ
เจาะสำรวจในแหล่งน้ำลึกพิเศษ สกัดน้ำมันจากทรายน้ำมัน (หน้า 14)
และเพิม่ การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (หน้า 9) เป็นต้น
เวลานี้เชลล์กำลังพัฒนาพลังงานทดแทนน้ำมันสำหรับภาคการขนส่ง
และการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยี GTL ของเชลล์จะเปลีย่ นสภาพก๊าซธรรม
ชาติให้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดสำหรับการขนส่ง และเป็นทางเลือกอีก
อย่างหนึ่งที่เกิดจากการพยายามสรรหาพลังงานเพิ่มเติมของเชลล์
(หน้า 9) ในปีค.ศ. 2006 แผนก Shell Hydrogen ได้เปิดสถานีบริการเชือ้
เพลิงนำร่อง 5 แห่ง และแผนก Shell Renewables กำลังลงทุนในธุรกิจ
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ เชลล์ยงั เป็นหนึง่ ในบริษทั ผูจ้ ดั
จำหน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพชัน้ นำของโลกด้วย (หน้า 15)
การควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งที่มีสารซัลเฟอร์ต่ำของเชลล์ช่วยลดมลภาวะในอากาศ และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากถ่าน
หินของเชลล์ชว่ ยลดมลพิษจากการใช้ถา่ นหิน และแผนกการสำรวจและ
การผลิตของเชลล์กำลังลงทุนเพื่อหาทางหยุดการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และลดปริมาณมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกอันเกิด
จากการปฏิบตั งิ านของเรา (หน้า 16)
แผนก Shell Trading ได้กลายมาเป็นผูน้ ำในโครงการแลกเปลีย่ นสิทธิ
ประโยชน์จากการลดสารคาร์บอน และเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสำหรับโครงการนำร่องเพือ่ กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ (หน้า 20)

เพิม่ ขน้ึ อีก 2.5 พันล้าน จากจำนวนประชากรทีม่ อี ยู่
6.5 พันล้านคนในปัจจุบนั
จำนวนประชากรโลกในปีค.ศ. 1907 มีไม่ถึง 1.7
พันล้านคน

โลกร่ำรวยขึ้น 4–5 เท่า

เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ความมั่งคั่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ประเทศผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมทก่ี ำลังพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว

บริโภคพลังงานเพิม่ ขึน้ สองเท่า

การบริโภคพลังงานจะเพิม่ ขึน้ อีกเป็นสองเท่าเมือ่ เทียบกับปัจจุบนั
และเพิม
่ ขึน้ อีกเกือบ 25 เท่าเมือ่ เทียบกับการบริโภค
พลังงานในปีค.ศ. 1907 ซึง่ เป็นปีทเ่ี ชลล์กอ่ ตัง้ ขึน้

ประสิทธิภาพสูงขึน้ สองเท่า

ความร่ำรวยทีเ่ พิม่ ขึน้ หนึง่ ดอลล่าร์สหรัฐฯ จะใช้พลังงานเพียง
ครึง่ เดียวของจำนวนพลังงานทีใ่ ช้ในปัจจุบนั

มีพลังงานมากขึ้น 6–10 เท่า
เมือ่ เทียบกับปัจจุบนั โดยการสรรหาพลังงานจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และเชือ้ เพลิงชีวภาพ เป็นต้น

การรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทาย ใน
ด้านพลังงาน
เชลล์จะอาศัยบุคลากร เงินลงทุน และวิทยาการแนวใหม่
เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ :
• เร่งมือในการสำรวจหาและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น

• รักษาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่
ในเขตภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก

• พัฒนาพลังงานทดแทนน้ำมันสำหรับภาคการขนส่ง
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
•  ประวัติความเป็นมาของเชลล์ในรอบ 100 ปีแรก
•  สถานการณ์พลังงานในระยะยาวตามสายตาของเชลล์

www.shell.com/energychallenge

• พัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับการผลิตไฟฟ้า
• แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006



การรับมือกับความท้าทายในด้านพลังงานของเชลล์

ความยั่งยืนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเชลล์
เยอรูน วัน แดร์ เวียร์ และอารอน เครเมอร์ ประธานและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Business
for Social Responsibility) พูดถึงแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ของเชลล์ และบทบาทของเชลล์ที่มีต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณคิดว่าสถานะของเชลล์จะเป็นอย่างไรในอนาคต –
เชลล์จะเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจพลังงาน
หรือธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนกันแน่

เชลล์เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเทคโนโลยีที่ช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้
ถ่ า นหิ น และเชลล์ ไ ด้ พ ยายามสรรหาพลั ง งานทางเลื อ กใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากแหล่งพลังงานเหล่านี้ให้
ได้อย่างน้อยหนึ่งประเภท ผมคาดว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปในเวลา
หลายสิบปีข้างหน้าโลกยังต้องการพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและ
อินเดียผมจึงมั่นใจว่าในด้านผลตอบแทนทางการเงิน
เรายังจะไปได้อีกไกล โดยเฉพาะถ้าเราเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสาร
ไฮโดรคาร์บอนที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการเป็นผู้นำ
ในการบริหารการจำกัดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ตามแผนกลยุทธ์ที่
เหมาะกับเชลล์ เชลล์จะเพิ่มเงินลงทุนในการผลิตน้ำมันและก๊าซของ
กลุ่มธุรกิจ Upstream และจะส่งเสริมการตลาดและกลั่นน้ำมันของกลุ่ม
ธุรกิจ Downstream เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น

พูดแบบนี้เหมือนกับคุณกำลังคิดว่ายังมีเวลาพอที่จะไม่
ต้องไปสนใจกับวิกฤตการณ์สภาพอากาศ

สังคมต้องการให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกอย่างจริงจัง แต่
ปริมาณการลดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักวิทยาศาสตร์และรัฐ
บาล นักวิทยาศาสตร์จะระบุผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามสัดส่วนของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในบรรยากาศ จากนั้นรัฐบาลจะทำหน้าที่ต่อ
โดยตัดสินว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ระดับไหนที่ยอมรับได้
แล้วนำเสนอนโยบายเพื่อดำเนินการให้เป็นผลตามนั้น
เราเป็นผู้นำบริษัท ดังนั้นเราจึงสนับสนุนที่จะให้มีการดำเนินการแก้
ไขปัญหามลพิษ และจะช่วยแนะนำรัฐบาลโดยอาศัยความรู้ในเรื่อง
พลังงานที่เรามีอยู่ เราได้ลงทุนคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อจัดหาพลังงานเพิ่มเติมควบคู่ไป
กับการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ตามการเรียกร้องของสังคม
ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในเรื่องพลังงานจะเปิดโอ-
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กาสให้เชลล์สามารถพัฒนาธุรกิจจากวิธีการแนวใหม่ เพื่อลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ไว้ใต้พื้นโลก หรือการอัดฉีดก๊าซคาร์บอนไดอ็ อ กไซด์ ล งไปในแหล่ ง น้ ำ มั น ที ่ ม ี อ ยู ่ เ พื ่ อ ผลิ ต น้ ำ มั น ให้ ไ ด้ ม ากขึ ้ น
ผมเชื่อว่าเราทำได้

น้ำมันจากต่างประเทศและให้ราคาสูงขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้นมีผลทำให้ดำเนินธุรกิจได้ยากมากขึ้น ในกรณีนี้ คุณจะต้องฉลาดและสนใจติด
ตามรับฟังข้อมูล คุณจะต้องเป็นผู้นำในการแข่งขัน โดยอาศัยเทคโนโลยีและการบริหารโครงการที่เหนือกว่า และสนับสนุนสิ่งที่พันธมิตร
ทางธุรกิจในภาครัฐเห็นว่าสำคัญที่สุด

การออกกฎหมายบังคับให้ลดคาร์บอนเป็นจำนวนมาก
อาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แล้วทำไมเชลล์จึงหันไปลงทุนพัฒนา
น้ำมันจากทรายน้ำมันและหินน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์มากที่สุด การทำเช่นนี้จะให้ผล
ตอบแทนที่คุ้มค่า หรือเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

เชลล์ได้ร่วมมือทำงานกับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันของชาติต่างๆ
ในระบบที่เรียกว่า ‘เพื่อนคู่หู’ โดยที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จาก
ส่วนที่เป็นข้อดีของกันและกัน เราได้ทำงานในระบบนี้กับบริษัทต่างๆ
เช่น บริษัท Saudi Aramco และกับบริษัทพันธมิตรในประเทศ
โอมานและประเทศจีน

รัฐบาลใช้ภาษีและข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซมลพิษเป็นตัว
กำหนดประเภทของพลังงานที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลจะตัด
สินว่าควรอนุญาตให้พัฒนาทรายน้ำมันเพื่อรับมือกับปัญหาพลังงาน
ขาดแคลนหรือไม่ หรือควรจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
มากน้อยเพียงใด หน้าที่ของเราคือแจ้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากการปฏิบัติงานของเรา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดมลภาวะ
และชี้ให้รัฐบาลเห็นว่ารัฐควรจะกำหนดโนบายหรือมีแรงจูงใจอะไร
บ้ า งที ่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารนำเทคโนโลยี เ หล่ า นี ้ ม าใช้ ใ นการลงทุ น
เพื่อผลกำไร หลังจากนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
เรา เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทที่สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้มากที่สุดจากการผลิตน้ำมันจากพลังงานประเภทนี้ ดังที่
Shell Canada ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในโครงการ Athabasca
Oil Sands

กระแสต่อต้านบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาขุดค้นทรัพยากร
เริ่มกลับมาแรงอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว และมีผลต่อเชลล์ใน
พื้นที่ซัคคาลินและที่อื่นๆ คุณคิดว่าบรรยากาศแบบนี้จะ
มีผลต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนกลยุทธ์ของคุณ
หรือไม่
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเปิดโอกาสให้รัฐบาลผู้ผลิตบางประเทศปรับค่า
ภาษีให้สูงตามไปด้วย ประเทศผู้บริโภครายใหญ่ๆพยายามแสวงหา

การดำเนินโครงการ Sakhalin เริ่มประสบปัญหามากขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว มีทางหรือไม่ที่กลุ่มธุรกิจร่วมทุนนี้จะบรรลุ
ผลสำเร็จตามสัญญาที่ให้ไว้ในเรื่องการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ในเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้นที่นั่นมากมาย

ผมเชื่อว่าทำได้ หลังจากเจรจาต่อรองเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง
เราได้พบหนทางทีจ่ ะทำให้โครงการ Sakhalin เป็นประโยชน์กบั ทุกฝ่าย
บริษทั Gazprom ของรัสเซียซึง่ เป็นเพือ่ นร่วมธุรกิจของเรา เข้าใจแล้วว่า
โครงการนี้ไม่ใช่เรื่องของการวางท่อหรือเหล็กเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ ความ
สามารถในการบริหารโครงการที่ดีเยี่ยม และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมและสิง่ แวดล้อมระดับโลกด้วย ตามสัญญาความร่วมมือ เชลล์จะให้
คำแนะนำในด้านเทคนิควิธีการต่อไป และทุกฝ่ายดูเหมือนจะยอมรับ
งบประมาณการพัฒนาที่แก้ไขแล้ว นี่แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะ
ดำเนินไปด้วยดี อีกอย่างหนึง่ การมีบริษทั รัสเซียทีม่ น่ั คงเป็นพันธมิตร
ร่วมงานจะเป็นผลดีตอ่ โครงการนีแ้ น่นอน

“

อันที่จริง ผมคิดว่าหลายคนมองไม่เห็นความสำคัญของงานใน
โครงการ Sakhalin การทำโครงการใหญ่ขนาดนี้ให้ประสบความสำเร็จ
เปรียบได้กับการสร้างเมืองใหญ่ด้วยมือเปล่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าทุกคนจะเห็นว่าโครงการครบวงจรนี้ได้ผสานการปฏิบัติงานทางธุรกิจเข้า
กับนโยบายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม และนำความเจริญรุ่งเรือง
กลับมาสู่เกาะแห่งนี้ด้วย

”

“

“โลกยังต้องการพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่เพิ่ม
ขึ ้ น อี ก เป็ น จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศจี น และอิ น เดี ย ผม
จึ ง มั ่ นใจว่าในด้านผลตอบแทนทางการเงิ น เรายั ง จะไปได้ อ ี ก ไกล
โดยเฉพาะถ้ า เราเป็ น บริ ษ ั ท ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สารไฮโดรคาร์ บ อนที ่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

”

หลายคนกังวลกับ ‘คำสาปแช่งของน้ำมัน’ เพราะคิดว่า
คนในท้ อ งถิ ่ น ไม่ ไ ด้ ร ั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆจากการผลิ ต
น้ำมัน นี่เป็นปัญหาของเชลล์หรือเปล่า

ผมขอยกตัวอย่างประเทศไนจีเรีย เราจะมีปญ
ั หาใหญ่ทเี ดียว   ถ้าชาว
บ้ า นในเขตผลิ ต พลั ง งานคิ ด ว่ า ลู ก หลานของเขาไม่ ไ ด้ ม ี ช ี ว ิ ต ที ่ ด ี ไ ป
กว่าตัวเขาเอง แต่เชลล์เป็นบริษัทที่รับผิดชอบ เราช่วยให้คนมีงานทำ
ช่วยตัง้ บริษทั ท้องถิน่ และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็
ตามผู้ที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องนี้ได้จริงๆคือหน่วยงานและบริการของรัฐ รัฐสามารถทีจ่ ะรับผิดชอบและหยิบยืน่ สิง่ เหล่านีใ้ ห้กบั ประชาชน เราสามารถช่วยเหลือได้เพียงทางอ้อม ตามโครงการสนับสนุนความโปร่งใสของผูป้ ระกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (The Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI)) โดยเปิดเผยให้ทกุ คนทราบจำนวนเงินทีเ่ ราจ่ายให้รฐั บาล ซึง่ ผมเชือ่ ว่าจะได้ผลอย่างแท้จริง

การปฏิบัติงานในประเทศไนจีเรียเมื่อปีที่แล้วยังมีปัญหา
มาก ถึงเวลาต้องออกจากไนจีเรียหรือยัง

ทำอย่างไรจึงจะให้ผลงานของเชลล์ในด้านนี้ได้ผลดีอย่าง
สม่ำเสมอตามที่คุณต้องการ
ปกติความผิดพลาดจะเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของโครงการ เราจึงต้อง
มุ่งความสนใจไปที่วิธีการออกแบบโครงการระยะแรก และสนทนารับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในตอนต้น

เราควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้คือสนทนากับผู้ถือ
หุ ้ น ออกแบบโครงการ และทำงานให้ บ รรลุ ผ ล และเราได้
ทำไปแล้ ว บ้ า งในหลายๆโครงการ เพี ย งแต่ ค ุ ณ ไม่ ไ ด้ ร ั บ ทราบ
แต่ เ รายั ง ไม่ ไ ด้ น ำไปใช้ ท ุ ก แห่ ง ตั ว อย่ า งเช่ น แผนกการสำรวจ
และการผลิต กับแผนกก๊าซและไฟฟ้า กำลังพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการ เพื่อให้ค้นพบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกขั้นตอน และลงมือแก้ไขแต่เนิ่นๆ

แต่เชลล์มีพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลก คุณจะทำ
อย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติงานตาม
หลักการของคุณ

การออกจากไนจีเรียของเชลล์จะไม่เป็นผลดีต่อชุมชนในเขตพื้นที่
ปากแม่น้ำ หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น การประกอบธุรกิจจะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่บริษัทผู้ประกอบการที่เข้ามาใหม่
อาจจะมีความโปร่งใสน้อยลง หรือมีมาตรฐานการทำงานต่ำ

การอ่านหลักการดีๆ บนหน้ากระดาษได้ผลเพียง 5–10% ที่เหลือ
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม เราจึงต้องฝึกอบรม และย้ำเตือนอยู่
เสมอด้วยคำพูดง่ายๆ

อย่าลืมว่าเชลล์ประกอบธุรกิจ 3 อย่างในประเทศไนจีเรีย เรามีกลุ่ม
ธุรกิจร่วมทุนในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ มีการผลิตน้ำมันและก๊าซนอก
ฝั่งไนจีเรีย และมีบริษัท Nigeria LNG ซึ่งสองธุรกิจหลังนี้ประสบความ
สำเร็จและกำลังขยายตัว

นอกจากนี้ เราจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหากไม่
ปฏิบัติตาม และมีรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน เรามีใบให้คะแนนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะใช้เป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาให้โบนัสแก่พนักงานของเรา

เรายังไม่คิดที่จะออกจากไนจีเรีย เราให้ความสนใจกับความปลอดภัย
ของบุคลากรมากกว่า เมื่อเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพนักงานของ
เรา ซึ่งมีทั้งคนในท้องถิ่นและคนต่างชาติ เราจะงดการปฏิบัติงานชั่วคราว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำของไนจีเรีย

“

บางครั้งเชลล์มีผลงานที่ดีเด่นในด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม แต่บางครั้งก็ทำได้ไม่ดี

การรายงานความผิดปกติเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำคัญสำหรับเชลล์ใน
เรือ่ งนี้ และประการสุดท้าย ผูน้ ำของเชลล์จะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ี
เริม่ ทีผ่ มเป็นคนแรก ถ้าผูบ้ ริหารระดับสูงไม่ใช้เวลาพูดคุยกับผูถ้ อื หุน้ หรือ
ไม่ซกั ถามถึงการทำงานในด้านสิง่ แวดล้อมเมือ่ มาตรวจเยีย่ มสถานที่
ปฏิบตั งิ าน คำพูดส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ง่ ั ยืนของผูบ้ ริหารท่านนัน้ ก็เชือ่ ถือไม่ได้

พูดถึงงานในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มีอะไรบ้างที่ทำ
ให้คุณรู้สึกเดือดดาลเมื่อปี 2006

อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต ทุกชีวิตมีคุณค่า เราจะยอมให้มีคนเสียชีวิต
ไม่ได้แม้แต่เพียงคนเดียว
อี ก เรื ่ อ งคื อ การละเมิ ด กฎหมายต่ อ ต้ า นการผู ก ขาด เพราะมั น
ขั ด กั บ ค่ า นิ ย มของเชลล์
ถึ ง แม้ พ นั ก งานที ่ ก ่ อ เรื ่ อ งจะออก
จากบริษัทไปนานแล้ว ผมก็ยังโมโหอยู่

สิ่งสำคัญเร่งด่วนและความหวังของเชลล์ในปี 2007
มีอะไรบ้าง

ลดอุบตั เิ หตุทม่ี ผี เู้ สียชีวติ เราต้องเรียนรูจ้ ากอุตสาหกรรมในด้านนี้ และ
ปรับปรุงวิธกี ารทำงานและความปลอดภัยส่วนบุคคล และหาวิธกี ารลด
ปริมาณคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากการปฏิบตั งิ านของเราทีไ่ ด้ผลจริงๆ
ผมอยากเห็นเชลล์มภี าพพจน์เป็นบริษทั ทีจ่ ริงจัง และเป็นผูร้ เิ ริม่ หาวิธกี าร
จำกัดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เราไม่ตอ้ งการเป็นแค่บริษทั ทีด่ ี แต่ตอ้ งการ
เป็นบริษทั ทีท่ กุ คนชืน่ ชอบ เป็นทีป่ รารถนาของสังคมและบุคลากรของ
เชลล์ดว้ ย ความรูท้ างเทคนิคของเชลล์จะช่วยให้เราสมหวังได้

การเปิดเผยข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเรา
เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ ดังนั้นเชลล์จึงต้องมีวิธีการปกป้อง
และให้ความมั่นใจแก่พนักงานที่รายงานความผิดพลาด

”

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์

www.shell.com/strategy
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เชลล์กับความท้าทายในด้านพลังงาน

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของเชลล์


การร่วมมือทำงานกับผู้ผลิตรถยนต์
การพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะต้องทำไปพร้อมๆกัน เชลล์
กำลังร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะช่วยให้เครื่องยนต์รุ่นต่อไปทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในการแข่งรถที่สนาม เลอ มานส์
24 ชั่วโมง เมื่อเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2006 รถ Audi R10 ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงสูตรผสมพิเศษระหว่างผลิตภัณฑ์สองชนิดของเชลล์ คือ เชื้อเพลิงเหลวจากเทคโนโลยี GTL กับน้ำมันดีเซลจากเทคโนโลยี V-Power ได้
ครองแชมป์ชนะเลิศการแข่งรถวิบากที่ทรหดมากที่สุดรายการหนึ่งของโลก

ตัวอย่างการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของเชลล์ในการเพิ่มเงินลงทุนใน
upstream และส่งเสริมให้ downstream มีผลกำไรมากขึ้น

ทะเลโบฟอร์ทและชุกชี
(Beaufort and Chukchi Seas) (สำรวจ)

Ormen Lange

Shell Canada (เทคโอเวอร์)

SURE Northern (วิจัยและพัฒนา)

โครงการ Athabasca Oil Sands (ขยายโครงการ)

Corrib
Pernis CO2
Noordzee Wind

Pinedale

Iogen Biofuels

SURE Colorado (วิจัยและพัฒนา)

Mount Storm Wind

South Texas

ขยายโครงการโรงกลั่น Port Arthur Refinery (รอการอนุมัติ)

Perdido

Nigeria LNG
(expansion)

Erha

BC-10
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Halten CO2

Bonga

Nuon (ใบสัมปทาน)
CHOREN Biofuels
CIS Solar Plant

เทคโนโลยี
เชลล์ได้เร่งมือแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจัดหาปริมาณพลังงานเพิ่มเติมที่มั่นคงและสะอาดมากยิ่งขึ้น
ในปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 1.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒ
นา ตรวจสอบแหล่งทรัพยากรพลังงาน และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบริษัทภายนอก เชลล์ได้
รับวิศวกรด้านเทคนิคเข้าทำงานกว่า 3,000 คน และเปิดศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ที่สำคัญในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เชื้อเพลิงที่มีสารซัลเฟอร์ต่ำสำหรับภาคขนส่ง
เชลล์เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกที่ผลิตน้ำมันดีเซล “ปราศจาก” สารซัลเฟอร์ในปริมาณสูงระดับการค้า
เชื้อเพลิงที่สะอาดเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้แนะนำเครื่องยนต์ และระบบไอเสียที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (หน้า 16)

ซาลิม

คาชากัน
ซัคคาลิน
ชางเปย

คำอธิบายสัญลักษณ์ :

จีน
Pearl GTL
Qatargas 4

น้ำมันและก๊าซจากแหล่งใหม่

กำลังพิจารณาโครงการ หรืออยู่ในระยะการผลิต
น้ำมันจากแหล่งที่ไม่เคยสำรวจหรือขุดเจาะมาก่อน

หยูหยาง กับใบสัมปทาน 15 ใบ
อินเดีย

เริ่มดำเนินโครงการ หรือกำลังพิจารณาโครงการที่จะผลิตน้ำมันจากทรายน้ำมันและหินน้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

โรงงานปิโตรเคมีหนานไห่

โ รงกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติเหลว และท่าเรือรับ-ส่งก๊าซธรรมชาติเหลว
ขยายโครงการ เริ่มดำเนินโครงการใหม่ๆ หรือได้รับอนุมัติแล้ว
เปลี่ยนสภาพก๊าซให้เป็นของเหลว

โรงงานใหม่สำหรับเปลี่ยนสภาพก๊าซให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง และเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เชื้อเพลิงคุณภาพพิเศษ

ตลาดที่มีเชื้อเพลิงคุณภาพพิเศษของเชลล์ เช่น Shell V-Power จำหน่าย
ขยายงานโรงกลั่นน้ำมัน/สารเคมี

เจาะสำรวจก๊าซในทะเล แปลง E11
Singapore Chemicals (ขยายงาน)

เพิ่มเงินลงทุนเพื่อผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และสารเคมี
ขยายงานของ DOWNSTREAM ในเอเซีย

ข ยายการดำเนินงานของฝ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โรงกลั่น และการตลาด ในตลาดเอเซียที่กำลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว
พลังงานทางเลือก และวิธีการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์

อินโดนีเซีย

ก ำลังพิจารณา หรือพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตพลังงานทางเลือก และจัดทำ
โครงการนำร่องส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
ผลิตก๊าซจากถ่านหิน

ม ีใบอนุญาตการค้า หรือร่วมทุนกับพันธมิตรเพื่อผลิตก๊าซจากถ่านหิน เพื่อให้ได้ก๊าซที่เผาไหม้ได้
อย่างสมบูรณ์

North West Shelf Venture (ขยายงาน)

ZeroGen
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ความมั่นคงในด้านพลังงาน

มั่นใจได้เมื่อมีหลายทางเลือก

ความหลากหลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดวิกฤตพลังงาน
ขาดแคลนในโลก เชลล์กำลังใช้เงินลงทุนในการสรรหาพลังงานทางเลือกหลายๆ
ประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเขตภูมิภาคหรือแหล่ง
ทรัพยากรที่ใดที่หนึ่งมากจนเกินไป

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น กอปรกับการสิ้นสุดของยุคน้ำมัน
“หาง่าย” ทำให้พลังงานกลับมาเป็นประเด็นต่อรองที่สำ
คัญทางการเมืองอีกครัง้ หลายประเทศทีบ่ ริโภคพลังงานเป็น
จำนวนมากเริ่มวิตกกังวลถึงการขาดแคลนพลังงานที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต
สำหรับประเทศผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
ความคิดที่จะไม่พึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศนับเป็นเรื่อง
เพ้อฝัน เพราะสหรัฐฯ บริโภคน้ำมันราว 25% ของปริมาณน้ำมันทัว่ โลก
แต่มแี หล่งสำรองน้ำมันทีม่ น่ั ใจได้ไม่ถงึ 3% สหภาพยุโรปตกทีน่ ง่ั เดียว
กันกับอเมริกาในเรื่องของการบริโภคและแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติ
การเปิดโอกาสให้บริษัททั่วโลกแข่งขันกันในตลาดเป็นวิธีเดียวที่จะ
กระตุ ้ น ให้ บ ริ ษ ั ท เหล่ า นี ้ พ ยายามจั ด หาพลั ง งานเพิ ่ ม ขึ ้ น
และสรรหาพลังงานตัวเลือกหลายประเภทจากเขตภูมิภาค และแหล่ง
ทรัพยากรพลังงานอืน่ ๆ
การรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตการณ์ พ ลั ง งานต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ
หลายอย่าง เช่น เงินลงทุนจำนวนมหาศาล เสถียรภาพในการลงทุน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการบริหารโครงการที่
ซับซ้อน และการเปิดทางให้บริษทั น้ำมันข้ามชาติทม่ี คี วามรูแ้ ละเทคโนโลยีเข้าถึงแหล่งทรัพยากร นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องกำหนดมาตรการ
ทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สำคัญสำหรับการ
ป้องกันวิกฤตพลังงานด้วย
เชลล์มที างเลือกเพือ่ รับมือกับปัญหาในด้านพลังงาน 4 วิธี คือ 1. ยืด
เวลาการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่ให้นาน
ยิ่งขึ้น 2. ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่และในเขตพื้นที่
ใหม่ๆ 3. พัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ ผลิตเชือ้ เพลิงสำหรับภาคการขนส่ง
และ  4.  จัดหาพลังงานทางเลือกหลายๆ ประเภทสำหรับการผลิตไฟฟ้า

ตักตวงพลังงานจากแหล่งทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ให้ได้มากที่
สุด

เทคโนโลยีแนวใหม่จะทำให้เชลล์สามารถยืดเวลาการผลิตพลังงาน
จากแหล่งทรัพยากรเก่าแก่ใกล้ตลาดได้นานยิ่งขึ้น ปกติน้ำมันที่พบ
ในหลุมผลิตเวลานี้ไหลออกได้เพียง 30–40% หากสามารถผลิตเพิ่มได้
อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เราจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ำมันใน
ระยะยาวได้มากขึ้น การอัดฉีดไอน้ำ หรือก๊าซ หรือสารเคมีเข้าไปใน
หลุมน้ำมันจะช่วยชะลอแนวโน้มการลดลงตามธรรมชาติของน้ำมันใน
แหล่ง-เก่าแก่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศแคนาดา และประเทศโอมาน
ซึ่งเชลล์มีผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจ ทีมงานของเชลล์กำลังพิจารณา
การอัดฉีดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เข้าไปในแหล่งน้ำมันนอกฝั่งประเทศนอร์เวย์ เพื่อเพิ่มการผลิตและลดมลพิษก๊าซเรือนกระจก (หน้า 13)

การพัฒนาพลังงานจากแหล่งใหม่ๆ

เชลล์กำลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแนวใหม่เพื่อพัฒนาพลังงานจาก
แหล่งใหม่ๆใกล้ตลาดทีส่ ำคัญ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยคิดว่ายากหรือแพงเกินไป
ทีจ่ ะพัฒนา ดังเช่นโครงการใหม่ทเ่ี รากำลังดำเนินการเจาะสำรวจน้ำลึก
เกือบ 2.5 กิโลเมตรในอ่าวเม็กซิโก เทคโนโลยีทนั สมัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้นจะช่วยให้เราสามารถจัดหาพลังงานเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงาน
ทดแทน เช่น ทรายน้ำมัน และหินน้ำมัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคพลังงานรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกบางประเทศ (ดูในกรอบภาพ)
การผลิตก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตที่ไม่มีคนควบคุม เช่น แท่นผลิต
ในทะเลเหนือทีอ่ าศัยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทกังหันลมและ
แผงโซล่าร์ ช่วยให้เราสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติที่สะสมอยู่ในหลุม
เล็กๆ ซึ่งก่อนนั้นเราไม่ต้องการที่จะพัฒนาเพราะคิดว่าไม่คุ้มค่าทาง
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เศรษฐกิจ (หน้า 13)

พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงสำหรับภาคการขนส่ง

การจัดหาพลังงานทดแทนน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันมาก
เกินไปสำหรับภาคการขนส่ง สามารถทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ
มาผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซล เชลล์เป็นบริษทั ชัน้ นำของโลก
ทีจ่ ดั จำหน่ายเชือ้ เพลิงยานยนต์ทผ่ี ลิตจากพืช (เชือ้ เพลิงชีวภาพ – หน้า
15) นอกจากนี้ เทคโนโลยี GTL ของเชลล์ยังช่วยเปลี่ยนสภาพก๊าซ
ให้เป็นเชือ้ เพลิงเหลวทีส่ ะอาดสำหรับภาคการขนส่ง เชลล์มโี รงงานแปร
สภาพก๊าซให้เป็นเชือ้ เพลิงเหลวหนึง่ แห่งในประเทศมาเลเซีย และกำลัง
สร้ า งโรงงานแห่ ง ที ่ ส องที ่ ใ หญ่ ท ี ่ ส ุ ด ในโลกในประเทศกาต้ า ร์
(ดูในกรอบภาพ)
แผนก Shell Hydrogen กำลังสำรวจหาวิธกี ารทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี ารนำ
ไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันในระยะยาว และได้เปิด
สถานีบริการเชือ้ เพลิงนำร่องทัว่ โลกในปีค.ศ. 2006
การเพิ ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต ที ่ โ รงกลั ่ น จะช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญ หาน้ ำ มั น
ขาดแคลนสำหรับผู้บริโภค เชลล์กำลังรอผลการตัดสินใจในด้านการ
ลงทุน ก่อนเริม่ งานก่อสร้างในปีค.ศ. 2007 ของกิจการร่วมทุน Motiva
ที่โรงกลั่นพอร์ท อาร์เธอร์ รัฐเท็กซัส เพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นกว่า
สองเท่า การขยายโครงการดังกล่าวจะทำให้สามารถผลิตน้ำมันได้วัน
ละ 600,000 บาร์เรลต่อวัน ซึง่ เพียงพอสำหรับให้บริการรถยนต์ได้กว่า
หนึง่ ล้านคันต่อวัน โครงการนีจ้ ะทำให้พอร์ท อาร์เธอร์เป็นโรงกลัน่ น้ำมัน
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางเลือก

เวลานี้เชลล์มีส่วนร่วมในโครงการที่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ได้มากกว่า 35% ของปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก เรากำลัง
ขยายโรงงานที่มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไนจีเรียและ
กำลังดำเนินงานก่อสร้างสำหรับโครงการใหม่ๆ ในประเทศกาต้าร์
และบนเกาะซัคคาลินในประเทศรัสเซีย (หน้า 34–35) เชลล์มีจุดมุ่ง
หมายที่จะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวให้ได้มากขึ้นเกือบสอง
เท่าภายในปีค.ศ. 2010 เทียบกับปริมาณการผลิตในปีค.ศ. 2004
ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลสูตรผสมเชื้อเพลิงเหลวเทคโนโลยี
GTL จากโรงงานของเราในประเทศมาเลเซีย มีจำหน่ายตามศูนย์

บริการของเชลล์ในยุโรปและประเทศไทยประมาณ 4,000 แห่ง
โครงการ Pearl GTL ของเชลล์ในประเทศกาต้าร์จะผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากแหล่ ง ก๊ า ซในทะเล และใช้ เ ทคโนโลยี ข องเชลล์
ช่วยเปลี่ยนสภาพก๊าซให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวสำหรับภาคการขนส่ง
และเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ โรงงาน Pearl GTL จะสามารถผลิตเชื้อ
เพลิงนี้ได้เพียงพอสำหรับที่จะให้บริการรถยนต์ได้กว่า 265,000
คันต่อวัน ประเทศกาต้าร์มีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติมากที่สุด
เป็นอันดับสามของโลก รองจากประเทศรัสเซียและประเทศอิหร่าน
โครงการนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคพลังงานมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก และ
ทำให้ภาคการขนส่งพึ่งพาน้ำมันน้อยลง

ทางเลือกสำหรับพลังงานไฟฟ้า

แผนก Shell Renewables มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาพลังงานลม
และเวลานี้กำลังลงทุนในเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง
(Thin Film Solar Cell) รุ่นต่อไปเพื่อการผลิตไฟฟ้า (หน้า 15)
เชลล์ได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับการผลิต
ไฟ-ฟ้าแทนการใช้ถ่านหินหรือน้ำมัน การเปลี่ยนสภาพก๊าซธรรมชาติให้
เป็นก๊าซเหลวช่วยประหยัดค่าขนส่งทางเรือในระยะทางไกล และทำ
ให้ผู้บริโภคก๊าซสามารถเลือกซัพพลายเออร์ที่ต้องการได้มากขึ้น เชลล์
เป็นผู้นำในด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (ดูในกรอบภาพ) ปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเหลวที่เชลล์มีส่วนผลิต สามารถตอบสนองความต้อง
การก๊าซธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีได้มากกว่าหนึ่งในสาม
ของปริมาณความต้องการทั้งหมด และสามารถตอบสนองความต้อง
การของผู้บริโภคในยุโรป อินเดีย อเมริกาเหนือ และไต้หวันด้วย
นอกจากนี้ เชลล์ยังเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากถ่าน
หินที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จาก
กรรมวิธีนี้ช่วยให้ประเทศที่ต้องการพลังงานจำนวนมาก เช่น จีน
อินเดีย และสหรัฐอเมริกา สามารถใช้ทรัพยากรถ่านหินที่มีอยู่จำนวน
มากด้วยวิธีการที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (หน้า 13)

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
•  การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแนวใหม่ของเชลล์
•  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวของเชลล์
•  การพัฒนาน้ำมันและก๊าซจากแหล่งใหม่ๆ ของเชลล์

น้ำมันจากแหล่งพลังงานทดแทน

ภายในปีค.ศ. 2015 น้ำมันและก๊าซ 10–15% ของปริมาณการ
ผลิตทั้งหมดของเชลล์อาจได้มาจากแหล่งทรัพยากรพลังงานทดแทน
เช่น ทรายน้ำมัน หรือจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนสภาพก๊าซให้เป็นของ
เหลว (หน้า 16) เชลล์มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาน้ำมันและก๊าซ
จากแหล่งดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม และมีผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ (หน้า 14)
ปริมาณทรายน้ำมัน – ส่วนผสมของน้ำมันหนักและทราย –
ที่ค้นพบในประเทศแคนาดา คาดว่ามีน้ำมันที่จะสกัดได้เป็นจำนวนมาก
พอๆ กับที่ผลิตได้จากแหล่งน้ำมันแบบทั่วไปในประเทศซาอุดิอาระเบีย
เวลานีโ้ ครงการ Athabasca Oil Sands ของเชลล์ในแคนาดาสามารถผลิต
น้ำมันจากทรัพยากรพลังงานประเภทนี้ได้มากพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการน้ำมันประมาณ 10% ของแคนาดา และในปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้
ตัดสินใจผลิตน้ำมันในโครงการนีเ้ พิม่ ขึน้ 65% คิดเป็นปริมาณ 255,000
บาร์เรลต่อวัน และเวลานี้กำลังพิจารณาที่จะขยายโครงการผลิตน้ำมัน
จากทรัพยากรประเภททรายน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ผลิตน้ำมันได้มาก

กว่า 500,000 บาร์เรลต่อวัน เชลล์สามารถซื้อหุ้นได้จากผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยของบริษทั Shell Canada และกำลังดำเนินการทีจ่ ะซือ้ หุน้ ทีเ่ หลือต่อไป
เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเชลล์ในการประกอบการผลิตน้ำมัน
จากทรายน้ำมันต่อไปในอนาคต
เวลานี้กำลังมีการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันใน
โครงการ Shell Unconventional Resources Energy (SURE) ทีร่ ฐั โคโลราโด
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใส่เครือ่ งทำความร้อนลงไปใต้ดนิ เพือ่ ให้
อุณหภูมใิ ต้พน้ื โลกสูงขึน้ กว่า 300ºC ความร้อนระดับนีจ้ ะทำให้สว่ นประกอบสารอินทรีย์ในหินน้ำมันเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันเบาคุณภาพสูง
ซึง่ หากปล่อยให้เกิดขึน้ ตามธรรมชาติจะใช้เวลานานหลายล้านปี รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาคำนวณว่าปริมาณหินน้ำมันเฉพาะทีพ่ บในประเทศอเมริกา
มีนำ้ มันเป็นจำนวนมากถึงล้านล้าน (1,000,000,000,000) บาร์เรล ซึง่ มาก
กว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบของซาอุดอิ าระเบียถึง 4 เท่า

www.shell.com/secureenergy
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์
การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเชลล์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขานรับต่อความวิตก
ห่วงใยของผู้ถือหุ้นของเชลล์ที่ถือว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุด
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ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

