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ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน
เพื่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(SDGs Progress)
001

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน) (พีีทีีจีี) ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนขึ้้�นเป็็นปีีที่่� 3 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อเปิิดเผย
กระบวนการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล เพื่่อให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�ที่่�สนใจได้้รัับทราบ โดยรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�ครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564
ถึึง 31 ธัันวาคม 2564

แนวทางการจััดทำำ�รายงาน

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 ใช้้กรอบการรายงานตาม
มาตรฐาน Global Reporting Initiative Standards (GRI Standard)
ระดัับพื้้�นฐาน (Core Option) และนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงาน
ตามเป้้าหมายพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (United
Nations Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่่�อแสดง
ความมุ่่�งมั่่�นในการรัักษาสมดุุลในด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม สอดคล้้องกัับความต้้องการและความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

การรัับรองการรายงาน

ข้้อมููลที่่�ถููกเปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
ได้้ รัั บการทบทวนและตรวจสอบโดยผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููงจากทุุก
บริิษััทย่่อยและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� ข้้อมููลการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1-3 ซึ่่ง� ครอบคลุุมพื้น้� ที่่ป� ฏิิบััติกิ ารคลัังน้ำำ�มัั
� น
ทั้้�ง 9 สาขา Fleet ขนส่่ง และสำำ�นัักงานใหญ่่ ซึ่่�งมีีแผนในการได้้
รัับการรัับรองข้้อมููลจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) (อบก.) ภายในเดืือนกรกฎาคม 2565 นอกจากนี้้�
ข้้อมููลการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากโครงการติิดตั้้�งโซลาร์์
รููฟท็็อป ณ สถานีีบริิการน้ำำ��มััน 29 แห่่ง ได้้รัับการรัับรองผ่่านการ
เข้้าร่่วมโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของ
เนื้้�อหาและขอบเขตของรายงาน
รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 นำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญ ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program
ด้้านความยั่่�งยืืน (Materiality Issue) ตามแนวทางของ GRI : TVER)
Standards ซึ่่�งผ่่านการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มตามช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ โดย ช่่องทางการติิดต่่อ
รายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทภายใต้้ธุุรกิิจ หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม มีีข้้อสงสััยหรืือข้้อแนะนำำ�  สามารถ
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและธุุรกิิจค้้าปลีีก ธุุรกิิจแก๊๊ส LPG ธุุรกิิจขนส่่งและ ติิดต่่อได้้ที่่�
ขนถ่่ายน้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิง ธุุรกิิจอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� ธุรุ กิิจศููนย์์บริิการ
และซ่่อมบำำ�รุุงรถยนต์์ และธุุรกิิจพลัังงานทดแทน ซึ่่�งครอบคลุุม ฝ่่ า ยกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การและพัั ฒ นาความยั่่� ง ยืื น
เฉพาะธุุรกิิจของ บริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน) (PTG) องค์์กร
บริิษััท ปิิโตรเลีียมไทย คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (PTC) บริิษััท แอตลาส บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (ATL) บริิษััท โอลิิมปััส ออยล์์ จำำ�กััด (OLP) บริิษััท  90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�นที่่� 33
พีีทีีจีี  โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด  (PTGLG) บริิษััท  กาแฟพัันธุ์์�ไทย จำำ�กััด  ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
(PUN) บริิษััท จีีเอฟเอ คอร์์ปอเรชั่่�น (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (GFA) ซึ่่�ง โทร.: +66(0) 2168-3377, +66(0) 2168-3388
บริิษััท แมกซ์์ การ์์ด จำำ�กััด (MAX) บริิษััท แมกซ์์ โซลููชััน เซอร์์วิิส อีีเมล: cg@pt.co.th
จำำ�กััด  (MSS) บริิษััท บีีพีีี�ทีีจีี  บริิษััท บีีพีีทีีจีี  จำำ�กััด  (BPTG) รายงานความยั่่ง� ยืืนฉบัับนี้้เ� ป็็นส่่วนเสริิมของแบบ 56-1 One Report
บริิ ษััท พีีพีีพีี  กรีีน คอมเพล็็ ก ซ์์ จำำ�กััด  (PPP) และบริิ ษััท  ประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี  จำำ�กััด  (มหาชน)
สยามออโต้้แบคส์์ จำำ�กััด (SAB) เพิ่่ม� เติิมเฉพาะในหััวข้้อสิิทธิมิ นุุษยชน โดยสามารถเข้้าถึึง และดาวน์์โหลดได้้ที่เ่� ว็็บไซต์์ www.ptgenergy.co.th
ทั้้ง� นี้้� บริิษััทมีีการปรัับเปลี่่ย� นการรายงานเกี่่ย� วกัับห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุรุ กิิจ
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มธุุรกิิจ Non-oil มากยิ่่�งขึ้้�น
แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน :
ผู้้�อ่่ านสามารถสแกนคิิ ว อาร์์ โ คดเพื่่� อ
เสนอแนะ และแสดงความคิิ ด เห็็ น ของ
ผู้้�อ่่านที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี
2564 ฉบัับนี้้�เพื่่�อให้้บริิษััทนำำ�ไปปรัับปรุุง
และพััฒนาการจััดทำำ�รายงานในปีีถััดไป
002

รายงานความยั่งยืน 2564

บริิษััทในขอบเขตการรายงาน
No.
Company
Fuel Business and Retail Business

% Equity

1
2
3
4
5
6
7

100.00
99.99
99.98
99.97
99.98
99.98
99.97

PTG Energy Pcl.
Petroleum Thai Corporation Co., Ltd.
Pyramid Oil Co., Ltd.
Alpine Oil Co., Ltd.
Empire Oil Co., Ltd.
Everest Oil Co., Ltd.
Andes Oil Co., Ltd.

8 BPTG Co., Ltd.
LPG Business
9 Atlas Energy Co., Ltd.

GHG
GHG
Emission Reduction

Water

Waste
Water

Air
Emission

Waste

OHS

Human
Rights

59.99
99.99

10 Olympus Oil Co., Ltd.
Renewable Energy Business and investment

99.99

11
12
13
14

PPP Green Complex Co., Ltd.
PTG Green Energy Co., Ltd.
Palangngan Pattana 5 Co., Ltd.
Max Venture Co., Ltd.

40.00
99.99
50.99
99.99

Food and Beverage Business
15 Punthai Coffee Co., Ltd.
16 GFA Corporation (Thailand) Co., Ltd.
17 Jitramas Co., Ltd.
18 Greennovate Co., Ltd.
Logistics and Warehouse Business

99.99
99.99
99.99
24.00

19 PTG Logistics Co., Ltd.
20 AMA Marine Pcl.
21 Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd.
System and Equipment Management Business
22 Empire Service Solution Co., Ltd.
23 Innoligent Automation Co., Ltd.
Auto Care Services Business
24 Siam Autobacs Co., Ltd.
Electronic Money (e-Money) Business

99.99
24.00
9.55

25
26
26

99.99
99.96
35.00

Max Card Co., Ltd.
Max Solution Service Co., Ltd.
Maxbit Digital Asset Co., Ltd.

สััญลัักษณ์์

Energy

60.00
59.99
76.52

บริิษััทที่่�เปิิดเผยข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 โดยเป็็นบริิษััทที่่� บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
มีีสััดส่่วนการลงทุุนมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง หรืือมีีอำำ�นาจในการบริิหารจััดการ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััทและดำำ�เนิินการในประเทศไทย โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย และสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

มีีข้้อมููลเปิิดเผยในรายงาน

สีีอัักษรสถานะบริิษััท

ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููล

สีีฟ้้า บริิษััทย่่อย คืือ ถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 50
สีีส้้ม บริิษััทร่่วม คืือ ถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิิน ร้้อยละ 50
สีีม่่วง คืือ บริิษััทร่่วมค้้า (Joint Venture)

ข้้อมููลไม่่มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมของ พีีทีีจีี
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ในการก้้าวสู่่�ทศวรรษที่่� 4 ของการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ บริิษัทั พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กัดั มหาชน (พีีทีีจีี)
ยัังคงยืืนหยััดในการทำำ�งานด้้วยความทุ่่�มเทและ
มุ่่�งมั่่�น ไม่่เพีียงแต่่การให้้บริิการในธุุรกิิจพลัังงาน
เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง คงพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร
ให้้ตรงกัับความต้้องการ เพื่่อเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันของลููกค้้า บริิษััทได้้เริ่่�มศัักราชใหม่่
ปีี 2564 ด้้วยการเปลี่่ย� นวิิสัยั ทััศน์์องค์์กรจากการ
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านบริิการในธุุรกิิจพลัังงานครบวงจร
ของประเทศ สู่่� การเชื่่อมให้้ทุุกคนได้้มีีโอกาสเข้้า
ถึึงชีีวิิตที่่� “อยู่่�ดีี มีีสุุข” ในทุุกด้้านของช่่วงชีีวิิต
โดยมีีพัันธกิิจในการร่่วมสร้้างโอกาสการเติิบโต
กัับพัันธมิิตรและชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่� ทั้้�งด้้านธุุรกิิจ
พลัังงานและขยายสู่่�บริิการรอบด้้านอย่่างครบ
วงจร เพื่่อเติิมเต็็มความสุุขและมาตรฐานคุุณภาพ
ชีีวิิตของทุุกคน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ในปีีที่ผ่่่� านมา บริิษััทได้้เผชิิญกัับความท้้าทายต่่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ “โควิิด-19” ระลอก
ใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรงและยาวนานกว่่าครั้้�งก่่อน
พีีทีีจีี จึึงได้้มีีการปรัับแผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ต่่อเนื่่� อ งให้้ ส อดรัับกัับสถานการณ์์ ก ารดำำ� เนิิ น ชีีวิิ ต
วิิ ถีี ใหม่่  (New Normal) อาทิิ การปรัับใช้้
ช่่องทางออนไลน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านแอพลิิเคชั่่�น
PT Max Reward การสร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�ม ช่่องทางการเดลิิเ วอรี่่�ผลิิตภััณฑ์์
อาหารและเครื่่�องดื่่�มให้้มากขึ้้�น อีีกทั้้�ง ยัังปรัับเปลี่่�ยน
วิิถีีชีีวิิตการทำำ�งานตามนโยบาย Flexi Place Flexi
Time เพื่่�อให้้พนัักงานรู้้�สึึกถึึงความยืืดหยุ่่�นในการ
ทำำ� งาน และเกิิ ด ความสมดุุลระหว่่างการทำำ� งาน
และชีีวิิ ต ส่่วนตััว (Work-Life Balance) และมีี
รายงานความยั่งยืน 2564

พลตำรวจเอก
ประธานกรรม
กรรมการอิส

ดร. วุฒิชัย ด
กรรมการบริษ
กรรมการตร
ประธานกรรม
คาตอบแทน
กรรมการอิส

ร.ศ. ดร. วันช
กรรมการบริษ
กรรมการตร
กรรมการกำก
กรรมการสร
กรรมการอิส

การมอบชุุด  “อยู่่�ดีีมีีสุุข” เพื่่�อช่่วยเหลืือพนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 นอกจากนี้้�
บริิ ษััทยัั งร่่วมบรรเทาผลกระทบจากวิิ ก ฤติิิิิิิิิิ�������� โ ควิิ ด -19 เคีียงข้้ า ง
คนไทย โดยได้้ดำำ�เนิินโครงการฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อในสถานีีบริิการพีีทีี
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการเดิินทางให้้กัับลููกค้้า การสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�ม
ให้้โรงพยาบาลสนาม และการมอบคููปองเติิมน้ำำ��มัันให้้กัับมููลนิิธิิ
เพื่่�อพััฒนาการแพทย์์ทางเลืือก (ประเทศไทย) เพื่่�อร่่วมเป็็นกำำ�ลัังใจ
ให้้ กัั บบุุคลากรที่่� ป ฏิิ บััติิ ภ ารกิิ จนำำ�ผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เชื้้� อ ไวรััสโควิิ ด -19
กลัับภููมิิลำำ�เนา และเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยจากบ้้านถึึงสถานพยาบาล
นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการร่่วมกัับกรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์
รัับซื้้�อมัังคุุดจากเกษตรกร 200 ตััน ช่่วยแบ่่งเบาความเดืือดร้้อน
เกษตรกรช่่วงวิิกฤติิิิิิิิโิ������� ควิิด-19 โดยสมนาคุุณให้้แก่่สมาชิิกบััตร “PT Max
Card” ที่่�เติิมน้ำำ��มัันครบ 50 บาท สามารถรัับมัังคุุด ฟรีี 1 กิิโลกรััม
เป็็นต้้น
อีีกหนึ่่ง� ความท้้าทายที่่สำ� ำ�คััญในปีี 2564 คืือความผัันผวนของราคา
พลัังงานโลกที่่มีี� การปรัับตััวสููงขึ้้น�  ส่่งผลให้้ภาครััฐมีีการออกมาตรการ
ตรึึงราคาน้ำำ��มััน เพื่่�อลดค่่าครองชีีพและต้้นทุุนภาคเอกชน ทำำ�ให้้
พีีทีีจีี ต้้องปรัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยพุ่่�งเป้้ากระจายรายได้้
ไปยัังธุุรกิิจ Non-oil มากขึ้้น� และลดต้้นทุุนในด้้านต่่าง ๆ ของบริิษััทเพื่่อ�
ลดความเสี่่ย� งให้้ได้้มากที่่สุุด 
� นอกจากนี้้� บริิษััทยัังตระหนัักถึึงประเด็็น
ความท้้าทายอื่่�น ๆ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศที่่�
ส่่งผลต่่อการรณรงค์์ใช้้พลัังงานสะอาดและยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�อาจเพิ่่�ม
มากขึ้้�นในอนาคต เพื่่�อลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลและการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก โดยบริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต จััดตั้้�ง
สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า EleX by EGAT ภายในสถานีีบริิการน้ำำ��มัันพีีทีี 
เพื่่อ� ให้้บริิการสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อรัับมืือกัับความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจจากการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคม
คาร์์ บ อนต่ำำ��  และยัังเป็็ น การเตรีียมรัับมืื อ กัับความเสี่่� ย งในด้้ า น
Disruptive Technology อีีกด้้วย
ภายใต้้สถานการณ์์และความท้้าทายดัังกล่่าว พีีทีีจีี ยัังคงยึึด
หลัักการดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์ความยั่่�งยืืนขององค์์กรที่่�สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (United Nation
Sustainable Development Goals) ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบหลััก 4 ด้้าน
คืือ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (Good Corporate Governance)
การส่่งมอบประสบการณ์์ที่ดีี่� และมีีคุุณค่่าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน (Inspire
& Enable) การขัับเคลื่่อ� นองค์์กรสู่่ค� วามเป็็นเลิิศ (Transform) และการ
สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Engage & Co-create)
ในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ พีีทีีจีี สามารถรัักษาสถานะ “ดีีเลิิศ”
จากผลการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนประจำำ�ปีี
2564 และมีีเป้้าหมายในการรัักษาสถานะนี้้�ให้้ได้้ในระยะยาว ภายใต้้
กลยุุทธ์์การส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีและมีีคุุณค่่าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
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บริิษััทตั้้�งเป้้าหมายในการคิิดค้้นนวััตกรรมด้้านการบริิการ (Service
Innovation) และนวััตกรรมด้้านผลิิตภััณฑ์์ (Product Innovation)
อย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง โดยบริิษััทได้้ผสานความร่่วมมืือกัับชุุมชนพััฒนา
อุุตสาหกรรมโอเลโอเคมีี เพื่่�อคิิดค้้นนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ด้้านสุุขภาพ
และความงาม ในส่่วนของกลยุุทธ์์การขัับเคลื่่อ� นองค์์กรสู่่ค� วามเป็็นเลิิศ
บริิษััทตั้้ง� เป้้าหมายในการมุ่่ง� พััฒนาองค์์กรให้้มีีประสิิทธิภิ าพ ปราศจาก
อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน (Net Zero related work accident) เคารพ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน และสร้้างขีีดความสามารถให้้บุุคลากรในการ
สรรค์์สร้้างนวััตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพื่่�อรองรัับ
กัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์และ
ส่่งเสริิ ม คุุณภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี ให้้ แ ก่่สัังคมและชุุมชน รวมถึึงบรรเทา
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านกลยุุทธ์์การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมุ่่ง� เป้้าเพิ่่ม� ระดัับความพึึงพอใจของชุุมชนผ่่านการ
ดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม อาทิิ โครงการ ค่่ายอาสา
พีีทีี ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน ในด้้านการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทสนัับสนุุน
การใช้้พลัังงานสะอาดผ่่านการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปในสถานีีบริิการ
จำำ�นวน 29 แห่่ง โดยมุ่่�งเป้้าลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้ 6,794
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าภายในปีี 2570
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการผลัักดัันองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน ส่่งผลให้้
พีีทีีจีี  ได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment) ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 4
และยัังได้้รัับรางวััล Asia Responsible Enterprise Awards สาขา
ผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบ (Responsible Business Leadership)
และสาขาการสร้้างความเข้้มแข็็งในสัังคม (Social Empowerment)
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับรางวััล ASEAN Business Award 2021
ประเภทธุุรกิิจพลัังงานขนาดใหญ่่ระดัับอาเซีียน (Priority Integration
Sector: Energy) จากสภาที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจอาเซีียน รางวััลจรรยาบรรณ
ดีีเด่่น จากหอการค้้าไทย และสภาหอการค้้าไทย และรางวััล Best
Companies to work for in Asia 2021 จาก HR Asia Awards เป็็นต้้น
ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้� แสดงถึึงความสำำ�เร็็จของพนัักงานทุุกคนในการช่่วยขัับ
เคลื่่�อน พีีทีีจีี ไปสู่่�องค์์กรที่่�มีีศัักยภาพในการสร้้างความ “อยู่่�ดีี มีีสุุข”
ให้้แก่่สัังคมไทยในระยะยาว
สุุดท้้ายนี้้� ในนามของ พีีทีีจีี ผมขอขอบคุุณทุุกการสนัับสนุุนจาก
ทุุกภาคส่่วนที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถก้้าวข้้ามผ่่านวิิกฤติิิิิิิิิิ�������� อุุปสรรคและ
ความท้้าทายต่่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา โดย พีีทีีจีี จะยัังคง
พััฒนาธุุรกิิจพลัังงานและผลัักดัันการเติิบโตในธุุรกิิจ  Non-oil อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยจุุดประสงค์์ในการสร้้างผลตอบแทนที่่�สม่ำำ��เสมอใน
ระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
ในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนต่่อไป
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญปีี 2564
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการสำำ�รวจ CGR

รัับการต่่ออายุุสมาชิิก

อยู่่�ในระดัับ “ดีีเลิิศ”

อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 3

0

ข้้อร้้องเรีียนด้้านทุุจริิต
ผ่่านช่่องทาง
whistleblowing
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เป็็น

CAC

96%

สัังคม

20

ของพนัักงานใหม่่ได้้รัับการอบรม
ในหััวข้้อการต่่อต้้านการทุุจริิต
จริิยธรรม และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
และการบริิหารความเสี่่�ยง

85%

และ ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�บริิโภค

90.48%

เงิินบริิจาครวม

การขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ

140,792,708

ความปลอดภััย

บาท

พนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา

1.2
0

อััตราความถี่่�จากการเจ็็บป่่วย
ด้้วยโรคจากการทำำ�งาน
(Occupation Illness
Frequency Rate : OIFR)
พนัักงาน

0

ของกิจกรรมทางธุรกิจตามห่วงโซ่คุณค่า
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

0.76

Circularity :
ตััน
ของขยะที่่�สถานีีบริิการถููกนำำ�ไป Recycle
ภายใต้้โครงการ Recycling drop point

ปลููกต้้นไม้้รวม

1,376

ต้้น
ภายใต้้โครงการค่่ายอาสา

พีีทีี ทำำ�จริิง ไม่่ทิ้้�งกััน

สิ่่�งแวดล้้อม

การรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน
และสารเคมีีอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(มากกว่่า 100 บาร์์เรล/ครั้้�ง)

สิิทธิิมนุุษยชน

100%

บาท

ความพึึงพอใจของลููกค้้า :
ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�ประกอบการ

นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์
และบริิการผ่่านการคิิดค้้น
และลงมืือปฏิิบััติิ

อััตราความถี่่�จากการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)

78,526

91.06%

การส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีและมีีคุุณค่่าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

100%

เวลาในการบริิหารสัังคม
ของพนัักงานบริิษััท

ความพึึงพอใจของชุุมชนจาก
การจััดโครงการ CSR

0

18.75%

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม

3,362

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ครั้้�ง

ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจมีีความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอยู่่�ในระดัับสููง

ทรััพยากรบุุคคล
จำำ�นวนชั่่�วโมง
การอบรมพนัักงานรวม

137,926
006

คะแนนความผูกพันพนักงาน
ชั่่�วโมง

73%

รายงานความยั่งยืน 2564

ปริิมาณไฟฟ้้าเฉลี่่�ย
รายบุุคคล (Kwh/คน)
ของสำำ�นัักงานใหญ่่ลดลงจากปีีฐาน

61.98%

รายงานความยั่งยืน 2564

สััดส่่วนปริิมาณน้ำำ��ต่่อยอดขายน้ำำ��มััน
ผ่่านคลัังน้ำำ��มัันและสถานีีบริิการ
(ลููกบากศ์์เมตร/ลิิตร) ลดลงจากปีีฐาน

8%

100%
ของปริิมาณขยะ
และของเสีียอัันตราย
ถููกกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี
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ภาพรวมการบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิิิิิิิิ�������โควิิด-19
แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

พีีทีจีี ี นำำ�ระบบการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management : BCM)
มาปรัับใช้้เพื่่�อจััดการกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ โดยมีีคณะ
กรรมการบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิิิิิิิิ������� เป็็นศููนย์์กลางการบริิหารจััดการ ประเมิินสถานการณ์์
ออกมาตรการตอบโต้้ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด และได้้จััดตั้้�งทีีมย่่อยโดยมีีตััวแทนจากฝ่่าย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประสานงานและดำำ�เนิินการตามมาตรการตอบโต้้ และติิดตามสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง

พนัักงานประจำำ�สำำ�นัักงานใหญ่่
ได้้รัับการฉีีดวััคซีีน

สนัับสนุุนเงิินบริิจาคและสิ่่�งของเพื่่�อฝ่่าวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิค-19

95.26%

27,964,796

บาท

มาตรการบรรเทาผลกระทบแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน

การปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ด้้านการปฏิิบััติิการและขนส่่ง

ปรัับแผนการรัับน้ำำ��มัันเป็็นรายวััน
ให้้สอดคล้้องตามสถานการณ์์ และ
ความต้้องการในสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของไวรััส
โควิิด-19 ระลอกใหม่่

ปรัับแผนการขนส่่งน้ำำ��มัันให้้
สอดคล้้องตามมาตรการภาครััฐ
และโอนย้้ายพนัักงานขัับรถขนส่่ง
น้ำำ��มัันเพื่่�อไปช่่วยใน
พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ

ในส่่วนของสถานีีบริิการ กรณีีสาขา
ที่่�มีีพนัักงานติิดเชื้้�อจะจััดพนัักงาน
สาขาใกล้้เคีียงเข้้าไปปฏิิบััติิงานแทน
และมีีการจััดตั้้�งทีีม SWOT
ประจำำ�เขต เขตละ 1 ทีีม
เพื่่�อเข้้าปฏิิบััติิงานแทนกรณีี
พนัักงานสาขาใกล้้เคีียงไม่่เพีียงพอ

ด้้านการตลาด

ปรัับรููปแบบการทำำ�งานให้้พนัักงาน
ปฏิิบััติิ ณ ที่่�พััก (Work From Home)
รวมถึึงจััดหาอุุปกรณ์์ ในการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อ เช่่น แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อโรค
และหน้้ากากอนามััย

ฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ โดยมีีจุุดคััดกรองและจุุดวััด
อุุณหภููมิิร่่างกายสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ในสำำ�นัักงานและสถานีีบริิการ

จััดทำำ�คู่่�มืือมาตรการ
ความปลอดภััยในการ
ควบคุุมและป้้องกัันโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

ประสานหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อจััดหาวััคซีีนให้้แก่่พนัักงาน
และมอบชุุด“อยู่่�ดีีมีีสุุข”เพื่่�อช่่วยเหลืือ
พนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััส โควิิด-19

ลููกค้้า

ให้้บริิการฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ฟรีี ณ สถานีีบริิการ และจุุดจอดรถ
แท็็กซี่่�ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

แจกข้้าวกล่่องฟรีีให้้กัับผู้้�ขัับขี่่�
รถโดยสารสาธารณะและเป็็นสมาชิิกบััตร
MAX Card ณ สถานีีบริิการ LPG

เปิิดพื้้�นที่่�ให้้เช่่าในสถานีีบริิการในราคา
พิิเศษ ในเขตกรุุงเทพ และปริิมณฑล

ให้้คู่่�ค้้าแจ้้งผลกระทบในการส่่งสิินค้้า
เพื่่�อวางแผนปริิมาณความต้้องการ
ใช้้งานและแผนการขนส่่งร่่วมกััน

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดกิิจกรรม
เป็็นแบบออนไลน์์ เช่่น
การตรวจประเมิินออนไลน์์

จััดตั้้�งตู้้�ปัันสุุข ปัันรอยยิ้้�ม เพื่่�อช่่วยเหลืือและแบ่่งเบา
ภาระของประชาชนจากวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19

บริิจาคน้ำำ��ดื่่�มและเครื่่�องดื่่�มให้้แก่่บุุคลากร
ทางการแพทย์์ และโรงพยาบาลสนาม

คู่่�ค้้า

เพิ่่�มช่่องทางการขายบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ รวมถึึง
จััดแคมเปญ Recall สมาชิิก PT Max Card ให้้กลัับมา
ใช้้บริิการและกระตุ้้�นยอดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการ

ขยายกลุ่่�มพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมกลุ่่�ม
ให้้บริิการด้้าน Delivery กลุ่่�มเครืือข่่ายโทรศััพท์์
และกลุ่่�มบริิการด้้านบัันเทิิง รองรัับการใช้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่
(New Normal) ของผู้้�บริิโภค

สื่่�อสารเรื่่�องการบริิหารจััดการภายใต้้
สถานการณ์์ โควิิด-19 ไปยัังคู่่�ค้้า

ชุุมชน

ด้้านสภาพคล่่องทางการเงิิน

มอบคููปองเติิมน้ำำ��มััน PT ให้้มููลนิิธิิต่่าง ๆ เพื่่�อ
สนัับสนุุนภารกิิจเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยโควิิด-19

ปรัับลดการลงทุุนขยายสถานีี
บริิการน้ำำ��มััน และชะลอโครงการ
ลงทุุนที่่�ยัังไม่่จำำ�เป็็น

008

กำำ�หนดมาตรการลดค่่าใช้้จ่่าย
ดำำ�เนิินการจััดหาช่่องทางการเงิิน
ทั้้�งองค์์กร โดยบริิษััทไม่่มีีนโยบายการ รููปแบบอื่่�น ๆ เช่่น การออกตั๋๋�วสััญญา
ลดจำำ�นวนพนัักงาน ยัังคงดููแลและ
ใช้้เงิิน การออกหุ้้�นกู้้�ก่่อนช่่วงกำำ�หนด
ให้้สวััสดิิการพนัักงานตามปกติิ
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมกรณีีหาก
เงิินสดไม่่เพีียงพอในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
รายงานความยั่งยืน 2564

สนัับสนุุนสิินค้้าจากเกษตรกร เช่่น มัังคุุด
ลำำ�ไย เพื่่�อช่่วยฝ่่าวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19

รายงานความยั่งยืน 2564

ให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชนในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19 ผ่่านกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์

009

รู้้�จััก PTG
ในวัันที่่� 21 มีีนาคม 2531 บริิษััท ภาคใต้้เชื้้�อเพลิิง จำำ�กััด ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นบนความตั้้�งใจประกอบกิิจการคลัังน้ำำ��มััน
และค้้ า น้ำำ��มัั น เชื้้� อ เพลิิ ง ให้้ กัั บ ชุุ ม ชน ผู้้� ป ระกอบการประมง และโรงงานอุุ ต สาหกรรมในแถบจัั ง หวัั ด
ภาคใต้้ของประเทศไทย จนปีี พ.ศ. 2535 จึึงเริ่่�มธุุรกิิจสถานีีบริิการน้ำำ��มััน ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ
บริิ ษัั ท ปิิ โ ตรเลีี ย มไทยคอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ�กัั ด บริิ ษัั ท ได้้ จดท ะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่งประเทศไทย
เมื่่ อ ปีี พ.ศ. 2538 ภายใต้้ ชื่่ อ บริิ ษัั ท ภาคใต้้ เ ชื้้� อ เพลิิ ง จำำ�กัั ด (มหาชน) และเปลี่่� ย นชื่่ อ เป็็ น บริิ ษัั ท
พีี ทีี จีี เอ็็ น เนอยีี จำำ�กัั ด (มหาชน) เมื่่ อ ปีี พ.ศ. 2554 และขยายธุุ รกิิจน้ำำ��มัั น และ Non-oil ครอบคลุุ ม
ทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบััน
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วิิสััยทััศน์์

พัันธกิิจ

เชื่่อมให้้ทุุกคนได้้มีีโอกาส
เข้้าถึึงชีีวิิตที่่� “อยู่่�ดีี มีีสุุข”
ในทุุกด้้านของช่่วงชีีวิิต

ร่่วมสร้้างโอกาสการเติิบโต
กัับพัันธมิิตร และชุุมชนในทุุกที่่�
ทั้้�งด้้านธุุรกิิจพลัังงาน และขยายสู่่�
การบริิการรอบด้้านอย่่างครบวงจร
เพื่่อเติิมเต็็มความสุุข และมาตรฐาน
คุุณภาพชีีวิิตของทุุกคน

ข้้อมููลพื้้�นฐานบริิษััท

ค่่านิิยม
Breakthrough the Limit (ทลายทุุกข้้อจำำ�กััด ก้้าวข้้ามทุุกอุุปสรรค)
เราเชื่่อว่่าทุุกอย่่างเป็็นไปได้้ พร้้อมก้้าวข้้ามทุุกข้้อจำำ�กััดที่่�เข้้ามาท้้าทาย เพราะเรากล้้าคิิด กล้้าเสี่่�ยง กล้้าทำำ�
ในสิ่่�งที่่�แตกต่่าง รวมถึึงแสวงหา และไขว่่คว้้าทุุกโอกาส เพื่่อไปสู่่�โลกการทำำ�งานใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ ด้้วย
การทำำ�งานที่่�เต็็มไปด้้วยความยืืดหยุ่่�น พร้้อมปรัับตััว และไม่่กลััวที่่�จะเรีียนรู้้�จากความล้้มเหลวอย่่างรวดเร็็ว
Embrace Empathy (มองเห็็นใจของคนอื่่�น ใส่่ใจทุุกความต้้องการ)
เราจะอยากรู้้�อยากเห็็น และมองหาความต้้องการแฝงของลููกค้้ากัับเพื่่อนร่่วมงานอยู่่�เสมอ พร้้อมทำำ�
ความเข้้าอกเข้้าใจ ด้้วยการมองโลกผ่่านสายตาของเขา เราจะตั้้�งคำำ�ถามสัังเกต และรัับฟััง เพื่่อตรวจสอบ
ความคิิด ความรู้้�สึึก ความเข้้าใจ ความต้้องการ ของอีีกฝ่่าย เพื่่อตอบสนองความต้้องการได้้อย่่างรวดเร็็ว
และเกิินความคาดหมาย มากไปกว่่าเราจะร้้องขอข้้อมููลป้้อนกลัับ เพื่่อพััฒนาสิ่่�งที่่�เราส่่งมอบในทุุกมิิติิต่่อไป

ชื่่�อบริิษััท : บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ : PTG
วัันจดทะเบีียนจััดตั้้�ง : วัันที่่� 21 มีีนาคม 2531
เลขทะเบีียนบริิษััท : 0107538000703
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว : 1,670,000,000 บาท
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่:
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�นที่่� 33 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
หน้้าเว็็บไซต์์หลััก : www.ptgenergy.co.th
ผู้้�บริิหารสููงสุุด : นายพิิทัักษ์์ รััชกิิจประการ
จำำ�นวนพนัักงาน : 16,727 คน (ณ 31 ธัันวาม 2564)

Succeed Together (เชื่่�อมต่่อทุุกคุุณค่่า สร้้างความสำำ�เร็็จไปด้้วยกััน)
เราจะยึึดเป้้าหมายเดีียวกััน และมุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่อนธุุรกิิจเพื่่อบรรลุุผลสำำ�เร็็จไปด้้วยกััน ด้้วยการทำำ�งานอย่่าง
ร่่วมแรงร่่วมใจ พร้้อมบููรณาการทุุกความเชี่่�ยวชาญ ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ทั้้�งยัังสนัับสนุุนการทำำ�งานระหว่่าง
หน่่วยงานอย่่างเป็็นมืืออาชีีพ และหมั่่�นสื่่อสารกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อประสิิทธิิผลสููงสุุดในการทำำ�งาน
Cultivate Trust (เติิมเต็็มความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน)
เราคิิด ตััดสิินใจ และลงมืือดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมองผลลััพธ์์ระยะยาว เราจึึงปลููกฝัังจริิยศาสตร์์ในแต่่ละวิิชาชีีพ
สร้้างความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกัันภายในองค์์กร ผ่่านการแสดงออกถึึงการมอบอำำ�นาจ ให้้ความเคารพแก่่
คนทำำ�งานทุุกระดัับ ทั้้�งยัังสร้้างความโปร่่งใสในการทำำ�งาน คำำ�นึึงถึึงผลกระทบของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อเป็็นที่่�ไว้้
วางใจของทุุกคนตลอดไป

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564

การเป็็นสมาชิิกองค์์กร
• สมาชิิกสภาวิิชาชีีพบััญชีี
• สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย (PTIT)
• สมาชิิกหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
• สมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยใน
การต่่อต้้านการทุุจริิต
• สมาคมอนุุรัักษ์์สภาพแวดล้้อมของกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มััน (IESG)
• สมาคมนัักวิิเคราะห์์การลงทุุน (IAA)
• สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย (ThaiBMA)

011

ภาพรวมธุุรกิิจบริิษััท
ธุุรกิิจภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทพีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี สามารถแบ่่งได้้ตามการถืือหุ้้�นได้้เป็็น 8 กลุ่่�มธุุรกิิจ ดัังนี้้�

ธุุรกิิจน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
และธุุรกิิจค้้าปลีีก

ธุุรกิิจขายปลีีก
แก๊๊ส LPG

ธุุรกิิจบริิหาร
และจััดการระบบ

ธุุรกิิจอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม

ธุุรกิิจ
พลัังงานทดแทน
และการลงทุุน

ธุุรกิิจขนส่่ง
และขนถ่่าย
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

012

กลุ่่�มธุุรกิิจ Auto
Care Services

ธุุรกิิจการบริิการ
เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Money)
รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564
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ภ า ค เ ห นื อ

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 450 สถานีี ปริะกอบด้้วย
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำาำนีวนี 373 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 77 สถานีี

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 658 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 556 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 102 สถานีี

คลังนำ�ามันลำาปาง ความจัุ : 3.87 ล้านลิติิิิิิิิร

คลัังน้ำำ��มัันสุุริินทร์์ ความจุุ 6.2 ล้้านลิิตร

เลขที� 102 หมู่่� 10 ตำำาบล ปงแสนีทอง
อำาเภอ เมู่ืองลำาปาง จำังหวัด้ ลำาปาง 52100

เลขที่่� 165 หมู่่� 6 ตำำ�บล สำำ�โรง อำำ�เภอ เมืืองสุุริินทร์์
จัังหวััด สุุริินทร์์ 32000

คลัังน้ำำ��มัันปัักธงชััย ความจุุ 12.52 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 333 หมู่่� 12 ตำำ�บล งิ้้�ว อำำ�เภอ ปัักธงชััย จัังหวััด
นครราชสีีมา 30150

คลัังน้ำำ��มัันน้ำำ��พอง ความจุุ 7.69 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 291 หมู่่� 1 ถนน มิิตรภาพ ตำำ�บล กุุดน้ำำ��ใส
อำำ�เภอ น้ำำ��พอง จัังหวััด ขอนแก่่น 40310

กรุุงเทพและปริิมณฑล

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 193 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 189 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 4 สถานีี

ภาคตะวัันตก

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 263 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 227 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 36 สถานีี

สถานที่่�ตั้้�งของ
หน่่วยธุุรกิิจ
	พีีทีีจีี ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จค้้ า ปลีีกน้ำำ��มัั น และธุุ ร กิิ จ Non-oil
ครอบคลุุ ม การให้้ บ ริิ ก ารทั่่� ว ประเทศไทย โดยบริิ ษัั ทมีี คลัั ง
น้ำำ��มัันทั้้�งหมด 9 แห่่ง เพื่่อใช้้ในการจััดเก็็บและสำำ�รองน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงที่่�ขนส่่งจากโรงกลั่่�นน้ำำ��มัันไทยออยล์์ และสำำ�นัักงาน
ขนส่่ง 1 แห่่ง เพื่่อกระจายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงไปยัังสถานีีบริิการ
น้ำำ��มัันภายใต้้แบรนด์์ PT ปััจจุุบัันบริิษััทมีีสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
ภายใต้้ แ บรนด์์ PT รวมทั้้� ง สิ้้� น 2,167 สถานีี โดยแบ่่ ง เป็็ น
สถานีีบริิ ก ารประเภทบริิ ษัั ท บริิ ห ารจัั ด การเอง (Company
Owned Company Operated: COCO) จำำ�นวน 1,859 สถานีี
และสถานีีบริิการประเภทแฟรนไชส์์ (Dealer Owned Dealer
Operate: DODO) จำำ�นวน 308 สถานีี

ภาคตะวัันออก

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 217 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 186 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 31 สถานีี

สำำ�นัักงานขนส่่งศรีีราชา

เลขที่่� 192/105 หมู่่� 5 ตำำ�บลหนองขาม อำำ�เภอศรีีราชา
จัังหวััด ชลบุุรีี 20230

ภาคกลาง

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 138 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 120 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 18 สถานีี

คลัังน้ำำ��มัันแม่่กลอง และศููนย์์ตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��มััน
ความจุุ 113.69 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 88 หมู่่� 1 ถนน วิิธานวิิธีี ตำำ�บล บางจะเกร็็ง
อำำ�เภอ เมืือง จัังหวััด สมุุทรสงคราม 75000

คลัังน้ำำ��มัันนครสวรรค์์ ความจุุ 6.65 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 74 หมู่่� 8 ตำำ�บล ม่่วงหััก อำำ�เภอ พยุุหะคีีรีี
จัังหวััด นครสวรรค์์ 60130

คลัังน้ำำ��มัันพิิษณุุโลก ความจุุ 7.69 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 76/4 หมู่่ที่่� � 2 ถนน พิิษณุุโลก-บึึงพระ ตำำ�บล บึึงพระ
อำำ�เภอ เมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััด พิิษณุุโลก 65000

คลัังน้ำำ��มัันหนองแค ความจุุ 5.30 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 6 หมู่่� 9 ถนน พหลโยธิิน ตำำ�บล หนองไข่่น้ำำ��
อำำ�เภอ หนองแค จัังหวััด สระบุุรีี 18140

ภาคใต้้

สถานีีบริิการ จำำ�นวน 248 สถานีี ประกอบด้้วย
- สถานีีบริิการประเภท COCO จำำ�นวน 208 สถานีี
- สถานีีบริิการประเภท DODO จำำ�นวน 40 สถานีี

คลัังน้ำำ��มัันชุุมพร ความจุุ 26.54 ล้้านลิิตร

เลขที่่� 167 หมู่่� 1 ตำำ�บล ท่่ายาง อำำ�เภอ เมืืองชุุมพร
จัังหวััด ชุุมพร 86120

คลัังน้ำำ��มัันปากพนััง ความจุุ 19.80 ล้้านลิิตร *

เลขที่่� 96/5 หมู่่� 4 ตำำ�บล ปากพนัังฝั่่�งตะวัันตก
อำำ�เภอ ปากพนััง จัังหวััด นครศรีีธรรมราช 80140
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สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� : 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�นที่่�
33 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564

หมายเหตุุ : * ในอดีีตบริิษััทใช้้คลัังน้ำำ��มัันปากพนัังเป็็นจุุดกระจายน้ำำ��มัันไปยัังสถานีีบริิการน้ำำ��มััน และกลุ่่�ม
ลููกค้้าในเขตพื้้�นที่่�ภาคใต้้ตอนล่่าง (ตั้้�งแต่่จัังหวััดนครศรีีธรรมราชจนถึึงจัังหวััดนราธิิวาส) แต่่
เนื่่องจากปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวไม่่สููงมาก จึึงไม่่คุ้้�มกัับค่่าใช้้จ่่าย
ในการบริิหารจััดการคลัังน้ำำ��มััน บริิษััทจึึงหยุุดใช้้งานคลัังน้ำำ��มัันปากพนััง อย่่างไรก็็ตาม หากใน
อนาคต ปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในเขตพื้้�นที่่�ภาคใต้้ตอนล่่างมีีปริิมาณมากเพีียงพอ
บริิษััทอาจพิิจารณาใช้้คลัังน้ำำ��มัันปากพนัังเป็็นจุุดกระจายน้ำำ��มัันอีีกครั้้�ง
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การจัดซื้อจัดหา

การขนสง
(inbound-outbound)

การจัดเก็บ

จัดซื้อกาซธรรมชาติ

ขนสงแกส LPG

คลังกาซ

ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ธุุรกิิจของ พีีทีีจีี

การตลาดและการบร�การ

สถานีบร�การกาซ
ปโตรเลียมเหลว (COCO)

กลุมโรงบรรจ�กาซ

กลุมลูกคาโรงงาน

โรงบรรจ�แกส

กลุมลูกคาสถานี
บร�การกาซหุงตม LPG

รานจำหนายกาซหุงตม
บรรจ�ถัง (COCO)

จัดซื้อน้ำมัน

ขนสงน้ำมัน

กลุมผูประกอบการสถานีบร�การน้ำมัน
และกลุมผูแทนจำหนายธุรกิจน้ำมัน (DODO)

คลังน้ำมัน

สถานีบร�การ
น้ำมัน PT (COCO)

ผูคาน้ำมันรายอื่น (Jobber)
และลูกคาอ�ตสาหกรรม

ลูกคาบุคคล/ผูบร�โภค
(End user)

ศูนยบร�การและซอมบำรุง

จัดหาวัตถุดิบ
และอ�ปกรณสำหรับธุรกิจคาปลีก

ขนสงวัตถุดิบ
และอ�ปกรณ

คลังกระจายสินคา

รานสะดวกซื้อ

อาหารและ
เคร�่องดื่ม
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รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564

ผูแทนจำหนายธุรกิจ
อาหารและเคร�่องดื่ม
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มธุุรกิิจ
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
และธุุรกิิจค้้าปลีีก
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กลุ่่�มธุุรกิิจ
พลัังงานทดแทน
และการลงทุุน

กลุ่่�มธุุรกิิจ
จำำ�หน่่ายแก๊๊ส LPG

กลุ่่�มธุุรกิิจ
บริิหาร และ
จััดการระบบ

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ขนส่่ง

กลุ่่�มธุุรกิิจ
เครื่่�องดื่่�ม
และอาหาร

กลุ่่�มธุุรกิิจ
Auto Care
Services

กลุ่่�มธุุรกิิจบริิการ
เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Money)

(99.99%)

(99.98%)

(99.99%)

(99.99%)

(40.00%)

(24.00%)

(99.99%)

(60.00%)

(59.99%)

(99.99%)

(76.52%)

(99.99%)

(35.00%)

บริษัท ปิโตรเลียม
ไทยคอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (PTC)

บริิษััท พีีระมิิด
ออยล์์ จำำ�กััด
(PMO)

บริิษััท แอตลาส
ออยล์์ จำำ�กััด
(ATL)

บริิษััท พีีทีีจีี กรีีน
เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด
(PTGGE)

บริษัท พีพีพี กรีน
คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
(PPPGC)

บริิษััท กรีีโนเวท
จำำ�กััด
(GNV)

บริิษััท พีีทีีจีี
โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
(PTGLG)

บริิษััท เอ็็มไพร์์
เซอร์์วิิส โซลููชั่่�น
จำำ�กััด (ESS)

บริิษััท อิินโนลิิเจนท์์
ออโตเมชั่่�น จำำ�กััด
(INA)

บริิษััท
กาแฟพัันธุ์์�ไทย
จำำ�กััด (PUN)

บริิษััท สยาม
ออโต้้แบคส์์ จำำ�กััด
(SAB)

บริิษััท แมกซ์์ การ์์ด
จำำ�กััด
(MAX)

บริิษััท แมกซ์์บิิท
ดิิจิิทััล แอสเซท
จำำ�กััด (MDA)

(99.98%)

(99.98%)

(99.99%)

(99.99%)

(51.00%)

(24.00%)

(9.55%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.96%)

บริิษััท เอ็็มไพร์์
ออยล์์ จำำ�กััด
(EPO)

บริิษััท เอเวอร์์เรสต์์
ออยล์์ จำำ�กััด
(EVO)

บริิษััท โอลิิมปััส
ออยล์์ จำำ�กััด
(OLP)

บริษัท แมกซ์
เวนเจอร์ส จ�ำกัด
(MVT)

บริษัท พลังงาน
พัฒนา 5 จ�ำกัด
(PP5)

บริิษััท อาม่่า
มารีีน จำำ�กััด
(มหาชน) (AMA)

บริิษััท ขนส่่งน้ำำ��มััน
ทางท่่อ จำำ�กััด
(FPT)

บริิษััท จีี เอฟ เอ
คอร์์ปอเรชั่่�น
(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
(GFA)

บริิษััท จิิตรมาส
จำำ�กััด
(JTC)

บริิษััท แมกซ์์ โซลููชั่่�น
เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(MSS)

(99.97%)

(99.97%)

(59.99%)

บริิษััท แอนดีีส
ออยล์์ จำำ�กััด
(AND)

บริิษััท แอลไพน์์
ออยล์์ จำำ�กััด
(APO)

บริษัท บีพีทีจี
จ�ำกัด
(BPTG)

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564
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พีีทีีจีี และการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
โครงสร้้างการขัับเคลื่่�อนด้้านความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการผลัักดััน พีีทีีจีี สู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึง เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยได้้มีี
การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ คณะทำำ�งานกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร เพื่่�อเป็็นกลไกใน
การขัับเคลื่่�อนด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กรให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม  
• คณะกรรมการกํํากัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วยคณะกรรมการอิิสระ
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณา ให้้คํําแนะนํํา กํําหนดแนวปฏิิบััติิ
ติิ ด ตามผลการดํําเนิิ น งานด้้ า นการกํํากัับดููแลกิิ จ การและ
ความยั่่ง� ยืืนองค์์กร พร้้อมทั้้ง� รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษััท
• คณะทํํางานกํํากัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููงจาก
ฝ่่ายต่่าง ๆ คืือ ฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กร ฝ่่ายจััดซื้้�อ ฝ่่ายความปลอดภััย
และสิ่่�งแวดล้้อม ฝ่่ายกํํากัับดููแลกิิจการ ฝ่่ายบริิหารระบบและ
ประกัันคุุณภาพ  ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ฝ่่ายกฎหมาย
และสายงาน Office of Transformation and Innovation
โดยคณะทำำ�งานฯ มีีหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนการดํําเนิินงานด้้าน
การกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และผลัักดัันการบริิหารจััดการด้้าน
ความยั่่�งยืืน โดยพิิจารณากลยุุทธ์์ และแผนงานด้้านความยั่่�งยืืน
ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

มิิติิเศรษฐกิิจ

ส่่ ง เสริิ ม การกำำ�กัั บ ดููแล
กิิ จก ารที่่� ดีี โดยประกอบ
ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งมีีจริิ ย ธรรม
และมีีความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย รวม
ถึึงมุ่่�งมั่่� น ในการพัั ฒ นา
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการผ่่าน
การสรรสร้้างนวััตกรรม
และให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

นโยบายการบริิหาร
จััดการความยั่่�งยืืน

มิิติิสัังคม

มุ่่�งดำำ� เนิิ น กิิ จก ารอย่่ า ง
มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ
สัั ง ค ม ผ่่ า น ก า ร ส ร้้ า ง
มููลค่่ า เพิ่่� ม เพื่่ อ ความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของสัังคมและ
ชุุมชน และให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
และคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ในการ
ทำำ�งานของพนัักงาน

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
มุ่่�งเน้้นในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ และรัักษาความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของระบบนิิเวศวิิทยาอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงปลููกจิิตสำำ�นึึก
ในการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่พนัักงาน
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• คณะทํํางานพััฒนาความยั่ง่� ยืืนองค์์กร ประกอบด้้วยตััวแทนจาก
หน่่วยงานหลัักที่่�ดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร
โดยมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�กลยุุทธ์์ และแผนงานด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร
โดยประสานงานให้้สอดคล้้องกัับแผนงานของทุุกฝ่่าย เพื่่อ� ให้้เกิิด
องค์์รวมในการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะทำำ�งานกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร

	พีีทีีจีี ตระหนัักดีีถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ และการคำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� บริิษััทจึึงผนวกความมุ่่ง� มั่่น�
ในการพััฒนาธุุ ร กิิ จสู่่� ค วามยั่่� ง ยืื น เข้้ า กัับ
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพื่่�อเน้้นย้ำำ��
ความพยายามในการรัักษาสมดุุลระหว่่าง
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทได้้ประกาศและบัังคัับ
ใช้้ น โยบายการบริิ ห ารจััดการความยั่่� ง ยืื น
ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัับเป้้ า หมายการพััฒนา
ความยั่่� ง ยืื น ของสหประชาชาติิ (United
Nation Sustainable Development Goals)
เพื่่อ� เป็็นกรอบในการพััฒนาประสิิทธิภิ าพการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
รวมถึึงสร้้ า งความตระหนัักของพนัักงาน
ในการมีีส่่วนร่่วมเพื่่� อ ขัับเคลื่่� อ นองค์์ ก ร
สู่่�ความยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� พีีทีีจีี มีีการทบทวน
นโยบายเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อปรัับปรุุงให้้
สอดคล้้ อ งกัับแนวโน้้ ม การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่�
เปลี่่ย� นแปลงไปตามความท้้าทายที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่  
รายงานความยั่งยืน 2564

กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)

มุ่่ง� สร้้างวััฒนธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส
และตรวจสอบได้้

MAXITIZEN

Enriching the quality of life and
contentedness of people we serve

Balance Business with Sustainability
Inspire &
enable
Value-added
experience and
convenient life for
long-term growth

Transform
People and
organization to
improve efficiency
and competency
to cope with
challenges

Engage &
Co-create
With society
and community
to enhance
relationship,
well-being and
preserve the
environment

การส่่ ง มอบประสบการณ์์ ที่่� ดีี และมีีคุุ ณค่่ า ตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
(Inspire & Enable)

มุ่่�งเน้้นการสร้้างประสบการณ์์รููปแบบใหม่่ที่่�สะดวกสบายและมีี
คุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว
การขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ (Transform)

มุ่่�งขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ  ปลอดภััย เป็็นธรรม และ
สร้้างขีีดความสามารถให้้บุุคลากรในการสรรสร้้างนวััตกรรม เพื่่�อ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(Engage & Co-create)

มุ่่ง� ดำำ�เนิินการสร้้างความสััมพัันธ์์และส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ให้้แก่่
สัังคมและชุุมชน และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

Good Corporate Governance
นอกจากการกำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่ง� ยืืน พีีทีีจีี ได้้จััดทำำ�กลยุุทธ์์ด้า้ นความยั่่ง� ยืืนองค์์กร เพื่่อ� สนัับสนุุนวิิสััยทััศน์์องค์์กร
ในการเชื่่�อมให้้ทุุกคนได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงชีีวิิตที่่� “อยู่่�ดีี มีีสุุข” ในทุุกด้้านของช่่วงชีีวิิต และถ่่ายทอดนโยบายบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
ไปสู่่�การปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร ในปีี 2564 บริิษััทมีีการปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร โดยได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายหรืือดััชนีี
วััดผลความสำำ�เร็็จในระยะยาวเพิ่่ม� เติิม รวมถึึงระบุุทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนองค์์กรให้้ชััดเจนยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� จััดการกัับความท้้าทาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

“อยู่่�ดีี มีีสุุข”
รายงานความยั่งยืน 2564
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ทิิศทางกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร

เป้้าหมายระยะสั้้�น/ระยะยาว

ความสััมพัันธ์์กัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate
Governance)

มุ่่�งสร้้างวััฒนธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้

• รัักษาระดัับ “ดีีเลิิศ” จากการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน

16.5
16.6

การส่่งมอบประสบการณ์์
ที่่�ดีีและมีีคุุณค่่าตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
(Inspire & Enable)

มุ่่�งเน้้นการสร้้างประสบการณ์์รููปแบบใหม่่ที่่�สะดวกสบายและมีี
คุุณค่่าให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่อการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว

• จำำ�นวนโครงการนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่ผ่่
� านการนำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหาร 20 โครงการ ในปีี 2564
• เป็็ น ที่่� หนึ่่� ง ในใจลูู ก ค้้ า โดยมีีผลสำำ� รวจความพึึงพอใจของลูู ก ค้้ า กลุ่่� มผู้้� ประกอบการ > 80%
และลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�บริิโภค > 90% ในปีี 2564

8.1
8.2

มุ่่�งสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ปราศจากอุุบััติิเหตุุจาก
การทำำ�งาน

• อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุและการเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งานเป็็นศููนย์์*

เคารพหลัักสิิทธิิมนุุษยชน

• ทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจตามห่่วงโซ่่คุุณค่่าได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ในปีี 2564

การขัับเคลื่่อนองค์์กร
สู่่�ความเป็็นเลิิศ
(Transform)

การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(Engage & Co-create)

9.2
9.4

3.5
3.6
4.4

พััฒนาศัักยภาพและความผููกพัันพนัักงานรองรัับ
การเติิบโตของธุุรกิิจ

• ร้้อยละ 50 ของพนัักงานบริิษััทได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพ ในปีี 2564
• ผลสำำ�รวจความผููกพัันพนัักงาน > 77% ในปีี 2564

มุ่่�งสร้้างนวััตกรรมกระบวนการรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
และความท้้าทายใหม่่ ๆ

• จำำ�นวนโครงการนวััตกรรมกระบวนการ > 100 โครงการ ในปีี 2564

มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์และการยอมรัับจากชุุมชนต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

• ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน > 90% ในปีี 2564

มุ่่�งสร้้างความร่่วมมืือกัับชุุมชนเพื่่อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต

• มีีการริิเริ่่�มโครงการการสร้้างคุุณค่่าร่่วมใหม่่อย่่างน้้อย 1 โครงการ โดยสามารถสร้้างผลตอบแทน
ที่่�เป็็นรููปธรรมสู่่�ชุุมชนได้้ภายในปีี 2566
• ผลตอบแทนทางสัังคมจากการลงทุุน (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ
การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับชุุมชนในสััดส่่วนมากกว่่า 1:1 ภายในปีี 2567

บริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

• สามารถกำำ�หนดเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับองค์์กรภายในปีี 2566
• ลดการปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกจากโครงการติิ ดตั้้�ง โซลาร์์ รูู ฟ ท็็ อ ปที่่� ส ถานีีบริิ ก ารให้้ ไ ด้้ 6,794 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ภายในปีี 2570

ยกระดัับประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศในการปฏิิบััติิการ

• ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้ำำ��มัันที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อพื้้�นดิินหรืือแหล่่งน้ำำ��เป็็นศููนย์์ (บาร์์เรล)
• ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าเฉลี่่�ยรายบุุคคลในสำำ�นัักงานใหญ่่ลดลง 10%จากปีีฐาน (2562) ลดสััดส่่วนปริิมาณ
ค่่าไฟฟ้้าต่่อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่านสถานีีบริิการและคลัังน้ำำ��มััน (kWh/ลิิตร) และลดสััดส่่วนปริิมาณน้ำำ��
ต่่อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่านคลัังน้ำำ��มััน (ลููกบาศก์์เมตร/ลิิตร) 5% จากปีีฐาน ในปีี 2564

8.2 8.5
8.7 8.8

1.4
3.4
6.3
7.2
7.3
12.2
12.4
12.5
13.1
13.2
13.3

15.2

หมายเหตุุ: *ขอบเขตการดำำ�เนิินงานครอบคลุุมเฉพาะ PTG PTGLG PUN GFA OLP และ ATLAS
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การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
	พีีทีจีี ี ตระหนัักถึึงความสํําคััญในการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกัั
่� บผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จในการสร้้างคุุณค่่าของ
ธุุรกิิจในระยะยาว บริิษััทจึึงได้้มีีการวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อกำำ�หนดกลุุยท์์การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมที่่�เหมาะสม โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีความสํําคััญต่่อธุุรกิิจ โดยพิิจารณาความสััมพัันธ์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
2. ประเมิินผลกระทบเชิิงบวกและลบของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อธุรุ กิิจและผลกระทบที่่ผู้� ้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับจากธุรุ กิิจ เพื่่อ� ดํําเนิินการวางแผนและ
สร้้างช่่องทางมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มอย่่างเหมาะสมต่่อไป
3. ดํําเนิินการจััดลํําดัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตามระดัับผลกระทบที่่�มีีต่่อธุุรกิิจ ทั้้�งด้้านการเงิิน การดํําเนิินงานตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
ภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียง ความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
4. นำำ�ผลวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเสนอต่่อคณะทํํางานพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร คณะทํํางานกํํากัับดููแลกิิจการและคณะกรรมการกํํากัับ
ดููแลกิิจการ เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสม
ผลการวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจของ พีีทีีจีี
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การจััดซื้้�อจััดหา

การขนส่่ง

การจััดเก็็บ

การตลาดและการบริิการ

ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า
พนัักงาน
คู่่�ค้้า
ชุุมชน
หน่่วยงานราชการ
สถาบัันการเงิิน

แนวทางการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
	พีีทีีจีี จััดทำำ�การสำำ�รวจเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และนำำ�ข้้อมููลมารวบรวมเพื่่�อวิิเคราะห์์และใช้้ในการปรัับปรุุงพััฒนา
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่อ� ตอบนสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� โดยผลจากการสำำ�รวจพบว่่าประเด็็นที่่ผู้� ้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ให้้ความสำำ�คััญมากที่่�สุุด 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ การเติิบโตทางธุุรกิิจ  การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิษััท
ได้้พิจิ ารณาประเด็็นต่่าง ๆ และมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องพััฒนาศัักยภาพการดำำ�เนิินงานและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบแนวทางและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�นผ่่านช่่องทางและกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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เพอสนับสนุน

สุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี
เพอสนัของชุ
บสนุ
น
มชน

สุขภาพ
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

ประเด็็นที่่�กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ให้้ความคาดหวััง