“

บริษัทเชลล์เห็นว่าข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้นได้จบไปแล้ว แต่
ประเด็นที่ควรจะพูดกันในเวลานี้ก็คือว่าเราจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างไร ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจนี้ เชลล์ควรเปลี่ยนการจำกัด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ และเป็นผู้นำในการรับผิดชอบในการบริหารการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และแสวงหาวิธีการเพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการจัดหาพลังงาน
เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของโลก อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการกำหนดนโยบาย
การตลาดในระยะยาวให้ชัดเจน เพื่อให้การลงทุนด้านพลังงาน การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และลดปริมาณเชื้อเพลิงประเภทคาร์บอน เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า และเนื่องจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงไม่อาจเสียเวลาได้อีกต่อไป

”

เยอรูน วัน แดร์ เวียร์
ประธานคณะผู้บริหาร

ในปีค.ศ. 2006 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเกิด
จากน้ ำ มื อ มนุ ษ ย์ ไ ด้ ก ่ อ กระแสความวิ ต กกั ง วลไปยั ง หลายๆ ประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
สำหรับหลายประเทศ เซอร์ นิโคลัส สเติรน์    อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้นำเสนอรายงานชิ้นสำคัญต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในรายงาน
กล่าวถึงปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงว่าเป็น "ความล้มเหลวทาง
การตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้" และวิงวอนให้รัฐบาลทั่ว
โลกร่วมมือกันผนึกกำลังสร้างนโยบายอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การลดมลพิษจากสภาวะเรือนกระจก ในช่วงต้นปีค.ศ. 2007 นักวิทยา
ศาสตร์ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งองค์การ
สหประชาชาติเพือ่ ดูแลปัญหาสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง ยืนยันว่ามีขอ้
คิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้นกำลังเกิด
ขึน้ จริง และหากยังปล่อยให้เป็นแบบนีต้ อ่ ไป ทำนายได้เลยว่าจะมีความ
สูญเสียอันเกิดจากสภาพภูมอิ ากาศตามมาอย่างแน่นอน
เชลล์เป็นหนึง่ ในบริษทั ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจพลังงานกลุม่ แรกทีย่ อมรับถึงปัญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ และเรียกร้อง
ให้รฐั บาล ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้พลังงานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพ
ปัญหาดังกล่าว โดยบริษทั เองก็ไม่ได้นง่ิ นอนใจกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในปีค.ศ.1998 เชลล์ได้กำหนดเป้าหมายในการลดปัญหามลพิษจาก
ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในโรงกลั่นของเรา
นับตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา แผนก Shell Renewables ได้ดำเนินการพัฒนา
สรรหาพลังงานทางเลือกเพิ่มเติม และมีโครงการพลังงานทางเลือกไม่
น้อยไปกว่าของบริษทั คูแ่ ข่งอืน่ ๆ เชลล์ได้เพิม่ ศักยภาพในการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติทม่ี สี ดั ส่วนของคาร์บอนต่ำ และเชือ้ เพลิงสำหรับการขนส่งทีม่ ี
สารซัลเฟอร์ต่ำ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นับตัง้ แต่ปคี .ศ. 2000 เชลล์ได้นำค่าใช้จา่ ยในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจำกัดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์มาใช้ร่วม
พิจารณาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้วย ซึ่งช่วยให้เรา
สามารถจัดทำโครงการใหม่ๆ ที่ยังคงให้ผลกำไรในตลาดเชื้อเพลิงคาร์-

บอนทีม่ ขี อ้ จำกัดอยู่
เชลล์กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ร่วมงานพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเชือ้ เพลิงคาร์บอนต่ำ และกำลังพิจารณาโครงการนำร่องขนาดใหญ่
เพือ่ กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ นอกจากนีก้ ลุม่ ธุรกิจค้าปลีกของเรา
ยังได้ทำการรณรงค์เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนเลือกใช้นวัตกรรมและช่วย
กันอนุรกั ษ์พลังงานด้วย
ในปีค.ศ. 2006 เราได้ดำเนินการเรียกร้องรัฐบาลให้เป็นผูน้ ำในการแก้ไข
ปัญหาสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง และกำหนดนโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ สภาวะผูน้ ำของรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิง่ หากปราศจากนโยบายระยะยาวทีช่ ดั เจนเพือ่ รับมือกับมลพิษจากก๊าซเรือนกระจก
หรือไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้บริษัทมาลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
คาร์บอนต่ำแล้ว บริษัทเอกชนก็คงไม่อยากทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว
เชลล์ ไ ด้ ข อร้ อ งให้ ร ั ฐ บาลปฏิ บ ั ต ิ ด ั ง นี ้ คื อ 1. รั ฐ บาลควรเรี ย ก
ร้ อ งให้ ท ุ ก ประเทศที ่ ม ี ก ารผลิ ต มลพิ ษ ก๊ า ซเรื อ นกระจกทุ ก ภาค
ส่วน ไม่เพียงเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 2. รัฐบาลควร
กำหนดเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนในการควบคุมก๊าซเรือนกระจก
เพือ่ ให้บริษทั เอกชนต่างๆ สามารถวางแผนการลงทุนได้ 3. รัฐบาลควร
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ในการกำจัดมลพิษให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อควบคุมปัญหามลพิษก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และ
นำเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์มารวมไว้ในแผนเหล่า
นี้ด้วย 4. ประการสุดท้าย รัฐบาลควรกำหนดเป้าหมายและการสนับ
สนุนการหาแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้แหล่งพลัง
งานเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกันเองในภาคตลาด
ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกต่อไป

บทบาทของเชลล์ในการช่วยแก้ไขปัญหา

• ลดมลพิษจากการปฏิบัติงาน
• พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
• จัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม รวมถึงเทคโนโลยีถ่านหินที่สะอาด และเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคการขนส่ง
• มุ่งพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากแหล่งพลังงานทางเลือกให้ได้อย่างน้อยหนึ่งประเภท
• เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดนโยบายสำหรับการบริหารการจำกัดก๊าซเรือนกระจก
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

การควบคุมมลพิษก๊าซเรือนกระจกของเชลล์

เชลล์บรรลุผลตามเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ในปีค.ศ. 2002*
เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถงึ 10% เมือ่
เทียบจากปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวในปีค.ศ. 1990 ทัง้ นีเ้ กิดจาก
การหยุดปล่อยก๊าซธรรมชาติออกสูบ่ รรยากาศจากโรงงานผลิตน้ำมัน
นัน่ เอง ปัจจุบนั เรากำลังมุง่ ทีจ่ ะดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ทีส่ อง คือ ภายในปีค.ศ. 2010 จะต้องสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 5% จากระดับการปล่อยก๊าซดังกล่าวของปีค.ศ. 1990
ในขณะที่โลกยังคงมีความต้องการที่จะใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น การที่
ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากขึ้น
ในปัจจุบันนี้เชลล์มีความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจากปีค.ศ. 2000 ถึง 50% และยัง
คงมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆ เนื่องจากแหล่งทรัพยากรน้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ผลิตได้น้อยลง ส่งผลให้เราต้องผลิตน้ำมัน
จากน้ำมันหนักและทรายน้ำมันมากขึ้น นอกจากนั้นการผลิตเชื้อ
เพลิงสำหรับการขนส่งที่มีซัลเฟอร์ต่ำทำให้ต้องใช้พลังงานในการกลั่น
มากขึ้น แม้ว่าการผลิตเชื้อเพลิงในรูปแบบดังกล่าวจะสามารถช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากผู้บริโภคก็ตาม
จวบจนปัจจุบัน เชลล์ประสบความสำเร็จในการควบคุมมลพิษได้
อย่างงดงาม ในปีค.ศ. 2006 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของเรามีเพียง 98 ล้านตัน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 7 ล้านตัน
และต่ำกว่าปริมาณมลพิษก๊าซเรือนกระจกในปีค.ศ. 1990 กว่า 20%
ความสำเร็ จ ในการลดมลพิ ษ ก๊ า ซเรื อ นกระจกตั ้ ง แต่ ป ี ค .ศ. 2002
เกิดขึ้นได้ก็เพราะเชลล์ได้ลดปริมาณการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องของก๊าซ
ธรรมชาติ ใ นแหล่งผลิตของเรา ตัวอย่ า งเช่ น ตั ้ ง แต่ ป ี ค .ศ. 2000
กลุ่มธุรกิจร่วมทุน SPDC ของเชลล์ในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตน้ำมันที่มีปริมาณการเผาก๊าซโดยเฉลี่ยถึง 2 ใน 3 เท่าของการเผา

ก๊าซต่อเนือ่ งทัง้ หมด ได้ลงทุนกว่า 3 พันล้านดอลล่าร์เพือ่ จัดหาอุปกรณ์
สำหรับกักเก็บก๊าซที่เคยลุกไหม้ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในปีค.ศ. 2006 ปริมาณการเผาก๊าซธรรมชาติทั่วโลกของเราได้ลดลง
อีก สาเหตุหลักมาจากการหยุดการผลิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในไนจีเรียแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติงานในประเทศโอมานเพื่อนำก๊าซที่เคยเผาไหม้ทิ้งมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ และจากการติดตั้งอุกรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 2005 เพื่อลดการ
ลุกไหม้ของก๊าซในประเทศกาบอน
เชลล์ ส ามารถลดมลพิ ษ ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากโรงกลั ่ น น้ ำ มั น และ
โรงผลิตสารเคมีต่อไปได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านพลัง
งาน ตามตัวเลขดัชนีของ Solomon Associates Energy Intensity Index
(EII) ที่ใช้วัดประสิทธิภาพในด้านพลังงาน ปรากฎว่านับแต่ปีค.ศ. 2002
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานที ่ โ รงกลั ่ น ของเชลล์ ส ู ง ขึ ้ น ถึ ง 3%
และตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 โรงผลิตสารเคมีของเรามีประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ 9% โดยวัดจากตัวเลขดัชนี Chemicals Energy Index
ของเชลล์ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความสามารถในการผลิตที่โรง
งานของเราที่มีการหยุดงานไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการ
ใช้โปรแกรม EnergiseTM บริหารประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวม
ถึ ง การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business
Improvement Review) ที่โรงงานของเราด้วย โปรแกรม Energise และ
การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ (BIR) มี ผ ลช่ ว ยลด
มลพิษก๊าซเรือนกระจกของเราได้เกือบ 1 ล้านตันต่อปี และช่วยให้โรงกลั่นและโรงผลิตสารเคมีของเราสามารถประหยัดเงินได้กว่า 70 ล้านดอลล่าร์ทุกปี

ล้อม ซึ่งพลังงานที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นนี้มีปริมาณสูงเกินกว่าที่เราคาด
คะเนไว้ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
เช่น โรงงานหลายแห่งต้องปิดชั่วคราว ส่งผลให้ต้องใช้พลังงาน
มากขึ ้ น เมื ่ อ เปิ ด เครื ่ อ งทำงานใหม่ สำหรั บ โรงผลิ ต สารเคมี ข อง
เรานั ้ น สามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที ่ ต ั ้ ง ไว้
ทั้งๆ ที่มีการหยุดงานหลายครั้ง
เมื่อต้นปีค.ศ. 2007 เชลล์ได้นำโปรแกรมควบคุมประสิทธิภาพในด้าน
พลังงานเข้ามาใช้ภายในกลุ่มธุรกิจ upstream ซึ่งจะช่วยชดเชย
ความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทได้ส่วนหนึ่ง เชลล์
จะพยายามหยุดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องของก๊าซที่โรงกลั่นน้ำมัน
รวมถึงในประเทศไนจีเรียให้ได้ภายในปีค.ศ. 2008 กลุ่มธุรกิจร่วม
ทุน Shell Petroleum Development Company (SPDC) ในไนจีเรียคาดว่า
จะสามารถหยุดการเผาไหม้ก๊าซอย่างต่อเนื่องตามแผนได้ในช่วงปี
ค.ศ. 2009 การทีจ่ ะบรรลุจดุ มุง่ หมายนีไ้ ด้นน้ั ขึน้ อยูก่ บั การลงทุนร่วมกัน
ของพันธมิตรทางธุรกิจของเราในประเทศไนจีเรียและขึ้นอยู่กับชุมชน
ในพื้นที่ว่าจะเปิดทางให้เราเข้าไปถึงแหล่งผลิตได้อย่างปลอดภัยหรือ
ไม่ เชลล์จะพยายามลดมลพิษก๊าซเรือนกระจกให้ได้ต่อไปอีก โดยอาศัยโปรแกรมควบคุมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่กำลังใช้อยู่ในโรง
กลั่นน้ำมันและโรงผลิตสารเคมีของเรา

เราไม่สามารถบรรลุผลในด้านการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย EII
ประจำปี ค .ศ. 2006 ส่ ว นหนึ ่ ง เป็ น เพราะเราต้ อ งใช้ พ ลั ง งานเพิ ่ ม
เติมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงประเภทสารซัลเฟอร์ต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดการเผาไหม้ที่เกิดจากการสำรวจและการผลิต

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ*

การใช้พลังงาน – ในโรงกลั่นของเชลล์

สารไฮโดรคาร์บอนเผาไหม้ 1 ล้านตัน

เทียบเท่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ 1 ล้านตัน

ดัชนีการใช้พลังงาน
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*คู่มือแนะนำการคิดคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ธันวาคม ปีค.ศ. 2003 (API, IPIECA, OGP) บ่งชี้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่วัดได้
อาจไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงให้ถือว่าการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของเราในปีค.ศ. 1990 มีความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับการวัดในปีค.ศ. 2002

* Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation, December 2003 (API,
IPIECA, OGP) indicate that uncertainty in greenhouse gas measurements can be significant.
Accordingly, we have assumed that the uncertainty associated with our 1990 CO2
measurements was the same as that associated with our measurement in 2002.

ZEROGEN: การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรูปแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ
รัฐบาลแคว้นควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย กำลังจัดทำโครงการนำร่องเพื่อสาธิตให้เห็นว่าการเผาถ่าน
หินเพื่อผลิตไฟฟ้าสามารถทำควบคู่ไปกับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ หากเริ่มดำเนินการ ZeroGen
จะเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของโลกที่ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากถ่านหิน ควบคู่ไป
กับการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
ตามแผนของโครงการ ถ่านหินจะถูกนำมาเผาเพื่อให้ได้ก๊าซที่มีสัดส่วนไฮโดรเจนสูงกับก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่มีความดันสูง จากนั้นก๊าซที่มีสัดส่วนไฮโดรเจนสูงจะถูกนำมาเผาไหม้เพื่อขับเคลื่อนกังหันเทอร์ไบน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตไฟฟ้า สำหรับก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จะถูกส่งแยกไปตามท่อทางยาว
220 กิโลเมตร เพื่อนำไปกักเก็บไว้ใต้พื้นโลก เชลล์ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซจาก ถ่านหิน
และเวลานี้ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านการขุดเจาะและกักเก็บก็าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ไปให้คำแนะนำ
สำหรับโครงการดังกล่าว
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คาดว่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากโรงผลิตจะทำได้ถึง 70% (ประมาณ 420,000 ตันต่อปี)
โรงผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในรูปแบบนี้จะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ลงได้เกือบ 40% เทียบ
กับโรงงานขนาดเดียวกันที่ผลิตไฟฟ้าจากการเผาก๊าซ
ในปัจจุบันเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินยังมองไม่เห็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก
การเพิ่มเงินลงทุนเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีนี้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รัฐบาลจะต้องกำหนดค่าปรับในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์

เทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์

โลกกำลังต้องการพลังงานเพิม่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็น
อยู่ (ซึง่ หมายถึงการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลมากขึน้ ) แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศเปลีย่ นแปลงด้วย การสนอง
ความต้องการพร้อมกันทัง้ สองอย่างนัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากจะมี
วิธกี ารทีป่ ลอดภัยและคุม้ ค่าในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์อนั
เกิดจากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทำได้หลายวิธี ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทด่ี กั ไว้จะถูกนำไปเก็บไว้ใต้พน้ื โลก (ในชัน้ ดินหรือแหล่งน้ำมัน
และก๊าซ) หรือนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เป็นวิธีการที่ต้องใช้พลังงานและต้นทุน
สูง ตัวอย่างเช่น กระบวนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จะทำให้
โรงผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินขนาดกลางมีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานลดลงราว 10% และต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายล้าน
ดอลล่าร์ นอกจากนี้ การทำโครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
ยังจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานวางแผนของรัฐ และต้อง
เป็นทีย่ อมรับของชุมชนในท้องถิน่ ด้วย
เชลล์มีบทบาทเกี่ยวข้องในโครงการนำร่องขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์อย่างเช่น โครงการ ZeroGen ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการเผาถ่านหินที่ให้มลพิษต่ำ
และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา (ดูในกรอบภาพ) อีกโครงการ
หนึ่งที่เชลล์มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ โครงการนอกฝั่งประเทศนอร์เวย์ ซึ่ง
เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ที่จะดำเนินการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ แล้วนำมาอัดฉีดเข้าไปในแหล่งน้ำมันเพื่อให้ได้น้ำมันมาก
ขึน้ หากเดินหน้า โครงการ Halten ซึง่ เชลล์กำลังร่วมมือดำเนินงานกับ
รัฐบาลประเทศนอร์เวย์และบริษทั Statoil จะช่วยแก้ปญ
ั หาน้ำมันขาด
แคลนในภาคกลางของนอร์เวย์ และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
ได้ถึง 2.5 ล้านตันต่อปี โครงการทัง้ สองนีก้ ำลังอยูใ่ นขัน้ การพิจารณา

นอกจากนี้ เชลล์ยังจัดส่งก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่ไม่มีประโยชน์
จากโรงกลัน่ เพอร์นสิ (Pernis) ไปให้เรือนกระจกหลายแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ และกำลังพิจารณาช่องทางการทำธุรกิจบริหารการจำกัด
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในตะวันออกกลางร่วมกับบริษทั Mitsubishi Heavy
Industries
อนาคตของโครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐเป็นสำคัญ ยิง่ ต้องใช้เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็นจำนวนมาก โอกาสที่
โครงการประเภทนี้จะแจ้งเกิดอย่างกว้างขวางนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้
นอกจากว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ เวลานีส้ ทิ ธิประโยชน์ทไ่ี ด้
รับจากการลดปริมาณมลพิษยังไม่ครอบคลุมไปถึงโครงการกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ เชลล์จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาออกใบ
อนุญาตให้โครงการเหล่านีม้ ากขึน้ และหามาตรการช่วยลดต้นทุนดำเนิน
การ โดยรับฟังคำแนะนำจากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของยุโรป
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ดว้ ยวิธกี ารปลอดมลพิษ (European Technology Platform
for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants) ซึง่ พูดถึงการให้สทิ ธิประโยชน์แก่บริษัทในการผลิตหรือใช้เชื้อเพลิงประเภทคาร์บอน เพื่อแลกเปลีย่ นกับการลดปริมาณมลพิษด้วยวิธกี ารกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และการตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณมลพิษ เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพในการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวให้ได้ภายในปีค.ศ. 2012 ขึน้ ไป

การใช้พลังงาน – ในโรงผลิตสารเคมีของเชลล์

การใช้พลังงาน – ในการสำรวจและการผลิต
กิกะจูล (Gj) / การผลิต 1 ตัน

ดัชนีการใช้พลังงานในการผลิตสารเคมี*
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แท่นผลิตฐานเดี่ยว (MONOTOWERS): เรียนรู้จาก
ธุรกิจพลังงานทางเลือกของเชลล์
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รถต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพชนะเลิศการแข่งขันในรายการ Shell
Eco-marathon 2006 โดยใช้พลังงานเทียบเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซิน
1 ลิตร /ระยะทาง 2,885 กิโลเมตร

ในปีค.ศ. 2006 เชลล์เริ่มดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติบนแท่น
ผลิตนอกฝั่งแห่งแรกของโลกที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ แท่นผลิตแบบนีน้ ำ้ หนักเบา ประหยัด และปลอดมลพิษ และมี
ชื่อเรียกกันว่าแท่นผลิตฐานเดี่ยว (Monotower) เนื่องจากมีฐาน
รองรับอยูเ่ พียงฐานเดียวโดยเลียนแบบมาจากกังหันลมนอกฝัง่   แท่น
ผลิตฐานเดี่ยวจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งขนาดเล็กใน
ทะเลเหนือ (North Sea) ซึ่งหากใช้อุปกรณ์การผลิตแบบทั่วไปแล้ว
จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเหล่านี้จะ
ช่วยให้เชลล์สามารถจัดหาพลังงานเพิ่มเติม และเป็นทางเลือกอีก
แบบหนึ่งในการสรรหาพลังงาน โดยอาศัยการยืดเวลาการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งเก่าแก่ในเขตพื้นที่บริเวณทะเลเหนือ (North Sea)
ออกไปให้ได้นานยิ่งขึ้น
ในปีค.ศ. 2006 เชลล์เริ่มดำเนินการผลิตจากแท่นผลิตฐาน
เดี่ยว 2 แท่น แต่ละแท่นใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1.2 กิโลวัตต์ต่อวัน
ซึ่งน้อยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต้มน้ำร้อนเพียงกาเดียว และยิ่งน้อย
กว่าปริมาณไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์ทต่ี อ้ งใช้ในการผลิตจากแท่นผลิตแบบ
ทั่วไปที่ไม่มีคนควบคุม หรือน้อยกว่า 40 เมกกะวัตต์ที่ต้องใช้สำหรับ
แท่นผลิตขนาดใหญ่ที่มีคนควบคุม
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

เชลล์ชว่ ยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ให้กบั ผูบ้ ริโภค

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์มมี ากกว่า 80% ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทป่ ี ล่อยออกมาทัง้ หมด ลูกค้าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์จะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ออกมามากกว่าปริมาณทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวน
การผลิต 6 ถึง 7 เท่า คิดเป็นจำนวนกว่า 750 ล้านตันของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ในแต่ละปี เชลล์สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดหาเทคโนโลยีและเชือ้ เพลิงทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

การลดปริมาณคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า

ในปีค.ศ. 2006 เชลล์สง่ มอบก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนเทียบเท่าปริมาณน้ำมันกว่า 1.44 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ มากกว่าจำนวนการผลิตรวมทัง้
หมดของกลุม่ ธุรกิจ Upstream ถึง 40% หากนำก๊าซทัง้ หมดนีม้ าใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า เราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับส่งจ่ายให้ผ้ ู
ใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 180 ล้านครัวเรือน เนือ่ งจากก๊าซธรรมชาติมสี ดั
ส่วนคาร์บอนน้อยกว่าถ่านหิน และสามารถเปลีย่ นสภาพเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงผลิตไฟฟ้าจากการเผาก๊าซจึงก่อให้
เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เพียงครึง่ เดียวของปริมาณทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เผาถ่านหินเพือ่ ผลิตไฟฟ้าตามโรงไฟฟ้าทัว่ ไป และถึงแม้จะต้องใช้พลัง
งานเพิม่ เติมในกรรมวิธแี ปรสภาพและการขนส่งก๊าซเหลว ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทเ่ี กิดจากการเผาก๊าซก็ยงั คงมีจำนวนเพียงครึง่ เดียวของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทเ่ ี กิดขึน้ จากการเผาถ่านหินอยูน่ น่ ั เอง
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีมากที่สุดในโลก และตอบสนองความ
ต้องการไฟฟ้าในปัจจุบนั ได้เกือบ 40% และคาดว่าความต้องการนีจ้ ะ
ยังคงสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั เชลล์ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตถ่านหิน แต่มี
เทคโนโลยีจดทะเบียนสิทธิบัตรของเชลล์ที่จะช่วยเปลี่ยนสภาพถ่านหิน
ให้เป็นก๊าซ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟ
ฟ้าแบบผสม (combined-cycle) เทคโนโลยีของเชลล์จะช่วยให้กระบวน
การแปรสภาพถ่านหินมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทำให้สามารถผลิตไฟ

ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์และน้ำมันจากแหล่งพลังงาน
ทดแทน

การสิ้นสุดของยุคน้ำมัน “หาง่าย” มีผลทำให้การผลิตน้ำมันต้องใช้
พลังงานเพิ่มมากขึ้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่ปล่อยออก
สู่บรรยากาศจึงมีปริมาณสูงขึ้นตามไปด้วย อุตสาหกรรมน้ำมันใน
เวลานี ้ ม ี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะเพิ ่ ม การผลิ ต น้ ำ มั น จากแหล่ ง พลั ง งานทด
แทนในท้องถิ่น เช่น ทรายน้ำมัน และอาจรวมไปถึงหินน้ำมันในอนาคต
ผู้ประกอบการจะสามารถจัดหาน้ำมันจากแหล่งพลังงานประเภทนี้
ซึ่งอยู่ใกล้ตลาดใหญ่ๆ ที่สำคัญได้ในระยะยาว แต่การผลิตน้ำมันดัง
กล่าวจะต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อก
ไซด์มากขึ้น อาศัยการคิดคำนวณตามวงจรชีวิตสินค้า การผลิตน้ำมัน
เบนซินจากทรายน้ำมันในเวลานี้ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์
เพิ่มมากขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เกิดจากการกลั่นแยกน้ำมันเบนซินจากน้ำมันดิบ พลังงานที่ต้อง
ใช้ในการผลิตน้ำมันเบนซินจากหินน้ำมันอาจสูงกว่านี้ด้วยซ้ำ ดังนั้น
การคิดค้นหาวิธีการที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากแหล่ง
พลังงานประเภทนี้จึงมีความสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
เชลล์เป็นผู้นำในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์
ของเชลล์ที่ต้องการพัฒนาพลังงานทางเลือกหลายๆ ประเภท เชลล์มี
เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาน้ำมันจากแหล่งพลังงานเหล่านี้ด้วยวิธีการที่
รับผิดชอบ บริษัท Shell Canada ได้ริเริ่มทำเหมืองทรายน้ำมันแห่ง
แรกในโครงการ Athabasca Oil Sands (Shell Canada ถือหุ้นใหญ่ 60%)
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ฟ้าจากปริมาณถ่านหินแต่ละตันได้มากขึ้น และลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ลงได้ 15% เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟ
ฟ้าด้วยวิธกี ารเผาถ่านหินแบบธรรมดาทัว่ ไป นอกจากนี้ กระบวนการ
ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีของเชลล์ยังทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ทค่ี อ่ นข้างสะอาดและมีความดันสูง จึงง่ายต่อการกักเก็บ โครงการ
ZeroGen ได้เลือกใช้เทคโนโลยีแบบนีข้ องเชลล์ (หน้า 12) ซึง่ เป็นส่วน
หนึง่ ทีส่ ำคัญในข้อตกลง Clean Coal Energy Alliance ทีจ่ ดั ทำขึน้ ในปีค.ศ.
2006 ระหว่างเชลล์กบั บริษทั Anglo American plc หนึง่ ในบริษทั ผูผ้ ลิต
ถ่านหินทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
เชลล์ ส นั บ สนุ น การเจรจาระหว่ า งสหภาพยุ โ รป (EU) กั บ ประเทศจีนอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ในยุโรปสามารถใช้
สิทธิตามโครงการสิทธิประโยชน์จากการลดมลพิษของสหภาพยุโรป
เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการติดตัง้ อุปกรณ์กกั เก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ให้
กับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของจีนทีผ่ ลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหิน

การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในภาคการขนส่ง

การนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ขับเคลื่อนรถยนต์อย่างแพร่หลายนั้น
ยังไม่แน่นอน อาจกินเวลาอย่างน้อย 10–20 ปี ดังนัน้ ภาคการขนส่งจึงยังต้องพึง่ พาน้ำมันเป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ำคัญต่อไปอีกหลายปี ใน
ช่วงเวลาทีร่ ออยูน่ ้ี ภาคการขนส่งควรพยายามหาทางลดมลพิษก๊าซ
เรือนกระจกด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ เช่น ใช้เชือ้ เพลิงสูตรผสมระหว่างเชือ้ เพลิง
ชีวภาพกับน้ำมันเบนซินหรือกับน้ำมันดีเซล รวมทัง้ เทคโนโลยีปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใช้เชือ้ เพลิงธรรมดาทัว่ ไปทีช่ ว่ ยให้รถยนต์ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และควบคุมความต้องการเชือ้ เพลิงใน
การคมนาคม เช่น รณรงค์ให้ใช้รถขนส่งมวลชนในการเดินทาง ฯลฯ
ปัจจุบนั นี้ เชลล์เป็นหนึง่ ในบริษทั ชัน้ นำของโลกในด้านการจัดจำหน่าย
เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการขนส่ง และกำลังพัฒนาปรับปรุงเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุน่ ใหม่ทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (หน้า 15)
เชลล์จะปรับปรุงคุณภาพการผลิตที่โรงกลั่นของเราต่อไป เพื่อให้ได้

และมีเป้าหมายที่จะลดมลพิษก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยการลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์อันเกิดจากการผลิตและการใช้น้ำ
มันเบนซินของโครงการที่นำมาใช้แทนน้ำมันเบนซินนำเข้าจากต่าง
ประเทศ ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดลงให้ได้น้อยกว่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เกิดจากน้ำมันเบนซินนำเข้าดังกล่าวภายในปี
ค.ศ. 2010 นอกจากนี้ บริษัทยังจะหาทางลดมลพิษต่อไป โดยปรับ
ปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ท ี ่ เ หมื อ งทรายน้ ำ มั น
และโดยอาศั ย มาตรการอื ่ น ๆ
ที่ไม่อยู่ในโครงการ คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกในเรื่องปัญหา
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของ Shell Canada ได้ให้คำแนะนำที่เป็น
กลางเกี่ยวกับวิธีการลดมลพิษในโครงการนี้ และบริษัทจะพยายามคิด
ค้นหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ได้จากทรายน้ำมันต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง การขยายโครงการ Athabasca ครั้งแรกที่แจ้งให้
ทราบเมื่อปีค.ศ. 2006 จะใช้เทคโนโลยี Shell Enhance เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของเชลล์ เทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้จะช่วยประหยัดพลังงาน และ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการแยกเอา
ส่วนของน้ำมันออกจากทรายลงได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีรุ่น
ก่อน
เชลล์ จ ะพั ฒ นาแผนบริ ห ารการจำกั ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกสำหรั บ
โครงการที่ขยายตัว โดยร่วมมือกับรัฐบาลและผู้ถือหุ้นของเชลล์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นต้น

น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่มีสารซัลเฟอร์ต่ำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วย
ลดมลพิษในอากาศแวดล้อมเท่านัน้ (หน้า 16) หากแต่ยงั ช่วยให้บริษทั
ผู้ผลิตรถยนต์สามารถแนะนำเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ (ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์)
ตัวอย่าง เชลล์ได้ผลิตเชื้อเพลิงสูตรพิเศษประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ออก
จำหน่ายใน 19 ประเทศ ซึ่งสร้างเสริมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
โดยเจ้าของรถไม่ตอ้ งเสียเงินเพิม่ ในปีค.ศ. 2006 ผูช้ นะเลิศรายการ Shell
Fuel Economy World Record Challenge ทำสถิตโิ ลกในด้านการใช้เชือ้
เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เชื้อเพลิงสูตรพิเศษของเชลล์ ควบ
คูก่ บั เทคนิคการขับรถทีล่ ดการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง ซึง่ ทำให้เครือ่ งยนต์ทำ
งานอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ทุกๆ ปี เชลล์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันรายการ Shell Ecomarathon ในยุโรป (ปีค.ศ. 2007 จัดทีอ่ เมริกา USA) โดยเชิญชวนให้
นักศึกษาออกแบบและสร้างรถยนต์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพมากทีส่ ดุ ในปีค.ศ. 2006 ผูช้ นะเลิศได้ออกแบบสร้างรถทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพในการใช้เชื้อเพลิง เฉลี่ยแล้วเทียบเท่ากับการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง 1 ลิตรต่อระยะทาง 2,885 กิโลเมตร ในระหว่างปีค.ศ. 2005–2006
เชลล์จดั รายการรณรงค์ Fuel Stretch Campaigns ใน 19 ประเทศ เพือ่ ชัก
ชวนให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ประหยัดน้ำมัน และแนะนำเทคนิคการขับรถ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้มากขึน้
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของเชลล์
• การขจัดและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของเชลล์
• บทบาทของเชลล์ในการช่วยแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ข้อถกเถียงในเรื่อง
นโยบาย
• การนำปัญหาคาร์บอนมาร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนของเชลล์
• การช่วยลดปริมาณมลพิษให้กับลูกค้าของเชลล์
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พลังงานทางเลือก

กระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศและการขาดแคลนพลังงานที่ก่อตัวสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ความสนใจในเรื่องของพลังงาน
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เชลล์มี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจาก
แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ เหล่านี้ให้ได้อย่างน้อยหนึ่ง
ประเภท
เชลล์กำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จมาก
ที ่ ส ุ ด อย่ า งเช่ น เทคโนโลยี เ ชื ้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเชื ้ อ เพลิ ง ไฮโดรเจนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับภาคการขนส่ง รวมถึงพลังงานลมและเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบฟิ ล ์ ม บางสำหรั บ การผลิ ต ไฟฟ้า นอกจากนี้เชลล์ยังพยายามหาทางที่จะลดต้นทุนการผลิตพลังงานทางเลือกเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เมื่อนำมาเทียบกับการลงทุน
ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล

ทางเลือกสำหรับภาคการขนส่ง

ปกติเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการขนส่ง  (เช่น ไบโอดีเซล) จะมีราคาสูง
เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซล แต่เชื้อเพลิงประเภทนี้จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเนื่อง
จากพื ช จะดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดอ็ อ กไซด์ ข ณะกำลั ง เจริ ญ เติ บ โต
สัดส่วนปริมาณมลพิษคาร์บอนที่เกิดขึ้นจึงมีน้อย   ถึงแม้ว่ากระบวน
การเก็บเกี่ยวและแปรสภาพชีวมวลจะต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นก็
ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศกำลังส่งเสริมการผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้เงินสนับสนุน   ตั้งเป้าหมาย
หรือกำหนดระเบียบข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในเรื่องนี้
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อเปลี่ยนสภาพขยะชีวมวลจากภาคเกษตรกรรมให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเท่านั้น

จากสายตาผู้คน แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้นและมีความยาก
ลำบากในการติดตั้งเข้ากับระบบส่งจ่ายไฟฟ้าบนฝั่งก็ตาม ในปีค.ศ.
2006 Noordzee Wind ฟาร์มกังหันลมนอกฝั่งเริ่มดำเนินการผลิต
ไฟฟ้า (ดูในกรอบภาพ) และโครงการ London Array ที่เชลล์มีส่วนร่วม
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ ก็ได้รับอนุญาตจากสำนักวางผังของรัฐให้ดำเนินการก่อสร้างได้ แต่การสร้าง
เครือข่ายระบบต่อเชื่อมไฟฟ้าบนฝั่งยังต้องรอฟังผลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หากเป็นที่ยอมรับ London Array
จะเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอนุรักษ์นก (Royal Society for the Preservation of Birds)
และกองทุนพิทักษ์สัตว์ป่าทั่วโลก (World Wildlife Fund) ด้วย ในปีค.ศ.
2006 งานก่อสร้างในโครงการ Mount Storm (เชลล์มีส่วนแบ่ง 50% หรือ
164 เมกะวัตต์) ได้เริ่มขึ้นแล้วในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ เชลล์ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องด้วย
เชลล์เห็นพ้องกับกระแสความคิดของผู้ประกอบการด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ในเวลานี้ ที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยต้น
ทุนที่ต่ำ ในปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้ตกลงทำสัญญาร่วมทุนกับ Saint-Gobain
บริษัทผู้ผลิตแผ่นกระจก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ฟิล์มบางหรือ Copper Indium Diselenide (CIS) รุ่นใหม่ เทคโนโลยี CIS
ใช้วัสดุในการผลิตน้อยกว่าที่ใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอนรูปผลึกในเวลานี้ถึง 100 เท่า และเชลล์คาดว่าต้นทุนจะต้องลดลง
หากผลิตเป็นจำนวนมาก กิจการร่วมทุน AVANCIS GmbH ของเชลล์ได้
เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแผงโซล่าร์ที่มีค่ากำลังไฟอยู่ที่ 20 MW ในประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
•  การพัฒนาธุรกิจพลังงานลม แสงอาทิตย์ และไฮโดรเจนแบบประหยัดของเชลล์
•  การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยวิธีการที่รับผิดชอบของเชลล์
•  การลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง (โครงการร่วมทุนระหว่าง Choren GmbH และ
Iogen)

NOORDZEE WIND: บรรลุผลตรงตามเวลาและงบ
ประมาณ

ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2006 หลายครัวเรือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้
ใช้พลังงานไฟฟ้าทีส่ ะอาดจากฟาร์มกังหันลม Egmond aan Zee Offshore
Wind Farm ในทะเลเหนือ ซึง่ เป็นโครงการร่วมระหว่างบริษทั Shell Wind
Energy กับบริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้า Nuon ฟาร์มกังหันลมขนาด 108 เมกะวัตต์
นี้สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าปลอดสารคาร์บอนให้กับผูใ้ ช้ไฟฟ้าใน
เนเธอร์แลนด์ได้กว่า 100,000 ครัวเรือน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ลงได้ประมาณ 140,000 ตันต่อปี
ประสบการณ์ในการผลิตน้ำมันและก๊าซนอกฝัง่ ช่วยให้เราสามารถรับ
มือและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในโครงการ และดำเนิน
งานได้เป็นผลสำเร็จตรงตามเวลาและงบประมาณทีต่ ง้ั ไว้ เรือ่ งต่อไปทีจ่ ะ
ต้องให้ความสนใจก็คอื การปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านในโครงการกังหันลมนอกฝัง่ โดยพยายามลดค่าใช้จา่ ยและเวลาในการดูแลซ่อมแซม
กังหันลม เพื่อให้มีกังหันลมในสภาพที่ดีพร้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้า
มากขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกฝั่งในเวลานี้ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงมากพอๆ กับโครงการผลิตบนฝัง่ ดังนัน้ การสนับสนุนจากรัฐบาลจึง
ยังคงมีความสำคัญที่จะทำให้บริษัทเอกชนหันมาสนใจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกมากขึน้
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การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นแรกในเวลานี้อาจมีปัญหาในเรื่องการ
แย่งทีด่ นิ สำหรับปลูกพืชเป็นอาหารและการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็ อ กไซด์ ท ี ่ ท ำได้ ใ นขี ด จำกั ด เชลล์ ก ำลั ง พยายามหาทางแก้ ไ ข
ด้วยการลงทุนกับพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองต่อไป เช่น
โครงการร่วมทุนกับ บริษัท Choren และบริษัท Iogen (ดูในกรอบภาพ)
และได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ในกระบวนการ
สรรหาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืน (หน้า 18)
ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกในระยะยาว เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิง
ประเภทใหม่จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานพิเศษสำหรับการ
จัดจำหน่าย และต้องมีการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้เชื้อ
เพลิงดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจำนวนมาก เชลล์เป็นบริษัทกลุ่มแรกที่สร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนำร่องในภาคพื้น
เอเซีย ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้บริษัท Shell
Hydrogen ยังพยายามสร้าง “เครือข่ายย่อย” สำหรับให้บริการเชื้อ
เพลิงไฮโดรเจนตามสถานีบริการน้ำมันทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภคที่มีทั่วทุกแห่งในเมืองใหญ่

แหล่งพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตไฟฟ้า

บริษัท Shell Wind เป็นผู้พัฒนาพลังงานลมที่สำคัญ และมีส่วน
ร่วมในหลายโครงการที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 850 เมกะวัตต์
(เป็นส่วนที่ผลิตจากเชลล์ 415 เมกะวัตต์) บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลัง
การผลิตให้ได้เกือบถึง 1,000 เมกะวัตต์ (เป็นส่วนที่ผลิตจากเชลล์ 500
เมกะวัตต์) ภายในสิ้นปีค.ศ. 2007 ซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้ากว่าครึ่งล้านครัวเรือน เวลานี้เชลล์กำลังพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพื้นที่ทะเลในภาคพื้นยุโรป โดย
เลือกบริเวณติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ในที่ที่มีลมพัดแรงจัดและห่าง

IOGEN: เปลี่ยนเศษฟางข้าวให้เป็นเชื้อเพลิง

ความท้ า ทายสำหรั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เชื ้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพในเวลา
นี้ก็คือว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง
พร้อมกับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในกระบวนการผลิต
และใช้วัสดุที่จะทำให้ไม่ต้องแย่งพื้นที่ในการเพาะปลูก ด้วยเหตุนี้
เชลล์จึงได้ลงทุนกับบริษัท Iogen Corporation เจ้าของสิทธิบัตร
เทคโนโลยี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ อนไซม์ เ พื ่ อ ผลิ ต เอทานอลจากฟาง
ข้าว ด้วยสภาพทางกายภาพของเชื้อเพลิง “เอทานอลเซลลูโลส” จะ
ก่อให้เกิดมลพิษก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปริมาณที่เกิดจากน้ำมัน
เบนซินทั่วไปถึง 90% ทั้งยังไม่ต้องอาศัยที่ดินสำหรับการเพาะ
ปลูกด้วย โครงการนำร่องของ Iogen ได้ดำเนินการผลิตเชื้อเพลิง
จากฟางข้าวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 เวลานี้เชื้อเพลิงเอทานอลของ

Iogen มีศักยภาพที่จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ต่ำกว่าของ
เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทอื่นๆ ในปีค.ศ. 2006 ธนาคารเงินทุน Goldman
Sachs ได้ลงทุนในบริษัท Iogen และเมื่อต้นปีค.ศ. 2007 บริษัท Iogen
ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 6 บริษัทที่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครง
การงบประมาณเงินอุดหนุน 385 ล้านดอลล่าร์ของกรมพลังงาน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ซึ่งช่วยเสริม
สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อเทคโนโลยีนี้ให้สูงขึ้นไปอีก
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

มลพิษทางอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นปัญหาใหญ่ที่ดึง
ดูดความสนใจของผู้คนในเวลานี้ก็จริงอยู่ แต่มลพิษในอากาศอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นปัญหาที่ไม่จบลงง่ายๆ และจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขต่อไป ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเชลล์ได้ก้าวหน้าไปมาก
ในเรื่องนี้ ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายทำให้หลายบริษัท
ต้องคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยลดมลพิษ แต่
เรายังต้องการแนวทางแก้ไขเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเติบโตขยายตัว
อย่างรวดเร็ว
เชลล์มีประสบการณ์ในการพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานที่สะอาดเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศมาเป็นเวลายาวนานถึง 1 ศตวรรษ

มลพิษทางอากาศจากปฏิบัติการของเชลล์

เชลล์มีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยการ
ลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกจากโรงปฏิบัติการของเรา ซึ่งมีส่วน
ก่อให้เกิดหมอกควันพิษและฝนกรดซึ่งเป็นผลมาจากก๊าซไนตรัสอ็อกไซด์ (NOx),
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดอ็อกไซด์ (SO2) และสารที่ระเหยได้ง่าย (VOCs)
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 ปริมาณสารที่ระเหยได้ง่ายที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการ
ของเราได้ลดลงกว่า 50% – ส่วนใหญ่เป็นเพราะเราได้หยุดการปล่อย
ก๊าซที่เกิดจากการผลิตที่โรงกลั่นน้ำมัน และปริมาณการปล่อยก๊าซ
ไนตรัสอ็อกไซด์ของเราก็ลดลงด้วย ทั้งๆ ที่เวลานี้เรากำลังใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้ เพือ่ กลัน่ น้ำมันเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด เหตุผลหลักทีท่ ำให้เราสามารถลดปริมาณก๊าซพิษเหล่านี้ได้เป็นเพราะเราได้ใช้เงินลงทุนในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะที่โรงกลั่นและโรงผลิตสารเคมีของเรา
ในประเทศสิงคโปร์และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีค.ศ.
2001 เรายังสามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ที่โรงกลั่นและ
โรงผลิตสารเคมีของเราลงได้เกือบ10% อย่างไรก็ตาม ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์จากปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ  Upstream ได้เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้เพราะมีการเผาไหม้ของก๊าซไข่เน่า (ไฮโดรเจน ซัลไฟด์) มากขึ้นใน
พื้นที่ห่างไกลในประเทศแคนาดาและประเทศโอมาน ดังนั้นตั้งแต่ปีค.ศ.

2001 เป็นต้นมา ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์รวมทั้งหมด
ของเชลล์จึงเพิ่มขึ้น 8% เวลานี้เชลล์ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ใกล้แหล่งปฏิบัติงานบางแห่งของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการติด
ตามตรวจสอบคุณภาพของอากาศในพื้นที่ชุมชนด้วย

มลพิษทางอากาศจากการผลิตไฟฟ้า

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากำลังสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เวลานี้ใน
ประเทศจีนมีโรงผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินเกิดขึ้นใหม่ทุกๆ 14 วัน
ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าหลายแห่งจะผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการที่สะอาดมากขึ้น
แต่ก๊าซพิษไนตรัสอ็อกไซด์ที่ปล่อยออกจากโรงผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ยังคง
มีปริมาณสูงเกือบ 1 ใน 4 ส่วนของปริมาณก๊าซไนตรัสอ็อกไซด์อันเกิด
จากน้ำมือมนุษย์ทั่วโลก ทั้งนี้ ยังไม่นับถึงควันพิษและละอองสารพิษ
ที่โรงผลิตไฟฟ้าดังกล่าวปล่อยออกมาถึง 15% สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าโดยการเผาก๊าซนั้นมีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์และละออง
สารพิษที่ปล่อยออกมาน้อยมาก ดังนั้น การที่เชลล์ผลิตก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงผลิตไฟฟ้า จึงเท่ากับเป็นการ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกทางหนึ่ง   นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพของเชลล์ยังช่วยลดมลพิษในอากาศอันเกิด
จากโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้วิธีการเผาถ่านหินได้เป็นจำนวนมาก โดยการ
แปรสภาพถ่านหินให้เป็นก๊าซสังเคราะห์ที่เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เช่น
เดียวกับก๊าซธรรมชาติ และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่ำลงยังมีส่วนช่วยเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ด้วย

มลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ง

ภายในปีค.ศ. 2050 ยวดยานพาหนะบนท้องถนนอาจมีจำนวนกว่าสอง
พันล้านคัน สูงกว่าที่มีอยู่ในเวลานี้กว่าสองเท่า ความคับคั่งที่เพิ่มมาก
ขึ้นนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีคุณภาพอากาศที่แย่อยู่แล้วในเวลานี้
แต่จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณภาพอากาศจะต้อง
แย่ลงเสมอไป ปริมาณมลพิษในอากาศจากการใช้รถบนท้องถนนใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมา
จากการลงทุนพัฒนาเชื้อเพลิงที่สะอาด การหันมาใช้เครื่องยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง และระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวดมาก
ขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณสารที่ระเหยได้ง่ายและก๊าซไนตรัสอ็อกไซด์ที่เกิดจากรถบนท้องถนนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจึง

เลิกใช้สารตะกั่ว

สารตะกั ่ ว ถู ก นำมาใช้ เ ป็ น สารเติ ม แต่ ง คุ ณ ภาพน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของเครื ่ อ งยนต์ ม าเป็ น เวลาหลายปี แ ล้ ว
แต่เวลานี้หลายประเทศได้ลดเลิกการใช้สารตะกั่ว เพราะเกรงว่า
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจะไปอุดตัน Catalytic Converter
ในระบบท่อไอเสียของเครื่องยนต์สมัยใหม่ แต่การลดเลิกการใช้สาร
ตะกั ่ ว ได้ ส ร้ า งปั ญ หาให้ ก ั บ ประเทศกำลั ง พั ฒ นาบางประเทศ
เพราะรัฐบาลประเทศเหล่านี้ไม่มีงบประมาณที่จะปรับปรุงมาตร
ฐานโรงกลั่นของรัฐ แถมยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าที่จะต้องรีบเร่ง
พัฒนาก่อน สำหรับโรงกลั่นน้ำมันที่เชลล์มีหุ้นด้วยนั้นได้เลิกใช้สาร
ตะกั่วโดยเด็ดขาดไปแล้วในปีค.ศ. 2005 เมื่อกิจการร่วมทุนของ
เชลล์ในประเทศแอฟริกาใต้และประเทศเคนยาได้ยกเลิกการใช้สาร
ตะกั่ว เชลล์สนับสนุนการลดเลิกการใช้สารตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับโครงการ Partnership for Clean Fuels and
Vehicles (PCFV) ขององค์การสหประชาชาชาติ ที่ส่งเสริมการใช้รถ
และเชื้อเพลิงที่สะอาดเพื่อลดมลพิษในอากาศ และโครงการ Clean
Air Initiative (CAI) ในแอฟริกา
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ลดลงกว่าครึ่งทั้งๆ ที่มีจำนวนรถเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมให้ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วและเชื้อเพลิงที่มีสารซัลเฟอร์ต่ำ
อย่างแพร่หลาย เป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ความสำเร็จในการลดมลพิษ และทำให้สามารถแนะนำเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่ติดตั้งระบบท่อไอเสียพร้อม Catalytic Converter และที่ดักกรองละอองพิษ เครื่องยนต์
เหล่านี้จะลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่อากาศได้กว่า 90% ในปัจจุบันโรงกลั่นทุกแห่งของเชลล์ได้เลิกผลิตน้ำมันผสมสารตะกั่ว (ดูในกรอบภาพ)
และเชลล์ยังเป็นบริษัทในกลุ่มแรกที่ผลิตน้ำมันดีเซล “ไร้” สารซัลเฟอร์
เพื่อการจำหน่ายด้วย
นอกจากนี้ เชลล์ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออโตก๊าซ (Autogas)
ก๊าซปิโตรเลียมเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดมลพิษอื่นๆ ในอากาศ
โดยเฉพาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่มีรถที่ทันสมัยและเชื้อเพลิงที่มีสารซัลเฟอร์ต่ำจำหน่ายอย่างแพร่หลาย
เมื่อมีเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแพร่หลาย
แล้ว การปรับปรุงคุณภาพอากาศในขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาเครื่อง
ยนต์และเทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงให้ดียิ่งๆขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้เชื้อเพลิงและลดปริมาณไอเสีย ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เชลล์กำลังประ
สานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายต่างๆ เช่น Audi Ducati
และ Ferrari เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเทคโนโลยีในด้านเชื้อเพลิงที่จะช่วยลดปริมาณมลพิษให้ได้มากยิ่งขึ้น ด้วย
ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว เชลล์มีความมุ่งมั่นที่จะ
เป็นผู้นำในการผลิตเชื้อเพลิงที่สะอาดเพื่อใช้ในรุ่นต่อๆไป
การใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์อาจเป็น
คำตอบที่สำคัญสำหรับการลดมลพิษทางอากาศในระยะยาว ทั้งนี้
เพราะของเสียทีร่ ถประเภทนีจ้ ะปล่อยออกมาเพียงอย่างเดียวก็คอื น้ำบริสุทธิ์เท่านั้น บริษัท Shell Hydrogen กำลังประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเพื่อหาทางพัฒนาปรับปรุงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นจนเป็นที่ต้องการทั่วโลก
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
•  เชื้อเพลิงที่สะอาดและมีประสิทธิภาพของเชลล์สำหรับภาคการขนส่ง
•  เทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากถ่านหินของเชลล์
•  การร่วมมือระหว่างเชลล์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อผลิตเชื้อเพลิงที่สะอาด
ในแอฟริกาและเอเซีย

www.shell.com/airpollution

เปลี่ยนสภาพก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเหลว :
ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น มลพิษในอากาศลดลง

เชื้อเพลิงเหลวจากเทคโนโลยี GTL มีคุณสมบัติไร้สี ไร้กลิ่น
และแทบจะไม่มีสารซัลเฟอร์เจือปน เชื้อเพลิงเหลวประเภทนี้
ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ โดยอาศัยเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดที่เชลล์
เป็นผู้บุกเบิก ซึ่งสามารถนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้กับเครื่อง
ยนต์สมัยใหม่ในเวลานี้
เชื้อเพลิงเหลวจากเทคโนโลยี GTL ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น
ละอองสารพิษ ก๊าซไนตรัสอ็อกไซด์ สารซัลเฟอร์และก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์น้อยกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปมากเวลานี้รถแท็กซี่
และรถยนต์โดยสารตามเมืองใหญ่ๆที่มีการจราจรหนาแน่นอย่าง
เช่น กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้ ได้หันมาใช้
เชื้อเพลิงประเภทนี้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สภาพอากาศในเมืองดีขึ้น
และเป็นผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด นอกจากนี้เชื้อเพลิงเหลว GTL
ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของรถได้ด้วย

เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล

เพื่อลดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลจากปฏิบัติการและเรือ
บรรทุกน้ำมันของเราให้น้อยลง เราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และใช้วิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

น้ำมันรั่วไหล
หนึ่งพันตัน
19.3

18.7

17.8

การปฏิบัติงาน
การก่อวินาศกรรม
พายุเฮอริเคน

13.2

“

เสียงจากพันธมิตร

”

เครื่องยนต์ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพดีเด่นกับเชื้อเพลิงคุณภาพสูงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การลดปริมาณมลพิษและประหยัดเชื้อ
เพลิงให้ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตนั้น จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ควบคู่ไปกับเชื้อเพลิงทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ
บริ ษ ั ท Volkswagen กำลั ง ประสานงานกั บ เชลล์ อ ย่ า งใกล้ ช ิ ด
เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงแนวใหม่อย่างเช่น เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง
และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ความร่วมมือระหว่างบริษัททั้งสองประสบความสำเร็จอย่างสูง จะเห็นได้จากรางวัลประกาศเกียรติคุณที่
เชลล์ได้รับเช่น รางวัล ‘Professor Ferdinand Porsche Prize 2005’
และชั ย ชนะครั ้ ง แรกในการแข่ ง ขั น สมรรถนะครบทุ ก ด้ า นของรถ
ยนต์ดีเซล ในประวัติศาสตร์การแข่งรถอันยาวนานที่สนามแข่งรถ
เลอ มานส์ในปีค.ศ. 2006 เมื่อรถ Audi R10 ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง
GTL ของเชลล์ได้ครองแชมป์ชนะเลิศ และนำความภูมิใจมาให้กับเชลล์
พร้อมกับประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงความสำเร็จในการร่วมมือระหว่าง
บริษัททั้งสอง
เราจะดำเนิ น การตามแนวทางนี ้ ต ่ อ ไปโดยไม่ ห ยุ ด ยั ้ ง เพื ่ อ จั ด หา
ผลิตภัณฑ์และบริการมาตอบสนองความต้องการด้านการคมนาคมที่
ประหยัดและยั่งยืนสำหรับลูกค้าในอนาคต เชลล์เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่มีความสามารถและนวัตกรรมที่จะช่วยให้บริษัท Volkswagen
AG ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้
ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ มาร์ติน วินเทอร์คอร์น
ประธานคณะกรรมการผู้บริหารบริษัท VOLKSWAGEN AG

ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ถึง 2005 การรั่วไหลของน้ำมันและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ ำ มั น อั น เกิ ด จากปฏิ บ ั ต ิ ก ารของเชลล์ ไ ด้ ล ดลง
ตามลำดับ สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล เช่น
การสึกกร่อนของอุปกรณ์
หรือความผิดพลาดในการทำงาน
เป็ น สิ ่ ง ที ่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
แต่ เ หตุ ก ารณ์ น ้ ำ มั น รั ่ ว ไหล
จากการก่อวินาศกรรม หรือวาตภัยอย่างเช่น พายุเฮอริเคน
เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
ในปีค.ศ. 2006 ปริมาณน้ำมันรั่วไหลที่เกิดจากการสึกกร่อนของอุปกรณ์ หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้
เนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่สองครั้งในประเทศไนจีเรีย ครั้งแรกเกิดจากการชำรุดของท่อส่งน้ำมันในระหว่างการ
วางท่อ ครั้งที่สองเกิดจากการสึกกร่อนของอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวนน้ำ
มันที่สูญเสียจากสองเหตุการณ์นี้คิดเป็นปริมาณเกือบ 1 ใน 4 ของปริมาณน้ำมันรั่วไหลทั้งหมดของเราในปีค.ศ. 2006 นอกจากนี้
แหล่งปฏิบัติการของเราในประเทศไนจีเรียต้องหยุดงานชั่วคราว
เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้เราไม่สามารถ
ทราบปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลอย่างแน่นอนจนกว่าจะสามารถกลับ
ไปซ่อมแซมอุปกรณ์และเริ่มปฏิบัติงานใหม่ สำหรับในพื้นที่อื่นๆ
ในไนจีเรียที่สามารถดำเนินงานได้นั้น เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลเนื่อง
จากอุปกรณ์สึกกร่อนหรือการทำงานผิดพลาดได้ลดลงถึงระดับต่ำ
สุดในรอบเจ็ดปี ทั้งนี้เป็นเพราะประสิทธิภาพการตรวจสอบและดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ดีขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้นตามไปด้วย
สำหรับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากสาเหตุที่ป้องกันได้ในแหล่ง
ปฏิบัติการอื่นนอกประเทศไนจีเรียนั้น เมื่อปีที่แล้วมาตรการป้องกัน
น้ ำ มั น รั ่ ว ไหลจากสาเหตุ ด ั ง กล่ า วได้ ช ่ ว ยให้ เ หตุ ก ารณ์ แ ละปริ มาณน้ำมันรั่วไหลลดน้อยลงไปอีก สำหรับกลุ่มธุรกิจ Upstream
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เป็นต้นมา การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่ง
น้ ำ มั น ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ในประเทศโอมานได้ ล ดการรั ่ ว
ไหลของน้ำมันจากสาเหตุที่ป้องกันได้เกือบ 60% ในกลุ่มธุรกิจ
Downstream เหตุการณ์และปริมาณน้ำมันรั่วไหลจากสาเหตุที่
ป้องกันได้นั้นได้ลดลงไปอีกในปีค.ศ. 2000 ทั้งนี้เนื่องมาจากได้มี
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การติดตามตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้น และมีการดูแล
แก้ไขปัญหาระบบการทำงานแต่เนิ่นๆ ที่โรงกลั่นน้ำมันและโรงผลิตสาร
เคมีของเรา นอกจากนี้ เครือข่ายจัดจำหน่ายของเชลล์ยังได้ปฏิบัติ
งานตามมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลล่วงหน้า โดยให้ความสำคัญกับ
การตรวจสอบและดูแลรักษาถังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันที่คลังน้ำมัน
มากขึ้น และพยายามป้องกันอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลจากรถบรรทุกขนส่ง
น้ำมัน โดยเฉพาะในแอฟริกา
ในปีค.ศ. 2006 เรือบรรทุกน้ำมัน 22 ล้านตันที่อยู่ในการควบคุมดูแล
ของเชลล์ มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลเพียง 2 ตัน แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เข้มงวดของเรา

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• การดูแลสินทรัพย์ของเชลล์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (รวมถึงการป้องกันน้ำมันรั่วไหล)
• การป้องกันน้ำมันรั่วไหลในประเทศไนจีเรียจากรายงาน Shell in Nigeria Environment
and Society Report

www.shell.com/spills

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จำนวนประชากรและความมั ่ ง คั ่ ง ที ่ ส ู ง เพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งกำลั ง เป็ น
ภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและอาจสูญพันธุไ์ ด้งา่ ย การจัดหาพลังงานเพิม่ เติมและสรรหาพลังงานจากแหล่ง
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกอาจมีผลเร่งให้เกิดการทำลายระบบ
นิเวศน์มากขึ้น ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องคิดหาแนวทางแก้ไข โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมมือกับพันธมิตรกลุม่ ใหม่ และมองหาวิธกี ารทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เชลล์มีความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และได้ดำเนินการก้าวหน้าไปบ้างแล้ว
ซึง่ ถึงแม้จะช้าแต่กม็ น่ั คง
รายงานการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์ในรอบสหัสวรรษประจำปีค.ศ. 2005 ได้บ่งบอกไว้อย่าง
ชัดเจนว่ารัฐบาลจำเป็นต้องรีบเร่งดำเนินการ เพื่อแสวงหาแนวทางที่สมดุลในการพัฒนาประเทศกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาใหญ่ที่สุดในเวลานี้ก็คือ ปัญหาการแย่งชิงที่ดินเพื่อทำไร่หรือ
ปลูกสร้างบ้านเรือน การผลิตพลังงานก็มีส่วนในการสร้างปัญหานี้ด้วย นับตั้งแต่การเจาะสำรวจน้ำมันและ
ก๊าซในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไปจนถึงการใช้ที่ดินสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือปลูกพืชเพื่อผลิตพลัง
งาน ซึ่งกำลังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกที
เชลล์เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพลังงานกลุ่มแรกที่ยึดถือหลักการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งกำหนดให้เชลล์ดูแลแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ และแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อคุ้มครอง
ระบบนิเวศน์และอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชที่มีคุณค่าสูง พันธกิจของเชลล์มีดังนี้คือ เราจะไม่ทำการเจาะสำรวจหรือพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแหล่งมรดกโลกกว่า 170 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์
ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เราจะมุ่งปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติในแหล่งที่สหพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่ว
โลก (IUCN) กำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภท I-IV และเราจะปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชที่มีคุณค่าสูงซึ่งอาจสูญพันธุ์ได้ง่าย นอกจากนี้ เรากำลังพยายามสร้างบรรทัด
ฐานสำหรับการดำเนินงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งด้วย

การดำเนินงานตามพันธกิจ

ในระยะแรกของโครงการ เราจะทำการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำการตรวจสอบความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลดังกล่าว นอกจากนี้ การบริหารตามระบบ
มาตรฐานในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ของเชลล์ยังมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าและพืชที่มีคุณค่าสูงรวมอยู่ด้วย
เชลล์กำหนดให้มีการจัดทำแผนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานใน
พื้นที่อนุรักษ์ประเภท I–IV ของสหพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก (IUCN) แผนนี้จะประกอบด้วยมาตรการ
คุ้มครอง หรือส่งเสริมความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมือง การกำกับดูแลการนำมาตรการดัง
กล่าวมาใช้ และติดตามผล ภายในต้นปีค.ศ. 2006 โครงการปฏิบัติงานทั้งหมดในพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศ
บรูไน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศไนจีเรีย (ดูในกรอบภาพ) และสหรัฐอเมริกา ได้มีแผนเหล่านี้จัดเตรียมไว้
พร้อม และเชลล์มุ่งหมายที่จะจัดทำแผนที่คล้ายคลึงกันสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆ ที่มีสัตว์ป่าและพืชที่มี
คุณค่าสูงให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีค.ศ. 2007
อย่างไรก็ตาม แผนจะมีประโยชน์ต่อเมื่อสามารถปฏิบัติตามแผนได้เท่านั้น การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ให้กับพนักงานในโครงการที่มีหน้าที่สำคัญในการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพยังคงเป็นสิ่งสำคัญอัน
ดับแรก เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว เชลล์จะอาศัยข้อมูลกรณีศึกษาซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมในปีค.ศ. 2006 และความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งจะแบ่งปันข้อมูลตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้กับทีมงานต่างๆ ในโครงการ นอกจากนี้
เรากำลังพัฒนาโครงการอบรมเพื่อประยุกต์แผนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ภาคการปฏิบัติ
ด้วย

การประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

ในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทัว่ โลก และลดผลกระทบอันเกิดจากปฏิบตั กิ ารของเราทีม่ ตี อ่
สัตว์ปา่ และพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูง เราได้รว่ มมือกับ (และเรียนรูจ้ าก) องค์กรวิทยาศาสตร์ และองค์กรอนุรกั ษ์ธรรมชาติตา่ งๆ
กว่า 100 หน่วยใน 40 ประเทศ รายละเอียดการทำงานของเชลล์กบั องค์กรเหล่านีจ้ ะหาดูได้ทเ่ี ว็บไซต์ของเชลล์
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• แนวทางการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของเชลล์ (กรณีศึกษา)
• การทำงานของเชลล์ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
• ปฏิบัติการในพื้นที่อนุรักษ์ของ IUCN โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

www.shell.com/biodiversity

“ เสียงจากพันธมิตร ”

แผนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ : ป่าสงวนพันธุ์พืชพื้นเมืองของไนจีเรีย

เชลล์ได้รับสัมปทานในการเจาะสำรวจน้ำมันและก๊าซในเขตป่าอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองสองแห่งในบริเวณ
เขตพื้นที่ปากแม่น้ำไนเจอร์ ซึ่งเขตป่าอนุรักษ์ทั้งสองนี้จัดอยู่ในประเภทพื้นที่อนุรักษ์ของสหพันธ์อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมทั่วโลก (IUCN) เชลล์หยุดผลิตน้ำมันและก๊าซจากเขตป่าอนุรักษ์เหล่านี้มาได้หลายปีแล้ว แต่ยังมีบ่อ
น้ำมันที่ไม่ใช้อยู่ในพื้นที่ป่าเขตหนึ่ง ส่วนพื้นที่ป่าอีกเขตหนึ่งนั้นมีระบบท่อส่งน้ำมันที่ยังใช้งานอยู่ ใน
ระหว่างที่ยังทำการผลิตน้ำมันและก๊าซ เชลล์ได้สร้างเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ซึ่งเวลานี้
อาจมีบุคคลภายนอกฉวยโอกาสใช้เส้นทางนี้เข้ามาลักลอบตัดไม้ในป่าหรือล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
ในปีค.ศ. 2005 กิจการร่วมทุน SPDC ได้แนะนำแผนพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสองฉบับที่มีจุดมุ่ง
หมายเพื่อสงวนรักษาป่าไม้ และพัฒนาแหล่งรายได้ทางเลือกสำหรับชุมชนท้องถิ่น
แผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นจากการปรึกษาหารือร่วมกันกับชาวไร่ชาวนา องค์กรชุมชนในพื้นที่ และองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น กิจกรรมตามแผนนี้ ได้แก่ โครงการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาแหล่งรายได้ทางเลือกจากป่าไม้ เป็นต้น ตามแผนดังกล่าว
รัฐจะมอบหน้าที่ควบคุมการลักลอบตัดไม้ในป่าให้ไปเป็นของคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการป่าไม้
เชลล์จะเป็นผู้สนับสนุนในด้านการเงิน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการนี้ทำงานอย่างได้ผล สำหรับเจ้าของแผนนั้น
คือชุมชนต่างๆ ที่อยู่กับป่า อาศัยป่า และมีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่ภาคการปฏิบัติ


โจนาธาน อะมาคิรี

ที่ปรึกษาใหญ่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท SHELL NIGERIA
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รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำแม็คเคนซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแคนาดา
ในบริเวณขั้วโลกเหนือ และเป็นที่ตั้งของโครงการผลิตก๊าซ Niglintgak ของบริษัท Shell Canada

เชื้อเพลิงชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ

เวลานีร้ ฐั บาลกำลังหันมาสนใจการผลิตเชือ้ เพลิงจากพืช และขยะอินทรียห์ รือของเสียชีวมวล (เชือ้ เพลิงชีวภาพ)
มากขึน้ เพือ่ หาทางป้องกันวิกฤตพลังงานขาดแคลนและปัญหาสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับพลังงาน ปีค.ศ. 2005 ซึง่ ตัง้ เป้าหมายในการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพอย่างจริง
จังขึน้ มาใหม่ และสหภาพยุโรปมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะจัดหาเชือ้ เพลิงชีวภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการในภาคการ
ขนส่งให้ได้ถงึ 5.75% ของความต้องการทัง้ หมดภายในปีค.ศ. 2010
อย่างไรก็ตาม การผลิตเชือ้ เพลิงจากพืชมีปจั จัยเสีย่ งหลายอย่าง เช่น อาจก่อให้เกิดปัญหาแข่งขันแย่งชิงน้ำและ
ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ปลูกพืชเป็นอาหาร ซึง่ มีจำกัดอยูแ่ ล้วมากยิง่ ขึน้ และปัญหานีอ้ าจนำไปสูก่ ารโค่นไม้ทำลายป่าดงดิบ
ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามต่อสัตว์ปา่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ สำหรับเป้าหมายของอเมริกาทีต่ ง้ั ไว้นน้ั มีแนวโน้มทีจ่ ะบรรลุ
ผลได้โดยอาศัยการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด ซึง่ เคยนำไปใช้เป็นอาหารเลีย้ งฝูงวัว ประมาณว่าจะต้องมีการ
เสาะหาทีด่ นิ มาปลูกข้าวโพดทีส่ ญ
ู เสียไปเพิม่ ขึน้ อีก 1.6 ล้านเฮคแตร์ และสหภาพยุโรปอาจต้องใช้ทด่ี นิ สำหรับ
ปลูกพืชเพือ่ ผลิตพลังงาน 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ หมดในเขตภูมภิ าค จึงจะสามารถบรรลุผล
ตามจุดมุง่ หมายทีต่ ง้ั ไว้
เชลล์กำลังประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการและผูบ้ ริโภคในภาค
อุตสาหกรรม เพือ่ ร่วมกันกำหนดบรรทัดฐานในการผลิตเชือ้ เพลิงจากพืชแบบยัง่ ยืน ซึง่ เป็นหลักการทีผ่ า่ นมติจาก
ทีป่ ระชุมสากลเกีย่ วกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบยัง่ ยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นต้น ในระหว่างนี้
เราได้ใช้วธิ กี ารตรวจสอบกระบวนการผลิตของผูส้ ง่ มอบเชือ้ เพลิงชีวภาพของเชลล์ เพือ่ ประเมินว่าได้ดำเนินการ
ตามมาตรการคุม้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพ และหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์หรือไม่ นอกจากนี้ เรายัง
ได้ลงทุนในการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพคุณภาพสูงรุน่ ทีส่ องจากเศษไม้และฟางข้าว ซึง่ ทำให้ไม่ตอ้ งแข่งขันแย่งทีด่ นิ
ทีใ่ ช้เพาะปลูกพืชเป็นอาหาร (หน้า 15) และยังอาจช่วยลดความต้องการในการบริโภคน้ำมันปาล์มและน้ำมันข้าวโพดได้ดว้ ย

การสำรวจนอกฝั่งทางเหนือของรัฐอลาสก้า

เชลล์ ก ำลั ง ดำเนิ น การเจาะสำรวจน้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ใ นย่ า นทะเลโบฟอร์ ท และทะเลชุ ก ชี
ในบริเวณนอกฝั่งทางเหนือของรัฐอลาสก้า บริเวณเหล่านี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่อนุรักษ์แห่งชาติ หรือ
ของสหพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก (IUCN) และเป็นพื้นที่ที่มีการสำรวจหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
มาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่นี้อยู่ห่างไกลและมีสภาพอากาศที่รุนแรงและปรวนแปรง่าย
ทั้งยังเป็นที่อยู่ของฝูงปลาวาฬ ช้างน้ำ และแมวน้ำจำนวนมาก ประชากรในท้องถิ่นนี้อาศัยการล่าสัตว์
เพื่อการดำรงชีวิต เชลล์มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง โดยยึดถือหลักการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามระบบมาตรฐานในเรื ่ อ งสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ของเชลล์ ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
โครงการอื่นๆ ของเชลล์ที่เคยปฏิบัติการในสภาพพื้นที่ขั้วโลกเหนือมาก่อน เราจะตรวจสอบและพยายามจำกัดผลกระทบอันเกิดจากปฏิบัติการของเราที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ปรึกษาหารือและประสานงานกับกลุ่มชุมชนในพื้นที่อยู่เสมอ ในปีค.ศ. 2005 เราได้ประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคลื่นเสียงชนิดพิเศษของ
เรา จากการประเมินผล เราได้ทราบว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำกัดผลกระทบที่จะมีต่อปลาวาฬพันธุ์ Bowhead
ซึ่งมาเวียนว่ายอยู่ในบริเวณทะเลแถบนี้ในช่วงฤดูร้อนหลายเดือน เราได้เตรียมการรับมือกับเรื่องนี้ โดยจัด
ทำโครงการสังเกตการณ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อหาทางควบคุมผลกระทบที่มีต่อสัตว์เหล่านี้ และ
ได้ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการดังกล่าว เชลล์เสร็จสิ้นการ
ตรวจหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการสำรวจทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคลื่นเสียงชนิด
พิเศษใน ทะเลชุกชีในปีค.ศ. 2006 โดยที่ยังไม่ได้ลงมือสำรวจในทะเลโบฟอร์ท เนื่องจากมีน้ำแข็งในทะเล
มากเกินไป ในปีค.ศ. 2007 เชลล์มีแผนที่จะดำเนินการตรวจหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการสำรวจ
ทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคลื่นเสียงชนิดพิเศษต่อไปอีกในทะเลชุกชี และหากสภาพอากาศดีขึ้น
อาจเริ่มลงมือตรวจสอบในทะเลโบฟอร์ทด้วย นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะเริ่มการเจาะสำรวจในบริเวณ
ทะเลโบฟอร์ทในปีค.ศ. 2007 เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับของรัฐ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดภายในของกลุ่มบริษัทเชลล์สำหรับงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

การปฏิบัติตามหลักการของเชลล์

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์จัดทำขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน
และตั้งแต่นั้นมา เชลล์ยังคงอาศัยหลักการนี้เป็นเครื่อง
กำหนดคุณค่าที่เรายึดถือ และพฤติกรรมของบุคลากรที่
ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับเชลล์ ในปีค.ศ. 2006 เราได้แนะ
นำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจ
ของเชลล์มากยิ่งขึ้น
การยึดถือคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรมเป็นคุณค่าที่สำคัญอย่างหนึ่งในคุณค่า 3 ประการ
ที่เรายึดถือร่วมกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการดำเนินธุรกิจ
ของเชลล์ ด้วยเหตุนี้เชลล์จึงได้กำหนดนโยบายที่ง่าย
และชัดเจนขึน้ มาเพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีซ่ อ่ื สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรม
โดยห้ามไม่ให้พนักงานรับสินบน ติดสินบน หรือกระทำการทุจริตใน
รูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
นโยบายสั่งห้ามการรับหรือติดสินบนของเชลล์ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
ธรรมเนียมการปฏิบัติในบางประเทศที่ถือว่าการรับหรือติดสินบนเป็น
เรื่องปกติธรรมดา ฉะนั้น จึงต้องมีการกำกับดูแลเพื่อให้พนักงานปฎิบัติตามนโยบาย โดยการจัดฝึกอบรมพนักงาน หรือหมั่นติดตามสังเกต
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
จากแบบสอบถามภายในของผู้แทนระดับสูงสุดของเชลล์ในแต่ละ
ประเทศ พบว่าในปีค.ศ. 2006 มีพนักงานจากกว่า 100 ประเทศ
เข้ารับการอบรมในเรื่องการทำธุรกรรมผ่านตัวแทนด้วยวิธีที่เหมาะสม
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 37)

เพื่อส่งเสริมให้มีการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจของ
เชลล์ เราได้จดั การอบรมพนักงานในหัวข้อทีส่ ำคัญๆ ทางระบบออนไลน์
และจากวิทยากรโดยตรง หัวข้อรายการอบรมที่สำคัญเหล่านี้ ได้แก่
การป้องกันการรับหรือติดสินบน และคอรัปชั่น เป็นต้น
ในปีค.ศ. 2005 เชลล์ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
และเว็บไซต์ทั่วโลก และแนะนำเข้าสู่แต่ละประเทศ ในหลายประเทศ
ได้มีการนำบริการใหม่นี้มาใช้แทนบริการสายช่วยเหลือภายในประ
เทศที่มีมานานหลายปีแล้ว สายช่วยเหลือทั่วโลกของเชลล์เปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพนักงานหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับเชลล์ที่ต้องการคำแนะนำ หรือประสงค์ที่จะรายงานการละเมิด
นโยบายในเรื่องสินบน หรือรายงานการทุจริต หรือการละเมิดจริยธรรมและหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ (โดยที่ผู้รายงานไม่จำเป็น
ต้องเปิดเผยชื่อ) เราจะรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือการรับหรือติดสินบนไปที่คณะกรรมการสืบสวนประจำบอร์ดผู้บริหารบริษัท รอยัล ดัทช์
เชลล์ จำกัด (มหาชน) ในปีค.ศ. 2006 มีผู้รายงานการละเมิดจริยธรรม
และหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ 96 ราย เป็นผลให้เราต้องบอกเลิก
สัญญาว่าจ้างพนักงานและผู้รับเหมา 143 ราย
ทุกๆ สองปี เชลล์จะจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของพนัก
งาน (หน้า 25) ซึ่งจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม เช่นว่า
ส่วนของเชลล์ที่พนักงานทำงานด้วยนั้น มีการติดต่อทำข้อตกลง
ทางธุ ร กรรมกั บ คนภายนอกด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที ่ ซ ื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต และเป็ น
ธรรมหรือไม่ ผลการสำรวจประจำปีค.ศ. 2006 ปรากฏว่า พนักงาน 81
เปอร์เซ็นต์ตอบว่าใช่ และ 4 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าไม่ ผลการสำรวจครั้งนี้
สอดคล้องกับคะแนนที่ได้ตั้งแต่เริ่มการสำรวจในปีค.ศ. 1999 รวมถึง
คะแนนจากการสำรวจประจำปีค.ศ. 2004 หลังจากที่มีเหตุปรับเปลี่ยน
ประเภทของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซที่พิสูจน์แล้วของเชลล์