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

ผู้้�ถืือหุ้้�น

026

ลููกค้้า

พนัักงาน

คู่่�ค้้า

ชุุมชน

หน่่วยงานราชการ

สถาบัันการเงิิน

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
• การประชุุมนัักวิิเคราะห์์และกิิจกรรมนัักวิิเคราะห์์
เยี่่�ยมชมกิิจการ
• การแถลง ผลการดํําเนิินงานรายไตรมาส
• Roadshow ในประเทศและต่่างประเทศ

• การสํํารวจความพึึงพอใจของลููกค้้ า และ
การพบปะลููกค้้า
• การรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่าน Call Center (1614)
และสื่่ อ สัั ง คมออนไลน์์ เช่่ น Facebook
และ Mobile Application PT Max Reward

• การสำำ�รวจความผููกพัันพนัักงาน
• การประชุุมคณะกรรมการบุุคคล คณะกรรมการ
สวััสดิิการ และคณะกรรมการความปลอดภััย
• การประเมิิ น รายได้้ ค่่ า งาน และทบทวน
โครงสร้้างเงิินเดืือน
• การประเมิินความพึึงพอใจของพนัักงาน
• กิิจกรรม CEO Talk
• กิิจกรรม Chit Chat
• การรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่าน Call Center (1614)

• การประชุุ ม กัั บ คู่่�ค้้ า /ผู้้�รัั บ เหมา และเยี่่� ย มชม
สถานที่่�ประกอบการของคู่่�ค้้า
• การเข้้าตรวจการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และบรรษััทภิิบาลของคู่่�ค้้า
• การรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่าน Call Center (1614)

• การสำำ� รวจความต้้ อ งการของชุุ ม ชนโดย
รอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
• การดำำ� เนิิ น โครงการสร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
ชุุมชน และโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• การซ้้ อ มแผนฉุุ ก เฉิิ น ร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชนโดยรอบ
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
• การรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่าน Call Center (1614)

• การประชุุมร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ

• การประชุุมร่่วมกัับตััวแทนจากสถาบัันการเงิิน
• เข้้าร่่วมตอบแบบประเมิินของสถาบัันการเงิิน

• ผลตอบแทนจากราคาหุ้้�น เงิิ น ปัั น ผลและ
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
• ผลการดํําเนิิ น งานและการเติิ บ โตของธุุ ร กิิ จ
ในระยะยาว

• ได้้ รัั บ สิิ น ค้้ า ที่่� มีีคุุ ณ ภาพ ปริิ ม าณครบถ้้ ว น
ตรงตามเวลาที่่�กํําหนด
• ได้้รัับการบริิการที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน และ
มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน

•
•
•
•
•

รายได้้ และค่่าตอบแทน สวััสติิการ
ความปลอดภััยในการทํํางาน
การส่่งเสริิมเรีียนรู้้�และการพััฒนา
ผลการดํําเนิินงานและการเติิบโตของธุุรกิิจ
มีีการนํําเทคโนโลยีีที่่� ทัั น สมัั ย มาใช้้ เ พื่่ อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการทํํางาน

• การจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็นธรรม โปร่่งใส ปฏิิบััติิ
ตามข้้อตกลงตามสััญญา
• ให้้ ผ ลตอบแทนที่่� เ หมาะสมชํําระค่่ า สิิ น ค้้ า และ
บริิการตรงตามเวลา

• ไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชน ในด้้ า น
ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมการอยู่่�อาศััย
• การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การสร้้างรายได้้ และ
การแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ชุุมชน

• ปฏิิ บัั ติิ ต ามระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ กฎหมายและ
นโยบายที่่�กํําหนด
• มีีจริิ ย ธรรม และความโปร่่ ง ใสในการดํําเนิิ น
ธุุรกิิจ
• ให้้ความร่่วมมืือในการติิดต่่อสื่่อสารและปฏิิบััติิ
งานกัับหน่่วยงานราชการ

• ปฏิิบััติิตามเงื่่อนไขและข้้อตกลงตามที่่�กํําหนด
ในสััญญา รวมถึึงกฎเกณฑ์์ที่อ่� อกโดยหน่่วยงาน
กํํากัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• มีีจริิ ย ธรรม และความโปร่่ ง ใสในการดํําเนิิ น
ธุุรกิิจ

1. จัั ด ประชุุ ม ผู้้� บ ริิ ห ารร่่ ว มกัั บ นัั ก ลงทุุ น สถาบัั น
ในการเยี่่�ยมชมสถานประกอบการของบริิษััท
2. จััดทำำ� Factsheet , E-Newsletter และสื่่อสาร
ผ่่านช่่องทาง เว็็บไซต์์บริิษััท Line official
ของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่อเป็็นข้้อมููล ให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และนัักลงทุุนได้้รู้้�จัักธุุรกิิจ และทราบ
ผลประกอบการของบริิษััท
3. จััดทำำ�บทสรุุปรายไตรมาส (Key takeaway)
4. งาน Business review ประจำำ�ปีี

1.	ขยายสถานีีบริิการน้ำำ��มัันพีีทีีทั้้�งหมด จำำ�นวน
73 สาขา
2. เพิ่่�มสถานีีบริิการน้ำำ��มัันแบบ Model A จำำ�นวน
21 สถานีี
3. เพิ่่�มจุุดบริิการ EV Charger
4. ยกระดัั บ การบริิ ก าร โดยจัั ด โครงการ
PT Smile เพื่่อดููแลพนัักงานในด้้านต่่าง ๆ
เช่่น ปรัับทััศนคติิ เครื่่องแบบ กิิริิยามารยาท
และความเป็็นอยู่่�
5. จััดทำำ� Max Card Database Project เช่่น
การใช้้ข้้อมููลจากฐานข้้อมููล Max card ในการ
ทำำ� ข้้ อ มููลเพื่่ อ หาโอกาสในการขายน้ำำ��มัั น ใส
และน้ำำ��มัันเครื่่อง
6. เพิ่่�ม Official Account ใน e-commerce
Platform ของ PT Maxnitron เช่่น Lazada
Shopee
7. จััด Co-Promotion กัับ Partner เช่่น การกู้้เ� งิิน
ผ่่าน PT Max Rewards ได้้แต้้มและดอกเบี้้�ย
พิิเศษ
8.	วิิเคราะห์์ Segment ลููกค้้า เพื่่อจััดแคมเปญ
ตาม Segment ของลููกค้้า และจััดแคมเปญ
พิิเศษแบบเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับลููกค้้าที่่ต้� อ้ งการ
ให้้กลัับมาใช้้งานอีีก (Max Mart, Cooking
Gas, AUTOBACS)
9. จัั ด ทำำ� บริิ ก ารทางการเงิิ น ผ่่ า นช่่ อ งทาง
e-Payment
10. บริิการทัักสั่่�งได้้ สั่่�งน้ำำ��มััน กาแฟ และสิินค้้า
จาก Max Mart ล่่วงหน้้า
11.	กิิ จก รรมช่่ ว ยพ่่ น ฆ่่ า เชื้้� อ โควิิ ด -19 ที่่� ส ถานีี
บริิการน้ำำ��มััน ที่่�มีีประวััติิผู้้�ติิดเชื้้�อมาที่่�สถานีีฯ
12. โครงการพ่่ น ฆ่่ า เชื้้� อ โควิิ ด -19 ฟรีี ที่่� ส ถานีี
บริิ ก าร LPG และจุุ ด จอดรถแท็็ กซี่่� ท่่ า
อากาศยานสุุวรรณภููมิิ
13.	กิิ จก รรมแจกข้้ า วกล่่ อ งฟรีีให้้ กัั บ ผู้้�ขัั บ ขี่่�
รถโดยสารสาธารณะและเป็็นสมาชิิกบัตั ร MAX
Card ณ สถานีีบริิการ LPG

1. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาทัักษะพนัักงาน
ให้้มีีการเติิบโตไปพร้้อมกัับองค์์กร
2. สื่่อสารทิิศทางและกลยุุทธ์ข์ ององค์์กรผ่่านการ
จััดกิิจกรรม CEO Talk
3. จัั ด ให้้ มีีก ารทำำ� งานแบบ Flexi place และ
Flexi time
4. มีีการใช้้ระบบการประเมิินผลงานแบบ 360 องศา
สำำ�หรัับระดัับผู้้�บริิหารขึ้้�นไป
5. มีีก า ร ว า ง แ ผ น สืื บ ท อ ด ตำำ� แ ห น่่ ง ง า น
(Succession plan) โดยดำำ�เนิินการคััดเลืือก
และพัั ฒ นาพนัั ก งานกลุ่่�มที่่� มีีศัั ก ยภาพสููง
เพื่่อพร้้อมที่่�จะเป็็นผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงในอนาคต
6. จัั ด ทำำ� Individual Development Plan
รายบุุคคลของผู้้�บริิหารเพื่่อให้้สามารถปฏิิบััติิ
งานได้้บรรลุุเป้้าหมายตามสายงานอาชีีพ
7. จัั ด การประเมิิ น ความผููกพัั น ของพนัั ก งาน
ต่่อองค์์กร
8. แจกชุุ ด อยู่่�ดีี มีีสุุ ข เพื่่ อ เป็็ น การช่่วยเหลืือ
พนัักงานที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
โดยการสั่่�งกัักตััวจากทางบริิษััท และภาครััฐ

1.	พััฒนาระบบ Vendor Relationship Management Phase II
2.	ดำำ� เนิิ น การตรวจเยี่่� ย มคู่่�ค้้ า รายสำำ�คัั ญ ใน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม และบรรษัั ทภิิบ าล
(ESG Audit) ผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์
เพื่่ อ เสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืื อ ในการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
3.	การจัั ด อบรมให้้ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ� งาน
ของผู้้�รัับเหมาเพื่่อส่่งเสริิมความปลอดภััยใน
สถานปฏิิบััติิงาน
4. จััดกิิจกรรม Knowledge Sharing ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่คู่่�ค้้า

1. จัั ด กิิ จก รรมเพื่่ อ พัั ฒ นาความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
ชุุมชนโดยรอบสถานปฏิิบััติิการ เช่่น กิิจกรรม
สานพลัังเครืือข่่าย สู้้�ภััยวิิกฤติิิิิิิิิ������� เพิ่่�มคุุณภาพ
ชีีวิิตแรงงานไทย (คลัังนครสวรรค์์) กิิจกรรม
สื่่อมวลชนรวมใจ ต้้านภััยหนาว ประจำำ�ปีี 2564
ครั้้ง� ที่่� 13 ณ บ้้านแม่่ก๋า๋ (คลัังลำำ�ปาง) กิิจกรรม”
ถนนสะอาด หน้้าบ้้านน่่ามอง“ (คลัังสุุริินทร์์)
2.	ดำำ� เนิิ น โครงการความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ของบริิษััท เช่่น โครงการ ค่่ายอาสา พีีทีี
ทำำ�จริิ ง ไม่่ ทิ้้� ง กัั น ร่่ ว มกัั บ PPP Green
Complex ณ จัังหวััด ประจวบคีีรีีขัันธ์์
3. จััดกิิจกรรมเพื่่อบรรเทาผลกระทบและสร้้าง
ความตระหนัักในการป้้องกัันไวรััสโควิิด-19
ให้้แก่่ชุุมชน เช่่น กิิจกรรม “พีีทีีรู้้� สู้้�โควิิด”
(คลัังพิิษณุุโลก) กิิจกรรม “ก๊๊าซหุุงต้้มพีีทีี”
ร่่วมใส่่ใจช่่วยพ่่อค้้าแม่่ค้้า ห่่างไกลโควิิด-19
4.	ดำำ�เนิินโครงการ PT TAXI TRANSFORM
เปลี่่�ยนเพื่่ออนาคต เพื่่อขยายความช่่วยเหลืือ
กลุ่่�มแท็็กซี่่�ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19
5. มอบคููปองเติิมน้ำำ��มััน PT ให้้มููลนิิธิิเพชรเกษม
และมููลนิิ ธิิ เ พื่่ อ พัั ฒ นาการแพทย์์ ท างเลืื อ ก
(ประเทศไทย) สนัับสนุุนภารกิิจเคลื่่อนย้้ายผู้้�
ป่่วยโควิิด-19 โดยรถยนต์์
6. สนัั บ สนุุ น เกษตรกรไทยฝ่่ า วิิ ก ฤติิิิิิิิิิ�������� โ ควิิ ด -19
และอุุ ทกภัั ย ผ่่ า นความร่่ ว มมืื อ กัั บ กระทรวง
พาณิิ ชย์์ กรมการค้้ า ภายใน ช่่ ว ยอุุ ด หนุุ น
ผลผลิิตเกษตรกร เช่่น ลำำ�ไย มัังคุุด ไข่่ ผััก
เพื่่อเป็็นของสมนาคุุณให้้แก่่ลููกค้า้ สถานีีบริิการ
พีีทีี และจำำ�หน่่ายในร้้านสะดวกซื้้�อ Max Mart
7. โครงการตรวจสุุขภาพชุุมชน ภายใต้้โครงการ
MAX Pharmacy
8. สนัั บ สนุุ น วัั ตถุุ ดิิ บ ท้้ อ งถิ่่� น เช่่ น ส้้ ม มะปรี๊๊� ด
น้ำำ��ต าลดอกมะพร้้ า ว โกโก้้ เพื่่ อ ใช้้ ใ นการ
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่องดื่่ม ภายใต้้แบรนด์์ กาแฟ
พัันธุ์์�ไทย

1. ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างถููกต้้อง
โปร่่งใส
2. ควบคุุ ม คุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ เ ป็็ น ไปตาม
มาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด

1. ปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ข องสถาบัั น การเงิิ น
ซึ่่�งออกโดยหน่่วยงานภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด
2.	ตอบข้้อซัักถามแก่่เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์สิินเชื่่อ
เมื่่อมีีข้้อสงสััยได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว
3. ปฏิิบััติิตามเงื่่อนไขของสััญญาเงิินกู้้�และหุ้้�นกู้้�
ได้้อย่่างเคร่่งครััด

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564
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การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
พีีทีีจีี ได้้ทํําการประเมิินประเด็็นสํําคััญด้้านความยั่่ง� ยืืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารพิิจารณา
แนวทางการบริิหารจััดการแต่่ละประเด็็นอย่่างเหมาะสมต่่อไป โดยบริิษััทมีีขั้้�นตอนในการระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนดัังนี้้�
การระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ  โดยพิิจารณาจากความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม แนวโน้้มของธุุรกิิจโลก และประเด็็นสำำ�คััญของ
ธุุรกิิจในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
การจััดลำำ�ดัับประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้านความยั่่ง� ยืืนแบ่่งตามความสำำ�คััญ 4 ระดับั  คืือ
มากที่่�สุุด มาก ปานกลาง และน้้อย
การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
สรุุปผลประเด็็ น สำำ�คัั ญด้้ า นความยั่่� ง ยืื น และเสนอให้้ ค ณะทำำ� งาน และ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการพิิจารณารัับรองผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน
ผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ในปีี 2564 พีีทีีจีี ได้้มีีการทบทวนประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่ง� ยืืน โดยศึึกษาแนวโน้้มของธุรุ กิิจ ความท้้าทายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล รวมถึึงประเด็็นสำำ�คััญของธุุรกิิจในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ซึ่่�งส่่งผลให้้มีีการเพิ่่�มเติิมประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษััทจากปีีก่่อนหน้้า 2 ประเด็็น คืือ ประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และความปลอดภััยทางไซเบอร์์   และมีีการปรัับชื่่�อประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน 2 ประเด็็น คืือ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน และ การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ แทนการ
มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม และการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ ตามลำำ�ดัับ

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สููง

ต่ำำ��

13
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12
14
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2
6
7

9 3

ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ PTG
มิิติิเศรษฐกิิจ
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1 5

8

10

มิิติิสัังคม

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

สููง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
การขยายธุุรกิิจและผลประกอบการเติิบโตต่่อเนื่่อง
การบริิหารความสััมพัันธ์์และความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
นวััตกรรมทางธุุรกิิจและสัังคม
การบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
สิิทธิิมนุุษยชน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ขยะ ของเสีีย และมลพิิษ
การประหยััดพลัังงาน
การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การบริิหารจััดการน้ำำ��
รายงานความยั่งยืน 2564

เพอมอบ

ประสบการณ
และความสะดวกสบาย
ที่เหนือกวา

รายงานความยั่งยืน 2564

029

กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate
Governance)

การส่่งมอบประสบการณ์์
ที่่�ดีีและมีีคุุณค่่าตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
(Inspire & Enable)

การขัับเคลื่่อนองค์์กร
สู่่�ความเป็็นเลิิศ
(Transform)

การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับ
สัังคมและ สิ่่�งแวดล้้อม
(Engage & Co-create)

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

ความสััมพัันธ์์กัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ความเสี่่�ยง โอกาส และผลกระทบต่่อธุุรกิิจ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
GRI 102: Governance
GRI 205: Anti-corruption

•

แรงผลัักดัันจากสถาบัันและนัักลงทุุนส่่งผลให้้บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการปััจจััยด้้านบรรษััทภิิบาล ผ่่านการจััดทำำ�
แบบสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน ซึ่่�งผลการประเมิินสร้้างผลกระทบด้้านชื่่อเสีียง และรายได้้ที่่�อาจสููญเสีียไปหากบริิษััท
ไม่่สามารถสร้้างความเชื่่อมั่่�นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เนื่่องจากไม่่มีีการบริิหารจััดการประเด็็นที่่�เหมาะสม

การบริิหารความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������
GRI 102: Governance

•

การเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย เทคโนโลยีี และโรคอุุบััติิใหม่่ ส่่งผลต่่อการปรัับแผนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อป้้องกัันการหยุุดชะงัักของธุุรกิิจ

16.7

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์

•

การปรัับธุุรกิิจสู่่�ระบบการค้้าออนไลน์์ผ่่าน Application PT Max Reward และการให้้บริิการผ่่านบััตรสมาชิิก PT Max Card ทำำ�ให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามและการโจรกรรมข้้อมููลทางไซเบอร์์

9.1

ผลกระทบจากความผัันผวนของราคาพลัังงานโลกที่่�มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ภาครััฐมีีการออกมาตรการตรึึงราคาน้ำำ��มััน ทำำ�ให้้บริิษััท
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่อรัักษาการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อง

8.1

การขยายธุุรกิิจและผลประกอบการเติิบโตต่่อเนื่่อง
GRI 201: Economic Performance

•

การบริิหารความสััมพัันธ์์และความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
GRI 416: Customer Health and Safety
GRI 418: Customer Privacy

•

นวััตกรรมทางธุุรกิิจและสัังคม

16.5
16.6

การเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคตามสภาวะด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องปรัับแผนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่อรัักษาโอกาสในการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้อย่่างหลากหลาย และทั่่�วถึึง
กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ส่่งผลให้้บริิษัทต้
ั อ้ งมีีการปรัับโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและกำำ�หนดมาตรการ
ที่่�เข้้มงวดเพื่่อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า

8.1
8.2

•

โอกาสในการลงทุุนเพื่่อคิิดค้้นนวััตกรรมการบริิการและผลิิตภััณฑ์์ เพื่่อเพิ่่�มรายได้้ในระยะยาว และตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าใน
การดำำ�เนิินชีีวิิตแบบปกติิใหม่่ (New Normal) และรองรัับความเสี่่�ยงด้้าน Disruptive Technology

7.2
7.3

9.2
9.4

การบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
GRI 414: Supplier Social Assessment

•

แนวคิิดเรื่่องห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน ส่่งผลให้้บริิษััทตระหนัักถึึงการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน การคััดเลืือก และการประเมิินคู่่�ค้้า
ให้้เกิิดการบริิหารจััดการผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาลอย่่างครบถ้้วนตลอดวััฏจัักรชีีวิิตสิินค้้าและบริิการ เพื่่อบริิหาร
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

8.7

12.7

ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
GRI 403: Occupational Health and Safety

•
•

ความเสี่่�ยงจากการพบพนัักงานติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในสถานประกอบกิิจการ อาจส่่งผลให้้การทำำ�งานหยุุดชะงััก
การเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน ส่่งผลให้้บริิษััทเสื่่อมเสีียชื่่อเสีียง และงบประมาณสำำ�หรัับการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
GRI 401: Employment
GRI 404: Training and Education

•

ความเสี่่�ยงจากการเตรีียมกำำ�ลัังคน และศัักยภาพของพนัักงานเพื่่อรองรัับธุุรกิิจใหม่่ และ Digital Transformation ซึ่่�งหากไม่่มีีการจััดการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อาจส่่งผลต่่อขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กร

สิิทธิิมนุุษยชน
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 412: Human Rights Assessment

•

กระแสสัังคมเรื่่องการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ความหลากหลาย และความเท่่าเทีียม ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องมีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่อป้้องกััน
เหตุุการณ์์การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ธุุรกิิจเสื่่อมเสีียชื่่อเสีียง และงบประมาณในการเยีียวยา
หากไม่่มีีการจััดการประเด็็นอย่่างเหมาะสม

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน
GRI 203: Indirect Economic Performance
GRI 413: Local Communities

•
•

ความเสี่่�ยงจากการร้้องเรีียนจากชุุมชน เนื่่องจากได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
โอกาสในการพััฒนาความร่่วมมืือกัับชุุมชนเพื่่อเป้้าหมายเชิิงพาณิิชย์์ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “อยู่่�ดีี มีีสุุข”

การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
GRI 305: Emission

•

ความเสี่่�ยงทางกายภาพและการรณรงค์์เรื่่องการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��ในระดัับประเทศและสากล อาจส่่งผลให้้มีีการพึ่่�งพา
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลน้้อยลงจากการสนัับสนุุนการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้ามากขึ้้�น

การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ขยะ ของเสีีย และมลพิิษ
GRI 306: Waste
GRI 307: Environmental Compliance

•

การรณรงค์์เรื่่องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนจากภาครััฐ และเอกชน ส่่งผลให้้บริิษััทตระหนัักถึึงการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
เพื่่อป้้องกัันความเสื่่อมโทรม และการขาดแคลนในอนาคต ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุน และการเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว
โอกาสในการพััฒนาความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่อปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมากขึ้้�น

•

•

16.5
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8.2
8.5

8.5
8.7
8.8

1.4

3.4

7.2
7.3

13.1
13.2
13.3

6.3

12.2
12.4
12.5

15.2

การประหยััดพลัังงาน
GRI 302: Energy
การบริิหารจััดการน้ำำ��
GRI 303: Water and Effluent
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031

กลยุุทธ์์การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

Good Corporate Governance

มุ่่�งสร้้างวััฒนธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
โปร่่ ง ใส และตรวจสอบได้้ เพื่่ อ สร้้ า งความมั่่� น ใจให้้ แ ก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

ตััวชี้้�วััดสำำ�คััญ
ผลสำำ�รวจการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทจดทะเบีียน

ปราศจาก
ข้้อร้้องเรีียน
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับการทุุจริิต

ระดัับความเสี่่�ยง
องค์์กรลดลง

ปราศจากการโจมตีี
ทางไซเบอร์์ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

96%

32%

032

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564

033

การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ผลประเมิินโครงการสำำ�รวจ
การกำำ�กัับดููู�แลกิิจการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

≥96%
96%
ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนด้้านทุุจริิต
ผ่่านช่่องทาง whistleblowing
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

034

0
0

กรณีี

ความเสี่่�ยง และโอกาส
พีีทีีจีี  เชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวปฏิิบััติิ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะส่่งเสริิมให้้องค์์กรเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขััน อีีกทั้้�งยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการ
บริิหารจััดการองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีจริิยธรรม คุุณธรรม
ความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กร
ตลอดจนการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ในระยะยาว ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นในการกำำ�หนดนโยบาย
และโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ พร้้อม
รองรัับกัับความผัันผวนของสถานการณ์์ด้า้ นเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเคร่่งครััดในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่าง ๆ และมีีการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับ
แนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อให้้พนัักงานได้้
ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติงิ านต่่อไป ภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ที่่เ� กิิดขึ้้น�  ส่่งผลกระทบ
ต่่อทุุกอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ  รวมถึึงความเป็็นอยู่่�
และการดำำ�เนิินชีีวิิตของทุุกคนทั่่�วประเทศ ดัังนั้้�น บริิษััท
จึึงดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จด้้ ว ยการคำำ�นึึ งถึึงผู้้�มีีส่่ วนได้้ เ สีียทุุกกลุ่่� ม
โดยเน้้นการตอบโต้้ต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดที่่�มีีการ
เปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลาอย่่างรวดเร็็ว เพื่่อ� รัักษาความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง บริิษััทยัังกำำ�หนด
มาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19 นี้้�ไปด้้วยกััน

กรณีี
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แนวทางการบริิหารจััดการ
พีีทีีจีี กำำ�หนดนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น จริิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการทำำ�หน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินงานของกลุ่่ม� บริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
รวมถึึงทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีความเหมาะสมต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปและให้้
สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิระดัับสากล โดยมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท  นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีี
คณะทำำ�งานกำำ�กัับดููแลกิิจการขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่อ� นนโยบายและแผนการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี 
� และสื่่อ� สาร
นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เกิิดการปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร
โครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการ
บริิษััท
สำำ�นััก
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

สายงาน Office of
Transformation and Innovation

สำำ�นัักกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

Transformation
Management
Office Division

Business
Transformation
Division

ฝ่่ายกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

ฝ่่ายสื่่�อสาร
องค์์กร

ฝ่่าย
กฎหมาย
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Digital
Transformation
Division

People and
Organization
Transformation
Division

ฝ่่ายความปลอดภััย
และสิ่่�งแวดล้้อม

ฝ่่ายนโยบาย
และ
กลยุุทธ์์องค์์กร

ฝ่่าย
ปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายประกัันและ
บริิหารระบบ
คุุณภาพ

ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่่ายบริิหาร
Supply Chain

ฝ่่าย
โลจิิสติิกส์์
น้ำำ��มััน

ฝ่่าย
การขาย

ฝ่่าย
วิิศวกรรม

ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ฝ่่ายการตลาด
และลููกค้้าสััมพัันธ์์

ฝ่่าย
จััดซื้้�อ

ฝ่่ายบััญชีี
และการเงิิน

ฝ่่าย Business
Intelligence

ฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากร
บุุคคล
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คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 10 คน เป็็นกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร 8 คน กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน
2 คน ซึ่่�งมีีกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 4 คน พีีทีีจีี  ให้้ความสำำ�คััญกัับความหลากหลายของคณะกรรมบริิษััท  ไม่่ปิิดกั้้�นต่่อเพศ ศาสนา
เชื้้�อชาติิ ทัักษะ ประวััติิการศึึกษา และประสบการณ์์ โดยพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะทางธุุรกิิจของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดทำำ�
นิิยามคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระของบริิษััท ซึ่่�งสอดคล้้องตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 39/2559 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และเกณฑ์์การประเมิินของดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI)
บริิษััทมีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่มีี� ความเป็็นอิิสระใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� และอยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท ซึ่่�งประกอบไปด้้วย

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
(Board Composition)

1. คณะกรรมการบริิหาร

กรรมการบริิหาร : 2 คน

จำำ�นวน 3 คน เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวน 3 คน เป็็นกรรมการอิิสระ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

จำำ�นวน 3 คน เป็็นกรรมการอิิสระ 2 คน (ร้้อยละ 67)

กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร : 8 คน

จำำ�แนกตามเพศ

4. คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

จำำ�นวน 7 คน เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

หญิง

ชาย

9

จำำ�นวน 3 คน เป็็นกรรมการอิิสระ 2 คน (ร้้อยละ 67)

1

ระยะเวลาดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการบริิษััท (ปีี)
0-3

1 คน

4-6

2 คน

7-9

>10

4 คน

3 คน

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเฉลี่่�ย 9.3 ปีี

ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญของคณะกรรมการบริิษััท (Board Industry Experience &
Expertise)
พีีทีีจีี  ได้้พิิจารณาถึึงองค์์ประกอบในเรื่่�องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้้แก่่ สััดส่่วนกรรมการอิิสระและกรรมการที่่�เป็็น
เพศหญิิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้้อ� ชาติิ สััญชาติิ ศาสนา อายุุ รวมถึึงทัักษะ ความรู้ค้� วามสามารถ ประสบการณ์์
และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านอัันสอดคล้้องกัับอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท  (Materials Industry) ตาม Board Skills
Matrix รวมทั้้ง� ได้้พิจิ ารณาจากบััญชีีรายชื่่อ� หรืือฐานข้้อมููลกรรมการ (Director’s Pool) และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทมีีความหลากหลายและเหมาะสมเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีองค์์ประกอบ
ตามที่่�กำำ�หนด

036

รายงานความยั่งยืน 2564

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/ / /
/ / /
/
/

/
/ / / /
/ / /
/ / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ /
/ / / / / / /
8 9 5 5 7 8 9 10 10

/
/
/
/
/
/
9

/
/
/
/
/
/
10

/
/
/
/
/
/
10

/
/
/
/

เทคโนโลยีีการเงิิน/การธนาคาร

นวััตกรรมการวิิจััยและพััฒนา
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การควบรวมกิิจการ

การควบคุุมภายใน
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การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์

ธุุรกิิจค้้าปลีีก

/
/
/
/
/
/
10

/
/
/ /
/
/ / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/
/ / / /
/
/
/ /
9 3 9 7 9 10

สุุขภาพ ความปลอดภััย และความยั่่�งยืืน

ธุุรกิิจพลัังงาน

/
/
/
/
/
/
10

ทัักษะ และประสบการด้้านอื่่นๆ

พลัังงานหมุุนเวีียน

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

/
/
/
/
/
/
10

การผลิิตพลัังงานชีีวภาพ

ปััญญาประดิิษฐ์์วิิทยาการหุ่่�นยนต์์

/
/
/
/
/
/
10

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์

วิิทยาศาสตร์์, การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล

/
/ /
/ / / / /
/
/ /
/
/ /

ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ช

บริิหารความเสี่่�ยง

/
/
/
/

รััฐประศาสนศาสตร์์

/
/
/
/

การบริิหารคน/ภาวะผู้้�นำำ�

/
/
/
/

การตลาด

/
/
/
/

กฎหมาย

/
/
/
/

เทคโนโลยีีสารสนเทศ

/ /
/ / / / / /
/ /
/
/ / / /
/ /
/ / / / / /
/
/
/
/ / /

การบััญชีีและการเงิิน

การค้้าในประเทศ/ระหว่่างประเทศ

/
/
/
/

วิิศวกรรม

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

พลตำำ�รวจเอกสุุนทร ซ้้ายขวััญ
ดร.วุุฒิิชััย ดวงรััตน์์
นายสุุพจน์์ พิิทยพงษ์์พััชร์์
รองศาสตราจารย์์ ดร. วัันชััย
รััตนวงษ์์
5. นายพิิทัักษ์์ รััชกิิจประการ
6. ดร. เฉลิิมรััฐ นาควิิเชีียร
7. นางจรััสลัักษณ์์ นิิธยานุุรัักษ์์
8. นายพงษ์์ศัักดิ์์� วชิิรศัักดิ์์�พานิิช
9. นายไกรรวีี ศิิริิกุุล
10. นายรัังสรรค์์ พวงปราง
รวม

เศรษฐศาสตร์์/การลงทุุน

บริิหารธุุรกิิจ

/
/
/
/

รายชื่่อ /
ความรู้้� ความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน

1.
2.
3.
4.

ชีีวมวลทางการเกษตร/พลัังงานทดแทนจากขยะ

ทัักษะ และประสบการณ์์
เฉพาะทางธุุรกิิจ

ทัักษะและประสบการณ์์ทั่่�วไป

/
/
/
/
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การสรรหาผู้้�บริิหารสููงสุุด
พีีทีีจีี มีีแผนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กรรมการผู้้�จััดการ
และตำำ�แหน่่งอื่่�นใดที่่�เทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โปร่่งใส  และมั่่�นใจว่่าบริิษััทจะได้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�มีีความเป็็น
มืืออาชีีพ และบริิหารได้้โดยเป็็นอิิสระจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือรายใด โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�จััดทำำ�
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณา ทั้้�งนี้้� กระบวนการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
จะเริ่่�มจากการคััดเลืือกบุุคคลที่่�เป็็นทั้้�งคนเก่่ง และคนดีีเข้้ามาร่่วมงาน ซึ่่�งจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การรัับสมััครคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ (Young
Talent) และพััฒนาความพร้้อมให้้ทุุกคนมีีโอกาสเติิบโตก้้าวหน้้าขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงในอนาคต (Future Leader) โดยผ่่านขั้้�นตอนของ
การประเมิินพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง (High Potential) และได้้รัับการพััฒนาตามแผนที่่�วางไว้้เป็็นรายบุุคคล (Individual Development Plan)
โดยมีีการมอบหมายงานที่่�ท้้าทาย หมุุนเวีียนงาน เพื่่�อพััฒนาทัักษะของความเป็็นผู้้�นำำ� และความรอบรู้้�ของงานในทุุกด้้าน ซึ่่�งการเตรีียมบุุคลากร
ของบริิษััทดัังกล่่าวได้้ถููกกระทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดความพร้้อมในการทดแทนสำำ�หรัับกรณีีที่่�มีีตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงว่่างลง

รายงานความยั่งยืน 2564

037

หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และคุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือผู้้�บริิหารสููงสุุด

1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน พิิจารณาคุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กรรมการผู้้�จััดการ และตำำ�แหน่่งอื่่น� ใดที่่เ� ทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งดังั กล่่าว โดยคำำ�นึึงถึึง
ความรู้้� ประสบการณ์์ และความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท รวมถึึงการอุุทิิศเวลา และความพยายามในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กรรมการผู้้�จััดการ และตำำ�แหน่่งอื่่�นใด
ที่่�เทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
2. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กำำ�หนดวิิธีีการสรรหา คััดเลืือก และเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่มีีคุุ
� ณสมบััติิเหมาะสมกัับลัักษณะ
เฉพาะขององค์์กร และเป็็นไปตามระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้เข้้ารัับตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่  กรรมการผู้้�จััดการ และตำำ�แหน่่งอื่่�นใด  ที่่�เทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือนำำ�เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี แล้้วแต่่กรณีีพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน พิิจารณาคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระให้้มีีความครบถ้้วน ตามหลัักเกณฑ์์ของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และประกาศอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. คณะกรรมการบริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม และครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด  เพื่่�อเข้้ารัับ
การพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี โดยได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิ และ
ลัักษณะต้้องห้้ามไว้้ดัังนี้้�
(1) มีีคุุณสมบััติิถููกต้้อง และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายบริิษััทมหาชนจำำ�กััด กฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นใด รวมถึึงข้้อบัังคัับ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
(2) มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งกรรมการที่่�มีีทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
พื้้�นฐานการศึึกษา และเข้้าใจถึึงลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััท  ตาม Board Skill Matrix ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ความรู้้�และทัักษะ
ด้้านการบริิหารธุุรกิิจ ด้า้ นการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ ด้า้ นบััญชีีการเงิินและการลงทุุน ด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้า้ นเทคโนโลยีี ด้้านการค้้า
ระหว่่างประเทศ ด้้านการขนส่่ง ด้้านกฎหมาย ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง และด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
(3) มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร
(4) สามารถทุ่่�มเทอุุทิิศเวลาได้้อย่่างเต็็มเม็็ดเต็็มหน่่วย มีีสุุขภาพร่่างกายที่่�แข็็งแรง และจิิตใจที่่�สมบููรณ์์ สามารถเข้้าประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการเตรีียมตััวเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมเป็็นอย่่างดีี มีีส่่วนร่่วมที่่�สร้้างสรรค์์ใน
การประชุุม มีีความตรงไปตรงมา มีีความกล้้าหาญในการแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุม และ/หรืือเป็็นนัักธุุรกิิจที่่�มีีชื่่�อเสีียง
มีีประวััติิการทำำ�งาน และจริิยธรรมที่่�ดีีงาม และได้้รัับการยอมรัับจากสัังคม
(5) ไม่่เป็็นบุุคคลต้้องห้้ามมิิให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย ตามที่่�หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด  หรืือ
มีีลัักษณะที่่�แสดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
(6) พิิจารณาถึึงคุุณสมบััติิอื่่�นๆ ที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบและโครงสร้้างของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของ
บริิษััท ผ่่านกระบวนการที่่�โปร่่งใส และสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
5. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารระดับั สููง สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กรรมการผู้้�จััดการ และตำำ�แหน่่งอื่่�นใดที่่�เทีียบเท่่ากัับตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
6. คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี (ไม่่รวมกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) แล้้วแต่่กรณีีพิิจารณาอนุุมััติิ
บทบาทและความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการบริิษััท และผู้้บ� ริิหารให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� มาโดยตลอด เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทบรรลุุตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ  และค่่านิิยมที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ โดยได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยจำำ�นวน 5 คณะ ประกอบด้้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรองงานด้้านต่่าง ๆ ตามขอบเขตที่่�ได้้รัับมอบหมายของคณะกรรมการชุุดย่่อย
แต่่ละคณะ รวมถึึงการรายงานผลการปฏิิบััติหิ น้้าที่่ต่่� อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้ก� รรมการชุุดย่่อยต้้องมีีคุุณสมบััติิ
ที่่ส� อดคล้้องตามกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด บริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ การรายงาน
ของคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยของแต่่ละคณะของบริิษััทด้้วย
สำำ�หรัับบทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหาร

บทบาทหน้้าที่่�

ประกอบไปด้้วยคณะกรรมการที่่�เป็็นอิิสระอย่่างน้้อย 3 ท่่าน ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิผล
รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการเกี่่�ยวโยงหรืือรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ให้้มีีความถููกต้้อง และครบถ้้วน
พิิจารณาให้้คำำ�แนะนำำ�ในการกำำ�หนดกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้มีีความเหมาะสมกัับโครงสร้้างของกลุ่่�มบริิษััท  ตลอดจนปรัับปรุุง
ให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
และกํํากัับดููแลการปฏิิบััติงิ านของผู้้บ� ริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการ และนโยบายอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งสอบทานร่่วมกัับฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท 
รวมถึึงจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด ตลอดจนกลั่่�นกรองความเหมาะสมของหลัักเกณฑ์์การ
จ่่ายค่่าตอบแทนทุุกประเภท และผลประโยชน์์อื่่�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม เพีียงพอ สำำ�หรัับการจููงใจ
ให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท  และ
สร้้างประโยชน์์ให้้กัับบริิษััทในระยะยาว
กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนให้้มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรและการบริิหารจััดการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายทางธุุรกิิจ  รวมถึึงสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
สอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่�ยง เพิ่่�มการติิดตามความเสี่่�ยงที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อองค์์กรและ
ดำำ�เนิินการให้้องค์์กรมีีการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม
กำำ�หนดนโยบาย ทิิศทาง กลยุุทธ์์ และโครงสร้้างการบริิหารงานหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ที่่กำ� ำ�หนดให้้สอดคล้้องและสนัับสนุุนต่่อสภาพเศรษฐกิิจและการแข่่งขััน เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิ รวมทั้้�งกำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนา งบประมาณ นโยบายการเงิิน
การลงทุุนของบริิษััท  รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้นโยบายภาพรวม มีีความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ และ
เป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท

จรรยาบรรณธุุรกิิจและการต่่อต้้านการทุุจริิต
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีีคู่่�มืือจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท  เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกระดัับยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ นัับตั้้�งแต่่การปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่งทางการค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และ
สัังคมโดยรวม เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท มีีประสิิทธิิภาพ มีีจริิยธรรม โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีี
แนวปฏิิบััติิการติิดตามการปฏิิบััติิตามจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ  และรายงานผลต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อให้้มีี
การติิดตามการปฏิิบััติิตามจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท  และส่่งเสริิมให้้มีีการดำำ�เนิินการจััดการกรณีีที่่�ฝ่่าฝืืนจริิยธรรม
และจรรยาบรรณธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิคู่่�มืือจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจฉบัับปรัับปรุุง โดยฉบัับปััจจุุบัันได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััทเมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 และถืือเป็็นระเบีียบสููงสุุดที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของกลุ่่ม� บริิษััท โดยปััจจุุบัันได้้กำำ�หนด
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับลงนามรัับทราบพร้้อมทั้้�งนำำ�ไปปฏิิบััติิในการทำำ�งานต่่อไป
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการทบทวนปรัับปรุุงนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น นโยบายการให้้หรืือรัับของขวััญ
หรืือทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด และคู่่�มืือจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ (Code of Conduct) เพื่่�อให้้ครบถ้้วน ครอบคลุุมถึึงการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นในทุุก ๆ ด้้าน รวมถึึงเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ และการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองจากโครงการ
แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น (Collective Action Coalition: CAC) มาโดยตลอด โดยได้้ร่่วม
ลงนามในคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์ของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2557
และได้้รัับการต่่ออายุุการรัับรองเข้้าเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และสิ้้�นสุุดการรัับรองในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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กลไกรัับข้้อร้้องเรีียนการไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ และการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
พีีทีีจีี สื่่�อสารช่่องทางในการร้้องเรีียนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับทราบผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท และอิินทราเน็็ต โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถ
ส่่งข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ หรืือจรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท  โดยมีีกระบวนการ
จััดการข้้อร้้องเรีียนดัังนี้้�
ขั้้�นตอน

กระบวนการ

1. แจ้้งข้้อร้้องเรีียน
2.	รัับข้้อร้้องเรีียน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและพนักงาน
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เว็บไซต์บริษัทฯ : www.ptgenergy.co.th
อีเมล์ : whistleblower@pt.co.th
จดหมาย : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 33
3. การดํําเนิินการภายใต้้นโยบายการแจ้้งเบาะแส • เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััทแจ้้งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดํําเนิินการ
หรืือข้้อร้้องเรีียน
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
• มีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน โดยไม่่เปิิดเผยข้้อมููล
ผู้้�ร้้องเรีียน
• หน่่วยงานหรืือผู้้ต� รวจสอบข้้อร้้องเรีียนรายงานผลการตรวจสอบแก่่เลขานุุการ
คณะกรรมการบริษัท
4. รายงานผล
• สรุุปรายงานข้้อร้้องเรีียนด้้านทุุจริิตแก่่คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส
• สรุุปรายงานข้้อร้้องเรีียนด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจแก่่คณะกรรมการกํํากัับ
ดููแลกิิจการรายไตรมาส

ผลการดำำ�เนิินงาน

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ

เพื่่อ� ให้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ คณะกรรมการบริิษััทได้้ทำำ�แบบประเมิินผลการปฏิิบััติงิ าน
ของคณะกรรมการบริิษััท  อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยมีีการประเมิินรายบุุคคลและ
รายคณะ 2 รููปแบบดัังนี้้� 1) การประเมิินคณะกรรมการบริิษััท  และ 2) ประเมิินคณะกรรมการชุุดย่่อย รายละเอีียดปรากฏในแบบ 56-1
One Report หััวข้้อ “รายงานผลการดำำ�เนิินสำำ�คััญงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

ตััวชี้้�วััด

คณะ
กรรมการ
บริิษััท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

คณะ
กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

จำำ�นวนการประชุุม (ครั้้�ง)
สััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุม (%)
ผลการประเมิินการปฏิิบััติงิ านรายคณะ (%)

9
100
97.45

10
100
98.90

12
100
98.88

4
90
97.80
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คณะ
กรรมการ
กำำ�กัับดููแล
กิิจการ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิิจารณา
ค่่าตอบแทน

5
100
100

5
100
98.61

รายงานความยั่งยืน 2564

การพััฒนาศัักยภาพของคณะกรรมการ
ตามนโยบายของบริิษััท พีีทีีจีี ส่่งเสริิมให้้กรรมการทุุกท่่านได้้รัับการพััฒนาและเข้้ารัับการอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพเพิ่่�มเติิม อาทิิ
การเข้้าอบรมหลัักสููตรจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Institute of Thai Directors: IOD) หรืือหลัักสููตรและการสััมมนาอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท โดยในปีี 2564 กรรมการบริิษััทได้้เข้้าอบรมในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
หลัักสููตร

- หลัักสููตร TLCA CFO Professional Development Program
ครั้้�งที่่� 5/2564  หััวข้้อ“Fraud & Cyber Security Risk
- หลัักสููตร Governance, Stewardship & Sustainability

สถาบััน

จำำ�นวนคณะกรรมการที่่เ� ข้้าร่่วม (ราย)

- สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

- The International Corporate
Governance Network (ICGN)
- หลัักสููตรกฎหมายฟอกเงิิน สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รายงาน โดยบริิษััท ฟิินลิิค - บริิษััท ฟิินลิิค จำำ�กััด

1

การสื่่�อสารและกิิจกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการต่่อต้้าน
การทุุจริิต
พีีทีีจีี ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ภายใต้้นโยบายการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และคู่่�มืือจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ  โดยมีี
การสื่่อ� สารนโยบายและแนวปฏิิบััติที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
ได้้รัับทราบ สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานของปีี 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• จััดหลัักสููตรปฐมนิิเทศให้้กัับพนัักงานใหม่่ในหััวข้้อ การต่่อต้้าน
การทุุจริิต จริิยธรรมและจรรยาบรรณของธุุรกิิจ  และการบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยมีีพนัักงานใหม่่เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 252 คน
• บริิษััทจััดให้้มีีการอบรมให้้ความรู้้� หลัักสููตรการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น จริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ  ให้้กัับพนัักงานและ
ผู้้�บริิหาร (On Boarding) ของกลุ่่�มบริิษััท และจััดอบรมหลัักสููตร
ทำำ�งานอย่่างไรให้้โปร่่งใส ไร้้ทุุจริิต แบบคน PT ให้้แก่่พนัักงาน
ปีีละ 1 ครั้้�ง โดยมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ตลอดจนการพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร
• กำำ� หนดให้้ พนัั กงานร่่วมจััดทำำ� แบบประเมิิ น ความตระหนัักรู้้�
ในเรื่่อ� งการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ�
วิิเคราะห์์ประสิิทธิผิ ลความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของพนัักงาน และส่่งเสริิมการปฏิิบััติิงานบนพื้้�นฐาน
ของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 
• สื่่�อสารแนวปฏิิบััติิในการบริิจาคหรืือสนัับสนุุนเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อ
การกุุศลฉบัับปรัับปรุุงให้้กัับบุุคลากรได้้รัับทราบ รวมถึึงจััดอบรม
ให้้หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวได้้
นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
• บริิษััทได้้มีีการประกาศงดรัับ หรืือให้้ของขวััญ หรืือทรััพย์์สิินหรืือ
ประโยชน์์อื่่�นใด (No Gift Policy) ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่  และ
ในโอกาสอื่่น� ใด ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ www.ptgenergy.co.th และ
จดหมายจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 
ถึึงคู่่�ค้้าของกลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท
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041

การบริิหาร
ความเสี่่�ยงและ
ภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ร้้อยละของระดัับความเสี่่�ยง
องค์์กรที่่�ลดลง

เป้้าหมาย

20%
32%

ผลการดำำ�เนิินงาน

042

ความเสี่่�ยง และโอกาส
ภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากปััจจััยต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมายกฎระเบีียบ และเทคโนโลยีี
ใหม่่  ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้ โดย
ปััจจุุบัันผู้้�บริิโภคเริ่่�มหัันมาสนใจในเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
จากเทรนด์์ในเรื่่�องของสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��ทำำ�ให้้ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับพลัังงานต้้องมีีการปรัับตััวอย่่างมาก เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคหัันมา
ใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานทดแทนมากขึ้้�น รวมทั้้�งในปััจจุุบััน
เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทในการใช้้ชีีวิิตอย่่างมาก ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
พฤติิกรรมการบริิโภค รวมถึึงการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�บริิโภคก็็
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการต้้อง
ผลิิตสิินค้้าหรืือบริิการให้้ทัันสมััย รวดเร็็ว และตรงตามความต้้องการ
ของลููกค้้าอยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งส่่งผลให้้ความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ (Emerging
Risk) อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ถืือเป็็นความท้้าทายของบริิษััทอย่่างมากที่่�จะ
ทำำ�ให้้ธุุรกิิจเติิบโตได้้ในสถานการณ์์ปััจจุุบััน และยัังมีีความท้้าทาย
ในเรื่่�องของความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันที่่�เกิิดจากปััจจััยภายนอก
อาทิิ สงครามระหว่่างประเทศ ปััญหาความขััดแย้้งของกลุ่่ม� ประเทศ
ผู้้�ผลิิตน้ำำ��มััน ภาวะเศรษฐกิิจของโลกที่่�ค่่อนข้้างถดถอย ทำำ�ให้้เกิิด
ความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันอย่่างมาก นอกจากนี้้�สถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ในปีี 2564 ที่่�ส่่งผล
ต่่อภาวะเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ตลอดจนเศรษฐกิิจของประเทศไทย โดย
เฉพาะภาคการท่่องเที่่ย� วของประเทศหดตััวลงอย่่างมาก ผู้้บ� ริิโภคไม่่
จัับจ่่ายใช้้สอยและลดการเดิินทางลง พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคเปลี่่ย� นแปลง
ไปสู่่�การดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ปััจจััยเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้
อุุปสงค์์และอุุปทานของน้ำำ��มัันมีีความผัันผวนในช่่วงสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก
ของบริิษััท ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทที่่�มีี
ความสำำ�คััญอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง บริิษััทจึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
บริิหารความเสี่่�ยง โดยถืือว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นองค์์ประกอบ
ที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัันทุุกระดัับ ทั้้�งใน
ระดัับองค์์กร ระดัับฝ่่าย และกระบวนการ ซึ่่�งการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลจะช่่วยเพิ่่�มโอกาสและลดความไม่่
แน่่นอนของผลการดำำ�เนิินงานโดยรวม สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มต่่อองค์์กร
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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แนวทางการบริิหารจััดการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทที่่�ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงที่่�
หลากหลาย และอาจทำำ�ให้้ธุรุ กิิจไม่่บรรลุุเป้้าหมายตามที่่กำ� ำ�หนดได้้
พีีทีีจีี จึึงให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของการบริิหารความเสี่่�ยง โดยการ
บริิหารความเสี่่�ยงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อลด
ระดัับความเสี่่�ยง และป้้องกัันหรืือบรรเทาความเสีียหายที่่�อาจเกิิด
ขึ้้น� ในอนาคต และยัังให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่ง� กัับการบริิหารความ
เสี่่�ยงตามหลัักมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดย
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Enterprise
Risk Management) ตามกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง COSO-ERM
2017 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท ทั้้�ง
ยัังกำำ�หนดให้้มีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านความยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� เป็็น
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
สัังคม (Social) และบรรษััทภิิบาล (Governance) หรืือ ESG โดย
บููรณาการประเด็็นด้้าน ESG กัับการจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กร
(Enterprise Risk Management: ERM) ด้้วย

พีีทีีจีี  ได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรขึ้้�น
เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้กรรมการบริิษััท ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงานทุุกระดับั
ถืือปฏิิบััติิ และมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตามกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่ย� งที่่เ� ป็็นมาตรฐาน ควบคู่่ไ� ปกัับกระบวนการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
องค์์กร โดยกำำ�หนดให้้การบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นหน้้าที่่ข� องกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับที่่�ต้้องตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีี
ในการปฏิิบััติิงาน โดยให้้นำำ�หลัักการและกระบวนการบริิหารความ
เสี่่�ยงไปใช้้ปฏิิบััติิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งาน เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสและ
ลดความไม่่แน่่นอนในผลการดำำ�เนิินงานโดยรวมขององค์์กร และ
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น บริิษััท
จึึงได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�
ในการกำำ�หนดนโยบาย กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง กำำ�กัับดููแล
และสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายทางธุรุ กิิจ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร พร้้อม
ทั้้ง� รายงานสถานะความเสี่่ย� ง วิิเคราะห์์ ประเมิิน และบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง

โครงสร้้างการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
คณะกรรมการ
บริิษััท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

คณะทำำ�งานบริิหาร
ความเสี่่�ยงองค์์กร

สายงาน
Office of
Transformation
and Innovation

กลุ่่�มหน่่วยธุุรกิิจ
(Business Unit)

กลุ่่�มหน่่วยงาน
สนัับสนุุน
(Support Unit)

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator
ส่่วนบริิหารความเสี่่�ยง
(เลขานุุการคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง)
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043

สำำ�หรัับกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทมีีการดำำ�เนิิน
การระบุุความเสี่่�ยง ประเมิินความเสี่่�ยงจากปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�จะ
ส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้พิิจารณาความเสี่่�ยง
จากบริิ บททั้้� งภายในและภายนอกองค์์ก ร จากความต้้องการ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จากกฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกำำ�หนดแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็น
รููปธรรมครอบคลุุมทั่่ว� ทั้้ง� องค์์กร โดยมุ่่ง� หวัังที่่จ� ะลดระดับั ความเสี่่ย� ง
ด้้านต่่าง ๆ ให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ และเพื่่�อ
สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยการแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััท
จะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น รวมถึึงติิดตามและรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยง
ระดับั องค์์กร และความเสี่่ย� งระดัับหน่่วยงาน รายงานต่่อคณะทำำ�งาน
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินงานเกิิดผลสำำ�เร็็จได้้ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทั้้�ง
ในระยะสั้้�น และระยะยาวขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง

การระบุุความเสี่่�ยง

การติิดตามและ
รายงานผลการ
บริิหารความเสี่่�ยง

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง

การจััดการ
ความเสี่่�ยง

การสร้้างวััฒนธรรมด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กร
พีีทีีจีี มุ่่�งมั่่�น สนัับสนุุน และส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง โดยบริิษััทได้้ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในกระบวนการ
และแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� งแก่่กรรมการบริิษััท ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีการจััดทำำ�สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์เกร็็ดความรู้เ้� กี่่ย� วกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยง ปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ เผยแพร่่ให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้เรีียนรู้้� มีีการจััดทำำ�ข่่าวสารส่่งให้้ผู้้�บริิหารได้้รัับทราบสถานการณ์์
ความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ จััดอบรมให้้ความรู้้�ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง และ
พนัักงาน เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ทุุกคนในองค์์กร อาทิิ มีีการเชิิญบริิษััทคู่่�ค้้าร่่วมแบ่่งปัันข้้อมููล (Sharing)
การดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้แก่่กรรมการบริิษััท  และผู้้�บริิหาร ซึ่่�งถืือเป็็นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�กัันระหว่่างองค์์กรด้้วย
นอกจากนี้้�ในส่่วนของคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ประกอบด้้วยตััวแทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ จะทำำ�หน้้าที่่�ในการประสานงานกัับส่่วน
บริิหารความเสี่่�ยง ในการนำำ�นโยบายและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงเผยแพร่่ในหน่่วยงานเพื่่�อไปสู่่�การปฏิิบััติิในระดัับกระบวนการของ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ในองค์์กร และติิดตามให้้หน่่วยงานดำำ�เนิินการตามกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงโดยมีีการระบุุ วิิเคราะห์์ ประเมิิน
และจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึงติิดตามรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ทุุกหน่่วยงานตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีในการปฏิิบััติิงาน
และส่่งเสริิมให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังให้้บุุคลากรทุุกระดัับได้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญและการมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการด้้านบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมที่่�นำำ�ไป
สู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้องค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อบรมพนัักงาน

044

อบรมกรรมการบริิษััท

อบรมผู้้�บริิหาร
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ผลการดำำ�เนิินงาน
พีีทีีจีี ได้้ทบทวน พััฒนา และปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ� ให้้สามารถตอบรัับกัับสภาพแวดล้้อม
ของธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยได้้ดำำ�เนิินการระบุุความเสี่่�ยง ประเมิินความเสี่่�ยงจากบริิบทองค์์กร และปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�จะส่่งผลกระทบ
ต่่อองค์์กร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) และกำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยง จััดทำำ�ตััว
ชี้้วััด
� ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicators : KRIs) รวมถึึงติิดตามและรายงานผลการบริิหารความเสี่่ย� งรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
และคณะกรรมการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้การบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและเกิิดประสิิทธิผิ ลสููงสุุด และทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งภายใต้้การเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� โดยบริิษััทมีีการระบุุความเสี่่ย� งองค์์กรแยกตามมิิติด้ิ า้ นความยั่่ง� ยืืน ดังั นี้้�
มิิติิด้้านความยั่่�งยืืน

ความเสี่่�ยง

เศรษฐกิิจ

•
•
•
•
•

สัังคม

•
•

สิ่่�งแวดล้้อม

•
•

ความเสี่่�ยงจากภาวะการแข่่งขัันในธุุรกิิจ
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาน้ำำ��มััน
ความเสี่่�ยงในการขยายการลงทุุนในธุุรกิิจเดิิมและธุุรกิิจใหม่่
ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ความเสี่่�ยงจากผลกระทบอัันเกิิดจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรัสโควิด-19  
ความเสี่่�ยงในการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ความเสี่่ย� งจากผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงนโยบายภาครััฐ
กฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
ความเสี่่�ยงในด้้านความปลอดภััยต่่อชุุมชนและสัังคม
ความเสี่่� ย งจากการดำำ� เนิิ น การที่่� อ าจส่่งผลกระทบด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม

ประเภท

•
•
•
•
•

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน

• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
• ความเสี่่ย� งด้้านกฎระเบีียบ
• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
• ความเสี่่ย� งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)
พีีทีีจีี  ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพิิจารณาประเด็็นความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดใหม่่ (Emerging Risk) เพิ่่ม� ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ทัันต่่อความท้้าทายทางธุรุ กิิจที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้อยู่่ต� ลอดมากขึ้้น� ซึ่่ง� อาจ
จะทำำ�ให้้สููญเสีียความสามารถในการแข่่งขััน ส่่งผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงความเชื่่อ� มั่่น� และความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ของบริิษััทได้้ เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่  บริิษััทได้้ติิดตามข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย เทคโนโลยีี และอื่่�น ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ และระบุุความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)
เพื่่�อแสวงหาโอกาสและลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต และอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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1. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี (Disruptive Technology)

ประเภท:
ระยะเวลา:
รายละเอีียด :

ผลกระทบ:

มาตรการในการ
จััดการ:

046

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
ความเสี่่�ยงระยะปานกลาง 3-5 ปีี
ในปััจจุุบััน เรื่่�องของการเปลี่่�ยนแปลงด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี (Disruptive Technology) กำำ�ลัังเข้้ามา
มีีอิิทธิิพลมากขึ้้�น เพราะทุุกธุุรกิิจต่่างก็็ใช้้เทคโนโลยีีใหม่่  ๆ เข้้ามาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
ด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างศัักยภาพในการแข่่งขัันให้้เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในเรื่่�องของวิิวััฒนาการความก้้าวหน้้าทาง
ด้้านเทคโนโลยีี และพลัังงานทางเลืือกที่่�เริ่่�มมีีบทบาทมากขึ้้�นในธุุรกิิจพลัังงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเทคโนโลยีี
ยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�พััฒนาอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เกิิดเทคโนโลยีีที่่�มีีศัักยภาพมากขึ้้�นอยู่่�ตลอด  การพััฒนา
ตลาดของรถยนต์์ที่ขัั่� บเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้า (EV) ในประเทศไทยมีีอััตราการเติิบโตที่่�สููงขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ โดยมีี
ยอดจดทะเบีียนรถยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างก้้าวกระโดดในแต่่ละปีี อัันเนื่่อ� งมาจากกระแสการรณรงค์์ใช้้พลัังงาน
สะอาดแทนพลัังงานฟอสซิิล และภาครััฐมีีนโยบายส่่งเสริิมและให้้การสนัับสนุุนโครงการเกี่่�ยวกัับรถยนต์์
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้า (EV) หรืือพลัังงานทดแทนมากขึ้้�น อีีกทั้้�งผู้้�บริิโภคให้้ความสนใจในเทรนด์์
ของสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��  หากผู้้�บริิโภคมีีการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงานอย่่างรวดเร็็วอาจจะส่่งผลให้้
ความต้้องการในการใช้้น้ำำ��มัันในอนาคตลดลง
หากการปรัับตััวจากการเปลี่่�ยนแปลงของนวััตกรรมและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว อาจทำำ�ให้้
บริิษััทปรัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  รวมถึึงเตรีียมการรองรัับด้้านเทคโนโลยีี ด้้านการพััฒนานวััตกรรมให้้
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและตอบสนองต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััลไม่่ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
อาจส่่งผลต่่อรายได้้และการเติิบโตของบริิษััท
บริิษััทดำำ�เนิินการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อลดผลกระทบต่่อเป้้าหมายทางธุุรกิิจ  โดยการขยายการลงทุุน
สู่่�ธุุรกิิจ  Non-Oil เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ และในส่่วนของ
การเตรีียมการรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีียานยนต์์ไฟฟ้้า บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับการไฟฟ้้าฝ่่าย
ผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) จััดตั้้�งสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า EleX by EGAT ภายในสถานีีบริิการน้ำำ��มัันพีีทีี เพื่่อ� ให้้
บริิการสำำ�หรัับรถยนต์์ที่ขัั่� บเคลื่่อ� นด้้วยพลัังงานไฟฟ้้าที่่อ� าจจะมีีปริิมาณเพิ่่ม� ขึ้้น� ในอนาคต ซึ่่ง� บริิษััทมีีแผนขยาย
สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า โดยคาดว่่าจะติิดตั้้�งจำำ�นวน 300 แห่่งภายใน 4 ปีี (ปีี 2564-2568) โดยเน้้นให้้ครอบคลุุม
ในแหล่่งพื้น้� ที่่ศัั� กยภาพและแหล่่งท่่องเที่่ย� วที่่สำ� ำ�คััญของประเทศไทย นอกจากนี้้� ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 บริิษััทได้้เพิ่่ม� มาตรการรัับมืือและบริิหารจััดการผลกระทบหลัังวิิกฤติิิิิิิิิโิ�������� ควิิด-19 เพื่่อ� สร้้าง
การเติิบโตช่่วงการดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) และการดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีถััดไป (Next Normal) ในระยะยาว
เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมในการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่ยุุ� คดิิจิทััิ ลที่่เ� น้้นความรวดเร็็ว ทัันสมััย และลดการสััมผััส ให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินกลยุุทธ์์องค์์กรที่่�เน้้นธุุรกิิจ Non-Oil เชื่่�อมโยงกัับ Digital Platform เพิ่่�มมากขึ้้�น บริิษััทจึึงพััฒนา
ระบบการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างครบวงจร โดยเชื่่�อมโยงการให้้บริิการผ่่านบััตร PT Max Card
และแอพพลิิเคชั่่�น PT Max Rewards เพื่่�อเป็็นแพลตฟอร์์มการเชื่่�อมต่่อระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์ (O2O)
เข้้าไว้้ด้้วยกััน รองรัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไปในยุุคโควิิด-19 ที่่�เน้้นการทำำ�ธุุรกรรมดิิจิิทััลมากขึ้้�น
โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ระบบการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อตอบโจทย์์์�การก้้้�าวเข้้้�าสู่่่�สััั�งคมยุุคดิิิ�จิิิ�ทััั�ล
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2. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change)

ประเภท:
ระยะเวลา:
รายละเอีียด :

ผลกระทบ :
มาตรการในการ
จััดการ:
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ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Risk)
ความเสี่่�ยงระยะยาว มากกว่่า 5 ปีี
ปััจจุุบัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นความเสี่่�ยงที่่�มีีความท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นอย่่างมาก
และมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม รวมถึึงสิ่่�งแวดล้้อม เนื่่�องจากหาก
มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่มีีการเตรีียมพร้้อมรัับผลกระทบ เช่่น ภััยแล้้ง หรืืออุุทกภััย
ที่่ก่่� อให้้เกิิดความสููญเสีียต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สินิ รวมถึึงอุุณหภููมิิที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วซึ่่ง� ส่่งผลต่่อปริิมาณ
ผลิิตผลทางการเกษตร โดยปััจจััยดัังกล่่าว ส่่งผลให้้การบริิโภคน้ำำ��มัันผ่่านสถานีีบริิการในประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคเกษตรลดน้้อยลง หรืือทำำ�ให้้บริิษััทไม่่สามารถจััดส่่งน้ำำ��มััน และเปิิดสถานีีบริิการได้้ในพื้้�นที่่�ที่่�เกิิด
อุุทกภััย นอกจากนี้้ ยัั� งพบปััญหาในเรื่่อ� งของฝุ่่น� PM 2.5 ที่่เ� ป็็นมลพิิษในปััจจุุบััน ซึ่่ง� สาเหตุุของการเกิิด PM2.5
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเผาไหม้้ ทั้้ง� จากเครื่่อ� งยนต์์ของยานพาหนะต่่าง ๆ และการเผาวััสดุุต่่าง ๆ และยัังทำำ�ให้้
เกิิดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่เ่� ป็็นสาเหตุุหลัักของการเกิิดก๊า๊ ซเรืือนกระจกเป็็นอย่่างมาก ซึ่่ง� ปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมีีความรุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ส่่งผลให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนทางสัังคมที่่�
มุ่่�งเน้้นการลดมลภาวะจากคาร์์บอนและการตั้้�งเป้้าหมายปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน รวมถึึงสัังคมมีีการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้พลัังงานทดแทนเพื่่�อสนัับสนุุนพลัังงานสะอาดที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รองรัับการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��  และภาครััฐยัังมีีนโยบายสนัับสนุุนรถยนต์์ไฟฟ้้า
ให้้ลดการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวเพื่่�อลดปััญหามลพิิษดัังกล่่าว
กระทบต่่อโอกาสในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของบริิษััท และบริิษััทอาจต้้องพิิจารณาในการปรัับเปลี่่ย� นแผนธุุรกิิจเพื่่อ�
ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปสู่่สัั� งคมคาร์์บอนต่ำำ�� จึึงอาจส่่งผลให้้เงิินลงทุุนสููง
กว่่างบประมาณที่่�ตั้้�งไว้้
บริิษััทมีีเจตนารมณ์์ในการร่่วมบรรเทาปััญหาการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยกำำ�หนดกลยุุทธ์์การบริิหาร
จััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อตอบสนองต่่อเป้้าหมายตามแผนพลัังงานชาติิ ซึ่่�งสนัับสนุุนให้้
ประเทศไทยสามารถมุ่่ง� สู่่พลัั
� งงานสะอาด และลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ ภายใน
ปีี พ.ศ. 2608-2613 ซึ่่�งบริิษััทมุ่่�งเป้้าลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้ 6,794 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่าภายในปีี พ.ศ. 2570 และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการร่่วมลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านการดำำ�เนิินการจััด
เก็็บข้้อมููลและคำำ�นวณปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ  และมีีการส่่งเสริิมกิิจกรรม
เพื่่อ� อนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและสร้้างแหล่่งดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้เป็็นไปตามกรอบการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สภาพภููมิิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และมีีการบริิหารความเสี่่ย� ง
ให้้สอดคล้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรรวมทั้้�งยัังได้้จััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและ
โอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ตามหลัักการของ Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD) เพื่่อ� จััดทำำ�ข้อ้ มููลความเสี่่ย� งและโอกาส รวมถึึงผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท  และกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่่�อพร้้อมรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ที่จ่� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต รวมถึึงบริิษััทมีีการขยายการติิดตั้้ง� โครงการโซลาร์์รููฟท็็อปในสถานีีบริิการ
ทั่่�วประเทศ โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายสััดส่่วนการใช้้ไฟฟ้้าต่่อยอดขายผ่่านสถานีีบริิการ COCO ในปีี 2564
ให้้ลดลงจากปีีฐาน (2561) ร้้อยละ 5 ซึ่่�งจะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และสามารถตอบสนองต่่อ
ความเสี่่�ยงในเรื่่�องอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�นจากภาวะโลกร้้อนได้้

047

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การระบุุความเสี่่�ยง
(Identify)

ระบุุความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทั้้�ง 2 ด้้านคืือ
1) ความเสี่่�ยงทางกายภาพ (Physical Risk) และ
2) ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�� (Transition Risk) ตามกรอบการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ

การประเมิินระดัับ
ความเสี่่�ยง
(Assess)

ประเมิินระดัับความเสี่่�ยงว่่าความเสี่่�ยงนั้้�นมีีความรุุนแรงอยู่่�ในระดัับใด (ต่ำำ��-สููงที่่�สุุด) ซึ่่�งมีีการประเมิินก่่อน
การบริิหารจััดการ (Inherent Risk) และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เปลี่่�ยนแปลงหลัังการควบคุุมหรืือการบริิหาร
จััดการ (Residual Risk) โดยจะใช้้เกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กร ที่่�มีีการประเมิินโอกาสเกิิด
(likelihood) คืือ ความน่่าจะเป็็นที่่�จะเกิิดขึ้้�น ระยะเวลา หรืือความถี่่� และการประเมิินผลกระทบ (Impact) คืือ
ผลกระทบทางด้้านการเงิิน เช่่น กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีี มููลค่่าความเสีียหาย อััตราผลตอบแทน และเงิินลงทุุน

การจััดการ
ความเสี่่�ยง
(Manage)

หลัังจากการประเมิินระดัับความเสี่่�ยง จะต้้องมีีการระบุุมาตรการจััดการเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับประเด็็นความเสี่่�ยง
ที่่�อยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้ (ระดัับสููง-สููงที่่�สุุด) เพื่่อให้้มีีการควบคุุมความเสี่่�ยงของประเด็็นนั้้�น ๆ
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้

การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Management)
ภััยคุุกคามต่่าง ๆ ในปััจจุุบัันมีีโอกาสที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิินขึ้้�นเมื่่�อใดก็็ได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััทไม่่สามารถดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยอาจเกิิดจากภััยธรรมชาติิ อุุบััติิเหตุุ 
การก่่อความไม่่สงบทางการเมืือง การก่่อการร้้าย โรคระบาดหรืือ
โรคอุุบััติิใหม่่ ความผิิดพลาดของอุุปกรณ์์ในการทำำ�งาน และภััยอัันตราย
อื่่น� ๆ ที่่ย� ากต่่อการคาดการณ์์ได้้ ซึ่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่รุุ� นแรง
และอาจทำำ�ให้้ธุรุ กิิจหยุุดชะงัักไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่
ในปีี 2564 ที่่ส่่� งผลต่่อภาวะเศรษฐกิิจทั่ว่� โลก ตลอดจนเศรษฐกิิจของ
ประเทศไทย ซึ่่�งทำำ�ให้้ภาคการท่่องเที่่�ยวของประเทศหดตััวลงอย่่าง
มากจากการปิิดประเทศ อีีกทั้้�งการเดิินทางในประเทศลดลงอย่่าง
มากเนื่่อ� งจากผู้้บ� ริิโภคกัักตััวอยู่่บ้� า้ นเป็็นเวลานาน ไม่่ออกมาจัับจ่่าย
ใช้้สอยเท่่าที่่�ควร ส่่งผลให้้อุุปสงค์์และอุุปทานของน้ำำ��มัันมีีความ
ผัันผวนในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 กระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของบริิษััท รวมทั้้�งธุุรกิิจของบริิษััทในเครืือ
ด้้วย นอกจากนี้้ยัั� งส่่งผลต่่อความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� ซึ่่ง� ปััจจััยนี้้ถื� อื เป็็นความเสี่่ย� งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทที่่�มีีความสำำ�คััญอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง
เพื่่อ� จััดการกัับความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� บริิษััทได้้ติดิ ตามข้้อมููล
การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การเมืือง เทคโนโลยีี  และ
ปััจจััยอื่่น� ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� เฝ้้าติิดตามความเสี่่ย� งจากภััยคุุกคาม
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ต่่าง ๆ ที่่อ� าจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ธุรุ กิิจเกิิดการหยุุดชะงัักได้้ เพื่่อ� ช่่วยลด
ความสููญเสีีย ปกป้้องภาพลัักษณ์์ชื่่�อเสีียง กิิจกรรมสำำ�คััญทางธุุรกิิจ 
และเป็็ น การลดโอกาสและผลกระทบของภััยคุุกคามดัั ง กล่่าว
บริิษััทมีีการวางระบบการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business
Continuity Management : BCM) ซึ่่�งถืือเป็็นเครื่่�องมืือในการ
บริิหารความเสี่่�ยงเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินหรืือภััยคุุกคามอััน
อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับวิิกฤติิิิิิิิิ�������การณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ซึ่่�งบริิษััทมีีแผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business
Continuity Plan: BCP) สำำ�หรัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ และมีีการทดสอบ
แผนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 จากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ บริิษััทมีีการออกมาตรการ
ด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยตอบโต้้สถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งเป็็นการบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิิิิิิิิ������� 
และในส่่วนของการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เป็็ น ไป
อย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�น ได้้มีีการทบทวนแผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่� อ ง (BCP) ให้้ ค รอบคลุุมกัับสถานการณ์์ ก ารแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�อาจเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจาก
ปััจจััยต่่าง ๆ อาทิิ ความรุุนแรงของการแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ 
มาตรการของภาครััฐ เป็็นต้้น และได้้กำำ�หนดให้้หน่่วยงานธุุรกิิจ 
(Business Unit) ต่่าง ๆ ทบทวนกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงาน
ให้้รองรัับสถานการณ์์จำำ�ลอง (scenario) ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในส่่วนของการ
ปรัับรููปแบบการทำำ�งานให้้พนัักงานปฏิิบััติงิ าน ณ ที่่พัั� ก (Work From
Home) ซึ่่�งบริิษััทได้้เตรีียมความพร้้อมในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวย
รายงานความยั่งยืน 2564

ควบคุุมและป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และประสาน
ความสะดวกในการปฏิิบััติิงาน Work from Home ให้้กัับพนัักงาน
หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อจััดหาวััคซีีนให้้แก่่พนัักงาน นอกจากนี้้�
อย่่างเพีียงพอ หรืือหากพนัักงานมีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้ามาปฏิิบััติงิ าน
บริิษััทยัังมีีการมอบชุุด “อยู่่ดีีมีีสุุ
� ข” เพื่่อ� ช่่วยเหลืือพนัักงานที่่ไ� ด้้รัับ
ที่่�สำำ�นัักงาน บริิษััทได้้กำำ�หนดสััดส่่วนพนัักงานให้้เข้้ามาสำำ�นัักงาน
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
ไม่่เกิินสััดส่่วนที่่บ� ริิษััทกำำ�หนดของพนัักงานทั้้ง� หมดในแต่่ละฝ่่ายงาน
และต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อน รวมทั้้ง� มีีการแบ่่งทีีม • กลุ่่ม� ลููกค้้า: ให้้บริิการฉีีดพ่่นฆ่า่ เชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ฟรีี สำำ�หรัับรถแท็็กซี่่�
และรถยนต์์ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ ลดความเสี่่�ยง สร้้างความมั่่�นใจ
พนัักงานในการปฏิิบััติงิ าน เพื่่อ� ป้้องกัันพนัักงานติิดเชื้้อ� ทั้้ง� หมด หรืือ
ให้้ กัั บประชาชนที่่� จำ�ำ เป็็ น ต้้ อ งเดิิ น ทาง และช่่วยสนัับสนุุน
พนัักงานไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็น
ร้้านอาหารในสถานีีบริิการ โดยสั่่ง� ข้้าวกล่่อง แล้้วส่่งต่่อความห่่วงใย
ไปอย่่างต่่อเนื่่�องไม่่เกิิดการหยุุดชะงััก นอกจากนี้้� ยัังมีีการติิดตาม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างใกล้้ชิิด  แจกข้้าวกล่่องให้้ลููกค้้า ให้้คนในชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงสถานีี
บริิการน้ำำ��มััน เพื่่�อแบ่่งปัันสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิต
ประเมิินสถานการณ์์ และวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการ
ช่่วยเหลืือธุุรกิิจในช่่วงโควิิด ด้้วยการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้เช่่าในราคา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น Business Operation 󠄏ในส่่วนของสถานีี
พิิเศษ ในเขตกรุุงเทพและปริิมณฑล จััดทำำ�โครงการ “PT LPG
บริิการน้ำำ��มััน การขนส่่งน้ำำ��มััน ธุุรกิิจอื่่�น ๆ ของบริิษััท  รวมทั้้�ง
เพื่่�อแท็็กซี่่� สู้้�วิิกฤติิิิิิิิ�������ิ” เพื่่�อชวนคนไทยร่่วมใจใช้้บริิการแบ่่งเบา
ผลกระทบต่่อความปลอดภััยและสุุขอนามััยของพนัักงาน ตลอดจน
ค่่าใช้้จ่่าย และเพิ่่�มรายได้้ให้้แท็็กซี่่� ที่่�สถานีีบริิการ LPG ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการและแผนรองรัับการ
PT ในเขตกรุุงเทพและปริิมณฑล 50 สถานีี  และจััดกิิจกรรม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ สำำ�หรัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งในด้้านปฏิิบััติิการ
ส่่งเสริิมการขายและมอบส่่วนลดให้้กัับลููกค้้า
(Operation) การบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain Management)
• กลุ่่ม� คู่่ค้� า้ และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ : สื่่อ� สารเรื่่อ� งการบริิหารจััดการ
และสถานะทางการเงิิน (Financial Status)
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ไปยัังคู่่�ค้้า
ปรัับเปลี่่� ย นรููปแบบการจััดกิิ จ กรรมเป็็ นแบบออนไลน์์ เช่่น
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีีการทบทวนเป้้าหมายทางการเงิิน และ
การประชุุมออนไลน์์ และการตรวจประเมิินออนไลน์์ ให้้คู่่ค้� า้ แจ้้ง
แผนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพื่่อ� รัับมืือกัับความเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� าจ
ผลกระทบในการส่่งสิินค้้า เพื่่อ� วางแผนปริิมาณความต้้องการใช้้
เกิิดขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งแผนระยะสั้้�นและระยะยาว อาทิิ
งานและแผนการขนส่่งร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้สามารถส่่งมอบสิินค้้าและ
• ทบทวนแผนการสั่่�งซื้้�อน้ำำ��มัันให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ และ
บริิการให้้ทัันตามกำำ�หนด และหารืือร่่วมกัับคู่่ค้� า้ พัันธมิิตรต่่าง ๆ
ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการเปลี่่ย� นกิิจกรรมทางการตลาดให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ทบทวนแผนการลงทุุนของบริิษััท  เพื่่�อปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับ
เช่่น ขยายเวลา เปลี่่�ยนวิิธีีการจััดกิิจกรรม เป็็นต้้น
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
• กลุ่่�มชุุมชน : มอบคููปองเติิมน้ำำ��มััน PT ให้้มููลนิิธิิต่่าง ๆ เพื่่�อ
• เตรีียมแผนรองรัับในส่่วนของการบริิหารจััดการแหล่่งเงิินทุุน
สนัับสนุุนภารกิิจเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยโควิิด-19 โดยรถยนต์์กลัับไป
• เพิ่่� ม ช่่องทางการจำำ� หน่่ายสิิ น ค้้ า ของบริิ ษััท ในเครืื อ และ
รัักษาตััวที่่�บ้้านเกิิด จััดโครงการตู้้�ปัันสุุขในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
ขยายกลุ่่�มลููกค้้ามากขึ้้�น
นำำ�เครื่่�องดื่่�ม “กาแฟพัันธุ์์�ไทย” ส่่งตรงถึึงมืือบุุคลากรทาง
• กำำ�หนดมาตรการลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
การแพทย์์ ที่่�ให้้บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 และบรรเทา
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และการชะลอตััวของเศรษฐกิิจโลก อาทิิ
ความเดืือดร้้อนชาวสวน โดยร่่วมกัับกรมการค้้าภายในอุุดหนุุน
มาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
มัังคุุด 200 ตััน เพื่่อ� ช่่วยระบายผลผลิิตที่่ล้� น้ ตลาด และนำำ�มาแจก
เพื่่�อรองรัับปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดจากความผัันผวน
ให้้ลููกค้้าที่่เ� ติิมน้ำำ��มัันในสถานีีบริิการ ฟรีี! และยัังร่่วมบริิจาคน้ำำ��ดื่่ม�
ทางเศรษฐกิิ จ  หรืื อ ปัั จจัั ยที่่� ส่่ งผลกระทบต่่อยอดขายใน
เพื่่อ� ส่่งมอบให้้กัับผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 ในโรงพยาบาลสนามทั่่ว� ประเทศ
ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
นอกจากนี้้บ� ริิษััทฯ ยัังเสนอให้้ กระทรวงสาธารณสุุข ใช้้พื้น้� ที่่ส� ถานีี
บริิการน้ำำ��มััน เป็็นสถานที่่�ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
นอกจากนี้้� บริิ ษััท ได้้ ดำำ� เนิิ น มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
เพื่่�อรองรัับการฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนได้้ครอบคลุุมทั่่�วถึึง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ให้้กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ในระยะเวลาที่่�รวดเร็็วขึ้้�น
ได้้เสีีย อาทิิ
• กลุ่่�มพนัักงาน : ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลสุุขอนามััยและความ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการพิิจารณาทบทวนแผนการดำำ�เนิินงาน
ปลอดภััย และลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโดยปรัับรููปแบบการ
และมาตรการต่่าง ๆ เพื่่อ� เตรีียมการรองรัับสถานการณ์์ในกรณีีที่่�
ทำำ�งานให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน ณ ที่่�พััก (Work From Home)
อาจเกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ขึ้้น� อีีก และอาจส่่ง
กำำ�หนดมาตรการดููแลสุุขอนามััยและความปลอดภััยในพื้้�นที่่�
ผลกระทบที่่
�รุุนแรงมากกว่่าเดิิม เพื่่�อเตรีียมรองรัับสถานการณ์์
ทำำ�งาน จััดหาอุุปกรณ์์ในการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� เช่่น แอลกอฮอล์์
อย่่างทัันท่่วงทีี  ซึ่่�งเป็็นการเตรีียมความพร้้อมให้้บริิษััทสามารถ
ฆ่่าเชื้้�อโรค เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ และหน้้ากากอนามััย เป็็นต้้น
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
มีีจุุดคััดกรองผู้้�ป่่ ว ย ฉีีดพ่่นฆ่่ า เชื้้� อ ไวรััสในพื้้� น ที่่� สำำ�นัั กงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ จััดทำำ�คู่่�มืือมาตรการความปลอดภััยในการ
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ความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ร้้อยละของการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

0%
0%

ความเสี่่�ยง และโอกาส
การพััฒนาและนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั่่�วโลกมีีความแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทความพร้้อมและเหตุุ
ปััจจััยในด้้านต่่าง ๆ ของแต่่ละองค์์กร รวมไปถึึงสภาพเศรษฐกิิจ 
สัังคม นโยบายภาครััฐ เมื่่�อมีีการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อประโยชน์์ใน
เชิิงสร้้างสรรค์์ ในทางกลัับกัันก็็ย่่อมมีีผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์เพื่่�อ
การฉ้้อฉล หลอกลวง (Phishing attack) การทำำ�ลายชื่่�อเสีียง และ
ความน่่าเชื่่�อถืือ นำำ�ไปสู่่�การเรีียกร้้องค่่าไถ่่ (Ransomware attack)
อีีกด้้ ว ย ซึ่่� ง ไม่่เพีียงแต่่สร้้ า งความเสีียหายทางด้้ า นการเงิิ น
ยัังสููญเสีียทรััพยากรในทุุก ๆ มิิติิทั้้�งที่่�จัับต้้องได้้และจัับต้้องไม่่ได้้
เช่่น ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น การสร้้างกระบวนการและระบบต่่าง ๆ
ขึ้้น� มาใหม่่ ความน่่าเชื่่อ� ถืือของบริิษััทที่่ส� ะสมเป็็นระยะเวลายาวนาน
ต่่อสาธารณชน รวมถึึงความไว้้วางใจของลููกค้้า เป็็นต้้น

วิิกฤติิิิิิิิิกิ�������� ารณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีีที่ผ่่่� านมา ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงมากมายโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ทุุก ๆ กลุ่่ม� อุุตสาหกรรมในทวีีปเอเชีีย การพลิิกสู่่มิ� ติิ ใิ หม่่ด้้านสาธารณสุุขที่่มีี� การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� ติิดตามและเชื่่อ� มโยงข้้อมููล
ทุุกด้้านในระดับั รายบุุคคลสำำ�หรัับการควบคุุมการแพร่่กระจายของโรคระบาด ถืือเป็็นวิิวััฒนาการในการสร้้างมาตรฐานที่่เ� ท่่าเทีียมกััน
ในทุุกอุุตสาหกรรมทุุกประเทศทั่่ว� โลก นอกจากนี้้� เดิิมทีีหลาย ๆ องค์์กรมุ่่ง� เน้้นเพีียงการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� การสร้้างความได้้เปรีียบใน
การแข่่งขััน การสร้้างประสบการณ์์ความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าเหนืือคู่่แ� ข่่ง การสร้้างความโดดเด่่นให้้กัับตราสิินค้้า และการลดต้้นทุุน
ทั้้�งทางด้้านคน เวลา และค่่าใช้้จ่่ายในระยะยาวของกระบวนการผลิิตและจำำ�หน่่าย แต่่ปััจจุุบัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อปกป้้องความอยู่่�ดีีมีีสุุขของพนัักงาน ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้สภาวะที่่�ยากลำำ�บาก
อย่่างเฉีียบพลััน เนื่่�องด้้วยบุุคลากรเป็็นปััจจััยสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนของบริิษััททั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
ความปลอดภััยด้้านข้้อมููล จึึงถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�สุุดของระบบรัักษาความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Cyber
Security) ของบริิษััท ไม่่เพีียงแต่่ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล (Data Privacy) สำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้าสมาชิิก แต่่รวมถึึงข้้อมููล
ธุุรกรรมทางการเงิิน การขาย การบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า ข้้อมููลของบริิษััทคู่่�ค้้า ตลอดจนข้้อมููลส่่วนตััวของพนัักงาน ล้้วนแต่่เป็็น
ข้้อมููลที่่�ถููกจััดเก็็บบนระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งสิ้้�น หากข้้อมููลเหล่่านี้้�ถููกนำำ�ไปเผยแพร่่ต่่อสาธารณชนย่่อมเกิิดความเสีียหาย
ต่่อองค์์กร ยัังไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�มีีผู้้�ใช้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปแสวงหาผลประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย เช่่น
ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน กรรมการบริิษััท คณะผู้้�บริิหาร และบริิษััทคู่่�ค้้าต่่าง ๆ เป็็นต้้น
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แนวทางการบริิหารจััดการ
แผนการพััฒนาศัักยภาพและความสามารถด้้าน Cyber Security ทั้้�งในเชิิงเป้้าหมาย กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินการโครงการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และรายละเอีียดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน ได้้ถููกพิิจารณาและอนุุมััติิโดยคณะผู้้�บริิหารระดัับสููง และคณะกรรมการบริิษััท  เช่่น
โครงการ Uplift Cyber Security โครงการ Security Operations Center (SOC) และ โครงการทดสอบ Email Phishing สำำ�หรัับ
พนัักงาน เป็็นต้้น โดยจะมีีการสื่่�อสาร และเผยแพร่่ต่่อสาธารณชนผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสมในอนาคต เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
เกิิดความเชื่่�อมั่่�น เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลรัักษาและป้้องกัันภััยทางด้้าน Cyber Security อย่่างเป็็นรููปธรรมของบริิษััท  รวมทั้้�ง
แสดงถึึงการได้้รัับการสนัับสนุุนทั้้�งทางด้้านงบประมาณ และนโยบายจากฝ่่ายบริิหาร รวมถึึงคณะกรรมการบริิษััทอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลความปลอดภััยสารสนเทศ และความปลอดภััยทางไซเบอร์์

พีีทีีจีี มีีการกำำ�กัับดููแลความปลอดภััยสารสนเทศ โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับการกำำ�กัับดููแล ระดัับบริิหาร และระดัับปฏิิบััติกิ าร
ระดัับการกำำ�กัับดููแล
• คณะกรรมการบริิษััท : กำำ�กัับดููแลด้้านกลยุุทธ์์ และทิิศทางของเทคโนโลยีีเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของบริิษััท
เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่านโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้รัับการกำำ�หนดขึ้้�นโดยครอบคลุุมข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ และสอดคล้้อง
กัับทิิศทางและเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ของบริิษััทและดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้�งส่่งเสริิม
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการด้้านการใช้้เทคโนโลยีี รวมถึึงการลงทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์
• คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT & Transformation Steering Committee) : กำำ�หนดกลยุุทธ์์
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ และทิิศทางธุุรกิิจขององค์์กร

ระดัับบริิหาร
• ผู้้�บริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับสููง (Chief Information Officer): กำำ�หนดนโยบายการจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของบริิษััท

ระดัับปฏิิบััติิการ
• ส่่วนงานกลยุุทธ์์และกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Strategy & Governance department): พััฒนาและ
ปรัับปรุุงขั้้น� ตอนหรืือขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านให้้สอดคล้้องกัับนโยบายเทคโนโลยีีสารสนเทศและมาตรฐานสากล ตลอด
จนจััดทำำ�แนวทางติิดตามการบัังคัับใช้้นโยบายและขั้้�นตอนด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

กระบวนการและโครงสร้้างพื้้�นฐานของสารสนเทศและไซเบอร์์

ปััจจุุบัันนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของพีีทีีจีีที่่ส� อดคล้้องตามระเบีียบข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กฎหมายไทย และมาตรฐานสากล คืือ ISO27001:2013 ซึ่่�งได้้รัับการตรวจสอบและให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องจากหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และบริิษััทผู้ต้� รวจสอบภายนอก1 ตามมาตรฐานในระดับั สากล ซึ่่ง� เนื้้อ� หาของนโยบายดังั กล่่าวจะจััดให้้มีีการทบทวน และสอบทาน
ให้้ทัันสมััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ส่่วนงานกลยุุทธ์์และกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อีีกทั้้�งมีีการดำำ�เนิินงาน การติิดตาม การควบคุุม และการดููแลความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในทางปฏิิบััติิตามนโยบาย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่มีี� ผลบัังคัับใช้้บนระบบการทำำ�งานภายใต้้สภาพแวดล้้อมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ส่่วนงานโครงสร้้างพื้้�นฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น การทดสอบการบุุกรุุกระบบ (Penetration Test) และการตรวจหา
ช่่องโหว่่ของระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) เป็็นต้้น
1 ผู้้�ตรวจสอบภายนอกที่่�เข้้าตรวจสอบนโยบาย ระเบีียบข้้อปฏิิบััติิ และการควบคุุมที่่�ดีีในเชิิงปฏิิบััติิของบริิษััท คืือ PwC Thailand, https://www.pwc.com/th/en
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นอกจากนี้้� เพื่่� อ เป็็ น การเตรีียมแผนการรัับมืื อ และแก้้ ไ ข
ภััยคุุกคามด้้าน Cyber Attacks ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น จึึงมีีการกำำ�หนด
และแบ่่งระดับั ความเสีียหายจากช่่องโหว่่ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Vulnerability Severity Levels) ออกเป็็น 4 ระดัับ คืือ ระดัับวิิกฤติิิิิิิิิ������� 
(Critical) ระดัับสููง (High) ระดัับกลาง (Medium) และระดัับต่ำำ�� 
(Low) โดยมีีการกำำ�หนดแผนงาน ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งวิิธีีการสื่่�อสารและรายงานให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้รัับทราบ สอดคล้้องกัับระดัับความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�น หากเกิิด
เหตุุการณ์์จริิง

โครงการพัั ฒ นาความรู้้� เ รื่่� อ งความมั่่� น คงปลอดภัั ย
สารสนเทศ และความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

•

พีีทีีจีี  ให้้ความสำำ�คััญในการสื่่�อสารนโยบาย รวมทั้้�งบทบาท
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตั้้�งแต่่ระดัับ
ผู้้�บริิหารจนถึึงพนัักงาน ทั้้�งที่่�พึ่่�งเริ่่�มงานใหม่่  และที่่�ทำำ�งานใน
ปััจจุุบัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจััดทำำ�โดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ด้้านการสื่่�อสารโดยฝ่่ายบริิหารทรััพยากร
บุุคคล เพื่่�อให้้ทุุกท่่านเกิิดความตระหนัักรู้้� ร่่วมกัันเฝ้้าระวััง และ
ทราบถึึงแนวทางปฏิิบััติิเมื่่�อพบเหตุุการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง หรืือเกิิด
มาตรการรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์ การตอบสนอง ความเสีียหายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
ต่่อภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ การซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน และการ สารสนเทศ อาทิิเช่่น

นอกจากมาตรการต่่าง ๆ ที่่ก� ล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น พนัักงานของ
บริิษััทสามารถสอบถามรายงานความผิิดปกติิ และแจ้้งความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการโจมตีีใด  ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Cyber Security
ผ่่านระบบการให้้บริิการ “IT Service center” ซึ่่�งอาจจะเกิิดขึ้้�นได้้
ในการปฏิิบััติิงาน โดยจะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศรัับ
เรื่่�องไปดำำ�เนิินการตามกระบวนการและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานที่่�
ออกแบบไว้้โดยเร็็วที่่สุุด 
� (Incident report and escalation process)
ทั้้ง� นี้้� การสื่่อ� สารและรายงานให้้ผู้ที่้� เ่� กี่่ย� วข้้องรัับไปดำำ�เนิินการ ตั้้�งแต่่
ระดัับเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
มีีการติิดตามผลจนกว่่าจะแก้้ไขประเด็็นปััญหาจบสิ้้�น

การอบรมความรู้้�ด้า้ น Cyber security ให้้กับั พนัักงานใหม่่

วัันแรกของการเริ่่�ม งาน พนัักงานใหม่่ทุุกตำำ� แหน่่ง
จะได้้รัับการอบรมหลัักสููตรการปรัับพื้้�นฐานความรู้้�ความ
เข้้าใจเกี่่�ยวกัับบริิษััท  ตลอดจนกฎระเบีียบบริิษััทต่่าง ๆ
รวมทั้้� ง การให้้ ค วามรู้้� แ ละการทำำ� แบบทดสอบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัับ Cyber Security ได้้แก่่  Physical Access Control,
Information and Data Security และ Logical Security
ในรููปแบบ Online ในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 หรืือแบบพบปะกัันในห้้องประชุุมเมื่่�อสถานการณ์์
กลัับเข้้าสู่่ส� ภาวะปกติิ เพื่่อ� เกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ว่่า พนัักงานใหม่่ทุุก ๆ
ท่่านจะมีีความเข้้าใจในหลัักการพื้้�นฐาน และได้้รัับการศึึกษา
กรณีีตััวอย่่างให้้สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้จริิงได้้

สำำ�หรัับการทดสอบแผนงานการรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง • การสื่่อสารความรู้้�ด้า้ น Cyber Security ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ต่่อเนื่่อ� ง (BCP) ประจำำ�ปีี 2564 ได้้กำำ�หนดแผนการทดสอบเพื่่อ� รองรัับ
พนัักงานทุุกท่่านที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มบริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี 
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินอัันเนื่่�องมาจากการถููกโจมตีีระบบงานสำำ�คััญ
ทั่่�วประเทศ ซึ่่�งครอบคลุุมที่่�สัังกััดสำำ�นัักงานใหญ่่ สำำ�นัักงาน
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท  บนสภาพแวดล้้อมด้้านเทคโนโลยีี
ในภููมิิภาคต่่าง ๆ และประจำำ�สาขาต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ
สารสนเทศจริิง ซึ่่�งถืือเป็็นการเตรีียมความพร้้อม และสร้้างความ
จะได้้รัับจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) สื่่อ� สารการให้้ความรู้้�
พร้้อมในการปฏิิบััติิงานหากเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�นจริิงให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ด้้าน Cyber Security รวมทั้้�งกฎหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ฝ่่ายงานธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายงานสนัับสนุุน
และกรณีีศึึกษาใหม่่ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ต่่าง ๆ และเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้ง� หมด รวมทั้้ง� เพื่่อ�
ทดสอบความสามารถของเครื่่อ� งมืือทางเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้บนสภาพแวดล้้อมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศจริิงของบริิษััทใน
การกู้้�ระบบงานและข้้อมููลกลัับคืืนมา
052
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• การกำำ�หนดนโยบายให้้เปลี่่�ยนรหััสผ่่านของผู้้�ใช้้งาน ก่่อนเข้้า
ผลการดำำ�เนิินงาน
ใช้้ระบบงานที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การ
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 พีีทีีจีี 
ปฏิิบััติิที่่�ดีีตามมาตรฐาน ISO27001 และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีนโยบายและมาตรการต่่าง ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับประกาศของทาง
ภายในประเทศ เป็็นต้้น
ภาครััฐ ทั้้�งการทำำ�งานของพนัักงาน ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ สำำ�นัักงาน
สำำ�หรัับคอมพิิวเตอร์์แบบตั้้�งโต๊๊ะที่่�ใช้้ในสาขาต่่าง ๆ ของกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ และสาขาที่่�เปิิดให้้บริิการลููกค้้าในธุุรกิิจต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ
ควบคู่่�กัับมาตรการและการปฏิิบััติิงานด้้านการบริิการเทคโนโลยีี บริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี ทั่่�วประเทศ ก็็ยัังคงใช้้มาตรการข้้างต้้น
ตามที่่�กล่่าวมาแล้้วเช่่นเดีียวกััน
สารสนเทศ รวมทั้้�งด้้าน Cyber Security อาทิิเช่่น
การประชุุมทางไกล ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์

นโยบายทำำ�งานจากที่่�บ้้าน หรืือ Work From Home (WFH)

ในสภาวะเร่่งด่่วนของการดำำ�เนิินการ ไม่่ใช่่เพีียงการเปลี่่�ยน
คอมพิิวเตอร์์แบบตั้้�งโต๊๊ะ (Desktop) เป็็นแบบพกพาได้้ (Mobile
Computer) ให้้กัับพนัักงานที่่�ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในการทำำ�งาน
แต่่ทุุกอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับระบบการทำำ�งานในสภาพแวดล้้อม
ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิ ษััท ได้้ มีี การดำำ� เนิิ น การใน
รููปแบบต่่าง ๆ เพื่่� อ ป้้ อ งกัันและลดความเสี่่� ย งจากการโจมตีี
ด้้าน Cyber Security ด้้วย ได้้แก่่ 

สืืบเนื่่�องจากนโยบายภาครััฐ และบริิษััท เรื่่�องการทำำ�งานจาก
ที่่บ้� า้ น (WFH) พีีทีีจีี ได้้มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้พนัักงานจััดการประชุุม
แบบ Online ผ่่าน Google Meet โดยอนุุญาตให้้ใช้้งานเฉพาะใน
กลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งมีีความปลอดภััยและเชื่่�อถืือได้้ในระดัับสากล ทำำ�ให้้
พนัักงานสามารถใช้้ระบบดัังกล่่าวแทนการประชุุมแบบพบหน้้ากััน
ได้้อย่่างมั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ จะไม่่ถููกเผยแพร่่ หรืือนำำ�ไป
ใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

• การกำำ�หนดให้้มีีการปรัับปรุุงรุ่่�นโปรแกรมให้้ทัันสมััยอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับการป้้องกัันภััยทาง Cyber Security และไวรััส
คอมพิิวเตอร์์ที่่�อุุปกรณ์์ของผู้้�ใช้้งาน ซึ่่�งมาจากการปรัับปรุุง
ของบริิษััทผู้ใ้� ห้้บริิการซอฟต์์แวร์์โดยตรง ที่่จ� ะมีีการศึึกษาและ
ปรัับปรุุงระบบปฏิิบััติิการ รวมทั้้�งโปรแกรมต่่าง ๆ เพื่่�อปิิด
ช่่องโหว่่ในระบบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• การกำำ�หนดให้้มีีการป้้องกัันการติิดตั้้ง� โปรแกรมที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
ต่่าง ๆ ด้้าน Cyber Attack โดยไม่่ตั้้�งใจในขณะที่่�มีีการ
ใช้้งานอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ

การแก้้ไขปััญหาการใช้้งานของระบบงานต่่าง ๆ ผ่่านทาง
ไกล (Remote)

เพื่่�อลดการเดิินทาง การสััมผััส และความปลอดภััยในทาง
ด้้านสาธารณสุุข กรณีีที่่�พนัักงานต้้องการใช้้บริิการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ สามารถรัับบริิการระยะไกลผ่่าน ระบบ Desktop
Management โดยพนัักงานที่่เ� ป็็นผู้้ใ� ช้้งาน จะต้้องมีีการ “ยิินยอม”
ก่่อนระบบจะอนุุญาตให้้เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้าไป
ถึึงหน้้าจอการทำำ�งาน เพื่่�อทำำ�การแก้้ไขปััญหาการใช้้งาน หรืือให้้
บริิการด้้านระบบงานไปพร้้อม ๆ กััน จนกระทั่่�งผู้้�ใช้้งานทำำ�การ
“ยกเลิิก” ผ่่านหน้้าจอของระบบ เมื่่�อสิ้้�นสุุดการทำำ�งานร่่วมกััน

กรณีีการรั่่�วไหลของข้้อมููลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ปีี

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนครั้ง

0

0

0

0

การจััดอบรมพนัักงานเรื่่�องความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ และความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
ปีี

จำำ�นวนพนัักงานที่่�ได้้รัับการอบรม (ราย)

สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการอบรม เปรีียบเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด (%)

2564

252

100

รายงานความยั่งยืน 2564

053

กลยุุทธ์์การส่่งมอบ
ประสบการณ์์ที่่�ดีีและ
มีีคุณ
ุ ค่่าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

Inspire & Enable

มุ่่�งเน้้ น การสร้้ า งประสบการณ์์ รูู ปแบบใหม่่ ที่่� ส ะดวกสบาย
และมีีคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่อการเติิบโตทางธุุรกิิจใน
ระยะยาว

ตััวชี้้�วััดสำำ�คััญ
ความพึึงพอใจของลููกค้้า :
ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�ประกอบการ

85%
และ
ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�บริิโภค
90.48%
20
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ผ่่านการคิิดค้้น และลงมืือปฏิิบััติิ

100%
ของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญรัับทราบ

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจสำ�ำ หรัับบริิษัทคู่่�ค้
ั า้ และ
ราย
ได้้รัับการตรวจประเมิินและพััฒนาการ
ดำำ�เนิินงานด้้าน ESG

12
054
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นวััตกรรม
เพื่่�อธุุรกิิจ
และสัังคม
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวนโครงการที่่�ผ่่านการคััดเลืือก
และได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง

เป้้าหมาย

≥20
20

โครงการ

โครงการ

ผลการดำำ�เนิินงาน

ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวนโครงการนวััตกรรม
กระบวนการเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน

เป้้าหมาย

>100
203

ความเสี่่�ยง และโอกาส
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของเชื้้�อ ไวรััสโควิิ ด -19
ถืือเป็็นความท้้าทายสำำ�คััญต่่อทุุกอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
ในการรัักษาการเติิ บ โตระยะยาว และการปรัับตััวต่่อ
ความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรงของพฤติิกรรมและความ
ต้้ อ งการของผู้้� บ ริิ โ ภค นอกจากการปรัับรููปแบบในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจแล้้ว พีีทีีจีี พยายามพลิิกวิิกฤติิิิิิิิิิ��������เป็็นโอกาสในการ
หาช่่องทางในการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่  เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความคาดหวัังและความต้้องการของผู้้�บริิโภคในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) รวมถึึงส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชนตามวิิสััยทััศน์์ อยู่่�ดีี มีีสุุข ดัังนั้้�น การพััฒนานวััตกรรม
จึึงถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะนำำ�พาบริิษััทไปสู่่�โอกาส
ในการแสวงหาผลกำำ�ไรและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตคนไทย
ไปพร้้อม ๆ กััน โดยบริิษััทได้้พััฒนาขีีดความสามารถของ
พนัักงานในการคิิดค้้นนวััตกรรมหลากหลายด้้าน ครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และกระบวนการ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของ
บริิษััทในการรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ และความสามารถ
ในการรัักษาสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในระยะยาว

โครงการ

โครงการ*

ผลการดำำ�เนิินงาน

*หมายเหตุุ: จำำ�นวนโครงการนวััตกรรมกระบวนการแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน
คืือ 81 โครงการ จากกิิจกรรม Productivities Initiative และ
122 โครงการจากกิิจกรรม KAIZEN

056
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แนวทางการบริิหารจััดการ
พีีทีีจีี  ได้้จััดตั้้�งสายงาน Office of Transformation and Innovation เพื่่�อดํําเนิินงานในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมทางด้้านธุุรกิิจ
และบริิการ รวมถึึงสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงในด้้านกระบวนการทำำ�งานให้้แก่่องค์์กร โดยโครงการนวััตกรรมทุุกโครงการจะถููกพััฒนาขึ้้น� ภายใต้้
เป้้าประสงค์์เดีียวกััน คืือ “การสร้้างความอยู่่ดีีมีีสุุ
� ข” ให้้กัับลููกค้้า คู่่�ค้า้  สัังคม และพนัักงาน ภายใต้้แนวทางของกลยุุทธ์์ (Strategy Theme)
โดยสิ่่�งเหล่่านี้้�ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการบริิหารจััดการตั้้�งแต่่การคิิดริ่่�เริ่่�ม การพิิจารณาอนุุมััติิโครงการ จนถึึงการสนัับสนุุนทรััพยากร
ต่่าง ๆ ให้้กัับโครงการเหล่่านั้้�นให้้สามารถดำำ�เนิินไปได้้
แนวทางของกลยุุทธ์์ (Strategy Theme)

Connection

Strengthen Wellness
and Wellbeing

Develop
Opportunities

Unmatched Convenient
and Value-Added
Customer Experience

เป็็นศููนย์์กลางสร้้าง
ความเชื่่อมโยงคนใน
ท้้องถิ่่�นและเครืือข่่ายธุุรกิิจ
ของบริิษััท ต่่อยอดสิินค้้า
และบริิการที่่�ถืือเป็็นการ
เชื่่อมโยงผลผลิิตและ
ทรััพยากรท้้องถิ่่�นสู่่�
ตลาดใหม่่ กระจายรายได้้
และสร้้างเศรษฐกิิจร่่วมกััน

สร้้างศููนย์์กลางใหม่่ๆ
เพื่่อสร้้างเสริิมสุุขภาพและ
สุุขภาวะ ให้้คนไทยสามารถ
เข้้าถึึงนวััตกรรมหรืือ
บริิการด้้านสุุขภาพและ
สุุขภาวะมากขึ้้�น
ทั้้�งเพื่่อการรัักษาและ
การส่่งเสริิมป้้องกััน

เป็็นศููนย์์กลางให้้คนไทย
ได้้พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ผ่่านการสร้้างเสริิมทัักษะ
ความรู้้�ความสามารถที่่�
จำำ�เป็็น และสร้้างโอกาสให้้
สิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถเข้้าถึึง
ได้้ง่่ายและเท่่าเทีียม
เพื่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�
สะดวกสบายและ
มีีความหมายกว่่าใครให้้
ลููกค้้าของเรา ผ่่านรููปแบบ
สิินค้้า บริิการ และ
วิิธีีการใหม่่ๆ

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีเป้้าหมายที่่จ� ะขยายการทำำ�กิจิ กรรมเพื่่อ� ที่่จ� ะปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยสนัับสนุุนให้้
พนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมไคเซ็็น (KAIZEN) เพื่่�อส่่งเสริิมการคิิดค้้นนวััตกรรมกระบวนการเพื่่�อพััฒนาการทำำ�งานภายในองค์์กรตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
จนถึึงปลายน้ำำ�� และยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าทั้้ง� ภายในและภายนอก โดยบริิษััทมุ่ง่� หล่่อหลอมให้้พนัักงานเป็็น KAIZEN Leader คืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้วยนโยบายกิิจกรรม Think Big Do Best ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 5 เรื่่�อง คืือ
1. ส่่งเสริิม “PTG อยู่่�ดีี มีีสุุข” โดยมีีการปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง อย่่างยั่่�งยืืน และพลิิกสถานการณ์์ โควิิด-19 ให้้เป็็นโอกาส
2. บรรลุุเป้้าหมายของฝ่่ายงานและส่่วนงาน ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
3. ปรัับปรุุงกระบวนการ Supply Chain ภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อลดความสููญเปล่่าในกระบวนการให้้หมดไป
4. สร้้างวััฒนธรรม การปรัับปรุุงงานอย่่างต่่อเนื่่�องในองค์์กรตามแนวทาง Do Your BEST
5. สร้้างทีีมคณะกรรมการและคณะทำำ�งาน เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการกิิจกรรมไคเซ็็นอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
สำำ�หรัับขั้้น� ตอนการคิิดค้น้ นวััตกรรมกระบวนการภายใต้้กิจิ กรรม KAIZEN นี้้� พนัักงานจะต้้องเสนอแนวคิิดการปรัับปรุุงกระบวนการที่่�
แปลกใหม่่ และให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานในโซ่่อุุปทาน SCOR Model 5 ด้้าน คืือ Safety, Quality, Productivity, Cost และ
Service โดยพนัักงานจะต้้องมีีการนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อทำำ�การตััดสิินและลงมืือปฏิิบััติิต่่อไป โดยบริิษััทคาดหวัังว่่าจะมีีการขยาย
ผลการดำำ�เนิินงานของนวััตกรรมต่่าง ๆ ครอบคลุุมทุุกพื้น้� ที่่ก� ารให้้บริิการของ พีีทีีจีี เพื่่อ� ตอกย้ำำ��ความพยายามของบริิษััทในการเป็็นองค์์กร
แห่่งนวััตกรรม

รายงานความยั่งยืน 2564
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ผลการดำำ�เนิินงาน

การส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านนวััตกรรม

ในปีี 2564 พีีทีีจีี  ได้้ส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านนวััตกรรมของบุุคลากรในองค์์กร ทั้้�งในส่่วนของผู้้�บริิหารและพนัักงาน แม้้ในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยได้้มีีการพััฒนาความรู้้�ด้้านนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับพนัักงานในฝ่่ายงาน Transformation
และพนัักงานภายนอกฝ่่ายงานในหลากหลายระดัับ โดยออกเเบบเป็็นโครงการพััฒนาบุุคลากรทั้้�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการเรีียนในห้้องเรีียนและ
การลงมืือปฏิิบััติิจริิงผ่่านโครงการนวััตกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากองค์์กร Start up และสถาบัันต่่าง ๆ ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเป็็นผู้้�คอยแนะนำำ�
ให้้ความรู้้� นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านนวััตกรรม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โครงการ
Productivities
initiative

KAIZEN
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน

• เพิ่่� ม ทัักษะของพนัักงานและยกระดัั บ การปรัับปรุุงผ่่าน •
เครื่่�องมืือต่่าง ๆ รวมทั้้�งการลงมืือปฏิิบััติิจริิง โดยมีีผู้้�บริิหาร
และฝ่่าย Process Transformation ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพี่่�เลี้้�ยง
คอยให้้คำำ�แนะนำำ�และเทคนิิคต่่าง ๆ มีีการติิดตามความคืืบหน้้า
ตรวจสอบ และรายงานผลเป็็นระยะเพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีการเรีียนรู้้� 
ร่่วมกัันระหว่่างดำำ�เนิินโครงการ และสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
และพััฒนานวััตกรรมที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ในการแก้้ปััญหา
สร้้างคุุณค่่า และเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่องค์์กรได้้ในอนาคต
• การวััดผลการดำำ�เนิินงานครอบคลุุม 3 มิิติิ คืือ 1). การเพิ่่�ม
รายได้้ 2). การลดต้้นทุุน และ 3). การสร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กัับลููกค้้าภายในและภายนอก เช่่น คุุณภาพ ความรวดเร็็ว
และความพึึงพอใจ             
• จััดให้้มีีการอบรมหลัักหลัักสููตรพื้้�นฐานและหลัักสููตรขั้้�นสููง •
ของไคเซ็็น
• เปิิดโอกาสให้้ทุุกหน่่วยงานนำำ�ส่่งผลงานนวััตกรรม KAIZEN
•
แบ่่งออกเป็็น 5 ประเภท คืือ
1. Genba Kaizen : การประดิิษฐ์์หรืือปรัับปรุุงกระบวนการ •
ที่่�ทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็วและไม่่ซัับซ้้อน ต้้องไม่่เป็็นอััตโนมััติิ
ทั้้�งระบบ
2. Project Kaizen : โครงการประดิิษฐ์์หรืือปรัับปรุุงระบบหรืือ
กระบวนการ โดยทีีมวิิศวกร นัักวิิทยาศาสตร์์หรืือทีีมบริิหาร
โครงการโดยเป็็นการบริิหารข้้ามฝ่่ายงาน
3. Service Kaizen : การปรัับปรุุงระบบหรืือวิิธีีการทำำ�งาน
โดยมีีการวิิเคราะห์์หรืือออกแบบระบบเพื่่�อให้้ได้้ผลการ
บริิการที่่�สะดวก รวดเร็็ว และแม่่นยำำ�
4. Kaizen for innovation : การพััฒนาปรัับปรุุง เพื่่�อให้้เกิิด
นวััตกรรม และสามารถเปิิดเผยได้้ โดยแสดงถึึงการประดิิษฐ์์
หรืือปรัับปรุุงที่่�มีีความก้้าวหน้้า แปลกใหม่่ มีีผลต่่อธุุรกิิจ 
อุุตสาหกรรมหรืือสัังคม
5. Kaizen suggestion System : การประดิิษฐ์์หรืือปรัับปรุุง
กระบวนการที่่� ทำำ� ได้้ อ ย่่างรวดเร็็ ว และง่่าย ต้้ อ งไม่่
เป็็นอััตโนมััติิ หรืือกึ่่�งอััตโนมััติิ และไม่่เป็็นผลงานที่่�มีี
ความซัับซ้้อน
• มีีการติิ ด ตามความคืื บ หน้้ า ของผลงานผ่่านกิิ จ กรรม
“Clinic Kaizen”

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

มีีการคิิ ดค้้ น โครงการเพื่่� อ ปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน 94 โครงการ  
ซึ่่� ง มีีโครงการที่่� ดำำ� เนิิ นการแล้้ ว เสร็็ จ  76
โครงการ โดยสามารถสร้้างรายได้้ให้้บริิษััท 
12.48 ล้้านบาท  และสามารถลดต้้นทุุน
ของบริิษััท  29.93 ล้้านบาท  นอกจากนี้้�ยััง
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทได้้ทั้้ง� สิ้้น� 12.17
ล้้านบาท 

มีีจำำ�นวนโครงการที่่เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้ง� หมด 
139 โครงการ ซึ่่�งสามารถลดต้้นทุุนของ
บริิษััทได้้ทั้้�งสิ้้�น 16.10 ล้้านบาท 
มีีพนัักงานเข้้าร่่วมจำำ�นวน  772 คน
จััดทำำ�ระบบ Knowledge Management
โดยพนัักงานสามารถเข้้าไปศึึกษาผลงาน
นวััตกรรมในแต่่ละปีีย้้อนหลัังผ่่านระบบที่่�
ชื่่�อว่่า KM Kaizen System

รายงานความยั่งยืน 2564

ผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านนวััตกรรม
ต้้นทุุนที่่�ลดได้้จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�นวััตกรรม (ล้้านบาท)
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ผลงานนวััตกรรมด้้านความยั่่�งยืืน
ในปีี 2564 พีีทีีจีี มีีการสนัับสนุุนการคิิดค้้นนวััตกรรม โดยมีีมููลค่่าการลงทุุนในโครงการ ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 3,099,595บาท (ไม่่รวม
โครงการ บริิการทัักสั่่�งได้้ และ PAVITREE) โดยมีีโครงการสำำ�คััญดัังนี้้�
โครงการ

วััตถุุประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

นวััตกรรมบริิการ (Service Innovation)

Max Caravan

• เพิ่่� ม ช่่องทางให้้ แ ก่่กลุ่่� ม ลููกค้้ า • ยอดขายสิินค้้า
ชุุมชนในการเข้้ า ถึึงสิิ น ค้้ า ที่่� ดีีมีี
คุุณภาพได้้โดยที่่�ไม่่ต้้องเดิินทาง
ออกจากบ้้ า น ลดความเสี่่� ย ง
การติิดเชื้้อ� และประหยััดค่่าใช้้จ่่าย

Oil Delivery
Management
System

• เพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพการขนส่่ง • เวลาที่่� ล ดได้้ จ าก • ลดเวลาในการวางแผนจััดสรรออเดอร์์น้ำำ��มัันใส
น้ำำ��มัันให้้เร็็วขึ้้�น โดยสามารถจััด การวางแผนจััดสรร ผ่่านระบบ Oil Delivery Management
System จำำ�นวน 1.5 ชั่่�วโมง (ก่่อนปรัับปรุุง
ส่่งน้ำำ��มัั นให้้ ลูู กค้้ า และสถานีี ออเดอร์์น้ำำ��มัันใส
5 ชั่่�วโมง หลัังปรัับปรุุง 3.5 ชั่่�วโมง)
บริิการได้้ถููกต้้อง รวดเร็็ว เป็็น
มาตรฐาน มีีข้้ อ มููลแจ้้ ง เตืื อ น
เมื่่�อรถน้ำำ��มัันออกจากคลัังน้ำำ��มััน

รายงานความยั่งยืน 2564

• พีีทีีจีี นำำ�สิินค้้าจากร้้านสะดวกซื้้�ก Max Mart
ไปจำำ� หน่่ายให้้ กัั บลููกค้้ า ตามสถานที่่� ต่่ างๆ
ผ่่านรถบรรทุุกโมบายเคลื่่�อนที่่� เพื่่�อให้้กลุ่่�ม
ลููกค้้าชุุมชนสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าที่่ดีีมีีคุุ
� ณภาพ
ได้้โดยที่่�ไม่่ต้้องเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อโควิิด-19
โดยปััจจุุบัันมีีรถทั้้�งหมด 11 คััน
• รายได้้รวมปีี 2564 จํํานวน 20 ล้้านบาท 
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โครงการ

การบริิการทัักสั่่�ง
ได้้ (Ordering
Platform)

วััตถุุประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

• สร้้ า งประสบการณ์์ ใ หม่่ๆ ให้้ • ย อ ด ข า ย ผ่่ า น • เปิิดบริิการ “ทัักสั่่ง� ได้้” ผ่่าน LINE Official ของ
กัับลููกค้้ า  ผ่่านเครื่่� อ งมืื อ ที่่� Ordering Platform พีีทีี โดยแบ่่งเป็็น 3 ฟัังก์์ชััน คืือ 1). สั่่�งจองหรืือ
ซื้้�อน้ำำ�มั
� ันล่่วงหน้้า จากนั้้�นรัับ PIN เพื่่�อแสดง
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับการใช้้
กัับพนัักงานที่่�สถานีีบริิการน้ำำ��มััน สามารถ
บริิการและสิินค้้าของบริิษััท
ชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้าได้้เพื่่�อความรวดเร็็ว ปััจจุุบััน
• หน้้าร้้านสามารถเตรีียมสิินค้้าไว้้
ทดลองบริิการ 16 สาขาในกรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล
ล่่วงหน้้า ลููกค้้าไม่่ต้้องรอ ลดการ
2) สั่่ง� กาแฟพัันธุ์์�ไทยล่่วงหน้้า ตอบสนองลููกค้้า
เกิิดปััญหาการฉ้้อโกง
กลุ่่�ม Grab & Go ที่่�ไม่่ต้้องการรอคิิวในร้้าน
นาน โดยเฉพาะช่่วง rush hour ยามเช้้า เปิิด
บริิการแล้้ว 192 สาขา จากทั้้�งหมด 291 สาขา
ของกาแฟพัันธุ์์�ไทย และ 3) สั่่ง� ซื้อ้� สิินค้้าใน Max
Mart จััดส่่งแบบเดลิิเวอรี่่� จััดส่่งฟรีีในระยะ
5 กม.จากสาขา ไม่่มีีขั้้�นต่ำำ�� บริิการ 24 ชั่่�วโมง
(หรืือตามภาครััฐกำำ�หนดหากพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ยัังมีี
เคอร์์ฟิิว) ส่่งได้้ทุุกประเภทรวมถึึงน้ำำ��ดื่่�มแพ็็ก

นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ (Product Innovation) และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ (Business Innovation)

PAVITREE

Max Pharmacy
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• สร้้ า งมููลค่่าเพิ่่� ม ให้้ กัั บผลผลิิ ต • ความพึึงพอใจต่่อ • เปิิดตััวธุุรกิิจใหม่่ในด้้าน Health & Wellness
โดยนำำ�ร่่องผลิิตภััณฑ์์ความงามภายใต้้แบรนด์์
ทางการเกษตรของไทย ต่่อยอด ผลิิตภััณฑ์์
งานวิิจััย และพััฒนาอุุตสาหกรรม • ยอดขายผลิิตภััณฑ์์ PAVITREE สกิินแคร์์ที่ส่� กััดจากน้ำำ��มัันปาล์์มแดง
ที่่�ปลููกในไทยด้้วยนวััตกรรมขั้้�นสููงสุุด  ซึ่่�งใน
โอเลโอเคมีีออกเป็็ น ผลิิ ต ภััณฑ์์
น้ำำ��มัันปาล์์มแดงมีีปริิมาณสารแคโรทีีนอยด์์สููง
ส กิิ น แ ค ร์์ โ ด ย ค น ไ ท ย ที่่� ไ ด้้
กว่่าแครอท 30 เท่่า และสููงกว่่ามะเขืือเทศถึึง
มาตรฐานระดัับสากล
200 เท่่า สารตััวนี้้�ช่่วยในเรื่่�องการต้้านอนุุมููล
• ขยายขอบเขตการให้้บริิการแก่่
อิิสระ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของผิิวเสื่่�อมสภาพตามวััย
ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่จากที่่�ธุุรกิิจเดิิมมีี 
ผิิวแห้้งกร้้าน ช่่วยป้้องกัันแสง UV ลดอาการ
สู่่�กลุ่่�มธุุรกิิจ Non-oil
อัักเสบ ผิิวแสบแดง ให้้ผิิวกลัับมาแข็็งแรง
ชุ่่�มชื้้�น และสุุขภาพดีีในระยะยาว
• ได้้รัับผลตอบรัับที่่�ดีีจากลููกค้้าและมีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นไปได้้ในอนาคต
• ขยายช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการ • ยอดขายของธุุรกิิจ • รายได้้รวมปีี 2564 จํํานวน  1,533,354 บาท 
ด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น ผ่่านบริิการ • จำำ� นวนกรณีีที่่� ใ ห้้ • จำำ�นวนกรณีี (Case) ในการให้้บริิการ 4,698
กรณีี
แบบร้้ า นยาทั้้� ง ออฟไลน์์ ที่่� มีี บริิการ
หน้้าร้้าน และออนไลน์์ พร้้อม • จำำ� น ว น ลูู ก ค้้ า ที่่� • จััดบริิการตรวจสุุขภาพ ณ สถานีีบริิการน้ำำ��มััน
บริิการปรึึกษาเภสััชกรฟรีี ส่่งยา ใช้้ บ ริิ ก ารตรวจ PT จำำ�นวน 7 สาขา โดยมีีจำำ�นวนลููกค้้าที่่�มาใช้้
ถึึงบ้้าน และบริิการดููแลสุุขภาพ สุุขภาพ ณ สถานีี บริิการตรวจสุุขภาพกว่่า 200 ท่่าน
บริิการ
อื่่�นๆ
• ขยายขอบเขตการให้้บริิการแก่่
ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่จากที่่�ธุุรกิิจเดิิมมีี 
สู่่�กลุ่่�มธุุรกิิจ Non-oil
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โครงการ

วััตถุุประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

นวััตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

• เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในการเติิม • จำำ�นวนครั้้�งในการ
เครื่่�องตรวจจัับ
น้ำำ��มัันผิิด
เติิมน้ำำ��มัันผิิดลดลง
ความคลื่่�อนไหว
และลดความเสี่่�ยง
เพื่่�อป้้องกัันการเติิม
ในการเติิ ม น้ำำ��มัั น
น้ำำ��มัันผิิด
ผิิด
ชุุดอุุปกรณ์์ล้้างขวด • เพิ่่�มสมรรถนะการล้้างขวดเก็็บ • เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
เก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มััน
ตััวอย่่างน้ำำ��มัันต่่อวััน สำำ�หรัับการ ในการล้้ า งขวด
ทดสอบน้ำำ��มัันในห้้องปฏิิบััติิการ ตััวอย่่าง
ถัังพัักน้ำำ��มัันด้้วย • ลดเวลาและขั้้�นตอนการเคลื่่�อน • ลดขั้้�นตอนในการ
ย้้ า ยน้ำำ��มัั น Reprocess และ ปฏิิบััติิงาน
Ideas ระบบ
น้ำำ��มัันที่่เ� หลืือจากการเก็็บตััวอย่่าง • ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
Vacuum
แบบเครื่่�องดููดฝุ่่�น • ลดปััญหาน้ำำ��มัันหกรั่่�วไหลรอบ ๆ ในการดำำ�เนิินงาน
(บริิษััท พีีพีีพีี กรีีน ถััง ซึ่่�งสามารถปนเปื้้�อนสู่่�พื้้�นดิิน
คอมเพล็็กซ์์ จำำ�กััด)

• การเติิมน้ำำ��มัันผิิดในเขตเป็็น 0 และความเสี่่�ยง
ลดลงอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับได้้

• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการล้้างขวดตััวอย่่าง จาก
11 ลััง เป็็น 20 ลััง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 81.81
• ประหยััดการใช้้เชื้้�อเพลิิง  600 บาทต่่อเดืือน
• ลดค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานในการปฏิิบััติิงาน 600
บาทต่่อเดืือน
• ลดสารเคมีีที่่�ใช้้จาก Lab 200 บาทต่่อเดืือน

โครงการ Max Caravan

ผลิิตภััณฑ์์ PAVITREE

โครงการ Max Pharmacy

โครงการ Max Pharmacy
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1. อ่่างล่่างมืือ
8. แท็็งเก็็บน้ำำ��

2. ท่่อ PVC
9. ปั้้�มส่่งน้ำำ��

3. ตะแกลงกรอง
10. ชัักโครก

4. ปั้้�มน้ำำ��
11. วาล์์วน้ำำ��

5. ลููกลอยไฟฟ้้า
12. สปริิงเกอร์์

6. กล่่องควบคุุมระบบ
13. แผงโซล่่าเซลล์์

7. เครื่่องกรองน้ำำ��

โครงการสำำ�คััญ (Highlight Project)

โครงการประดิิษฐ์์เครื่่�องกรองน้ำำ�� โดยใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์
วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมวััฒนธรรมการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดภายในองค์์กรและ
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้น้ำำ��ที่่�สถานีีบริิการน้ำำ��มััน จากการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�ริิเริ่่�มโดยพนัักงานสถานีีบริิการ
PT โดยยึึดหลัักการ 3R - Reduce, Reuse, Recycle
แนวทางการดำำ�เนิินงาน

เนื่่อ� งจากสถานีีบริิการน้ำำ��มัันทั่่ว� ประเทศภายใต้้การบริิหารของ พีีทีีจีี มีีปริิมาณการใช้้น้ำำ��อยู่่ใ� นปริิมาณมาก
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นน้ำำ��ที่่ใ� ช้้แล้้วทิ้้ง� ไม่่ได้้นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จึึงได้้มีีการคิิดค้น้ เครื่่อ� งกรองน้ำำ��ที่่มีี� กลไกลการขัับเคลื่่อ� น
ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ และมีีประสิิทธิิภาพในการกรองหรืือรีีไซเคิิลน้ำำ��ล้้างมืือให้้กลัับมาสะอาด และสามารถ
นำำ�มาหมุุนเวีียนใช้้ในการรดน้ำำ��ต้้นไม้้ และภายในห้้องน้ำำ��ที่่�สถานีีบริิการอีีกครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
น้ำำ��ประปาจากปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�ลดลง
ผลการดำำ�เนิินงาน

สืื บ เนื่่� อ งจากปีี 2563 พีีทีีจีี  ได้้ ทำำ� การทดลองใช้้ เ ครื่่� อ งกรองน้ำำ��จ ากพลัังงานแสงอาทิิ ต ย์์ ที่่� ส ถานีี
บริิการน้ำำ��มััน สาขามโนรมย์์ จัังหวััดชััยนาท พบว่่าก่่อนการดำำ�เนิินการมีีค่่าใช้้จ่่ายน้ำำ��ประปาจำำ�นวน
6,090.08 บาทต่่อปีี และหลัังดำำ�เนิินการ สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายน้ำำ��ประปาจำำ�นวน 870 บาทต่่อปีี ดัังนั้้�น
ในปีี 2564 พีีทีีจีี จึึงได้้ขยายผลโครงการไปยัังสถานีีบริิการวัังน้้อย 3 จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่�งพบว่่า
สามารถนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ประมาณ 3,564 ลููกบากศ์์เมตรต่่อปีี หรืือ 297 ลููกบากศ์์เมตรต่่อเดืือน นอกจากนี้้�
ยัังสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายน้ำำ��ประปาของสถานีีบริิการได้้ประมาณ 8,910 บาทต่่อเดืือน หรืือ 106,920 บาทต่่อปีี
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การบริิหาร
ความสััมพัันธ์์และ
ความรัับผิิดชอบ
ต่่อลููกค้้า

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ความพึึงพอใจของกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้ำำ��มััน

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

>80%
85%
ตััวชี้้�วััด
ความพึึงพอใจของกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�บริิโภค

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

>90%
90.48%
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ความเสี่่�ยง และโอกาส
การเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคตามสภาวะ
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลให้้ พีีทีีจีี 
ต้้ อ งปรัับแผนในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อยู่่� เ สมอ เพื่่� อ รัักษา
โอกาสในการเติิบโตด้้วยการตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของลููกค้้าให้้ได้้อย่่างหลากหลายและทั่่�วถึึง และยกระดัับ
ความพึึงพอใจและความผููกพัันของลููกค้้าด้้วยการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมใหม่่  ๆ ที่่�เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้แก่่ลููกค้้า
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) อย่่างแท้้จริิง
โดยจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ส่่งผลให้้ลููกค้้ามีีความสนใจด้้านสุุขภาพ และมีีพฤติิกรรมการ
บริิโภคสิินค้้าและทำำ�ธุุรกรรมการเงิินบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เพิ่่ม� มากขึ้้น� ดัังนั้้น� บริิษััทจึึงมีีการปรัับตััวในการเพิ่่ม� ช่่องทาง
ออนไลน์์ในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ PT สิินค้้าจาก
ร้้านสะดวกซื้้�อ MAX Mart และกาแฟพัันธุ์์�ไทย รวมทั้้�งการ
พััฒนาการให้้บริิการการผ่่าน MAX Service โดยบริิษััทได้้
มีีการนำำ�ข้้อเสนอแนะของผู้้�บริิโภคมาวิิเคราะห์์เพื่่�อประเมิิน
ความต้้องการ และปรัับปรุุงการบริิการและผลิิตภััณฑ์์ให้้
สามารถแก้้ไขปััญหาและตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า
มากยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต

063

แนวทางการบริิหารจััดการ
พีีทีีจีี มุ่่�งที่่�จะเชื่่�อมต่่อความต้้องการระหว่่าง Online และ
Offline เข้้าด้้วยกััน (O2O solution) เพื่่�อให้้การวางแผนการตลาด
สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด  รวมถึึงการเพิ่่�มเครืือข่่ายจำำ�นวนสมาชิิกของบััตร PT Max
Card เพื่่อ� พััฒนาสิินค้้าและการบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการของ
ลููกค้้า นอกจากนี้้� บริิษััทยั่่�งมุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตชุุมชนด้้วยการ
เป็็นศููนย์์กลางในการเชื่่�อมต่่อสิินค้้าและบริิการของชุุมชนกัับลููกค้้า
และสร้้างงานในชุุมชนจากการขยายเครืือข่่ายของสถานีีบริิการเพื่่อ�
ก่่อให้้เกิิดความ “อยู่่�ดีี มีีสุุข” อย่่างครบวงจร
ความรัับผิิดชอบต่่อผลิิตภััณฑ์์ -ความปลอดภััย
ของสิินค้้าและบริิการ
พีีทีีจีี มุ่่�งมั่่�นประกอบกิิจการด้้านน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีมาตรฐาน
และคุุณภาพด้้านความปลอดภััย โดยใส่่ใจในการควบคุุมคุุณภาพ
น้ำำ��มัั นตั้้� ง แต่่ขั้้� น ตอนการรัับน้ำำ��มัั นจากโรงกลั่่� น น้ำำ��มัั นจนถึึงมืื อ
ผู้้� บ ริิ โ ภค ด้้ ว ยการประยุุกต์์ ใ ช้้ ร ะบบการบริิ ห ารคุุณภาพ  ISO
9001:2015 จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
สำำ�หรัับกระบวนการรัับ จััดเก็็บและจ่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

ของคลัังน้ำำ��มัันทั้้�ง 9 สาขาทั่่�วประเทศ ในส่่วนของประกัันคุุณภาพ 
บริิ ษััทได้้ รัั บการรัับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
จากสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (สมอ.) รวมถึึงเข้้า
ร่่วมการเปรีียบเทีียบผลการทดสอบระหว่่างห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ
ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม (Thai Petroleum Laboratories Correlation
Program) ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในผลการตรวจสอบและ
ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ในระดัับประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีนโยบายใน
การบริิหารจััดการคุุณภาพ ความมั่่น� คง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามกฎหมาย รวมทั้้�งข้้อกํําหนด 
และมาตรฐานสากลอื่่� น ๆ ที่่� ใ ช้้ ใ นการกํํากัับดููแล ควบคุุม
กระบวนการปฏิิบััติิงาน การปรัับปรุุงการให้้บริิการ และการเพิ่่�ม
ผลผลิิ ต ให้้ ดีียิ่่�ง ขึ้้� น อย่่างต่่อเนื่่� อ ง ทํําให้้ ผู้้�ป ฏิิ บััติิ ง านเกิิ ด ความ
ตระหนัักในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงและโอกาส
ด้้านคุุณภาพ  ความมั่่�นคง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อม (QSSHE) ของบริิษััท  ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบสํําคััญ
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทมีีระบบการดํําเนิินงาน
และการบริิหารจััดการองค์์กรที่่�แข็็งแกร่่ง และทํําให้้มีีกรอบการ
ปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจนขึ้้�น

มาตรฐานการบริการลูกค้าภายในสถานีบริการ

พีีทีีจีี กำำ�หนดให้้พนัักงานปฏิิบััติติ ามมาตรฐานการบริิการ 5
ขั้้น� ตอน และมีีการควบคุุมมาตรฐานการบริิการ ได้้แก่่ การควบคุุม
มาตรฐานภายใน จากผู้้�จััดการสถานีีเขต และผู้้�จััดการภาค :
Walk the store / Shift Changes Book การควบคุุมมาตรฐาน
ภายนอก จาก Mystery shopper หรืือ Call center 1614 และ
การประกวดให้้รางวััล พนัักงานที่่ทำ� ำ�ดีีและได้้รัับคำำ�ชมจากลููกค้้า
เช่่น กิิจกรรม Best of customer voices เป็็นต้้น

064
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นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

พีีทีีจีี  ให้้ความสำำ�คััญ และเคารพความเป็็นส่่วนตััว
และตระหนัักถึึงการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยในข้้อมููลส่่วนบุุคคล ให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล จึึงได้้ กำำ� หนด
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
รัักษาความปลอดภััยในข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า คู่่�ค้้า
คู่่� สัั ญญา พนัักงาน และบุุคคลต่่าง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับ
กลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�บริิษััทได้้เก็็บ
รวบรวม ใช้้ เปิิดเผย หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปยัังบุุคคล
ภายนอก และ/หรืือต่่างประเทศนั้้น� ได้้รัับความคุ้้�มครอง และ
เป็็นไปตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล นอกจากนี้้�
ข้้อมููลทางด้้านการตลาด  การสั่่�งซื้้�อและการให้้บริิการลููกค้้า
จะถููกเก็็บไว้้เป็็นความลัับ และการเข้้าถึึงข้้อมููลสามารถเข้้า
ถึึงโดยบุุคคลที่่�ได้้รัับสิิทธิิเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� หากจะใช้้เปิิดเผย หรืือ
ถ่่ายโอนข้้อมููลดัังกล่่าวไปยัังบุุคคลอื่่�น จะต้้องไม่่เป็็นการ
ละเมิิดสิิทธิิตามกฎหมาย และจะต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก
บุุคคลผู้้�เป็็นเจ้้าของข้้อมููลล่่วงหน้้า

ผลการดำำ�เนิินงาน

การพััฒนาระบบและเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับสนุุนความสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้า

• การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการเพิ่่ม� ช่่องทางบริิการ ผ่่านการให้้
บริิการลัักษณะออนไลน์์เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการลููกค้้าที่่�
เดิินทางไปยัังจุุดให้้บริิการไม่่ได้้ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และพััฒนาปรัับปรุุงการให้้บริิการ
ให้้ตรงความต้้องการผ่่านการใช้้ข้้อมููลในอดีีต (Data Driven)
เช่่น บริิการทัักสั่่�งได้้ การจััดทำำ�โปรโมชัันส่่งเสริิมการขายด้้วย
การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมเฉพาะกลุ่่�มสมาชิิก รวมทั้้�งการพััฒนา
เครื่่�องมืือในการเพิ่่�มจุุดให้้บริิการสำำ�หรัับสมาชิิก PT MAX Card
ขยายไปยัังธุุรกิิจอื่่�น ๆ และพัันธมิิตรด้้วยแนวคิิด Co-creation
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• การใช้้ QR payment ชำำ�ระค่่าบริิการแบบไร้้สััมผััส โดยที่่�
ผ่่านมาได้้มีีการทดสอบความปลอดภััยของการชำำ�ระเงิินแบบ QR
Payment กัับสถาบัันการเงิินต่่าง ๆ ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ  และใน
สาขาต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ โดยนำำ�ร่่องใช้้ในเขตกรุุงเทพมหานคร
ปริิมณฑล และจัังหวััดหััวเมืืองใหญ่่เป็็นลำำ�ดัับแรก เพื่่�อลดการ
สััมผััสเงิินสด หรืือบััตรเครดิิตที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� จากการชำำ�ระค่่าสิินค้้า
และบริิการในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และ
เพื่่อ� สวััสดิิภาพด้้านสาธารณสุุขของพนัักงานและลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
• การพััฒนาระบบ Customer Relationship Management
(CRM) เพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลแคมเปญ กิิจกรรม ขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ปััจจุุบััน และผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า พร้้อมทั้้�งข้้อ
เสนอแนะ ไว้้ในแหล่่งข้้อมููลกลางเดีียวกััน โดยสามารถนำำ�ข้อ้ มููล
ไปวิิเคราะห์์เพื่่อ� ต่่อยอดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ รวมถึึง
คิิดค้้นธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้ามาก
ขึ้้�นในอนาคต
• ศููนย์์บริิการลููกค้้า (Call Center) อััพเดตข้้อมููลแคมเปญ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ  อย่่างสม่ำำ��เสมอผ่่าน
ระบบ CRM
• พััฒนาระบบ Point of Sale Automation (POS) ให้้ทำำ�งาน
แบบอััตโนมััติิมากขึ้้�นเพื่่�อลดการสััมผััส และการบัันทึึกข้้อมููล
แบบ Manual

065

การจัั ดการความสัั ม พัั น ธ์์ เ พื่่� อ รัั ก ษาลููกค้้าเดิิ ม และเพิ่่� ม
ลููกค้้าใหม่่

• เปิิดตััวบััตรสมาชิิก PT Max Card Plus รายปีี โดยลููกค้้าจะได้้
รัับสิิทธิิประโยชน์์ที่่�หลากหลายตลอดปีี ซึ่่�งไม่่ใช่่เพีียงส่่วนลด
ราคาน้ำำ��มััน แต่่ยัังเป็็นการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรร้้านค้้าชั้้�นนำำ�ที่่�
ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
• ดำำ�เนิินโครงการทัักสั่่�งได้้ สั่่�งน้ำำ��มััน กาแฟพัันธุ์์�ไทยและสิินค้้า
จากร้้านสะดวกซื้้�อ Max Mart ผ่่าน Line official PT Station
• การสมััครสมาชิิก PT Max Card แบบออนไลน์์
• การสนัับสนุุนการใช้้แต้้มแลกส่่วนลดที่่ส� อดคล้้องกัับสถานการณ์์
เช่่น ใช้้แต้้มแลกส่่วนลด Delivery, Shopping Online
• การสนัับสนุุนร่่วมกัับกรมการค้้าภายใน นำำ�สิินค้้าเกษตรมาจััด
รายการส่่งเสริิมการขายเพื่่�อช่่วยกระจายสิินค้้าสู่่�กลุ่่�มสมาชิิก
PT Max Card
• โครงการ PT TAXI TRANSFORM เปลี่่�ยนเพื่่�ออนาคต ลููกค้้าผู้้�ขัับขี่่�
รถแท็็กซี่่ จ� ะได้้รัับการติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ใหม่่ทั้้�งหมด จาก NGV เป็็น
LPG และรัับสิิทธิ์์�ส่่วนลดในการซื้้�อแก๊๊ส LPG ทั้้�งปีี
• โครงการ PT TAXI แท็็กซี่่�สู้้�โควิิด  ซึ่่�งรถโดยสารสาธารณะแท็็กซี่่�
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ จะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์จากการติิดสื่่�อ
สติิกเกอร์์โฆษณาบนตััวรถตามที่่บ� ริิษััทกำำ�หนด เป็็นบััตรกำำ�นััลใช้้
แทนเงิินสด ในรููปแบบของเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ E-voucher
และ ส่่วนลด LPG 0.5 บาท ต่่อลิิตร
• การจััดโปรโมชั่่น� กระตุ้้�นการขายในพื้น้� ที่่เ� ชิิงพาณิิชย์ สำ์ ำ�หรัับกลุ่่ม�
ลููกค้้าพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ในสถานีีบริิการ โดยแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ
คืือ โปรโมชั่่น� ทดลองขายฟรีี 2 เดืือน และทดลองขายฟรีี 1 เดืือน
โดยไม่่ต้้องทำำ�สััญญา จนถึึงสิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564
• เปิิดจุุดบริิการพัักรถบรรทุุก PT Max Camp โดยร่่วมกัับ
กรมการขนส่่งทางบก จำำ�นวน  41 สาขาทั่่ว� ประเทศ สำำ�หรัับพนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกเข้้าใช้้บริิการจอดพััก สนัับสนุุนความปลอดภััย
ในการใช้้รถใช้้ถนน นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการขนส่่งสิินค้้า
ที่่�ได้้รัับรองมาตรฐาน Q Mark จำำ�นวน 443 ราย 59,915 คััน
ทั่่�วประเทศ สามารถรัับสิิทธิิเข้้าใช้้บริิการฟรีี

066
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การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า

พีีทีีจีี มีีการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าโดยแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน คืือ
1. การประเมิินกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�บริิโภค (End user) ณ จุุดให้้บริิการโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินแบบ  Net Promoter Score (NPS)
กล่่าวคืือ เมื่่�อลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ ณ จุุดให้้บริิการ และมีีการสะสมแต้้มแล้้วเสร็็จ จะมีีการส่่งแบบสอบถามไปยัังลููกค้้าใน
กลุ่่�มที่่�เข้้ามาใช้้บริิการที่่�สถานีีบริิการ
2. การประเมิินกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการ (Dealer Owned Dealer Operate: DODO) การประเมิินวิิธีีนี้้�จะประเมิิน
ความพึึงพอใจลููกค้้ากลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการสถานีีบริกิ ารโดยเฉพาะ ซึ่่ง� เป็็นการประเมิินการให้้บริกิ ารจากฝ่่ายงานต่่าง ๆ ที่่�ให้้บริกิ าร
กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการ ครอบคลุุม การขนส่่งน้ำำ��มััน การให้้บริิการในคลัังน้ำำ��มััน การให้้บริิการทางบััญชีี เป็็นต้้น

ทั้้ง� นี้้� เมื่่อ� ได้้ผลการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าแล้้ว พีีทีจีี ี จะนำำ�มาเข้้าสู่่�การประมวลผล
และส่่งผลการประเมิินไปยัังผู้้เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ปรัับปรุุงการให้้บริกิ ารแก่่กลุ่่�มลููกค้้าต่อ่ ไป โดยมีี
การนำำ�ผลการประเมิินความพึึงพอใจมาพััฒนารููปแบบแคมเปญ และการบริิการให้้สอดคล้้อง
กัับสิ่่�งที่่�ลููกค้้าต้้องการ เช่่น การพััฒนารููปแบบการให้้บริิการภายในสถานีีบริิการ รวมถึึง
การออกแบบกิิจกรรมแคมเปญต่่าง ๆ เช่่น แคมเปญที่่เ� กี่่ย� วกัับการใช้้แต้้มเข้้าร่ว่ มกิิจกรรม
พิิเศษ หรืือ การใช้้ E-Stamp ในการแลกสิินค้้ากลุ่่�มที่่�ระลึึก เป็็นต้้น

ความพึึงพอใจของลููกค้้า

ความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภค* (End user)
ร้้อยละของลููกค้้าที่่�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด
ความพึึงพอใจของลููกค้้าผู้ป้� ระกอบการสถานีีบริกิ าร* (DODO)
ร้้อยละของลููกค้้าที่่�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ผลการดำำ�เนิินงาน
2563 (%)
2564 (%)

90.60
8.36
81.85
67.00

เป้้าหมายปีี 2564 (%)

90.00
8.26
85.00
55.00

90.00
5.00
80.00
65.00

หมายเหตุุ : ผู้้�บริิโภค (End User) หมายถึึง ผู้้�บริิโภคที่่�มาซื้้�อหรืือใช้้สิินค้้าและบริิการภายใต้้แบรนด์์ PT เช่่น สถานีีบริิการ PT สถานีี LPG ร้้านกาแฟพัันธุ์์�ไทย
และร้้านแก๊๊ส  PT และลููกค้้าผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการ หมายถึึง ลููกค้้าแฟรนไชส์์ Dealer Owned Dealer Operated (DODO) ซึ่่�งบริิษััทมีีหน้้าที่่�ช่่วย
ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการบริิหารจััดการ และจััดหาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงให้้กัับลููกค้้าแฟรนไชส์์

สถิิติิการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
พีีทีีจีี มีีช่่องทางในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น Call Center 1614 หรืืออีีเมล customer_service@pt.co.th Facebook
Fan page และ Mobile application PT Max reward โดยในปีี 2564 สามารถสรุุปข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าได้้ดัังนี้้�
ประเด็็น

ผู้้�ร้้องเรีียน

• จำำ� นวนการร้้ อ งเรีี ย นที่่� สำำ� คัั ญ ด้้ า นการ • ลููกค้้าร้้องเรีียนเองอย่่างเป็็นรููปธรรม
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและ • การร้้องเรีียนจากหน่่วยงานภาครััฐ หรืือเป็็น
การสูญเสียข้อมูลลูกค้า
หน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
• จำำ�นวนเหตุุการณ์์ที่่�มีีการรั่่�วไหล ถููกขโมยและการสููญเสีียข้้อมููลลููกค้้า

รายงานความยั่งยืน 2564

2563 (กรณีี)

2564 (กรณีี)

0
0

0
0

0

0

067

การบริิหาร
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
สััดส่่วนคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญสะสมที่่�
รัับทราบจรรยาบรรณธุุรกิิจ
สำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

>80%
100%
ตััวชี้้�วััด

คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญที่่�ได้้รัับการ
ตรวจประเมิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG)

เป้้าหมาย

≥10
12
ราย

ผลการดำำ�เนิินงาน

068

ราย

ความเสี่่�ยง และโอกาส
จากสถานการณ์์ ค วามขััดแย้้ ง ทางการค้้ า ระหว่่าง
ประเทศสหรััฐอเมริิกากัับประเทศจีีน ต่่อเนื่่อ� งด้้วยสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ ไวรััสโควิิ ด -19 สร้้ างผลกระทบ
ต่่อการบริิ ห ารห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้� ง แต่่กระบวนการจััดซื้้� อ
จััดจ้้าง กระบวนการขนส่่งน้ำำ��มัันและสิินค้้าของบริิษััทในเครืือ
ทำำ�ให้้เกิิดการขาดแคลนสิินค้้า หรืือมีีระยะเวลาการส่่งมอบที่่�
ยาวนานกว่่าปกติิในสิินค้้าหลายกลุ่่ม� โดย พีีทีีจีี ได้้มีีการหารืือ
ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มในการปรัับแผนการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อรองรัับกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยมีีการสื่่�อสารเรื่่�อง
การบริิหารจััดการภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 ไปยัังคู่่�ค้้า
การแจ้้ ง ผลกระทบในการส่่งสิิ น ค้้ า เพื่่� อ วางแผนปริิ ม าณ
ความต้้องการและแผนการขนส่่งร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า รวมถึึงการ
จััดหาสิินค้้าจากหลายบริิษััทผู้้�ผลิิต การหาสิินค้้าทดแทน
เพื่่�อให้้สามารถส่่งมอบสิินค้้าและบริิการได้้ทัันตามกำำ�หนด
และต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการจััดกิิจกรรม
ร่่วมกัับคู่่�ค้้าในแบบออนไลน์์ เช่่น การประชุุมออนไลน์์กัับ
คู่่�ค้้า การประชุุมออนไลน์์กัับผู้้�รัับเหมา เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
บริิ ษััทยัั งปรัับเปลี่่� ย นรููปแบบการตรวจประเมิิ น คู่่� ค้้ า ด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environment, Social,
Governance: ESG) แบบระยะไกล (Remote Audit)
โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการตรวจประเมิิน อย่่างไร
ก็็ ต าม บริิ ษััทยัั งคงมุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะบริิ ห ารห่่วงโซ่่อุุปทานให้้
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ  โดยมุ่่� ง เน้้ น ที่่� ก ารบริิ ห ารและการสร้้ า ง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีร่่วมกัับคู่่�ค้้า โดยการสนัับสนุุนคู่่�ค้้าให้้
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่างมีีจริิ ย ธรรม ตามระเบีียบและวิิ ธีี การ
จััดหาของบริิ ษััท  เพื่่� อ ประโยชน์์ ด้้ า นการบริิ ห ารต้้ น ทุุน
ด้้านประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน ด้้านการเสริิมสร้้างความ
สามารถในการแข่่งขัันของบริิษััท รวมถึึงการสนัับสนุุนให้้คู่่ค้� า้
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชนและ
สิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ร่่วมกัันนำำ�พาธุุรกิิจไปสู่่ก� ารเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน

รายงานความยั่งยืน 2564

แนวทางการบริิหารจััดการ

กลยุุทธ์์และระบบบริิหารจััดการการจััดซื้้�อ

นอกจากนี้้� บริิ ษััท ได้้ พัั ฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ในระยะที่่� 2 (VRM Phase II) เพื่่�อมาช่่วยสนัับสนุุนในการดำำ�เนิิน
การด้้านความยั่่�งยืืนร่่วมกัับคู่่�ค้้า โดยมีีการปรัับปรุุงระบบให้้มีี
ความทัันสมััยขึ้้น�  มีีการนำำ�ขั้้น� ตอนใหม่่ๆ มาทดแทนการทำำ�งานแบบ
เดิิม อาทิิ การประเมิินการให้้บริิการ online เมื่่�อมีีการรัับสิินค้้า
การจััดทำำ� E-Catalog เพื่่อ� สนัับสนุุนหน่่วยงานผู้้ข� อซื้้อ� ในการเลืือก
ซื้้�อสิินค้้าให้้ถููกต้้องตรงตามความต้้องการ และสามารถเชื่่�อมต่่อไป
สร้้างใบขออนุุมััติิซื้้�อ (PR) และใบสั่่�งซื้้�อ (PO) ได้้ รวมทั้้�งกำำ�หนด
ให้้มีีการนำำ�จรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า (Supplier Code
of Conduct) และแบบประเมิินตนเองของคู่่�ค้้าในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) เข้้าระบบ เพื่่�อให้้คู่่�ค้้ารายใหม่่ 
ได้้ทำำ�การประเมิินก่่อนมีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างกัับบริิษััท  รวมถึึงคู่่�ค้้า
รายปััจจุุบัันได้้มีีการประเมิินตามรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนด  ซึ่่�งการ
พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศดัังกล่่าว เป็็นการนำำ�เทคโนโลยีี
เข้้ า มาช่่วยปรัับปรุุงกระบวนการทำำ� งานและเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ
ในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
คู่่�ค้้ามากขึ้้�นด้้วย

พีีทีีจีี มีีนโยบายในการจััดหาและคััดเลืือกคู่่ค้� า้ ซึ่่ง� รวมถึึง ผู้้ผ� ลิิต
ผู้้�ประกอบการ ผู้้�จำำ�หน่่าย ผู้้�แทนจำำ�หน่่าย ผู้้�ให้้บริิการ หรืือผู้้�รัับจ้้าง
อย่่างมีีระบบ เป็็นธรรม โปร่่งใส และสนัับสนุุนคู่่�ค้้าให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีจริิยธรรม โดยได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ค้้าหลัังส่่งมอบ
สิินค้้าและบริิการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการซื้้�อสิินค้้า การว่่าจ้้างเหมาช่่วง
และการจ้้ า งงานบริิ ก าร เป็็ น ไปอย่่างถููกต้้ อ งเหมาะสมตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยบริิษััทกำำ�หนดให้้ผู้้�ขายและผู้้�ให้้บริิการ
ปััจจุุบัันที่่�อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อของผู้้�ขายหรืือผู้้�ให้้บริิการที่่�อนุุมััติิแล้้ว
(Approved Supplier List) ต้้องได้้รัับการประเมิินศัักยภาพในการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการพััฒนาระบบ
การขออนุุมััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างพิิเศษ ในกรณีีที่่�มีีการจััดซื้้�อแบบเร่่ง
ด่่วน และระบบบริิหารจััดการการจััดซื้้�อ (Vendor Relationship
Management: VRM) เพื่่�อสนัับสนุุนข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ในทุุก ๆ ด้้าน โดยคู่่ค้� า้ สามารถตรวจสอบคำำ�สั่ง่� ซื้้อ� รายงานการขาย
ข้้ อ มููลทางบััญชีี  สถานะการรัับ-ส่่งมอบสิิ น ค้้ า และสื่่� อ สาร
การกำำ� หนดกลุ่่�มและวิิ เคราะห์์ คู่่�ค้้ า สำำ�คััญ (Critical Tier 1
ข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ระหว่่างคู่่�ค้้ากัับบริิษััท
Suppliers)

แนวทางการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่อการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

พีีทีีจีี กำำ�หนดจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า (Supplier
Code of Conduct) เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าใช้้เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ  สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดกฎหมาย และจรรยาบรรณ
ของบริิษััท  ตลอดจนแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี  ซึ่่�งจะช่่วยผลัักดัันให้้คู่่�ค้้า
ของบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิมนุุษยชน
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน
ยกระดัับขีีดความสามารถทางการแข่่งขััน และเสริิมสร้้างการเติิบโต
ในระยะยาวไปด้้วยกัันอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีีการสื่่อ� สารจรรยา
บรรณธุรุ กิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่ค้� า้ (Supplier Code of Conduct) รวมถึึง
นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นให้้แก่่คู่่�ค้้าในธุุรกิิจน้ำำ��มััน
และธุุรกิิจ Non-oil ในกลุ่่�มคู่่�ค้้าหลัักได้้รัับทราบ เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าใช้้เป็็น
แนวปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม และครอบคลุุมใน
ประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชนและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมถึึงปฏิิ บััติิ ต ามมาตรฐานความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษััทมีีการติิดตามการปฏิิบััติิ
ตามจรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct) ผ่่านการเยี่่�ยมชมสถานประกอบการของคู่่�ค้า้ (Site Visit)
ควบคู่่�กัันไปด้้วย

รายงานความยั่งยืน 2564

พีีทีีจีี ได้้พััฒนากระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งในห่่วงโซ่่อุุปทาน
ครอบคลุุมคู่่ค้� า้ กลุ่่ม� ธุุรกิิจน้ำำ��มัันและธุุรกิิจ Non-oil โดยมีีการดำำ�เนิิน
การจำำ�แนกกลุ่่ม� คู่่ค้� า้ ออกเป็็นคู่่ค้� า้ ที่่ทำ� ำ�ธุรุ กิิจกัับบริิษััทโดยตรง (Tier 1
Suppliers) คู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทโดยตรง (Critical Tier 1 Suppliers)
และคู่่ค้� า้ สำำ�คััญที่่ไ� ม่่ได้้ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทโดยตรง (Critical Non-tier 1
Suppliers) โดยเกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์กำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
1. ปริิมาณยอดการสั่่�งซื้้�อ
2. ความสำำ�คััญของสิินค้้า/บริิการต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
3. ระดัับของการพึ่่�งพาคู่่�ค้้า หรืือการทดแทนกัันของสิินค้้า
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน ESG และการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า

พีีทีีจีี มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้าที่่�
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจกัับบริิษััท ซึ่่ง� ครอบคลุุมคู่่ค้� า้ กลุ่่ม� ธุรุ กิิจน้ำำ��มััน และธุุรกิิจ 
Non-oil ตามเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งใน
มิิติิโอกาสเกิิดและผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้าน ESG ครอบคลุุม
ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ ความเสี่่�ยง
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้าที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ความเสี่่� ย งจากสถานที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านหรืื อ โรงงานสร้้ า งผลกระทบ
ต่่อชุุมชนโดยรอบ ความเสี่่�ยงจากการส่่งมอบสิินค้้า/บริิการไม่่ทััน
ตามกำำ�หนด เป็็นต้้น
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เมื่่อ� ได้้กลุ่่ม� คู่่ค้� า้ ที่่มีี� ระดัับความเสี่่ย� งสููงและสููงมาก บริิษััทจะดำำ�เนิิน
การเข้้าตรวจประเมิินคู่่ค้� า้ ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
(ESG Audit) เพื่่�อให้้สามารถมั่่�นใจได้้ว่่าความเสี่่�ยงที่่�พบได้้รัับการ
บริิหารจััดการอย่่างเหมาะสม โดยมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการ
ดำำ�เนิินงานด้้าน ESG อาทิิ ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลกิิจการ ฝ่่ายประกััน
และบริิหารระบบคุุณภาพ  และหน่่วยงานจััดซื้้�อของทุุกหน่่วยธุุรกิิจ 
ดำำ�เนิินการเข้้าตรวจประเมิินคู่่�ค้้า (ESG Audit) ซึ่่�งเป็็นการตรวจ
ประเมิินการปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้าตามจรรยาบรรณคู่่�ค้้าที่่�บริิษััท
กำำ�หนดไว้้ และเยี่่�ยมชมสถานประกอบการ รวมถึึงการดำำ�เนิินงาน
ของคู่่�ค้้า โดยจะดำำ�เนิินการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า (ESG Audit) ใน
กลุ่่�มคู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทโดยตรง (Critical Tier 1 Suppliers) และ
กลุ่่�มคู่่�ค้้าที่่�มีีการประเมิินความเสี่่�ยงแล้้วอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงสููง
และสููงมาก เพื่่�อร่่วมกัันบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก
คู่่�ค้้าให้้เติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� หากเป็็นคู่่�ค้้ารายเดิิมที่่�ได้้
ตรวจประเมิินไปในปีีที่่�ผ่่านมา จะเพิ่่�มการตรวจติิดตามประเด็็น
ที่่�เป็็นข้้อสัังเกตและโอกาสในการปรัับปรุุงจากการตรวจประเมิิน
ในปีีที่่�ผ่่านมาด้้วย

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงห่่วงโซ่่อุุปทาน

การจััดกลุ่่�มคู่่�ค้้า

• มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า / บริิการ
• ความสำำ�คััญของสิินค้้า /
บริิการต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
• การพึ่่�งพาคู่่�ค้้า

การประเมิินความเสี่่�ยง

ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้า
ตามเกณฑ์์ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล

การจััดการความเสี่่�ยง
• Site Visit
• Audit

คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับสููง

คำำ�จำำ�กััดความของคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสููง

เศรษฐกิิจ

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

• มููลค่่าความเสีียหายโดยเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ 5 - 8 • มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง • เกิิดการร้้องเรีียนจากชุุมชนใกล้้เคีียง
• ส่่งผลกระทบถึึงองค์์กรอื่่�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
มากกว่า 1 กลุ่มขึ้นไป
ล้านบาท
ร่่ ว ม กัั น ห รืื อ ทํํ า ใ ห้้ ผิิ ด ก ฎ ห ม า ย
• กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ 1 ธุรุ กิิจ ทำำ�ให้้ • พนัักงานทุุพพลภาพ
• ควบคุุมหรืือบรรเทาผลกระทบให้้กลัับสู่่� หรืือพัันธสััญญาที่่�ต้้องปฏิิบััติิตาม
ธุรกิจไม่เติบโต อย่างมีนัยส�ำคัญ
• ระยะเวลาในการแก้้ไขปััญหามากกว่่า
• มีีการกระจายข่่าวเกี่่� ย วกัับการกำำ�กัั บ สภาวะปกติได้ในระยะเวลา 3-5 ปี
1 เดืือนขึ้้�นไป
ดููแลกิิจการของบริิษััททั่่�วประเทศผ่่านสื่่�อ
ต่่างๆ อย่่างรวดเร็็วเป็็นเวลา 2 วัันติิดต่่อ
กััน ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อชื่่อ� เสีียง
ของบริิษััทฯ
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลการก�ำหนดกลุ่มและวิเคราะห์คู่ค้าส�ำคัญ ปี 2564
ผลการกำำ�หนดกลุ่่�มและวิิเคราะห์์คู่่�ค้้าสำำ�คััญ

1,071
100
ราย สัดส่วนยอดซื้อ

33
69
ราย สัดส่วนยอดซื้อ

(ร้อยละ)

12
ราย

(ร้อยละ)

คู่่�ค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทโดยตรง
(Tier 1 Suppliers)

คู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทโดยตรง
(Critical Tier 1 Suppliers)

ผลการด�ำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

คู่่�ค้้าสำำ�คััญที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทโดยตรง
(Critical Non-tier 1 Suppliers)

ค่่าใช้้จ่่ายจำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ
ปี 2564

ปี 2562

13.17

ธุรกิจน้ำ�มัน

ปี 2563

17.97

ปี 2564

ธุรกิจ Non-oil

11.91

4.7

22.68
ค่่าใช้้จ่่ายการจััดซื้้�อ
(พัันล้้านบาท)

ค่่าใช้้จ่่ายการจััดซื้้�อ
(พัันล้้านบาท)

ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
การประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทโดยตรง

ผลการดำ�เนินงาน

149
ราย

คู่่�ค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทโดยตรงได้้รัับการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน (Tier 1 Suppliers)

รายงานความยั่งยืน 2564

ผลการดำ�เนินงาน

9.39%
คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยง
ในระดัับสููง
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ผลการตรวจประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน ESG

บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตรวจประเมิินคู่่ค้� า้ ด้้าน ESG แบบระยะไกล
(ESG e-Audit หรืือ Remote Audit) จำำ�นวน 12 ราย จากเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้จำำ�นวน 10 ราย จากการเข้้าตรวจพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานของ
คู่่ค้� า้ สำำ�คััญของบริิษััทโดยตรง (Critical Tier 1 Suppliers) และคู่่ค้� า้ ที่่มีี�
ความเสี่่�ยงสููงพบประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ เรื่่�อง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายแรงงาน รวมถึึงความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในการตรวจประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน ESG บริิษััทได้้ร่่วมให้้
คำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะในการพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงาน
ด้้าน ESG เพื่่อ� เสริิมสร้้างศัักยภาพในการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนให้้แก่่บริิษััท
คู่่�ค้้า และนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
อีีกทั้้� ง บริิ ษััทคู่่� ค้้ า ยัังได้้ แ บ่่งปัั น และให้้ คำำ� แนะนำำ� เกี่่� ย วกัับ
แนวทางการดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้ทีีมงานของบริิษััทได้้เรีียนรู้� ้ เพื่่อ� การพััฒนา
และปรัับปรุุงกระบวนการของบริิษััทได้้อีีกด้้วย ซึ่่�งถืือเป็็นการแบ่่ง
ปัันประสบการณ์์ทำำ�งานและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน เพื่่�อให้้
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันและเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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การพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้า

พีีทีีจีี มุ่่�งส่่งเสริิมและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี  สร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมกัับคู่่ค้� า้ ทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ประชุุมหารืือถึึงแนวทางการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน การประชุุมชี้้�แจง
ขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และรัับฟัังความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะจากกลุ่่�มคู่่�ค้้า
• เนื่่�องจากเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ทำำ�ให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อไม่่สามารถจััดประชุุมกัับคู่่�ค้้า/ผู้้�รัับเหมาเป็็น
กลุ่่�มใหญ่่ได้้ จึึงมีีการปรัับรููปแบบการจััดประชุุมผู้้�รัับเหมา
เป็็นการประชุุมระยะไกลผ่่าน Video Conference เพื่่�อให้้
สามารถส่่งมอบสิินค้้าและบริิการได้้ทัันตามกำำ�หนด 
• สื่่อ� สารและแจ้้งผลกระทบในการส่่งสิินค้้าที่่เ� กิิดจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิ ด -19 เพื่่� อ วางแผนปริิ ม าณ
ความต้้องการใช้้งานและแผนการขนส่่งร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้สามารถ
ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการให้้ทัันตามกำำ�หนด 
• สื่่�อสารนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น นโยบาย
งดให้้หรืือรัับของขวััญ และจรรยาบรรณธุุรกิิจให้้กัับคู่่�ค้้า
ทุุกราย โดยคู่่�ค้้าที่่�มีีนััยสำำ�คััญตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจะกำำ�หนด
ให้้ มีี การลงนามรัับทราบจรรยาบรรณธุุร กิิ จสำำ� หรัับบริิ ษััท
คู่่�ค้้า เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายของบริิษััท
• แบ่่งปัันประสบการณ์์ (Knowledge Sharing) และแนวปฏิิบััติิ
ของ กลุ่่ม� บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำ�กััด 
ำ (มหาชน) ในการดำำ�เนิิน
งานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ สิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม โดยจััด
กิิจกรรม knowledge sharing ในหััวข้้อ PTG Knowledge
Sharing : ESG for Sustainability through the Supply Chain
ร่่วมกัับบริิษััทคู่่�ค้้าของทุุกหน่่วยธุุรกิิจ  จำำ�นวน 21 ราย ผ่่าน
ช่่องทาง online โดยใช้้ Video Conference เพื่่อ� เป็็นการแบ่่ง
ปัันประสบการณ์์การดำำ�เนิินงานและร่่วมกัันพััฒนาการดำำ�เนิิน
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environment,
Social, Governance: ESG) ให้้กัับบริิษััทคู่่�ค้้า เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
รายงานความยั่งยืน 2564

เพอเพิ่ม

โอกาส
กับชุมชน
ของเรา

รายงานความยั่งยืน 2564

073

กลยุุทธ์์การขัับเคลื่่�อน
องค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ
Transform

มุ่่�งขัับเคลื่่อนองค์์กรให้้มีีประสิิทธิภิ าพ ปลอดภััย เป็็นธรรม และ
สร้้างขีีดความสามารถให้้บุุคลากรในการสรรสร้้างนวััตกรรม
เพื่่อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ

ตััวชี้้�วััดสำำ�คััญ
ระดัับความผููกพััน
ที่่�พนัักงาน
มีีต่่อองค์์กร

73%
100%
ของกิิจกรรม

ทางธุุรกิิจตาม
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ได้้รัับการประเมิิน
ความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

สถิิติิด้้านความปลอดภััย

TRIR พนัักงาน (สำำ�นัักงานใหญ่่) =
LTIFR พนัักงาน =
ผู้้�รัับเหมา =
OIFR พนัักงาน =

0

1.2

0

0

203
โครงการนวััตกรรม
กรรมกระบวนการ
เพื่่อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน
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การบริิหาร
ทรััพยากร
บุุคคล
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ระดัับความผููกพัันที่่�พนัักงานมีี
ต่่อองค์์กร

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

>77%
73%
ตััวชี้้�วััด
สััดส่่วนผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับ
การอบรมเพื่่อพััฒนาศัักยภาพ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

100%
100%

ความเสี่่�ยง และโอกาส
ภายใต้้การเปลี่่ย� นแปลงของสถานการณ์์ในด้้านเศรษฐกิิจ 
สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี 
และการเผชิิญกัับสถานการณ์์การระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
ที่่�รุุนแรงและยาวนาน พีีทีีจีี  ได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบของการ
เปลี่่ย� นแปลงดังั กล่่าวต่่อการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ทั้้�งในด้้าน
การจััดหาและพััฒนาศัักยภาพพนัักงานให้้ทัันต่่อการเติิบโตของ
ธุุรกิิจในยุุคชีีวิิตวิิถีีใหม่่  เป็็นต้้น ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาการ
บริิหารทรััพยากรบุุคคลบนพื้น้� ฐานของค่่านิิยมองค์์กร “Do Your
Best” เพื่่อ� สรรหา พััฒนา และรัักษาพนัักงานที่่มีีศัั
� กยภาพในการ
ทลายทุุกข้้อจำำ�กััด ก้้าวข้้ามทุุกอุุปสรรค มีีความเข้้าอกเข้้าใจ 
สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้แก่่ลููกค้้าและ
เพื่่�อนร่่วมงาน รวมถึึงมุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อบรรลุุผลสำำ�เร็็จ
และรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ได้้ในอนาคต ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ยัังใส่่ใจต่่อการรัักษาสุุขภาพกายและจิิตของพนัักงานในช่่วง
วิิกฤติิิิิิิิิ�������โควิิด-19 โดยได้้มีีการยกระดัับมาตรการเว้้นระยะห่่าง
และกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้พนัักงาน “อยู่่�ดีี มีีสุุข” อย่่างแท้้จริิง

ตััวชี้้�วััด

สััดส่่วนของพนัักงานที่่�ได้้รัับ
การอบรมเพื่่อพััฒนาศัักยภาพ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน
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>50%
59%
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แนวทางการบริิหารจััดการ

การสรรหาและวางแผนอััตรากำำ�ลััง
-	การวางแผนอััตรากำำ�ลััง

พีีทีีจีี มีีการวางแผนอััตรากำำ�ลัังบุุคลากรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี บริิษััทมอบหมายให้้หน่่วยงาน HR Business Partner ทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารของทุุกฝ่่ายงานในการกำำ�หนดอััตรากำำ�ลัังเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางของธุุรกิิจ  (Business Direction) โดยบริิษััทมีี
การวิิเคราะห์์อััตรากำำ�ลัังด้้วยเทคนิิคอััตราส่่วนที่่อิ� งิ ตามผลประกอบการหรืือยอดขาย (Productivity) ประกอบกัับการวิิเคราะห์์โดยอาศััย
ความรู้้� ประสบการณ์์ และดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหาร (Management Judgement) นอกจากนี้้�ยัังมีีการวิิเคราะห์์ภาระงาน (Workload
Analysis) และแนวโน้้มธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ผลวิิเคราะห์์มาจััดทำำ�แผนอััตรากำำ�ลัังบุุคลากรในทุุก ๆ ปีีงบประมาณ
ในด้้านการวิิเคราะห์์อััตรากำำ�ลัังเพื่่�อสืืบทอดตำำ�แหน่่ง พีีทีีจีี ดํําเนิินการวางแผนผู้้�สืืบทอดตํําแหน่่ง (Succession Planning) เพื่่�อ
เตรีียมบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ศัักยภาพ มีีผลงานที่่�โดดเด่่นและเป็็นที่่�ยอมรัับให้้พร้้อมสํําหรัับการดํํารงตํําแหน่่งที่่�สํําคััญ
หรืือตํําแหน่่งระดัับผู้้�นํําขององค์์กร (Future Leader) ตามทิิศทางและกลยุุทธ์์ของบริิษััท โดยมีีขั้้�นตอนการดํําเนิินการ ดัังนี้้�
1. สื่่�อสารแก่่ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่ายงานขึ้้�นไป เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ  และให้้เห็็นถึึงความสํําคััญของการวางแผนผู้้�สืืบทอดตํําแหน่่ง
รวมทั้้�งกระบวนการดํําเนิินการ
2. ระบุุตํําแหน่่งที่่�มีีความสํําคััญ (Critical Position) โดยพิิจารณาจากหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกํําหนด 
3. ระบุุตััวบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�สืืบทอดตํําแหน่่ง โดยพิิจารณาจากศัักยภาพ (Potential) ความพร้้อม (Readiness) และความสามารถ 
(Competency) ที่่�เหมาะสมในการดํํารงตํําแหน่่งที่่�มีีความสํําคััญ (Critical Position) โดยบริิษััทจะพิิจารณาบุุคลากรภายใน
บริิษััทเป็็นลํําดัับแรก
4. จััดทํําหลัักสููตรการพััฒนาบุุคลากรที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นผู้้�สืืบทอดตํําแหน่่งและพััฒนาบุุคลากรดัังกล่่าวให้้มีีความรู้้�
ความสามารถ ศัักยภาพและความพร้้อมสํําหรัับการเป็็นผู้้�นํําขององค์์กรในอนาคต (Future Leader)

ทั้้�งนี้้� พีีทีีจีี จะมีีการทบทวนแผนผู้้�สืืบทอดตํําแหน่่ง (Succession Plan) ทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะมีีผู้้�นํําที่่�มีีความรู้้� 
ความสามารถ และศัักยภาพที่่�จะนํําองค์์กรไปในทิิศทางและกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้

-	กลยุุทธ์์การสรรหา

การสรรหาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและประสบการณ์์ในการทำำ�งานเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ พีีทีีจีี  เพราะพนัักงานคืือปััจจััย
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จและรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในยุุคชีีวิิตวิิถีีใหม่่  หรืือ New Normal โดยใน
ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการสรรหาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพและตรงต่่อความต้้องการของธุุรกิิจ 
ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์

การดำำ�เนิินงานปีี 2564

เพิ่่�มช่่องทางการสรรหาผ่่านสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย • มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามามีีบทบาทในกระบวนการสรรหามากขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ได้้
ผู้้�สมััครที่่�มีีความสามารถและประสบการณ์์ตรงตามที่่�บริิษััทต้้องการ บริิษััทจึึงใช้้
ประโยชน์์จากสื่่�อ Social Media เช่่น การประกาศรัับสมััครงานผ่่าน Facebook และ
มีีการนััดสััมภาษณ์์ผ่่าน Video Conference เพื่่�อตอบสนองต่่อมาตรการเว้้น
ระยะห่่าง (Social Distancing) ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
สร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อผลิิตทรััพยากรบุุคคล • ทำำ� งานเชิิ ง รุุกร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาเพื่่�อ ผลิิ ต บุุคลากรที่่� มีีคุุ ณสมบััติิ ต รงตาม
ตามความต้้องการของธุุรกิิจ
ความต้้ อ งการของธุุ ร กิิ จ ผ่่ านการจััดทำำ�บัั นทึึกความเข้้ า ใจ (Memorandum
of Understanding: MOU) ร่่วมกัับวิิ ท ยาลััยสัังกััดสำำ�นัั กงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ จััดทำำ�โครงการฝึึกอาชีีพให้้นัักศึึกษาได้้เกิิด
การเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิจริิง โดยนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าโครงการจะ
ได้้รัับเบี้้�ยเลี้้�ยงและทุุนการศึึกษาตลอดระยะเวลาการฝึึกอาชีีพ
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การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน

นโยบายพััฒนาความรู้้�และศัักยภาพของพนัักงาน

พีีทีีจีี ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของบุุคลากรต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการพััฒนาองค์์กรตามวิิสััยทััศน์์ ในการเชื่่�อมให้้ทุุกคนได้้มีีโอกาส
เข้้าถึึงชีีวิิตที่่� “อยู่่ดีี มีีสุุ
� ข” ในทุุกด้้านของช่่วงชีีวิิต บริิษััทจึึงได้้ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรมีีความรู้้� ความชำำ�นาญ และความสามารถในการปฏิิบััติงิ าน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่่�อง โดยมอบหมายให้้หน่่วยงาน PTG Academy รัับผิิดชอบการพััฒนาทัักษะพนัักงาน และปรัับปรุุง
หลัักสููตรให้้ตรงกัับความต้้องการและการเปลี่่�ยนแปลงของการดำำ�เนิินธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบััน โดยมีีกรอบนโยบาย ดัังนี้้�
1. ฝึึกอบรมโดยมีีค่่านิิยมหลัักขององค์์กรเป็็นพื้้�นฐาน เพื่่่�อให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจหลัักการ แนวคิิด และวััฒนธรรมการทำำ�งานร่่วมกััน
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร
2. ฝึึกอบรมความรู้้�พื้้�นฐานที่่่�เกี่่่�ยวข้้องกัับการปฎิิบััติิงานให้้กัับพนัักงานใหม่่ทุุกคน (On Boarding Program) เพื่่่�อให้้พนัักงานใหม่่เกิิด
ความเข้้าใจ และสามารถปฎิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง ปลอดภััย เป็็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบีียบของบริิษััท
3. ฝึึกอบรมเพื่่่�อพััฒนาความรู้้�เฉพาะด้้าน เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะการทำำ�งานของพนัักงานให้้มีีความชำำ�นาญ เช่่น หลัักสููตรมาตรฐานการบริิการ
หลัักสููตรเตรีียมความพร้้อมผู้้�จััดการสถานีีบริิการ เพื่่่�อเพิ่่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฎิิบััติิงานของแต่่ละหน่่วยงาน
4. ฝึึกอบรมพััฒนาด้้านการบริิหารคนงานเพื่่่�อพััฒนาทัักษะและเตรีียมความพร้้อมการเป็็นผู้้�นำำ�  เช่่น หลัักสููตร Problem Solving
Decision Making หลัักสููตร Improving Leadership Skill เป็็นต้้น
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเชิิงปฏิิบััติที่่ิ มุ่่� ง่� เน้้นในการบริิหารจััดการ การทำำ�งานเพื่่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพการทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่่อ� ง
6. ฝึึกอบรมในรููปแบบ Self-learning ผ่่านแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้� “Your Next YOU by SEAC” ซึ่่่ง� เป็็นการเรีียนรู้แ้� บบผสมผสาน (Blended
Learning) ที่่่�พนัักงานสามารถเลืือกเรีียนได้้ตามแนวทางที่่่�ถนััด โดยกำำ�หนดรููปแบบและหลัักสููตรการเรีียนรู้ไ้� ด้้ด้้วยตััวเอง (Personalized Learning) เพื่่่อ� ให้้ทัันต่่อการเปลี่่ย่� นแปลง (Speed of Change) และสามารถพััฒนาทัักษะใหม่่ได้้อย่่างรวดเร็็วในยุุคชีีวิิตวิิถีีใหม่่ 
พีีทีีจีี บริิหารจััดการการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรตามความจำำ�เป็็นของตำำ�แหน่่ง โดยแยกการดำำ�เนิินงาน 2 กลุ่่ม�  คืือ กลุ่่ม� ผู้้บ� ริิหาร
และกลุ่่�มบุุคลากร โดยมีีแนวทางการพััฒนาศัักยภาพและทัักษะ ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มผู้้�บริิหาร (ระดัับผู้้�จััดการส่่วนขึ้้�นไป)
พีีทีีจีี มุ่่�งบริิหารจััดการการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารในรููปแบบผู้้�นํําในอนาคตของ พีีทีีจีี (Future Leader) เพื่่�อรองรัับการ
เติิบโตขององค์์กร ผู้้�บริิหารจะต้้องได้้รัับการประเมิิน 360 องศาจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อวิิเคราะห์์จุุดเด่่นและจุุดด้้อยเพื่่�อการ
พััฒนาเพิ่่ม� เติิม และผู้้บ� ริิหารจะต้้องจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) ระบุุประเด็็นที่่ต้� อ้ งการพััฒนา
อย่่างน้้อย 2 ประเด็็น และหลัักสููตรที่่�ต้้องการศึึกษาเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการพััฒนาองค์์กรต่่อไป
2) กลุ่่�มบุุคลากร (ระดัับผู้้�จััดการแผนกหรืือเทีียบเท่่าลงมา)
พีีทีีจีี ส่่งเสริิมการบริิหารและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรเพื่่อ� รองรัับการเติิบโตทางธุรุ กิิจน้ำำ��มััน และการขยายธุรุ กิิจ Non-oil
ในอนาคต โดยรููปแบบการฝึึกอบรมมีีหลากหลายรููปแบบ เช่่น การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบตามเส้้นทางความก้้าวหน้้าในอาชีีพ (Career Path) เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถพััฒนาทัักษะ ความชํํานาญจาก
ประสบการณ์์ในตํําแหน่่งหน้้าที่่�ใหม่่ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ดํําเนิินการสํํารวจความจํําเป็็นต่่อการพััฒนาบุุคลากร (Development Survey) เพื่่�อนํําข้้อมููลที่่�ได้้จาก
แบบสอบถามไปวิิเคราะห์์ประกอบการจััดทํําแผนฝึึกอบรมประจํําปีีให้้มีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับความต้้องการของ
บุุคลากรและหน่่วยงานมากที่่�สุุด  โดยการสำำ�รวจดัังกล่่าวจััดให้้พนัักงานระบุุความจำำ�เป็็นในการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ 
ทัักษะ และเทคนิิค รวม 8 ด้้าน คืือ การปรัับตััวและการคิิดยืืดหยุ่่�น ความชำำ�นาญด้้านเทคโนโลยีี ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
สร้้างนวััตกรรม การรู้้�จัักใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้เกิิดประโยชน์์ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ ความเป็็นผู้้�นำำ� ความฉลาดทางอารมณ์์ และ
ความสามารถในการเข้้าถึึงและสร้้างสื่่�อใหม่่ ๆ ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการทำำ�งาน
การดููแลรัักษาพนัักงาน
-	การประเมิินผลปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี

พีีทีีจีี จััดให้้มีีการประเมิินผลปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดผลการดำำ�เนิินงานของพนัักงานเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้ผ่่านระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management System : PMS) และระบบ People Plus เพื่่�อติิดตาม
ข้้อมููลทั่่�วไปของพนัักงานและนำำ�มาประกอบการพิิจารณาสำำ�หรัับขั้้�นตอนการเลื่่�อนระดัับชั้้�นและตำำ�แหน่่ง บริิษััทกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
การประเมิินผลปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีซึ่่�งครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดการปฏิิบััติิงานระดัับองค์์กร (Corporate Key
Performance Indicator) ตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงานเป็็นรายตํําแหน่่ง หรืือรายบุุคคล (Functional Key Performance Indicator)
และตััวชี้้�วััดด้้านพฤติิกรรมตามค่่านิิยมองค์์กร “Do Your BEST”
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สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (ระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป) บริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินผลปฏิิบััติิงานในรููปแบบ 360 องศา ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ประเมิินพฤติิกรรมและศัักยภาพของบุุคคล โดยเป็็นการประเมิินตนเอง และได้้รัับการประเมิินโดยคนรอบข้้างไปพร้้อม ๆ กััน คืือ
ผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่�อนร่่วมงาน ผู้้�อยู่่�ใต้้บัังคัับบััญชา เพื่่�อให้้ได้้รัับทราบเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมจากหลากหลายมุุมมอง และสามารถระบุุ
ประเด็็นที่่�ต้้องพััฒนาสำำ�หรัับบุุคคลนั้้�น ๆ ได้้อย่่างแม่่นยำำ� 
-	ผลตอบแทนและสวััสดิิการ

พีีทีีจีี  ให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม เป็็นธรรม เพื่่�อให้้
พนัักงานและครอบครััว อยู่่�ดีี มีีสุุข ซึ่่�งองค์์ประกอบค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของบริิษััท ได้้แก่่ 
• เงิินเดืือน : บริิษััทกำำ�หนดอััตราเงิินเดืือนของพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับค่่างานตามตำำ�แหน่่งงาน ค่่าครองชีีพ ค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ��ตาม
กฎหมาย และพิิจารณาให้้อยู่่�ในระดัับเทีียบเคีียงได้้กัับธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ประเภทเดีียวกัันในประเทศไทย และสภาวะการแข่่งขัันของ
ธุุรกิิจในปััจจุุบัันและที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
• สวััสดิิการและค่่าตอบแทนจููงใจระยะสั้้�น : บริิษััทมอบสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับชั้้�น ได้้แก่่  โบนััส
ประจำำ�ปีี เงิินรางวััลตามยอดขาย สวััสดิิการส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้าและบริิการของกลุ่่�มบริิษััท  แผนประกัันชีีวิิตและสุุขภาพ
ของพนัักงาน การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สวััสดิิการช่่วยเหลืือยามเกิิดอุุบััติิเหตุุ  เหตุุฉุุกเฉิินหรืือประสบภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพนัักงาน และการให้้สิิทธิ์์�พนัักงานในการซื้้�อแผนประกัันชีีวิิตให้้แก่่สมาชิิกครอบครััวในราคาสวััสดิิการ
เพื่่�อเสริิมสร้้างชีีวิิตความเป็็นอยู่่� และสุุขภาพที่่�ดีีทั้้�งกายและใจ 
• ค่่าตอบแทนจููงใจระยะยาว : บริิษััทจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพสำำ�หรัับพนัักงาน เพื่่อ� ให้้เป็็นเงิินออมหลัังเกษีียณ ซึ่่ง� ให้้พนัักงาน
ได้้สะสมเงิินออมได้้ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3-15 ต่่อเดืือน และกำำ�หนดให้้พนัักงานสามารถซื้้�อหลัักทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััทได้้ในราคา
ณ วัันที่่บ� ริิษััทมีีการเสนอขายหุ้้�นใหม่่แก่่ประชาชนทั่่ว� ไปเป็็นครั้้ง� แรก (Initial Public Offering: IPO) โดยไม่่มีีเงื่่อ� นไขการถืือครอง
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมและมีีสิิทธิิในฐานะเจ้้าของกิิจการคนหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กร และความรู้้�สึึกเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของบริิษััทที่่�พร้้อมจะสร้้างความเติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน

-	การประเมิินผลความผููกพัันพนัักงาน

พีีทีีจีี ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร เพื่่อ� ให้้บริิษััทเข้้าใจความต้้องการของพนัักงานและสามารถ
นำำ�มาต่่อยอดเป็็นโครงการและกิิจกรรมในการเพิ่่�มความผููกพัันของพนัักงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผล
ความผููกพัันและความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อองค์์กรทุุกปีี โดยมอบหมายให้้หน่่วยงาน People & Organization Transformation
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบจััดทำำ�การประเมิินความผููกพัันพนัักงานประจำำ�ปีี โดยได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาปรัับใช้้ในการทำำ�แบบสอบถาม
ออนไลน์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ทโฟน โดยพนัักงานสามารถเลืือกตอบระดับั ความพึึงพอใจหรืือมีีส่่วนร่่วมได้้ 6 ระดับั ตามประเด็็น
ต่่าง ๆ เช่่น ชื่่�อเสีียงองค์์กร โอกาสในการพััฒนาศัักยภาพ ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บัังคัับบััญชา โครงสร้้าง
พื้้�นฐานและทรััพยากร เป็็นต้้น

ผลการดำำ�เนิินงาน
การสรรหา

ในปีี 2564 พีีทีีจีี ดำำ�เนิินการสรรหาพนัักงานตามแผนพััฒนาธุุรกิิจน้ำำ��มัันและ Non-oil โดยเฉพาะธุุรกิิจจำำ�หน่่ายก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว
ที่่มีี� การเพิ่่ม� อััตรากำำ�ลัังเพื่่อ� รองรัับเป้้าหมายในการขยายไปสู่่ภ� าคครััวเรืือนและอุุตสาหกรรม และธุรุ กิิจขนส่่งที่่ข� ยายการบริิการขนส่่งสิินค้้า
และบริิการเพิ่่ม� เติิม ด้้วยปััจจััยเหล่่านี้้ ส่่
� งผลให้้สััดส่่วนพนัักงานในธุรุ กิิจก๊า๊ ซปิิโตรเลีียมเหลวและธุรุ กิิจขนส่่งขยายตััวเพิ่่ม� มากขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบ
กัับพนัักงานในกลุ่่�มบริิษััททั้้�งหมด  เท่่ากัับร้้อยละ 12.19 และ 6.63 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานด้้านการสรรหาในปีีที่่�
ผ่่านมา สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
เป้้าหมายการสรรหาปีี 2564 (ราย)

จำำ�นวนพนัักงานใหม่่ ปีี 2564 (ราย)

19,331

13,330

รายงานความยั่งยืน 2564
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พีีทีีจีี ยัังมีีการสนัับสนุุนอาชีีพให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 156 คน ซึ่่�งคิิดเป็็นมููลค่่าการจ้้างงานจำำ�นวน 11,671,439 บาท  และส่่งเสริิม
การจ้้างงานให้้แก่่ผู้้�พิิการตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 และแก้้ไขเพิ่่�ม (ครั้้�งที่่� 2)
พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 33 และ 35 โดยบริิษััทมีีมููลค่่าการจ้้างงานผู้้�พิิการจำำ�นวน 2,715,966 บาท และมีีการส่่งเสริิมการฝึึกอาชีีพและ
การจ้้างเหมาผู้้�พิิการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สถานประกอบกิิจการ

จ้้างงานใน
สถานประกอบกิิจการ (ราย)

การฝึึกอาชีีพ /
จ้้างเหมา (ราย)

16
1
1
2
20

104
9
9
7
1
2
14
146

บริิษััท ปิิโตรเลีียมไทยคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท พีีทีีจีี โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
บริิษััท กาแฟพัันธุ์์�ไทย จำำ�กััด
บริิษััท จีีเอฟเอ คอร์์ปอเรชั่่�น (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
บริิษััท แอตลาส เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด
บริิษััท โอลิิมปััส ออยล์์ จำำ�กััด
รวม

ในการจ้้างเหมาผู้้�พิกิ าร พีีทีีจีี ได้้สนัับสนุุนการจ้้างงานผู้้�พิกิ ารจำำ�นวน 42 คน ผ่่านมููลนิิธินิ วััตกรรมทางสัังคม โดยมีีการจััดจ้้างผู้้�พิกิ าร
เพื่่�อทำำ�งานในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เทศบาลตำำ�บล โรงเรีียน ศููนย์์บริิการผู้้�พิิการ และโรงพยาบาล
เป็็นต้้น สำำ�หรัับการฝึึกอาชีีพผู้้�พิิการ บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับสมาคมคนพิิการภาคตะวัันออก จััดตั้้�งโครงการฝึึกอบรม เพื่่�อให้้ผู้้�พิิการได้้มีี
ความรู้้� ความสามารถในการประกอบอาชีีพ และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของตนเองและครอบครััว ดัังนี้้�
โครงการ

วััตถุุประสงค์์

พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ

โครงการฝึึกงาน
ฝึกทักษะด้านทฤษฎีความรู้และปฏิบัติในการตัดเย็บ จัังหวััดอุุดรธานีี 
หลัักสููตรช่่างตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า เพือ่ ให้มีความรู้ และความสามารถน�ำไปต่อยอดในการ และสุุพรรณบุุรีี
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และดูแลตัวเองได้
โครงการคลิินิิกรถ
เปิดบริการร้านซ่อมรถเข็น โดยให้ผพู้ กิ ารเป็นผูใ้ ห้บริการ จัังหวััดนครนายก
เข็็นคนพิิการ
เพื่อฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ
และชลบุุรีี

080

จำำ�นวนผู้้�พิิการ
ที่่�เข้้าร่่วม (ราย)

100
4

รายงานความยั่งยืน 2564

พีีทีีจีี  ได้้ร่่วมสนัับสนุุนผู้้�พิิการกลุ่่�มที่่�เข้้าร่่วมโครงการฝึึกงานหลัักสููตรช่่างตััดเย็็บเสื้้�อผ้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการสั่่�งซื้้�อเสื้้�อกั๊๊�กสำำ�หรัับ
พนัักงานประจำำ�สถานีีบริิการจำำ�นวน 900 ตััว รวมเป็็นเงิิน 162,000 บาท สำำ�หรัับการจ้้างงานผู้้�พิิการในสถานประกอบกิิจการ บริิษััทได้้
จััดจ้้างผู้้�พิิการทางสายตาที่่�ได้้ผ่่านการฝึึกอบรม และได้้รัับใบประกาศนีียบััตรที่่�รัับรองการนวดให้้ปฏิิบััติิงานภายใต้้โครงการนวดแผนไทย
เพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งจััดตั้้�งเป็็นจุุดผ่่อนคลายให้้แก่่ลููกค้้าในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน หรืือจุุดพัักรถ MAX Camp

รายงานความยั่งยืน 2564

081

การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน

พีีทีีจีี ได้้จััดการอบรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานของพนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยครอบคลุุมพนัักงานในทุุกระดัับ
และกลุ่่�มธุุรกิิจ  โดยในปีี 2564 บริิษััทมีีการจััดอบรมให้้แก่่พนัักงานรวมจำำ�นวน 137,926 ชั่่�วโมง โดยมีีรายละเอีียดการอบรมในหลัักสููตร
ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
โครงการ

แนวทางการพััฒนา

ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ

จำำ�นวนพนัักงานที่่�รัับ
การอบรม (ราย)

การพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มผู้้�บริิหาร

Future Leadership Skill: • จััดอบรมในรููปแบบ Online โดย • พนัั ก ง า น ส า ม า ร ถคิิ ดริิ เ ริ่่� ม
ค ร อ บ ค ลุุ ม ห ลัั ก สูู ต ร A g i l i t y สร้้างสรรค์์เพื่่�อค้้นหาทางแก้้ปััญหา
Adaptability,
Engagement, Growing Mindset & Methods, Critical Thinking, และนวััตกรรมในวิิธีีการทำำ�งาน เพื่่อ�
Designing the Change: Tactics to รองรัับความท้้าทายที่่�เปลี่่�ยนแปลง
People, Visionary
Change Behavior, Communicate ตลอดเวลา โดยมีีความสามารถ
Effectively to improve Collaboration, ในการสร้้ า งและรัักษาเครืื อ ข่่าย
Psychology & Communication ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายใน/
Techniques, Tools for Transformation, ภายนอก พร้้อมทั้้�งแสวงหาโอกาส
Marketing Fundamental และ Trend ใหม่่  ๆ ทางธุุรกิิจ  เพื่่�อสร้้างการ
เติิบโตในระยะยาว
Spotting เป็็นต้้น

144

การพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มพนัักงาน (สำำ�นัักงานใหญ่่)

• เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้เสริิมสร้้าง • พนัักงานมีีความสามารถเชิิ ง
การพััฒนาศัักยภาพ
ศัักยภาพทางความคิิด  (Fluency of วิิเคราะห์์ แยกแยะ และแก้้ปััญหา
พนัักงานภายในองค์์กร
ideas) ทัักษะทางด้้านการ วิิเคราะห์์ มีี ก า ร พัั ฒ น า ด้้ า น ค ว า ม คิิ ด
(Corporate
แยกแยะ เพื่่� อ แก้้ ปัั ญ หา (Critical สร้้ า งสรรค์์ แ ละสามารถบริิ ห าร
Development)
Problem Solving) รวมถึึงการพััฒนา โครงการให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่ม� ทางธุรุ กิิจ
ทัักษะระหว่่างบุุคคล (Interpersonal
Skill) ผ่่านการอบรมในรููปแบบ in
house, public training, your next
you เป็็นต้้น โดยมีีการบริิหารจััดการ
หลัักสููตรการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสมกัับ
ระดัับชั้้�นของพนัักงาน

4,947

การพััฒนาศัักยภาพพนัักงานขาย (Front-liner Development)

การเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการสถานีี
บริิการน้ำำ��มััน

082

• จััดอบรมในรููปแบบ On the Job • ลดความเสี่่�ยงในการลงน้ำำ��มัันผิิด 
Training ให้้แก่่ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการสถานีี ใน • ผู้้�เข้้าอบรมมีีความรู้้�มาตรฐานการ
ด้้านการสื่่อ� สาร การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และสอนให้้พนัักงานภายใน
การบริิหารจััดการลููกค้้าและข้้อร้้อง สถานีีพร้้อมให้้บริิการกัับลููกค้้าอย่่าง
เรีียนการบริิหารเวลา และส่่งเสริิม ครบถ้้วน ถููกต้้อง
ความรู้้�ตามมาตรฐานการลงน้ำำ��มัันใส
16 ขั้้�นตอน เป็็นต้้น

487

รายงานความยั่งยืน 2564

โครงการ

แนวทางการพััฒนา

การเตรีียมความพร้้อมผู้้� • พััฒนาทัักษะด้้านการสื่่�อสาร การนำำ� •
ช่่วยผู้้�จััดการสถานีีบริิการ เสนอผลิิตภััณฑ์์ การบริิหารจััดการ
ก๊๊ า ซปิิ โ ตรเลีียมเหลว ลููกค้้าและข้้อร้้องเรีียน และการบริิหาร •
เวลาให้้กัับผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการสาขาใหม่่ 
(LPG)
พนัักงานหน้้าลาน พนัักงานแคชเชีียร์์
และหััวหน้้ า พนัักงานหน้้ า ลานที่่� มีี
ศัักยภาพและได้้รัับการคััดเลืือกให้้มีี
โอกาสปรัับเลื่่�อนตํําแหน่่งเป็็นผู้้�ช่่วย
ผู้้�จััดการสถานีีบริิการ (Fast Track)
การพััฒนาความรู้้�  และ • เตรีียมความพร้้ อ มผู้้�ช่่ วยผู้้�จััด การ •
ศัักยภาพของบุุคลากรจุุด จุุดจำำ�หน่่ายก๊๊าซหุุงต้้มเจ้้าหน้้าที่่�ความ
จํําหน่่ายก๊๊าซหุุงต้้ม (Gas ปลอดภััยระดัับบริิหาร เพื่่�อส่่งเสริิม
บุุคลิิกภาพสำำ�หรัับนัักบริิหารมืืออาชีีพ 
Shop)
การสื่่อ� สาร ทัักษะการขาย การนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น
การพััฒนาความรู้้�  และ • จััดอบรมหลัักสููตร Onboarding •
ศัักยภาพของบุุคลากรร้้าน Program หลัักสููตรผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการสาขา
และ หลัักสููตรผู้้�จััดการสาขา เพื่่�อให้้
สะดวกซื้้�อ
ความรู้เ้� กี่่ย� วกัับกฎระเบีียบ การแต่่งกาย
อุุปกรณ์์เครื่่�องมืือในสาขา การบริิหาร •
แบบคนพัันธุ์์� Max Mart การใช้้เครื่่อ� งมืือ
บัันทึึกการขาย มาตรฐานการตรวจ 
Mystery Shopper การจััดเรีียงสิินค้้า
เป็็นต้้น
การพััฒนาความรู้้�  และ • จััดอบรมหลัักสููตร Onboarding •
ศัักยภาพของบุุคลากรร้้าน Program หลัักสููตรผู้้�จััดการร้้านอาวุุโส
ผู้้�จััดการสาขา และ Supervisor ให้้ •
กาแฟ
แก่่พนัักงานใหม่่เพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยว
กัับความปลอดภััยในอาหาร และ
มาตรฐานการทำำ�งานประจำำ�สาขา และ •
พััฒนาทัักษะในด้้านการบริิการ การจััด
เตรีียมเมนููต่่าง ๆ

ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ

จำำ�นวนพนัักงานที่่�รัับ
การอบรม (ราย)

ลดความเสี่่ย� งในการลงน้ำำ��ผิด 
ิ (กรณีี
สถานีีขายรวมน้ำำ��มัันและก๊๊าซ)
ผู้้�เข้้าอบรมมีีความรู้้�มาตรฐานการ
บริิการ และสอนให้้พนัักงานภายใน
สถานีีพร้้อมให้้บริิการกัับลููกค้้าอย่่าง
ครบถ้้วน ถููกต้้อง

122

ลดความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย
ในการจััดเก็็บ และขนส่่งก๊๊าซหุุงต้้ม

99

พนัักงานมีีความสามารถในการ
ปฏิิ บััติิ ง านตามตำำ� แหน่่ง ผู้้�ช่่ วย
ผู้้�จััดการ และผู้้�จััดการสาขาร้้านได้้
อย่่างถููกต้้อง
บริิ ห ารการขาย และ บริิ ห าร
พนัักงานภายในร้้ า นได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

2,116

มีีทัักษะและกระบวนการชงกาแฟ
ได้้อย่่างถููกต้้องตามมาตรฐาน
ลดความเสี่่� ย งเรื่่� อ งข้้ อ ร้้ อ งเรีียน
ด้้านความปลอดภััยของอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม
บริิหารการขาย และบริิหารพนัักงาน
ภายในร้้านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

2,068

ผลสำำ�รวจความผููกพัันพนัักงาน

พีีทีีจีี ได้้นำำ�ผลการประเมิินความผููกพัันพนัักงานมาวิิเคราะห์์ โดยพบว่่าปััจจััยที่่�ควรมุ่่�งเน้้นเพื่่�อเพิ่่�มความผููกพัันพนัักงานได้้แก่่ การ
ยกย่่องชมเชย (นอกเหนืือจากรางวััลและค่่าตอบแทน) และการจััดการบุุคลากร โดยบริิษััท  ได้้จััดให้้ทุุกส่่วนงานมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะให้้แก่่องค์์กรในการพััฒนาปััจจััยที่่�ควรมุ่่�งเน้้นเพื่่�อเพิ่่�มความผููกพัันพนัักงาน อีีกทั้้�ง ยัังจััดให้้มีีกิิจกรรม CEO Townhall เพื่่�อ
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่มีีช่่องทางในการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจประจำำ�ปีี ค่่านิิยมองค์์กร
และข้้อคิิดในการทำำ�งานให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับพนัักงาน นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ทั้้�งในด้้านสุุขภาพกาย สุุขภาพจิิตใจ สุุขภาวะทางสัังคม และสุุขภาพทางการเงิิน ให้้แก่่พนัักงานในองค์์กร เพื่่�อให้้เกิิดความ อยู่่�ดีี มีีสุุข
อย่่างแท้้จริิง
รายงานความยั่งยืน 2564
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สถิิติิผลสำำ�รวจความผููกพัันพนัักงาน
ความผููกพัันพนัักงาน

หน่่วย

ผลประเมิินความผููกพัันพนัักงาน สััดส่่วนพนัักงานที่่�มีีส่่วนร่่วม (%)
ความครอบคลุุมของจำำ�นวน
สััดส่่วนพนัักงานทั้้ง� หมด (%)
พนัักงานในการจััดทำำ�แบบสำำ�รวจ

2018

2019

2020

2021

เป้้าหมาย
ปีี 2564

68
78

70
73

77
91

73
75

77
95

ผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มความผููกพัันพนัักงาน

วััตถุุประสงค์์

การส่่งเสริิมสุุขภาพกาย
(Health Well-being)

การส่่งเสริิมสุุขภาพจิิต
(Mental Well-being)
การส่่งเสริิมสุุขภาวะทางสัังคม
(Social Well-being)

การส่่งเสริิมสุุขภาพทางการเงิิน
(Financial Well-being)

084

การดำำ�เนิินงานปีี 2564

• การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
สนัับสนุุนการตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงของพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น และทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ 
• การส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพกายที่่�ดีี
พีีทีีจีี จััดพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการออกกำำ�ลัังกายให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย ภายใน
สำำ�นัักงานใหญ่่ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพกายและการผ่่อนคลายหลัังเลิิกงาน
• กิิจกรรมแชะ & แชร์์ ห่่างไกลโควิิด
การประกวดภาพถ่่ายส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตนเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ / รัับเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
• กิิจกรรมบอกรัักแม่่แบบ New Normal
ส่่งเสริิมให้้บอกรัักคุุณแม่่ผ่่านทางระบบ Online แทนการพบเจอตััว
• กิิจกรรมบริิจาคโลหิิต (หนึ่่�งหยดโลหิิต เพื่่�อชีีวิิตเพื่่�อนมนุุษย์์)
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสในการทำำ�บุุญ และร่่วมกัันบริิจาคโลหิิตให้้
กัับสภากาชาดไทย ในช่่วงที่่�เกิิดวิิกฤติิิิิิิิิิ��������ขาดแคลนโลหิิต
• กิิจกรรมคนพีีทีี ทำำ�ดีีจากใจ
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนได้้ร่่วมทำำ�ความดีีโดยไม่่หวัังผลตอบแทน ซึ่่ง� พนัักงานสามารถ
ส่่งเรื่่�องราวการทำำ�ดีีของตนเอง หรืือเพื่่�อนพนัักงานเข้้ามายัังบริิษััท เพื่่�อทำำ�การสื่่�อสารไป
ยัังส่่วนงานอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้ทำำ�ดีีกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยพนัักงานจะได้้รัับการ
ยกย่่องชมเชยจากบริิษััท
• กิิจกรรม Happy Money, Happy Retirement
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รู้้�จัักการเก็็บออม บริิหารหนี้้สิ� นิ และลงทุุนเพื่่่อ� ให้้เกิิดผลตอบแทน
มีีเงิินเก็็บไว้้ใช้้ในยามฉุุกเฉิิน เมื่่�อถึึงเวลาเกษีียณ พนัักงานจะยัังมีีทุุนรอนในการที่่่�จะ
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างไม่่ขััดสน
• กิิจกรรมศููนย์์บรรเทาทุุกข์์หนี้้�
บริิษััทร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก (ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานาชาติิ และ SAM) จััดหาช่่องทางและเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการหนี้้�เสีียของ
พนัักงานให้้กลัับมาเป็็นปกติิเพื่่�อที่่�จะสามารถใช้้ชีีวิิตได้้เป็็นปกติิสุุข

รายงานความยั่งยืน 2564

ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด

อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุของพนัักงาน
(สำำ�นัักงานใหญ่่) (TRIR)
เป้้าหมาย

0

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

0

จำำ�นวนกรณีีพนัักงาน/
ผู้้�รัับเหมาเสีียชีีวิิตจากการปฏิิบััติิงาน*
เป้้าหมาย

0

กรณีี

ผลการดำำ�เนิินงาน

2

กรณีี

ตััวชี้้�วััด

อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
ถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน (LTIFR)*
เป้้าหมาย

0

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

1.2

อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
ถึึงขั้้�นหยุุดงานของผู้้�รัับเหมา (LTIFR)*
เป้้าหมาย

0

ผลการดำำ�เนิินงาน

0

หมายเหตุุ:* ขอบเขตผลการดำำ�เนิินงานครอบคลุุมเฉพาะ PTG PTGLG PUN
GFA OLP และ ATLAS โดย LTIFR, TRIR, LTIFR และ OIFR เป็็นผลลััพธ์์
ของจำำ�นวนครั้้�งต่่อ 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน
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ตััวชี้้�วััด

อััตราความถี่่�ของการเจ็็บป่่วยด้้วยโรค
จากการทำำ�งานของพนัักงาน (OIFR)*

เป้้าหมาย

0

ผลการดำำ�เนิินงาน

0

ความเสี่่�ยง และโอกาส
การพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการปฏิิบััติิงาน รัับบริิการ และอยู่่�ร่่วมกัับ
สถานประกอบกิิจการได้้อย่่างปลอดภััย อีีกทั้้�ง ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�องโดยไม่่หยุุดชะงััก
โดยเฉพาะจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ที่่�ทำำ�ให้้ทั่่�วโลกเกิิดการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ และส่่งผลให้้ธุุรกิิจ
มีีความเสี่่�ยงต่่อการหยุุดดำำ�เนิินการ เนื่่�องจากพบพนัักงานติิดเชื้้�อ
ดัังกล่่าว พีีทีีจีี จึึงให้้ความสำำ�คััญในการยกระดัับมาตรการด้้าน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในเชิิงป้้องกััน โดยจััดตั้้�งคณะ
กรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�หน้้าที่่�
ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิด กำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�ออย่่างเข้้มงวดให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งสื่่�อสารนโยบาย
ระเบีียบข้้อบัังคัับ  และแนวปฏิิบััติิสำำ�คััญต่่าง ๆ เพื่่�อป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ภายในสถานประกอบกิิจการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดแนวทางให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานจาก
ที่่�บ้้าน (Work from Home) ให้้มากที่่�สุุด สำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าทำำ�งานในสำำ�นัักงานต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการ
การเว้้นระยะห่่าง (Social Distancing) อย่่างเคร่่งครััด นอกจาก
นี้้� ยัังมีีการเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ในอนาคต 
บริิษัทั ยัังคงพััฒนามาตรฐานการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััยให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและมาตรฐานระดัับสากล
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อลดการสููญเสีีย สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความ
“อยู่่�ดีี มีีสุุข” ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มต่่อไป
085

แนวทางการบริิหารจััดการ

ระบบบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อมองค์์กร

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นความปลอดภัั ย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
พีีทีีจีี พิิจารณากำำ�หนดการชี้้�บ่่งอัันตราย การระบุุประเด็็น
ปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและโอกาส
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกระบวนการปฏิิบััติิงาน การผลิิตผลิิตภััณฑ์์และบริิการโดย
พิิจารณามุุมมองวััฏจัักรชีีวิิต (Life cycle) การเปลี่่�ยนแปลงหรืือ
การปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมในสภาวะปกติิและไม่่ปกติิ รวมถึึงสภาวะ
ฉุุกเฉิิน ดัังนี้้�

พีีทีีจีี  ผนวกระบบมาตรฐานแบบบููรณาการ (Integrated
Management System) ทั้้�ง 3 ระบบเข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งเรีียกว่่า “ระบบ
การจััดการ” ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 Quality Management
Systems (มอก. 9001-2559), ISO 14001: 2015: Environmental
Management Systems (มอก.14001-2559) และ ISO 45001:
2018 Occupational Health and Safety Management Systems
(มอก. 45001-2561)
• การระบุุอัันตราย (Hazard identification)
พีีทีีจีี  ได้้จััดทำำ�กระบวนการเพื่่�อระบุุอัันตรายที่่�มีีใน
ในการบริิหารจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยภายใน
ระบบการจััดการ โดยกระบวนการนี้้�บริิษััทได้้พิิจารณาถึึง
องค์์กร บริิษััทกำำ�หนดนโยบายคุุณภาพ ความมั่่น� คง ความปลอดภััย
วิิธีีการปฏิิบััติงิ าน ปััจจััยทางสัังคม การได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ
และสิ่่�งแวดล้้อม (Quality, Security, Occupational Health
จากการร่่วมเป็็นที่่�ปรึึกษา ภาวะผู้้�นำำ�และวััฒนธรรมองค์์กร
and Safety, Environmental Policy: QSSHE) เพื่่�อดููแลควบคุุม
กิิจกรรมและสถานการณ์์แบบประจำำ�หรืือไม่่ประจำำ�  รวมถึึง
กระบวนการปฏิิ บััติิ ง านตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุ ร กิิ จ  ครอบคลุุม
อัันตรายที่่เ� กิิดจากโครงสร้้างพื้น้� ฐาน วััสดุุอุุปกรณ์์ เป็็นต้้น โดย
การปรัับปรุุงการให้้บริิการและการเพิ่่�มผลผลิิต (Productivity
ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมได้้นำำ�ผลการบ่่งชี้้อัั� นตราย
Improvement) ให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น อย่่างต่่อเนื่่� อ ง (Continuous
มาปรัับใช้้ และปรัับปรุุงการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย
Improvement) รวมถึึงจััดการความเสี่่�ยงและโอกาสด้้าน QSSHE
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ขององค์์กร โดยนโยบายฯ และระบบจััดการของบริิษััทใช้้ป้้องกััน
ความปลอดภััยที่่�รัับผิิดชอบในแต่่ละพื้้�นที่่�หรืือกลุ่่�มธุุรกิิจ และ
ผลกระทบและควบคุุมด้้ า นความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการควบคุุมความเสี่่�ยง
ครอบคลุุมพนัักงาน คู่่�ค้้า และผู้้�รัับเหมาทุุกคนที่่�ร่่วมปฏิิบััติิงานกัับ
สำำ�หรัับระดัับความเสี่่�ยงปานกลางขึ้้�นไป และแผนปฏิิบััติิการ
บริิษััทในทุุก ๆ สถานปฏิิบััติิการของบริิษััท 
ลดความเสี่่�ยง สำำ�หรัับความเสี่่�ยงสููงขึ้้�นไป เช่่น การปรัับปรุุง
ระบบดัั บ เพลิิ ง คลัังน้ำำ��มัั น การปรัับปรุุงพื้้� น ที่่� จััด เก็็ บ ขยะ
โครงสร้้างการบริิหารงานด้้านความปลอดภััย
อัันตราย การกำำ�หนดการตรวจสอบความปลอดภััยในสถานีี
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมองค์์กร
บริิการน้ำำ��มัันและแก๊๊ส LPG ร้้านสะดวกซื้้�อ Max Mart และ
พีีทีีจีี ส่่งเสริิ ม การมีีส่่วนร่่วมด้้ า นความปลอดภััยและ
ร้้านกาแฟพัันธุ์์�ไทย ในรููปแบบออนไลน์์ เป็็นต้้น
สิ่่ง� แวดล้้อมของพนัักงานทุุกระดัับผ่่านคณะกรรมการความปลอดภััย • การรายงานเกี่่�ยวกัับอัันตรายและความปลอดภััยที่่�
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) โดย
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน
บริิษััทจััดตั้้�งคณะกรรมการฯ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งมีีบทบาท
พีีทีีจีี กำำ�หนดให้้พนัักงานที่่�พบเห็็นเหตุุการณ์์หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�
และหน้้ า ที่่� ค รอบคลุุมการพิิ จ ารณานโยบายและแผนงานด้้ า น
ในเหตุุการณ์์อัันตรายติิดต่่อหรืือแจ้้งไปยัังหััวหน้้างานให้้รัับ
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน รวมทั้้ง� ความปลอดภััยนอกงาน พร้้อมทั้้ง�
ทราบทัันทีีเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวขึ้้น� โดยหััวหน้้างานต้้อง
เสนอแนะมาตรการ หรืือแนวทางการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ถููกต้้องตาม
ทำำ�การแจ้้งต่่อเจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยที่่รัั� บผิิดชอบในพื้้น� ที่่นั้้� น�
กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน เพื่่อ� ลดการเจ็็บป่่วย
ให้้รัับทราบผ่่านช่่องทางโทรศััพท์์ e-mail หรืือช่่องทางอื่่�น ๆ
และการสููญเสีียของพนัักงาน และผู้้�รัับเหมา อีีกทั้้ง� คณะกรรมการฯ
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้ เมื่่�อได้้รัับแจ้้งข้้อมููล เจ้้าหน้้าที่่�ความ
ยัังมีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนกิิจกรรมและโครงการฝึึกอบรม
ปลอดภััยจะนััดประชุุมร่่วมกัับผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินการสอบสวน
ด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน พิิจารณาข้้อบัังคัับและคู่่มื� อื ความ
ร่่วมกััน เพื่่�อบ่่งชี้้�สาเหตุุของอุุบััติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งหา
ปลอดภััยในการทำำ�งาน ตรวจสอบสถิิติกิ ารประสบอัันตรายที่่เ� กิิดขึ้้น�
แนวทางการแก้้ไขและป้้องกััน และรายงานต่่อคณะกรรมการ
ในสถานประกอบกิิจการอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง และรายงานผล
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมเดืือนละ
การปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี รวมทั้้�งระบุุปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอ
1 ครั้้�ง
แนะในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการฯ เมื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบ
1 ปีี เพื่่อ� เสนอต่่อนายจ้้าง รวมถึึงประเมิินผลในการทำำ�งานด้้านความ
ปลอดภััยในการทำำ�งานของสถานประกอบกิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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นอกจากนี้้� บริิษััทยัังกำำ�หนดนโยบายหยุุดการทำำ�งาน • การตรวจสอบและอบรมด้้านความปลอดภัั ย และ
(Stop Work Policy) เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีความเสี่่�ยง
สิ่่�งแวดล้้อมในสถานีีบริิการ
ต่่อการเกิิดอัันตรายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน โดยสนัับสนุุนให้้
ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมดํําเนิินการตรวจสอบ
พนัักงานทุุกระดัับและผู้้�รัับเหมาหยุุดการปฏิิบััติิงานทัันทีี 
ความปลอดภััยครอบคลุุมทุุกธุุรกิิจในสถานีีบริิการเพื่่�อค้้นหา
เมื่่�อพบว่่ามีีสภาพการทำำ�งานและการกระทำำ�ที่่�ไม่่ปลอดภััย
ความเสี่่�ยงและสาเหตุุของอัันตรายต่่าง ๆ ที่่�มีีแนวโน้้มจะ
ซึ่่�งอาจเป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงาน รวมถึึงส่่งผลกระทบต่่อ
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย และ
บุุคคลอื่่�น ทรััพย์์สิิน หรืือสิ่่�งแวดล้้อม โดยการตััดสิินใจหยุุด
ทรััพย์์สิินของพนัักงาน ลููกค้้า และบริิษััท ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นได้้ใน
การทำำ�งานของผู้้�ปฏิิบััติิงาน จะได้้รัับการสนัับสนุุนเต็็มที่่�
ทุุกส่่วนของสถานีีบริิการ เช่่น ภายในตััวอาคารลานจ่่าย และ
จากผู้้�บริิหาร หากมีีข้้อสงสััยว่่าต้้องหยุุดการปฏิิบััติิงานหรืือ
ตู้้�จ่่ายน้ำำ��มััน โดยฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมจะนํํา
ไม่่ สามารถแจ้้งสถานการณ์์นั้้�นกัับผู้้�บัังคัับบััญชาให้้รัับทราบ
ข้้อมููลอัันตรายที่่�ได้้มาแก้้ไข ปรัับปรุุง และระบุุมาตรการ
โดยทัันทีี และเพื่่อ� ควบคุุมการเกิิดเหตุุการณ์์ซ้ำำ�� บริิษััทกำำ�หนด
ป้้องกัันก่่อนที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุ (Accident) หรืืออุุบััติิการณ์์
ให้้มีีการทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(Incident) ขึ้้� น ในสถานีีบริิ ก าร รวมถึึงรายงานต่่อ
โดยต้้องครอบคลุุมอุุบััติิเหตุุที่่�เคยเกิิดขึ้้�น หรืือมีีแนวโน้้มที่่�
คณะกรรมการความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมของบริิษััทต่่อไป
จะเกิิดขึ้้�น รวมถึึงจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข
สำำ�หรัับการจััดทำำ�รายงานข้้อมููลการตรวจสอบ และ
ตามมาตรการที่่�ระบุุในแบบสอบสวนอุุบััติิเหตุุ โดยให้้หััวหน้้า
ติิดตามการแก้้ไขปััญหาด้้านความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
หน่่วยงาน เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย คณะกรรมการความ
ในสถานีีบริิการ ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมใช้้ระบบ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััย รวมถึึงฝ่่ายความปลอดภััยและ
Power BI เพื่่�อช่่วยในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลธุุรกิิจในเชิิงลึึก
อาชีีวอนามััย ร่่วมกัันติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไข เพื่่อ� ให้้เป็็นไป
ซึ่่ง� สามารถบริิหารข้้อมููลผ่่าน Dashboard ได้้แบบ Real time
ตามระบบการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
โดยการให้้ระบบได้้ทํํางานร่่วมกัับโปรแกรมการออกแบบการ
และสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร
ตรวจความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมสถานีีบริิการ (Safety
PT Service) เพื่่อ� ประยุุกต์์ใช้้ในการดํําเนิินธุรุ กิิจได้้อย่่างคล่่องตััว
การดำำ� เนิิ น งานเพื่่�อพััฒ นาคุุณ ภาพด้้ า นความ
นอกจากนี้้� ยัังสามารถลดเวลาในการทํํางานของพนัักงาน
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมองค์์กร
รวมทั้้ง� ปริิมาณการใช้้กระดาษร้้อยละ 100 โดยสามารถกํําหนด
พีีทีีจีี จััดตั้้�งฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมดููแลบริิหาร
สิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึงข้้อมููลสํําหรัับผู้้�ใช้้งานได้้ ดัังนั้้�น ข้้อมููลจึึงมีี
จััดการงานด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานและพััฒนาผลการ
ความปลอดภััยและยากต่่อการสููญหาย
ดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องตาม • การส่่งเสริิมความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�รัับเหมา
กฎหมายและมาตรฐานระดัับสากล เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
-	การสื่่อสารข้้อกํําหนดด้้านความปลอดภััยในการคััด
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  ในการพััฒนาระบบความ
เลืือกบริิษััทผู้้�รัับเหมาของสถานีีบริิการ
ปลอดภััย อาชีีวนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทปฏิิบััติิตามและ
ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ผนวก
ดำำ�เนิินการขอการรัับรองตามมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015 &
ข้้อกำำ�หนดการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย ให้้เป็็น
ISO45001 : 2018 ในขอบเขตของ กระบวนการ รัับ จััดเก็็บ และ
ส่่วนหนึ่่�งในเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�รัับเหมา โดยกำำ�หนด
จ่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงภายในคลัังน้ำำ��มัันแม่่กลอง เพื่่�อเป็็น
เงื่่� อ นไขที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับภาระความรัับผิิ ดช อบด้้ า น
ต้้นแบบในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบการจััดการและความสามารถ
ความปลอดภััยที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� และบทบาทหน้้าที่่ค� วาม
ของบุุคลากรไปพร้้อมกััน อีีกทั้้ง� ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อม
รัับผิิดชอบสำำ�หรัับผู้้�รัับเหมาตามความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ยัังมีีการริิเริ่่ม� และปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิภิ าพและ
ไว้้ในสััญญาการจััดจ้้าง รวมถึึงกำำ�หนดบทปรัับในกรณีี 
เกิิดความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อขัับเคลื่่�อน พีีทีีจีี สู่่�องค์์กร
ที่่� ผู้้�รัั บเหมาไม่่สามารถปฏิิ บััติิ ไ ด้้ ต ามกฎหมายและ
แห่่งความเป็็นเลิิศ (Transform) ดัังนี้้�
เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดขึ้้�น และมีีการจััดอบรมเพื่่�อสื่่�อสาร
และสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง มาตรการ
ควบคุุม ระเบีียบปฏิิ บััติิ และมาตรฐานด้้ า นความ
ปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานให้้แก่่ผู้้�รัับเหมา
ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััท  โดยผู้้�รัับเหมามีีหน้้าที่่�
ในการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอัันตรายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุปกรณ์์
และการดำำ�เนิินงานก่่อนที่่�จะเริ่่�มกิิจกรรมดัังกล่่าว และ
ทุุกครั้้�งเมื่่�อเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
รายงานความยั่งยืน 2564
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-	การจััดทํําและสื่่อสารข้้อบัังคัับด้้านความปลอดภััยสํําหรัับผู้้�รัับเหมา

•

ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมได้้จััดทํําคู่่�มืือว่่าด้้วยความปลอดภััยในการทํํางานสํําหรัับการควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสํําหรัับผู้้�รัับเหมา เพื่่�อให้้ผู้้�รัับเหมาที่่�เข้้ามาดํําเนิินงานก่่อสร้้างให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทใช้้เป็็นแนวทางในการดํําเนิินการ
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน โดยสามารถนํําไปปฏิิบััติิได้้ถููกต้้องครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกํําหนด 
รวมถึึงการรายงานการเกิิดอุุบััติเิ หตุุของผู้้�รัับเหมาให้้บริิษััททราบ ซึ่่ง� คู่่มื� อื ฉบัับนี้้ค� รอบคลุุมผู้้�รัับเหมาที่่เ� ข้้ามาดํําเนิินงานก่่อสร้้าง
ในขอบเขต สถานีีบริิการน้ำำ��มัันและแก๊๊ส LPG ร้้านสะดวกซื้้�อ Max Mart ร้้านกาแฟพัันธุ์์�ไทย Coffee World ศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุง
Autobacs จุุดบริิการ Max Camp และกลุ่่�มบริิษััทขนส่่งน้ำำ��มัันและก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว

การป้้องกัันผลกระทบและอัันตรายจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อชุุมชน

พีีทีีจีี กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันผลกระทบในด้้านความปลอดภััยต่่อชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียงสถานีีบริิการน้ำำ��มัันและ
แก๊๊ส LPG ที่่�ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างและเปิิดให้้บริิการใหม่่ โดยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
- จััดทำำ� ประชาพิิ จ ารณ์์ โดยจััดประชุุมรัับฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ของชุุมชนโดยรอบสถานีีบริิ ก ารที่่� มีี แผนการสร้้ า งใหม่่ 
โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นจากชุุมชน เพื่่�อจััดตั้้�งสถานีีบริิการน้ำำ��มััน สาขาคลองหลวง 9
สาขาปากท่่อ 4 และสถานีีบริิการน้ำำ��มัันและแก๊๊ส LPG สาขาบางบััวทอง 11 โดยจากการรัับทราบความคิิดเห็็น ชุุมชนไม่่มีีข้้อ
กัังวลจากการจััดตั้้�งสถานีีบริิการดัังกล่่าว มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�มีีข้้อกัังวลเรื่่�องปััญหาฝุ่่�นละออง กลิ่่�นเหม็็น และ เสีียงดัังรบกวน
โดยบริิษััทได้้มีีมาตรการคััดแยกและทิ้้�งขยะให้้ถููกประเภท  และการควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในสถานีีบริิการให้้เป็็นไปตาม
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด
- ระหว่่างการก่่อสร้้ า งสถานีีบริิ ก าร บริิ ษััทกำำ� หนดให้้ มีี การจััดทํําข้้ อ มููลและควบคุุมการก่่อสร้้ า งเพื่่� อ สร้้ า งความมั่่� น ใจ
ด้้านความปลอดภััยระหว่่างการจััดตั้้�งสถานีีบริิการ โดยจััดให้้มีีการกั้้�นเขตพื้้�นที่่�การก่่อสร้้างสถานีีบริิการที่่�ชััดเจน และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนต้้องสวมอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE) ในการทํํางาน รวมถึึงจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
ในการทํํางานประจํําพื้้�นที่่�เขตก่่อสร้้าง ตรวจสอบการทํํางานด้้านความปลอดภััยในการทํํางานของผู้้�รัับเหมา กรณีีผู้้�รัับเหมา
ทํํางานที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดอัันตราย ผู้้�รัับเหมาต้้องมีีการนํําส่่งแผนฉุุกเฉิินของบริิษััทผู้้�รัับเหมา จััดเตรีียมความพร้้อมถััง
ดัับเพลิิงไว้้ตามจุุดต่่าง ๆ ในสถานที่่�ทํํางานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานที่่�อาจก่่อให้้เกิิดประกายไฟเพื่่�อระงัับเหตุุเบื้้�องต้้น

ผลการดำำ�เนิินงาน

การส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมความปลอดภัั ย และสร้้างการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของพนัั ก งานในการพัั ฒ นาระบบบริิ ห ารจัั ด การ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โครงการ
วัตถุประสงค์
การดำ�เนินงาน

โครงการหนึ่่�งข้้อเสนอแนะ • ส่่งเสริิมศัักยภาพของพนัักงานในการ • พนัักงานสามารถเลืือกส่่งข้้อเสนอแนะด้้านความปลอดภััย
หนึ่่�งความปลอดภััย (One ค้้นหาความเสี่่�ยง และการป้้องกััน 4 หััวข้้อ คืือ สภาพการทํํางาน การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้าน
Suggestion One More อัันตรายที่่�อาจจะทํําให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุ ความปลอดภััย สุุขภาพ และลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ผ่่าน 3
ช่่องทาง คืือ การกรอกแบบฟอร์์มออนไลน์์ พิมิ พ์์แบบฟอร์์ม
ขึ้้�นในการปฏิิบััติิงาน
Safety)
• สร้้างความตระหนัักถึึงความปลอดภััย ออกมาเขีียนโดยดาวน์์โหลดได้้ทาง QR Code บนโปสเตอร์์
ประชาสััมพัันธ์์ หรืือรัับแบบฟอร์์มที่่ฝ่� า่ ยความปลอดภััยและ
ของพนัักงานและคนรอบข้้าง
สิ่่�งแวดล้้อม
• ข้้อเสนอแนะจะถููกพิิจารณาลงคะแนนโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภััย และมอบของรางวััลแก่่ผู้้ที่� ข้่� อ้ เสนอแนะผ่่าน
การพิิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่่�งบางปััญหาจะถููกนํํามา
แก้้ไขโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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โครงการ

วัตถุประสงค์

การดำ�เนินงาน

โครงการ Safety News และ • ปลููกจิิตสํํานึึกและเพิ่่�มความตระหนััก • รณรงค์์ให้้มีีการจััดทำำ� Safety Talk ก่่อนเริ่่�มการประชุุม
Safety Talk
ใ ห้้ พนัั ก ง า น เ ห็็ น ค ว า ม สํํ า คัั ญ • ฝ่่ า ยความปลอดภััยและสิ่่� ง แวดล้้ อ มจััดทำำ�ข่่ าวสาร
ประชาสััมพัันธ์์ด้้านความปลอดภััยโดยเลืือกหััวข้้อที่่�เป็็น
ด้้านความปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น
• สื่่�อสารข่่าวสารด้้านความปลอดภััย ประเด็็นในช่่วงเวลานั้้�น ๆ หรืือเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวพนัักงาน
โดยประชาสััมพัันธ์์ผ่่านทางอีีเมลและเว็็บไซต์์ของบริิษััท 
จากทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
นอกจากนี้้�ยัังมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านเสีียงตามสายใน
สํํานัักงานใหญ่่ และมีีการตอบคํําถามเพื่่�อชิิงของรางวััล
โครงการ Safe Life Safe • แก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุจากการเดิินทาง • จััดอบรมให้้ความรู้เ้� พื่่อ� ปลููกฝัังจิิตสํํานึึกด้้านความปลอดภััย
บนท้้องถนนสำำ�หรัับการขัับขี่่�ให้้แก่่พนัักงานสถานีีบริิการ
Riding ขัับขี่่�ปลอดภััยสไตล์์ มาปฏิิบััติิงาน
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ  เนื่่�องจากส่่วนใหญ่่
PT
อาศััยการเดิินทางโดยรถจัักรยานยนต์์ โดยมีีพนัักงาน
เข้้าร่่วมอบรม 66 คน
โครงการ “Safety Start • สร้้างการรัับรู้้�  ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม • กำำ� หนดให้้ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ค วามปลอดภััยประจํําคลัังเขีียน
ความปลอดภััยเริ่่� ม ได้้ ที่�่ และลดการเกิิ ดอุุบััติิ เ หตุุให้้ แ ก่่ แผนงานในการสร้้างการรัับรู้้� ปรัับเปลี่่�ยน พฤติิกรรม และ
พนัักงานขัับรถขนส่่งน้ำำ��มัั น และ ลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุ พร้้อมทั้้�งจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ตาม
ตััวเรา”
แผนงาน เพื่่�อเป็็นการสร้้างความปลอดภััยของพนัักงาน
พนัักงานปฏิิบััติิการ
Facebook Safety PTG • สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานใน • ฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมจััดทำำ�เพจ  Facebook
Group
ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย สำำ�หรัับให้้ความรู้้�ด้้านความปลอดภััยและประชาสััมพัันธ์์
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
ในสถานประกอบกิิจการ
โครงการ Safety Terminal • ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานให้้ • การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เกิิดองค์์
and Transports Award
เป็็นศููนย์์
ความรู้้� การปลููกจิิตสำำ�นึึกรัักความปลอดภััย เพื่่อ� ให้้สามารถ
จััดระบบการบริิหารจััดการให้้เหมาะกัับประเภทของความ
เสี่่�ยงและปััญหาที่่�เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน
ของบริิษััทได้้ อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จในการบริิหาร
จััดการด้้านความปลอดภััยฯ อย่่างยั่่�งยืืน
โครงการ Safety Every • ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานให้้ • สร้้างสถานีีบริิการต้้นแบบที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิิน
Months 2021
เป็็นศููนย์์
การด้้านความปลอดภััยฯ อย่่างเป็็นระบบ ผ่่าน S4 Zero
accident model คืือ Safety patrol, Safety talk, Safety
remind และ Safety performance report บนแนวคิิดที่่ว่่� า
”อุุบััติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในการทำำ�งาน สามารถป้้องกัันได้้จาก
การบริิหารจััดการของทุุกคนในองค์์กรอย่่างเป็็นระบบ”
โครงการ Safety week 2021 • เสริิ ม สร้้ า งความรู้้� แ ละความเข้้ า ใจ • ประชาสััมพัันธ์์การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายความปลอดภััยและ
ในงานด้้ า นความปลอดภััยและ สิ่่�งแวดล้้อมผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในองค์์กร
สิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับพนัักงาน
• ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม
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การจััดอบรมด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานประจำำ�ปีี 2564
หลัักสููตร

จํํานวนพนัักงาน
จํํานวนรุ่่�น
ผู้้เ� ข้้าร่่วม

ความพึึงพอใจ
ต่่อโครงการ

หลัักสููตรด้้านการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย

• การดัับเพลิิงขั้้�นต้้น
• การใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงและการตอบโต้้เหตุุฉุุกเฉิินในสถานีีบริิการแก๊๊ส
LPG
• Emergency Response Full Scale Exercise

5
30

191
140

95.29%
96.98%

3

100

96.74%

56
6
10
1

1,312
242
445
47

93.37%
93.98%
93.30%
85.40%

1
1

26
45

96.80%
90.20%

10
3
2
3

590
94
37
119

97.19%
97.23%
87.98%
96.05%

1
1

45
45

95.00%
95.60%

4
2

204
66
3,748

93.19%
90.35%
93.80%

หลัักสููตรด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน

•
•
•
•

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับหััวหน้้างาน
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับบริิหาร
คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งาน
• ความปลอดภััยในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับรัังสีี
• ความปลอดภััยในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า

หลัักสููตรผู้้�ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการควบคุุมน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

•
•
•
•

ผู้้�ปฏิิบััติิงานสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
ผู้้�ปฏิิบััติิงานถัังขนส่่งน้ำำ��มััน ประเภทรถขนส่่งน้ำำ��มััน
ผู้้�ปฏิิบััติิงานร้้านจํําหน่่ายและโรงเก็็บก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว
ผู้้�ปฏิิบััติิงานสถานีีบรรจุุก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว

หลัักสููตรอื่่น ๆ

• ISO45001:2018 Requirement and Implementation
• ISO14001:2015 Requirement & Implementation and Internal
Auditor
• พััฒนาจิิตสำำ�นึึกและพััฒนาผู้้�นำำ�ความปลอดภััย
• การขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์อย่่างปลอดภััย
รวม
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สถิิติิด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรเทาผลกระทบ
สถิิติิการเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน (Fatality Rate)
สถิิติิการเสีียชีีวิิตของพนัักงาน
2

2

สถิิติิการเสีียชีีวิิตของผู้้�รัับเหมา
2

1
0

2
1

1
0
2561

0

0

0

2562

2563

2564

หญิิง

ชาย

0

0

0

0

0

2561

2562

2563

2564

หญิิง

ชาย

การดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรเทาผลกระทบ

ขอบเขต
พนัักงาน

ผู้้�รัับเหมา

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

มาตรการจััดการ
ดำำ�เนิินการตามมาตรฐาน ISO45001:2018 และ ISO14001:2015
ฝึึกอบรมความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานในสถานประกอบกิิจการ
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยผ่่านการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�
ยกระดัับการรายงานและการสอบสวนอุุบััติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อหามาตรการในการแก้้ไข และป้้องกััน
กำำ�หนดตััวชี้้�วััดหน่่วยงานเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุรุุนแรงและมููลค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุ
ฝึึกอบรมผู้้�รัับเหมาก่่อนปฏิิบััติิงาน
การกำำ�หนดการขออนุุญาตการทำำ�งานสำำ�หรัับงานเสี่่�ยงอัันตราย
การวิิเคราะห์์อัันตราย Job safety analysis (JSA)
การตรวจความปลอดภััยผู้้�รัับเหมาขณะปฏิิบััติิงาน
ยกระดัับการรายงานและการสอบสวนอุุบััติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อหามาตรการในการแก้้ไขและป้้องกััน

สถิิติิการบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน

ข้อมูล
ผลการดำำ�เนิินงาน
มาตรการจััดการ
1.2
• กำำ�หนดนโยบายความปลอดภััย และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อความปลอดภััย
อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการ
สำำ�หรัับพนัักงานคลัังน้ำำ��มััน โรงบรรจุุก๊๊าซ  รถขนส่่ง สถานีีบริิการน้ำำ��มััน
ทำำ� งานถึึงขั้้� น หยุุดงานของพนัักงาน
สถานีีบริิการแก๊๊ส LPG ร้้านกาแฟ ร้้านสะดวกซื้้�อ และสำำ�นัักงานใหญ่่
(Lost-Time Injury Frequency Rate:
• ฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กัับพนัักงาน และการอบรมอื่่น� ๆ
LTIFR) ต่่อ 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ  และการแก้้ปััญหายาม
ฉุุกเฉิิน
0
• กำำ�หนดนโยบายความปลอดภััย และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อความปลอดภััย
อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการ
สำำ�หรัับผู้้�รัับเหมา
ทำำ� งานถึึงขั้้� น หยุุดงานของผู้้�รัั บเหมา
• ฝึึกอบรมความปลอดภััยผู้้�รัับเหมาก่่อนปฏิิบััติิงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate:
• กำำ� หนดเกณฑ์์ ด้้ า นความปลอดภััยสำำ� หรัับการคััดเลืื อ กผู้้�รัั บเหมาที่่� เ ข้้ า มา
LTIFR) ต่่อ 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ปฏิิบััติิงาน และการประเมิินผู้้�รัับเหมาประจำำ�ปีี
0
• ยกระดัับเกณฑ์์การตรวจสุุขภาพพนัักงานซึ่่�งทำำ�งานกัับปััจจััยเสี่่�ยง เช่่น ทำำ�งาน
อััตราความถี่่� ข องการเจ็็ บ ป่่ ว ยด้้ ว ย
ใกล้้สารเคมีี ก่่อนการรัับเข้้าทำำ�งาน และจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
โรคจากการทำำ� งานของพนัักงาน
• หากกรณีีพบพนัักงานที่่�มีีผลการตรวจสุุขภาพผิิดปกติิ บริิษััทดำำ�เนิินการ
(Occupational Illness Frequency
ส่่งตรวจเพื่่�อยืืนยัันผลที่่�โรงพยาบาลอีีกครั้้�ง กรณีีพบว่่ามีีความผิิดปกติิจริิง
Rate: OIFR) ต่่อ 1 ล้้านชั่่�วโมงการ
จะส่่งพนัักงานเข้้ารัับการรัักษาทัันทีี
ทำำ�งาน
รายงานความยั่งยืน 2564
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สิิทธิิ
มนุุษยชน

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
สััดส่่วนกิิจกรรมทางธุุรกิิจตามห่่วงโซ่่
คุุณค่่าที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

092

100%
100%

ความเสี่่�ยง และโอกาส
จากการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบายเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยที่่�มีีการประกาศใช้้
แผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) เพื่่�อส่่งเสริิม คุ้้�มครอง
ป้้องกััน บรรเทา เยีียวยา และแก้้ปััญหาการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ส่่งผลให้้ธุุรกิิจต้้อง
จััดทำำ�นโยบายและกระบวนการตรวจสอบเพื่่�อป้้องกัันการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและให้้สอดคล้้องกัับแผนปฏิิบััติิการ
ดัังกล่่าว อีีกทั้้�ง ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้
เกิิดการละเมิิดสิทธิ
ิ มิ นุุษยชนในหลายมิิติิ เช่่น การปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงานอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย การป้้องกัันและ
รัักษาความปลอดภััยของพนัักงานจากการติิดเชื้้�อภายใน
สถานประกอบกิิจการ พีีทีีจีี ตระหนัักดีีถึึงความเสี่่�ยงจาก
การบริิหารจััดการประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนในช่่วงวิิกฤติิิิิิิิิิ��������
โควิิด-19 และโอกาสในการยกระดัับการบริิหารจััดการ
แรงงานให้้มีีประสิิทธิิภาพตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััท
จึึงกำำ�หนดกระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน  และ
เพิ่่�มขอบเขตการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
รวมถึึงพััฒนาการอบรมด้้ า นสิิ ทธิิ ม นุุษยชนภายใน
องค์์กร เน้้นการสร้้างความรู้้�และวััฒนธรรมการเคารพ
ต่่อสิิทธิิ ศัักดิ์์�ศรีี และความหลากหลายของพนัักงานและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มของบริิษััท 
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แนวทางการบริิหารจััดการ

กระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights Due Diligence)

พีีทีีจีี มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ โดยยึึดหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีจริิยธรรม เคารพต่่อ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน และให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนในการปฏิิบััติิตามหลััก
สิิทธิมิ นุุษยชน และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการผลกระทบด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ บริิษััทได้้พััฒนา
กระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence) ขึ้้�นเพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงจากประเด็็น
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และส่่งเสริิมวััฒนธรรมการเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนภายในองค์์กร โดยกระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
รอบด้้านของบริิษััท มีีขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�

การประกาศ
ความมุ่่�งมั่่�น

การกำำ�หนดขอบเขตและ
ระบุุประเด็็นการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การระบุุมาตรการ
บรรเทาผลกระทบ

การตรวจสอบ
และการสื่่อสาร

การเยีียวยา

รายงานความยั่งยืน 2564

กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายสิิทธิมิ นุุษยชน และทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ� แสดง
ถึึงเจตนารมย์์และความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทในการเคารพต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
กำำ�หนดขอบเขตการประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ของบริิษััท  บริิษััทร่่วมค้้า และคู่่�ค้้า โดยกำำ�หนดประเด็็นการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ  เช่่น การค้้ามนุุษย์์ การบัังคัับใช้้
แรงงาน แรงงานเด็็ก เสรีีภาพในการสมาคม สิิทธิใิ นการเจรจาร่่วมกััน ค่่าตอบแทน
การเลืือกปฏิิบััติิ สุุขภาพและความปลอดภััย และความเป็็นส่่วนตััว
ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน ตามเกณฑ์์การประเมิินโอกาสเกิิด
และผลกระทบต่่อบุุคคลที่่อ� าจจะได้้รัับผลกระทบด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เช่่น พนัักงาน ผู้้�หญิิง เด็็ก ชนพื้้�นเมืือง ผู้้�รัับเหมา ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
กำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบสำำ�หรัับประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะ
ประเด็็นที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง เพื่่�อบรรเทาผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ส่่วนบริิ ห ารความเสี่่� ย งรัับผิิ ดช อบในการตรวจสอบผลประเมิิ น ความเสี่่� ย ง
ด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนของทุุกส่่วนงาน และดำำ�เนิินการสื่่อ� สารผลประเมิินให้้ผู้�มีีส่่
้ วนได้้เสีีย
ได้้รัับทราบ โดยเฉพาะผู้้ป� ฏิิบััติงิ าน เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักและวััฒนธรรมที่่เ� คารพ
ต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชนภายในองค์์กร
กรณีีเกิิดการละเมิิดสิทธิ
ิ มิ นุุษยชนและมีีความเสีียหายเกิิดขึ้้น� กลุ่่ม� บริิษััทได้้กำำ�หนด
มาตรการชดใช้้เยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบอย่่างเป็็นธรรมในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น
การรัักษาพยาบาล การชำำ�ระค่่าเสีียหาย และการติิดตามดููแลผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
เพื่่�อให้้ได้้รัับการเยีียวยาอย่่างเหมาะสม
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นโยบายสิิทธิิมมุุนษยชน

พีีทีีจีี ได้้จััดทำำ�นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน โดยยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิ
ตามนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับ
กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนได้้นำำ�แนวทาง
หลัักการขององค์์ ก รด้้ า นสิิ ทธิิ ม นุุษยชนปฏิิ ญ ญาสากลว่่าด้้ ว ย
สิิทธิมิ นุุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human
Rights : UDHR) ข้้อตกลงประชาคมโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United
Nation Global Compact : UNGC) รวมถึึงหลัักการชี้้�แนะว่่า
ด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของธุุรกิิจ  ซึ่่�งได้้ระบุุแนวปฏิิบััติิ
สำำ� หรัับพนัักงานในการส่่งเสริิ ม วััฒนธรรมการเคารพต่่อสิิ ทธิิ
มนุุษยชนทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร ครอบคลุุมสิิทธิิพนัักงาน
สิิทธิิคู่่�ค้้า สิิทธิิลููกค้้า และสิิทธิิชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม โดยคาดหวััง
ให้้บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทร่่วมค้้า และคู่่ค้� า้ ปฏิิบััติติ ามนโยบาย
สิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััท  

กระบวนการร้้องเรีียนเรื่่�องการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

พีีทีีจีี เปิิดโอกาสให้้พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถแสดง
ความคิิดเห็็นสะท้้อนปััญหา และแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน
หากมีีเหตุุการณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน หรืือจรรยาบรรณ ทั้้�งจากพนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย ผ่่านช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียน whistleblower@pt.co.th ,
Call Center และ Mobile Application โดยมีีการบริิหาร
จััดการข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสมและให้้ความเป็็นธรรม
โดยคุ้้�มครองบุุคคลที่่�แจ้้งเรื่่�องการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกลุ่่� ม บริิ ษััท โดยใช้้ ม าตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้ อ งเรีียนหรืื อ ผู้้� ที่่� ใ ห้้
ความร่่วมมืือในการรายงานการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างสููงสุุด 
เสรีีภาพในการสมาคม

พีีทีีจีี มุ่่�งส่่งเสริิมเสรีีภาพในการสมาคม โดยการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการจำำ�นวน 15 คณะ  
ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของพนัักงานในแต่่ละบริิษััทภายใต้้กลุ่่�มบริิษััท พีีทีีจีี 
เอ็็นเอนยีี รวมถึึงตััวแทนของพนัักงานที่่ป� ฏิิบััติงิ านอยู่่� ณ คลัังน้ำำ��มััน
ทั้้�ง 9 แห่่ง และ Fleet ขนส่่ง 1 แห่่ง โดยมีีการประชุุมร่่วมกััน
ทุุกไตรมาส เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางการดููแลพนัักงานแก่่ตััวแทน
นายจ้้ าง โดยในปีี 2564 มีีจำำ� นวนพนัักงานที่่� เป็็ น ตััวแทนใน
คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการจำำ�นวน 20 คน

ผลการดำำ�เนิินงาน
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประจำำ�ปีี 2564

ในปีี 2564 พีีทีีจีี ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ โดยร้้อยละ 100 ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
น้ำำ��มัันและ Non-oil ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภายใต้้หลัักการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร
บริิษััทได้้เปรีียบเทีียบเกณฑ์์โอกาสเกิิด  (Likelihood) กัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงองค์์กร และระดัับผลกระทบ (Impact) กัับ
หลัักสากลของสหประชาชาติิ (United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights) และพิิจารณาประเด็็นความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน รวมถึึงบุุคคลที่่�อาจได้้รัับผลกระทบครอบคลุุม พนัักงาน ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมา และ
ลููกค้้า ซึ่่�งประเด็็นที่่�มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ได้้แก่่ 

สิิทธิิพนัักงาน
•
•
•
•
•

การเลืือกปฏิิบััติิ
สุุขภาพและความปลอดภััย
ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
สภาพการจ้้างงาน
เสรีีภาพในการสมาคมและเจรจา
ต่่อรอง
• การจ้้ า งแรงงานผิิ ด กฎหมาย
(แรงงานเด็็ ก แรงงานบัั ง คัั บ
และแรงงานต่่างด้้าว)
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สิิทธิิชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
•
•
•
•

สุุขภาพและความปลอดภััย
มาตรฐานการครองชีีพชุุมชน
การเข้้าถึึงน้ำำ��และสุุขาภิิบาล
การได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน

สิิทธิิคู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมา
• การเลืือกปฏิิบััติิ
• สุุขภาพและความปลอดภััย

สิิทธิิลููกค้้า
• การเลืือกปฏิิบััติิ
• สุุขภาพและความปลอดภััย
• ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
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ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของ
พีีทีีจีี ประจำำ�ปีี 2564 พบว่่า ร้้อยละ 18.75 ของกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจของบริิษััทมีีความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอยู่่�
ในระดัับสููง (Salient Issue) ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็น
ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน และลููกค้้า
โดยร้้อยละ 100 ของประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนที่่มีี� ความ
เสี่่�ยงสููงได้้รัับการตรวจสอบโดยส่่วนบริิหารความเสี่่�ยง
และมีีการกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบร่่วมกัับ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

ขอบเขตธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ธุุรกิิจน้ำำ��มััน
•
•
•
•

บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ปิิโตรเลีียมไทยคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััท พีีทีีจีี โลจิิสติิก จำำ�กััด
บริิษััท บีีพีีทีีจีี จำำ�กััด

ธุุรกิิจ Non-oil
•
•
•
•
•
•

บริิษััท แอตลาส เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด
บริิษััท กาแฟพัันธุ์์�ไทย จำำ�กััด
บริิษััท จีี เอฟ เอ คอร์์ปอเรชั่่�น ( ไทยแลนด์์ ) จำำ�กััด
บริิษััท สยาม ออโต้้แบคส์์ จำำ�กััด
บริิษััท แมกซ์์ การ์์ด จำำ�กััด
บริิษััท แมกซ์์ โซลููชััน เซอร์์วิิส จำำ�กััั�ด

นอกจากนี้้� พีีทีีจีี ยัังได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษชนให้้แก่่บริิษััทร่่วมค้้าที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 10 และคู่่�ค้้า โดยมีี
ผลการประเมิินความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนกลุ่่�มบริิษััท พีีทีีจีี และบริิษััทร่่วมค้้า
ขอบเขตการประเมิิน

กลุ่่�มบริิษััท พีีทีีจีี
บริิษััทร่่วมค้้า

ร้้อยละของกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�ได้้
รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน

ร้้อยละของกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�พบ
ว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนใน
ระดัับสููง

ร้้อยละของกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�มีี
ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในระดัับสููง และมีีมาตรการการ
ป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบ

100.00
100.00

18.75
0.00

100.00
100.00*

หมายเหตุุ: บริิษััทมีีมาตรการป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในทุุก ๆ กิิจกรรมทางธุุรกิิจ*

ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนคู่่�ค้้า
รายละเอีียด

ผลการประเมิิน

ร้้อยละของคู่่�ค้้าโดยตรง และคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ร้้อยละของคู่่�ค้้าที่่�พบว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับสููง
ร้้อยละของคู่่ค้� า้ ที่่มีี� ความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนในระดับั สููง และมีีมาตรการป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบ

21.19
10.74
100.00

รายงานความยั่งยืน 2564
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พีีทีีจีี  ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบสำำ�หรัับทุุกประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อการจััดการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ และลดโอกาสเกิิดของการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท 
		สิิทธิิพนัักงาน
ประเด็็นความเสี่่�ยง

การดำำ�เนิินงานเพื่่อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• จััดตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน
1. สุุขภาพและความปลอดภััย
2. สภาพการจ้้างงาน เสรีีภาพในการ เพื่่�อควบคุุมมาตรการด้้านความปลอดภััยให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน รวมถึึงให้้ความรู้้�และส่่งเสริิม
วััฒนธรรมความปลอดภััยภายในองค์์กร
สมาคม และเจรจาต่่อรอง
• กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ รวมถึึงจััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบ
3. การจ้้างงานที่่�ผิิดกฎหมาย
กิิจการเพื่่�อควบคุุม ดููแล เสนอข้้อคิิดเห็็น และแนะนำำ�แนวทางในการจััดสวััสดิิการที่่�เป็็นประโยชน์์
4. ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
ให้้แก่่ลููกจ้้าง
5. การเลืือกปฏิิบััติิ
• กำำ�หนดให้้มีีระบบควบคุุมการจ้้างแรงงานต่ำำ��กว่่า 18 ปีี ผ่่านโปรแกรมบริิหารทรััพยากรบุุคคล
(Human Resource Management System)
• จััดทำำ�นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลองค์์กร และให้้พนัักงานรัับทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
• บัังคัับใช้้ น โยบายป้้ อ งกัันการล่่วงละเมิิ ด และการไม่่เลืื อ กปฏิิ บััติิ ใ นสถานประกอบกิิ จ การ
รวมถึึงจััดอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนแก่่พนัักงาน

		สิิทธิิชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
ประเด็็นความเสี่่�ยง

การดำำ�เนิินงานเพื่่อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน อบรมพนัักงานในเรื่่�องความปลอดภััย รวมถึึงร่่วมซ้้อมแผนฉุุกเฉิินกัับ
1. สุุขภาพและความปลอดภััย
2. ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ร อ ง ชีีพ แ ล ะ ชุุมชน
คุุณภาพชีีวิิต และการเข้้าถึึงน้ำำ��และ • ปฏิิบััติติ ามมาตรฐาน ISO 45001 (ด้้านความปลอดภััย) และ 14001 (สิ่่�งแวดล้้อม)
• ประเมิินประเด็็นทางด้้านกฎหมายก่่อนการจััดซื้้�อที่่ดิ� นิ รวมถึึงจััดทำำ�ประชาพิิจารณ์์ก่่อนดำำ�เนิินงาน
สุุขาภิิบาล
จััดตั้้�งคลัังน้ำำ�มัั
� น และสถานีีบริิการใหม่่ โดยชี้้แ� จงให้้ชุุมชนได้้รัับทราบเกี่่ย� วกัับแผนการดำำ�เนิินงานทุุกครั้้ง�
3. การได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน

		สิิทธิิคู่่�ค้้า และผู้้�รัับเหมา
ประเด็็นความเสี่่�ยง

1. การเลืือกปฏิิบััติิ
2. สุุขภาพและความปลอดภััย

การดำำ�เนิินงานเพื่่อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• กำำ�หนดให้้มีีการประกาศเกณฑ์์การคััดเลืือกคู่่ค้� า้ เงื่่อ� นไขการค้้า ขั้้น� ตอนดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ตามขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานการจััดซื้้�อจััดจ้้างบริิษััท
• จััดทำำ�แนวปฏิิบััติติ ามระเบีียบเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยในการทำำ�งานให้้ผู้้�รัับเหมาได้้รัับทราบ และ
กำำ�หนดให้้คู่่�ค้้าปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า

		สิิทธิิลููกค้้า
ประเด็็นความเสี่่�ยง

1. การเลืือกปฏิิบััติิ
2. สุุขภาพและความปลอดภััย
3. ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
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การดำำ�เนิินงานเพื่่อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• จััดให้้มีีการอบรมพนัักงานขายเกี่่ย� วกัับประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน รวมถึึงการอบรมกิิริยิ ามารยาท 
การใช้้คำำ�พููด การตอบสนองต่่อลููกค้้า
• สื่่�อสารและปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการรัับน้ำำ��มััน เพื่่�อตรวจสอบสิ่่�งเจืือปนและคุุณภาพของน้ำำ��มัันใน
สถานีีบริิการให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน และมีีการตรวจสอบควบคุุมคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้
แบรนด์์ PT โดยฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม และฝ่่ายประกัันและบริิหารระบบคุุณภาพ 
• ปฏิิบััติติ ามนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 และมีีกระบวนการในการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
รายงานความยั่งยืน 2564

การปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อแรงงาน (ความเท่่าเทีียมและความหลาก
หลาย)

พีีทีีจีี  ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมตามกฎหมาย
แรงงานและกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยมีีฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เป็็นผู้้ค� วบคุุมการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบต่่าง ๆ ในเรื่่อ� งการจ้้างงาน
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ค่่าจ้้าง ชั่่�วโมงการทำำ�งาน วัันหยุุด 
และความปลอดภััยในสถานปฏิิบััติงิ าน เพื่่อ� สร้้างความ “อยู่่ดีี มีีสุุ
� ข”
ให้้แก่่พนัักงานทุุกคน นอกจากนี้้� บริิษััทยัังกำำ�หนดให้้มีีการบัังคัับ
ใช้้ น โยบายป้้ อ งกัันการล่่วงละเมิิ ด และการไม่่เลืื อ กปฏิิ บััติิ ใ น
สถานประกอบกิิจการเพื่่�อห้้ามมิิให้้ ผู้้�บริิหาร หััวหน้้างาน หรืือ
ผู้้�ควบคุุมกระทำำ�การล่่วงละเมิิด  (Harassment) ต่่อลููกจ้้างของ
กลุ่่� ม บริิ ษััท  และมุ่่� ง เน้้ น ให้้ ส ถานประกอบกิิ จ การเคารพต่่อ
ความหลากหลาย และปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิ (Discrimination)
ในทุุกกรณีี  โดยกำำ�หนดให้้มีีมาตราการที่่�ชััดเจนในการลงโทษ
ผู้้ก� ระทำำ�การล่่วงละเมิิดและเลืือกปฏิิบััติ ตั้้
ิ ง� แต่่การตัักเตืือนทางวาจา
การพัักงาน และการให้้พ้้นจากสภาพการจ้้างงาน เป็็นต้้น

		ความเท่่าเทีียมทางเพศ
ร้้อยละ

63.32
0.33
0.17
0.06
0.04
0.87

พนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานทั้้�งหมด

ร้้อยละ

ผู้้�บริิหารหญิิงทั้้�งหมด

ร้้อยละ

ผู้้บ� ริิหารหญิิงระดัับต้้นทั้้�งหมด (Junior Management)

ร้้อยละ

ผู้้บ� ริิหารหญิิงระดัับสููงทั้้�งหมด (Top Management)

ร้้อยละ

ผู้้บ� ริิหารหญิิงที่่อ� ยู่่�ในหน่่วยงานที่่ส� ร้้างรายได้้ให้้องค์์กร

ร้้อยละ

ผู้้�บริิหารหญิิงที่่�อยู่่�ในหน่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวะ และคณิิตศาสตร์์

การอบรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
พีีทีีจีี  เน้้นการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�มีีการเคารพต่่อสิิทธิิ ศัักดิ์์�ศรีี  และความหลากหลายของความเป็็นมนุุษย์์ ดัังนั้้�น
บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้ความรู้้�ในเรื่่�องสิิทธิิมนุุนษยชนให้้แก่่พนัักงาน ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น การปฏิิบััติิตาม
กฎหมายแรงงาน การป้้องกัันการใช้้แรงงานเด็็ก การต่่อต้้านการล่่วงละเมิิดและการไม่่เลืือกปฏิิบััติใิ นสถานประกอบกิิจการ โดยในปีี 2564
ส่่วนแรงงานสััมพัันธ์์และสื่่�อสารภายใน (ER) ได้้ดำำ�เนิินงานจััดอบรมหลัักสููตรด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�
กิิจกรรม / หลัักสููตรอบรม

หลัักสููตรอบรมกฎหมายแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับ
พนัักงานใหม่่
กิิจกรรม ER On Tour หลัักสููตรอบรมกฎหมายแรงงานและ
สิิทธิิมนุุษยชน สำำ�หรัับหััวหน้้างานขั้้�นต้้น
กิิจกรรม ER ชวนรู้้�

รายงานความยั่งยืน 2564

จำำ�นวนพนัักงานเข้้าร่่วม
กิิจกรรม/อบรม (ราย)

สััดส่่วนของพนัักงานทีีได้้เข้้าอบรม
เทีียบกัับจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด (%)

811

4.92

1,226

7.43

6,161

37.35
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กลยุุทธ์์การสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
Engage & Co-create

มุ่่�งดำำ�เนิินการสร้้างความสััมพัันธ์์และส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ให้้แก่่สังั คมและชุุมชน รวมถึึงบรรเทาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ตััวชี้้�วััดสำำ�คััญ
ความพึึงพอใจ
ของชุุมชนในการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรม

91.06%
ปริิมาณไฟฟ้้า
เฉลี่่�ยรายบุุคคล
(kWh/คน)
ของสำำ�นัักงานใหญ่่
ลดลงจากปีีฐาน

61.98%

0
098

รายงานความยั่งยืน 2564

รายงานความยั่งยืน 2564

ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกจาก
โครงการต่่าง ๆ รวม

3,362

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
สััดส่่วนปริิมาณน้ำำ��
ต่่อยอดขายน้ำำ��มััน
ผ่่านคลัังน้ำำ��มััน
(ลููกบากศ์์เมตร/ลิิตร)
ลดลงจากปีีฐาน

8%

ปราศจากข้้อร้้องเรีียน
ด้้านมลพิิษทางอากาศ
และคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง

099

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
และชุุมชน
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด

จำำ�นวนโครงการและกิิจกรรม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

5
10

โครงการ

โครงการ

ความเสี่่�ยง และโอกาส
พีีทีีจีี ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการผลกระทบของ
ธุรุ กิิจที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� กัับสัังคมและชุุมชนโดยรอบสถานปฏิิบััติกิ าร
บริิษััทจึึงมีีการพััฒนาโครงการและกิิจกรรมความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม เพื่่อ� สร้้างการมีีส่่วนร่่วม การยอมรัับ และลดความเสี่่ย� ง
ด้้านข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนในระยะยาว ในปีี 2564 บริิษััท
มุ่่�งยกระดัับการลงทุุนเพื่่�อสัังคม โดยเน้้นการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัับชุุมชนตามวิิสััยทััศน์์ อยู่่�ดีี มีีสุุข เพื่่�อพััฒนาโอกาสใน
การผลิิตสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ ที่่�สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
กัับบริิษััทและชุุมชนไปพร้้อม ๆ กััน รวมถึึงสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่� ง่� ยืืนของสหประชาชาติิด้ว้ ยการขัับเคลื่่อ� นกลยุุทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร

ตััวชี้้�วััด

จำำ�นวนพนัักงานที่่�
เข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่อสัังคม

เป้้าหมาย

200
110*
คน

คน

ผลการดำำ�เนิินงาน

ตััวชี้้�วััด

ความพึึงพอใจของชุุมชน
ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

90%
91.06%

หมายเหตุุ*: จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่อสัังคมจาก
โครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน และกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
โดยรอบคลัังน้ำำ��มััน

100
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แนวทางการบริิหารจััดการ

กลยุุทธ์์ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

พีีทีีจีี ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมตามมาตรฐานแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ISO 26000 โดยยึึดหลัักการประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น� การเคารพสิิทธิมิ นุุษยชน การปฏิิบััติต่่ิ อแรงงาน
อย่่างเป็็นธรรม ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมระดัับองค์์กร บริิษััทจึึงได้้จััดทำำ�กลยุุทธ์์ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์และการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน สัังคม รวมถึึงอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวคิิดการสร้้าง
การยอมรัับต่่อการดำำ�เนิินงานของกิิจการ (License to operate) และสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่� ง่� ยืืน เพื่่อ� รัักษาสมดุุลในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ 
ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และป้้องกัันผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยกำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินตามกลยุุทธ์์ ดัังต่่อไปนี้้�
1. สร้้างความผููกพัันกัับชุุมชนโดยรอบสถานปฏิิบััติิการผ่่านการดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�เน้้นการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมเพื่่�อความ “อยู่่�ดีี มีีสุุข”
2. สร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาชุุมชน สัังคม และร่่วมอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
3. ส่่งเสริิมโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมบนพื้้�นฐานของ 3 องค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การส่่งเสริิมสัังคม
ผู้้�สููงอายุุ และการสร้้างวิิถีีชีีวิิตที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
4. สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ เช่่น ชุุมชน หน่่วยราชการ ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงาน
กรอบการดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ พีีทีีจีี

พีีทีีจีี  ได้้กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมระดัับองค์์กร ภายใต้้แนวคิิด  “พีีทีี ทำำ�จริิง ไม่่ทิ้้�งกััน”
ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 3 เป้้าหมายที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่ การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การส่่งเสริิมสัังคมผู้้�สููงอายุุ และการสร้้างวิิถีีชีีวิติ ที่่คำ� ำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเด็็น
ความเชื่่อมโยงกัับ
SDGs
วััตถุุประสงค์์

ความเชื่่อมโยงกัับ
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
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คุุณภาพชีีวิิต
4.2

สัังคมผู้้�สููงอายุุ
3.8

สนัับสนุุนด้้ า นการศึึกษาและ
โอกาสในการพััฒนาความรู้้� และ
รายได้้เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของชุุมชน
พีีทีีจีี  เน้้นการสร้้างโอกาส และ
ความรู้้�ให้้แก่่ชุุมชน โดยมุ่่�งเป็็น
ศููนย์์กลางที่่�แบ่่งปััน รัักษา และ
พััฒนาทัักษะความชำำ� นาญ
ประสบการณ์์ และภููมิิ ปัั ญ ญา
ท้้องถิ่่�น เพื่่�อการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ ของ
บริิษััทและชุุมชน

3.8

ส่่งเสริิมสุุขภาพ ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
และสนัับสนุุนอาชีีพผู้้�สููงอายุุเพื่่�อ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�สัังคม
สููงวััย
พีีทีีจีี มุ่่�งเป็็นจุุดหมายปลายทาง
แห่่งใหม่่ในการเข้้าถึึงนวััตกรรม
ด้้ า น สุุ ข ภ า พ แ ล ะ สุุ ข ภ า ว ะ
(Wellness & Wellbeing) ทั้้�งใน
ด้้านการรัักษาและป้้องกััน เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้แก่่
สัังคมไทย

สิ่่�งแวดล้้อม
15.2

สร้้างวิิถีีชีีวิิตที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
และพััฒนาพื้้� น ที่่� สีี เขีียวเพื่่� อ ฟื้้� น ฟูู
ระบบนิิเวศ และรัักษาความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ
พีีทีีจีี มุ่่� ง ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่่ อ
สิ่่ง� แวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุรุ กิิจตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า และส่่งเสริิมการสร้้าง
ความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์
สิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ กัั บผู้้�มีีส่่ วนได้้ เ สีีย
เพื่่� อ รัักษาความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ  และความอุุดมสมบููรณ์์
ของทรััพยากรธรรมชาติิ
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ประเด็็น
โครงการ /
กิิจกรรมหลััก

ตััวชี้้�วััดทางธุุรกิิจ

ตััวชี้้�วััดด้้านสัังคม /
สิ่่�งแวดล้้อม

คุุณภาพชีีวิิต

สัังคมผู้้�สููงอายุุ

• การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้ • กิิจกรรมตรวจสุุขภาพ  และ
กิิ จ กรรม “ชุุมชนตาสว่่าง”
แก่่เยาวชน
• การริิเริ่่�มโครงการการสร้้าง ภายใต้้ โ ครงการค่่ายอาสา
คุุณค่่าร่่วมเพื่่�อพััฒนารายได้้ พีีทีี ทำำ�จริิง ไม่่ทิ้้�งกััน
• การจ้้างงานผู้้�สููงอายุุในสถาน
ชุุมชนและท้้องถิ่่�น
ประกอบกิิจการ
• จำำ� นวนพนัักงานเข้้ า ร่่วม • จำำ� นวนพนัักงานเข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม
กิิจกรรม
• ผลประเมิินความพึึงพอใจของ • ผลประเมิิ น ความพึึงพอใจ
ของชุุมชน
ชุุมชน
• จำำ� นวนข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� มีีนัั ย • จำำ� นวนผู้้�สูู งอายุุที่่� ไ ด้้ รัั บการ
จ้้างงาน
สำำ�คััญจากชุุมชน
• รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของบริิษััท  • จำำ� นวนข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� มีีนัั ย
สำำ�คััญจากชุุมชน
• จำำ� น ว น เ ย า ว ช น ที่่� ไ ด้้ รัั บ • จำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่ไ� ด้้รัับบริิการ
สุุขภาพ
ทุุนการศึึกษา
• จำำ� น ว น ผู้้�สูู ง อ า ยุุ ที่่� ไ ด้้ รัั บ
• รายได้้ชุุมชนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
แว่่นสายตา
• มููลค่่าการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ
• ผลลััพธ์์ ท างสัังคมจากการ
ลงทุุน

สิ่่�งแวดล้้อม

• กิิจกรรมปลููกป่่าสร้้างปอด ภายใต้้
โครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิง
ไม่่ทิ้้�งกััน

• จำำ�นวนพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรม
• ผลประเมิิ น ความพึึงพอใจของ
ชุุมชน
• จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
จากชุุมชน

• จำำ�นวนต้้นไม้้ที่่�ได้้รัับการปลููกใน
พื้้�นที่่�ชุุมชน
• จำำ�นวนก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ส� ามารถ
ลดได้้

ผลการดำำ�เนิินงาน

สััดส่่วนการลงทุุนทางสัังคม

ประเภทการลงทุุน
การบริิจาค (Charitable Donations)
การลงทุุนทางสัังคมเพื่่อพััฒนาชุุมชนและภาพลัักษณ์์องค์์กร
ในระยะยาว (Community Investment)
การลงทุุนทางสัังคมเพื่่อประโยชน์์เชิิงธุุรกิิจ
(Commercial Initiatives)
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มููลค่่าการลงทุุน (บาท)

สััดส่่วน (%)

140,792,708
806,913

67.60
0.39

66,671,438

32.01
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การส่่งเสริิมวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�น

พีีทีีจีี  ผนวกแนวคิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมผ่่านการส่่งเสริิมการ
ใช้้วััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม ภายใต้้แบรนด์์
กาแฟพัันธุ์์�ไทย โดยได้้คััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพตามฤดููกาล เพื่่�อ
นำำ�มาคิิดค้้นเครื่่�องดื่่�มเมนููใหม่่  ๆ ซึ่่�งเป็็นการสร้้างรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชน และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์
ให้้ลููกค้้าได้้เลืือกสรร เช่่น การออกแบบเมนููเครื่่�องดื่่�มโดยใช้้
ส่่วนผสมของส้้มมะปี๊๊ดจ
� ากจัังหวััดจัันทบุุรีี น้ำำ��ตาลดอกมะพร้้าวจาก
จัังหวััดสมุุทรสงคราม น้ำำ��เชื่่อ� มน้ำำ��ตาลโตนดจากจัังหวััดสงขลา และ
เมล็็ดโกโก้้ชั้้�นดีีจากจัังหวััดเชีียงราย มาผสมผสานกัับกาแฟ และ
ชา เป็็นต้้น ในปีี 2564 บริิษััทได้้รัับซื้้�อวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นรวมมููลค่่า
5,276,710 บาท  และได้้รัับรายได้้จากการจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
ส่่วนผสมจากวััตถุุดิิบชุุมชนรวม 22,308,265 บาท (ไม่่รวม VAT)
นอกจากนี้้�  จ ากเหตุุการณ์์ ที่่� ป ระเทศไทยได้้ เ ผชิิ ญ กัับ
ความท้้าทายต่่าง ๆ เช่่น สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 และปััญหาอุุทกภััย ซึ่่ง� สร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่เกษตรกร
ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ พีีทีีจีี จึึงได้้ร่่วมบรรเทาผลกระทบ และ
ต่่อสู้้�เคีียงข้้างพี่่�น้้องชาวไทย ผ่่านการเป็็นช่่องทางในการรัับซื้้�อ
และระบายผลผลิิ ต ของเกษตรกรที่่� ไ ด้้ รัั บความเดืื อ ดร้้ อ นจาก
ความท้้าทายต่่าง ๆ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• Max Mart เปิิดแผงขายผััก
พีีทีีจีี ช่่วยเหลืือเกษตรกรไทยผู้้�ปลููกผัักที่่�ประสบภััยน้ำำ��ท่่วม
โดยการเป็็นช่่องทางรัับซื้้�อผัักสดที่่�มีีคุุณภาพ  ปลอดสารพิิษ
และจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�บริิโภคในร้้านสะดวกซื้้�อในช่่วงเทศกาล
ถืือศีีลกิินเจ
• พีีทีี แจกฟรีี! ไข่่ไก่่ 4 ฟอง สำำ�หรัับสมาชิิก PT Max Card
พีีทีีจีี รัับซื้้�อไข่่ไก่่จากเกษตรและนำำ�มาสมนาคุุณให้้แก่่ลููกค้้า
สมาชิิก PT Max Card 4 ฟอง เมื่่�อลููกค้้าเติิมน้ำำ��มััน หรืือ
แก๊๊ส LPG ที่่�สถานีีบริิการ PT ตั้้�งแต่่ 300 บาทขึ้้�นไป ใน
พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล, จ.สมุุทรสาคร, จัังหวััด
นครปฐม และ 7 จัังหวััดในภาคตะวัันออกที่่�เข้้าร่่วมรายการ
• กระทรวงพาณิิชย์์ โดยกรมการค้้าภายใน ร่่วมใจ พีีทีีจีี ช่่วย
ชาวสวนลำำ�ไย
พีีทีีจี� รัับซื้้�อผลผลิิตลำำ�ไย 100 ตััน เพื่่�อช่่วยเกษตรกรผู้้�ปลููก
ลำำ�ไยภาคเหนืือ และกู้้�วิิกฤติิิิิิิิิิ��������ลำำ�ไยล้้นตลาด ช่่วยเศรษฐกิิจ
ของประเทศ โดยนำำ�มาเป็็นของสมนาคุุณให้้กัับลููกค้้าสมาชิิก
PT Max Card เมื่่�อเติิมน้ำำ��มัันในสถานีีบริิการพีีทีีที่่�เข้้าร่่วม
รายการ 882 สาขา โดยไม่่มีีขั้้�นต่ำำ�� รัับฟรีีทัันทีีลำำ�ไยอบแห้้ง
1 ถุุง น้ำำ��หนััก 200 กรััม
• พีีทีีจีี จัับมืือ กรมการค้้าภายใน อุุดหนุุนมัังคุุด 200 ตััน
พีีทีีจีี ช่่วยระบายผลผลิิตมัังคุุดล้้นตลาด 200 ตััน สู้้�ภััย
โควิิด-19 โดยสมาชิิกบััตร “PT Max Card” เติิมน้ำำ��มัันครบ
50 บาท สามารถรัับมัังคุุดฟรีี 1 กก.
รายงานความยั่งยืน 2564
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ภาพรวมการดำำ�เนิินโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมประจำำ�ปีี 2564
พีีทีีจีี ดำำ� เนิิ น โครงการความรัับผิิ ดช อบต่่อสัังคมและชุุมชน โดยแบ่่งการดำำ� เนิิ น งานออกเป็็ น 3 ประเภท คืื อ
1). กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์โดยรอบคลัังน้ำำ��มััน 2). โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่อ� พััฒนาชุุมชนและภาพลัักษณ์์องค์์กรในระยะยาว และ
3). โครงการลงทุุนทางสัังคมเพื่่�อประโยชน์์เชิิงธุุรกิิจ  และเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 บริิษััทได้้มีี
การจััดกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะลููกค้้า และชุุมชน เพิ่่�มเติิม โดยมีีรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
โครงการ / กิิจกรรม กรอบ
กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์โดยรอบคลัังน้ำำ��มััน
กิิจกรรมพีีทีีรู้้� สู้้�โควิิด

กิิจกรรมสานพลััง
เครืือข่่าย สู้้�ภััย
วิิกฤติิิิิิิิิิ�������� เพิ่่�มคุุณภาพ
ชีีวิิตแรงงานไทย

กิิจกรรมสื่่อมวลชน
รวมใจ ต้้านภััยหนาว
ประจำำ�ปีี 2564
ครั้้�งที่่� 13
ณ บ้้านแม่่ก๋๋า

กิิจกรรมถนนสะอาด
หน้้าบ้้านน่่ามอง

กิิจกรรมช่่วยน้้อง
สิ่่�งแวดล้้อมน่่าอยู่่�

กิิจกรรมผ้้าป่่าขยะ
สะสมบุุญ
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คุุณภาพชีีวิิต • ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนตระหนัักถึึงการปฏิิบััติตััิ ว • คลัังน้ำำ��มัั นพิิ ษ ณุุโลกจััดกิิ จ กรรมเดิิ น รณรงค์์
และการป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 แจกจ่่ายหน้้ากากอนามััย และสเปรย์์แอลกอฮอล์์
ภายในตลาดชุุมชน และให้้ความรู้้�ชุุมชนเกี่่�ยวกัับ
มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคไวรััส
โควิิด-19 โดยมีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำำ�นวน 103 คน และ
พนัักงานจำำ�นวน 4 คน
คุุณภาพชีีวิิต • เสริิ ม สร้้ า งศัักยภาพและพััฒนาความ • คลัังน้ำำ�มัั
� นนครสวรรค์์จััดกิิจกรรมซ้้อมดัับเพลิิง
เข้้ ม แข็็ ง เครืื อ ข่่ายความปลอดภััย อพยพหนีีไฟ และปรัับปรุุงอาคารสถานที่่� ระบบไฟฟ้้า
แรงงานอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นการบำำ�เพ็็ญ สนามเด็็กเล่่น และระบบป้้องกัันอััคคีีภััย ร่่วมกัับ
สาธารณประโยชน์์
สำำ�นัั กงานสวััสดิิ ก ารและคุ้้�มครองแรงงาน
ชมรมเจ้้ า หน้้ า ที่่� ค วามปลอดภััยในการทำำ� งาน
จัังหวััดนครสวรรค์์ โรงเรีียนวััดดอนใหญ่่ โดยมีีชุุมชน
เข้้าร่่วมจำำ�นวน 50 คน และพนัักงานจำำ�นวน 4 คน
คุุณภาพชีีวิิต • สนัับสนุุนการใช้้น้ำำ��สะอาดและเพีียงพอ • คลัังน้ำำ��มัั นลำำ� ปาง ร่่วมกัับชมรมสื่่� อ มวลชน
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิต
ภาคเหนืือ ศููนย์์ข่่าวภาคเหนืือ Top News และ
• สร้้ า งความสััมพัันธ์์ อัั นดีีกัับชุุมชนเพื่่� อ ทีีมข่่าว 5 อาสาเพื่่�อประชาชน ททบ. 5 และชมรม
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น
ไทยอาสาป้้องกัันชาติิ จัังหวััดลำำ�ปาง มอบถัังเก็็บน้ำำ��
• ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความภาคภููมิิใจที่่เ� ป็็น ให้้ กัั บชาวบ้้ า นหมู่่� บ้้ า นแม่่ก๋๋ า จำำ� นวน 3 ถััง
ส่่วนหนึ่่�งในการทำำ�กิิจกรรม
โดยมีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำำ�นวน 150 คน และพนัักงาน
จำำ�นวน 6 คน
สิ่่�งแวดล้้อม • ส่่งเสริิมให้้พนัักงานและชุุมชนมีีส่่วนร่่วม • คลัังน้ำำ��มัั นสุุริิ น ทร์์ จััดกิิ จ กรรมทำำ� ความสะอาด
ในการรัักษาความสะอาดและความเป็็น และปรัับปรุุงภููมิิ ทัั ศน์์ บ ริิ เ วณทางหลวงชนบท 
ระเบีียบเรีียบร้้อยในพื้้�นที่่�สาธารณะ
หมายเลข 2077 (ช่่วงหน้้าโรงพยาบาลลำำ�ดวน ถึึง
วััดสุุวรรณรััตน์์โพธิิยาราม จัังหวััดสุุริินทร์์) โดย
มีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำำ�นวน 52 คน และพนัักงาน
จำำ�นวน 8 คน
สิ่่�งแวดล้้อม • ลดปริิมาณขยะ และป้้องกััน อนุุรัักษ์์ ฟื้้น� ฟูู  • คลัังน้ำำ��มัั นแม่่กลองร่่วมกัับโรงเรีียนบ้้ า นฉู่่� ฉี่่�
แหล่่งทรััพยากร ที่่�ได้้รัับความเสีียหายจาก ต.บางจะเกร็็ง อ.เมืือง จ.สมุุทรสงคราม จััดกิิจกรรม
การปกคลุุมของขยะ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้ข้� องนัักเรีียนเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
• ปลููกฝัังจิิต สำำ�นึึ กเยาวชนในการอนุุรัักษ์์ จััดการขยะ โดยการรีีไซเคิิลยางรถยนต์์เก่่า เพื่่�อ
สิ่่�งแวดล้้อม
จััดทำำ�เป็็นกระถางต้้นไม้้ปลููกผัักสวนครััว โดยมีี
พนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวน 20 คน
สิ่่�งแวดล้้อม • ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนรู้้�จัักคััดแยกและตระหนััก • คลัังน้ำำ��มัั นสระบุุรีีประชาสััมพัันธ์์ ร วบรวม
ถึึงมููลค่่าของขยะ เพื่่อ� การจััดการทรััพยากร ขยะรีีไซเคิิลจากชุุมชน เพื่่�อจััดทำำ�ผ้้าป่่าขยะถวาย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
วััดโคกใหญ่่วัันนา โดยมีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำำ�นวน
12 คน และพนัักงานจำำ�นวน 25 คน
รายงานความยั่งยืน 2564

กิิจกรรม มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันทางการแพทย์์โรคติิดต่่อโควิิด-19

กิิจกรรมสื่่อมวลชนรวมใจ ต้้านภััยหนาว ประจำำ�ปีี 2564 ครั้้�งที่่� 13

กิิจกรรม “ถนนสะอาด หน้้าบ้้านน่่ามอง”

กิิจกรรมเก็็บขยะบริิเวณริิมถนนทางเข้้าหมู่่�บ้้านชุุมชนตำำ�บลงิ้้�ว

กิิจกรรมสานพลัังเครืือข่่าย สู้้�ภััยวิิกฤติิิิิิิิิ������� เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตแรงงานไทย

กิิจกรรมผ้้าป่่าขยะ

กิิจกรรมช่่วยน้้องสิ่่�งแวดล้้อมน่่าอยู่่�

กิิจกรรมพีีทีีรู้้� สู้้�โควิิค

รายงานความยั่งยืน 2564
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โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่อพััฒนาชุุมชนและภาพลัักษณ์์องค์์กรในระยะยาว
โครงการค่่ายอาสา
พีีทีี ทำำ�จริิง ไม่่ทิ้้�งกััน

โครงการจุุดรัับขยะ
รีีไซเคิิล (Recycling
Drop Point)
โครงการพีีทีี เปิิด
พื้้�นที่่�ขายฟรีี 1 เดืือน
(สำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไป
ไม่่ต้้องทำำ�สััญญาเช่่า)
และ 2 เดืือน (สำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ทำำ�สััญญาเช่่า
ขั้้�นต่ำำ�� 1 ปีี)

คุุณภาพชีีวิิต/ • ส่่งเสริิ ม คุุณภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี ให้้ แ ก่่สัังคม • บริิ ษััทดำำ� เนิิ น การจััดกิิ จ กรรมค่่ายอาสาฯ
สัังคมผู้้�สููงอายุุ/ และชุุมชน โดยการมอบโอกาสทาง ร่่วมกัับบริิษััท  PPP Green Complex จำำ�กััด 
สิ่่�งแวดล้้อม
การศึึกษา ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงการตรวจ ณ อำำ�เภอบางสะพาน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
สุุขภาพ การวััดสายตาประกอบแว่่น การ โดยได้้มอบทุุนการศึึกษามููลค่่ารวม 80,000 บาท
ศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ  และสร้้างวิิถีีชีีวิิตที่่� สนัับสนุุนการวััดสายตาประกอบแว่่นให้้ แ ก่่
คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 263 ราย และสนัับสนุุนการ
ปลููกต้้นไม้้จำ�ำ นวน 1,376 ต้้น โดยมีีชุุมชนเข้้าร่่วม
จำำ�นวน 557 คน
สิ่่�งแวดล้้อม • ลดวิิกฤติิิิิิิิิ�������ขยะล้้นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน

• PTG ร่่วมกัับ SCGP ตั้้�งจุุดรัับกล่่อง-ลัังกระดาษ
และพลาสติิก ภายใน 5 สถานีีบริิการน้ำำ��มััน PT
ในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
คุุณภาพชีีวิิต • เสริิมสร้้างอาชีีพให้้ชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียง • สถานีีบริิ ก ารน้ำำ��มัั น PT เปิิ ด พื้้� น ที่่� ข ายฟรีีให้้
สถานีีบริิการน้ำำ��มััน PT
แก่่ชุุมชนโดยรอบสถานีีบริิการ โดยมีีผู้้�สมััคร
ลงทะเบีียนรวมจำำ�นวน 110 ราย

โครงการลงทุุนทางสัังคมเพื่่อประโยชน์์เชิิงธุุรกิิจ
โครงการส่่งเสริิม
อาชีีพผู้้�สููงอายุุ
โครงการ PT Taxi
Transform
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สัังคมผู้้�สููงอายุุ • ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�สููงอายุุให้้มีีอาชีีพ • สนัับสนุุนการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุในสถานประกอบ
ที่่� เ หมาะสมกัับวััยและประสบการณ์์ กิิจการ จำำ�นวน 156 คน มููลค่่า 11,671,438 บาท
สามารถสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง
คุุณภาพชีีวิิต • ขยายความช่่วยเหลืือกลุ่่�มแท็็กซี่่�ที่่�ได้้รัับ • ติิ ดตั้้� ง อุุปกรณ์์ ก ารใช้้ เ ชื้้� อ เพลิิ ง ใหม่่ให้้ ผู้้�ขัั บขี่่�
ผลกระทบจากวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19
รถแท็็กซี่่�จาก NGV เป็็น LPG โดยอู่่�ติิดตั้้�ง
เชื้้�อเพลิิงแก๊๊สรถยนต์์ที่่�มีีมาตรฐานและคุุณภาพ 
ที่่�ผ่่านการรัับรองโดยกรมการขนส่่งทางบกอย่่าง
ถููกต้้อง จำำ�นวน 3,911 คััน และมอบสิิทธิ์์�ส่่วนลด
ในการซื้้�อแก๊๊ส LPG ให้้กัับผู้้�ขัับรถแท็็กซี่่�ทั้้�งปีี

รายงานความยั่งยืน 2564

โครงการ / กิิจกรรม

กรอบ

วััตถุุประสงค์์

การดำำ�เนิินงานในปีี 2564

โครงการเพื่่อบรรเทาผลกระทบแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในช่่วงวิิกฤติิิิิิิิิิ��������การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

คุุณภาพชีีวิิต • ช่่วยเหลืื อ ประชาชนที่่� ไ ด้้ รัั บความ • ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งพีีทีี ตู้้�ปัันสุุข ปัันน้ำำ��ใจ ซึ่่�งบรรจุุ
เดืือดร้้อนจากวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19
สิ่่�งของอุุปโภคบริิโภค บริิเวณด้้านหน้้าโรงบรรจุุ
ก๊๊าซ ซอย สุุขสวััสดิ์์� 26 เพื่่�อช่่วยเหลืือและแบ่่งเบา
ภาระของประชาชนจากวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19
โครงการพ่่นฆ่่าเชื้้�อ
คุุณภาพชีีวิิต • ลดความเสี่่�ยงจากการแพร่่กระจายของ • ฉีีดพ่่นฆ่่ า เชื้้� อ ไวรััสโควิิ ด -19 ให้้ แ ท็็ ก ซี่่� เพิ่่� ม
โควิิด-19 ฟรีี ที่่�สถานีี
ไวรััสโควิิด-19
ความอุ่่�นใจให้้กัับผู้้�โดยสารช่่วงการเดิินทางไป
LPG และจุุดจอดรถ
• สร้้ า งความมั่่� น ใจให้้ กัั บผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารที่่� มีี -กลัับในเทศกาลท่่องเที่่� ย วปีี ใ หม่่ 2564 ใน
แท็็กซี่่�สุุวรรณภููมิิ
ความจํําเป็็นต้้องเดิินทาง
194 สถานีีบริิการ ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ
และจุุดจอดรถแท็็กซี่่�สุุวรรณภููมิิจำำ�นวน 200 คััน
กิิจกรรมแจกข้้าว
คุุณภาพชีีวิิต • ช่่วยลดค่่าครองชีีพของผู้้�ขัับรถแท็็กซี่่�ที่่� • แจกข้้าวกล่่อง ณ สถานีีบริิการ PT LPG ที่่�ร่่วม
กล่่องให้้ลููกค้้า ณ
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ รายการในเขตกรุุงเทพและปริิมณฑล จำำ�นวน
สถานีีบริิการ LPG
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
49 สถานีี
และโครงการแจก
• แจกข้้ า วกล่่อง 24,000 กล่่อง ให้้ แ ก่่ผู้้� ที่่� ขัั บ
ข้้าวกล่่อง กิินดีีอิ่่�ม
รถแท็็กซี่่�ที่่�เข้้ามาใช้้บริิการเติิมแก๊๊ส LPG ที่่�สถานีี
สุุข สู้้�โควิิด-19 ร้้าน
บริิการ LPG ของ PT ในเขตจัังหวััดกรุุงเทพฯ และ
อาหารภายใต้้สมาคม
ปริิมณฑล จำำ�นวน 42 สถานีี โดยเริ่่�มแจกตั้้�งแต่่
ภััตตาคารไทย ครั้้�งที่่� 3
วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564
โครงการ Move
คุุณภาพชีีวิิต • ถ่่ า ยทอดเคล็็ ดวิิ ช าการทำำ� อาหารให้้ • PTG นำำ�ทีี มร่่วมเรีียนทำำ� อาหารกัับโครงการ
on Fighters 9.9.9
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19 Move on Fighters 9.9.9 Cooking Class จััด
Cooking Class
เพื่่� อ จะได้้ เ รีียนรู้้� เ ทคนิิ ค การทำำ� อาหาร โดย Food for Fighters กิิจกรรมเรีียนรู้้�เทคนิิค
พร้้อมนำำ�ไปต่่อยอดในการประกอบอาชีีพ การทำำ�อาหารกัับเชฟระดับั มาสเตอร์์ชื่่อ� ดััง 9 วััน 9
ได้้ในอนาคต
เชฟ 9 ชุุมชน เพื่่อ� ถ่า่ ยทอดเคล็็ดวิชิ าการทำำ�อาหาร
ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
โครงการส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิต • ส่่งเสริิมมาตรฐานความปลอดภััย และ • จััดกิิจกรรมตรวจสอบอุุปกรณ์์ และจุุดติิ ดตั้้�ง
ความปลอดภััย
ช่่วยเหลืือด้้านต้้นทุุนราคาก๊๊าซให้้กัับผู้้�ค้้า ทุุกครั้้ง� ที่่มีี� การจััดเปลี่่ย� นถััง รวมบัันทึึกข้้อมููลการใช้้
สู้้�วิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19
และคงราคาจำำ�หน่่ายอาหารไม่่ให้้กระทบ การเปลี่่�ยน ตามข้้อกำำ�หนดความปลอดภััยและ
กัับผู้้�บริิโภค
ร่่วมมืือประกัันราคาขาย และมอบหน้้ากากผ้้าและ
เจลแอลกอฮอล์์ เพื่่�อป้้องกัันภััยโควิิด-19
โครงการสถานีี
คุุณภาพชีีวิิต • สนัับสนุุนให้้ ชุุ มชนรอบข้้ า งสถานีีมีี • สถานีีบริิ ก ารน้ำำ��มัั น PT ร่่วมมืื อ กัับกระทรวง
สุุขภาพ
สุุขภาพดีี และห่่างไกลโควิิด-19
สาธารณสุุข บริิ ก ารตรวจสุุขภาพให้้ ชุุ มชน
ให้้ห่่างไกลโควิิด-19 ณ สถานีีบริิการน้ำำ��มัันที่่ไ� ด้้รัับ
คััดเลืือกเข้้าโครงการ
โครงการพีีทีี ช่่วย
คุุณภาพชีีวิิต • ประคัับประคองผู้้�ประกอบการให้้ผ่่าน • สถานีีบริิการน้ำำ��มััน PT ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
เหลืือผู้้�เช่่าในสถานีี
วิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19 และป้้องกัันการยกเลิิก หรืือผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในสถานีีบริิการ โดยปรัับลดค่่าเช่่า
บริิการน้ำำ��มัันพีีทีี
กิิจการ
ให้้สููงสุุด 30%-100% ตามพื้้�นที่่�สถานีีบริิการที่่�
โดยมีีส่่วนลด
ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการล็็อกดาวน์์
กิิจกรรม PT ตู้้�ปัันสุุข
ปัันรอยยิ้้�ม - สถานีี
บริิการ LPG

ตลอดปีี 2564

รายงานความยั่งยืน 2564
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โครงการจุุดรัับขยะรีีไซเคิิล (Recycling Drop Point)

โครงการพ่่นฆ่่าเชื้้�อโควิิด-19 ฟรีี ที่่�สถานีี LPG

กิิจกรรมแจกข้้าวกล่่องให้้ลููกค้้า

กิิจกรรม PT ตู้้�ปัันสุุข ปัันรอยยิ้้�ม

โครงการแจกข้้าวกล่่อง กิินดีีอิ่่�มสุุข สู้้�โควิิด-19
ร้้านอาหารภายใต้้สมาคมภััตตาคารไทย

โครงการส่่งเสริิมความปลอดภััย สู้้�วิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19

โครงการ Move on Fighters 9.9.9 Cooking Class

โครงการ PT Taxi Transform

รายงานความยั่งยืน 2564

โครงการสำำ�คััญ (Highlight Project)

โครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิง ไม่่ทิ้้�งกััน
วััตถุุประสงค์์

ในปีี 2563 พีีทีีจีี มีีนโยบายในการยกระดัับโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เพื่่อ� การดำำ�เนิินงานในระยะยาว สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของชุุมชน สร้้างการยอมรัับ
และสนัับสนุุนต่่อธุุรกิิจ  บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินการสํํารวจความคาดหวััง และปััญหาของชุุมชน
โดยรอบพื้น้� ที่่ป� ฏิิบััติกิ าร และนำำ�ผลสำำ�รวจมาวิิเคราะห์์และพััฒนาเป็็นโครงการ ค่่ายอาสา พีีทีี 
ทำำ�จริงิ ไม่่ทิ้้�งกััน โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชนในด้้านสุุขภาพ การศึึกษา
และสิ่่�งแวดล้้อม ตามวิิสััยทััศน์์ อยู่่�ดีี มีีสุุข
แนวทางการดำำ�เนิินงาน

โครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน มุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนโดยรอบ
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทั่่�วประเทศไปพร้้อม ๆ กัับการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน ผ่่านการ
ดำำ�เนิินงาน 4 กิิจกรรมหลัักดัังนี้้�
1. กิิจกรรมหน่่วยแพทย์์อาสา PT เพื่่อ� ส่่งเสริิมในด้้านสาธารณสุุข สุุขภาพ อนามััยของชุุมชน
2. กิิจกรรมชุุมชนตาสว่่าง สนัับสนุุนการวััดสายตาประกอบแว่่น เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถ
ใช้้ชีีวิิตประจํําวัันได้้สะดวกมากขึ้้�น
3. กิิจกรรมปลููกป่่า สร้้างปอด เพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียวในชุุมชนและปลููกฝัังจิิตสํํานึึกการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการปลููกต้้นไม้้
4. กิิจกรรมมอบสื่่�อการเรีียนการสอนและทุุนการศึึกษาแก่่เยาวชน เพื่่�อส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
อุุปกรณ์์การเรีียนที่่�มีีคุุณภาพ และพััฒนาโอกาสทางการศึึกษาแก่่เยาวชน
นอกจากนี้้� พีีทีีจีียัังดำำ�เนิินกิิจกรรมอื่่�น ๆ ภายใต้้โครงการฯ เพื่่�อตอบสนองต่่อปััญหา
และความต้้องการของชุุมชนในแต่่ละพื้้�นที่่� เช่่น กิิจกรรมเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยติิดเตีียง การมอบ
ยารัักษาโรค ข้้าวสาร น้ำำ��ดื่่ม� และสิ่่ง� ของจํําเป็็นให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ยเพื่่อ� เป็็นการช่่วยเหลืือ ให้้กำำ�ลัังใจ 
และบรรเทาทุุกข์์ในเบื้้�องต้้น
ผลการดำำ�เนิินงาน