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2006 บริษัท Shell Italia และบริษัท Shell
Aviation ถูกหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ
อิตาลีลงโทษปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 56 ล้านยูโร ด้วยข้อหาแลก
เปลี ่ ย นข้ อ มู ล โดยอาศั ย ความได้ เ ปรี ย บจากการทำกิ จ การร่ ว มทุ น
ธุ ร กิ จ สนามบิ น ต่ อ มาในปี เ ดี ย วกั น เงิ น ค่ า ปรั บ นี ้ ถ ู ก ลด
ลงเหลือเพียง 37.64 ล้านยูโร และเมื่อเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2006
ที่ประเทศอาร์เยนติน่า เชลล์ถูกลงโทษปรับเป็นเงินประมาณ 83,000
ดอลล่าร์ ในข้อหาแบ่งปันส่วนตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว เรากำลัง
อุทธรณ์คดีเหล่านี้อยู่
ในปีค.ศ. 2006 เชลล์ถูกลงโทษปรับเป็นจำนวนเงิน108 ล้านยูโร ด้วย
ข้อหาสมคบกันกำหนดราคาสินค้าสารบิทูเมนในตลาดประเทศเนเธอร์แลนด์   คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) พบว่าตั้งแต่กลางทศวรรษปีค.ศ.1990 จนถึงต้นปีค.ศ. 2002 เชลล์กับบริษัทอื่นอีก 13 บริษัท
ได้สมคบกันกำหนดผูกขาดราคาสินค้า พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้ได้ลาออกจากเชลล์ก่อนที่จะเริ่มมีการสืบสวน
นอกจากนี ้ คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปยั ง ลงโทษปรั บ เชลล์ 161
ล้ า นยู โ รเมื ่ อ ปี ท ี ่ แ ล้ ว ด้ ว ยข้ อ หามี ส ่ ว นร่ ว มในการกำหนดราคา
เพื ่ อ ผู ก ขาดราคาสิ น ค้ า ยางสั ง เคราะห์ ตั ้ ง แต่ ป ี ค .ศ. 1996
ถึ ง ปี ค .ศ. 1999 เชลล์ ไ ด้ ข ายกิ จ การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในเรื ่ อ งนี ้ ไ ปในปี
ค.ศ. 1999 ก่ อ นหน้ า ที ่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปจะได้ เ ริ ่ ม ดำเนิ น
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ผู้รับเหมาของเชลล์

ผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับเชลล์จะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักการดำเนิน
ธุรกิจของเชลล์ หรือหลักการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราได้พยายามส่ง
เสริมให้ผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติงานหลายแห่งได้เข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ เราจำเป็นต้องทบทวนสัญญา หรืออาจถึงขั้น
ต้องบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน จากแบบสอบถามประจำปีภายใน
ของผู้แทนระดับสูงของเชลล์ในแต่ละประเทศ ปรากฏว่าในปีค.ศ. 2006
เราได้บอกเลิกสัญญาผู้รับเหมากว่า 40 ราย เพราะสงสัยว่ามีการละเมิด
หลักการของเชลล์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 37) ตัวอย่างเช่น เราได้
บอกเลิกสัญญาผู้รับเหมาหลายรายในประเทศบราซิล แคนาดา
ไนจีเรีย ตรินิแดดและโทบาโก้ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมเพื่อชุมชน

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พวกเราทุก
คนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ
ๆ ในด้านนโยบายที่จะมีผลต่อธุรกิจ หรือพนักงานของเชลล์ หรือต่อชุมชนที่เชลล์เข้าไปประกอบการอยู่ (ดูในกรอบภาพ) ตามหลักการดังกล่าว
บริษัทต่างๆ ของเชลล์จะต้องไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรค
การเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เงินติดสินบนเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษ หรือถูกมองไปในแง่นั้น จากแบบสอบถาม
ภายในประจำปีของเชลล์ (ดูหน้า 37) เราไม่ได้ให้เงินสนับสนุนแก่พรรค
การเมือง หรือการรณรงค์ทางการเมืองใดๆ ในปีค.ศ. 2006
บริษัท Shell Oil Company บริหารงานให้กับคณะกรรมการเผย
แพร่ความรู้ด้านการเมืองสำหรับพนักงาน Shell Oil Company
การบริ ห ารงานประเภทนี ้ ถ ื อ เป็ น ธรรมเนี ย มการปฏิ บ ั ต ิ ข อง
หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการเมืองภายในบริษัท
Shell Oil Company เป็นองค์กรอาสาสมัคร ดำเนินการโดยพนักงาน
ด้วยเงินทุนของพนักงานเอง องค์กรนี้จะให้เงินสนับสนุนแก่พรรค
การเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หรือองค์การอื่นๆ

การสืบสวนในปีค.ศ. 2003
ภายหลังการประกาศตัดสินคดีเกี่ยวกับการกำหนดราคา เพื่อหวัง
ผลในการผูกขาดราคาสินค้ายางสังเคราะห์และสารบิทูเมนเมื่อปีที่
แล้ว มร. ร็อบ เราท์ส หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Downstream ของเชลล์
ได้กล่าวย้ำกับพนักงานทั้งหมดจำนวน 73,000 คน ดังนี้ “การ
ละเมิ ด กฎหมายเกี ่ ย วกั บ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า เป็ น สิ ่ ง ที ่ เ ชลล์
ยอมรับไม่ได้ ผมเข้มงวดมากในเรื่องนี้ หากคุณแอบไปสมคบ
กันทำสิ่งที่ผิดกฎหมายกับบริษัทคู่แข่ง คุณจะถูกลงโทษทางวินัย
และอาจถึงขั้นถูกไล่ออก”
ตั้งแต่กลางทศวรรษปีค.ศ. 1990 เราได้จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ
เราปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเรากำลังมองหา
แนวทางที่จะสร้างเสริมจิตสำนึกของพนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการปฎิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของเชลล์เราได้ดำเนินโครงการส่ง
เสริมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั่ว
โลก พนักงานที่มีหน้าที่ต้องติดต่อกับบริษัทคู่แข่งผู้จัดหาสินค้า
และบริการ หรือลูกค้าของเชลล์ จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายในเรื่องนี้

ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ภายในช่วงเวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 ถึงปีค.ศ. 2006
คณะกรรมการนี้ได้รับเงินบริจาค 109,000 ดอลล่าร์ และได้แจ้งยอดเงิน
บริจาคทั้งหมดนี้ให้แก่คณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา บริษัท Shell Oil Company มีส่วนสนับสนุนเฉพาะงานบริหาร
โดยไม่ได้ให้เงินอุดหนุนคณะกรรมการการเมือง หรือให้การสนับสนุน
ทางการเงินโดยตรงแก่บุคคล หรือพรรคการเมือง หรือองค์การอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์กำหนดให้เราใช้วิธีการแข่งขันทาง
การค้าที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมภายใต้กรอบบังคับของกฎหมาย
เหตุการณ์ทน่ี า่ อับอายในอดีต อันเป็นผลเนือ่ งมาจากพนักงานของเรา
ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการของเชลล์ ได้ตามมาหลอกหลอนเราในปีค.ศ. 2006
เวลานีเ้ ราจึงพยายามส่งเสริมให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการ
ของเชลล์อย่างจริงจังมากขึน้ ในอนาคต (ดูในกรอบภาพ)

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• วิธีการจัดการกับเรื่องสินบนและคอรัปชั่นของเชลล์
(รวมถึงคู่มือการบริหารงานของเชลล์)
• เชลล์ร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ (รวมถึงโครง
การสนับสนุนความโปร่งใสของผู้ประกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (EITI)
• จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับบริษัทของเชลล์ทั่วโลก

www.shell.com/integrity

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อปลายปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้แนะนำจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจให้กับพนักงานทั่วโลก เชลล์ประกอบธุรกิจในหลายประเทศ
รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลักจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานมานานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นครั้งแรกที่มีการแนะนำ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
ตามทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ทำงานในกลุ่มบริษัทเชลล์ หรือผู้ที่
ทำงานในกิจการร่วมทุนที่เชลล์มีผลประโยชน์ร่วมด้วยก็ตาม

ความรับผิดชอบในด้านกิจกรรมเพื่อชุมชนของเชลล์

ในปีค.ศ. 2006 พนักงานของเชลล์ได้รบั แจกเอกสารแนวทางความรับ
ผิดชอบเกีย่ วกับการสนับสนุนหรือต่อต้านการออกกฎหมาย ซึง่ ชีแ้ จง
หลักการแสดงความคิดเห็น เพือ่ ให้พนักงานเรียนรูว้ า่ อะไรคือสิง่ ทีค่ วร
ปฏิบตั ิ และอะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ โดยให้คำนึงถึงธรรมเนียมการ
ปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น และหากทำได้ ก็ให้ประสานงานกับฝ่าย
อืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการดำเนินธุรกิจของเรา เอกสารนีไ้ ด้ยกตัว
อย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษปีค.ศ. 1990 เมื่อเชลล์
ถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกของเชลล์ (Global Climate
Coalition) เพราะเห็นว่ากิจกรรมของกลุ่มไม่สอดคล้องกับข้อเรียก
ร้องของเชลล์ที่ต้องการให้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ
เปลีย่ นแปลงอย่างจริงจัง
เชลล์แสดงความคิดเห็นให้รฐั บาลประเทศต่างๆ ได้รบั ทราบผ่านทาง
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ หรือในกรณีเกีย่ วกับประเด็นปัญหาบางอย่าง เรา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทอื่นๆ หรือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ
แสดงจุดยืนของเรา ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมในกลุม่ ผูป้ ระกอบการ เชลล์มเี พียงเสียงเดียว ดังนัน้ ท่า
ทีการแสดงออกของกลุม่ เหล่านีอ้ าจจะไม่สะท้อนถึงความคิดเห็นทีแ่ ท้
จริงของเชลล์ไปเสียทุกเรือ่ ง แม้วา่ เชลล์อาจจะได้พยายามโน้มน้าวใจ
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ ในกลุม่ แล้วอย่างเต็มที่ ในปีค.ศ. 2006 เราได้จดั
พิมพ์รายชื่อสมาคมผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาการ และองค์กรอื่นๆ
ทีเ่ ป็นปากเป็นเสียงแทนเราทัว่ โลกลงในเว็บไซต์ของเชลล์

ประธานบริษทั Shell Oil Company ในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรียก
ร้องในนามของเชลล์ ขอให้รัฐบาลดำเนินมาตรการจำกัดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเปิดโอกาสให้บริษทั ต่างๆ สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์แลกเปลีย่ นมลพิษ
ในปีค.ศ. 2006 เราสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการสำรวจน้ำมัน
และก๊าซในอ่าวเม็กซิโกเพิ่มขึ้น เพื่อรับประกันเสถียรภาพในด้าน
พลังงาน เพราะเราเชือ่ ว่าจะสามารถทำโครงการเหล่านีไ้ ด้ดว้ ยวิธกี ารที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 ประธานบริษทั Shell Nederland BV
พร้อมทั้งบริษัทผู้นำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ได้ร่างจดหมายเปิดผนึก
ในนามของบริษัททั้งกลุ่ม ส่งถึงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อ
เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม
มากยิง่ ขึน้
ในจดหมายเปิดผนึกถึงหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียล ไทมส์
เมือ่ เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 ประธานคณะผูบ้ ริหารของเชลล์ได้เรียก
ร้องให้รฐั บาลออกระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การช่วยแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง

กิจกรรมส่งเสริมสังคมของเชลล์เมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มบริษัทผู้นำในประเทศอังกฤษ ที่มีเจตนารมณ์มุ่งแสวง
หาคำตอบในเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กลุ่มนี้ประกอบด้วย
19 บริษัท และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cambridge Business and
Environment   Programme ที่จัดขึ้นโดยมกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าชาย
ชาร์ลส์แห่งแคว้นเวลส์ โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุน
ให้รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ
ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้ตลาดมีส่วนร่วม
และเพือ่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำโลกในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ

หัวหน้าฝ่ายจริยธรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน แนะนำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับ
พนักงานของเชลล์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการปฏิบัติงานตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกฎระเบียบและหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่พนักงานของเชลล์จะ
ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะให้คำ
แนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ กว่า 20 หัวข้อ ตั้งแต่เรื่อง
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด ไปจนถึงการใช้สารเสพติด พร้อมคำสั่งว่า
“ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถาม”
ในปีค.ศ. 2006 เราได้แจกเอกสารจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ
เชลล์ให้แก่พนักงานคนละหนึ่งฉบับ และเวลานี้ได้เริ่มดำเนินการเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการภาค
บังคับ พร้อมทั้งจัดรายการอบรมทางระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

21

ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

ความปลอดภัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยใน
กระบวนการทำงาน
เชลล์ถือเสมอว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับ
แรก เรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดภัย
พิบัติ เช่น น้ำมันรั่วไหล อัคคีภัย และอุบัติเหตุต่างๆ
ที่จะทำให้พนักงาน คนรอบข้าง และโรงงานของเราต้อง
ตกอยู่ในอันตราย

“

เสียงจากพันธมิตร

”

โครงการ HEARTS AND MINDS

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเลย
เราต้องการให้พนักงานทั้งหมด 108,000 คน และผู้รับเหมาประมาณ
300,000 คน ที่ปฏิบัติงานในที่ต่างๆ ให้กับเรา เดินทางกลับถึงบ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน

ผมเคยลั ง เลใจที ่ จ ะทั ก ท้ ว งเพื ่ อ นร่ ว มงานเมื ่ อ เห็ น ว่ า เขากำลั ง ทำสิ ่ ง ที ่ ไ ม่ ป ลอดภั ย เพราะเกรงว่ า จะทำให้ เ ขาไม่ พ อใจ
หลังจากเข้ารับการอบรมในโครงการ Hearts and Minds ในหัวข้อ
‘เข้าใจวัฒนธรรมในการทำงานของคุณ’ แล้ว ผมมีความมั่นใจมาก
ขึ้นที่จะรายงานความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผม หรือการ
กระทำที่ไม่ปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เวลานี้การทักท้วง
พฤติกรรมที่เห็นว่าไม่ปลอดภัยในที่ทำงานของเราได้เป็นที่ยอมรับ
และกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว สมาชิกในทีมงานเต็มใจที่จะเรียน
รู้จากความผิดพลาดของสมาชิกคนอื่นมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นกับเราก็ได้ และเราได้นำตัวอย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ในอดี ต มาเผยแพร่ ใ ห้ พ นั ก งานในระดั บ ล่ า งได้ เ รี ย นรู ้
ร่วมกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุทำนองเดียวกันนี้ขึ้นอีก นอกจากนั้น
เรายังได้นำนโยบาย งดปฎิบตั งิ าน มาใช้ในกรณีทจ่ี ำเป็น เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเกิดเหตุอนั ตราย เราประสบความสำเร็จในเรือ่ งนีไ้ ปบ้างแล้ว แต่ยงั
จะต้องอดทนรอคอยต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในเรื่องความ
ปลอดภัยจะเกิดขึน้ อย่างจริงจังหรือไม่ โดยเฉพาะในหมูผ่ รู้ บั เหมาของ
เชลล์

การที่จะก้าวไปจนถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น พนักงานของเราทุกคน
จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน และจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัย
อย่างจริงจัง เริ่มด้วยการยึดถือและปฏิบัติตามระบบและหลักการความ
ปลอดภัยทั่วไปเป็นอันดับแรก หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์กำหนด
ให้บริษัทต่างๆ ของเชลล์ ผู้รับเหมาของเชลล์ และกิจการร่วมทุน
ที่เชลล์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารระบบ
มาตรฐานในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
(HSE) ของเชลล์ ซึ่งหมายถึงว่าเราจะต้องบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
เหล่านี้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ อุปกรณ์ติดตั้งและโรงงานใหญ่ที่สำคัญ
ของเราจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง
จากภายนอก เช่น มาตรฐาน ISO 14001 และเราจะต้องมีแผนปฏิบัติยาม
เกิดเหตุฉุกเฉินเตรียมไว้พร้อม และฝึกทดลองเป็นประจำ เผื่อว่าหากมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จะได้เสียหายน้อยที่สุด ในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายแรง
เกิดขึ้น หรือเกือบจะเกิดขึ้น เราจะดำเนินการสอบสวน และนำสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาเผยแพร่ให้บริษัท หรือผู้ที่มีส่วนในการปฏิบัติงานของเราได้
รับทราบร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ขึ้นอีก

ดาน่า เอ็มพาดิง

เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่เสียชีวิต 37 คน (พนักงาน 2
คน และผู้รับเหมา 35 คน) จากการปฏิบัติงานให้กับเชลล์ในปี
ค.ศ. 2006 ตัวเลขนี้สูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในปีค.ศ. 2005 ไป 1 คน
ในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด มี 17 คนเสียชีวิตในประเทศไนจีเรีย
โดยที่ 9 คนถูกลักพาตัว หรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิต เนื่องด้วยสาเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ประเทศมาเลเซีย

ผลการทำงานในด้านความปลอดภัย

เบรนท์ บราโว

ในปีค.ศ. 2003 ผู้รับเหมาของเชลล์ได้เสียชีวิตลงอย่างน่า
เศร้าที่ฐานรองรับแท่นผลิตเบรนท์ บราโว ในพื้นที่ทะเลเหนือ จากการ
สืบสวนภายในของเชลล์ พบว่ามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของเราต่ำกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หลังจากที่ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงานสุขภาพและความปลอดภัยของสหราชอาณาจักรได้
ทำการสืบสวน และตรวจพบข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เชลล์ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน 900,000
ปอนด์ในปีค.ศ. 2005
หลังจากเหตุการณ์น่าสลดใจครั้งนั้น เชลล์ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง
นอกฝั่งในพื้นที่ทะเลเหนือทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในปีค.ศ. 2004
เราได้เริ่มโครงการ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ติด
ตั้งเหล่านี้ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
เรากำลังมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน
อย่างจริงจัง เช่น เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบในการทำงาน” สำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
ของเชลล์ โดยใช้นักแสดงสื่อสารเรื่องที่น่าเศร้า อันเป็นผลเนื่องมา
จากการทำงานด้วยความประมาท นอกจากนี้ เรายังได้แนะนำโครงการ
“เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง” ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ และ
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ทางการเมืองหรืออาชญากรรมที่เลวร้ายขึ้นทุกที เมื่อเร็วๆ นี้ จำนวน
ผู้เสียชีวิตนอกเขตปฏิบัติการ และนอกชั่วโมงการทำงานของเราได้สูง
ขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมดูแลได้ไม่เต็มที่ การเสีย
ชีวิตของบุคคลเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการถูกทำร้ายร่างกาย จมน้ำตาย
หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มสูงขึ้นในปีค.ศ. 2006 เหตุ 3
ประการนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 75% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
เมื่อปีที่แล้ว
เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้ได้เพิ่มสูงขึ้น อัตราการ
เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตของเชลล์ (จำนวนผู้เสียชีวิตต่อชั่วโมงการ
ทำงาน 100 ล้านชั่วโมง) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่า 50% ตั้งแต่ปีค.ศ.
1997 จึงเปลี่ยนไปไม่มากนักในปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวยิ่งทำให้เชลล์
มองเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองพนักงานของ
เราในประเทศไนจีเรียและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมใน
การทำงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น
ดูเหมือนว่าความพยายามของเราจะมีผลช่วยลดกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมาของ
เชลล์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นประมาณ 45% และการได้รับบาดเจ็บในที่ทำ
งานลดน้อยลงไปอีกในปีค.ศ. 2006 ดีเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เชลล์ได้แนะนำโครงการดีเด่น Hearts and Minds ให้กับพนักงาน
ตลอดทั่วบริษัทเมื่อปีค.ศ. 2004 เพื่ออบรมให้พนักงานของเรา
ตระหนักถึงความจำเป็นในการทักท้วง หรือขัดขวางการกระทำที่
เห็นว่าไม่ปลอดภัย ในปีต่อมาเราได้เพิ่มกฎทอง 3 ข้อ ในเรื่องสุขภาพ
ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนทราบถึง
ความคาดหวังของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   และเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบต่อการกระทำทีเ่ สีย่ งอันตรายของตนเองและของเพือ่ น
ร่วมงาน กฎทองเหล่านี้ ได้แก่ “คุณกับผม/ดิฉัน : ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติ ขัดขวางการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสถาน
การณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎ และเคารพคนรอบข้าง” โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมของเราได้ผลก้าวหน้าในปีค.ศ. 2006 เพราะพนักงานกว่า
20,000 คน รวมทั้งผู้จัดการระดับสูง ที่รับผิดชอบในงานที่มีความ
เสี่ยงสูงในเรื่องนี้ ได้รับการตรวจรับรองว่าได้ผ่านการอบรมและ
มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงานแล้ว

เข้าใจสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แอบแฝงอยู่ในวัฒนธรรมการ
ทำงาน หรือความบกพร่องของระบบโครงสร้าง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลที่มีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ โครงการ
“เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง” ได้จัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่แท่นผลิตเบรนท์ บราโว
และสำหรับพนักงาน 400 คนในแผนกการสำรวจและการผลิตตลอด
ภาคพื้นยุโรป นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำโครงการนี้ให้กับแผนกผลิต
สินค้าของกลุ่มธุรกิจ Downstream ของเราด้วย
การสอบสวนกรณีผู้เสียชีวิตที่เบรนท์ บราโวในปีค.ศ. 2003 โดยคณะ
กรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต ได้เสร็จสิ้นลงในปีค.ศ. 2006
เชลล์ยอมรับผลการสอบสวนที่ระบุส่วนต่างๆที่บกพร่องในระบบการ
ทำงานของเรา และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเหล่านั้น
แล้ว คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้สั่งให้เราดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป
อีกแต่อย่างใด

เราได้เริ่มเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ปลอด
ภัยทางระบบออนไลน์ในปีค.ศ. 2006 และเริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทเชลล์ให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งไปที่บุคลากรในตำแหน่งระดับผู้นำ ซึ่งต้องการที่จะพัฒนา
ปรับปรุงในเรื่องนี้ สัปดาห์ความปลอดภัยของกลุ่มธุรกิจ Downstream
ในปีค.ศ. 2006 เตือนใจให้ทุกคนสำนึกว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของทุกคน และเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้บริหาร
ที่มีหน้าที่สำคัญ เวลานี้พนักงานในแผนกการสำรวจและการผลิต
จะประเมินคุณสมบัติการเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยของหัวหน้า
งานทุกๆสองปี โดยใช้เครื่องมือ “รู้จักตัวคุณเองในสายตาของผู้อื่น”
และเมื่อได้รับคำติชมแล้ว หัวหน้างานเหล่านี้จะต้องดำเนินการปรับ
ปรุงแก้ไขตามคำติชมดังกล่าว

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานขับ

แต่ ล ะปี พ นั ก งานและผู ้ ร ั บ เหมาของเชลล์ ไ ด้ ข ั บ รถทำธุ ร ะให้ ก ั บ
เชลล์เป็นระยะทางรวมถึง 1.9 พันล้านกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับการ
เดินทางรอบเส้นศูนย์สตู ร 130 รอบต่อวัน เราได้ดำเนินการรณรงค์เพือ่
ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน และความพยายามของเราเริ ่ ม ให้ ผ ลในบางพื ้ น ที ่ ข องโลกที ่ อ ั น ตรายมากที ่ ส ุ ด
สำหรับการขับรถ เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว คำขวัญ “Drive to Live” ในการรณรงค์ของ
Shell Oil Products Africa จากประเทศเคนยาได้แพร่ไปถึงประเทศ
เอธิโอเปีย ประเทศกาน่า ประเทศโมร็อคโค และประเทศแอฟริกาใต้
ตั ว เลขโดยรวมของอุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นท้ อ งถนนที ่ ม ี ผ ู ้ เ สี ย ชี ว ิ ต ในกลุ ่ ม
ธุรกิจ Upstream ของเราอาจจะสูงขึ้นในปีค.ศ. 2006 ก็จริงอยู่ แต่
เราก็ไม่ถึงกับล้มเหลวไปเสียทีเดียว และที่เกาะซัคคาลินในประเทศ
รัสเซีย กิจการร่วมทุน Sakhalin Energy ได้รณรงค์ให้มีการรัดเข็มขัด
นิรภัย ซึ่งช่วยให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีพนักงาน
และผูร้ บั เหมาของเชลล์เสียชีวติ ลดลงจาก 4 รายในปีค.ศ. 2004 เป็น
0 รายในปีค.ศ. 2006 โครงการนีไ้ ด้เผยแพร่ไปทัว่ เกาะ เพือ่ ให้ชมุ ชนท้อง
ถิน่ ได้รบั ประโยชน์ดว้ ย

ความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน

เพื ่ อ รั บ รองความปลอดภั ย ในกระบวนการทำงาน
เราจะต้ อ ง
ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า
ระบบและอุ ป กรณ์ ต ิ ด ตั ้ ง ของเราได้ ร ั บ
การออกแบบให้ทำงานอย่างปลอดภัย และไม่เกินพิกัดความสามารถ
พร้อมทั้งได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ตามรายงานผล Baker Report

แท่นผลิต Mars ภายหลังการซ่อมแซม เมษายน ค.ศ. 2006

จากการสอบสวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในปีค.ศ. 2005 ทีโ่ รงกลัน่ ของบริษทั
BP Texas City เมือ่ เร็วๆ นี้ ได้เน้นให้เราเห็นว่าการดูแลความปลอด
ภัยอย่างต่อเนือ่ งด้วยวิธกี ารข้างต้น มีผลสำคัญทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุใหญ่ทร่ี า้ ยแรงขึน้ ได้

การเสียชีวิต – อัตราการเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต

จำนวนพนักงานและผู้รับเหมาของเชลล์ต่อ 100 ล้านชั่วโมงการทำงาน
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เชลล์ ไ ม่ เ คยนิ ่ ง นอนใจและได้ ม ุ ่ ง แสวงหาวิ ธ ี ก ารปรั บ ปรุ ง ความ
ปลอดภัยในกระบวนการทำงานอยู่เสมอ   แผนกการสำรวจและการ
ผลิตของเรามีเจตจำนงที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ติดตัง้ เพือ่ ให้มสี ภาพดีอยูเ่ สมอ ในช่วงสามปีทผ่ี า่ นมา เราใช้เงินเกือบ 2
ใน 3 ส่วนของเงินลงทุนในกลุม่ ธุรกิจ Downstream ไปในการดูแลรักษา
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เราคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจำนวนเดียวกันในด้านนีอ้ กี ต่อไป นอกจากนี้
กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเชลล์ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องมาตรฐาน
การออกแบบระบบการทำงาน พร้อมทั้งพิจารณาพิกัดความสามารถ
และการบำรุงรักษาระบบเหล่านี้ และเรากำลังศึกษาข้อแนะนำและ
สิง่ ทีค่ น้ พบในรายงาน Baker Report เพือ่ ดูวา่ จะเรียนรูอ้ ะไรได้บา้ งจาก
รายงานดังกล่าว
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จำนวนผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายในประเทศไนจีเรียได้
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้ว และเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้เรามุ่งแสวงหา
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้อง
พนักงานและผู้รับเหมาของเชลล์ ในปีค.ศ. 2006 เราได้ขยายเครือ
ข่ายที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในเขตภูมิภาค เพื่อให้บริการสนับ
สนุนพนักงานของเราในภาคปฏิบัติ และให้ความช่วยเหลือทันทีที่มีเหตุ
เกิดขึ้น ในปีค.ศ. 2006 มีเหตุร้ายแรงในด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นกับ
เชลล์ภายใน 19 ประเทศ ได้แก่ เหตุการณ์จี้ปล้นด้วยอาวุธ การลักพาตัว
และทำลายข้าวของ เราได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติด
อาวุธใน 19 ประเทศเหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากแบบสอบถามของ
ผู้แทนเชลล์ระดับสูงสุดในแต่ละประเทศ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 37)
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การคุ้มครองบุคลากรของเชลล์
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รวมทั้งหมด

การบาดเจ็บ – ความถี่ของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้รวมทั้งสิ้น (TRCF)
ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (พนักงานและผู้รับเหมา)
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เป้าหมาย

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• แนวทางในเรื่องความปลอดภัย ความมุ่งมั่น และมาตรฐาน HSE ของเชลล์
• โครงการ Hearts and Minds เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย
• แนวทางการคุ้มครองบุคลากรของเชลล์ (รวมถึง มาตรฐานระบบรักษาความ
ปลอดภัย)

www.shell.com/safety

เตรียมตัวรับมือกับพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโก

ในปีค.ศ. 2005 พายุเฮอริเคน แคทรีน่า ได้พัดถล่มแท่นผลิต Mars ในอ่าวเม็กซิโกของเราเสียหาย
ย่อยยับ แต่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 เราสามารถซ่อมแซมแท่นผลิตนี้จนกลับคืนสู่สภาพดี
พร้อมที่จะเริ่มการผลิตได้ใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมทางเทคนิคครั้งล่าสุดอีกงานหนึ่ง
สำหรับการฟื้นฟูความเสียหายภายหลังหายนภัยจากพายุแคทรีน่า เราได้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาซ่อม
แซม แท่นผลิต Mars มาช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ติดตั้งบนฝั่งของเรา เพื่อให้สามารถ
ต้านทานพายุเฮอริเคนที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานของเราต้องหยุดชะงักเมื่อเกิดเหตุอุปกรณ์ชำรุด ความเสียหายส่วนใหญ่ของโครงสร้างแท่นผลิต Mars ส่วนที่พ้นน้ำ เกิดจากระบบจับยึดโครง
สร้างเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะถูกลมพายุพัดกระหน่ำติดต่อกันด้วยความเร็ว 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อุปกรณ์ใต้น้ำที่ได้รับความเสียหายคือ ท่อส่งน้ำมันที่แตกชำรุดเพราะแรงกระแทกจากอุปกรณ์เจาะสำรวจ
เคลื่อนที่ของอีกบริษัทหนึ่งที่หลุดลอยมา
ในปีค.ศ. 2006 เราได้ติดตั้งระบบจับยึดโครงสร้างใหม่สำหรับแท่นผลิต Mars ที่แข็งแรงกว่าเก่า 4 เท่า และ
เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า เราได้ติดตั้งระบบจับยึดใหม่นี้ที่แท่นผลิตของเราทุกแห่งในอ่าวเม็กซิโกด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ เรายังเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซ เพื่อเรียกร้องให้มีการกวดขันข้อ
บังคับเกี่ยวกับการตรึงอุปกรณ์เจาะสำรวจให้อยู่กับที่ในช่วงฤดูพายุเฮอริเคน และเพื่อเตรียมตัวรับมือกับ
วาตภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราได้ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารของเรา พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเฮลิคอปเตอร์
เรือ และอุปกรณ์อะไหล่ให้พร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อมองหาวิธีการทางเลือก
ในการขนส่งน้ำมันไปยังโรงกลั่นได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ท่อทางขนส่งน้ำมันชำรุดเสียหาย

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

สิทธิมนุษยชน

การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมีอยู่ในหลักการ
ดำเนินธุรกิจของเชลล์ และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในวิธีการ
ปฏิบัติงานของเรา
เราเชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการมีบทบาททีจ่ ะต้องสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนตามแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำ
เนินธุรกิจโดยตรง หรือโดยการสนับสนุนนโยบายและความพยายามของ
รัฐในการปฏิบตั งิ านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ความมั่นคงปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน

เรามีระบบมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทเชลล์ ซึ่ง
กำหนดวิธีการคุ้มครองบุคลากรและอุปกรณ์ติดตั้งของเรา โดยไม่ก้าว
ก่ายกับสิทธิมนุษยชนของคนภายนอก หรือของชุมชนภายในประ
เทศที่เราเข้าไปประกอบการอยู่ ตามระบบความปลอดภัยของเชลล์
เราสามารถที่จะว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธภาย
ใต้กรอบบังคับของกฎหมาย หรือเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไป
กว่านี้แล้ว ในกรณีที่เราจำเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอด
ภัยติดอาวุธ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของเชลล์ใน
ด้านสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของหลักการและระเบียบแบบแผน
ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลัง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยติดอาวุธของเชลล์จะได้รับบัตรพกติดกระเป๋า ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้กำลังด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเราต้องการให้
เจ้าหน้าที่เหล่านี้หาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ต้องใช้กำลัง
เสียก่อน ต่อเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลแล้วจึงค่อยใช้กำลัง แต่ถึงกระนั้นก็
ควรใช้ให้น้อยที่สุด และควรให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอัน
เป็นผลเนื่องมาจากการใช้กำลัง ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่ก่อเหตุด้วย เราจะทำ
การตรวจสอบในเรื่องนี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยติดอาวุธของเราเข้าใจระเบียบข้อบังคับเหล่านี้
ภายในสิ้นปีค.ศ. 2006 การดำเนินงานของเชลล์ในประเทศที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ไนจีเรีย และปากีสถาน ได้นำหลักการปฏิบัติตามความสมัครใจ (Voluntary Principles (VPs) ในด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเชลล์ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ
หลักการเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการด้านพลังงาน ด้วย
ความร่วมมือจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน รวมทั้งรัฐบาล และ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การตั้งถิ่นฐานใหม่
ในทุกๆ ประเทศ จะมีเหตุการณ์ทท่ี ำให้ผคู้ นต้องย้ายถิน่ ฐานทีอ่ ยู่ เพือ่ เปิด
ทางสำหรับการก่อสร้างสิง่ ใหม่ๆ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานในด้านพลังงาน
โดยทีส่ ว่ นใหญ่รฐั บาลจะเป็นผูด้ ำเนินการในเรือ่ งนี้ ในกรณีทผ่ี คู้ นต้องย้าย
ถิน่ ฐานทีอ่ ยูเ่ พือ่ เปิดทางให้กบั โครงการของเชลล์ เราจะดำเนินการตาม
หลักปฏิบัติสากล เช่น ปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชนเกี่ยวกับแผน
การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ และให้คา่ สินไหมทดแทนเป็นจำนวนทีเ่ พียงพอสำหรับ
การตัง้ ต้นชีวติ ใหม่ในระดับความเป็นอยูท่ ไ่ี ม่ตำ่ ไปกว่าเดิม ตัวอย่าง กรณี
การก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีทห่ี นานไห่ในประเทศจีน เราได้ดำเนินการช่วย
เหลือผูค้ นกว่า 2,700 ครัวเรือนในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ตามหลักการปฏิบตั ขิ อง
ประเทศจีน และธนาคารโลก กิจการร่วม
ทุนของเราสนับสนุนโครงการของรัฐบาลจีน ทีจ่ ดั สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานดีขน้ึ สำหรับชาวบ้านทีอ่ พยพจากหมูบ่ า้ นเดิมไปตัง้ ถิน่ ฐาน
ใหม่ และเรายังคงดำเนินการสนับสนุนคนเหล่านีใ้ นด้านอืน่ ๆ เช่น ช่วย
เหลือในเรือ่ งการหางานทำ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และส่งเสริมการทำ
ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเทศ

บริ ษ ั ท ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พลั ง งานอาจต้ อ งเข้ า ไปแสวงหาน้ ำ มั น
และก๊ า ซในพื ้ น ที ่ ข องประเทศที ่ ม ี ป ระวั ต ิ ด ่ า งพร้ อ ยในด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน เรือ่ งนีจ้ งึ นับเป็นความท้าทาย และเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาดูให้ดี
เพราะการปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปประกอบการในประเทศเหล่านี้ จะทำให้
บริ ษ ั ท คู ่ แ ข่ ง ที ่ ไ ม่ ค ่ อ ยยึ ด ถื อ คุ ณ ธรรมถื อ โอกาสเข้ า ไปประกอบ
การได้โดยเสรี แต่ในเวลาเดียวกัน การเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศ
ดังกล่าว จะทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการมีภาพพจน์ของการรู้เห็นเป็นใจกับนโยบาย และการกระทำของรัฐบาลประเทศเหล่านั้น ในเรื่องนี้
เชลล์จะพิจารณาตัดสินเป็นรายๆ ไป โดยยึดถือหลักการดำเนิน
ธุรกิจของเชลล์เป็นแนวทาง เราได้ประสานงานกับสถาบันคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Danish Institute for Human
Rights) เพื่อทำความเข้าใจ และพิจารณาความเสี่ยงของเราใน
การเข้าไปประกอบธุรกิจในบางประเทศ สถาบันนี้จะประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเทศ โดยนำกฎหมายและวิธีการปฏิบัติภายใน
ประเทศนั้นๆ มาเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศกว่า 80 ฉบับ แล้วระบุความเสีย่ ง
ในเรือ่ งทีส่ ำคัญๆ ในประเทศนัน้ เช่น สิทธิแรงงานของกรรมกรต่างด้าว
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย เป็นต้น จากนัน้ เราจะ
ตรวจสอบระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ขิ องเราในเรือ่ งการเคารพสิทธิเหล่านี้
และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ อุดช่องว่างทีเ่ ป็นปัญหา ในปีค.ศ. 2006
เราได้ทำการประเมินผลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศยูเครน และประเทศคาซัคสถาน

บทบาทและความรับผิดชอบในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน

ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สังคมคาดหวังที่จะ
ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ และดำเนินการใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น แต่ใน
กรณีที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามพันธกิจในเรื่องนี้ ผู้ประกอบการจะเริ่ม
ไม่แน่ใจว่าตนเองมีบทบาทอะไรบ้าง
และต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม เวลานี้องค์การสหประชาชาติได้เริ่มกำหนดขอบเขตความรับผิด
ชอบ พร้อมทั้งแจกแจงโดยละเอียดว่าส่วน
ไหนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และส่วนไหนเป็น
ความรับผิดชอบของบริษัทเอกชน เชลล์กำลัง
เข้าร่วมในกระบวนการกำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบนี้อยู่
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การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้กับพนักงาน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับเรา เชลล์
ได้ ป ระสานงานกั บ สถาบั น ดั ท ช์ เพื ่ อ พิ จ ารณาการอบรมเรื ่ อ ง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไนจีเรีย และได้จัดฝึกอบรมพนักงานที่
แหล่งน้ำมันของเราอีก 500 คน ตามเจตนารมณ์ของเราในปีค.ศ. 2005
เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีการควบคุมสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในไนจีเรีย เช่น รู้ว่าควรทำอย่างไร เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างเผ่าชน
พื้นเมืองในพื้นที่

สิทธิของพนักงาน

พนักงานของเชลล์สามารถที่จะร้องเรียน หรือแสดงความคับข้อง
ใจได้หลายวิธี เช่น ดำเนินการร้องเรียนตามระเบียบวิธีการของ
เชลล์ จัดอภิปรายในกลุ่มพนักงาน รายงานให้ที่ปรึกษาทราบเป็นการ
ลับเฉพาะ หรือรายงานทางสายช่วยเหลือทั่วโลกของเชลล์ที่เปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ พนักงานยังมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานตามการอนุ ญ าตของกฎหมายภายในประเทศ
ผลจากแบบสอบถามภายในประจำปี ข องผู ้ แ ทนระดั บ สู ง ของ
เชลล์ในแต่ละประเทศ พบว่าเมื่อปีค.ศ. 2006 ในประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องนี้ มีพนักงานประมาณ 12%
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 37)
เชลล์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายห้ามใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่า
จะเป็นการจ้างให้ทำงานกับเชลล์โดยตรง หรือทำงานโดยทางอ้อม
ให้กับกิจการร่วมทุน ผู้รับเหมา หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการของ
เชลล์ ผลจากแบบสอบถามเดียวกัน พบว่าในปลายปีค.ศ. 2006
ในบรรดาประเทศทั้งหมดที่บริษัทเชลล์เข้าไปดำเนินงานอยู่ 95%
ของประเทศเหล่ า นี ้ ม ี ร ะเบี ย บวิ ธ ี ก ารป้ อ งกั น การใช้ แ รงงานเด็ ก
สำหรับที่เหลืออีก 5% ไม่มีระเบียบวิธีการในเรื่องนี้ แต่มีกฎหมาย
ห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้วเกือบทุกประเทศ ผลจากแบบ
สอบถามภายในเดียวกันบ่งชี้ว่า ในจำนวนประเทศทั้งหมดที่บริษัทของ
เชลล์เข้าไปประกอบการอยู่ ประมาณ 90% มีระเบียบป้องกันการใช้
แรงงานเกณฑ์ที่เป็นการบังคับ
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• สิ่งที่เชลล์เรียนรู้จากการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละประเทศ
• การอบรม แนวทาง และเครื่องมืออื่นๆ ในด้านสิทธิมนุษยชนของเชลล์
• ภูมิหลังของเชลล์ในการใช้หลักปฏิบัติตามความสมัครใจในเรื่องความปลอดภัย
และสิทธิมนุษยชน

www.shell.com/humanrights

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เราได้ใช้แผนภูมิต่อไปนี้ช่วยกำหนดบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชนของเชลล์
1. พนักงาน เชลล์มีหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง เช่น เรื่องสิทธิแรงงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย (หน้า 22) และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
2. ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา (รวมถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) เชลล์มีบทบาทสำคัญมากในการทำหน้าที่คัดเลือก กำหนดหลักเกณฑ์ในสัญญา และจัดฝึกอบรม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การให้เกียรติคนในประเทศโลกที่สาม การว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น
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3. ชุมชนในสังคม เชลล์มีโอกาสที่จะสนับสนุนความพยายามของรัฐในเรื่องนี้ เช่น ใช้หลักปฏิบัติสากลในการอพยพผู้คนไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ใช้เงินลงทุน
ในการปฏิบัติงาน หรือในชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสสร้างธุรกิจในท้องถิ่น (หน้า 26)
4. รัฐบาลแห่งชาติ เชลล์มีโอกาสที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐ โดยเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยเงินรายได้ของ
รัฐที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ผ่านทางโครงการสนับสนุนความโปร่งใสของผู้ประกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (EITI) เป็นต้น (หน้า 28)
5. ความพยายามของประเทศทั่วโลก เชลล์มีโอกาสที่จะช่วยเหลือได้ เช่น สนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และริเริ่มกระทำการด้วยความ
สมัครใจ หรือให้ข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติสากล และพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามได้

บุคลากรของเชลล์

ความหลากหลายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์

เชลล์เป็นบรรษัทผู้ประกอบธุรกิจพลังงานข้ามชาติกลุ่มเดียวเท่า
นั้นที่ได้รับอนุญาตให้สร้างและเปิดสถานีบริการน้ำมันในประเทศ
อินเดีย ในการดำเนินงานนี้ เราได้นำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมมาใช้ รวมถึงมอบพันธะสัญญาในการยอมรับความแตก
ต่างและความหลากหลายระหว่างบุคคล   การเติบโตอย่างรวด
เร็วของสถานีบริการน้ำมันเชลล์เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานสตรี
คนพิการ และผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้มากขึ้น

เราเริ่มงานด้วยการตั้งใจรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เข้า
ใจถึงความต้องการของพนักงานที่สถานีบริการเชลล์
อาศัยข้อมูลจากการรับฟัง เราได้จัดให้มีห้องน้ำและที่เปลี่ยน
เสื้อผ้าแยกต่างหากสำหรับพนักงานหญิงโดยเฉพาะ และให้พนักงานหญิงทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางวัน เพื่อจะได้ไม่ต้องให้บริการ
หรือเดินทางยามค่ำคืน องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศได้ช่วย
พูดให้ครอบครัวของพนักงานหญิงเลิกกังวล และมองเห็นว่าสถานี
บริการเชลล์เหมาะสำหรับการทำงานของสตรี ในปลายปีค.ศ. 2006
พนักงานหญิงที่ทำงานในสถานีบริการเชลล์มีจำนวนโดยเฉลี่ย 17
คนต่อ 1 สถานี
นอกจากนี้ เชลล์ยังพยายามอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
ทุพพลภาพ เช่น จัดทำทางขึ้นลงพิเศษสำหรับรถเข็นคนพิการ
เพื่อช่วยให้เข้าออกสถานีบริการเชลล์ได้อย่างสะดวกสบาย และยังมี
หัวหน้างานประจำแต่ละสถานีที่รู้ภาษาใบ้ และสามารถสื่อสารกับ
พนักงานทุพพลภาพโดยใช้มือและท่าทางประกอบ เมื่อปลายปีค.ศ.
2006 เรามีพนักงานทุพพลภาพประจำอยู่โดยเฉลี่ย 4 คนต่อ 1
สถานีบริการ

ในการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ ข องเชลล์ ม าเป็ น ภาคปฏิ บ ั ต ิ
และพัฒนาความเติบโตให้กับธุรกิจของเชลล์ เราจะต้อง
สรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วย
คุณสมบัติที่เหมาะสมมาทำงานให้กับบริษัท และส่งเสริม
ให้พนักงานของเราใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูง
สุด
ตามหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ เราจะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ของการทำงานทีป่ ลอดภัย (หน้า 22) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
(หน้า 24) พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของพนักงาน และจัดให้มบี รรยากาศในทีท่ ำงานทีพ่ นักงานทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

การสรรหาบุคลากร

เชลล์ ไ ด้ เ พิ ่ ม ความพยายามในการสรรหาบุ ค ลากร
และเริ ่ ม
จะเห็นผลในเรื่องนี้ ในปีค.ศ. 2006 เราได้ว่าจ้างพนักงานเกือบ
6,000 คน ซึง่ เป็นจำนวนทีส่ งู กว่าในปีค.ศ. 2005 เกือบ 50% และสูง
เกินสองเท่าของจำนวนพนักงานในปลายทศวรรษปีค.ศ. 1990
ครึง่ หนึง่ ของจำนวนพนักงานทีว่ า่ จ้างทัง้ หมดนีเ้ ป็นเจ้าหน้าทีช่ า่ งเทคนิค
และเป็นครัง้ แรกทีเ่ ชลล์รบั พนักงานจากภาคพืน้ เอเซียมากกว่าพนักงาน
จากเขตภูมภิ าคอืน่ ๆ
เราพยายามสรรหาพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น
และคำนึงถึงสถานการณ์ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น เราต้องการทีจ่ ะ
ช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงานในประเทศอัลจีเรีย ดังนั้นเรา
จึงว่าจ้างและจัดฝึกอบรมพนักงานที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอัลจีเรีย แทนที่จะรับพนักงานที่มีประสบการณ์จากบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจพลังงานระดับชาติ ในปีค.ศ. 2006 เราได้วา่ จ้างพนักงานที่
เรียนจบจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 200 คน และพนักงานมือ
อาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ชาวอินเดีย 75 คน มาทำหน้าทีส่ นับสนุนการ
ก่อตัง้ บริษทั Shell Technology India และทีป่ ระเทศไนจีเรีย เราได้รบั พนัก
งานทีจ่ บจากมหาวิทยาลัย และพนักงานมืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์กว่า
350 คน จำนวนพนักงานทีเ่ รารับเข้ามานับว่าสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ รวม
ถึงพนักงานไนจีเรียทีม่ จี ำนวนมากทีส่ ดุ ซึง่ พนักงานเหล่านีเ้ พิง่ กลับเข้า
มาในไนจีเรียหลังจากไปอยูต่ า่ งประเทศนานหลายปี

การพัฒนาความรู้ความสามารถ

เราได้ปรับปรุงรายการปฐมนิเทศ เพื่ออบรมให้พนักงานรุ่นใหม่
ของเราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าที่เรายึดถือตั้งแต่ต้น การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เหล่านี้ประกอบด้วย รายการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรในเรื่องหลักการดำเนินธุรกิจ
ของเชลล์ ที่จัดติดต่อกันหลายครั้ง
นอกจากนั้น พนักงานยังจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ในปีค.ศ. 2006 พนักงานประมาณ 10,000 คนได้เข้า
เรียนหลักสูตรพัฒนาคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่เราได้จัดขึ้นทั่ว
บริษัท หลักสูตรเหล่านี้จะสอดแทรกเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
เปิดอบรมร่วมกันกับโรงเรียนสอนธุรกิจชั้นนำต่างๆ ในภาคพื้นเอเซีย
ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันวิชาการด้านโครงการของ
เชลล์ที่เปิดดำเนินการในปีค.ศ. 2005 จะเน้นหนักในด้านการเรียนรู้ เช่น
การประเมินผลและสนับสนุนผู้จัดการโครงการปฏิบัติงาน เพื่อช่วย
ให้ผู้จัดการเหล่านี้ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์จากเชลล์ และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และปฏิบัติงานตาม
หลักการและวิธีการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ในปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้
เปิดสถาบันวิชาการพาณิชย์สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจ
การค้าขึ้นมาด้วย

การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเชลล์

ทุกๆ สองปี เชลล์จะจัดทำการสำรวจความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มี
ต่อเชลล์ และต่อประสบการณ์ที่ได้รับในที่ทำงาน เราได้จัดการสำรวจ
นี้ขึ้นเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงปัญหา และประเมินขวัญกำลังใจของพนักงาน
จากการสำรวจ ปีค.ศ. 2006 ปรากฏว่าผลโดยรวมทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี และดีกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปีค.ศ. 2004 ซึ่งจัดทำขึ้นหลังจาก
ที่มีเหตุปรับเปลี่ยนประเภทปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซที่พิสูจน์แล้ว
ของเราไปไม่นาน
เราได้แจ้งให้พนักงานทราบผลของการสำรวจ ปีค.ศ. 2006
โดยละเอียด และกำลังจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่ค้นพบใน
การปฏิบัติงานในระดับบริษัท กลุ่มธุรกิจ และระดับท้องถิ่น

ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

เชลล์มุ่งมั่นที่จะจัดให้มีบรรยากาศของการทำงานที่พนักงานทุกคนมี
ความสำคัญเท่าเทียมกัน และตระหนักดีว่า สถานภาพและภูมิหลังที่
แตกต่างกันของพนักงาน จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจให้กับ
เชลล์ เพราะพนักงานเหล่านี้จะสามารถเข้าใจลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการประกอบธุรกิจของเราได้ดีกว่า นอกจากนี้ การมีโอกาสที่เท่าเทียมกันจะทำให้พนักงานกระตือรือร้นในการทำงาน และ
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด เรามีเป้าหมายสามประการใน
เรื่องนี้ ดังนี้  :
• เ พิ ่ ม จำนวนผู ้ บ ริ ห ารสตรี ใ นระดั บ สู ง ให้ ม ากขึ ้ น
คิ ด เป็ น สั ด
ส่ ว นไม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 20 และเราได้ ป ระสบความสำเร็ จ
ในปีค.ศ. 2006 โดยมีสตรีในตำแหน่งสูงสุดเพิ่มขึ้น 11.6% จาก 9.9%
ในปีค.ศ. 2005 เราได้เพิ่มความพยายามในการดึงดูดใจสตรีให้มา
ทำงานกับเรา และได้จัดทำโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนพนักงานหญิงโดยเฉพาะ ในปีค.ศ. 2006 เรามีพนักงานใหม่
ที่เป็นผู้หญิงเกือบ 30%
• รับคนท้องถิ่นภายในทุกประเทศที่เชลล์เข้าไปประกอบการอยู่ ให้
เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้ได้เป็นจำนวนที่สูงกว่าครึ่ง
หนึ่งของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ในปีค.ศ. 2006 เราได้
บรรลุผลตามเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน 25%
ของประเทศทั้งหมดเหล่านี้ เทียบกับ 36% เมื่อปีก่อน
ความสำเร็จที่ลดลงนี้สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากการโยกย้ายพนักงาน
ในประเทศเหล่านี้มีน้อย และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีเพียงไม่กี่
ตำแหน่ง
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของพนักงานในเรื่องความเสมอภาคใน
ที่ทำงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุเพราะเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ฯลฯ และทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อวัดผลในเรื่องนี้
จากการสำรวจในปีค.ศ. 2006 พนักงาน 64% เห็นว่าส่วนของเชลล์ที่
พนักงานทำงานด้วยนั้น ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนใน
เรื่องการรับสมัครพนักงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การฝึกอบรม และการให้
สิ่งตอบแทนสำหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานที่เป็นคนพิการ
เชลล์จะประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครงาน
และพนักงานทุกคน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนโดยปราศจาก
ความลำเอียง
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
•  การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของเชลล์ในเรื่องความเสมอภาค และความหลากหลาย
•  การส่งเสริมความหลากหลายในหมู่พนักงานเชลล์ในอินเดีย
•  งานในกลุ่มบริษัทเชลล์

www.shell.com/ourpeople
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

คนรอบข้างของเชลล์

เชลล์มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ในชุมชนที่บริษัทของเราเข้าไป
ประกอบการอยู่ เราไม่เพียงแต่จะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่สะอาดและปลอดภัยเท่านั้น
หากแต่ยังประสานงานกับคนรอบข้าง เพื่อร่วมมือกันมองหาแนวทางในการขจัดความ
วิตกกังวล และสร้างเสริมประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นจากกิจกรรมของเรา

โครงการ Corrib ในประเทศไอร์แลนด์

การสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบข้าง ต้องเริ่มต้นด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายแง่มุม
มองของคนในชุมชน ปกติเราจะพิจารณาดูข้อมูลภาคประชาสังคมที่ได้มาจากการสำรวจความ
คิดเห็น วันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทำ
ความเข้าใจถึงผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของเรา และเรียนรู้สิ่งที่ชุมชนเห็นว่าสำคัญที่สุด จาก
นั้นเราจะประสานงานกับชุมชน เพื่อหาทางลดผลเสียอันเกิดจากปฏิบัติการของเรา และสร้างเสริมผลประ
โยชน์ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมของเรา (หน้า 28)

• โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากพืน้ ทีท่ ะเลนอกฝัง่ ระยะทาง 80 กม. ไปยังชายฝัง่ ทะเลตะวันตกของประเทศไอร์-

ในพื้นที่ปฏิบัติการบางแห่งในอดีต เราได้สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเรากับคน
รอบข้าง แต่ในบางพื้นที่ คนเหล่านี้ได้หมดศรัทธาในตัวเรา ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากผลประโยชน์ส่วนตัว
และความสามารถของผู้จัดการท้องถิ่นในการประสานงานกับคนรอบข้าง เราได้พยายามปรับปรุงแก้ไข
ในเรื่องนี้ โดยจัดทำระบบวิธีการที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับ
ปฏิบัติการของเราทุกแห่ง
ในปลายปีค.ศ. 2006 แหล่งปฏิบัติการกว่า 60 แห่ง รวมถึงโรงงานสารเคมี โรงงานผลิตที่สำคัญๆ ของเรา
และแผนกปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจ Upstream ที่การทำงานมีผลกระทบอย่างสูงต่อชุมชน ได้จัดทำแผน
งานด้ า นสั ง คมขึ ้ น มาตามแนวทางที ่ เ สนอแนะโดยที ่ ป รึ ก ษาภาคประชาสั ง คมของเชลล์
ตามแผนเหล่านี้ โรงงานของเราจะต้องประสานงานกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในท้องถิ่น
และจัดดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจหา ประเมินผล และควบคุมผลกระทบที่มีต่อชุมชนอันเกิด
จากการประกอบธุรกิจของเรา
เรายังมีเรื่องที่จะต้องทำต่ออีกมาก สิ่งที่สำคัญเร่งด่วนประการหนึ่งก็คือ การเผยแพร่ความรู้ความ
สามารถในด้านการประสานงานและความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมงาน
พัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่สำคัญ ที่ปรึกษาภาคประชาสังคมของเราได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เพื่อฝึกอบรมและให้การสนับสนุนแก่โครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้
ความสามารถด้านสังคมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่เราได้จัดขึ้น และมี
สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรของสถาบันวิชาการด้านโครงการ และสถาบันวิชาการพาณิชย์ของเราด้วย (หน้า
25)
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเชลล์ ซึ่งได้นำมาแสดงให้ดู 3 ตัวอย่าง
ข้อมูลการประสานงานของเรากับชุมชนในประเทศไนจีเรีย และในเขตพื้นที่ซัคคาลิน โปรดหาดูได้ที่หน้า
32–35 สำหรับข้อมูลปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเกี่ยวกับแหล่งปฏิบัติการอื่นๆ มีอยู่ในเว็บไซต์ของเชลล์

ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

แลนด์ เพือ่ กลัน่ แยกก๊าซทีน่ ่ี แล้วส่งต่อเข้าสูร่ ะบบท่อส่งก๊าซทัว่ ประเทศ

• ในช่วงกำลังการผลิตสูงสุด โครงการนี้จะตอบสนองความต้องการได้ถึง 60% ของความต้องการ

ก๊าซทั้งหมดของประเทศ (ปัจจุบันประเทศไอร์แลนด์นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศกว่า 85%
ของปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศ)
• เป็นโครงการลงทุนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของเขตมาโย ช่วยสร้างงานให้คน 700 คน ในช่วงก่อสร้าง
และกว่า 100 คนในระยะปฏิบตั กิ าร
• เริม่ ดำเนินโครงการแล้ว และเชลล์เป็นเจ้าของโครงการนี้ 45%
โครงการก๊าซธรรมชาติ Corrib ได้รบั อนุญาตจากสำนักวางผัง พร้อมการอนุมตั จิ ากรัฐบาลในปีค.ศ. 2004 แต่ชมุ ชน
ท้องถิน่ ยังคงกังวลใจว่าท่อส่งก๊าซอาจก่อให้เกิดอันตราย และไม่แน่ใจว่าโครงการนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ คนในพืน้ ที่
หรือไม่ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ปีค.ศ. 2005 ได้เกิดเหตุการณ์ทน่ี า่ เสียใจ เมือ่ ชาวบ้าน 5 คนเข้ามาขัดขวางงานของโครง
การ และถูกตัดสินลงโทษจำคุก หลังจากเกิดเหตุนไ้ ี ม่นาน เราได้พกั งานก่อสร้างชัว่ คราว เพือ่ เปิดโอกาสให้มกี ารตรวจประเมินอิสระในเรือ่ งความปลอดภัย และเพือ่ เจรจาหารือกับชุมชนต่อไป การตรวจประเมินความปลอดภัยเสร็จสิน้ ลงใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 และเชลล์ยอมรับผลการตรวจประเมิน และตกลงทีจ่ ะจำกัดแรงดันสูงสุดในการทำงาน
ของท่อส่งก๊าซบนฝัง่
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูไ้ กล่เกลีย่ ข้อพิพาท เราตกลงทีจ่ ะเปลีย่ นเส้นทางการวางท่อส่งก๊าซบนฝัง่ เพือ่ ขจัด
ความวิตกกังวลในข้อทีว่ า่ ทางเดินท่อส่งก๊าซอยูใ่ กล้บา้ นคนมากเกินไป เราได้จดั ดำเนินการพิจารณามองหาเส้นทาง
ใหม่ โดยปรึกษาหารือร่วมกันกับเจ้าของทีด่ นิ และชุมชน
หลังจากทีไ่ ด้ประกาศถึงความมุง่ มัน่ ของเชลล์ และขออภัยสำหรับความยุง่ ยากทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนท้องถิน่ แล้ว เราได้
เริม่ งานก่อสร้างท่ารับส่งก๊าซธรรมชาติตอ่ ไปในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 ซึง่ ทำให้เกิดการประท้วงขึน้ อีก โดยผูป้ ระท้วง
ได้มาขวางทางทีจ่ ะไปยังทีก่ อ่ สร้าง เจ้าหน้าทีต่ ำรวจต้องช่วยเปิดทางให้ เราจึงสามารถดำเนินงานต่อไปได้
เรายินดีมากทีพ่ บว่าชุมชนในพืน้ ทีก่ ำลังได้รบั ประโยชน์จากโครงการของเชลล์ เวลานีเ้ รามีคนท้องถิน่ ทำงานให้กบั
เรากว่า 200 คน และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อีก 500 คนในปลายปีค.ศ. 2007 บริษทั ผูส้ ง่ จ่ายก๊าซธรรมชาติระดับชาติเพิง่ ประกาศเมือ่ เร็วๆ นีว้ า่ จะมีการต่อเชือ่ มท่อก๊าซจาก 11 เมืองในเขตมาโย เข้ากับระบบท่อส่งก๊าซใหญ่ของประเทศ ซึง่
หมายถึงว่าผูบ้ ริโภคในเมืองต่างๆ ในเขตชายฝัง่ ตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์ และผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศ จะได้รบั
บริการก๊าซธรรมชาติจากโครงการ Corrib ในทีส่ ดุ ผลการสำรวจความคิดเห็นอิสระทีจ่ ดั ทำขึน้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2006 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิน่ สนับสนุนโครงการนี้
เราไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์ในอดีต แต่เราได้เรียนรูจ้ ากอดีต และยังคงมีเจตนารมณ์ทม่ี งุ่ มัน่ ต่อโครงการนี้
ซึง่ เราเชือ่ ว่าจะประสบความสำเร็จได้กด็ ว้ ยการอาศัยความร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่ เท่านัน้

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• การทำงานของเชลล์กับชุมชนท้องถิ่น
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ปรากฏในรายงานผลฉบับนี้
• ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ปรากฏในรายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ฉบับก่อน

www.shell.com/neighbours

“ เสียงจากพันธมิตร ”

เรารูส้ กึ มีกำลังใจมากขึน้ ทีเ่ ห็นว่า เชลล์ได้ตระหนักแล้วว่าการสร้างท่ารับส่ง
ก๊าซธรรมชาติคงจะราบรื่นกว่านี้ หากชุมชนท้องถิ่นเข้าใจและให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ ความเข้าใจและการสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็น
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เชลล์บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของโครงการ
เพราะทำให้พวกเขาสบายใจ และมีความรู้สึกเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของโครง
การ นอกจากนี้ ยังทำให้พวกเขาเริม่ มองหาทางทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภค และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การทำธุรกิจใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการนีด้ ว้ ย
นิโคลัส ไวท์ และเจอราร์ด แม็คดอนเนลล์
ผูแ้ ทนชุมชนของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ
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รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

โครงการ Pinedale สหรัฐอเมริกา

โครงการ Geelong ในประเทศออสเตรเลีย

ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

•  โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในเขตเทือกเขาร็อคกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  คาดว่าจะมีกำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 3.5% ของปริมาณการผลิตก๊าซรวมทัง้ หมดของเชลล์ในปีค.ศ. 2006
•  ต้องใช้หลุมผลิตก๊าซถึง 1,000 หลุม และในปลายปีค.ศ. 2006 ได้เจาะสำรวจไปแล้ว 175 หลุม
•  สร้างงานประจำถาวรและงานรับเหมาให้คน 300 คน โดยที่ 40% ที่ว่าจ้างให้ทำงาน เป็นคนในท้องถิ่น
•  เริ่มดำเนินโครงการแล้ว และเชลล์เป็นเจ้าของโครงการนี้ 33%

•  โรงกลั่นเก่าแก่ 52 ปี ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ส่งมอบเชื้อเพลิงเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของ
ความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับภาคการขนส่งของรัฐ

•  ทำเงินให้รัฐ 860 ล้านดอลล่าร์ทุกปี โดยการจ่ายภาษี ซื้อหาสินค้าและบริการ  และว่าจ้างแรงงานโดย
ทางตรงและทางอ้อม

•  ใช้เงินประมาณ 100 ล้านดอลล่าร์ (ค.ศ. 2003–2011) เพื่อปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริม
ความเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ

•  เริ่มดำเนินโครงการแล้ว และเชลล์เป็นเจ้าของโครงการนี้ 100%
เมืองไพน์เดล มลรัฐไวโอมิง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม (จำนวนประชากร 1,600 คน) และตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติไพน์เดล แอนตี้ไคลน์ (Pinedale Anticline) ตั้งแต่เชลล์ซื้อโครงการนี้มาเมื่อปีค.ศ. 2001 เราได้เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งของแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ค่อนข้างยากต่อการสำรวจแห่งนี้ และตั้งแต่
เริ ่ ม โครงการ เราได้รับฟังความคิ ด เห็ น และประสานงานโดยใกล้ ช ิ ด กั บ องค์ กรกำกับดูแล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกันมองหาแนวทางที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และจำกัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการนี้
ยกตั ว อย่ า ง เราทราบมาว่ า คนในเมื อ งนี ้ ว ิ ต กห่ ว งใยในเรื ่ อ งมลภาวะทางอากาศ และการคุ ้ ม
ครองสั ต ว์ ป ่ า มากที ่ ส ุ ด นอกจากนี ้ พวกเขายั ง ต้ อ งการที ่ จ ะให้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการศึ ก ษา
และลดปั ญ หายาเสพติ ด และการเสพสุ ร า เชลล์ ไ ด้ ต อบสนองความปรารถนาของคนเหล่ า นี ้ ด้ ว ย
การใช้เครื่องยนต์ที่มีควันพิษน้อย และจัดเตรียมหลุมก๊าซให้พร้อมสำหรับการผลิตด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ที่สามารถลดการเผาไหม้ของก๊าซได้ไม่ต่ำกว่า 95% นอกจากนี้ เรายังได้ค้นพบวิธีการเจาะเข้าถึง
ก๊าซ โดยใช้พื้นที่ขุดเจาะไม่กี่แห่ง ซึ่งทำให้ผลกระทบในเรื่องที่ดินลดน้อยลง และเราได้ก่อตั้งองค์กร
การกุศลเอกเทศ 2 แห่ง ด้วยเงิน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมีมูลนิธิจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
จุดมุ่งหมายขององค์กรเหล่านี้ก็เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ แก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด
และส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น
ในปีค.ศ. 2005 เราได้จัดให้มีการตรวจประเมินผลงานด้านสังคมของโครงการ โดยดูจากประสบการณ์ใน
การปฏิบัติการทั่วบริษัท ผลการตรวจประเมินบอกให้เราทราบอีกครั้งว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญสำหรับคนท้องถิ่น รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่า โดยสั่งห้ามไม่ให้
ทำการเจาะสำรวจในบริเวณแอนตี้ไคลน์ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงพฤษภาคม แต่ในทางปฏิบัติ คำสั่ง
ห้ามนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งก๊าซ ทั้งนี้เพราะ
ผู้ประกอบการต้องเร่งมือปฏิบัติงานเจาะสำรวจในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้สัตว์ป่าถูกรบกวนมากกว่าเมื่อ
มีการเจาะสำรวจที่ค่อยๆ ทำไปตลอดปี นอกจากนี้ คนในพื้นที่จะมีงานมาให้ทำมากเฉพาะในช่วงฤดูปฏิบัติการ แทนที่จะมีงานทยอยมาให้ทำตลอดทั้งปี
ในการประสานงานกับภาคประชาสังคมที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบธุรกิจของเรา และการร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ เราได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการที่รับผิดชอบตลอดทั้งปี และโครงการ
นำร่องของเราในช่วงฤดูหนาวปีค.ศ. 2005/06 ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ คาดว่าในช่วงฤดูร้อนปีค.ศ.
2007 นี้ รัฐบาลจะพิจารณาอนุญาตให้เราปฏิบัติการได้ตลอดทั้งปี

“เสียงจากพันธมิต ”

ดิฉันอาศัยอยู่ในเมืองไพน์เดลมาเกือบ 40 ปี และเคยดำรงตำแหน่งนายก
เทศมนตรีของเมืองนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 เป็นเวลานานถึง 10 ปี
ดิฉันได้ประสานงานกับราษฎร และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาให้แน่ใจว่าการพัฒนาแหล่งก๊าซนี้จะให้ผลดีมากกว่าผล
เสียแก่เรา เชลล์สนับสนุนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในเมือง
ไพน์เดลที่กำลังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยในเรื่องการคุ้มครองดูแล
สัตว์ป่าด้วย ดิฉันเชื่อว่าเชลล์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตก๊าซด้วยวิธี
การที่ดีที่สุด โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพ
โร้ส สกินเนอร์

อดีตนายกเทศมนตรี เมืองไพน์เดล มลรัฐไวโอมิง

ความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีผลทำให้องค์กรกำกับดูแลและคนรอบข้างบาง
กลุ่มที่โรงกลั่นจีลอง เลิกไว้วางใจเรา ในปีค.ศ. 2004 เราได้จัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับภาค
ประชาสังคมและองค์กรกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม แผนการปรับปรุงที่คิดว่าจะให้ผลดี กลับกลายเป็นสิ่งที่
เราไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผลได้ภายในเวลาที่กำหนด ความไว้วางใจที่มีต่อเชลล์จึงยิ่งลดต่ำลงไปอีก
ในปีค.ศ. 2005 หน่วยบริหารงานภาคประชาสังคม (SPMU) ส่วนกลางของเชลล์ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
โดยนำเสนอประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดจากบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเชลล์มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เราได้รว่ มมือกันตรวจประเมินผลงานด้านสังคม ทีเ่ ผยให้เราทราบว่ามีอะไรบ้างทีต่ อ้ งแก้ไข และจะแก้ไขได้
ด้วยวิธีใด
จากการวิจัย เราพบว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมอภิปรายปัญหาหรือความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ไม่ได้เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงของคนรอบข้าง เราจึงได้ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น
และด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยบริหารงานภาคประชาสังคมส่วนกลางของเชลล์ ร่วมกันก่อตั้งคณะ
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ซึ่งนัดพบกันเป็นประจำ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการประสานงานกับ
ชุมชน การปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อม และการทำโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมของเรา
คณะกรรมการชุดนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราเป็นอันดับแรก และ
สมาชิกในคณะกรรมการกับผู้ตรวจสอบอิสระได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบผลความก้าวหน้าของเราใน
เรื่องนี้   ในปลายปีค.ศ. 2006 เราได้ดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นไปประมาณ 85% และเรามุ่งมั่นที่จะพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานที่
เหลือต่อไปให้แล้วเสร็จ จากนั้นเราจะเริ่มดำเนินการตามแผนใหม่ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาสังคมให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้
นอกจากนี้ เรายังได้ขอคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารของเรา
เรามีเจตจำนงที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง และส่งเสริมให้คนเหล่านี้เข้าใจปฏิบัติการและ
แผนการปรับปรุงของเราได้ดีขึ้น นอกเหนือจากจดหมายข่าว และบทความในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ราย
เดือนแล้ว เรายังได้ทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่ เพื่อให้พนักงานที่
โรงกลั่นของเราใช้เป็นที่รับฟังความวิตกกังวลของคนรอบข้าง พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบคำถามของคน
เหล่านี้

“เสียงจากพันธมิตร”

ดิ ฉ ั น เป็ น ประธานคณะกรรมการที ่ ป รึ ก ษาภาคประชาสั ง คมของโรง
กลั่นเชลล์ และเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ซิตี้ ออฟ เกรทเตอร์ จีลอง
ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงมีโอกาสได้ติดต่อพบปะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ และ
รับฟังความวิตกกังวลในใจของพวกเขา เวลานี้หลายคนเชื่อว่าเชลล์มี
เจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะลดมลพิษ และกำลังลงมือทำสิ่งที่สัญญาไว้แล้ว
จริงๆ ดิฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษที่โรงกลั่นแห่งนี้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับ
ปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งทำให้ชุมชน
จีลองรู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น
ลู บราเซียร์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาสังคม
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ความรับผิดชอบในด้านพลังงานของเชลล์

กลุ่มประเทศในภาคพื้นแอฟริกาที่เชลล์เข้าไปประกอบธุรกิจ

การพัฒนาท้องถิ่น

เชลล์มีส่วนช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ
ประเทศที่เข้าไปประกอบการอยู่ บทบาทที่สำคัญที่สุด
ของเชลล์ในการทำงานด้านนี้ก็คือ การส่งมอบพลังงาน
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้
เรายังมีส่วนช่วยทำรายได้ให้รัฐ และเรียกร้องให้รัฐใช้จ่าย
เงินเหล่านี้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ อย่างเช่น ส่งเสริม
โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการภายใน
ประเทศและชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนโครงการลงทุน
เพือ่ การพัฒนาด้านสังคม รวมถึงโครงการทีม่ ลู นิธเิ ชลล์ดำ
เนินการด้วยตนเอง
การผันเงินรายได้ของรัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

บทบาทของเชลล์ในการ
ช่วยเหลือแอฟริกา[A]
500 ล้านดอลล่าร์

ค่าตอบแทนในการทำงานทีจ่ า่ ยให้แก่พนักงานกว่า
8,000 คนในแอฟริกา

2 พันล้านดอลล่าร์ [B]

จำนวนเงินทีจ่ า่ ยให้กบั ผูจ้ ด
ั หาสินค้าและบริการใน
แอฟริกา

6 พันล้านดอลล่าร์

ภาษีนติ บิ คุ คล ภาษีขาย และค่าสิทธิสมั ปทาน
ทีจ่ า่ ยให้รฐั บาลในกลุม่ ประเทศแอฟริกา

22 ล้านดอลล่าร์ [B]

จำนวนเงินทีใ่ ช้ไปในการลงทุนพัฒนาสังคมใน
แอฟริกา

[A] โดยบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ชลล์เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

[B] จากแบบสอบถามภายในประจำปีของเชลล์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 37)
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ค่าสิทธิสัมปทานเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศผู้ผลิตพลังงาน
หากรัฐสามารถบริหารเงินจำนวนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แต่หากบริหารจัด
การเงินดังกล่าวไม่ดี ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการคอรัปชั่น หรือความขัดแย้ง
และความไม่เสมอภาคของคนในสังคม
รัฐบาลเจ้าของประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเงินจำนวนนี้ไปก่อให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเชลล์เองก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
เหล่านี้ โดยการสนับสนุน หรือยื่นมือเข้าไปช่วยพัฒนาด้วย
วิธีการสนับสนุนอย่างหนึ่งของเราก็คือ ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
โดยทำตามนโยบายห้ามรับหรือติดสินบนตามหลักจริยธรรมที่เชลล์
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (หน้า 20) อีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้การสนับสนุน
โครงการสนับสนุนความโปร่งใสของผู้ประกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (The   Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งส่ง
เสริมให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจทำเหมืองหรือผลิตน้ำมันเปิดเผยจำ
นวนเงินที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลเจ้าของประเทศ และเรียกร้องให้รัฐ
บาลประกาศชี ้ แ จงให้ ส าธารณชนรั บ ทราบโดยละเอี ย ดว่ า ได้ น ำ
เงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง เราเห็นว่าโครงการ EITI ควรได้
รับการสนับสนุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะเวลานี้มีบริษัทคู่แข่ง
ใหม่ๆ ที่กำลังจ้องจะเข้าไปประกอบการในภาคพื้นแอฟริกาและเอเซียกลาง ในปีค.ศ. 2006 เราได้เปิดเผยจำนวนเงินที่เชลล์จ่ายให้รัฐบาลประเทศไนจีเรีย และในฐานะสมาชิกบอร์ดคณะกรรมการโครง
การ เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ EITI มากขึ้น นอกจากนี้
เรายั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการเหล่ า นี ้ ใ นประเทศอาเซอร์ ไ บจาน
ประเทศคาเมรูน ประเทศกาบอน และประเทศคาซัคสถานอีกด้วย