พีีทีีจีี ดำำ�เนิินโครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริงิ ไม่่ทิ้้�งกััน ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 2 โดยได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการยกระดับั คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนกว่่า 1,000 ชีีวิิต ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินโครงการฯ
ร่่วมกัับบริิษััท PPP Green Complex จำำ�กััด ณ อำำ�เภอบางสะพาน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันต์์
โดยมีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำำ�นวน 557 คน และพนัักงานจำำ�นวน 27 คน โดยมีีการปลููกต้้นไม้้
จำำ�นวนรวม 1,376 ต้้น และได้้รัับผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจที่่�ร้้อยละ 91.06 ซึ่่�งกิิจกรรม
ที่่�ได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดคืือหน่่วยแพทย์์อาสา PT
รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ

โครงการค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน ได้้รัับรางวััล Asia Responsible Enterprise
2 รางวััล ในสาขาการสร้้างความเข้้มแข็็งในสัังคม (Social Empowerment) และสาขา
ผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบ (Responsible Business Leadership) ประจำำ�ปีี 2564
จาก Enterprise Asia องค์์กรพััฒนาเอกชนชั้้�นนำำ�ที่่�ส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�ประกอบการที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบในเอเชีีย โดยรางวััลดัังกล่่าวเป็็นแรงผลัักดัันให้้ พีีทีีจีี มุ่ง่� มั่่น� ดำำ�เนิินโครงการ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนไทยให้้ อยู่่�ดีี มีีสุุข ต่่อไป
รายงานความยั่งยืน 2564
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โครงการส่่งเสริิมอาชีีพผู้้�สููงอายุุ
มูลค่าการจ้างงาน (บาท)

วััตถุุประสงค์์
11,671,438

9,180,949

8,180,470

6,048,144
4,569,007

2560

2561

2562

2563

2564

เนื่่�องจากประเทศไทยอยู่่�ระหว่่างการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคม
ผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) โดยจากการคาดการณ์์ของกรมกิิจการ
ผู้้�สููงอายุุ  ประเทศไทยจะมีีประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�นไปถึึงร้้อยละ
20-30 ภายในปีี 2564 พีีทีีจีี จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายในการส่่งเสริิม
อาชีีพให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ผ่่านการจ้้างงานในสถานประกอบกิิจการเพื่่�อ
เป็็นการรองรัับการเปลี่่ย� นผ่่านดังั กล่่าว รวมถึึงรัักษาคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี 
�
และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้�เกษีียณอายุุ 
แนวทางการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน (คน)
156
66

2560

92

117

111

พีีทีีจีี ดำำ�เนิินการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุเข้้ามาทํํางานในสถาน
ประกอบกิิจการของบริิษััท  ได้้แก่่  สถานีีบริิการน้ำำ��มััน คลัังน้ำำ��มััน
และ ธุุรกิิจขนส่่งน้ำำ��มััน เป็็นต้้น
ผลการดำำ�เนิินงาน

2561

2562

2563

2564

พีีทีีจีี ดำำ� เนิิ น การจ้้ า งงานผู้้�สูู งอายุุตั้้� ง แต่่ปีี 2560 โดยมีี
การจ้้างงานผู้้�สููงอายุุในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�น จาก 111 ราย ในปีี 2563
เป็็น 156 ราย รวมมููลค่่าการจ้้างงาน 11,671,438 บาท 

โครงการ PT Taxi Transform
วััตถุุประสงค์์

ในปีีที่ผ่่่� านมาประเทศไทยและทั่่ว� โลกเผชิิญกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ โดยเฉพาะการเกิิด
โรคอุุบััติิใหม่่ของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งสร้้างผลเสีียต่่อสุุขภาพของ
ประชาชน และเศรษฐกิิจระดัับจุุลภาคไปสู่่�มหภาคจากมาตรการล็็อกดาวน์์ของทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ พีีทีีจีี ได้้เล็็งเห็็นถึึงความลำำ�บากของผู้้�ขัับขี่่�รถแท็็กซี่่�ในการฝ่่าวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19
ซึ่่ง� เป็็นผู้้ไ� ด้้รัับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการต่่าง ๆ ที่่จำ� �กััด
ำ การเคลื่่อ� นไหวของประชาชน
และการท่่องเที่่�ยว ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงริิเริ่่�มโครงการ PT Taxi Transform เพื่่�อช่่วยบรรเทา
ค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของเชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ยัังประกอบอาชีีพผู้้�ขัับแท็็กซี่่�ในภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������ต่่อไป
แนวทางการดำำ�เนิินงาน

พีีทีีจีี มุ่่�งขยายความเหลืือกลุ่่�มผู้้�ขัับแท็็กซี่่�เพื่่�อสร้้างความคุ้้�มค่่าแก่่ผู้้�ขัับขี่่�แท็็กซี่่� 3 ด้้านดัังนี้้�
• “คุ้้�มเวลา” กัับสถานีีบริิการ PT LPG ที่่�มีีให้้บริิการเป็็นจำำ�นวนมากทั้้�งกรุุงเทพ ปริิมณฑล
และต่่างจัังหวััด
• “คุ้้�มค่่า” กัับการได้้รัับการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ใหม่่ทั้้�งหมดซึ่่�งมีีมููลค่่ากว่่า 20,000 บาท ชำำ�ระ
ค่่าสมััครเพีียง 3,000 บาทเท่่านั้้�น เพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการ
• “คุ้้�มสุุด” กัับการรัับสิิทธิ์์�ส่่วนลดในการซื้้�อแก๊๊ส LPG ทั้้�งปีี รวมมููลค่่าสููงสุุด 4,200 บาท 
ผลการดำำ�เนิินงาน

บริิษััทดำำ�เนิินการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์การใช้้เชื้้�อเพลิิงใหม่่ให้้ผู้้�ขัับขี่่�รถแท็็กซี่่�จาก NGV
เป็็น LPG รวมติิดตั้้�งสำำ�เร็็จทั้้�งหมด 3,911 คััน โดยบริิษััทได้้รัับรายได้้ (กำำ�ไรขั้้�นต้้น)
7,000,000 บาท จากการจำำ�หน่่าย LPG เพิ่่�มขึ้้�น 3,500,000 ลิิตร
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การบริิหารจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด

ความสามารถในการกำำ�หนดเป้้าหมายการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับองค์์กร

เป้้าหมาย
ระยะสั้้�น

ขยายขอบเขตการจััดเก็็บข้้อมููลการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1-3 ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ คลัังน้ำำ��มััน Fleet
ขนส่่ง และสถานีีบริิการ

เป้้าหมาย
ระยะยาว

สามารถกำำ�หนดเป้้าหมายการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับองค์์กร
ภายในปีี 2566

ผลการดำำ�เนิินงาน

ดำำ�เนิินการจััดเก็็บข้้อมููลก๊๊าซเรืือนกระจก
scope 1-3 ในขอบเขต สำำ�นัักงานใหญ่่
คลัังน้ำำ��มััน และ Fleet ขนส่่ง

ความเสี่่�ยง และโอกาส
พีีทีีจีี  ให้้ความสำำ�คััญต่่อผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
และให้้ความสำำ�คััญกัับเป้้าหมายตามแผนพลัังงานชาติิ ซึ่่�งสนัับสนุุน
ให้้ประเทศไทยสามารถมุ่่�งสู่่�พลัังงานสะอาด  และลดการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ ภายในปีี ค.ศ. 2065-2070 รวมถึึง
มุ่่�งหาวิิธีีการจััดการกัับความเสี่่�ยงทางกายภาพ เช่่น การเกิิดภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิ และการรณรงค์์เรื่่อ� งการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่สัั� งคมคาร์์บอน
ต่ำำ��ในระดับั ประเทศและสากล ที่่อ� าจจะส่่งผลให้้มีีการกำำ�หนดนโยบาย
เพื่่�อลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล จากการสนัับสนุุนการใช้้ยานยนต์์
ไฟฟ้้ามากขึ้้�น ทำำ�ให้้ธุุรกิิจน้ำำ��มัันไม่่เติิบโตตามที่่�คาดหวัังในอนาคต
บริิษััทจึึงต้้องเตรีียมความพร้้อมและปรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
รวมถึึงแสวงหาโอกาสใหม่่ในการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสะอาด และ
ธุุรกิิจ Non-oil มากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� รัักษาการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว

ตััวชี้้�วััด

จำำ�นวนก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้จากโครงการ
ติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อป ณ 29 สถานีีบริิการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เป้้าหมาย
ระยะสั้้�น

297

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ในปีี 2564
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เป้้าหมาย
ระยะยาว

6,794

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ภายในปีี 2570
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
โครงการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปที่่�สถานีีบริิการ

ผลการดำำ�เนิินงาน

134.88

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

รายงานความยั่งยืน 2564

111

แนวทางการบริิหารจััดการ

กลยุุ ท ธ์์ ก ารบริิ ห ารจัั ด การการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ

การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
การกำำ�กัั บ ดููแลการบริิ ห ารความเสี่่� ย งจากการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

พีีทีีจีี  ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิ อ ากาศต่่อการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จจ ากการยกระดัั บ นโยบายของ • พีีทีีจีี กำำ� หนดให้้ มีี การบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย งจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในระดัับองค์์กร ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน
ภาครััฐทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึงการปรัับตััวของภาคเอกชน
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อพััฒนาองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
ในการกำำ�หนดเป้้าหมายในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อบรรเทา
เตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันและปรัับตััวรัับความเสี่่�ยง
ผลกระทบจากภาวะโลกร้้อน ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงจััดทำำ�กลยุุทธ์์การ
รวมถึึงแสวงหาโอกาสในการดำำ
�เนิินธุรุ กิิจจากการเปลี่่ย� นแปลง
บริิห ารจััดการการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อกำำ� หนด
ของสภาพภููมิิอากาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ดัังนั้้�น บริิษััทจึึง
แนวทางในการบริิหารจััดการการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร โดย
ระดัับองค์์กร ผ่่านการจััดเก็็บและคำำ�นวณปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท  ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ในการ
จากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�ง บริิษััทยัังกำำ�หนดให้้มีีการประเมิิน
กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงองค์์กรโดยเฉพาะ และคณะทำำ�งาน
ความเสี่่� ย งและโอกาสจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ
บริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งรัับผิิดชอบในกระบวนการต่่าง ๆ ของ
ตามแนวทางของ Task Force on Climate-related Financial
การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร มีีบทบาทหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิมใน
Disclosures (TCFD) โดยผนวกรวมกัับการประเมิินความเสี่่ย� งองค์์กร
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
และเพื่่�อบรรเทาผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ภููมิิอากาศให้้มีีประสิิทธิิภาพ  โดยผนวกรวมกัับการบริิหาร
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
จััดการความเสี่่�ยงองค์์กร
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจ โดยเลืือกใช้้เชื้้อ� เพลิิงในการขนส่่งเพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพ
การเผาไหม้้ของยานพาหนะ และเพิ่่ม� สััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทน
เพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม นอกจากนี้้� แนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
บริิ ษััทยัั งส่่งเสริิ ม กิิ จ กรรมการอนุุรัักษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อ สร้้ า ง สภาพภููมิิอากาศ
ความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกองค์์กร • พีีทีีจีี  ประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิ อ ากาศตามหลัักการของ Task Force on
ผ่่านการรณรงค์์ปลููกต้้นไม้้ตามพื้้�นที่่�ชุุมชน และการลดการใช้้
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) โดยระบุุ
พลัังงานในสำำ�นัักงาน เป็็นต้้น
ความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
รวมถึึงการวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบตามสถานการณ์์ จำ�ำ ลอง
(scenario) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
จากรายงานของคณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Intergovernmental Panel
on Climate Change : IPCC) ตามสถานการณ์์ทางกายภาพ 
RCP8.5 สํํานัักงานพลัังงานสากล (International Energy
Agency: IEA) ตามสถานการณ์์เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมคาร์์บอน
ต่ำำ�� ETP 2DS และกรีีนพีีซ (Greenpeace) ตามสถานการณ์์
เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมคาร์์บอน Greenpeace Advanced
Energy [R]evolution เพื่่�อการบริิหารผลกระทบทางธุุรกิิจ
จากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ 
และกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�เหมาะสมต่่อไป
โดยสามารถศึึกษาผลวิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย งได้้ ใ นรายงาน
การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
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ผลการดำำ�เนิินงาน

การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก

ในปีี 2564 พีีทีีจีี ได้้มีีการนำำ�ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของปีี 2563 ในขอบเขตสำำ�นัักงานใหญ่่และคลัังน้ำำ��มััน ขอรัับรองจาก
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.) โดยได้้รัับการทวนสอบจากสถาบัันน้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และมีีแผนการดำำ�เนิินงานในการขยายการขอรัับรองการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกองค์์กรไปในขอบเขต
Fleet ขนส่่งในปีี 2565 และขยายขอบเขตไปยัังสถานีีบริิการในปีี 2566 เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกขอบเขตของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  โดยมีีปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ดัังนี้้�
ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรง
(Scope 1)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อม
(Scope 2)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อมอื่่�น ๆ
(Scope 3)
รวม

2563
สำำ�นัักงานใหญ่่ คลัังน้ำำ��มััน

สำำ�นัักงานใหญ่่

2564
คลัังน้ำำ��มััน

Fleet ขนส่่ง

รวม

1.1750

0.0340

1.0039

0.0902

0.0565

2.3596

0.0730

0.8140

0.0629

0.9895

0.0111

1.9505

0.1010

1,934.92

0.0633

9,946.02

0.0041

11,881.11

1.3490
1,935.76
1,937.12

1.1301

9,947.10
9,948.30

0.0717

11,885.42

หน่่วย: พัันตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

หมายเหตุุ  ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2563 ครอบคลุุมขอบเขตสำำ�นัักงานใหญ่่ และคลัังน้ำำ��มััน
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 ครอบคลุุมขอบเขตสำำ�นัักงานใหญ่่ คลัังน้ำำ��มััน และ Fleet ขนส่่ง
ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่น� ๆ (Scope 3) ครอบคลุุมการใช้้น้ำ�ำ� ประปา การใช้้กระดาษ และการกำำ�จััดของเสีียของสำำ�นัักงานใหญ่่ คลัังน้ำำ�มัั
� น และ
ขนส่่ง รวมถึึงการรัับและจ่่ายน้ำำ��มัันผ่่านคลัังน้ำำ��มััน

จากการคำำ�นวณและจััดทำำ�รายงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับองค์์กร ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งมีีแผนจะได้้รัับรองข้้อมููลการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.) ภายในเดืือนกรกฎาคม 2565 นั้้�น พบว่่า
บริิษััทมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม 9,948.30 พัันตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 เป็็นจำำ�นวน 8,011.18
พัันตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า เนื่่�องจากบริิษััทมีีการรัับและจ่่ายน้ำำ��มัันผ่่านคลัังน้ำำ��มัันในปริิมาณที่่�ค่่อนข้้างสููง ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณ
6 เท่่าของการรัับและจ่่ายน้ำำ��มัันในปีี 2563
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ภาพรวมการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
โครงการโซลาร์์รููฟท็็อปสถานีีบริิการ

พีีทีีจีี ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้
พลัังงานสะอาด ลดการใช้้ไฟฟ้้าในสถานีีบริิการ และลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 2 โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการ
นำำ�ร่่องติิดตั้้ง� โซลาร์์รููฟท็็อปทั้้ง� หมด 7 สถานีี และได้้เปิิดใช้้โซลาร์์รููฟ
ท็็อปในปีี 2564 ซึ่่�งมีีเป้้าหมายที่่�จะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
รวม 297 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า บริิษััทมีีโครงการที่่�จะ
ติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปเพิ่่�มเติิม 22 สถานีี รวมเป็็น 29 สถานีี ซึ่่�งจะ
เปิิดใช้้ในปีี 2565 หากเปิิดใช้้โซลาร์์รููฟท็็อปครบทั้้�ง 29 สถานีีแล้้ว
บริิษััทมีีเป้้าหมายที่่�จะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม 6,794 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าภายในปีี 2570 หรืือคิิดเป็็น 970 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี นอกจากนี้้� บริิษััทได้้รัับการขึ้้�น
ทะเบีียนโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือน
กระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.) ในโครงการโซลาร์์รููฟท็็อปสถานีี
บริิการน้ำำ��มัันและแก๊๊ส LPG รวม 29 สถานีี
โครงการ “กระดาษเก่่า” แลก “กระดาษใหม่่”

พีีทีีจีี  เข้้าร่่วมโครงการ Perks from Trash & Care the
Whale ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยสนัับสนุุนให้้ผู้้�เช่่าอาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์
ร่่วมกัันบริิหารจััดการขยะเพื่่�อลดปริิมาณขยะที่่�ปล่่อยสู่่�สาธารณะ
โดยบริิษััทได้้มีีการนํํากระดาษที่่�ใช้้แล้้วส่่งไปให้้ฝ่่ายบริิหารอาคาร
ซีีดับั เบิ้้ล� ยูู ทาวเวอร์์ และบริิษััท SCG เพื่่อ� นํํากลัับมาใช้้ใหม่่ (Reuse)
ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง การเข้้าร่่วมโครงการนี้้�นอกจากจะเป็็นการช่่วย
ลดปริิมาณขยะจากกระดาษ ยัังสามารถช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกในขอบเขตที่่� 3 ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุหลัักของการเกิิดภาวะโลกร้้อน
ได้้ โดยบริิษััทมีีการส่่งขยะให้้กัับอาคารซีีดัับเบิ้้ล� ยูู ทาวเวอร์์ รวมเป็็น
จํํานวน 462.7 กิิโลกรััม ซึ่่�งสามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกได้้
ประมาณ 527.48 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
โครงการลดค่่าใช้้จ่า่ ยจากการใช้้น้ำำ��มันั ไบโอดีีเซลสำำ�หรัับรถขนส่่ง

หมายเหตุุ ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก คํํานวณจากกิิจกรรมที่่�ทํําให้้เกิิดก๊๊าซเรืือน
กระจกคููณกัับค่่าสััมประสิิทธิ์์�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยอ้้างอิิงจากองค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก.)
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ในปีี 2564 พีีทีีจีี มีีนโยบายในการส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มััน
ไบโอดีีเซลกัับรถบรรทุุกที่่�ใช้้ในการขนส่่งน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็น
รถเทรลเลอร์์กึ่ง่� พ่่วงและรถสิิบล้้อ ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายลดลงประมาณ
8,954,500 บาทต่่อปีี นอกจากจะช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายแล้้วยััง
สามารถช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ หากบริิษััทใช้้น้ำำ��มััน
ดีีเซลธรรมดากัับรถขนส่่งจะมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 22,416.22
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อลิิตร แต่่เมื่่�อเปลี่่�ยนมาใช้้น้ำำ��มััน
ไบโอดีีเซลกัับรถขนส่่งจะมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 19,189.90 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อลิิตร ซึ่่�งสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 1 ได้้ถึึง 3,226.32 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อลิิตร
รายงานความยั่งยืน 2564

การบริิหารจััดการมลพิิษ

พีีทีีจีี ได้้กํําหนดให้้มีีกิิจกรรมการตรวจวััดและวิิเคราะห์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�ง จััดทํํารายงานผลการตรวจวััด เพื่่�อให้้ทราบถึึง
สถานการณ์์ปััญหาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถานีีบริิการ รวมถึึงผลกระทบต่่อสุุขภาพพนัักงานที่่�
ปฏิิบััติิงานในสถานีีบริิการ ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในสถานีีบริิการโดยการสุ่่�มตรวจสถานีีที่่�มีียอดขายสููงจากแต่่ละ
ภููมิิภาค คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 6.1 โดยมีีผลการตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในสถานีีบริิการ ดัังนี้้�
รายการ

1. ฝุ่่�นทุุกขนาดที่่�สามารถเข้้าถึึง และสะสมในถุุงลมของปอดได้้ (PM)
2. เบนซิิน
3. เมธิิล เทอร์์เทีียรี่่� บิิวทิิล อีีเธอร์์
4. สารอิินทรีีย์์ระเหยทั้้�งหมด

ค่่ามาตรฐาน

น้้อยกว่่า 5 mg/m3
น้้อยกว่่า 1 ppm
น้้อยกว่่า 50 ppm
-

ทั้้ง� นี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและลดมลพิิษทางอากาศ โดยการติิดตั้้ง� ระบบควบคุุมไอน้ำำ��มััน (Vapor Recovery Unit: VRU)
ที่่ค� ลัังน้ำำ��มััน สถานีีบริิการน้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิง และรถขนส่่งน้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิง และมีีการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งวััดก๊๊าซที่่ค� ลัังน้ำำ��มััน เพื่่อ� ตรวจสอบการปล่่อย
ไอระเหยของน้ำำ��มััน

รายงานความยั่งยืน 2564
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การบริิหาร
จััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม
เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน

ตััวชี้้�วััด

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนด้้านคุุณภาพ
น้ำำ��ทิ้้�งที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

ตััวชี้้�วััด

ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน
ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรง
ต่่อพื้้�นดิินหรืือแหล่่งน้ำำ��

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

0
51.26
บาร์์เรล

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

100%
100%

กรณีี

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนด้้านมลพิิษ
ทางอากาศที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

0
0

กรณีี

กรณีี

ตััวชี้้�วััด
ปริิมาณไฟฟ้้าเฉลี่่�ยรายบุุคคลของ
สำำ�นัักงานใหญ่่ลดลงจากปีีฐาน (2562)

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน
116

กรณีี

ตััวชี้้�วััด

บาร์์เรล

สััดส่่วนของปริิมาณขยะและของเสีีย
อัันตรายที่่�ถููกกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีีและ
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

0
0

-10%
61.98%
รายงานความยั่งยืน 2564

ตััวชี้้�วััด

สััดส่่วนปริิมาณไฟฟ้้าต่่อยอดขายน้ำำ��มััน
ผ่่านสถานีีบริิการ COCO (kWh/ลิิตร)
ลดลงจากปีีฐาน (2561)

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

-5%
-68.85%
ตััวชี้้�วััด

สััดส่่วนปริิมาณไฟฟ้้าต่่อยอดขาย
น้ำำ��มัันผ่่านคลัังน้ำำ��มััน (kWh/ลิิตร)
ลดลงจากปีีฐาน (2562)

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

-5%
-2%

ความเสี่่�ยง และโอกาส
พีีทีีจีี  ตระหนัักดีีว่่าการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอีีกหนึ่่�ง
เป้้าหมายสำำ�คััญที่่บ� ริิษััทต้อ้ งเร่่งดำำ�เนิินการพััฒนา เนื่่อ� งจาก
สิ่่ง� แวดล้้อมมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุรุ กิิจ 
บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาทรััพยากรธรรมชาติิเพื่่�อให้้การผลิิต
และบริิการไม่่หยุุดชะงััก ดัังนั้้�น ความเสื่่�อมโทรมและการ
ขาดแคลนของทรััพยากรธรรมชาติิ เช่่น พลัังงาน และน้ำำ�� 
จึึงเป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทต้้องคำำ�นึึงถึึง บริิษััทจึึงยึึด
หลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ล� ดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านการ
บริิหารจััดการภายในองค์์กรเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศ
เศรษฐกิิจ (Eco-efficiency) และการสร้้างความตระหนัักใน
การรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมร่่วมกัับกลุ่่ม� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่อ� ป้้องกััน
ความเสื่่�อมโทรมและการขาดแคลนในอนาคต ซึ่่�งอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อต้้นทุุน และการเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีการพััฒนาความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมากขึ้้�น รวมถึึงดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
เป็็นไปตามพัันธกิิจขององค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิมเต็็มความ
สุุขและมาตรฐานคุุณภาพชีีวิิตของทุุกคน ผ่่านการบริิหาร
จััดการประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล

ตััวชี้้�วััด
สััดส่่วนปริิมาณน้ำำ��
ต่่อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่านคลัังน้ำำ��มััน
(ลููกบากศ์์เมตร/ลิิตร) ลดลงจากปีีฐาน (2562)

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

-5%
-8%

รายงานความยั่งยืน 2564
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แนวทางการบริิหารจััดการ

นโยบายในการบริิ ห ารจัั ด การคุุ ณ ภาพ ความมั่่� น คง
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

พีีทีีจีี เคร่่งครััดต่่อการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและข้้อกํําหนดที่่ใ� ช้้
ในการกํํากัับดููแล การควบคุุมกระบวนการปฏิิบััติงิ าน การปรัับปรุุง
การให้้บริิการ และการเพิ่่ม� ผลผลิิตให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� จะทํํา
ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานเกิิดความตระหนัักในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อจััดการ
ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�น บริิษััทจึึงได้้กํําหนดนโยบาย
คุุณภาพ ความมั่่น� คง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อม
(QSSHE) ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย ข้้อกํําหนด และมาตรฐานสากล
ต่่าง ๆ เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติงิ านด้้านคุุณภาพ ความมั่่น� คง
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
1. มุ่่ง� มั่่น� ให้้มีีการบริิหารคุุณภาพทั่่ว� ทั้้ง� องค์์กร ในการจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้า และบริิการที่่ต� รงตามข้้อกำำ�หนดเพื่่อ� เพิ่่ม� ความพึึงพอใจ 
โดยการตอบสนองความต้้องการ และความคาดหวัังของลููกค้้า
2. มุ่่ง� มั่่น� บริิหารจััดการ ความมั่่น� คง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่ง� แวดล้้อมให้้สอดคล้้องตามกฎหมาย รวมทั้้ง� ข้้อกำำ�หนด 
และมาตรฐานสากลอื่่�น ๆ ที่่�องค์์กรนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อ
ป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ  การเจ็็บป่่วย ลดผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3. มุ่่�งมั่่�นให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน การให้้คำำ�ปรึึกษา
การสื่่อ� สารสองฝ่่าย และการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในการ
ดำำ�เนิินงานขององค์์กร
4. มุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ 
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง

การดํําเนิินงานและการบริิหารจััดการองค์์กรที่่�แข็็งแกร่่ง และ
มีีกรอบการปฏิิบััติงิ านที่่ชััด
� เจนขึ้้น� โดยบริิษััทได้้มีีการขอการรัับรอง
มาตรฐาน ISO14001:2015 ที่่ค� ลัังน้ำำ��มัันแม่่กลองซึ่่ง� ผ่่านขั้้น� ตอนการ
ตรวจประเมิินขั้้�นที่่� 1 แล้้ว และมีีแผนในการตรวจประเมิินขั้้�นที่่� 2
เพื่่อ� ให้้ได้้รัับการรัับรองระบบมาตรฐานสิ่่ง� แวดล้้อม ISO14001:2015
โดยมีีเป้้าหมายการขยายขอบข่่ายการขอรัับรองไปที่่�คลัังน้ำำ��มััน
พิิษณุุโลก และคลัังน้ำำ��มัันอื่่�น ๆ ทั่่�วประเทศต่่อไป
นโยบายด้้านบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน

พีีทีีจีี กำำ�หนดนโยบายด้้านบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นการ
แสดงเจตนารมณ์์ในการบรรเทาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ  ตามแนวคิิดการลดการใช้้ การนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��  และ
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดย
มุ่่ง� เพิ่่ม� สััดส่่วนการใช้้วััสดุุที่่ส� ามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (recycle) ใน
บรรจุุภััณฑ์์ โดยไม่่กระทบต่่อคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ สนัับสนุุนให้้มีี
การลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่ไ� ม่่สามารถย่่อยสลาย (reduce)
นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��  (re-use) หรืือผ่่านกระบวนการเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ได้้ (recycle) เช่่น การรณรงค์์นำำ�แกลลอนน้ำำ��มัันกลัับมาใช้้ซ้ำำ�� 
และการลดการใช้้ถุุงพลาสติิก ส่่งเสริิมให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และคััดสรรคู่่ค้� า้ ที่่จััดส่่
� งวััสดุุ หรืือผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�มีีคุุณภาพ  และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงร่่วมปลููกฝััง
วััฒนธรรมการลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์และการเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กรผ่่านการสร้้างความตระหนัักรู้้�
ให้้กัับพนัักงาน
ผลการดำำ�เนิินงาน

การดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
นอกจากกำำ� หนดนโยบายในการบริิ ห ารจััดการคุุณภาพ  (Eco-efficiency)
ความมั่่�นคง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว การบริิหารจััดการพลัังงาน

บริิษััทมีีการสื่่�อสารนโยบายดัังกล่่าวให้้พนัักงานทุุกระดัับรวมถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียรัับทราบ ซึ่่�งมีีฝ่่ายความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลด้้วยการวางแผนงาน กำำ�หนดตััวชี้้วััด
� ผลสำำ�เร็็จ และ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมีีการนํําข้้อกํําหนด
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ ISO45001:2018 มา
บููรณาการเป็็นมาตรฐานฉบัับเดีียวและนํําเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กระบวนการทํํางาน โดยใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทํํางาน และเป็็นแนวทางที่่�จะยกระดัับการบริิหารจััดการด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การบริิหารจััดการขยะและของเสีียและการจััดการน้ำำ��
ภายในสถานที่่�ปฏิิบััติิการ การควบคุุมมลพิิษในอากาศ เพื่่�อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมโยงกัันทั้้�งกระบวนการปฏิิบััติิงานและผลลััพธ์์ มีีระบบ
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เนื่่�องจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิง รวมถึึงการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าภายในสำำ�นัักงาน
และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามมาตรฐานต่่าง ๆ พีีทีีจีี จึึงมีี
การบัันทึึกข้้อมููลปริิมาณพลัังงานที่่�ใช้้ เช่่น ปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิง
ของรถขนส่่ง หรืือการใช้้ไฟฟ้้าภายในสำำ�นัักงาน เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้ทราบ
แนวโน้้มของการใช้้พลัังงานในแต่่ละปีี รวมทั้้�งการณรงค์์ลดการใช้้
พลัังงานหรืือเลืือกใช้้พลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น� โดย
มีีโครงการสำำ�คััญดัังนี้้�

รายงานความยั่งยืน 2564

•

โครงการรณรงค์์ประหยััดค่่าไฟฟ้้าสํํานัักงานใหญ่่

พีีทีีจีี ดำำ�เนิินโครงการลดการใช้้ไฟฟ้้าภายในสำำ�นัักงานใหญ่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสื่่�อสาร
ให้้พนัักงานรัับทราบถึึงวิิธีีการประหยััดพลัังงานและการใช้้ไฟฟ้้าที่่�ถููกต้้องผ่่านอีีเมลและระบบ
อิินทราเน็็ตอย่่างสม่ำำ��เสมอในทุุก ๆ วัันศุุกร์์ และจััดกิิจกรรมลุ้้�นรัับรางวััล เพื่่�อให้้พนัักงาน
ร่่วมตอบคำำ�ถามการประหยััดพลัังงานในสำำ�นัักงาน ซึ่่�งเป็็นกระบวนการสร้้างความตระหนัักอีีก
ทางหนึ่่�ง สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายในปีี 2564 บริิษััทสามารถลดปริิมาณไฟฟ้้าเฉลี่่�ย
รายบุุคคลภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ได้้ 256 kWh/คนจากปีีฐาน (2562) ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 61.98%
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
300,000

237,850

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าเฉลี่่�ยต่่อคน
600

218,283

200,000

210,414
166,473

100,000
0
kWh

413
347

200

2561

2562

2563

ตััวชี้้�วััด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (kWh/คน)
ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/คน)
•

398

400

2564

157

0
kWh/คน

2561

2562

2563

2564

2561

2562

2563

2564

237,850
398
1.28
2,140

218,283
413
1.31
2,479

210,414
347
1.26
2,075

166,473
157
1.00
945

โครงการลดการใช้้ไฟฟ้้าสํํานัักงานขนส่่ง

พีีทีีจีี รณรงค์์เรื่่�องการลดใช้้เครื่่�องปรัับอากาศในสำำ�นัักงานขนส่่ง โดยการลดเวลาการเปิิดใช้้เครื่่�องปรัับอากาศ จากปกติิจะเปิิดใช้้ใน
ช่่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น. เปลี่่�ยนเป็็นเปิิดใช้้ในช่่วงเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ซึ่่�งสามารถลดเวลาการใช้้ไฟจากเครื่่�องปรัับอากาศได้้
1 ชั่่�วโมงต่่อวััน

รายงานความยั่งยืน 2564
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การบริิหารจััดการน้ำำ��

พีีทีีจีี มีีการใช้้น้ำำ��ประปาและน้ำำ��บาดาลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยบริิษััทได้้มีีการบัันทึึกปริิมาณการใช้้น้ำำ��ในคลัังน้ำำ��มัันและสถานีีบริิการ
รวมทั้้ง� ตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้ง� ตามคู่่มื� อื การควบคุุมและดููแลระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่บ� ริิษััทได้้จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจได้้ว่่าค่่าคุุณภาพของน้ำำ��ทิ้้ง�
ที่่�ออกจากทุุก ๆ กิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทได้้มาตรฐานตามที่่�กฏหมายกำำ�หนด  ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งภายใน
คลัังน้ำำ��มัันทุุกคลััง คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 และตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งภายในสถานีีบริิการโดยการสุ่่�มตรวจสถานีีที่่�มีียอดขายสููงจาก
แต่่ละภููมิิภาค คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 6.1 โดยมีีผลการตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง ดัังนี้้�
		การตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งภายในคลัังน้ำำ��มััน
รายการ

ค่่ามาตรฐาน

1. ความเป็็นกรดและด่่าง (PH)
2. อุุณหภููมิิ (oC)
3. ซีีโอดีี (mg/L)
4. ปริิมาณสารแขวนลอย (mg/L) เช่่น ตะกอนจากใบไม้้ ฝุ่่�นผง
5. น้ำำ��มัันและไขมััน (mg/L) เช่่น น้ำำ��มัันรั่่�วไหลบริิเวณลานจ่่าย หรืือเศษอาหารที่่�มีีไขมััน

5.5 - 9.0
ไม่่เกิิน 20
ไม่่เกิิน 120
ไม่่เกิิน 50
ไม่่เกิิน 5

		การตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งภายในสถานีีบริิการ
รายการ

ค่่ามาตรฐาน

1. ความเป็็นกรดและด่่าง (PH) เช่่น การก่่อสร้้างบ่่อดัักไขมัันใหม่่ (ปููนปฏิิกิิริิยากัับน้ำำ��)
5.0 - 9.0
2. อุุณหภููมิิ (oC)
3. ซีโอดี (mg/L) เช่น ท่อน�้ำจากห้องน�้ำรั่วไหลออกมา
ไม่่เกิิน 200 mg/L
4. ปริมาณสารแขวนลอย (mg/L) เช่น ตะกอนจากใบไม้ ฝุ่นผง
ไม่่เกิิน 60 mg/L
5. น�้ำมันและไขมัน (mg/L) เช่น น�้ำมันรั่วไหลบริเวณลานจ่าย หรือเศษอาหารที่มีไขมัน
ไม่่เกิิน 15 mg/L
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการจััดทำำ�ข่่าวสารด้้านความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม (Safety News) เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาดบ่่อดัักไขมััน
ในสถานีีบริิการเพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจได้้ว่่าบุุคลากรที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายให้้ดููแลระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียประเภทบ่่อดักั ไขมัันของสถานีีบริิการมีีความรู้ใ้� นวิิธีี
การทำำ�ความสะอาดบ่่อดัักไขมัันเพื่่�อให้้บ่่อดัักไขมัันสามารถลดค่่าความสกปรกของน้ำำ��ทิ้้�งจากสถานีีบริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
มาตรการและแนวทางการประหยััดน้ำำ��

พีีทีีจีี มีีการกำำ�หนดมาตรการและแนวทางในการประหยััดน้ำำ�� โดยมีีการดำำ�เนิินการปรัับอััตราการไหลของน้ำำ��ให้้อยู่่ใ� นสภาวะที่่เ� หมาะสม
ซ่่อมแซมอุุปกรณ์์ที่่�ชำำ�รุุดเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการรั่่�วไหลของน้ำำ�� ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนสุุขภััณฑ์์เพื่่�อการประหยััดน้ำำ��ที่่�สถานีีบริิการ บัันทึึกปริิมาณน้ำำ��
รายวัันเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการควบคุุมการใช้้น้ำำ�� และมีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการควบคุุมค่่าน้ำำ��ที่่�สถานีีบริิการ การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ บริิษััท
ดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็นแนวทางในการใช้้น้ำำ��ให้้เกิิดประโยชน์์และเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และลดการสููญเสีียน้ำำ��ไปโดยเปล่่าประโยชน์์
การดำำ�เนิินงานเพื่่อลดการใช้้น้ำำ��ภายในสถานีีบริิการ
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พีีทีีจีี สนัับสนุุนการลดการใช้้น้ำำ��ในสถานีีบริิการผ่่านโครงการประดิิษฐ์์เครื่่อ� ง
กรองน้ำำ��  เพื่่�อนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ตามแนวคิิด 3R (Reuse Reduce Recycle)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 ผ่่านโครงการ Kaizen โดยมีีการผลิิตเครื่่�องกรองน้ำำ��ที่่�ใช้้
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ในการนํําน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการล้้างมืือ มาผ่่านตััวกรองน้ำำ��เพื่่�อ
นํํากลัับมาใช้้ใหม่่ในการรดต้้นไม้้ที่่�สถานีีบริิการ โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้ขยาย
ผลโครงการไปยัังสถานีีบริิการวัังน้้อย 3 ซึ่่�งสามารถนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้
ประมาณ 3,564 ลููกบากศ์์เมตรต่่อปีี หรืือ 297 ลููกบากศ์์เมตรต่่อเดืือน นอกจากนี้้�
ยัังสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายน้ำำ��ประปาของสถานีีบริิการได้้ประมาณ 8,910 บาท
ต่่อเดืือน หรืือ 106,920 บาทต่่อปีี
รายงานความยั่งยืน 2564

การบริิหารจััดการขยะ

พีีทีีจีี ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการขยะและของเสีียตามขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน เรื่่�องการกำำ�จััดขยะและของเสีีย ซึ่่�งเป็็นแนวทางในการ
จััดการขยะและของเสีียในสถานที่่�ปฏิิบััติิงานจากกระบวนการต่่าง ๆ หรืือกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น โดยระบุุถึึงการรวบรวม การจััดเก็็บ และ
การกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี เพื่่�อลดปััญหาผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
แหล่่งกำำ�เนิิดขยะของบริิษััท
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ

จััดหา
ขนส่่ง
จััดเก็็บ
การตลาด

แหล่่งกำำ�เนิิดขยะ

ประเภทขยะ

กระบวนการจััดซื้้�อซึ่่�งมีีการใช้้กระดาษในการลงนามเอกสาร
ขยะทั่่�วไป/ขยะรีีไซเคิิล
กระบวนการขนส่่งน้ำำ��มัันไปยัังสถานีีบริิการมีีการใช้้กระดาษคืือตั๋๋ว� น้ำำ��มััน ขยะรีีไซเคิิล/ขยะอัันตราย
และจะมีีลวดซีีลกัับถุุงมืือที่่�ใช้้ลงน้ำำ��มััน
ขยะอัันตราย
กระบวนการจััดเก็็บน้ำำ��มัันที่่ค� ลัังน้ำำ��มัันซึ่่ง� จะมีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มัันก่่อน
และหลัังการจััดเก็็บน้ำำ��มััน หรืือการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มัันประจำำ�สััปดาห์์
ทำำ�ให้้เกิิดขยะที่่เ� กี่่ย� วกัับ PPE เช่่น ผ้้าปนเปื้้อ� นน้ำำ��มััน ถุุงมืือปนเปืือนน้ำำ��มััน
กระบวนการทำำ�โปรโมชั่่�นขายน้ำำ��มัันโดยมีีสื่่�อทั้้�งออนไลน์์และกระดาษ
ขยะทั่่�วไป
ไวนิิล หรืือขยะทั่่�วไปที่่�นำำ�ไปทำำ�สื่่�อการตลาด

วิิธีีการบริิหารจััดการขยะ

ประเภทขยะ

วีีธีีการบริิหารจััดการขยะ

ขยะทั่่�วไป
ขยะอิินทรีีย์์

คััดแยก และขนส่่งออกไปกำำ�จััดตามรอบที่่�เทศบาลหรืือสำำ�นัักงานท้้องถิ่่�นแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด
คััดแยก โดยเศษอาหารบางส่่วนนำำ�ไปทำำ�เป็็นปุ๋๋�ยผ่่านทางถัังขยะรัักษ์์โลก และบางส่่วนขนส่่งออกไป
กำำ�จััดตามรอบที่่�เทศบาลหรืือสำำ�นัักงานท้้องถิ่่�นแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด
คััดแยก และขายให้้หน่่วยงานที่่�รัับซื้้�อนำำ�ไปผ่่านกระบวนการรีีไซเคิิล
ติิ ดต่่ อผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บอนุุญาตให้้ เ ป็็ น ผู้้� ข นส่่งและกำำ�จััด ที่่� ขึ้้� น ทะเบีียนต่่อกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการขนส่่งและกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องต่่อไป หรืือหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายในการเก็็บ ขนส่่ง
หรืือกำำ�จััดขยะอัันตราย

ขยะรีีไซเคิิล
ขยะอัันตราย

ในปีี 2564 บริิษััทได้้เริ่่�มจััดเก็็บข้้อมููลขยะและของเสีียจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจในขอบเขตสำำ�นัักงานใหญ่่และคลัังน้ำำ��มััน เพื่่�อให้้ทราบ
ข้้อมููลปริิมาณขยะ และตั้้�งเป้้าหมายในการลดปริิมาณขยะระดัับองค์์กรต่่อไป
ประเภทของเสีีย

ของเสีียไม่่อัันตรายทั้้�งหมด
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)
ของเสีียอัันตรายทั้้�งหมด
- ปริมาณของเสียอันตรายที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)
รวม
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ปริิมาณ (ตััน)

33.82
8.31
0.63
0.40
34.45
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การดำำ�เนิินงานเพื่่อลดปริิมาณและการกำำ�จััดขยะอย่่างถููกวิิธีี

โครงการ

โครงการยางหล่่อดอก

โครงการ PT Waste Separation
Model
การใช้้เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Document)

โครงการแยกขยะ Recycle ที่่�
Fleet ขนส่่ง

โครงการ Recycle Drop Point
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วััตถุุประสงค์์

ผลการดำำ�เนิินงาน

• ลดปริิมาณขยะจากยางรถยนต์์ที่่�ใช้้ • นำำ�ยางของหััวลากรถบรรทุุกอีีซููซุุ หััวลากรถวอลโว่่ 
ในกระบวนการขนส่่งและครบอายุุ และหางเทรลเลอร์์ ที่่�ครบอายุุการใช้้งานมาทํําเป็็น
ยางหล่่อดอก โดยในปีี 2564 นํํายางมาหล่่อดอกใหม่่
การใช้้งานแล้้ว
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ยางให้้ ทั้้�งหมด 1,087 เส้้นจากเป้้าหมายจำำ�นวน 1,000 เส้้น
ทํําให้้บริิษััทสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ 7,002,014.39
คุ้้�มค่่าได้้มากขึ้้�น
บาท
• ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
• ส่่งเสริิมและสร้้างความตระหนัักถึึง • สร้้างรููปแบบการจััดการขยะโดยการมีีส่่วนร่่วมจาก
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในสถานีี ทุุกฝ่่ายในสถานีีบริิการ โดยสร้้างจุุดคััดแยกขยะ
เพื่่อ� การกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี และกระจายความรู้้�สู่่ชุุ� มชน
บริิการและชุุมชนโดยรอบ
• สนัับสนุุนให้้ มีี การใช้้ เ อกสาร • มีีการใช้้เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Document) แทน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Document) แทน เอกสารคู่่�มืือการฝึึกอบรมสํําหรัับพนัักงานใหม่่  และ
การใช้้กระดาษ เพื่่�อลดปริิมาณขยะ นํําเอกสารการบริิ ห ารแรงงานสััมพัันธ์์ เ ข้้ า ระบบ
HR Flow อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 โดยสามารถลด
การใช้้กระดาษได้้จํํานวน 27,930 แผ่่น ซึ่่�งสามารถ
ประหยััดเงิินได้้ 6,256 บาท
• ลดขยะที่่เ� ป็็นขวดน้ำำ��พลาสติิกภายใน • ริิเริ่่�มโครงการแยกขยะเพื่่�อนำำ�ไปสร้้างรายได้้ให้้แก่่
สถานีีบริิการ
ผู้้�รัับซื้้�อขยะในชุุมชน แล้้วนำำ�กลัับมาเป็็นสวััสดิิการ
ให้้กัับพนัักงาน เช่่น ค่่าอาหารกลางวััน เครื่่�องดื่่�ม
โดยในปีี 2564 มีีปริิ ม าณขยะพลาสติิ ก จำำ� นวน
153,758.40 กรััม
• การรณรงค์์ ก ารทิ้้� ง ขยะให้้ ถูู กวิิ ธีี • พีีทีีจีี ร่่วมกัับบริิ ษััท  SCGP ตั้้� ง จุุดรัับกล่่องภายในสถานีีบริิการ
ลัังกระดาษและพลาสติิกภายในสถานีีบริิการน้ำำ��มัันพีีทีี 
ในพื้้� น ที่่� ก รุุงเทพมหานครและปริิ ม ณฑลจำำ� นวน
5 สาขา เพื่่�อนำำ�ขยะมารีีไซเคิิลและนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดตามแนวทางเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน (Circular Economy)
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รางวััลแห่่งปีี
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Business+ Product
of the Year Awards
2021

รางวััลมาตรฐาน
Q Mark กรมการขนส่่ง
กระทรวงคมนาคม

PTG หรืื อ บริิ ษััท พีีทีีจีี  เอ็็ น เนอยีี 
จำำ�กััด  (มหาชน) โดย คุุณพิิ ทัั กษ์์
รััชกิิ จ ประการ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
บริิ ห ารและกรรมการผู้้�จััด การใหญ่่ 
เข้้ารัับมอบรางวััล สุุดยอดสิินค้้าและ
บริิการแห่่งปีี 2564 หรืือ Business+
Product of the Year Awards
2021 ประเภทสิินค้้าและบริิการกลุ่่�ม
พลัังงานและสาธารณููปโภคยอดเยี่่�ยม
แห่่งปีี ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 2 โดยรางวััล
ดัังกล่่าวจััดขึ้้�นโดยนิิตยสาร Business+
ในเครืื อ บริิ ษััท  เออาร์์ ไ อพีี  จำำ�กััด 
(มหาชน) และวิิ ท ยาลััยการจััดการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยได้้รัับเกีียรติิจาก
ฯพณฯ นุุรัักษ์์ มาประณีีต องคมนตรีี 
เป็็นผู้้�มอบรางวััล ณ โรงแรมสวิิสโฮเต็็ล
รััชดา

PTG ได้้ รัั บมาตรฐานคุุณภาพการให้้
บริิ ก ารขนส่่งด้้ ว ยรถบรรทุุก หรืื อ
มาตรฐาน Q Mark ซึ่่�งเป็็นมาตรฐาน
ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยเฉพาะเพื่่�อเป็็นการรัับรอง
คุุณภาพรถบรรทุุกในประเทศไทย จาก
กรมการขนส่่ง กระทรวงคมนาคม เพื่่�อ
ยกระดับั คุุณภาพผู้้ป� ระกอบการขนส่่งไทย
ให้้มีีศัักยภาพ ช่่วยสร้้างความปลอดภััย
และลดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน พร้้อมมอบ
สิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ ผู้้� ป ระกอบการอื่่� น ๆ
ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน Q Mark
ร่่วมสร้้างมาตรฐานคุุณภาพบริิการขนส่่ง
ด้้วยรถบรรทุุกให้้สามารถเติิบโตได้้อย่่าง
เข้้ ม แข็็ ง โดยคุุณรัังสรรค์์  พ วงปราง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นตััวแทน
รัับมอบรางวััลจากท่่านจิิรุุตม์์ วิิศาลจิิตร
อธิิบดีีกรมการขนส่่งทางบก

Outstanding Investor
Relations Awards และ
Thailand Sustainability
Investment
บริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี  จำำ�กััด  (มหาชน)
หรืือ PTG นำำ�โดย คุุณพิิทัักษ์์ รััชกิิจประการ
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่  และคุุณรัังสรรค์์ พวงปราง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่  เข้้ารัับมอบ
รางวััล Outstanding Investor Relations
Awards กลุ่่�มรางวััล Business Excellence
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ที่่� มีีมูู ลค่่าหลัักทรััพย์์ ต ามราคาตลาด
สููงกว่่า 10,000 ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 30,000
ล้้านบาท  และบริิษััทได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�
ในรายชื่่� อ “หุ้้�นยั่่� ง ยืื น ” หรืื อ Thailand
Sustainability Investment (THSI) ในงาน SET
AWARDS 2021 ซึ่่ง� จััดขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับวารสารการเงิิน
ธนาคาร ในรููปแบบ Virtual Ceremony
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รางวััลแห่่งปีี
Thailand Labour
Management
Excellence Award
2021
บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
หรืื อ PTG และบริิ ษััท ปิิ โ ตรเลีียม
ไทยคอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ�กััด  หรืื อ PTC
ไ ด้้ รัั บ คััด เ ลืื อ ก ใ ห้้ เ ข้้ า รัั บ ร า ง วัั ล
ในงาน “Thailand Labour Management
Excellence Award 2021” โดยทั้้�ง
2 บริิ ษััท  ได้้ รัั บรางวััลประเภท
สถานประกอบกิิจการ ที่่�มีีระบบบริิหาร
จััดการด้้านแรงงานยอดเยี่่�ยม ประจำำ�ปีี
2564 รวม 2 รางวััลต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
ตอกย้ำำ��การยึึดมั่่�นในการดููแลและปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงานที่่�ดีีตามหลัักจริิยธรรมสากล
ณ ห้้ อ งประชุุมกรมการจััดหางาน
กระทรวงแรงงาน
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Asia Responsible
Enterprise Awards
(“AREA”)

Business+ Product
Innovation Awards
2021

บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ PTG ได้้รัับมอบ 2 รางวััล ประเภท 
รางวััลความเป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร และรางวััล
การสร้้างความเข้้มแข็็งในสัังคม จาก
Asia Responsible Enterprise Awards
(“AREA”) ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจััดโดย
Enterprise Asia องค์์กรพััฒนาเอกชน
ชั้้� น นำำ� ที่่� ส่่ งเสริิ ม ศัักยภาพผู้้� ป ระกอบ
การที่่� มีี ความรัับผิิ ดช อบในเอเชีีย
โ ด ย มีีวัั ต ถุุ ป ร ะ ส ง ค์์ เ พื่่� อ เ ชิิ ดชูู
แ ล ะ ใ ห้้ เ กีี ย ร ติิ ธุุ ร กิิ จ แ ล ะ ผู้้�นำำ� ใ น
เ อเชีียที่่� มีี คว า มโดดเด่่นใ นด้้ า น
ค ว า ม รัั บ ผิิ ดช อ บ ต่่ อ สัั ง ค ม แ ล ะ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มและการพััฒนาองค์์ ก ร
อย่่างยั่่� ง ยืื น โดยรููปแบบการจััดงาน
เป็็นแบบ Virtual event

บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ PTG ได้้รัับรางวััลสุุดยอดองค์์กร
‘นวััตกรรม’ ดีีเด่่นแห่่งปีี 2564 หรืือ
Business+ Product Innovation Awards
2021 ประเภทกลุ่่�มสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
จากผลการโหวตของประชาชน
ทั่่ว� ประเทศผ่่านช่่องทางออนไลน์์ จััดโดย
Business+ ร่่วมกัับวิิทยาลััยการจััดการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ทั้้�งนี้้� บริิษััท ได้้พลิกิ
โฉมตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้บ� ริิโภค
ยุุค New Normal โดยจััดให้้มีีบริิการ
ฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ฟรีี 
กัับรถแท็็ ก ซี่่� ส าธารณะรวมถึึงรถยนต์์
ของประชาชนที่่�เป็็นลููกค้้าสถานีีบริิการ
PT LPG ในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล,
สถานีีบริิการน้ำำ��มััน PT กว่่า 2,000 สาขา
ทั่่� ว ประเทศ และศููนย์์ บ ริิ ก ารรถยนต์์
AUTOBACS นัับตั้้�งแต่่การระบาดของ
ไวรััส COVID-19 ในปีี 2563 จนถึึง
ปััจจุุบััน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและการแพร่่
กระจายของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ให้้กัับ
ลููกค้้าได้้ “อยู่่�ดีี มีีสุุข”
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คะแนนดีีเลิิศ 5 ดาว จาก
CGR 2564

HR Asia Awards: Best Companies to Work for in Asia
2021

บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จํํากััด (มหาชน)
หรืื อ PTG ได้้ รัั บคะแนนประเมิิ น
การกํํากัับดููแลกิิจการในระดัับ 5 ดาว
“ดีีเลิิศ” (Excellent) ติิดต่่อกััน เป็็น
ปีีที่่� 5 (2560-2564) และถููกจััดอัันดัับ
คะแนนให้้อยู่่ใ� น Top Quartile ตามกลุ่่ม�
Market Cap (มากกว่่า 10,000
ล้้านบาท) จากการประกาศผลสํํารวจ 
การกํํากัับดููแลกิิ จ การของบริิ ษััท
จดทะเบีียนไทย (CSR) จากสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิ ษััท ไทย (IOD)
โดยผลสํํารวจคะแนน CGR ประจํํา
ปีี 2564 ของ บจ.ไทย 716 บริิษััทฯ
มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 84% ทั้้�งนี้้� PTG
ได้้รัับคะแนนการประเมิิน อยู่่�ที่่� 96%
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการกํํากัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััท พีีทีีจีี  เอ็็นเนอยีี จํํากััด (มหาชน) หรืือ PTG ได้้รัับรางวััล Best Companies to Work
for in Asia 2021 จาก HR Asia Awards ระดัับอาเซีียน ประจำำ�ปีี 2564 จากผลการสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของพนัักงานภายในองค์์กรถึึงการบริิหารจััดการ ความผููกพััน และวััฒนธรรม
องค์์กรยอดเยี่่�ยม ประจำำ�ปีี 2564 ผลสำำ�รวจ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเติิบโต ท้้าทาย
อุุปสรรค พร้้อมก้้าวไปข้้างหน้้า โดยสร้้างบริิบทการทำำ�งานที่่เ� ปี่่ย� มด้้วยวััฒนธรรม ค่่านิิยมองค์์กร
ความเป็็นผู้้�นำ� ำ ความคิิดริเิ ริ่่ม�  อิิสรภาพในการคิิดนอกกรอบ มีีนโยบายและแนวทางการดููแลพนัักงาน
รอบด้้าน ส่่งผลให้้เป็็นองค์์กรที่่�น่่าทำำ�งานด้้วยมากที่่�สุุด พร้้อมมุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมการพััฒนาของ
พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจยุุคใหม่่ ทั้้�งนี้้� บริิษััทมุ่่�งเน้้น
ให้้พนัักงานเติิบโตไปพร้้อมกัับองค์์กร รวมถึึงสามารถ ปรัับตััวเข้้ากัับการแข่่งขัันในธุุรกิิจยุุคใหม่่
โดยมีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานกล้้าคิิด  กล้้าลองทำำ�ในสิ่่�งใหม่่  และแสดงศัักยภาพได้้อย่่างเต็็มที่่�
ภาพสะท้้อนนี้้�ส่่งผลเชิิงบวกโดยตรงต่่อประสบการณ์์ของลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ และคุุณภาพของ
สิินค้้าและบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด 
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รางวััลแห่่งปีี
ASEAN Business
Awards 2021:
Priority Integration
Sector: Energy
บริิ ษััท พีีทีีจีี  เอ็็ น เนอยีี  จำำ�กััด 
(มหาชน) หรืื อ PTG ได้้ รัั บรางวััล
ASEAN Business Awards 2021
ประเภทธุุ ร กิิ จพลัั งงานขนาดใหญ่่
ระดัับอาเซีียน (Priority Integration
Sector: Energy) โดย ASEAN Business
Awards 2021 ซึ่่� ง เป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของ
งาน ASEAN Business & Investment
Summit จััดโดยสภาที่่� ป รึึกษาธุุ ร กิิ จ
อาเซีียน (ASEAN Business Advisory
Council Brunei : ASEAN-BAC)
ณ ประเทศบรููไน เพื่่�อมอบรางวััลให้้
แก่่บริิ ษััท ในภููมิิ ภ าคอาเซีียน ที่่� มีี ผล
การดำำ� เนิิ น งานโดดเด่่นในด้้ า นต่่างๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง การมีีส่่วนเสริิ ม
สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ให้้ แ ก่่ประชาคม
เศรษฐกิิ จ อาเซีียน (AEC) และเป็็ น
แบบอย่่างให้้ กัั บบริิ ษััท ในประเทศ
อาเซีียนเพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพการเป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านธุุรกิิจในภููมิิภาคอาเซีียน พร้้อมการ
ส่่งเสริิม SMEs ในอาเซีียนที่่�จะก้้าวขึ้้�น
เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�และมีีศัักยภาพในการ
แข่่งขัันในระดัับสากล

รายงานความยั่งยืน 2564

รางวััลโล่่ประกาศ
เกีียรติิคุุณ
ผู้้�ทำำ�ประโยชน์์ด้้านการ
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการ
ฝึึกอาชีีพอิิสระ ให้้กัับคน
พิิการและครอบครััว
บริิษััท ปิิโตรเลีียมไทยคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด 
หรืือ PTC และบริิษััท กาแฟพัันธุ์์�ไทย จำำ�กััด 
หรืื อ PUN ได้้ รัั บโล่่ประกาศเกีียรติิ คุุ ณ
ผู้้�ทำำ� ป ร ะ โ ย ชน์์ ด้้ า น ก า ร ส นัั บ ส นุุ น
แ ล ะ ส่่ ง เ ส ริิ ม ก า ร ฝึึ ก อ า ชีีพอิิ ส ร ะ
ใ ห้้ กัั บ ค น พิิ ก า ร แ ล ะ ค ร อ บ ค รัั ว
ตามมาตรา 35 จากกรมพััฒนาฝีี มืื อ
แรงงาน ณ ศููนย์์ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพ
คนพิิการจัังหวััดน่่าน โดยมีี  นายประทีีป
ทรงลำำ�ยอง อธิิบดีีกรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
เป็็นประธานในพิิธีีมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ มุ่่� ง ส่่งเสริิ ม ให้้ ค นพิิ ก ารได้้ มีี
ส่่วนร่่วมในสัังคม มีีโอกาสในการเข้้าถึึงการ
ประกอบอาชีีพ  ได้้ใช้้ศัักยภาพของตนเอง
และสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ตามมาตรา 35
เรื่่�องการให้้สััมปทาน สถานที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้า
จ้้างเหมา ฝึึกงาน หรืือให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�น
ใดแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ

โล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
จรรยาบรรณดีีเด่่น
หอการค้้าไทย
บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ PTG ได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
จรรยาบรรณดีีเด่่นหอการค้้าไทย ปีีที่่� 19
พ.ศ. 2564 ภายใต้้แนวคิิด  “คว้้าโอกาส
ฝ่่ า วิิ ก ฤติิิิิิิิิ������� ด้้ ว ยจรรยาบรรณ” โดยมีี 
ศ.นพ.เกษม วััฒนชััย องคมนตรีี  ให้้
เกีียรติิเป็็นประธานมอบรางวััล ซึ่่ง� จััดโดย
หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่ง
ประเทศไทย โดยรางวััลดัังกล่่าวแสดง
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่ง� มั่่น� ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
ตามหลัักจรรยาบรรณและบรรษััทภิิบาล
โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบ ต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์ ก ร เพื่่� อ สร้้ า งความน่่าเชื่่� อ ถืื อ
และความไว้้วางใจจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้แก่่
บริิษััทอื่่�นๆ ให้้หัันมาตระหนัักและนำำ�ไป
เป็็นหลัักปฏิิบััติิในการบริิหารงานของ
องค์์กร เพื่่�อให้้ประเทศชาติิและองค์์กร
เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างโปร่่งใสและยั่่�งยืืน
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สถิิติิการดำำ�เนิินงาน
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561

2562

2563

2564

201-1 มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจทางตรง

รายได้้จากการขาย

ล้้านบาท 

107,829.28   120,026.69

104,422.71

133,759.82

ล้้านบาท 
ล้้านบาท 
ล้้านบาท 
ล้้านบาท 
ล้้านบาท 
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ชั่่�วโมง
ล้้านบาท
ล้้านบาท

100,386.06
2,254.86
334.00
119.62
-

93,823.90
2,791.91
835.00
424.88
31.65
1.85
29.80
11.74
6,515.37

123,626.89
2,901.64
417.50
260.60
29.59
0.94
28.65
880
9.29
6,522.60

21

28

มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจที่่�ถููกแจกจ่่าย

ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการ
ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน 1/
การจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
การจ่่ายภาษีีเงิินได้้
การลงทุุนทางสัังคม
    - ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการโครงการเพื่่�อสัังคม 2/
    - การบริิจาคสิ่่�งของและบริิการ 3/
    - ชั่่�วโมงจิิตอาสาของพนัักงาน 4/
    - ค่่าอบรมและพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน 5/
มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจสะสม

110,126.54
2,552.41
  835.00
  359.44
-

102-34 จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการจริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จริิยธรรมและจรรยาบรรณธุุรกิิจ

เรื่่�อง

2

9

หมายเหตุุ
ข้้อมููลจากงบการเงิินรวมของ บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564                                          
1/
พนัักงานที่่�บริิหารค่่าจ้้างโดยพีีทีีจีี ประกอบด้้วย บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด และบริิษััทย่่อย
2/
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการโครงการเพื่่�อสัังคมของบริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด ประกอบด้้วย ค่่าเดิินทาง ค่่าที่่�พััก เงิินเดืือนพนัักงานที่่�รัับผิิดชอบ และอื่่�น ๆ
3/
มููลค่่าการบริิจาคสิ่่�งของและบริิการ ที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
4/
ชั่่�วโมงจิิตอาของพนัักงาน บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด 
5/
ค่่าใช้้จ่่ายในการอบรมและพััฒนาศัักยภาพพนัักงานของ บริิษััท พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด และบริิษััทย่่อย
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561

2562

2563

2564

- น้ำำ��หนัักของวััสดุุที่่�ใช้้สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ทั้้�งหมด

ตััน

181.21

225.01

309.37

271.59

ตััน

-

-

-

-

ตััน
ตััน
ตััน

39.71
-

48.30
-

89.33
-

93.44
-

ตััน

141.50

176.71

220.04

178.15

kWh
kWh/คน
ล้้านบาท
บาท/คน
kWh/ลิิตร

237,850
398
1.28
2,140
0.0453

218,283
413
1.31
2,479
0.0459

210,414
347
1.26
2,075
0.0450

166,473
157
1.00
945
0.0141

kWh/ลิิตร

-

0.0037

0.0012

0.0036

301-1 บรรจุุภััณฑ์์
วััสดุุที่่�สามารถหมุุนเวีียนหรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้

- น้ำำ�� หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ ป ระเภทพลาสติิ ก ที่่�
สามารถ Recycle ได้้
- น้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทกระดาษหรืือไม้้
- น้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทเหล็็ก
- น้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทแก้้ว
วััสดุุที่่�ไม่่สามารถหมุุนเวีียนหรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้

- น้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทพลาสติิก
302-1 พลัังงาน
ไฟฟ้้าที่่�ไม่่สามารถหมุุนเวีียนได้้

-

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า (ทั้้�งหมด)
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าเฉลี่่�ย (kWh/คน)
ค่่าไฟฟ้้า (ทั้้�งหมด)
ค่่าไฟฟ้้าเฉลี่่�ย (บาท/คน)
สััดส่่วนปริิมาณไฟฟ้้าต่่อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่าน
สถานีีบริิการ COCO
- สััดส่่วนปริิมาณไฟฟ้้าต่่อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่านคลััง
น้ำำ��มััน

พลัังงานที่่�ไม่่สามารถหมุุนเวีียนได้้

- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิงจากรถขนส่่งน้ำำ��มััน
- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงดีีเซลจากรถยนต์์
ขององค์์กร
- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิงเบนซิินจากรถยนต์์
ขององค์์กร
- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในกิิจกรรมของ
บริิษััท (ถ้้ามีี)

ลิิตร
ลิิตร

- 16,802,262.37 15,538,300.00 8,279,000.00
- 157,631.83 166,391.23

ลิิตร

-

-

179,547.75

204,219.72

ลิิตร

-

-

4,189.89

3,394.35

kWh

-

-

-

236,962.34

จำำ�นวนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนทั้้�งหมด

- ปริิ ม าณการใช้้ ไ ฟฟ้้ า จากพลัังงานเซลล์์ แ สง
อาทิิตย์์ (โครงการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปในสถานีี
บริิการ)

รายงานความยั่งยืน 2564
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GRI

ข้้อมููล

303-1 น้ำำ��
303-5 ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�มาใช้้ทั้้�งหมด
303-3 ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�มาใช้้แบ่่งตามประเภทแหล่่งน้ำำ��

- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปา
- ปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาล
- สััดส่่วนปริิมาณน้ำำ�ต่่
� อยอดขายน้ำำ��มัันผ่่านคลััง
น้ำำ��มััน
303-4 ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งทั้้�งหมด
- ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งลงสู่่�แม่่น้ำำ�� (ไม่่ได้้รัับการบำำ�บััด)
- ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งลงสู่่�ทะเล  (ไม่่ได้้รัับการบำำ�บััด)
- ปริิ ม าณน้ำำ��ทิ้้� ง ที่่� ถูู กบำำ�บััดก่่ อนปล่่อยสู่่� แ ม่่น้ำำ�� 
(น้ำำ��ที่่มีี� ปริิมาณของแข็็งแขวนลอยหรืือละลายอยู่่�
ในน้ำำ��น้้อยกว่่า 1,000 mg/L ที่่�ปล่่อยลงสู่่�แม่่น้ำำ��)
- ปริิ ม าณน้ำำ��ทิ้้� ง ที่่� ถูู กบำำ�บััดก่่ อนปล่่อยสู่่� ท ะเล
(น้ำำ��ที่่มีี� ปริิมาณของแข็็งแขวนลอยหรืือละลายอยู่่�
ในน้ำำ��น้้อยกว่่า 1,000 mg/L ที่่�ปล่่อยลงสู่่�ทะเล)

หน่่วย

2561

2562

2563

2564

เมกะลิิตร

-

-

48.20

39.73

เมกะลิิตร
เมกะลิิตร
ลููกบากศ์์เมตร/ลิิตร

-

0.0104

21.25
26.95
0.0095

18.98
20.75
0.0096

เมกะลิิตร
เมกะลิิตร
เมกะลิิตร
เมกะลิิตร

33.70
0
0
33.70

35.22
0
0
35.22

36.32
0
0
36.32

33.69
0
0
31.95

เมกะลิิตร

-

-

-

1.73

-

-

1,209

1,151

-

-

887

1,063

-

-

1,935,022

9,946,088

ตััน
ตััน
ตััน

-

-

25.67
25.67
24.35

34.45
33.82
8.31

ตััน
ตััน

-

-

0.00
-

0.63
0.40

317.09

1.12

0.00

51.26

305-1 ก๊๊าซเรืือนกระจก

305-1 ปริิ ม าณการปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกทางตรง ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ขอบเขตที่่� 1 (รวม)
305-2 ปริิ ม าณการปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกทางอ้้ อ ม ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ขอบเขตที่่� 2 (รวม)
305-3 ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ขอบเขตที่่� 3 (รวม)
306-1 ของเสีีย
306-3 ปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด
306-4 ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตรายทั้้�งหมด

- ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตรายที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 
(recycle)
ปริิมาณของเสีียอัันตรายทั้้�งหมด

- ปริิ ม าณของเสีียอัันตรายที่่� นำำ� กลัับมาใช้้ ใ หม่่ 
(recycle)
-
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ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน (Oil Spill)

บาร์์เรล

รายงานความยั่งยืน 2564

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GRI

ข้้อมููล

306-5 วิิธีีการนำำ�ไปกำำ�จััด
ปริิ ม าณของเสีียอัั น ตรายที่่� ส่่ ง ไปกำำ� จัั ด
ทั้้�งหมด

หน่่วย

2561

2562

2563

2564

ตััน

-

-

-

0.60

- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการเผาทำำ�ลาย
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการเผาทำำ�ลาย
(แบบนำำ�พลัังงานกลัับมาใช้้ใหม่่ - Waste to
Energy)
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการนำำ�ไปฝัังกลบ
- ปริิมาณของเสีียที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่�
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยการว่่าจ้้าง Outsource กำำ�จััดขยะ
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีอื่่�น ๆ เช่่น ถมที่่�
หลุุม เป็็นต้้น

ตััน
ตััน

-

-

-

0.00
0.00

ตััน
ตััน
ตััน

-

-

-

0.00
0.12
0.26

ตััน

-

-

0.22

ปริิ ม าณของเสีียไม่่ อัั น ตรายที่่� ส่่ ง ไปกำำ� จัั ด
ทั้้�งหมด

ตััน

-

-

1.32

25.51

- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการเผาทำำ�ลาย
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการเผาทำำ�ลาย
(แบบนำำ�พลัังงานกลัับมาใช้้ใหม่่ - Waste to
Energy)
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีการนำำ�ไปฝัังกลบ
- ปริิมาณของเสีียที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่�
- ปริิ ม าณของเสีียที่่� กำำ�จััด โดยการว่่าจ้้ า ง
Outsource กำำ�จััดขยะ
- ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีอื่่�น ๆ เช่่น ถมที่่�
หลุุม เป็็นต้้น

ตััน
ตััน

-

-

-

0.00
0.00

ตััน
ตััน
ตััน

-

-

1.32

2.81
0.00
21.27

ตััน

-

-

-

1.43

ครั้้�ง

-

0

0

0

307-1 การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

จำำ� นวนการถููกปรัับอย่่างมีีนััยสำำ�คััญกรณีีละเมิิด
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ
- ข้้อมููลการใช้้พลัังงาน น้ำำ�� และการจััดการขยะครอบคลุุมสถานปฏิิบััติิการของ พีีทีีจีี คืือ สำำ�นัักงานใหญ่่ และคลัังน้ำำ��มััน
- ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของปีี 2563 ครอบคลุุมสถานปฏิิบััติิการของ พีีทีีจีี คืือ สำำ�นัักงานใหญ่่ และคลัังน้ำำ��มััน โดยปีี 2564 มีีการขยายขอบเขตการคำำ�นวณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ให้้ครอบคลุุมส่่วนงานขนส่่ง

รายงานความยั่งยืน 2564
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561
ชาย หญิิง

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
102-7 การจ้้างงานพนัักงาน

พนัักงานทั้้�งหมด

คน
คน

14,956
5,744 9,212

17,017
6,361 10,656

17,293
6,437 10,856

16,727
6,135 10,592

คน
คน

805
4,939

1,110
8,102

958
5,403

1,116
5,321

881
5,254

คน
คน
คน
คน
คน
คน

5,713
785
4,928
31
20
11

9,161
1,078
8,083
51
32
19

6,311 10,607
939 1,351
5,372 9,256
50
49
19
30
31
19

6,385 10,763
1,098 1,541
5,287 9,222
52
93
18
28
34
65

6,072 10,486
854 1,372
5,218 9,114
63
106
27
31
36
75

คน
คน

5,713
31

9,161
51

6,311 10,607
50
49

6,385 10,763
52
93

6,072 10,486
63
106

8,351
55.84
55.99
5,178
34.62
5,930
39.65
39.76
3,598
24.06

9,492
55.78
55.94
5,906
34.71
6,706
39.41
39.52
4,210
24.74

9,290
53.72
53.95
5,809
33.59
7,088
40.99
41.16
4,451
25.74

8,433
50.42
50.67
5,850
34.97
7,291
43.59
43.81
4,577
27.36

102-8 จ�ำแนกตามพื้นที่

กรุงเทพฯ
อื่น ๆ

1,381
9,275

1,569
9,287

1,403
9,189

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�และประเภทการจ้้างงาน

พนักงานประจ�ำ
- กรุงเทพฯ
- อื่น ๆ
พนักงานสัญญาจ้าง / พาร์ทไทม์
- กรุงเทพฯ
- อื่น ๆ
จำำ�แนกตามประเภทการจ้้างงาน

- พนักงานประจ�ำ
- พนักงานสัญญาจ้าง / พาร์ทไทม์
405-1 จ�ำแนกตามอายุ

<30 ปี

30-50 ปี

132

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% FTE
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% FTE
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

3,173
21.22

2,332
15.59

3,586
21.07

2,496
14.67

3,481
20.13

2,637
15.25

3,481
20.81

2,714
16.23

รายงานความยั่งยืน 2564

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
GRI

ข้้อมููล

>50 ปี

หน่่วย

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% FTE
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
พนักงานระดับบริหาร (S1-S5)
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1-O5)
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

2561
ชาย หญิิง

239
1.60

675
4.51
4.54
436
2.92

66
0.44
991
6.63
1,918
12.82

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

คน
% ของผู้บริหารทั้งหมด
ผู้บริหารหญิงระดับสูง
คน
% ของผู้บริหารระดับสูง
ทั้งหมด
ผู้บริหารหญิงระดับต้น
คน
% ของผู้บริหารระดับต้น
ทั้งหมด
ผบู้ ริหารหญิงที่อยใู่ นหนว่ ยงานที่สร้าง
คน
รายได้ให้แก่บริษัท
% ของผู้บริหารที่อยู่ใน
หน่วยงานที่สร้างรายได้
ทั้งหมด

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

279
1.64

819
4.81
4.83
540
3.17

319
1.84

915
5.29
5.31
596
3.45

367
0.02

1,003
6.00
6.03
636
0.04

32
0.21
1,148
7.68
2,692
18.00

76
0.45
1,079
6.34
2,054
12.07

44
0.26
1,318
7.75
3,212
18.88

91
0.53
1,106
6.4
2,176
12.58

53
0.31
1,405
8.12
3,483
20.14

100
0.58
1,199
6.93
2,199
12.72

56
0.32
1,587
9.18
3,498
20.23

5,669
37.9
14
0.09
61
0.41

9,027
60.36
22
0.15
163
1.09

6,250 10,423
36.73 61.25
15
26
0.09 0.15
96
207
0.56 1.22

-

32
32.65
3
21.43

-

44
36.67
6
31.58

-

53
36.81
5
25.00

-

56
0.33
10
0.06

-

20
40.82

-

27
42.19

-

29
39.73

-

29
0.17

-

3
15.79

-

6
25.00

-

7
23.33

-

7
0.04

405-1 จ�ำแนกตามระดับชั้น

ผู้จัดการขึ้นไป (M1-UC)

จำำ�แนกตามศาสนา

พุทธ
คริสต์
อิสลาม

6,325 10,609
36.58 61.35
26
26
0.15 0.15
86
221
0.50 1.28

6,012 10,358
34.77 59.90
27
33
0.16 0.19
96
201
0.56 1.16

สััดส่่วนพนัักงานหญิิง

ผู้บริหารหญิงทั้งหมด

รายงานความยั่งยืน 2564
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

พนัักงานหญิิงในตำำ�แหน่่งงานที่่เ� กี่่ย� วกัับ
คน
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรม % ของต�ำแหน่งที่
และคณิิตศาสตร์์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์

2561
ชาย หญิิง

-

105
8.93

64
0.43

130
0.87
0.87
66
0.44

2562
ชาย หญิิง

-

136
10.30

44
0.26

119
0.70
0.70
75
0.44

2563
ชาย หญิิง

-

132
9.73

39
0.23

129
0.75
0.75
90
0.52

2564
ชาย หญิิง

-

146
0.87

51
0.30

165
0.99
0.99
114
0..68

พนัักงานผู้้�พิิการ

พนักงานผู้พิการ

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% FTE
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

401-1 พนักงานใหม่

พนักงานใหม่ทั้งหมด
อัตราการจ้างงาน

คน
คน
%

18,925
8,010 10,915
126.54
53.56 72.98

18,408
7,864 10,544
108.17
46.21 61.96

13,879
5,902 7,977
80.26
34.13 46.13

13,330
5,488 7,842
79.69
32.81 46.88

17
0.11
153
1.02
848
5.67

22
0.15
190
1.27
1,422
9.51

20
0.12
142
0.83
810
4.76

23
0.14
231
1.36
996
5.85

26
0.15
114
0.66
676
3.91

15
0.09
115
0.67
920
5.32

35
0.21
154
0.92
703
4.20

21
0.13
177
1.06
1,103
6.59

6,262
41.87
1,648
11.02
100
0.67

7,838
52.41
2,822
18.87
255
1.71

6,228
36.60
1,521
8.94
115
0.68

7,498
44.06
2,799
16.45
247
1.45

4,590
26.54
1,243
7.19
60
0.35

5,609
32.44
2,166
12.53
192
1.11

4,002
23.93
1,165
6.96
98
0.59

5,114
30.57
2,089
12.49
248
1.48

จำำ�แนกตามระดัับชั้้�น

ผู้จัดการขึ้นไป (M1-UC)

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
พนักงานระดับบริหาร (S1-S5)
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1-O5)
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

จำำ�แนกตามอายุุ

<30 ปี
30-50 ปี
>50 ปี
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คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561
ชาย หญิิง

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

401-1 จ�ำแนกตามศาสนา

พุทธ
คริสต์
อิสลาม

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

7,910 10,734
52.89 71.77
8
20
0.05 0.13
88
155
0.59 1.04

7,752 10,361
45.55 60.89
10
15
0.06 0.09
102
168
0.6 0.99

5,871
33.95
6
0.03
25
0.14

7,925
45.83
5
0.03
47
0.27

5,343
31.94
31
0.19
114
0.68

7,696
46.01
26
0.16
120
0.72

0.31

0.57

1.14

1.07

0.36

0.45

การจััดหาพนัักงานภายใน

สัดสว่ นต�ำแหนง่ งานที่ว่าจ้างพนักงาน
ภายใน (Internal Hire)

%

0.27

0.51

ค่่าใช้้จ่่ายในการสรรหา

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาโดยเฉลี่ย

บาท/คน

356.78

405.39

591.99

377.00

คน
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
% ของพนักงานทั้งหมด

61.69

16,269
9,167
85.97
83.99
11,665
6,702
61.64
61.40

57.38

15,993
9,046
86.88
85.79
10,624
6,112
57.71
57.97

66.32

13,636
7,901
78.85
99.05
9,728
5,814
56.25
72.88

66.00

13,539
7,986
80.94
75.4
10,271
6,222
61.40
58.74

5,455
36.47
1,559
10.42
88
0.59

6,612
44.21
2,342
15.66
213
1.42

5,451
32.03
1,388
8.16
108
0.63

6,467
38.00
2,373
13.94
206
1.21

4,427
25.60
1,244
7.19
64
0.37

5,383
31.13
2,317
13.4
201
1.16

4,120
24.63
1,318
7.88
115
0.69

5,358
32.03
2,332
13.94
296
1.77

-

9,212
302
292

401-1 พนักงานพ้นสภาพ

อัตราการลาออก

การลาออกแบบสมัครใจ

7,102
88.66
4,963

6,947
88.34
4,512

5,735
97.17
3,914

5,553
90.51
4,049

401-1 จ�ำแนกตามอายุ

<30 ปี
30-50 ปี
>50 ปี

คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด
คน
% ของพนักงานทั้งหมด

401-3 การลาคลอดบุตร

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอด
พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิ
ลาคลอดบุตร
รายงานความยั่งยืน 2564

คน
คน
คน

- 10,656
356
267

- 10,852
343
285

- 10,598
402
227
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GRI

2561
ชาย หญิิง

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

ข้้อมููล

หน่่วย

จำำ� นวนพนัักงานที่่� ก ลัับมาทำำ� งาน
หลัังลาคลอดหรืือลาเลี้้�ยงดููบุุตรหลััง
คลอด และยัังทำำ�งานต่่อจนครบ 1 ปีี
อัตรการกลับมาท�ำงาน

คน

-

149

-

266

-

205

-

227

%

-

49.34

-

74.72

-

59.77

-

56.47

0.087

0.022

0.031

0.028

0.031

0.028

0.04

0.08

เสรีีภาพในการสมาคม

สัดส่วนของพนักงานที่เป็นตัวแทนใน % ของพนักงานทั้งหมด
คณะกรรมการสวัสดิการฯ
ค่่าตอบแทนจููงใจระยะยาว

พนัักงานที่่�ไม่่อยู่่�ในระดัับอาวุุโส หรืือ
คน
มีีตำำ�แหน่่งที่่�ห่่างจาก CEO ลงมา % ของพนักงานทั้งหมด
2 ระดัับ และมีีสิิ ทธิ์์� ใ นการได้้ รัั บ
คน
ค่่าตอบแทนจููงใจระยะยาว
% ของพนักงานทั้งหมด

14,944
99.92
5,734 9,210
38.34 61.58

17,004
99.92
6,350 10,654
37.32 62.61

17,275
99.90
6,424 10,851
37.15 62.75

16,689
99.77
6,107 10,582
31.51 63.26
137,925.75
8.24
9.55 7.56
8.29

404-1 การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร

จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
จ�ำนวนเฉลี่ยทั้งหมด
จ�ำนวนเฉลี่ยต่อ FTE

ชั่วโมง/ปี
คน/ปี
ชั่วโมง/คน/ปี
ชั่วโมง/คน/ปี

-

-

-

-

69,863
4.04
4.66 3.70
4.06

ชั่วโมง/คน/ปี
ชั่วโมง/คน/ปี
ชั่วโมง/คน/ปี

-

-

-

-

3.78
3.88
1.43

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท

-

-

-

- 886.90 560.52 696.66 478.39
682.03
558.44
11,744,869.29
9,293,873.65

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

-

-

-

- 31,734.07 44,471.64 20,130.97 27,702.68
- 999.64 1,082.92 574.22 576.86
- 635.93 248.63 576.60 643.12

คน
คน
คน

-

-

-

-

จำำ�นวนชั่่�วโมงการอบรมจำำ�แนกตามระดัับชั้้�น

ผู้จัดการขึ้นไป (M1-UC)
พนักงานระดับบริหาร (S1-S5)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1-O5)

6.45 146.70 173.09
4.80 4.09 4.23
3.34 6.15
8.9

ค่่าใช้้จ่่ายการอบรม

ค่ า ใช้ จ่ ายโดยเฉลี่ ย ของการอบรม
ต่อ FTE
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการอบรมทั้งหมด
ค่่าใช้้จ่่ายการอบรมจำำ�แนกตามระดัับชั้้�น

ผู้จัดการขึ้นไป (M1-UC)
พนักงานระดับบริหาร (S1-S5)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1-O5)
404-3 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

ผู้จัดการขึ้นไป (M1-UC)
พนักงานระดับบริหาร (S1-S5)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1-O5)
136

111
2,459
5,119

83
1,160
2,039
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48
1,525
3,237

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561
ชาย หญิิง

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

ประเภทการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดการ % ของพนักงานทั้งหมด
ปฏิบัติงาน
การประเมินผลงานในรูปแบบ 360 % ของพนักงานทั้งหมด
องศา

-

-

-

-

44.46

48.38

-

-

-

-

0.64

0.78

ความผููกพัันพนัักงาน

คะแนนความผูกพันพนักงาน
ความครอบคลุมของข้อมูล

%
% ของพนักงานทั้งหมด

68
78

70
73

77
91

73
75

%
%
%
%
%

-

68
69
71
76
72

73
75
79
85
86

67
70
76
80
88

%
%
%
%

-

73.51
65.35
56.82
64.71

80.40
70.33
69.15
85.00

73.81
59.53
56.70
85.71

ชั่วโมง
ชั่วโมง

-

-

-

33,706,824.03
793,220

จำำ�แนกตามอายุุ

ต�่ำกว่า 25 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
มากกว่า 55 ปี
จำำ�แนกตามระดัับชั้้�น

พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานระดับบริหาร
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
403-9 ชั่่�วโมงการทำำ�งานรวม

พนักงาน
ผู้รับเหมา
การเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน

พนักงาน
ผู้รับเหมา

รายงานความยั่งยืน 2564

กรณี
กรณี

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
0
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GRI

ข้้อมููล

หน่่วย

2561
ชาย หญิิง

2562
ชาย หญิิง

2563
ชาย หญิิง

2564
ชาย หญิิง

อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

พนักงาน

ผู้รับเหมา

จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง/ หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�ำงาน
จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง/ หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�ำงาน

-

-

-

41
1.20

-

-

-

0
0.00

-

0
0.00

403-10 อััตราความถี่่�ของการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคจากการทำำ�งาน (Occupational Illuness Ferquency Rate : OIFR)

พนักงาน

จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง/ หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�ำงาน

-

-

อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุของพนัักงานถึึงขั้้�นส่่งรัักษาต่่อโรงพยาบาลขึ้้�นไป Total Recordable Injusry Frequency Rate : TRIR)

พนักงาน

จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง/ หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�ำงาน

-

-

-

0

0
0
0

0

0
0
0

หมายเหตุุ
- ข้้อมููลการเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน และอััตราความถี่่�ของการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคจากการทำำ�งาน ครอบคลุุมเฉพาะบริิษััท PTG, PTGLG,
PUN, GFA, OLP และ ATLAS
- อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุของพนัักงานถึึงขั้้�นส่่งรัักษาต่่อโรงพยาบาลขึ้้�นไป ครอบคลุุมสถานปฏิิบััติิการของ พีีทีีจีี เฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่
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ข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดมาตรฐาน GRI
GRI 102: General Disclosure 2016
Disclosure

Page / Website

Organizational profile

102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations  
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-13 Membership of associations  

11
13
14 - 15
14 - 15
18
14 - 15
11, 12 - 15, 128, 132
132 - 134
16
2
43 - 44
11

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities

4-5
4 - 5, 30 - 31, 46 - 47

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

10
40

Governance

102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and its committees
102-23 Chair of the highest governance body
102-24 Nominating and selecting the highest governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values and strategy
รายงานความยั่งยืน 2564

35
20
20
24
35
35
37 - 38
One Report, 216
38 - 39
139

Disclosure

102-27 Collective knowledge of highest governance body
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
102-29 Identifying and managing economic, environmental and social impacts
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-31 Review of economic, environmental, and social topics
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting
102-33 Communicating critical concerns
102-34 Nature and total number of critical concerns
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining remuneration

Page / Website

41
40
20
43, 45
20
2
40
128
One Report, 179
One Report, 179, 212

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised

24
94
24
24
26 - 27

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55 GRI content index  

2
2
28
2
2
2
2
2
2
139 - 143

140

รายงานความยั่งยืน 2564

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
GRI Standard

Disclosure

Page / Website

Economic
GRI 201: Economic Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed

128

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
205-2 Communication and training about anti-corruption
policies and procedures
415-1 Political contributions

34
35 - 40
40 - 41
41
One Report, 218

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

42
43
45 - 49

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

50
51
53 - 55

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

56
57
58 - 62

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
416-1 Assessment of the health and safety impacts of product
and service categories
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

63
64 - 65
65 - 67
64

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
204-1 Proportion of spending on local suppliers

68
69 - 70
71 - 72
71

Good Corporate Governance
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 201: Economic Performance 2016
GRI 415: Public Policy 2016

Risk and Crisis Management
GRI 103: Management Approach 2016

Cybersecurity
GRI 103: Management Approach 2016

Business and Social Innovation
GRI 103: Management Approach 2016

Customer Relation Management
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 416: Customer Health and Safety
2016
GRI 418: Customer Privacy 2016

67

Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 204: Procurement Practices 2016

รายงานความยั่งยืน 2564

141

GRI Standard

Disclosure

Page / Website

Social
Human Resource Management
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 401: Employment 2016
GRI 403: Occupational Health and
Safety 2018
GRI 404: Training and Education 2016

GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity
Safe and Work Environment
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 403: Occupational Health and
Safety 2018

Human Rights
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 412: Human Rights Assessment
2016

142

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
401-1 New employee hires and employee turnover
401-3 Parental leave
403-6 Promotion of worker health
404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men
103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
403-1 Occupational health and safety management system
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
403-3 Occupational health services
403-4 Worker participation, consultation, and communication
on occupational health and safety
403-5 Worker training on occupational health and safety
403-7 Prevention and mitigation of occupational health and
safety impacts directly linked by business relationships
403-8 Workers covered by an occupational health and safety
management system
403-9 Work-related injuries
403-10 Work-related ill health
103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
412-1: Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments
412-2 Employee training on human rights policies or
procedures

76
77 - 79
79 - 84
79, 134 - 135
135 - 136
84
136
78, 82-83
136 - 137
Website: Employee
Diversity and Equality
85
86
88 - 91
86
86 - 87
87 - 88
88 - 89
90
86
86
91, 137 - 138
91, 138
92
93 - 94
94 - 97
94 - 95
97
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GRI Standard

Disclosure

Corporate Social Responsibility
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203: Indirect Economic Impact 2016 203-2 Significant indirect economic impacts
GRI 413: Local Communities 2016
413-1 Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

Page / Website
100
101
102 - 110
103
104 - 110

Environment
Climate Change Management
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 305: Emission 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other
significant air emissions (PM 2.5)

111
112
113 - 115
113, 130
113, 130
113, 130
115

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
301-1 Materials used by weight or volume

117
118
118 - 122
129

302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption
303-1 Interactions with water as a shared resource
303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
303-5 Water consumption
306-3 Significant spill
306-2 Management of significant waste-related impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
307-1 Non-Compliance with environmental laws and
regulations

119, 129
118 - 119
120
120
130
130
130
116, 130
121 - 122
130
130
131
131

Environmental Management
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 301: Material 2016
GRI 302: Energy 2016
GRI 303: Water and Effluents 2018

GRI 306: Waste 2016
GRI 306: Waste 2020

GRI 307: Environmental Compliance
2016
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ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs Progress)
พีีทีีจีี มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม รวมถึึงการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทจััดขึ้้�น เพื่่�อการรัักษาสมดุุลทางธุุรกิิจตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (SDGs) ซึ่่�งบริิษััทได้้พิิจารณาแล้้วพบว่่ามีี 
11 เป้้าหมาย จากทั้้�งหมด 17 เป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16
เป้้าหมายที่่�

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

•
•
•
•
•

1 : 	ยุุติิความยากจนใน
ทุุกแบบทุุกพื้้�นที่่�

1.4 สร้้างหลัักประกัันว่่า ชายและหญิิงทุุกคน โดย
เฉพาะคนยากจนและกลุ่่�มผู้้�เปราะบาง มีีสิิทธิิที่่�
เท่่าเทีียมในการเข้้าถึึงทรััพยากรทางเศรษฐกิิจ 
ตลอดจนการเข้้าถึึงการบริิการขั้้�นพื้้�นฐาน

3 : สร้้างหลัักประกััน
การมีีสุุขภาพดีี และ
ส่่งเสริิมความเป็็น
อยู่่�ที่่�ดีีสำำ�หรัับ
ทุุกคนในทุุกวััย

3.4 ลดการตายก่่อนวััยอัันควรจากโรคไม่่ติิ ดต่่ อ •
ผ่่านทางการป้้ อ งกัันและการรัักษาโรค และ
สนัับสนุุนสุุขภาพจิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
•

4 : สร้้างหลัักประกััน
ว่่าทุุกคนมีีการ
ศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
อย่่างครอบคลุุม
และเท่่าเทีียม และ
สนัับสนุุนโอกาส
ในการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต
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ประโยชน์์ต่่อบริิษััท

โครงการส่่งเสริิมอาชีีพคนพิิการ
โครงการส่่งเสริิมการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ
กิิจกรรม PT ตู้้�ปัันสุุข ปัันรอยยิ้้�ม  สถานีีบริิการ LPG
กิิจกรรมแจกข้้าวกล่่องให้้ลููกค้้า ณ สถานีีบริิการ LPG
โครงการ Move on Fighters 9.9.9 Cooking Class ถ่่ายทอดเคล็็ดวิิชาการทำำ�อาหาร
เพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดในการประกอบอาชีีพได้้ในอนาคต
กิิจกรรมแพทย์์อาสา: จััดกิิจกรรมตรววจสุุขภาพ  และ กิิจกรรมชุุมชนตาสว่่าง:
สนัับสนุุนการวััดสายตาประกอบแว่่นแก่่ผู้้�สููงอายุุ ภายใต้้โครงการ CSR ค่่ายอาสา พีีทีี 
ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน
โครงการพ่่นฆ่่าเชื้้�อโควิิด-19 ฟรีี ที่่�สถานีีบริิการน้ำำ��มััน แก๊๊ส LPG และจุุดจอดรถ
แท็็กซี่่�สุุวรรณภููมิิ
โครงการสถานีีสุุขภาพ จััดกิิจกรรมตรวจสุุขภาพแก่่ผู้้ใ� ช้้บริิการในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
โครงการปั้้�มพีีทีีสีีขาว (โรงานสีีขาว) และโครงการมาตรฐานการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหายาเสพติิด

• ได้้รัับบุุคลากรเพิ่่�มเติิมในการปฏิิบััติิงานในสถานีีบริิการ • สร้้างรายได้้ให้้กัับผู้้�พิิการ และผู้้�สููงอายุุ
คลัังน้ำำ��มััน และสำำ�นัักงานจากการจ้้างงานผู้้�พิิการและ • ช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และส่่งเสริิมผู้้ที่� เ่� ดืือด
ร้้อนจากภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด-19 ให้้มีีรายได้้
ผู้้�สููงอายุุ
และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
• ขยายฐานลููกค้้าเพิ่่ม� ขึ้้น� จากการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากภาวะวิิกฤติิิิิิิิิิ��������โควิิด19
• สร้้ า งความสััมพัันธ์์ ที่่� ดีีกัั บชุุมชน และยกระดัั บ การ • ชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยสามารถ
สนัับสนุุนต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
เข้้ า ถึึงการบริิ ก ารด้้ า นสุุขภาพอย่่าง
ครบวงจร รวมถึึงการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19

•
• ป้้องกัันปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการ
3.5 เสริิ มสร้้ างการป้้ อ งกัันการใช้้ ส ารเสพติิ ด  ซึ่่� ง •
รวมถึึงยาเสพติิด  และการใช้้แอลกอฮอล์์ที่่�เป็็น
อัันตราย
3.6 ลดจำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุ • โครงการส่่งเสริิมความรู้้�แก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ตระหนัักและสามารถรัับมืือกัับความ • พนัักงานเห็็ น ความสํําคััญด้้ า นความปลอดภััยและ
รู้้�วิิธีีป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
จราจรบนท้้องถนน
เสี่่�ยงจากสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน อาทิิ โครงการ Safety Terminal and
Transports  Award และ โครงการ Safe Life Safe Riding ขัับขี่่�ปลอดภััยสไตล์์
PT เป็็นต้้น
• คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.)
เพื่่�อพิิจารณานโยบาย และปรัับปรุุงแก้้ไขการดำำ�เนิินงานให้้ถููกต้้องตามกฏหมายที่่�
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน
• การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
• ฝึึกซ้้อมแผนดัับเพลิิงและฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟในสถานีีบริิการ
• การทำำ�ประชาพิิจารณ์์ก่่อนการก่่อสร้้างสถานีีบริิการ
• การตรวจสอบและอบรมด้้านความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมในสถานีีบริิการ
• บุุคลากรของบริิษััทมีีทัักษะในการทำำ�งานและสามารถ
4.4 เพิ่่� ม จำำ� นวนเยาวชนและผู้้� ใ หญ่่ที่่� มีีทัั กษะที่่� • โครงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น
ร่่วมสร้้างการเติิบโตให้้แก่่ธุุรกิิจของบริิษััทในระยะยาว
เกี่่ย� วข้้องจำำ�เป็็นรวมถึึงทัักษะทางด้้านเทคนิิคและ • จััดอบรมให้้กัับบุุคลากรของบริิษััทผ่่านช่่องทาง Online และ Offline เพื่่อ� เพิ่่ม� โอกาส
ให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลความรู้้�ได้้หลายหลายช่่องทางมากขึ้้�น
อาชีีพสำำ�หรัับการจ้้างงาน การมีีงานที่่�มีีคุุณค่่า
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

รายงานความยั่งยืน 2564

ประโยชน์์ต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
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• แก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสัังคม
• ชุุมชนโดยรอบสถานประกอบกิิจการได้้
รัับความปลอดภััยจากการดำำ� เนิิ น งาน
ของบริิษััท
• ลดการเจ็็บป่่วย และสููญเสีียของพนัักงาน
และผู้้�รัับเหมา
• ลดปััญหาการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน

• บุุคลากรของบริิษััทมีีความรู้้� ความสามารถ 
และโอกาสในการเติิ บ โต ซึ่่� ง ส่่งผลที่่� ดีี
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในสัังคม

145

เป้้าหมายที่่�
6 : สร้้างหลัักประกััน
ให้้มีีน้ำำ��ใช้้ และ
มีีการบริิหาร
จััดการน้ำำ��และ
การสุุขาภิิบาลอย่่าง
ยั่่�งยืืนสำำ�หรัับทุุกคน
7 : สร้้างหลัักประกััน
ว่่าทุุกคนเข้้าถึึง
พลัังงานสมััยใหม่่
ในราคาที่่�สามารถ
ซื้้�อหาได้้ เชื่่อถืือได้้
และยั่่�งยืืน

8 : 	ส่่งเสริิมการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�
ต่่อเนื่่อง
ครอบคลุุม
และยั่่�งยืืน
การจ้้างงานเต็็มที่่�
และการมีีงานที่่�มีี
คุุณค่่าสำำ�หรัับ
ทุุกคน
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ประโยชน์์ต่่อบริิษััท

ประโยชน์์ต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

• บริิษััทผ่่านการตรวจวััด   มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้ง� ที่่อ� อก • ส่่งเสริิ ม การใช้้ ทรััพ ยากรน้ำำ�� อย่่างมีี
6.3 ปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��โดยการลดมลพิิษ กำำ�จััดการ • กิิจกรรมลดการใช้้น้ำำ��ที่่�สถานีีบริิการ
ประสิิทธิิภาพ
จากสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
ทิ้้� ง ขยะลงแหล่่งน้ำำ�� และลดการปล่่อยสารเคมีี • ตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งตามคู่่�มืือการควบคุุมและดููแลระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�บริิษััทได้้
• ลดค่่าใช้้จ่่ายประปา จากการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ และ • ลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่่อชุุมชน
จััดทำำ�ขึ้้�น
และวััตถุุอัันตราย ลดสััดส่่วนการปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�
ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถานีีบริิการ รวมถึึง
การรณรงค์์การลดการใช้้น้ำำ��
ไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดลงกึ่่�งหนึ่่�ง และเพิ่่�มการนำำ� • สนัับสนุุนการลดการใช้้น้ำำ��ในสถานีีบริิการผ่่านโครงการประดิิษฐ์์เครื่่�องกรองน้ำำ�� 
ผลกระทบต่่อสุุขภาพพนัักงานที่่ป� ฏิิบััติงิ าน
เพื่่อ� นํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ตามแนวคิิด 3R (Reuse Reduce Recycle) โดยมีีการขยายผล
น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
ในสถานีีบริิการ
การใช้้เครื่่�องกรองน้ำำ��ไปยัังสถานีีบริิการน้ำำ��มััน สาขา วัังน้้อย 3
7.2 เพิ่่ม� สััดส่่วนของพลัังงานทดแทนในการผสมผสาน • ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนผ่่านโครงการติิดตั้้ง� โซลาร์์รููฟท็็อปภายในสถานีีบริิการ • ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านไฟฟ้้า
• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 2
การใช้้พลัังงานของโลก

7.3 เพิ่่� ม อััตราการปรัับปรุุงประสิิ ทธิิ ภ าพการใช้้ • ดำำ�เนิินโครงการลดการใช้้ไฟฟ้้าภายในสำำ�นัักงานใหญ่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสื่่�อสาร • ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านไฟฟ้้า
พลัังงาน
ให้้พนัักงานรัับทราบถึึงวิิธีีการประหยััดพลัังงานและการใช้้ไฟฟ้้าที่่�ถููกต้้อง

• ส่่งเสริิ ม การใช้้ ทรััพ ยากรไฟฟ้้ า อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

8.1 ทำำ�ให้้การเติิบโตทางเศรษฐกิิจต่่อหััวประชากรมีี • ขยายธุุรกิิจน้ำำ��มััน โดยเพิ่่�มสถานีีบริิการน้ำำ��มัันแบบ Model A จำำ�นวน 21 สถานีี  • ได้้รัับรายได้้จากการเข้้าใช้้บริิการที่่�สถานีีบริิการน้ำำ��มััน • ผู้้บ� ริิโภคได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่ต� รงตาม
ความต้้องการ และมีีคุุณภาพ
และธุุ ร กิิ จ ในเครืื อ รวมถึึงการเพิ่่� ม ช่่องทางการซื้้� อ
ความยั่่�งยืืนตามบริิบทของประเทศ
รวมถึึงขยายโครงการ Max Camp ซึ่่�งเป็็นจุุดพัักรถสำำ�หรัับลููกค้้าและนัักเดิินทาง
• เกิิดการจ้้างงานมากขึ้้�น สนัับสนุุนการ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
จำำ�นวน 41 สาขา
ขยายตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ
• ขยายธุุรกิิจ Non-oil โดยเพิ่่ม� สถานีีบริิการน้ำำ��มัันและ LPG ทั้้�งหมด จำำ�นวน 73 สาขา
• เพิ่่ม� ช่่องทางการสั่่ง� ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการออนไลน์์ โดยเพิ่่ม� Official Account
ใน e-commerce Platform ของ PT Maxnitron เช่่น Lazada, Shopee รวมถึึง
โครงการ ทัักสั่่�งได้้ สั่่�งน้ำำ��มััน กาแฟ และสิินค้้าจาก Max Mart ล่่วงหน้้า
8.2 เพิ่่�มความหลากหลายทางเศรษฐกิิจ  ยกระดัับ • จััดทำำ�บริิการทางการเงิินผ่่านช่่องทาง e-Payment
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม รวมถึึงมุ่่ง� เน้้นการสร้้าง • เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ความงามและสุุขภาพที่่ผ� สานอุุตสาหกรรมโอเลโอเคมีีกัับภููมิิปัญั ญา
ชาวบ้้านเกิิดเป็็นนวััตกรรมสกิินแคร์์
มููลค่่าเพิ่่� ม และสนัับสนุุนการใช้้ แ รงงานใน
• โครงการ MAX Pharmacy เปิิดช่่องทางการซื้้�อเวชภััณฑ์์ และการปรึึกษาปััญหา
ภาคอุุตสาหกรรม        
สุุขภาพออนไลน์์
• โครงการ MAX Service เติิมน้ำำ��มัันฉุุกเฉิิน 24 ชั่่�วโมง โดยสามารถเรีียกใช้้บริิการ
ได้้ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์
8.5 บรรลุุการจ้้างงานเต็็มที่่�และมีีผลิิตภาพ  และ • การกำำ� หนดนโยบายสิิ ทธิิ ม นุุษยชน และนโยบายป้้ อ งกัันการล่่วงละเมิิ ด และ
การไม่่เลืือกปฏิิบััติิในสถานประกอบกิิจการ
การมีีงานที่่�มีีคุุณค่่าสำำ�หรัับหญิิงและชายทุุกคน
รวมถึึงเยาวชนและผู้้�มีีภาวะทุุพพลภาพ  และให้้ • สนัับสนุุนการอบรมพนัักงานในเรื่่อ� งสิิทธิมิ นุุนษยชนซึ่่ง� ครอบคลุุมประเด็็นการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายแรงงาน การต่่อต้้านการล่่วงละเมิิดและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
มีีการจ่่ายค่่าจ้้างที่่เ� ท่่าเทีียมสำำ�หรัับงานที่่มีีคุุ
� ณค่่า
• ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมตามกฎหมายแรงงานและกฏระเบีียบที่่�
เท่่าเทีียมกััน
เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ เรื่่�องการจ้้างงาน สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ค่่าจ้้าง ชั่่�วโมงการ
ทำำ�งาน วัันหยุุด และความปลอดภััยในสถานฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
• การวิิเคราะห์์อััตรากำำ�ลัังพนัักงานหญิิงและชายทุุกระดับั ชั้้น� รวมถึึง ช่่องว่่างรายได้้ที่่�
ต่่างกัันเพราะเพศสภาพ (Gender Pay Gap)
• การจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความผููกพัันองค์์กรของพนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
• การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรทุุกระดัับ
• โครงการส่่งเสริิมอาชีีพคนพิิการ
• โครงการส่่งเสริิมการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ
รายงานความยั่งยืน 2564

• สร้้างฐานลููกค้้าใหม่่ จากการเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์และ • เกิิดการจ้้างงานมากขึ้้�น สนัับสนุุนการ
บริิการที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น
ขยายตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ

• ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานและกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• พนัักงานมีีความผููกพัันกัับองค์์กร และมีีทัักษะ ความรู้้� 
ที่่�จะใช้้ในการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
• ลดอััตราการลาออกของพนัักงาน
• บริิษััทได้้รัับสิินค้้าจากการผลิิตของผู้้�พิกิ าร และนำำ�มาใช้้
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• บริิษััทมีีบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์
ในการทำำ�งาน

รายงานความยั่งยืน 2564

• เกิิดความเท่่าเทีียมในการจ้้างงาน
• บุุคลากรของบริิ ษััทมีีคุุ ณภาพ  และมีี
โอกาสในการเรีียนรู้้�  ซึ่่�งส่่งผลต่่อการใช้้
ชีีวิิตและคุุณภาพของสัังคม
• พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�จะเป็็นกำำ�ลัังใน
การช่่วยกัันพััฒนาสัังคมและประเทศชาติิ
ในระยะยาว
• สร้้างโอกาสและทางเลืือกในการประกอบ
อาชีีพ  และเป็็ น การสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ
กลุ่่�มผู้้�พิิการ
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เป้้าหมายที่่�
8 : 	ส่่งเสริิมการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�
ต่่อเนื่่อง
ครอบคลุุม และ
ยั่่�งยืืน การจ้้าง
งานเต็็มที่่� และการ
มีีงานที่่�มีีคุุณค่่า
สำำ�หรัับทุุกคน (ต่่อ)
9 : สร้้างโครงสร้้าง
พื้้�นฐานที่่�มีีความ
ต้้านทานและ
ยืืดหยุ่่�นต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง
ส่่งเสริิม
การพััฒนา
อุุตสาหกรรมที่่�
ครอบคลุุมและ
ยั่่�งยืืน

เป้้าประสงค์์

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ประโยชน์์ต่่อบริิษััท

8.7 ใช้้ ม าตรการที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพ  เพื่่� อ ขจััดการ • การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ รวมถึึงคู่่�ค้้า • ลดความเสี่่� ย งด้้ า นการไม่่ปฏิิ บััติิ ต ามกฎระเบีียบที่่� • ป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิมนุุษยชน ในระดัับประเทศและสากล
และกิิจการร่่วมค้้า
ใช้้แรงงานที่่�ถููกบัังคัับ การค้้ามนุุษย์์ และยุุติิการ
• การตรวจประเมิินด้้าน ESG (ESG Audit) คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ ในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน • สามารถกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่่อ� ป้้องกััน
ใช้้แรงงานเด็็กทุุกรููปแบบ     
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในสถานประกอบกิิจการ
และการใช้้แรงงาน
8.8 ปกป้้องสิิทธิิแรงงานและส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ� งานที่่� ป ลอดภััย และมั่่� น คงสำำ� หรัับ
ผู้้�ทำำ� งานทุุกคนรวมถึึงผู้้�ทำำ� งานต่่างด้้ าว โดย
เฉพาะหญิิงต่่างด้้าวและผู้้�ที่่�ทำำ�งานเสี่่�ยงอัันตราย

9.1 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีคุุณภาพ  เชื่่�อถืือได้้ • พััฒนาระบบสารสนเทศให้้มีีความแข็็งแรง ปลอดภััย เพื่่�อรองรัับธุุรกิิจ  e-Money
ยั่่�งยืืนและมีีความทนทาน
และการส่่งเสริิมความเชื่่�อมโยงของสมาชิิกบััตร PT MAX Card
• กำำ�หนดนโยบายความปลอดภััยส่่วนบุุคคล เพื่่�อเป็็นการการัันตีีความปลอดภััยของ
ระบบสารสนเทศที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
9.2 สนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมอย่่างรอบด้้าน • จััดตั้้�งส่่วนงาน Business Innovation and Incubation  เพื่่�อคิิดค้้นนวััตกรรมในการ
และยั่่�งยืืน
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเดิิม หรืือสร้้างความแปลกใหม่่และโอกาสในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมใหม่่ 
• ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในโครงการ Productivity Initiatives Program และ
KAIZEN เพื่่�อคิิดค้้นนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และกระบวนการ เพื่่�อการทำำ�งาน
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพในระยะยาว
9.4 ยกระดัับ โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานและปรัับปรุุงให้้ • เปิิดบริิการรููปแบบใหม่่ในช่่องทางออนไลน์์ “ทัักสั่่�งได้้” (Ordering Platform) โดย
ลููกค้้าสามารถใช้้บริิการได้้ผ่่านทางช่่องทาง Line official PT Station เพื่่�อสร้้าง
อุุตสาหกรรมมีีความยั่่� ง ยืื น โดยเพิ่่� ม การใช้้
ประสบการณ์์ใหม่่ๆ ให้้กัับลููกค้้า ผ่่านเครื่่�องมืือที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และใช้้เทคโนโลยีี
บริิการและสิินค้้าของบริิษััท
และกระบวนการทางอุุตสาหกรรมที่่�สะอาดและ
• โครงการ Palm Complex ตามแนวคิิด  Zero waste เพื่่�อผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์ม
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
ไบโอดีีเซลและกรีีเซอรีีน และโรงไฟฟ้้าชีีวมวลและก๊๊าซชีีวมวล
12 : สร้้างหลัักประกััน 12.7 ส่่งเสริิ ม การจััดซื้้� อ จััดจ้้ า งให้้ มีี การพััฒนา • กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ
ให้้มีีรููปแบบการ
อย่่างยั่่�งยืืน
• การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
ผลิิตและการ
• การจััดทำำ�จรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) และ
บริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญลงนามรัับทราบ
• การตรวจประเมิินด้้าน ESG (ESG Audit) คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�คู่่�ค้้า
นำำ�ไปดำำ�เนิินการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
• ให้้ความรู้้�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับคู่่�ค้้าภายใต้้กิิจกรรม Knowledge
Sharing
• นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาพััฒนาและปรัับปรุุงระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างเพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพ
ในการทำำ�งาน โดยการจััดทำำ� Vendor Relationship Management System
13 :	ดำำ�เนิินการอย่่าง
13.3 สร้้างความตระหนัักรู้้�และขีีดความสามารถของ • จััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและโอกาสจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เร่่งด่่วนเพื่่อ
ตามหลัักการของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
มนุุษย์์และสถาบัันในการบรรเทาการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่อสู้้�กัับการ
สภาพภููมิิอากาศ การปรัับตััว และลดผลกระทบ • โครงการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ
• การคำำ�นวณและจััดทำำ�รายงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกองค์์กร Scope 1-3
ภููมิิอากาศ และ
(Carbon Footprint for Organization) ในขอบเขตสำำ�นัักงานใหญ่่ คลัังน้ำำ��มัันและ
ผลกระทบ
Fleet ขนส่่ง
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• ระบบสารสนเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีประสิิทธิิภาพ  • ปกป้้องการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในเรื่่�องความปลอดภััยของ
ข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
• บริิหารต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และการสร้้างราย • เกิิดการจ้้างงานมากขึ้้�น สนัับสนุุนการ
ขยายตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ
ได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่
• แก้้ปััญหาในการบริิหารจััดการ เช่่น ลดเวลาในการ
บริิการลููกค้้า ทำำ�ให้้ทางหน้้าร้้านสามารถเตรีียมสิินค้้า
ไว้้ล่่วงหน้้า
• รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการเพิ่่�มช่่องทางการขาย Online • ลููกค้้าได้้รัับความสะดวกสบายจากการ
เพิ่่�มช่่องทางการขาย
• ส่่วนแบ่่งรายได้้ จ ากการดำำ� เนิิ น โครงการปาล์์ ม
• ช่่วยสนัับสนุุนการแก้้ ไ ขปัั ญ หาภาวะ
คอมเพล็็กซ์์
โลกร้้อน จากการสนัับสนุุนโครงการปาล์์ม
คอมเพล็็กในการผลิิตไบโอดีีเซล
• บริิ ษััทคู่่� ค้้ า ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� คำำ�นึึ งถึึง
• การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นไปตามเป้้าหมาย
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
• สร้้างความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุริิจกัับคู่่�ค้้า ซึ่่�งช่่วยสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กรในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

• สามารถกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ • ลดปริิ ม าณการปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
ในขอบเขตที่่� 2
เปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ เพื่่� อ พร้้ อ มรัับมืื อ กัับ
สถานการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
• ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านไฟฟ้้าให้้บริิษััทจากการพึ่่�งพาพลัังงาน
สะอาดมากยิ่่�งขึ้้�น
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เป้้าหมายที่่�
15 : ปกป้้อง ฟื้้�นฟูู และ
สนัับสนุุนการใช้้
ระบบนิิเวศ
บนบกอย่่างยั่่�งยืืน
จััดการป่่าไม้้ที่่�
ยั่่�งยืืน หยุุดการ
เสื่่อมโทรมของ
ที่่�ดิินและฟื้้�นสภาพ
กลัับมาใหม่่ และ
หยุุดการสููญเสีีย
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ
16 :	ส่่งเสริิมสัังคม
ที่่�สงบสุุข และ
ครอบคลุุมที่่�เอื้้�อ
ต่่อการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนให้้ทุุกคน
เข้้าถึึงกระบวนการ
ยุุติิธรรม และ
สร้้างสถาบัันที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ
มีีความรัับผิิดชอบ
และทุุกคนสามารถ
เข้้าถึึงในทุุกระดัับ
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15.2 ส่่งเสริิ ม ให้้ ใ ช้้ ห ลัักการบริิ ห ารจััดการป่่ า • กิิจกรรม PT สร้้างปอดให้้ชุุมชน ภายใต้้โครงการ ค่่ายอาสา พีีทีี ทำำ�จริิงไม่่ทิ้้�งกััน • เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และความสามััคคีีระหว่่างบริิษััท • เพิ่่�มปริิมาณต้้นไม้้ และช่่วยการดููดซัับ
กัับชุุมชน
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
สนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการปลููกต้้นไม้้บริิเวณชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน ฟื้้�นฟููป่่าเสื่่�อมโทรมและเพิ่่�มการ
• ลดปริิมาณขยะ และป้้องกััน อนุุรัักษ์์ ฟื้้น� ฟูู 
• โครงการพััฒนาด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและความหลากหลายทางชีีวภาพ  ประกอบไปด้้วย
ปลููกป่่า
แหล่่งทรััพยากร ที่่ไ� ด้้รัับความเสีียหายจาก
กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์โดยรอบคลัังน้ำำ��มััน อาทิิ กิิจกรรมช่่วยน้้องสิ่่�งแวดล้้อม
การปกคลุุมของขยะ
น่่าอยู่่� กิิจกรรมผ้้าป่่าขยะสะสมบุุญ เป็็นต้้น เป็็นต้้น

16.5 ลดการทุุจริิตในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�และการรัับสิินบน • การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทุุกรููปแบบ
• การต่่ออายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต (CAC) เป็็นครั้้�งที่่� 3
• การสื่่�อสารจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) และ
ให้้คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญลงนามรัับทราบ
• การสื่่�อสารนโยบายงดรัับหรืือให้้ของขวััญให้้แก่่คู่่�ค้้าในช่่วงเทศกาลสำำ�คััญ
• มาตรการการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส โดยไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล
หรืือผู้้�แจ้้งเบาะแส
16.6 พััฒนาสถาบัันที่่มีี� ประสิิทธิผิ ล มีีความรัับผิิดชอบ • การจััดโครงสร้้างการบริิหารงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ พร้้อมทั้้�งแต่่งตั้้�งให้้คณะ
และโปร่่งใสในทุุกระดัับ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม
บริิษััทสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
16.7 สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีกระบวนการตััดสิินใจ • การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง COSO-ERM 2017
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบ ครอบคลุุม มีีส่่วนร่่วมและ
มีีความเป็็นตััวแทนที่่�ดีีในทุุกระดัับการตััดสิินใจ • การประเมิินความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรและระดัับหน่่วยงาน รวมถึึงการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้าน ESG
• การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
• การจััดทำำ�แผนป้้องกัันและเตรีียมความพร้้อมในการจััดการภาวะวิิกฤติิิิิิิิิ������� ด้้วยระบบ
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
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• ลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเหตุุการณ์์ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นใน • ลดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น� ในสัังคม ทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชน
องค์์กร
• บริิษััทคู่่�ค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยอย่่างโปร่่งใส
• สร้้างความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า
และลดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งเป็็นการ
สนัับสนุุนการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น
ในสัังคม
• เกิิดการบริิหารจััดการงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี • ลดความเสี่่�ยงด้้าน ESG ที่่�ส่่งผลกระทบ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส่่ และตรวจสอบได้้
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
• สามารถบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย งขององค์์ ก รให้้ • ลดความเสี่่�ยงด้้าน ESG ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
• มีีการจััดการที่่�ดีีในภาวะวิิกฤติิิิิิิิิ�������
• สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียว่่าสามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
• สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้สภาวะวิิกฤติิิิิิิิหิ������� รืือเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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