ยกตัวอย่าง กรณีโครงการผลิตน้ำมัน Salym ในเขตไซบีเรีย เราได้จดั
ประชุมบริษัทรัสเซียที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันประกวดราคาจ้าง
งานก่อสร้างใหญ่ของเรา และได้ช่วยให้บริษัทเหล่านี้เข้าใจระเบียบวิธี
การประกวดราคา ข้อบังคับในสัญญา ตลอดจนวิธีการประกวดราคา
ทางระบบออนไลน์ ผลจากการประชุมที่จัดขึ้นหลายครั้งบวกกับความ
พยายามอืน่ ๆ ของเรา ปรากฏว่าบริษทั รัสเซียเหล่านีไ้ ด้รบั พิจารณาคัด
เลือกให้เป็นผู้รับเหมาของเชลล์ คิดเป็นสัดส่วน 80% ของ (มูลค่า)
สัญญารับเหมาก่อสร้างทัง้ หมดในปลายปีค.ศ. 2006
เราได้ช่วยเหลือให้ชุมชนในพื้นที่ริเริ่มประกอบธุรกิจเพื่อขายสินค้าและ
บริการให้เรา ยกตัวอย่าง กรณีโครงการ Athabasca Oil Sands บริษทั
Shell Canada ได้ช่วยเหลือชาวพื้นเมืองรอบข้างก่อตั้งกิจการรถบรรทุก บริการบำรุงรักษา บริการอาหาร และบริการรักษาความปลอดภัย
ปัจจุบันคนเหล่านี้ทำงานให้กับโครงการของเรา และบริษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจทรายน้ำมันอืน่ ๆ อีกหลายราย
จากแบบสอบถามภายในประจำปีสำหรับผู้แทนระดับสูงของเชลล์ใน
แต่ละประเทศ พบว่าในปีค.ศ. 2006 ในบรรดาประเทศที่เชลล์เข้าไป
ประกอบการอยู่ ซึ่งมีรายได้ประชากรในระดับต่ำหรือปานกลาง เรามี
โครงการส่งเสริมให้ใช้ผู้จัดหาสินค้าและบริการท้องถิ่นในประเทศเหล่า
นี้กว่า 90% ของจำนวนประเทศทั้งหมด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 37)
ประมาณว่าเราได้ใช้เงินราว 10 พันล้านดอลล่าร์ ไปกับการซือ้ สินค้า
และบริการจากบริษัทของคนท้องถิ่นในประเทศดังกล่าว นอกจากนั้น
การซือ้ สินค้าและบริการท้องถิน่ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กบั ชนกลุม่ น้อย
และผูห้ ญิงด้วย ตัวอย่างเช่น เราได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลประเทศแอฟริกาใต้ โดยใช้จา่ ยเงินกว่า 60% ไปกับบริษทั ทีส่ ง่ เสริมให้คนผิว
ดำมีโอกาสและฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ และเรายังคงเป็นผูน้ ำในการ
รณรงค์ส่งเสริมธุรกิจของชนกลุ่มน้อย หรือธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
บางครั้งรัฐบาลเจ้าของประเทศจะเป็นผู้กำหนดระเบียบข้อบังคับใน
การจัดซือ้ สินค้า หรือจ้างคนงานในพืน้ ที่ ในปีค.ศ. 2006 บริษทั Sakhalin
Energy สามารถจัดหาวัสดุและใช้บริการของรัสเซียได้ถงึ 70% ตามเป้า
หมายทีต่ ง้ั ไว้ในโครงการ Sakhalin II (หน้า 34)

การลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม

การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนของเชลล์ เ ป็ น อี ก วิ ธ ี ก าร
หนึง่ ซึง่ ถึงแม้จะไม่ใหญ่โต แต่กม็ ผี ลในการสร้างประโยชน์ให้สงั คมได้
อย่างสูง จากแบบสอบถามภายในเดียวกัน ผูแ้ ทนระดับสูงในประเทศ
ของเชลล์คดิ ว่า เราได้ใช้เงินประมาณ 140 ล้านดอลล่าร์ในปีค.ศ. 2006
ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยโครงการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ อยูใ่ นประเทศไนจีเรียและสหรัฐอเมริกา เงินจำนวนนีไ้ ม่เกีย่ วกับเงินช่วยเหลือกิจกรรมทีท่ าง
มูลนิธเิ ชลล์เป็นผูด้ ำเนินงานโดยเอกเทศ (ดูในกรอบภาพ)

ในปีค.ศ. 2006 เชลล์จ่ายค่าภาษีนิติบุคคลให้แก่รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ กว่า 17 พันล้านดอลล่าร์ รวมทั้งค่าสิทธิสัมปทานอีก 1.6
พันล้านดอลล่าร์ และยังได้เก็บภาษีขายและภาษีสรรพสามิตเป็นราย
ได้ให้รัฐบาลเหล่านี้ถึง 71 พันล้านดอลล่าร์ด้วย

การจัดหาสินค้าและบริการภายในประเทศ

การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้จัดหาสินค้าและบริการภายในประเทศ เป็นวิธีการหนึ่งที่เราเห็นว่าได้ผลอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาชุมชน
ที่เราเข้าไปประกอบการอยู่ เพราะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศนัน้ โดยตรง ทัง้ ยังช่วยสร้างงานใหม่ๆ และสร้างเสริมความรูค้ วาม
เชี่ยวชาญให้คนท้องถิ่นด้วย เรามีนโยบายส่งเสริมให้ใช้ผู้จัดหาสินค้า
และบริการและผู้รับเหมาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และได้ฝึกอบรมให้บริษัทภายในประเทศช่วยให้คนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานข้อกำหนดของเชลล์ เพือ่ ให้มโี อกาสได้รบั คัดเลือกในการแข่งขันประกวดราคาจ้ า งผู ้ ร ั บ เหมาหรื อ ผู ้ จ ั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารของเชลล์

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• บทบาทของเชลล์ในการส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้รัฐบาล
• ตัวอย่างจากโครงการลงทุนพัฒนาสังคมที่สำคัญของเชลล์
• บทบาทของเชลล์ในการสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
ขององค์การสหประชาชาติ

www.shell.com/development

เป้าหมายของการพัฒนา
เนื่องในวาระครบรอบสหัสวรรษ
ในปีค.ศ. 2000 องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals (MDGs)) ขึ้นมา 8 ข้อ
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จภายในปีค.ศ. 2015
เป้าหมายเหล่านี้ได้แก่ การมุ่งมั่นที่จะลดสัดส่วนของประชากรที่ยากจน
ที่สุดลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง ชะลอและลดการระบาดของโรคเอดส์ และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การบรรลุผลตามเป้าหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสำคัญ เพราะการบรรเทาความยากจน
จะต้องอาศัยกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการส่งเสริมภาคธุรกิจที่
จะช่วยสร้างงานและรายได้ที่ดีให้แก่คนในสังคม
เชลล์สนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
และมีบทบาทช่วยเหลือมากที่สุดด้วยการจัดหาพลังงานสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เวลานี้ประชากรเกือบ 1.6 พันล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ การนำไฟฟ้าไปบริการ
ให้กับคนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ธุ ร กิ จ ของเชลล์ ไ ด้ ช ่ ว ยสร้ า งงานให้ ก ั บ ชุ ม ชนและผู ้ ร ั บ เหมาท้ อ งถิ ่ น
ในหลายประเทศ และในบรรดา 50 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
เราได้ช่วยทำรายได้ให้กับรัฐบาลประเทศเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วน 50%
ของประเทศทั้งหมดดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือผ่าน
มูลนิธิเชลล์ (ดูในกรอบภาพ) และใช้เงินลงทุนไปในโครงการช่วยเหลือ
สังคมของเราเอง ซึ่งได้แก่ โครงการประสานงานกับกลุ่มพันธมิตรทั่ว
โลกของเชลล์ (GBC) เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์สำหรับพนักงาน
ครอบครัวของพนักงาน และชุมชน และต่อสู้กับโรคมาเลเรียใกล้พื้นที่ปฏิบัติงานของเราในประเทศฟิลิปปินส์ (ดูข้างล่าง)

“

เสียงจากพันธมิตร

ต่อสูท้ ำลายเชือ้ โรค : มาเลเรียในประเทศฟิลปิ ปินส์

”

บริษทั Shell Philippines และมูลนิธิ Pilipinas Shell Foundation กำลังประสานงานกับหน่วยราชการและชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ร่วมมือกันขจัดโรคมาเลเรีย
ให้หมดสิน้ ไปจากพืน้ ทีใ่ กล้โครงการก๊าซ Malampaya ของเรา ซึง่ เป็นพืน้
ทีท่ ม่ ี ไี ข้มาเลเรียระบาดมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลก โครงการนีไ้ ด้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ
จำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ จากโรคนีไ้ ด้ลดลงจาก 85 คนในปีค.ศ. 2000 เหลือ
เพียง 20 คนในปีค.ศ. 2006 ความสำเร็จครัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ เกิดจากความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ราใช้อยูเ่ ป็นประจำในทีท่ ำงาน อย่างเช่น เวลาเจาะสำรวจ
ก๊าซ เราจะรูว้ า่ ทีไ่ หนไม่ควรไป และสิง่ นีจ้ ะบอกให้เรารูว้ า่
ควรเจาะสำรวจตรงจุดไหน เราได้นำสมมุตฐิ านนีม้ าใช้กบั การต่อสูโ้ รคมาเลเรีย คือแทนทีจ่ ะพยายามกำจัดยุงให้หมดไป เรากลับเบนความสนใจมาทีว่ ธิ ี
การป้องกันไม่ให้ยงุ เข้ามากัดคน โดยเฉพาะในตอนกลางคืน และให้การรักษา
ทันทีทเ่ี ริม่ มีอาการไข้มาเลเรีย โครงการนีจ้ ดั หามุง้ ให้ครอบครัวในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ มาเลเรียได้งา่ ย และจัดหากล้องจุลทรรศน์ให้ทกุ หมูบ่ า้ น พร้อม
กับเจ้าหน้าทีอ่ นามัยทีผ่ า่ นการอบรมในการใช้กล้องจุลทรรศน์ เวลานีค้ นใน
หมูบ่ า้ นไม่ตอ้ งใช้เวลาเดินทางหลายวันเพือ่ ให้แพทย์ตรวจวินจิ ฉัยและรักษา
อีกต่อไปแล้ว
ดิง โรโค

SHELL PHILIPPINES

มูลนิธิเชลล์สนับสนุนบริการรถโดยสารขนส่งมวลชน

มูลนิธเิ ชลล์ : ส่งเสริมการทำกิจการเพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากจน
มู ล นิ ธ ิ เ ชลล์ เ ป็ น องค์ ก รการกุ ศ ลที ่ ด ำเนิ น งานโดยเอกเทศ
ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2000 ด้วยเงินจำนวน 250 ล้านดอลล่าร์ที่เชลล์มอบ
ให้เป็นทุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงาน มูลนิธิเชลล์มีจุดมุ่ง
หมายทีจ่ ะแสวงหาแนวทาง และพัฒนาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาความยากจน
วิกฤตพลังงาน และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างยั่งยืน

เส้นทางสายใหม่ในเมืองเม็กซิโก ซิตี้ รถโดยสารขนส่งมวลชนใน
เมืองนีไ้ ด้ขนส่งผูโ้ ดยสารคนที่ 100 ล้าน หลังจากเริม่ ให้บริการได้เพียง
18 เดือน นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการแทนรถโดยสารขนาด
เล็กจำนวน 350 คันได้อย่างสบาย และช่วยย่นระยะเวลาการเดินทาง
และลดมลพิษในอากาศด้วย

ส่งเสริมผู้ริเริ่มกิจการในแอฟริกาเป็นอันดับแรก

ฆาตกรในห้องครัว

มูลนิธิเชลล์กำลังใช้เงินลงทุนกว่า 50 ล้านดอลล่าร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
ริเริ่มประกอบการชาวแอฟริกาคนอื่นๆ สามารถสร้างรายได้จากกิจการ และสร้างงานใหม่ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในแอฟริกา

สู่เกษตรอินทรีย์

ในปีค.ศ. 2004 มูลนิธิเชลล์ได้มอบเงินลงทุนในระยะเริ่มแรกจำนวน
หนึ ่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ ผลไม้ แ ห้ ง ในประเทศ
ยูกันดา เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และจัดการฝึกอบรมให้ นอกจากนี้
เชลล์ ย ั ง ได้ ช ่ ว ยจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น จากธนาคารภายในประเทศ
ให้แก่บริษัทสำหรับการสร้างโรงงานใหม่ อีกสองปีต่อมา บริษัทนี้ได้
ว่าจ้างคนงานเพิ่มขึ้นหลายร้อยคน และเวลานี้ผลิตภัณฑ์ผลไม้ของ
บริษัทนี้ได้วางจำหน่ายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 700 แห่งในประเทศสหราชอาณาจักร

การส่งเสริม “กิจการ” ใหม่ในระยะเริ่มต้น เป็นตัวอย่างวิธีการที่มูล
นิธิเชลล์นำมาใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ริเริ่มประกอบการในแอฟริกาสามารถ
ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยเงินทุนของตน
เอง กิจการใหม่แบบนี้เลียนแบบได้ง่าย จึงแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
มู ล นิ ธ ิ เ ชลล์ เ ลื อ กใช้ ว ิ ธ ี ก ารนี ้
เพราะเห็ น ว่ า โครงการอื ่ น ๆ
หลายโครงการในประเทศกำลั ง พั ฒ นา ต้ อ งพึ ่ ง เงิ น อุ ด หนุ น
ที่ส่วนใหญ่มาไม่ถึงมือสักที ดังนั้น มูลนิธิเชลล์จึงไม่ต้อง
การที ่ จ ะหยิ บ ยื ่ น เงิ น ให้ ก ั บ องค์ ก รการกุ ศ ลในประเทศเหล่ า นี ้
แต่จะช่วยเหลือในรูปของการลงทุน และแสวงหาวิธีการที่ให้ผล
ตอบแทนทางการเงิน และสร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคมไปด้วย
พร้อมๆ กัน
ในกรณีที่บริษัทผู้ริเริ่มประกอบการพยายามดิ้นรนที่จะสร้างกิจการ
ให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนภายนอก มูลนิธิเชลล์
จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ด้วยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบางครั้งก็เป็น
พนักงานในบริษัทของเชลล์ เพื่อให้คำแนะนำแก่บริ-ษัทเหล่านี้เกี่ยว
กับวิทยาการแนวใหม่ ระเบียบวินยั และการอบรมความรูค้ วามชำนาญ
เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านี้สา-มารถยืนบนลำแข้งของตัวเองได้

ประชากรกว่ า ครึ ่ ง หนึ ่ ง ของจำนวนประชากรโลกยั ง คงใช้ เ ศษ
ไม้ มูลสัตว์ และวัสดุชีวมวลอื่นๆ มาใช้ เพื่อติดไฟหุงต้มอาหาร
ควันไฟจากการปรุงอาหารได้คร่าชีวิตของผู้คนประมาณ 1.6
ล้านคนในแต่ละปี และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับสี่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา มูลนิธิเชลล์กำลังแก้ไข
ปัญหานี้ด้วยการพึ่งตลาดการค้าและหวังว่าจะสามารถจัดหาเตา
ไฟ 20 ล้านเตา เพื่อช่วยลดควันพิษและการใช้เชื้อเพลิงจากการหุงต้ม
อาหารให้ลดน้อยลงให้ได้ภายในเวลาห้าปีข้างหน้า
มูลนิธิเชลล์พิสูจน์ให้เห็นว่า ชาวไร่ฝ้ายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสามารถยกเลิกวิธีการผลิตฝ้ายที่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงจำนวนมาก
และหันมาใช้วิธีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้เป็นผลสำเร็จ
ได้ภายในระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ 3 – 5 ปี โดยที่มูลนิธิเชลล์ได้
ให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ และให้การสนับสนุน
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไร่ฝ้ายเหล่านี้ เกษตรอินทรีย์ช่วยให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์และอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และช่วยลดมลภาวะที่มีผล
เสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มูลนิธิเชลล์ยังจะรับประกันราคาผล
ผลิตของชาวไร่เหล่านี้ด้วยราคาที่เป็นธรรมด้วย ชาวไร่ผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการหันมาปลูกฝ้ายด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ กล่าวว่า
“ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และการปลูกพืชหมุนเวียน
ทำให้เรามีผลิตผลอาหารเพื่อการบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
สำหรับตัวเรา และสำหรับลูกค้าของเรา”
โครงการของมูลนิธิเชลล์ได้ช่วยให้ชาวไร่กว่า 900 คนในประเทศอินเดียได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลผลิตปลอดสารพิษ เวลานี้ได้มี
การผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่เพาะปลูกหลายพันเอเคอร์ และการผลิต
ตามแบบแผนเกษตรอินทรีย์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

มลภาวะจากการจราจรที่คับคั่ง

มู ล นิ ธ ิ เ ชลล์ ก ำลั ง หาทางที ่ จ ะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาการจราจรหนา
แน่น และมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น อิสตันบุล
ฮานอย และเซี่ยงไฮ้ มูลนิธิเชลล์ได้ประสบความสำเร็จในการ
ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ในเมืองเม็กซิโก ซิตี้ โดยแนะนำบริการรถโดย
สารขนส่งมวลชน ที่มีรถโดยสารคันใหญ่ 97 คัน มาให้บริการตาม

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :

www.shellfoundation.org
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หลักการและบรรทัดฐาน บรรษัทภิบาล
การกำกับดูแล และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในการประกอบธุ ร กิ จ ที ่ ย ึ ด ถื อ การพั ฒ นาแบบยั ่ ง ยื น
เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติงาน เราจำเป็นต้องอาศัยหลักการ บรรทัดฐาน บรรษัทภิบาล การกำกับดูแล
และแรงจูงใจที่เหมาะสม ตามที่ได้สรุปไว้ในที่นี้ และดังที่
ได้ชี้แจงไว้โดยละเอียดในเว็บไซต์ของเชลล์
ในปีค.ศ. 2006 เราได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ
อย่างชัดเจนว่า เราคาดหวังอะไรบ้างจากพนักงานของเรา และได้
พัฒนาความรู้ความชำนาญของพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้
พนักงานและผูท้ ม่ี สี ว่ นในการทำธุรกิจกับเชลล์ได้รบั รูร้ ว่ มกันมากยิง่ ขึน้

หลักการของเชลล์

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
กรอบการควบคุมส่วนอื่นๆ สำหรับกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามหลักการของเชลล์ มีผลใช้บังคับกับบริษัทและกิจการ
ร่วมทุนทั้งหมดที่เชลล์มีผลประโยชน์ร่วมด้วยในฐานะผู้ประกอบการ
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามหลักการของเชลล์ บริษัทและกิจการร่วมทุนในกลุ่มบริษัท
เชลล์ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ตลอดจนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และไม่ยอมรับหรือให้สินบน
หรือกระทำการทุจริต หรือละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งยังต้องมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน และประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีผลได้ผล
เสียจากการดำเนินธุรกิจของเรา
นอกจากนั ้ น
บริ ษ ั ท และกิ จ การร่ ว มทุ น เหล่ า นี ้ ย ั ง จะต้ อ งยึ ด
ถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การดำเนิ น งานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลใช้บังคับกับทุกบริษัทของ
เชลล์ ทั้งนี้ รวมถึงนโยบายในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ของกลุ่มบริษัทเชลล์ ตลอดจน

ผลงานใหม่ในปีค.ศ. 2006

•		 แนะนำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ที่ทุกฝ่ายใน
กลุ่มบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติตามร่วมกันเป็นครั้งแรก

•		 แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการใหม่ของกลุ่มธุรกิจ

Upstream ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการนำปัญหาเกี่ยว
กับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้น

•	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการแสดงจุดยืน
ร่วมกับชุมชน

•		 สถาบันวิชาการด้านโครงการแห่งแรกที่จัดงานส่งเสริมกระ-

บวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้าน
การบริหารโครงการ และเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ทุก
ฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน
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ความมุ่งมั่นและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองในสัตว์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารสุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
คุณภาพของเรือสินค้า และความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงานของ
เรา
ผู้รับเหมาของเราจะต้องบริหารระบบมาตรฐานในเรื่องสุขอนามัย
ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ตามแนวทางที่
สอดคล้องกับหลักการของเชลล์ และเราคาดหวังให้ผู้รับเหมาของเรา
ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ หรือหลักการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ในขณะปฏิบัติงานให้กับเรา นอกจากนี้ กิจการร่วมทุนที่เชลล์ไม่ได้เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับเชลล์ ควรที่
จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE)
ของเชลล์ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ผู้รับเหมา หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการ
และกิจการร่วมทุนของเชลล์ ไม่สามารถดำเนินการตอบสนองตาม
ความคาดหวังของเราภายในเวลาอันสมควร เราจำเป็นต้องพิจารณา
ทบทวนความสัมพันธ์ ซึ่งอาจลงเอยด้วยการดำเนินมาตรการบางอย่าง
หรือถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์ต่อกัน
การดำเนินงานของเรามีพื้นฐานอยู่บนหลักการและบรรทัดฐานในการ
ประกอบธุรกิจของเชลล์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในกระบวนการประเมินข้อ
เสนอเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนและออกแบบร่างโครงการใหม่ที่
สำคัญๆ ของเชลล์ ยกตัวอย่าง ในการพิจารณาลงทุนในโครงการใหญ่ๆ
ทั้งหมด เราได้นำค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ในอนาคตมาร่วมพิจารณาด้วย และเรายังต้องทำ
การประเมินผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มงาน
สำคัญในโครงการ หรือในโรงงานของเรา และจะต้องนำแผนปฏิบัติ
การที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ
และปฏิบตั กิ ารในโครงการ นอกจากนี้ โรงกลัน่ และโรงผลิตสารเคมีทส่ี ำคัญ ตลอดจนกลุม่ ธุรกิจ Upstream ของเชลล์ทก่ี ารปฏิบตั งิ านมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างสูงต่อชุมชน จะต้องจัดทำแผนงานด้านสังคมขึน้ มาด้วย

แผนเหล่านี้จะแจกแจงวิธีการจัดการจำกัดผลกระทบที่มีต่อสังคมอัน
เกิดจากปฏิบัติการของโรงงาน ตลอดจนวิธีการสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น (หน้า 26) ในปีค.ศ. 2006 แผนกการสำรวจและการ
ผลิตของเชลล์ได้เพิ่มการกวดขันในเรื่องนี้ โดยเฉพาะสำหรับช่วง
ปฏิบัติการระยะแรกในโครงการใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอข้อพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยธุรกิจและ
หน่วยปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง เกี่ยวกับอนาคตของโครงการน้ำมันและ
ก๊าซที่สำคัญที่สุดของเรา 70 โครงการ ซึ่งบางโครงการยังอยู่ในขั้นสำรวจ หรือร่างแบบเบื้องต้น
นอกจากนี้ ข้อกำหนดของเชลล์ยังสอดคล้องกับหลักการและบรรทัดฐานขององค์การภายนอก ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ขององค์การสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และ
แนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) สำหรับบรรษัทข้ามชาติ และสำหรับโครงการสนับสนุนความ
โปร่งใสของผู้ประกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (EITI) (หน้า 28)
บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบภาคประชาสังคมประจำ
บอร์ดของกลุ่มบริษัทเชลล์ จะทำหน้าที่พิจารณานโยบายและการทำ
งานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา (ดูในกรอบภาพ) โดยมีประธาน
คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารกิ จ การบริ ษ ั ท จะนั ่ ง เก้ า อี ้ แ ทนประธานคณะผู ้ บ ริ ห ารในการ
ประชุมพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความมั ่ น คงและสิ ่ ง แวดล้ อ ม (HSE) ของกลุ ่ ม บริ ษ ั ท เชลล์
เพื่อพิจารณาการทำงาน และกำหนดสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนตัวชี้วัดผลการทำงาน และเป้าหมายที่สำคัญๆ ขึ้นมา
จากนั้นหน่วยบริหารงานภาคประชาสังคมส่วนกลาง หน่วยกำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) และฝ่ายบริหารจัดการปัญหา
ของกลุ่มบริษัทเชลล์ ทั้งหมดนี้จะทำหน้าที่ทักท้วงและสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ของเรา เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้พัฒนาความรู้ความ

สามารถ แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ให้แก่กัน และดำเนินการแก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สอดคล้องกันในระหว่าง
กลุ่มธุรกิจ
การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ จ ั ด
การทุกคน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรมนุษย์
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้
กลุ่มธุรกิจยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเชลล์ และดำเนิน
การให้บรรลุผลตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกลุ่มในเรื่องนี้

การกำกับดูแลที่เข้มงวด และการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน

เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาจากหนังสือรายงานประจำปีที่ผู้จัดการระดับสูงของหน่วย
ธุรกิจ หรือหน่วยปฏิบัติหน้าที่นั้นได้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานให้ประธาน
คณะผู้บริหารทราบถึงผลการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้ในเรื่องการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักการดำเนินธุรกิจ และหลักการอื่นๆ
ของบริษัท และจะรายงานผลการทำงานเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำบอร์ดของกลุ่มบริษัทเชลล์
นอกจากนี ้ เรายั ง มี ก ารตรวจสอบระบบการบริ ห ารสุ ข อนามั ย
ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม (HSE) ของอุปกรณ์ติด
ตั้งในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ โรงงานใหญ่ของเราทุกแห่งจะต้องได้
รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก เช่น
มาตรฐาน ISO 14001 และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยังได้กำหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจสำหรับพนัก
งานของเชลล์ไว้อย่างละเอียด (หน้า 21)
เรามีคณะบุคคลและผู้สังเกตการณ์ภายนอกช่วยตรวจสอบผลกระทบ
จากการดำเนินงานของเราที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น
คณะผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์จะพิจารณาการกำกับดูแลการปฏิบัติ
งานตามหลักการในเรื่องการทดลองในสัตว์ของเรา เป็นต้น
ในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ Downstream หลายแห่งจะมีคณะ
กรรมการชุมชนคอยติดตามการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ และให้คำ
แนะนำในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม (หน้า 26–27)
นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญอิสระที่กำลังติดตามงานก่อสร้างท่อขนส่ง
ก๊าซและน้ำมันของบริษัท Sakhalin Energy เพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทร่วมทุนของเชลล์ในการพยายามหาทางป้องกันไม่ให้
ปลาวาฬสีเทาจากย่านทะเลตะวันตกต้องตกอยู่ในอันตราย (หน้า
34–35)
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาพิจารณาในการประเมินผล
และการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในปีค.ศ. 2006 ในจำนวนบัตร
คะแนนทั้งหมดจากทุกบริษัทของเชลล์ ผลงานการพัฒนาที่ยั่งยืนมีถึง
20% ของบัตรคะแนนทั้งหมด

พัฒนาความรู้ความชำนาญ และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันในสถาบันวิชาการด้านโครงการ

คณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบภาคประชาสังคมของเชลล์
บอร์ดของบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำบอร์ด 4 ชุด และคณะกรรมการกำกับดูแลความ
รับผิดชอบภาคประชาสังคมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทั้งสี่เหล่านี้ คณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบภาคประชาสังคมมีหน้าที่พิจารณา
ทบทวนและให้คำแนะนำในเรื่องนโยบาย และการทำงานของบริษัทตามหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์
นโยบายในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมัน่ คงและสิง่ แวดล้อม (HSE) และหลักการอืน่ ๆ สำหรับการทำงานทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม รวมถึงประเด็นสำคัญๆ ซึง่ เป็นทีว่ ติ กห่วงใยของคนในสังคม คณะกรรมการชุดนีป้ ระกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน
โดยมี วิม ก็อก อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำหน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่แทนบอร์ดของกลุ่มบริษัทเชลล์ ในการติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อมของเรา คณะกรรมการจะนัดพบประชุมกันปีละสีค่ รัง้ เพือ่ รับฟังรายงานผล และปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารการทำงานทัว่ ไปใน
ด้านสังคม สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมัน่ คงและสิง่ แวดล้อม (HSE) และการบริหารจัดการผลกระทบทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเกิดจาก
กิจกรรมการดำเนินงานในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร และโครงการทีส่ ำคัญๆ ของเรา คณะกรรมการชุดนีจ้ ะแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่างรายงานผล
ฉบับนีข้ องเรา และนัดพบประชุมกับคณะกรรมการภายนอกทีท่ ำหน้าทีพ่ จิ ารณารายงานของเราด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลความ
รับผิดชอบภาคประชาสังคมยังเดินทางไปเยือนแหล่งปฏิบตั กิ ารของเชลล์ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ เยีย่ มเยียนพนักงานท้องถิน่ และพบปะกับบุคคลภาย
นอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเองเกี่ยวกับปฏิบัติการในพื้นที่นั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ของ
เชลล์ที่มีกับชุมชนท้องถิ่น และการนำหลักการของเชลล์ไปสู่ภาคปฎิบัติ ในปี ค.ศ. 2006 คณะกรรมการชุดนี้ได้เดินทางไปเยือนโครงการก๊าซ
ธรรมชาติ Corrib ประเทศไอร์แลนด์ โครงการ Pinedale มลรัฐไวโอมิง และโรงกลัน่ ของกิจการร่วมทุน Motiva ในพอร์ท อาร์เธอร์ มลรัฐเท็กซัส
และได้เดินทางไปเยือนเมืองนิวออร์ลนี ส์ มลรัฐหลุยเซียน่า เพือ่ ดูความก้าวหน้าในการฟืน้ ฟูความเสียหายจากพายุเฮอริเคนทีเ่ กิดขึน้ กับเมืองนีใ้ น
ปีค.ศ. 2005 และเรียนรูบ้ ทบาทของเชลล์ในเรือ่ งนี้ เมือ่ ต้นปีค.ศ. 2007 คณะกรรมการได้เดินทางไปเยีย่ มชมปฏิบตั กิ ารของเราทีเ่ กาะซัคคาลิน
และวิม ก็อก กับประธานบอร์ดของกลุ่มบริษัทเชลล์ได้เดินทางไปเยือนประเทศไนจีเรียด้วย ภายหลังการเยือนพื้นที่ปฏิบัติการของเชลล์แต่ละ
ครัง้ คณะกรรมการชุดนีจ้ ะรายงานผลจากการสังเกตการณ์ให้บอร์ดของกลุม่ บริษทั และกรรมการผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบโครงการหรือแหล่งปฏิบตั กิ าร
นัน้ ได้รบั ทราบร่วมกัน

“

"คณะกรรมการเช่นเราต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงการทำงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของบริษัทกับชุมชนท้องถิ่น การเดินทางไปเยือนสถานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้เราได้มาก เพราะทำให้เรามีโอกาสได้พูดคุยโดยตรงกับพนักงานท้องถิ่นของเชลล์ และกับกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการดำเนินงานของเรา" วิม ก็อก

”

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และความมุ่งมั่นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั่วบริษัทเชลล์
• วิธีการประเมินผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของเชลล์
• ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องบรรษัทภิบาลของเชลล์ (รวมถึงขอบเขตงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบภาคประชาสังคมของเชลล์)

www.shell.com/makingithappen

มาร์เท็น วัน เด็น เบิร์ก

วิม ก็อก

นิน่า เฮนเดอร์สัน
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การปฏิบัติงานของเชลล์ในพื้นที่มีปัญหา
การรับมือกับปัญหาในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง
ในพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด และมีปัญหาท้าทายมากที่สุด
ของเชลล์

ประเทศไนจีเรีย

โรเจอร์ แฮมมอนด์ สัมภาษณ์ บาซิล โอมิยี

บาซิล โอมิยี

กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมทุน SPDC ประธานบริษัท SHELL IN NIGERIA ในประเทศไนจีเรีย

วิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไนจีเรียได้ทำให้สถานการณ์ปัจจุบัน
เลวร้ายหนักยิง่ ขึน้ [บรรณาธิการ : เมษายน ค.ศ. 2007] การเรียกร้อง
ของกลุ ่ ม ทหารชาวบ้ า นด้ ว ยสาเหตุ ก ารเมื อ งยั ง คงเกิ ด ขึ ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตผู้ว่าการรัฐ และผู้นำของ
กลุ่มทหารชาวบ้านที่ถูกจับตัวในข้อหาทรยศต่อชาติ นอกจากนี้
กลุ่มทหารชาวบ้านยังเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้จากน้ำมันของรัฐต่างๆ
ในเขตพืน้ ทีป่ ากแม่นำ้ ด้วย
ความรุนแรงที่ก่อตัวสูงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อเขตพื้นที่ปากแม่น้ำและประเทศไนจีเรียแต่อย่างใด เราต้องปิดโรงงานหลายแห่งในเขตพื้นที่ปาก
แม่น้ำทางตะวันตก ส่งผลให้การผลิตในปีค.ศ. 2006 ลดลง 50%
กลุ่มทหารชาวบ้านได้ก่อวินาศกรรมที่สถานีและท่อส่งน้ำมันและก๊าซ
ของเราหลายแห่ง ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมความเสียหาย
หรือดูแลรักษาอุปกรณ์ติดตั้งในโรงกลั่นเหล่านี้ได้ตามปกติ รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังประมาณว่าเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ทำให้รัฐสูญเสียราย
ได้คิดเป็นเงินถึง 4.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
เมื่อปีที่แล้ว พนักงานและผู้รับเหมาของเราถูกลักพาตัวไป 54 คน และ
9 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกาย หรือลักพาตัว
เป็นการสูญเสียที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจมาก

โรเจอร์ แฮมมอนด์

ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนา องค์กรสากล LIVING EARTH

เกิดอะไรขึ้นหรือ ในปีค.ศ. 2006 จึงได้มีเหตุการณ์รุนแรง
เกิดขึ้นมากผิดปกติในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำไนเจอร์

เขตพื้นที่ปากแม่น้ำมีปัญหาอยู่ 3 ประการ ประการแรก
คือปัญหาความยากจน ซึ่งกำลังได้รับการแก้ไข แต่ช้ามาก ประการที่
สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการมีสิทธิ์มีเสียงในการเมืองระดับประเทศ
ของชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ ประการที่
สาม เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมของกลุ่มผู้ร้ายที่เกิดความ
โลภเมื่อเห็นน้ำมันดิบจำนวนมาก ขอให้คุณคิดถึงปัญหาเหล่านี้ในรูป
วงกลมเหลื่อมซ้อนกัน ยิ่งเหลื่อมล้ำกันเท่าไร ปัญหาก็ยิ่งใหญ่มาก
ขึ้นเท่านั้น
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เป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลอาจต้องการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้
ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผมไม่คดิ ว่ารัฐบาลจะทำเช่นนัน้ เพราะรูด้ วี า่ การใช้มาตรการรุนแรงอาจ
ทำให้มเี หตุการณ์รนุ แรงประทุขน้ึ มาอีก ทัง้ ยังจะไม่ได้รบั การสนับสนุน
จากประชาชนด้วย เท่าที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ
พยายามพัฒนาความเจริญในเขตพื้นที่ เจรจาประนีประนอม กับ
ฝ่ายต่างๆและถึงทีส่ ดุ ก็คงจะต้องปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
บทบาทของบริษัทเช่นเราก็คือ ให้การสนับสนุนความพยายามของรัฐ
และส่งเสริมให้รัฐบาลเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ผมภูมิใจในวิธีการของ
เราในเวลานี้ คือเราได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอง
กลุ่มในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ กลุ่มที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิเศษ ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจแห่งชาติไนจีเรีย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้มี
หน้าที่คุ้มครองดูแลแหล่งปฏิบัติการของเรา ซึ่งโดยปกติจะไม่มีการ
ติดอาวุธในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เราได้วางเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ชุดนี้
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของเชลล์ และได้ให้การฝึกอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชน
และต้องรายงานหากมีการละเมิดหลักการเหล่านี้ขึ้น
กลุ่มที่สอง คือ กองกำลังรักษาความปลอดภัยร่วม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ทหารรักษาการณ์ทำหน้าที่ตรวจตราดูแลแหล่งปฏิบัติการของเชลล์
บางแห่งที่กำหนดไว้เป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เราได้
แสดงจุดยืนของเชลล์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กองกำลังรักษาความ
ปลอดภัยร่วมได้รับทราบอย่างชัดเจน ทั้งยังชี้แจงให้ทราบถึงความ
มุ่งมั่นของเชลล์ที่มีต่อหลักการปฏิบัติตามความสมัครใจ ในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน และแนวทางของเราในการใช้กำลังอาวุธ นอกจากนี้ พนักงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานแนว
หน้าของเราทุกคนยังเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อ
เรียนรู้และทำตามวิธีการปฏิบัติของเชลล์ และมีการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คุ้มครองแหล่ง
ปฏิบัติการของเราด้วย
การประนีประนอมคืนดีกับชนพื้นเมืองเผ่าอ็อกโกนี มีทางที่จะเกิด
ขึ้นหรือไม่
มองตามภาพรวม ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ เราออกจากเขตอ็อกโกนีแลนด์ในปีค.ศ. 1993 และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้กลับเข้าไปผลิตน้ำมัน
อีกเลย แม้ว่าจะยังคงมีสิทธิสัมปทาน และบ่อน้ำมันอยู่ในพื้นที่นั้น
ซึ่งเวลานี้ในพื้นที่นั้นก็ยังมีการก่อวินาศกรรมหรือจุดไฟเผาอยู่เป็นบาง
ครั้ง
เราพูดเสมอมาว่าเราจะกลับคืนเข้าพื้นที่ต่อเมื่อชุมชนท้องถิ่นยอมรับ
เราแล้วเท่านั้น เพื่อให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของเรา เราจึงยังคง
ให้การสนับสนุนโครงการสมานฉันท์ของท่านประธานาธิบดีที่พยายามนำความสงบสุขและความสามัคคีกลับมาสู่อ็อกโกนีแลนด์อย่าง
ถาวร

กิจการร่วมทุนของเชลล์
The Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC):
• ผู้ประกอบกิจการร่วมทุนน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไนจีเรีย (Nigerian National Petroleum Company 55%, เชลล์ 30%, EPNL
10%, Agip 5%)
• โดยปกติ สามารถผลิตน้ำมันจากบ่อน้ำมันบนฝั่งกว่า 1,000 หลุมใน
เขตพื้นที่ปากแม่น้ำไนเจอร์ได้ประมาณ 40% ของปริมาณน้ำมันภาย
ในประเทศ
• สร้างรายได้ให้รัฐกว่า 40 ดอลล่าร์ต่อน้ำมันที่ผลิตได้ทุกๆ 1
บาร์เรล (และ 1.46 ดอลล่าร์สำหรับเชลล์) ในระดับราคาน้ำมัน  50
ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล
Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo):
• ผู้ประกอบการ และผู้ถือหุ้น 55% ในโครงการแหล่งน้ำมัน Bonga
นอกฝัง่ ซึง่ เป็นโครงการเจาะสำรวจในน้ำลึกแห่งแรกของประเทศไนจีเรีย
Nigeria Liquefied Natural Gas Company (NLNG):
• กิจการร่วมทุน (เชลล์ถือหุ้น 26%) ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ 8%
ของปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีเ่ ชลล์มสี ว่ นร่วมในประเทศไนจีเรียได้จา่ ยค่าภาษีและ
ค่าสิทธิสมั ปทานให้รฐั บาลไนจีเรียในปีค.ศ. 2006 เป็นจำนวนเงินถึง 3.5
พันล้านดอลล่าร์

รัฐบาลและหัวหน้าเผ่าชนพื้นเมืองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการ
ให้เรากลับเข้าไปปฏิบัติการอีก ผมได้ประชุมกับผู้นำชนพื้นเมืองอ็อกโกนี และผู้นำเหล่านี้บอกผมว่าต้องการให้เราลืมเหตุการณ์ในอดีต และ
กลับมานั่งโต๊ะเจรจากัน งานนี้จะต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจที่
ดีต่อกัน แต่ผมคิดว่าเราจะทำได้สำเร็จในที่สุด

ค.ศ. 2006 เราสามารถฟื้นฟูสภาพอุปกรณ์ในแหล่งปฏิบัติการเหล่านี้
เฉพาะที่เราเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย 179 แห่ง เราได้ตรวจสอบท่อส่ง
น้ำมันและก๊าซในที่ที่เราเข้าถึงได้แล้วเสร็จตามแผนปีค.ศ. 2006 เป็น
จำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของแหล่งปฏิบัติการทั้งหมดที่เราได้วางแผน
ไว้ เวลานี้เรากำลังปรึกษาหารือกับรัฐบาล เพื่อมองหาวิธีการจัดหาทุน
มาสนับสนุนให้งานนี้รุดหน้าต่อไปได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต

นาชุมชนในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำได้แล้ว รัฐในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำทั้ง 4
รัฐที่เราเข้าไปประกอบการอยู่ เวลานี้ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล
กลางกว่า 3.5 พันล้านดอลล่าร์ แต่เงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่าง
เหมาะสม เหตุผลก็เนื่องมาจากการคอรัปชั่น และไม่มีกิจการในท้อง
ถิ่นสำหรับที่จะให้ลงทุน

มีการพูดถึงปัญหาเรือ่ งการคอรัปชัน่ ทีเ่ กิดในประเทศไนจีเรีย คุณคิดว่าเราจะแก้ไขเรือ่ งนีไ้ ด้หรือไม่

คุณได้เอ่ยถึงการเผาไหม้ของก๊าซ – คุณคิดว่าจะหยุดก๊าซ
เผาไหม้ได้ตามความมุง่ มัน่ หรือไม่

ไม่ใช่อย่างนั้น เชลล์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำและประเทศไนจีเรีย ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของที่นี่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของเรา นอกจากนั้น เรายังมีเจตนารมณ์อันแน่ว
แน่ที่จะช่วยพัฒนาเขตพื้นที่ปากแม่น้ำและประเทศไนจีเรียให้สงบสุขและ
เจริญรุ่งเรือง โดยการสร้างรายได้จากน้ำมันและก๊าซให้รัฐ และช่วยเหลือ
รัฐบาลในการทำให้สถาบันของรัฐเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยอาศัยโครงการสนับสนุนความโปร่งใสของผู้ประกอบการขุดเจาะหาทรัพยากร (EITI) และ
ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่กับผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นต้น
และเรายังได้จัดทำโครงการพัฒนาของเราขึ้นมาเองเพื่อช่วยเหลือคนที่นี่
ปฏิบัติการที่เชลล์มีส่วนร่วมดำเนินการได้ใช้จ่ายเงินกว่า 59 ล้านดอลล่าร์
[ส่วนของเชลล์ 18 ล้านดอลล่าร์] ในปีค.ศ. 2006 ไปกับโครงการเหล่านี้
และได้มอบเงินให้คณะกรรมาธิการพัฒนาเขตพื้นที่ปากแม่น้ำไนเจอร์ของ
รัฐบาลอีก 114 ล้านดอลล่าร์ [ส่วนของเชลล์ 61.5 ล้านดอลล่าร์] ด้วย

ในปีค.ศ. 2006 เราได้พยายามเน้นถึงปัญหานี้ในกิจการร่วม SPDC
และในปฏิบัติการอื่นๆ ของเราในประเทศไนจีเรีย ทั้งๆ ที่กำลังเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ความปลอดภัยอยู่ คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน และ SPDC ได้เผยแพร่ข่าวการคอรัปชั่นที่ตรวจพบหลักฐานแน่นอนแล้วลงในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้
พนักงานทุกคนรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่กระทำการทุจริต

เชลล์ถูกกล่าวหาว่าใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ
กว่าปกติในประเทศไนจีเรีย ข้อนี้จริงหรือไม่

ไม่จริงเลย บรรทัดฐานของเชลล์ในประเทศไนจีเรียเหมือนกันกับที่ใช้
ทั่วโลก อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดของเราในไนจีเรียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 โดยเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพจากภาย
นอก อย่างไรก็ตาม เรายังมีงานคั่งค้างอยู่อีกมากที่จะต้องปรับปรุง
สินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อลดการเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลและ
การเผาไหม้ของก๊าซให้น้อยลง สาเหตุที่เราล่าช้าในเรื่องนี้เป็นเพราะ
พั น ธมิ ต รร่ ว มทุ น ของเราไม่ ม ี ง บสนั บ สนุ น ที ่ เ พี ย งพอมาหลายปี
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปัญหาเมื่อเร็วๆ
นี้ก็คือ เราไม่สามารถเข้าถึงแหล่งปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย
ในปีค.ศ. 2006 เราได้ซ่อมแซมดูแลอุปกรณ์ติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป ทั้งๆ ที่กำลังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ยกตัวอย่าง
ในบรรดาแหล่งปฏิบัติการที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลแต่เดิม 253 แห่ง ซึ่ง
เราได้กำหนดเวลาทำความสะอาดและขจัดคราบน้ำมันให้เสร็จสิ้นในปี

ทุกวันนีป้ ฏิบตั กิ ารนอกฝัง่ และกิจการร่วมทุน NLNG ของเราไม่มี
ก๊าซธรรมชาติเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกแล้ว เรามีเจตนารมณ์
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะหยุดการเผาไหม้อย่างต่อเนือ่ งของก๊าซทีบ่ อ่ น้ำมันกว่า 1,000
หลุมของกิจการร่วม SPDC ให้ได้ในช่วงปีค.ศ. 2009 เราเชือ่ ว่าจะทำได้
สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าไปถึงบ่อ
น้ำมันได้ทนั เวลา และมีเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ สถานการณ์ความ
ปลอดภัยในเวลานี้ทำให้เราไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าจะเข้าไปในพื้นที่
บางแห่งได้หรือไม่ แต่หากมีการเปิดทางให้เราเข้าไปได้ เรามีแผนทีจ่ ะเร่งงาน
ของโครงการเก็บก๊าซทีย่ งั คัง่ ค้างอยูใ่ ห้แล้วเสร็จเร็วขึน้ และจะทำหลายๆ
งานให้เป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมที่ต้องรีบเร่งดำเนินการ เพื่อให้
โรงกลัน่ ทีป่ ดิ ตัวไปเริม่ ทำการผลิตได้อกี การหยุดก๊าซเผาไหม้เป็นงานใหญ่
เราได้ใช้เงินลงทุนเพือ่ แก้ปญ
ั หานีไ้ ปแล้วกว่า 3 พันล้านดอลล่าร์ ตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 2000 และลดการเผาไหม้ของก๊าซลงได้ 30% ภายในปีค.ศ. 2005 ในปีค.ศ.
2006 เราสามารถติดตัง้ อุปกรณ์เก็บก๊าซทีแ่ หล่งปฏิบตั กิ ารแห่งหนึง่ ได้เป็น
ผลสำเร็จ

สถานการณ์ความปลอดภัยมีผลต่อการทำงานของคุณมาก
ทีเดียว คุณจะมีวิธีแก้ไขวิกฤติการณ์ในเวลานี้ได้อย่างไร

เราจะต้องพยายามดึงวงกลมวิกฤตการณ์ 3 ประการที่เหลื่อมซ้อน
กันอยู่ให้แยกออกจากกันให้ได้ การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุด ถ้าการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
จะลดน้อยลง เพราะประชาชนจะเลิกเข้าข้างพวกผู้ร้ายที่แสร้งทำตัว
เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ยากไร้ เวลานี้รัฐมีรายได้มากพอที่จะนำมาพัฒ-

แสดงว่าเป็นปัญหาของรัฐบาล ไม่ใช่ของเชลล์อย่างนัน้ หรือ

โดยรวมแล้ว คุณคิดว่าอนาคตของเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ
และปฏิบัติการของเชลล์ที่นั่นจะเป็นอย่างไร

เวลานีช้ าวไนจีเรียทุกคนกำลังเผชิญกับปัญหาทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ ผมยินดี
ทีป่ ฏิบตั กิ ารนอกฝัง่ และกิจการร่วมทุน NLNG ของเราประสบความสำเร็จ
สามารถขยายกิจการออกไปได้ตลอดช่วงระยะเวลานี้ เรื่องที่ผม
เป็นห่วงมากทีส่ ดุ ก็คอื ความปลอดภัยของพนักงาน ผูร้ บั เหมาของเรา
และชุมชนท้องถิน่ เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่
เพื่อสร้างความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำ
และนำความเจริญทีท่ กุ คนใฝ่ฝนั หามาสูเ่ ขตภูมภิ าคแห่งนี้

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :

www.shell.com/nigeria
รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006
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การปฏิบัติงานของเชลล์ในพื้นที่มีปัญหา

โครงการ Sakhalin

โครงการ Sakhalin II หลุดจากปัญหาความวุ่นวายในปี
ค.ศ. 2006 เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ที่การเจรจาตกลงให้บริษัท
Gazprom เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของเรากำลังคืบ
หน้าไปด้วยดี นอกจากนี้ เรายังได้ลงนามในข้อตกลงใน
หลักการเกี่ยวกับแผนงบประมาณฉบับปรับปรุงแก้ไขสำหรับการพัฒนาโครงการระยะที่ 2 กับรัฐบาลรัสเซียด้วย
ความสำเร็จสองประการนี้เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญที่
จะช่วยขับเคลื่อนให้การก่อสร้างของโครงการดำเนินต่อไป
จนแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งก๊าซธรรมชาติ
เหลวรุ่นแรกให้ผู้บริโภคได้ภายในปีค.ศ. 2008 และสามารถ
ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องถาวรตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
Sakhalin II เป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายในเรื่องพลังงาน มีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่
ซับซ้อน และปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ โครงการนี้จะทำให้กำลังการผลิตก๊าซ
เหลวธรรมชาติทั่วโลกในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก 6% ช่วยตอบสนอง
ความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี และภาคพื้นอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ความสำเร็จในการ
จัดทำโครงการจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของรัสเซียที่ต้องการแสดง
ให้ โ ลกเห็ น ว่ า ยั ง คงสามารถเปิ ด ประตู ต ้ อ นรั บ โครงการผลิ ต
พลั ง งานระดั บ โลกร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รต่ า งชาติ ไ ด้ โ ดยไม่ ม ี
ปัญหา โครงการ Sakhalin II จะสร้างรายได้ให้รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่นของรัสเซียตลอดช่วงระยะการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
ประมาณ 50 พันล้านดอลล่าร์ คิดตามราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับ 34
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เชลล์ต้อนรับ Gazprom ให้เข้าร่วมโครงการ Sakhalin II และคาด
ว่ า โครงการนี ้ จ ะให้ ผ ลตอบแทนในระยะยาวที ่ ค ุ ้ ม ค่ า อย่ า งยิ ่ ง สำ-

ภาพรวมของโครงการ Sakhalin II

• เป็นโครงการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่
และซับซ้อนมากที่สุดที่กำลังก่อสร้างอยู่ในเวลานี้
• โครงการ Sakhalin II ระยะที่ 1 เริ่มผลิตน้ำมันจากแท่น
ผลิตนอกฝั่งแห่งแรกของประเทศรัสเซียในปีค.ศ. 1999
• โครงการระยะที่ 2 มูลค่า 20 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
•
•
•
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รวมไปถึงแท่นผลิตนอกฝั่งอีก 2 แห่ง ท่อส่งน้ำมันและ
ก๊าซระยะทางกว่า 1,800 กิโลเมตร
และโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกของรัสเซีย
งานก่อสร้างได้แล้วเสร็จไปประมาณ 80% เมื่อสิ้นปีค.ศ.
2006 และมีกำหนดการที่จะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
ในปีค.ศ. 2008
เป็นกิจการร่วมทุนที่บริษัท Sakhalin Energy Investment
Company Ltd (SEIC) เป็นผู้ควบคุมดำเนินงาน
การลงนามในข้อตกลงเกิดขึน้ เมือ่ เดือนธันวาคม ปีค.ศ.
2006 เพือ่ ขายหุน้ 50% และหุน้ หลักของโครงการ Sakhalin II
ให้ Gazprom เป็นจำนวนเงิน 7.45 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
ซึง่ จะทำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของเชลล์ในบริษทั SEIC
ลดลงจาก 55% เหลือเพียง 27.5% สัดส่วนการถือหุน้ ของ
Mitsui ลดลงจาก 25% เหลือเพียง 12.5% และของ
Mitsubishi ลดลงจาก 20% เหลือเพียง 10%
รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

หรับผู้ถือหุ้นของเรา ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน โครงการ
Sakhalin II จะเพิ่มการผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติของเชลล์ให้สูงขึ้น
คิดเป็นสัดส่วนในช่วงกำลังการผลิตสูงสุดเทียบเท่าปริมาณน้ำมัน
เกือบ 100,000 บาร์เรลต่อวัน (2 ใน 3 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติ
เหลว) และเปิดโอกาสในการขยายกิจกรรมทางธุรกิจกับ Gazprom
ในเขตพื้นที่ซัคคาลินได้อีกต่อไป
งานก่อสร้างของเราแล้วเสร็จไปประมาณ 80% สิ่งสำคัญที่ต้อง
รีบทำในเวลานี้ก็คือ เริ่มดำเนินงานโครงการให้ได้ตามเวลาที่กำหนด ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการระดับโลกนี้เป็นผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการนี้ด้วย

งานวางท่อขึ้นฝั่งแม่น้ำ

ในช่ ว งที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การก่ อ สร้ า งงานวางท่ อ ขึ ้ น ฝั ่ ง ในโครงการนี ้
เราได้นำวิธีการใหม่ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มาใช้ในการคุ้ม
ครองฝูงปลาแซลมอนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำ การวางท่อส่งน้ำมัน
และก๊าซขึน้ ฝัง่ จะต้องทำในพืน้ ทีแ่ ม่นำ้ 180 แห่ง ซึง่ เป็นพืน้ ทีว่ างไข่ของฝูง
ปลาแซลมอน บริษทั Sakhalin Energy ตัง้ เงือ่ นไขให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างใช้
วิธกี ารทำงานทีม่ ผี ลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อปลาแซลมอนเหล่านี้ เช่น ให้ทำ
งานในช่วงฤดูหนาวเมือ่ แม่นำ้ กลายเป็นน้ำแข็ง หรือมีนำ้ ไหลน้อย มีผรู้ บั
เหมาบางรายไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำหนดของเราในช่ ว งฤดู
หนาวปีค.ศ. 2004/05 ซึง่ ทางบริษทั Sakhalin Energy ได้จดั การในเรือ่ งนี้
โดยสัง่ ให้หยุดงาน เพิม่ การกวดขันดูแล และขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญภายนอก
มาช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ในช่วงฤดูหนาวปีค.ศ.
2005/06 และปีค.ศ. 2006/07 บริษทั ได้เชิญคณะผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระ
และผู้แทนหน่วยงานสิ่งแวดล้อมให้มาสังเกตดูงานก่อสร้างด้วยตนเอง
ในบริเวณแม่นำ้ แต่ละแห่งทีเ่ สีย่ งต่อการมีผลทางระบบนิเวศน์ การเชิญ
บุคคลภายนอกมาตรวจสอบการทำงานของบริษัทนับเป็นอุบัติการณ์
ครั้งแรกในวงการผู้ประกอบอุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้จัดพิมพ์สิ่งที่คณะผู้สังเกตการณ์ได้ค้นพบลงในเว็บไซต์ของบริษัท
Sakhalin Energy ด้วย

งานก่อสร้างวางท่อขึ้นฝั่งในบริเวณแม่น้ำที่เสี่ยงต่อการมีผลทางระบบ
นิเวศน์ ส่วนใหญ่ได้ทำในช่วงฤดูหนาวปีค.ศ. 2005/06 นอกจากจะใช้
มาตรการป้องกันล่วงหน้าในช่วงก่อสร้างแล้ว ยังได้ทำการป้องกันการกัด
เซาะพังทลายของตลิง่ และปลูกหญ้าใหม่บนฝัง่ แม่นำ้ ทีส่ งู ชันตามเส้นทาง
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ เพื่อกันไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำในช่วงฤดูใบ
ไม้ผลิเมือ่ น้ำแข็งละลายตัว ปรากฏว่าบริเวณแม่นำ้ สองสามแห่งมีตะกอน
มากกว่าทีว่ างแผนไว้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อบริเวณ
วางไข่ในแม่น้ำของปลาแซลมอนนั้นมีไม่มากและเกิดขึ้นชั่วคราว
เพราะแม่นำ้ จะกลับคืนสูส่ ภาพปกติในเวลาสองหรือสามปี งานก่อสร้าง
ในบริเวณแม่น้ำที่เสี่ยงต่อการมีผลทางระบบนิเวศน์เหล่านี้ได้แล้วเสร็จ
เมือ่ ปลายเดือนเมษายน ปีค.ศ. 2007

ปลาวาฬสีเทาจากย่านทะเลตะวันตก

ปลาวาฬสี เ ทาจากย่ า นทะเลตะวั น ตกจั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม สั ต ว์ ป ระเภท
ใกล้สูญพันธุ์ ปลาวาฬฝูงนี้จะมาเวียนว่ายอยู่แถวท้องทะเลใกล้เกาะ
ซัคคาลินในช่วงฤดูร้อนหลายเดือน นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมของปลาวาฬเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่จากโครงการวิจัยและติดตามสังเกตการณ์ทบ่ี ริษทั Sakhalin Energy และบริษทั Exxon
Neftegas Ltd เป็นผูใ้ ห้เงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ทุกปี
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
บริษัท Sakhalin Energy ได้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เพื่อหาทางคุ้มครองปลาวาฬเหล่านี้ในช่วงการก่อสร้างสำหรับโครงการ
นอกฝั่งของเรา บริษัทได้เปลี่ยนเส้นทางท่อส่งน้ำมันและก๊าซในทะเล
ใหม่ โดยวางท่อส่งให้หา่ งจากแหล่งอาหารของปลาวาฬออกไปอีก 20
กิโลเมตร และติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเสียงและจำกัดความเร็วของ
เรือ เพือ่ ให้รบกวนปลาวาฬน้อยทีส่ ดุ เราได้ตดิ ตามตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อปลาวาฬเหล่านี้อย่างละเอียด และพบว่าปลาวาฬฝูงนี้มีจำนวนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ สหพันธ์อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมทัว่ โลก (IUCN) ยังได้
จัดตัง้ คณะทีป่ รึกษาสำหรับการดูแลปลาวาฬสีเทาในระยะยาวขึน้ มาในปี
ค.ศ. 2006 และได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิทยาศาสตร์ของคณะทีป่ รึกษาให้
มาร่วมกันดำเนินการศึกษาลักษณะนิสยั ของปลาวาฬ และติดตามตรวจ
สอบผลกระทบทีม่ ตี อ่ ปลาวาฬเหล่านี้ ซึง่ อาจเกิดขึน้ จากงานก่อสร้างและ

ปฏิบตั กิ ารระยะสุดท้ายของเรา

การอนุญาตตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 หน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของรัสเซียอ้าง
ว่าบริษัทของเราได้ทำการละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ตามที่ได้ระบุในใบอนุญาต และขู่ว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตที่มีปัญหา
สำคัญชั่วคราว การละเมิดข้อกำหนดที่เราถูกกล่าวหาเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่ไม่มีผลสร้างความเสียหายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
บริษัท Sakhalin Energy ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น
มา และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะยื่นให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
ดำเนินการพิจารณาใหม่ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2007

การสร้างประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

บริษทั Sakhalin Energy พยายามทีจ่ ะช่วยให้ชาวเกาะซัคคาลินได้รบั
ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาน้ ำ มั น และก๊ า ซของเรา
นอกจากจะ
มอบเงินจำนวน 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้กับกองทุน
เพือ่ การพัฒนาซัคคาลินของรัฐบาลท้องถิน่ แล้ว เรายังกำลังใช้เงินลงทุน
390 ล้านดอลล่าร์ เพือ่ สร้างและปรับปรุงมาตรฐานโครงสร้างพืน้ ฐานบน
เกาะแห่งนีด้ ว้ ย
ในปลายปีค.ศ. 2006 จำนวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับ
โครงการ Sakhalin II มีถงึ 17,000 คน ในจำนวนนีเ้ ป็นแรงงานท้องถิน่
เกือบ 7,000 คน ซึง่ เมือ่ การก่อสร้างเสร็จสิน้ ลงแล้ว โครงการนีจ้ ะมีกจิ กรรมการดำเนินธุรกิจน้อยลงด้วย
อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าโครงการ Sakhalin II จะมี
พนักงานประจำถาวรประมาณ 2,400 คน และสร้างงานให้กับผู้รับ
เหมาและผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการต่อไปอีกราวๆ 7,000 คน การบริหาร
งานในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของโครงการนีเ้ ป็นสิง่ สำคัญอันดับแรกสำหรับ
เกาะซัคคาลินและบริษทั Sakhalin Energy ของเรา

ชนเผ่าพื้นเมือง

การพัฒนาโครงการพลังงานขนาดใหญ่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับชน
เผ่าพื้นเมือง 3,500 คนที่อาศัยอยู่บนเกาะซัคคาลิน บริษัท Sakhalin
Energy เป็นบริษัทแรกที่สนับสนุนและประสานงานกับสภาผู้แทน
ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มน้อยของเกาะซัคคาลินที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สภาผู้แทนนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2005 เพื่อเป็น
ปากเป็นเสียงให้กับชนพื้นเมืองกลุ่มนี้ ในปีค.ศ. 2006 บริษัท Sakhalin
Energy ร่วมกับสภาผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง และรัฐบาลท้องถิ่นได้
จัดทำแผนพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มน้อยในระยะ 5 ปีแรกขึ้นมา
โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้ให้คำแนะนำ แผนพัฒนาฉบับนี้จะบอกถึง
วิ ธ ี ก ารบริ ห ารจั ด การผลกระทบที ่ จ ะมี ต ่ อ ชนเผ่ า พื ้ น เมื อ งจากการ
พัฒนาน้ำมันและก๊าซ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ และส่ง
เสริมวิถีการดำรงชีวิตตามประเพณีดั้งเดิม และการประกอบธุรกิจที่ยั่ง
ยืนของชนเผ่าพื้นเมือง บริษัท Sakhalin Energy ได้ให้เงินสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนนี้ (1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) และเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการตาม
แผนอย่างถูกต้องและจริงจัง

“ เสียงจากพันธมิตร ”

ผู้สังเกตการณ์งานวางท่อขึ้นฝั่งแม่น้ำ

การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ

ในช่วงฤดูหนาวสองครัง้ ทีผ่ า่ นมา ผมได้ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ งั เกตการณ์
อิสระคนหนึ่งในโครงการงานก่อสร้างวางท่อขึ้นฝั่งแม่น้ำของบริษัท
Sakhalin Energy เราได้ทำสิง่ ต่อไปนี้ คือ ติดตามตรวจสอบการก่อ
สร้างวางท่อส่งน้ำมันและก๊าซข้ามบริเวณแม่นำ้ ทีเ่ สีย่ งต่อการมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ รายงานการปฏิบตั งิ านก่อสร้างให้สาธารณชนได้
รับทราบ และให้คำแนะนำแก่วิศวกรวางท่อของโครงการ เราได้
รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างวางท่อข้ามแม่น้ำได้ทุก
เวลา และสามารถรายงานสิ่งที่พบเห็นได้อย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมา ผมคิดว่าบริษทั Sakhalin Energy ได้ตอบรับความท้าทายในการ
เรียกร้องให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานตามหลักการของบริษัทอย่างจริงจัง
และปรากฏว่าได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามข้อกำหนดของบริษทั ดีขน้ึ อย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้ผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมลดน้อยลง

[บรรณาธิการ : ปรับปรุงแก้ไขเนือ้ หาครัง้ สุดท้ายในปีค.ศ. 2007
ขณะกำลังเจรจาตกลงกับ Gazprom เกีย่ วกับโครงการร่วม]

มาร์ค ดันนิแกน

การเข้าร่วมโครงการของ Gazprom และการเปลี่ยนแปลงในการ
ถือหุน้ อาจมีผลทำให้วธิ กี ารจัดหาเงินสำหรับโครงการนีเ้ ปลีย่ นไปจากเดิม
ด้วยเหตุนธ้ี นาคาร European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) จึงพิจารณาข้อเสนอการจัดหาเงินทุนในปัจจุบนั และได้พจิ ารณา
แล้วเสร็จไปเมือ่ ต้นปีค.ศ. 2007

นักชีววิทยาทางน้ำ
บริษัท GOLDER ASSOCIATES LTD

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :

www.sakhalinenergy.com
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ข้อมูลผลการดำเนินงานของเชลล์
การรายงานผลในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมมีความแตกต่างทีส่ ำคัญอยูห่ ลายประการ เมือ่ เปรียบเทียบกับการ
รายงานผลในด้านการเงิน ทัง้ นีเ้ พราะข้อมูลการทำงานในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมจะมีขอ้ จำกัดแฝงเกีย่ วกับ
ความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งด้วยลักษณะของข้อมูล ปัจจัยบางอย่างทีเ่ ราต้องการวัดขึน้
อยูก่ บั พฤติกรรมของมนุษย์ ดังนัน้ เงือ่ นไขทางวัฒนธรรมและทัศนะการมองโลกของปัจเจกบุคคลจึงมีผลต่อปัจจัย
เหล่านี้ ปัจจัยอืน่ ๆ ขึน้ อยูก่ บั การตรวจวัดข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน ทำให้ตอ้ งมีการปรับค่าวัดของปัจจัยเหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
และยังมีอกี หลายปัจจัยทีข่ น้ึ อยูก่ บั การคิดคำนวณและการทำโมเดล เชลล์ยอมรับว่าข้อจำกัดแอบแฝงเหล่านีม้ ผี ล
ต่อรายงานข้อมูลด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของเรา เราจึงได้พยายามปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามเทีย่ งตรงอยูเ่ สมอ
โดยกวดขันประสิทธิภาพวิธกี ารตรวจวัดข้อมูลภายในบริษทั ให้ดยี ง่ิ ขึน้ สำหรับเรือ่ งนี้ เทคนิคการตรวจวัดระดับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของเรานับว่ามีประสิทธิภาพก้าวหน้าขึน้ ตัง้ แต่ได้มกี ารกำหนดระดับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ขน้ึ มาสำหรับเปรียบเทียบในปีค.ศ. 1990 เมือ่ เร็วๆ นี้ หน่วยตรวจสอบข้อมูลภายในของเราพบว่า

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
K

K

K

K
K
K
K

ระบบควบคุมการตรวจวัดข้อมูลของเราในปีค.ศ. 1990 มีคณ
ุ ภาพไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเชลล์ในปัจจุบนั เราจึงได้กวดขันกระบวนการควบคุมข้อมูลเปรียบเทียบของปีค.ศ. 1990 และการตรวจวัดระดับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ทง้ั หมดของเราเพือ่ ให้ถกู ต้องแม่นยำมากขึน้
เราได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย จากบริ ษ ั ท และกิ จ การร่ ว มทุ น ต่ า งๆ ที ่
เชลล์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจากบางบริษัทที่เราให้บริการในด้านธุรกิจ เราจะรายงานข้อมูลเหล่านี้ทั้ง
หมด 100% โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ ของเราในบริษทั แต่สำหรับข้อมูลจากกิจการทีเ่ ราได้มาหรือจำหน่ายออกไปในช่วงระหว่างปี เราจะนำมาคิดคำนวณตามสัดส่วนเฉพาะระยะเวลาทีเ่ ราเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ เรา
ยังรวบรวมข้อมูลอืน่ ๆ จากแหล่งภายนอก เช่น การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน และจากแหล่งภายในอืน่ ๆ
ตามทีร่ ะบุและแจ้งไว้ในรายงาน

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นหน่วยล้านตันเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์

109

103

99

101

103

106

112

112

105

98

ก๊าซมีเทน (CH4) คิดเป็นหน่วยพันตัน

N/C

522

456

398

315

241

234

243

211

154

ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ (CO2) คิดเป็นหน่วยล้านตัน

95

92

90

92

95

100

106

106

100

94

ก๊าซเผาไหม้ (เฉพาะแผนกการสำรวจและการผลิต) คิดเป็นหน่วยล้านตัน

8.9

9.1

8.1

9.3

10.3

7.6

9.3

9.2

8.0

5.7
296
180

ซัลเฟอร์ ไดอ็อกไซด์ (SO2) คิดเป็นหน่วยพันตัน

343

337

304

277

274

270

292

304

300[A]

ไนโตรเจนอ็อกไซด์ (NOX) คิดเป็นหน่วยพันตัน

230

252

218

202

213

213

219

197

184

สารซีเอฟซี/เฮลอน/ไทรคลอโรอีเทน คิดเป็นหน่วยตัน

N/C

11

12

6.0

5.0

8.0

3.3

2.6

1.0

0.6

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) คิดเป็นหน่วยตัน

N/C

584

499

538

372

379

294

265

244[B]

224

ปริมาณน้ำมันรั่วไหล คิดเป็นหน่วยพันตัน

19.3

13.2

18.7

9.9

17.8

7.4

6.7

6.1

9.0

5.7

ปริมาณน้ำมันในน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่พื้นผิวดินและน้ำ คิดเป็นหน่วยพันตัน

5.6

5.2

3.3

2.8

2.9

2.5

2.4

2.3

2.5

2.1

การใช้น้ำจืดธรรมชาติ [C] คิดเป็นหน่วยล้านลูกบาศก์เมตร

N/C

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

สิ่งปฏิกูลของเสีย คิดเป็นหน่วยพันตัน
ที่เป็นอันตราย
ที่ไม่เป็นอันตราย
สิ่งปฏิกูลของเสียรวมทั้งหมด
1,582[D]

N/C
N/C
N/C

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1,028

554
510
1,064

455
470
925

451[B]
668[B]
1,119[B]

522
1,060

มูลค่าพลังงานเบื้องต้นที่ใช้
ในโรงกลั่นของเรา : ดัชนีการใช้พลังงานเบื้องต้น
ในโรงงานสารเคมีของเรา : ดัชนีการใช้พลังงานในการผลิตสารเคมี	
การสำรวจและการผลิต (คิดเป็นหน่วยกิกะจูลต่อการผลิต 1 ตัน)

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
0.8

N/C
N/C
0.8

N/C
100
0.7

N/C
101.4
0.7

86.5
99.7
0.8

85.9
98.3
1.0

85.0
93.3
0.9

83.9
95.8
1.0

84.0
92.5
1.1

ผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตามสายตาของบุคคลภายนอก [E]
สื่อ เอ็นจีโอ ชุมชนธุรกิจ – % บอกว่า ดีที่สุด / เป็นบริษัทหนึ่งที่ดีที่สุด
เชลล์
คู่แข่งที่สูสีกันมากที่สุด

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

ประชาชนทั่วไป – % บอกว่า ดีที่สุด / เป็นบริษัทหนึ่งที่ดีที่สุด
เชลล์
คู่แข่งที่สูสีกันมากที่สุด

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

25
17

26
17

24
14

26
18

20
16

K
     
N/C
[A]
[B]
[C]
[D]

[E]

[F]
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= ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ
= ไม่ได้คำนวณ
ปรับลดลงจาก 323,000 เหลือเพียง 300,000 ตัน เนือ่ งจากการคิดคำนวณทีผ่ ดิ พลาดจากปฏิบตั กิ ารแห่งหนึง่ ของเราในประเทศไนจีเรีย
ข้อมูลผิดพลาดในรายงานผลปีค.ศ. 2005
ปรับให้เป็นตลอดทั้งปี โดยยกเว้นน้ำที่ใช้ระบายความร้อนที่ไหลผ่านโรงงานเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม
เพิม่ ขึน้ ในปีค.ศ. 2006 ส่วนใหญ่เกิดจากการขจัดของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตรายภายหลังการเกิดพายุเฮอริเคนในปีค.ศ. 2005 ในอ่าวเม็กซิโก
นอกจากนี้ ยังเป็นเพราะพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ านบางแห่งของกลุม่ ธุรกิจ Downstream ได้นำดินทีเ่ ป็นอันตรายและทีไ่ ม่เป็นอันตรายเข้า
มารวมไว้ในข้อมูลประเภทเหล่านีด้ ว้ ย
ผลการสำรวจเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้ประกอบการ (Reputation Tracker Survey) ในด้าน “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัท
Ipsos MORI ได้ทำการสำรวจให้กับเชลล์ในตลาดที่สำคัญ 13 แห่งของเรา ปรากฏว่าเชลล์ยังคงทำคะแนนสูงสุดในด้านนี้ เมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการสำรวจในตลาด 7 แห่งที่เราและบริษัทต่างชาติที่เป็นคู่แข่งราย
สำคัญที่สุดเข้าไปประกอบการอยู่ พบว่าสื่อมวลชน เอ็นจีโอ และชุมชนธุรกิจให้คะแนนเราต่ำกว่าของคู่แข่งไป 3% ในขณะที่ประชาชนทั่วไปให้คะแนนเราเสมอกัน
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนตำแหน่งของฝ่ายบริหารและหัวหน้าระดับสูงในปีค.ศ. 2005 และได้มีการปรับข้อมูลของปี
ที่ผ่านๆ มาแล้ว

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

ก่อนปีค.ศ. 2003 เราถามว่ามีระเบียบการป้องกันการใช้แรงงานเด็กหรือไม่ โดยไม่ได้ถามว่าระเบียบการป้องกันเหล่านี้กำลังมีผล
บังคับใช้อยู่หรือไม่
ระดับรายได้ประชาชาติของประเทศที่กำหนดตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
กรณีสินบนและกรณีทุจริต รวบรวมข้อมูลโดยระบบตรวจสอบภายในของเรา
ข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย และได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้มีการนำกรณีสินบนกับกรณีทุจริตมานับซ้ำกันเหมือนคราวที่แล้ว
เราได้คะแนนจากประชาชนทัว่ ไปสูงกว่าบริษทั คูแ่ ข่งอืน่ ๆ ตัง้ แต่เริม่ ทำการสำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับชือ่ เสียงของผูป้ ระกอบการน้ำมัน
เรายังคงยึดตำแหน่งนี้ไว้ได้ในปีค.ศ. 2006 แต่ระดับคะแนนของเรากับของคู่แข่งที่สูสีกันมากที่สุดมีช่องว่างลดลงมาก ทั้งนี้เราเชื่อว่า
เป็นผลมาจากความรู้สึกเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งหมดในปีค.ศ. 2006 และเนื่อง
จากเชลล์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดที่คัดเลือกสำหรับวัดผลการทำงาน แถมยังเป็นผู้นำตลาดด้วย จึงได้รับผลกระทบมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ เมื่อประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ประกอบการน้ำมัน

S
ข้อมูลทีม่ เี ครือ่ งหมาย        กำกั
บอยูใ่ นตารางข้อมูลด้านสังคม เป็นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการกรอกแบบสำรวจภายใน
โดยผูแ้ ทนระดับสูงของเชลล์ในแต่ละประเทศ ข้อมูลนีม้ คี วามถูกต้องแม่นยำไม่สงู นัก เมือ่ เทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
ระบบการเงินของเรา ปีนเ้ี ราได้ตรวจสอบตัวเลขจากการสำรวจผลการทำงานด้านนีม้ ากขึน้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าข้อมูลที่
ได้มานีเ้ ชือ่ ถือไว้วางใจได้ และเรายังได้กวดขันประสิทธิภาพการควบคุมการตรวจวัดข้อมูลด้านนี้ เพือ่ ให้การวัดผล
ถูกต้องแม่นยำมากยิง่ ขึน้

เราได้ตง้ั เป้าหมายภายในบริษทั ให้สงู ขึน้ สำหรับปัจจัยสำคัญด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยทีเ่ ราต้องการวัด
ผล และกำหนดเป้าหมายเพือ่ สังคมในระยะยาวขึน้ มา ดังนี้ 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิต
สารเคมีของเรา 2. ยกเลิกวิธกี ารกำจัดก๊าซเสียแบบปล่อยให้กา๊ ซเผาไหม้อย่างต่อเนือ่ ง และ 3. ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากปฏิบตั กิ ารของเรา

ข้อมูลการทำงานในด้านสังคม

เราได้คำนวณตัวเลขจำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั บริการจากปฏิบตั กิ ารของเราในรายงานผลฉบับนีม้ าโดยตลอด ยกเว้น
บางแห่งทีม่ หี มายเหตุกำกับอยู่ โดยรายงานปริมาณการบริโภคไฟฟ้าโดยเฉลีย่ ต่อหนึง่ ครัวเรือนในภาคพืน้ ยุโรป รวม
ทัง้ ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง และขนาดถังน้ำมันของรถขนาดเล็กทัว่ ไป (ยีห่ อ้ ฟอร์ด เฟียสต้า)
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารรายงานผลและตรวจสอบผลการทำงานของกลุม่ บริษทั (Group Performance
Monitoring and Reporting Guide) ได้ท่ี
เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

กรณีผู้เสียชีวิต
พนักงาน  
ผู้รับเหมา  
จำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น

7
60
67

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
35
37

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
จำนวนเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตต่อชั่วโมงการทำงาน 100 ล้านชั่วโมง (พนักงานและผู้รับเหมา)

9.0

8.6

6.9

8.2

5.2

6.3

5.6

4.4

4.4

4.6

กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ – ความถี่ของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้รวมทั้งสิ้น (TRCF)
ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (พนักงานและผู้รับเหมา)

4.1

4.4

3.7

3.2

2.9

2.6

2.6

2.6

2.5

2.3

ความถี่ของกรณีบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลาการทำงาน (LTIF)
จำนวนชั่วโมงของกรณีบาดเจ็บต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (พนักงานและผู้รับเหมา)

1.6

1.6

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

1.0

0.9

0.8

ความถี่ของการเจ็บป่วยจากการทำงานที่สามารถรายงานได้
ความเจ็บป่วยต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (เฉพาะพนักงานเท่านั้น)

N/C

3.2

3.5

2.2

2.3

2.0

2.0

2.1

2.0

1.8

ความปลอดภัย % ของประเทศที่
ใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ
ใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธของบริษัท
ใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธของบริษัทผู้รับเหมา

N/C
N/C
N/C

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

ความหลากหลายทางเพศ % เพศหญิง [F]
ในตำแหน่งหัวหน้างาน/วิชาชีพ
ในตำแหน่งผู้จัดการ
ในตำแหน่งผู้นำระดับสูง

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C

15.4
N/C
N/C

17.1
8.9
7.2

17.7
9.3
7.9

18.9
9.2
8.8

19.5
11.3
9.6

20.7
12.2
9.6

21.8
12.9
9.9

23.2
16.2
11.6

สหภาพแรงงานและเวทีแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
% พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยประมาณ

N/C

N/C

N/C

N/C

19

19

13

12

13

12

N/C

N/C

N/C

N/C

99.9

99.9

99.9

100

100

99.2

N/C
N/C
N/C

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

การจ้างเหมางาน และการจัดหาสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่เป็นของคนท้องถิ่น
ในประเทศที่มีรายได้ประชากรต่ำและปานกลาง [H] พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5.2

6.3

9.2

10

S

บอกเลิกสัญญาเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

N/C

69

62

106

100

54

49

64

63

41

S

ถอนตัวออกจากกิจการร่วมทุนเนื่องจากปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

N/C

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

102[J]

96

K

K

S

K
S

S

S

S

S
K

เวทีแสดงความคิดเห็นของพนักงาน และระเบียบวิธีการร้องเรียนปัญหา
% พนักงานที่สามารถเข้าใช้เวทีแสดงความคิดเห็นของพนักงาน หรือระเบียบวิธีการร้องเรียนปัญหา หรือระบบช่วยเหลือพนักงานแบบอื่นๆ
แรงงานเด็ก % ประเทศที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระเบียบการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก [G]
ในปฏิบัติการของเราเอง
ผู้รับเหมา
ผู้จัดส่งสินค้าและบริการ

ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ [I]

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123[J]

การลงทุนในด้านสังคม (ถือหุ้น) ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

N/C

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

ความนิยมชมชอบ [K]
สื่อ เอ็นจีโอ ชุมชนธุรกิจ
เชลล์
คู่แข่งที่สูสีกันมากที่สุด

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

ประชาชนทั่วไป
เชลล์
คู่แข่งที่สูสีกันมากที่สุด

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

44
40

46
37

44
35

41
33

29
25
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การรายงานผล
การดำเนินงานของ
เชลล์
การขานรับต่อการเรียกร้องของฝ่ายต่างๆ ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเชลล์
ที่ต้องการให้มีการรายงานผลการทำงานใน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่าง
โปร่งใสและเปิดเผยตรงไปตรงมา

ผลการพิจารณารายงานของเชลล์
จากคณะกรรมการภายนอก

เจอร์มิน บรุ้คส์

ผู้อำนวยการโครงการภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

อารอน เครเมอร์ สมาชิกใหม่

ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
องค์กร BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
ประธานคณะกรรมการพิจารณา

สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณา

การรายงานผลการทำงานของเชลล์

เชลล์ยังคงเป็นผู้นำในการรายงานผลการทำงานด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปีค.ศ. 2006 มีคุณค่า
อย่างยิ่งต่อพัฒนาการในด้านการรายงานผลเกี่ยวกับความยั่งยืน

1. หัวข้อที่เชลล์เลือกมานำเสนอในรายงาน เป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด
หรือไม่
2. รายงานนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญในหัวข้อ และให้ข้อมูลในเรื่อง
การส่งเสริมประโยชน์ หรือการตอบรับต่อความวิตกห่วงใยของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเชลล์มากน้อยเพียงใด
3. เชลล์ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มที่
เพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

เราคิดว่ารายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากที่สุด
สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเชลล์ และสำ
หรับผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญมากที่สุดต่อบริษัท โดยเฉพาะหัวข้อ “ความ
ท้าทายในด้านพลังงาน” ที่เป็นจุดสนใจพิเศษเพราะเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อนี้ได้มีการนำเสนอข้อสงสัยใน
เรื่องความยั่งยืนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่เชลล์กำลังเผชิญอยู่

เราได้ให้ความคิดเห็นในการเลือกประเด็นต่างๆ
สำหรั บ รายงานในปี ค .ศ. 2006 และเริ ่ ม พิ จ ารณาเค้ า โครงราย
งานเมื่อปลายปีค.ศ. 2006 ต่อจากนั้นเราได้ดำเนินการพิจารณา
ร่างรายงานหลายฉบับในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2006
จนถึงมีนาคม ค.ศ. 2007 คณะกรรมการได้นัดพบประชุมกันสอง
ครั้ง และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าแผนกการสำรวจและการผลิต เรารายงานข้อเสนอแนะของ
เราไปที่ประธานคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบภาค
ประชาสังคมประจำบอร์ดของกลุ่มบริษัทโดยตรง การเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการติดต่อเข้าหาผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจของเชลล์นับ
เป็นการกระทำที่น่ายกย่อง นอกจากนี้ เชลล์ยังให้ความร่วมมือใน
การตอบคำถามและข้อวิตกห่วงใยของเราเป็นอย่างดี
เราได้รับเชิญให้พิจารณาเฉพาะเอกสารรายงานเท่านั้น เรายินดีที่
ได้เข้าชมข้อมูลจัดพิมพ์เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเชลล์ แม้ว่าจะไม่ได้
พิจารณาข้อมูลเหล่านั้นก็ตาม
เราได้ประเมินรายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปีค.ศ. 2006
ด้วยตัวเอง ข้อเสนอแนะของเราเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยว
ข้ อ งกั บ องค์ ก ารของเราแต่ อ ย่ า งใด นอกจากจะให้ ข ้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของบริษัทแล้ว ในระหว่างการสนทนา
กับพนักงานของเชลล์ เรายังได้ให้ข้อสังเกตถึงวิธีการตอบสนอง
ความท้าทายในเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญของเชลล์ด้วย
เพื่อเป็นการยกย่องความรอบรู้และการสละเวลาของเราในการทำ
หน้าที่พิจารณารายงานผลฉบับนี้ เชลล์ได้แสดงเจตจำนงที่จะมอบ
ค่าสมนาคุณตอบแทนเราเป็นการส่วนตัว หรือมอบให้องค์การใดก็
ได้ตามที่เราต้องการ และยังได้ชำระคืนเงินค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางและค่าที่พักให้เราด้วย

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
องค์กร LIVING EARTH

เชลล์ ไ ด้ เ ชิ ญ คณะกรรมการจากภายนอกให้ เ ข้ า มาพิ จ ารณาราย
งานผลความยั่งยืนของเชลล์เป็นปีที่สองติดต่อกัน เรามีคำถามใหญ่ 3
ข้อที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้

วิธีการทำงานของคณะกรรมการ
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โรเจอร์ แฮมมอนด์

เรายินดีที่เชลล์ได้นำข้อเสนอแนะหลายๆ จุด ในจดหมายของคณะ
กรรมการจากการพิ จ ารณารายงานผลความยั ่ ง ยื น ของเชลล์ ป ระ
จำปีค.ศ. 2005 มาเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานฉบับนี้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในแถลงการณ์ของเชลล์ที่ยอมรับความสำคัญในการที่
จะต้ อ งตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายในด้ า นพลั ง งานให้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น
รวมทั้งคำชี้แจงวิธีการที่เชลล์คิดว่าจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
ปีนี้เราจะขอย้ำถึงการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างโครงการต่างๆ
และการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในรายงาน
ไม่มากตามที่เราคาดหวังไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายในด้านพลังงาน

รายงานของเชลล์ระบุถึงความท้าทายในด้านพลังงานไว้อย่างชัดเจน
และยอมรับอย่างเปิดเผยว่าจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพือ่ แสวง
หาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง
เรายินดีทไ่ี ด้รบั ฟังคำยืนยันของเชลล์ทว่ี า่ ข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศได้จบลงไปแล้ว นอกจากนี้
เชลล์ยังได้รายงานอย่างเปิดเผยถึงปริมาณมลพิษที่สามารถลดได้
จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาท้าทายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า ในรายงานยังได้พูดถึงบทบาทของ
ภาครัฐในการกำหนดกรอบนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการแสวงหา
แนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ แก้ไขปัญหาสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง
ข้อความเหล่านีน้ บั ว่าสำคัญมาก
อย่างไรก็ตาม เราคิดว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอใน
เรื่องการรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท
ยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญ เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่จำกัด
ผู้อ่านจึงไม่อาจตัดสินได้ว่าเชลล์ได้รีบเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ได้ทันกับ

คาริน ไอร์ตัน สมาชิกใหม่

หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและตลาดพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
บริษัท ANGLO AMERICAN PLC

ด็อกเตอร์ ลี ไหลไหล

ผู้อำนวยการโครงการระดับชาติ
องค์การ LEADERSHIP FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (LEAD) – ประเทศจีน
ผู้อำนวยการ INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT เบจิง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือ
ไม่ เหตุผลที่ทำให้เราคิดเช่นนี้ก็คือ
• ไม่มีการชี้แจงให้ผู้อ่านได้รับทราบอย่างเพียงพอว่า ปริมาณมลพิษ
สุทธิประจำปีที่คาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคตจากปฏิบัติการของเชลล์นั้น
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในอันที่จะแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยน
แปลงได้อย่างไร
• ไม่มีเป้าหมายในการลดระดับปริมาณมลพิษหลังปีค.ศ. 2010
ตีพิมพ์ไว้ในรายงาน
• เชลล์ยอมรับว่าความสำเร็จในการลดปริมาณมลพิษจวบจนทุกวันนี้
เกิดขึ้นจากการหยุดการเผาไหม้ของก๊าซ แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้อ่านได้
รับทราบอย่างแน่นอนว่า การลดปริมาณมลพิษในอนาคตจะเกิดขึ้น
จากที่ไหน เมื่อไม่มีการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องของก๊าซอีกต่อไปแล้ว
• เ ชลล์ ไ ด้ ห ั น ไปพึ ่ ง พาแหล่ ง พลั ง งานทดแทนประเภทหิ น น้ ำ มั น
และทรายน้ำมันมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาแหล่งทรัพยากรประเภทนี้จะ
ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เป็นจำนวนมาก โดยที่
เชลล์ไม่ได้ให้คำอธิบายที่เพียงพอว่าจะบริหารจัดการปริมาณมลพิษ
ที่สูงขึ้นเหล่านี้ด้วยวิธีการเช่นไร
• ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการดำเนินกิจกรรมของ
เชลล์มีไม่มากพอที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถประเมินได้ว่า เชลล์มีเจตนามุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนในอันที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน
และการจัดการจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
• เ ชลล์ ไ ม่ ส ามารถกำหนดเป้ า หมายวั น เวลาที ่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทนประเภทใดประเภทหนึง่ ในระดับภาคการค้า นอกจากนี้
เรายังอยากจะให้เชลล์รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาเทค
โนโลยีสามอย่างในอนาคตตามเป้าหมายของเชลล์ ได้แก่ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ฟิล์มบาง
• ประการสุดท้าย เชลล์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่รายงานนี้ไม่ได้บอกให้ทราบแน่
นอนว่า เชลล์จะทำอะไรบ้างเพื่อช่วยผลักดันกรอบนโยบายเหล่านี้ให้
เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ

การทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน

รายงานฉบับนี้ระบุว่า เชลล์มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะต้องปฏิบัติการใน
พื้นที่ซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีล้ำยุคที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องร่วมทุน
กับพันธมิตรผู้ประกอบการรายอื่น และต้องปฏิบัติการในสถานการณ์
ที่ลำบากมากขึ้น เรายินดีที่รายงานนี้ให้ความสนใจกับแหล่งปฏิบัติ
การในเขต 2 พื้นที่ คือ เกาะซัคคาลิน และประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นตัว
อย่างที่ดีของแนวโน้มที่กล่าวถึงข้างต้น เราสังเกตว่าสถานการณ์ใน
แหล่งปฏิบัติการทั้งสองนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ราย
งานฉบับนี้ใกล้จะเสร็จเรียบร้อย

โจนาธาน แลช

ประธาน
สถาบัน WORLD RESOURCES INSTITUTE

เรายิ น ดี ท ี ่ เ ชลล์ ม ี เ จตนารมณ์ ม ุ ่ ง มั ่ น ที ่ จ ะส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ใ ห้
แก่สังคม และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่
เชลล์เข้าไปปฏิบัติการ แต่รายงานฉบับนี้ไม่ได้แสดงให้เราเห็น
อย่างชัดเจนเพียงพอว่า เชลล์จะทำงานนี้ให้บรรลุผลในสภาพแวดล้อม
ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร
รายงานกล่าวเพียงสั้นๆ ถึงการนำหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ไป
ใช้ให้ได้ผลในกิจการร่วมทุน พันธมิตรร่วมธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อปฏิบัติการของเชลล์ เช่น โครงการ Sakhalin คำถามนี้จะมีความ
สำคัญเป็นพิเศษในกรณีของโครงการที่เชลล์เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และ
ในกิจการร่วมทุนที่เชลล์ต้องทำธุรกิจกับพันธมิตรที่อาจจะปฏิบัติงาน
ไม่สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจในเรื่องการสร้างประโยชน์แก่
สังคม และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องการที่จะให้มีการชี้แจง
เพิ่มเติมในรายงานว่า เชลล์มีโครงสร้างบรรษัทภิบาลและระบบควบ
คุมปฏิบัติการในลักษณะไหนบ้างที่คิดว่าจะช่วยให้เชลล์สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชลล์น่าจะเสนอมุมมองในแง่ต่างๆ ในรายงานให้มากกว่านี้ เพื่อบอก
ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้หลักการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการต่างๆ ตลอดทั่วปฏิบัติการของเชลล์

สิทธิมนุษยชน

เชลล์ได้ปรับปรุงการรายงานผลในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยมุ่งความสนใจไปยัง
ประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนิน
ธุรกิจของเชลล์ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่น่ายินดี เราเชื่อ
ว่าผู้อ่านยังต้องการที่จะทราบว่าเชลล์เลือกแนวทางการรับมือกับ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างไร คำถามนี้เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับวิธีการ
ของเชลล์ในการอพยพผู้คนไปตั้งถิ่นฐานใหม่

บทสรุป

เราขอขอบคุ ณ สำหรั บ ความมุ ่ ง มั ่ น ของเชลล์ ใ นการจั ด ทำรายงาน
ฉบับนี้ ตลอดจนถึงความเต็มใจของเชลล์ในการเชิญให้บุคคลภาย
นอกเข้ามามีสว่ นพิจารณาการรายงานผล ซึง่ นับว่าหาได้ยาก บริษทั มีจดุ
ประสงค์ทจ่ี ริงจังในการจัดทำรายงานประจำปีค.ศ. 2006 และได้ให้ความ
ร่วมมือในการตอบคำถามและข้อวิตกห่วงใยของเราอย่างเปิดเผยตรง
ไปตรงมา เจตนาในการนำเสนอข้อเสนอแนะของเรามีเพียงประการ
เดียว นัน่ คือ เราต้องการทีจ่ ะช่วยปรับปรุงวิธกี ารรายงานผลของเชลล์
ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเรายินดีที่มีโอกาสได้ช่วยให้บริษัทได้
พัฒนาก้าวหน้าในเรือ่ งนี้

เป็ น สิ ่ ง ที ่ น ่ า ชื ่ น ชมที ่ เ ชลล์ ไ ด้ เ ปิ ด อกพู ด ถึ ง ความกั ง วลใจเกี ่ ย วกั บ
ปัญหาท้าทายในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งพัวพันไปถึงเรื่องสิทธิ
มนุษยชน การพัฒนา และบรรษัทภิบาล ปัญหาเหล่านี้ยังคงมีผล
กระทบที่รุนแรงต่อปฏิบัติการของเชลล์ในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำไนเจอร์
เชลล์รายงานว่าอาจเป็นไปได้ที่ว่าเชลล์จะไม่สามารถบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการหยุดการเผาไหม้ของก๊าซในประเทศไนจีเรีย
ให้ได้ภายในปีค.ศ. 2009 เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และการขาดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้
เราอยากให้มีการบอกเล่าในรายงานให้ชัดเจนกว่านี้ว่า เชลล์จะจัดการ
กับปัญหาในเรื่องการจัดหาเงินอย่างไร และจะดำเนินการเช่นใดใน
กรณีความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวาง
แผนการทำงานของเชลล์

ความปลอดภัย

เราต้องการทีจ่ ะเรียนรูม้ ากขึน้ ว่า บริษทั มีเจตจำนงทีจ่ ะปรับแผนกลยุทธ์
ในการรักษาความปลอดภัยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้อย่างไร เมือ่ นึกถึง
ว่าปีทแ่ี ล้วได้เกิดเหตุผเู้ สียชีวติ เพิม่ สูงขึน้ และโดยเฉพาะประธานคณะผู้
บริหารเองได้ให้สมั ภาษณ์ในรายงานฉบับนีว้ า่ ความปลอดภัยเป็นสิง่ สำคัญเร่งด่วนทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งรีบจัดการในปีทจ่ี ะมาถึง

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารในการจัดทำรายงานผลด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของเชลล์
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกคณะกรรมการพิจารณารายงานจากภายนอก
(รวมถึงขอบเขตงานของคณะกรรมการ)
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วิธีการจัดทำรายงานของเชลล์

เราพยายามที่จะปรับปรุงการทำรายงานของเราให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ของฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของ
เราที่กำลังมีเพิ่มขึ้นหลายกลุ่ม

จะนำเสนอข้อมูลเจาะลึก เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้เข้ามาติดตามดู
วิธีการของเชลล์ในการรับมือกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในความสนใจของผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านีเ้ ป็นพิเศษ และในเว็บไซต์ยงั มีแนว
ทางการดำเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืนของเชลล์สำหรับให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้า
มาชมด้วย

เราเริ่มจัดทำรายงานผลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1997 ด้วยความสมัครใจของเราเอง

การรับรองคุณภาพของรายงาน

เราทำเช่นนี้เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข่าวสารการดำเนินธุรกิจที่
โปร่งใสและเปิดเผยตรงไปตรงมา นอกจากนั้น เรายังเห็นว่าผลการทำ
งานด้านนี้มีความสำคัญต่อหลายๆ ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเชลล์ และต่อผลการดำเนินงานของเชลล์

เนื้อหาเดียวไม่เหมาะกับทุกคน

การดำเนินธุรกิจของเชลล์มีผลต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และ
แต่ละฝ่ายก็ต้องการทราบข้อมูลที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ที่ลงทุนใน
ธุรกิจของเชลล์ เราได้ชแ้ี จงวิธกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาสใน
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมไว้ในรายงานผลประจำปีค.ศ. 2006/แบบฟอร์ม
20-F และเราได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้เสนอข้อมูลและวิเคราะห์
ผลงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ต่างๆ ให้แก่ผลู้ งทุน ได้แก่
ผูจ้ ดั ทำดัชนีผลงานต่างๆ เช่น ดัชนีผลการเงินของบริษทั ผูน้ ำทางธุรกิจ
ทีย่ ง่ั ยืนทัว่ โลก (DJSI) ดัชนีผลการดำเนินงานของบริษทั ทีท่ ว่ั โลกยอมรับว่า
มีความรับผิดชอบสูง (FTSE4Good) ดัชนีของ Goldman Sachs ทีจ่ ดั ทำขึน้
เพือ่ วัดผลการทำงานของบริษทั ทัว่ โลกในด้านพลังงาน สิง่ แวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ตลอดจนโครงการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อย
มลพิษก๊าซเรือนกระจก (CDP) เป็นต้น พนักงานของเชลล์จะได้รบั เอกสารในเรือ่ งความยัง่ ยืน (Sustainability Review) ต่างหาก เอกสารนีเ้ ป็นส่วน
หนึ่งของข่าวสารข้อมูลภายในที่เราพยายามจะแจ้งให้พนักงานได้รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าความมุง่ มัน่ ของเราในการดำเนิน
ธุรกิจแบบยัง่ ยืนมีผลต่อการทำงานประจำวันของพนักงานอย่างไร
รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์มีเป้าหมายมุ่งไปที่บุคคลภายนอกที่มี
ส่วนได้สว่ นเสียจากการดำเนินธุรกิจของเรา   ซึง่ โดยมากจะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง เว็บไซต์การทำงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของเชลล์

นโยบายใหมในปีค.ศ. 2006

เรารับฟังคณะกรรมการภายนอกที่พิจารณารายงานผลของเรา
และได้ดำเนินการ ดังนี้
• 	ขยายงานและปรับรายละเอียดบทบาทของคณะกรรมการใน
การประเมินรายงานผลของเรา

• 	ปรับปรุงกระบวนการเลือกเนื้อหาของรายงาน
• 	เพิ่มการครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มต่างๆ

ที่เป็นเป็นปากเป็นเสียงให้ชุมชน และการมีส่วนของเชลล์ใน
การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่านและผู้เชี่ยวชาญ และ

• 	ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในเอกสารกับข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมใน
เว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องสัมพันธ์กันมากขึ้น

• 	ปรับเปลี่ยนการทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำใหม่

รุ่นที่ 3 (G3) ของสถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทั่วโลก
(GRI)
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การรั บ รองคุ ณ ภาพของรายงานผลความยั ่ ง ยื น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ย ั ง ต้ อ ง
เรียนรูอ้ กี มาก เรายินดีทส่ี ถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทัว่ โลก (GRI)
ได้เสนอข้อแนะนำในการจัดทำรายงานรุ่นที่สาม (G3) ใหม่ล่าสุด
ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้ทดลองใช้วิธีการรับรองคุณภาพของ
รายงานในหลายรูปแบบ เชลล์ยงั มุง่ หน้าปรับปรุงวิธกี ารทีเ่ รานำมาใช้ใน
ปี ค.ศ. 2005 ต่อไป นัน่ คือ การเชิญคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาย
นอกมาพิ จ ารณารายงานผลของเราว่ า มี ส ั ด ส่ ว นเนื ้ อ หาที ่ ส มดุ ล
เหมาะสม และตรงกับความต้องการของฝ่ายต่างๆ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จากการทำธุรกิจของเชลล์หรือไม่ ปฏิกิริยาตอบรับของผู้อ่านรายงาน
ที่มีต่อคณะกรรมการปีค.ศ. 2005 นับว่าดีมาก คณะกรรมการนี้มี
ความรอบรูใ้ นประเด็นต่างๆ อย่างแตกฉาน และผ่านประสบการณ์ใน
การทำงานกับเรามาแล้ว ข้อทักท้วงและความคิดเห็นหลายประการที่
คณะกรรมการให้มาจึงมีคา่ อย่างยิง่ ในปีค.ศ. 2006 เราได้ขยายขอบ
เขตงานของคณะกรรมการให้เข้ามาช่วยเลือกหัวข้อรายงานตัง้ แต่ระยะ
เริม่ แรก และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถติดต่อผูบ้ ริหารระดับ
สูงของเชลล์ได้มากขึน้
ตัง้ แต่ปคี .ศ. 1998 ถึง 2004 เราได้ขอคำแนะนำจากผูต้ รวจสอบภาย
นอก เพื่อพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพข้อมูลในรายงานผลความยั่ง
ยืนภายในบริษทั ให้ถกู ต้องแม่นยำมากขึน้ โดยการใช้หลักฐานการตรวจ
สอบข้อมูลและข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงาน ให้ผู้จัดการระดับสูง
เซ็นชือ่ รับรองข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ภายในได้ทกุ เมือ่ ในปีค.ศ. 2006 เราได้ปรับปรุงวิธกี ารควบคุมภายใน
ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไปอีก
ยกตัวอย่าง เวลานี้หัวหน้าหน่วยธุรกิจระดับสูงจะต้องเซ็นชื่อรับรอง
คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ในเรื ่ อ งสุ ข อนามั ย
ความปลอดภั ย
ความมัน่ คงและสิง่ แวดล้อม (HSE) ทีต่ นเองรับผิดชอบ และเราได้นำ

วิธีการตรวจสอบทางสถิติมาใช้ เพื่อตรวจหาความผิดพลาดในข้อมูล
เหล่านี้ บริษทั KPMG ผูต้ รวจสอบภายนอกได้ตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นยำและความสมบูรณ์ของข้อมูลในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความมัน่ คงและสิง่ แวดล้อม (HSE) และการลงทุนในด้านสังคมของเรา
ในประเทศไนจีเรีย และเวลานี้เรากำลังกวดขันการควบคุมข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามภายในของผูแ้ ทนระดับสูงของเราในแต่ละประเทศทีเ่ รา
เข้าไปประกอบการอยู่ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเหล่านีน้ า่ เชือ่ ถือไว้ใจได้มากยิง่ ขึน้

การจัดทำรายงานตามข้อแนะนำใหม่

สถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทั่วโลก (GRI) ได้เสนอข้อแนะนำ
ใหม่รุ่นที่ 3 (G3) เป็นแนวทางสำหรับการ
จัดทำรายงานผลความยั่งยืนเมื่อปลายปีค.ศ. 2006 เชลล์ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานข้อมูลบางอย่างตามข้อแนะนำรุ่นใหม่
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ G3
ผลจากการประเมินของเรา ปรากฏว่าการทำรายงานของเราตาม
แนวทางเหล่านี้ได้คะแนนระดับ A+ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้แนว
ทางของสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมข้ามชาติ (International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association) ในการรายงานข้อมูล และได้ชี้แจง
บทบาทของเราในการร่วมมือกับโครงการ Global Compact
ของสหประชาชาติ และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ในเว็บไซต์ของเชลล์

เนื้อหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ :
• การทำรายงานของเชลล์ตามแนวทางของสถาบันแนะแนวทางการทำรายงานทั่วโลก
(GRI)
• วิธีการรับรองคุณภาพรายงานของเชลล์
• กระบวนการเลือกเนื้อหาสำหรับการทำรายงานของเชลล์
• รายงานผลความยั่งยืนฉบับก่อนๆ ของเชลล์
• รายงานผลความยั่งยืนจากปฏิบัติการในประเทศของเชลล์

www.shell.com/sdreporting

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญการทำรายงาน
ลอนดอน ตุลาคม ค.ศ. 2006

การรายงานเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด

ในการรายงานผลความยั่งยืน เราจะต้องให้ความสนใจกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ เพราะประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญมากที่สุดต่อบริษัท และต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยเหตุนี้
เชลล์จึงได้ดำเนินการต่อไปนี้ คือ 1. เลือกหัวข้อ “การตอบรับความท้าทายในด้านพลังงาน”
เป็นแก่นเนือ้ หาของรายงาน 2. ใช้ตวั ชีว้ ดั ผลการทำงานทีส่ ำคัญ ซึง่ จัดทำขึน้ ร่วมกันกับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ รายงานผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจากการดำเนินธุรกิจของเรา และ 3. นำกระบวนการซึ่งเป็นที่
ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้มาใช้ในการเลือกประเด็นเนื้อหาที่จะครอบคลุมในรายงานของเรา
สูง

บทวิจารณ์จากสื่อทั่วโลก

มีอยู่ในรายงานผล
ความยั่งยืนของเชลล์

หัวข้อยอดนิยมในเว็บไซต์

ดัชนีและรายงานผลการลง
ทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

ผลกระทบที่มีต่อสังคม

การสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

มีอยู่ในเว็บไซต์

ไม่ได้รายงาน

การพิจารณานโยบายภาคประชา
สังคมของเชลล์
ต่ำ

สูง

ผลกระทบที่มีต่อแผนกลยุทธ์ของเชลล์

แผนกลยุทธ์ของเชลล์

กระบวนการบริหาร
การจัดการความเสี่ยงของเชลล์

กระบวนการบริหารจัดการ
ในด้านชื่อเสียงของเชลล์

ขั้นที่ 1.	สอบถามดูว่าอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้อ่าน โดยใช้แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ บทวิจารณ์จากสื่อ และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญการทำรายงาน
ขั้นที่ 2. 	ใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของเชลล์ เพื่อพิจารณาดูว่าประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ข้อไหนที่มีผลมากที่สุดต่อแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา
ขั้นที่ 3.	นำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน (ดูตัวเลข) เราได้ครอบคลุมทุกหัวข้อที่สำคัญที่สุดไว้ในรายงานของเรา ยกเว้น
กรณีที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย ส่วนหัวข้อที่มีความสำคัญรองลงไปจะนำไปลงไว้ในเว็บไซต์ของเรา
ขั้นที่ 4. 	ตรวจสอบกับกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของเชลล์ และกับคณะกรรมการพิจารณารายงานจากภายนอก เพื่อดูว่าหัวข้อที่ครอบคลุมในรายงานเหล่านี้มีสัดส่วนเนื้อหาที่สมดุลและ
สมบูรณ์ดีหรือไม่
คณะกรรมการได้ช่วยเราปรับรายละเอียดในกระบวนการเลือกหัวข้อในปีค.ศ. 2006 เวลานี้การชั่งน้ำหนักความสำคัญของเรื่องที่จะนำมารวมไว้ในกระบวนการขั้นที่ 1 ได้ครอบคลุมไปถึงหัวข้อที่มีความสำคัญต่อสังคม แต่ไม่ค่อย
เป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชนด้วย

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

บริษทั รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) และทุกๆ บริษทั ทีเ่ ชลล์เข้าไปลงทุนเป็นเจ้าของไม่วา่
จะโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่างมีฐานะเป็นบริษทั เอกเทศ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการใช้คำว่า 'เชลล์'
'กลุม่ บริษทั ' หรือ 'กลุม่ บริษทั เชลล์' และกล่าวถึงเชลล์โดยใช้คำว่า 'บริษทั ' ในรายงานฉบับนี้
เพือ่ ความสะดวกในการกล่าวถึงบริษทั ต่างๆ ดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน จะมีการใช้คำว่า 'เรา'
'เราเอง' และ 'ของเรา' เมือ่ มีการกล่าวถึงบริษทั ทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ บริษทั เชลล์ หรือผูท้ ท่ี ำงาน
ให้กบั กลุม่ บริษทั เชลล์ และเมือ่ ไม่มคี วามจำเป็นทีจ่ ะต้องระบุเจาะจงบริษทั ใดบริษทั หนึง่ โดย
เฉพาะ คำว่า “Shell Trading”, “Shell Hydrogen”, “Shell Wind Energy” และ “Shell Solar” จะ
หมายถึงบริษทั ผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าพลังงานไฮโดรเจน พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ตามลำดับ ในรายงานฉบับนีจ้ ะมีขอ้ ความแสดงการคาดการณ์ลว่ งหน้าเกีย่ วกับภาวะทางการ
เงิน ผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของบริษทั รอยัล ดัทช์ เชลล์ ข้อความทัง้ หมดทีไ่ ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต ให้ถอื ว่าหรืออาจถือได้วา่ เป็นข้อความแสดงการคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยที่
ข้อความเหล่านีจ้ ะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตตามการคาดคิดหรือการสันนิษฐานในปัจจุบนั
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ จะมีความเสีย่ ง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอืน่ ๆ ทัง้ ทีม่ องเห็นและมองไม่เห็น
เข้ามาเกีย่ วข้อง สิง่ เหล่านีอ้ าจมีผลทำให้ผลลัพธ์ ผลงาน หรือสถานการณ์ทแ่ี ท้จริงแตกต่างไป
อย่างมากจากข้อมูลทีไ่ ด้แสดงหรือระบุไว้เป็นนัยในข้อความคาดการณ์ลว่ งหน้า ข้อความคาดการณ์ลว่ งหน้าจะทำนายเหตุการณ์ตา่ งๆ ในอนาคต เช่น ความเสีย่ งในตลาดของบริษทั
รอยัล ดัทช์ เชลล์ และจะแสดงถึงการคาดการณ์ ความเชือ่ การประมาณการ การพยากรณ์
การวางแผน และการสันนิษฐานของผูบ้ ริหาร โดยมีการใช้คำอย่างเช่น ‘‘หวัง’’ ‘‘เชือ่ ’’
‘‘เป็นไปได้’’ ‘‘ประมาณ’’ ‘‘คาด’’ ‘‘ตัง้ ใจ’’ ‘‘อาจจะ’’ ‘‘วางแผน’’ ‘‘วัตถุประสงค์’’
‘‘ภาพอนาคต’ ‘‘บางที’’ ‘‘โครงการ’’ ‘‘จะ’’ ‘‘แสวงหา’’ ‘‘เป้าหมาย’’ ‘‘ความเสีย่ ง’’
‘‘จุดมุง่ หมาย’’ ‘‘ควรจะ’’ และคำหรือวลีทค่ี ล้ายคลึงกัน เพือ่ ระบุให้รวู้ า่ ข้อความเหล่า
นีเ้ ป็นเพียงการคาดการณ์ลว่ งหน้า
ซึง่ จะมีความเสีย่ งและความไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่ วข้อง
ดังนัน้ จึงมีปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รอยัล ดัทช์ เชลล์ในอนาคต
และอาจเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อมูลที่แสดงไว้
ในข้อความทีเ่ ป็นการคาดการณ์ลว่ งหน้าในรายงานผลฉบับนี้ ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) : (ก) การปรับราคาขึน้ ลงของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ (ข) การเปลีย่ นแปลงในความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั (ค) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
(ง) ผลจากการขุดเจาะและการผลิต (จ) ปริมาณสำรองน้ำมันหรือก๊าซโดยประมาณ (ฉ) การสูญเสียการแข่งขันในตลาดและในอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการ (ช) ความเสีย่ งทางกายภาพและสิง่ แวดล้อม (ซ) ความเสีย่ งในการมองหาทรัพย์สนิ ทีเ่ หมาะสมทีอ่ าจซือ้ หรือหามาได้รวมถึง
เป้าหมาย และความสำเร็จในการเจรจาตกลงทำสัญญาธุรกรรมดังกล่าว (ฌ) ความเสีย่ ง
ในการทำธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังถูกลงโทษจากนานาชาติ (ญ)
การพัฒนากฎหมาย ระเบียบการเงิน หรือการกำกับดูแล รวมถึงการมีเรือ่ งขึน้ ศาล
และผลจากระเบียบข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนประเภทปริมาณสำรอง
น้ำมันหรือก๊าซ (ฎ) สถานการณ์ในตลาดการเงินและเศรษฐกิจในประเทศและเขตภูมภิ าค
ต่างๆ (ฏ) ความเสีย่ งทางการเมือง ความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงการอนุมตั ิ
และการประมาณค่าต้นทุน และ (ฐ) การเปลีย่ นแปลงของภาวะการค้า ข้อความคาดการณ์
ล่วงหน้าทัง้ หมดทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานผลฉบับนีจ้ ะมีขอ้ ความเตือน
หรือการอ้างถึงข้อความเตือน
ทีม่ อี ยูใ่ นหมวดนี้
เพือ่ บอกให้รวู้ า่ ข้อมูลทีแ่ สดงไว้เป็นเพียงการคาดการณ์ในอนาคตแลมีโอกาสทีจ่ ะคลาดเคลือ่ นได้ ผูอ้ า่ นไม่ควรเชือ่ ถือข้อความคาดการณ์ลว่ งหน้ามากเกินไป ปัจจัยอืน่ ๆ
ทีอ่ าจมีผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตมีอยูใ่ นแบบฟอร์ม 20-F ของบริษทั รอยัล ดัทช์ เชลล์
สำหรับปีการเงินสิน้ สุดธันวาคม ค.ศ. 2006 (ดูได้ท่ี www.shell.com/investor และ www.sec.gov)
ผูอ้ า่ นควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านีด้ ว้ ย
ข้อความคาดการณ์ลว่ งหน้าแต่ละอย่างได้แสดงไว้
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ซึง่ เป็นวันทีจ่ ดั ทำรายงานฉบับนี้ บริษทั รอยัล ดัทช์ เชลล์
และบริษทั ต่างๆ ในกลุม่ ไม่มขี อ้ ผูกมัดทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพิจารณาทบทวนข้อความ
คาดการณ์ลว่ งหน้าอันเป็นผลเนือ่ งมาจากการมีขอ้ มูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือข้อมูลอืน่ ๆ
แต่อย่างใด ด้วยเหตุทม่ี คี วามเสีย่ งประกอบอยู่ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างไปอย่าง
มากจากข้อมูลทีร่ ะบุ หรือบอกเป็นนัย หรือสรุปไว้ในข้อความคาดการณ์ลว่ งหน้าทีป่ รากฏอยู่
ในรายงานฉบับนี้

ขอขอบคุณ

ออกแบบ : Flag
แก้ไขสำนวน : Context
ภาพบนปก: เอเดรียน เบอร์ค
ภาพของบอร์ด และคณะกรรมการพิจารณาภายนอก : ย้าบ วัน เดน โบเคล
ภาพอื่นๆ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, เบ็น เซลิกแมน; ไพน์เดล, วิลเมอร์ กาฟวิเรีย;
มลพิษทางอากาศ, อเล็กซ์ เนฟวิลล์
ฉบับแปล: East Word info@eastword.uk.com

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ รายงานฉบับนี้ หรือต่อประเด็นใดๆ ก็ตามทีห่ ยิบยกขึน้ มานำเสนอในรายงาน
ของเรา โดยส่งความคิดเห็นของคุณทางอีเมลมาที่ sustainabilityreport@shell.com

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปี 2006

1

การขอเอกสารตีพมิ พ์

เอกสารตีพิมพ์

โปรดติดต่อขอเอกสารตีพิมพ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเชลล์ได้จาก

รายงานผลประจำปี และแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีการเงินสิ้นสุดธันวาคม
ค.ศ. 2006
ภาพรวมการทำงานทุกด้านของกลุ่มบริษัทเชลล์
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/annualreport

บริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน)
ส่งต่อโดย Bankside
โทรศัพท์ : +44 (0)1635 232700
อีเมล : bbs@shellbankside.co.uk
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเชลล์ได้ที่
www.shell.com

การติดตามความก้าวหน้าประจำปี และสรุปงบการเงินปีค.ศ. 2006
บทสรุปภาพรวมการทำงาน ผลการเงินและผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/annualreport
Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
ภาคภาษาดัทช์
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/annualreport
ข้อมูลการเงินและการดำเนินงานปีค.ศ. 2002-2006
(ดูได้ตั้งแต่พฤษภาคม ค.ศ. 2007)
ข้อมูลการเงินและการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี พร้อมแผนทีแ่ สดงแหล่งดำเนินการสำรวจและการผลิต
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/faoi

รายงานผลความยั่งยืนของเชลล์ประจำปีค.ศ. 2006
รายงานความก้าวหน้าในการมีบทบาทต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเชลล์
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/envandsociety
รายงานด้านเทคโนโลยีของเชลล์
ภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพล้ำยุค 27 ประเภท
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/technology
หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์
หลักพื้นฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลวิธีการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
เชลล์
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/sgbp
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์
ให้คำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางมาตรฐานที่เชลล์คาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม
ดูข้อมูลได้ที่ www.shell.com/codeofconduct

