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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) ได้จดั ท�ำรายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนขึ้นเป็นปีแรก (Disclosure 102-52) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการ
ด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลใน
ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ทีบ่ ริษทั ได้ดำ� เนินการเพือ่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงผู้สนใจได้รับทราบ โดยรายงานการ
พัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้น ครอบคลุมผลการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (Disclosure
102-50) ตามแนวทางการจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ
Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน
ระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) นอกจาก
นี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดเป้าหมายและมีการรายงานการด�ำเนินงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals: SDGs)
อีกด้วย

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45,

Disclosure 102-46)
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีน้ ำ� เสนอผลการด�ำเนินงานเฉพาะของ
ธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2562 ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท แอตลาส ออยล์ จ�ำกัด
บริษัท บีพีทีจี จ�ำกัด

เนื่ อ งจากอยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาแนวทางการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การ
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนธุรกิจอื่นอาศัยการก�ำกับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ
ผลการด�ำเนินงานของกิจการดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกน�ำมารวมในรายงาน
ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสีย อีกทั้งพัฒนาการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานผ่านรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืนให้ความครอบคลุมประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญและหน่วยธุรกิจ
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

เนื้อหาของรายงาน (Disclosure 102-54)
บริษัทได้มีการน�ำเสนอประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Material topics) ตามแนวทางของ GRI Standards ทั้งนี้เนื้อหาใน
รายงานฉบับนีไ้ ด้ครอบคลุมประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนของ
บริษัทที่ผ่านการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ

การรับรองการรายงาน
เนื้อหาหลักและข้อมูลส�ำคัญในรายงานฉบับนี้ได้ถูกทบทวนและ
ตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั (Disclosure 102-32) เพือ่ ให้
ความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่รายงานนั้นมีความถูกต้องสอดคล้องกับประเด็น
ส�ำคัญด้านความยั่งยืน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ช่องทางการติดต่อ (Disclosure 102-53)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม มีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำใดๆ
สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.: +66(0) 2168-3377, +66(0) 2168-3388
อีเมล: cg@pt.co.th
รายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นเสริ ม ของ
รายงานประจ�ำปี 2562 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานฉบับนี้สามารถเข้าถึง และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.
ptgenergy.co.th
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(Disclosure 102-14)

บริษทั ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั จำกผลกำร
ด�ำเนินงำนทีผ่ ำ่ นมำ ท�ำให้บริษทั ได้รบั กำรประเมินกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำ
ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ’’ (Excellent) เป็นปีที่ 3
ติดต่อกัน (2560-2562) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Director
หรือ IOD) และยังได้รับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
นอกจำกนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำไป
สู่สังคมอย่ำงยั่งยืน (Fuel Value to Community
living) โดยมีกำรน�ำกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืน “SD”
มำใช้ในกำรแบ่งปันคุณค่ำ (Shared value) และ
กำรพัฒนำคุณค่ำ (Development) เพื่อกำรส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม และสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั หรือ Community Living
ตลอดจนสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
องค์กำรสหประชำชำติ (Sustainable Development
Goals: SDGs)

6
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ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนในทุกๆ
มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้ เ ติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู ่ ไ ปกั บ กำรก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน กำร
สร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยังคงมุ่งพัฒนำและ
ยกระดับองค์กรสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• บริษทั ได้รบั กำรจัดให้อยูใ่ นกลุม่ Thailand Sustainability
Investment (THSI) หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562 ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 2 แสดงถึงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่มีกำรด�ำเนิน
ธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
ควบคู่ไปกับกำรเติบโตของบริษัท เพื่อสร้ำงผลตอบแทน
ต่อเนื่องในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน และ
• รำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor
Relations Awards) ประจ�ำปี 2562 จำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ในด้ำนพนักงำนซึง่ เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญในกำร
เติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืน บริษัทค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติต่อพนักงำน
• บริ ษั ท ได้ รั บ รำงวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถำนประกอบกิ จ กำรดี
เด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ประจ�ำปี
2562 จำกส� ำ นั ก งำนสวั ส ดิ ก ำรและคุ ้ ม ครองแรงงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 5
ส�ำหรับกำรพัฒนำทักษะพนักงำน บริษทั ได้รบั รำงวัล Thailand
Kaizen Award 2019 ประกอบไปด้วย
• รำงวัล Golden Award จำกผลงำน ซึ่งเข้ำประกวดใน
ประเภท Service Kaizen และ
• รำงวัล Silver Award ซึ่งเข้ำประกวดในประเภท Genba
Kaizen จัดโดยสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับรำงวัล ASEAN Business Awards
2019 จัดโดยสภำที่ปรึกษำธุรกิจอำเซียน (ASEAN Business
Advisory Council : ASEAN-BAC) ถึง 3 รำงวัล ได้แก่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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• รำงวั ล ประเภทธุ ร กิ จ พลั ง งำนขนำดใหญ่ ร ะดั บ อำเซี ย น
หรือ The winner under the category of 17 Priority
Integration Sectors: Energy (Large-Tier)
• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจทีม่ คี วำมโดดเด่นในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ หรือThe Country Winner, Skills Development
(Large-Tier) และ
• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นเพื่อสังคมอย่ำงยั่งยืน
หรือ The Country Winner, Sustainable Social
Enterprise (Large-Tier) ซึ่งแสดงถึงบริษัทมีกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำทักษะพนักงำนไปพร้อมกับกำรเติบโตขององค์กร
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง ให้ ค วำมส� ำ คั ญ ต่ อ กำรสร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ
สู่สังคม เช่น กำรให้ควำมรู้กับนักเรียน นักศึกษำ ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
โดยมีกำรจัดโครงกำร CSR เพื่อสังคมต่ำงๆ มำกมำย ทั้งโครงกำร
สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ได้มกี ำรน�ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น
โครงกำรปำล์มคอมเพล็กซ์ที่บริษัทร่วมทุน มีกำรด�ำเนินกำรผลิต
ภำยใต้หลักกำรของ Zero Waste และกำรบูรณำกำรเพื่อบริหำร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงยังให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนท�ำควำมดี ซึง่ เป็นกำรส่งเสริมกำรช่วยเหลือสังคม
สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร Integrity & Ethics ท�ำทุกสิง่ ให้ถกู ต้อง
เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
บริษัทต้องขอขอบพระคุณกลุ่มผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรด�ำเนินกำรของบริษัทโดยส่งเสริม
และให้กำรสนับสนุนด้วยดีเสมอมำ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัท
เติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวด้วยกันต่อไป

นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)
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วิสัยทัศน พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน
ผู้น�ำด้ำนบริกำรในธุรกิจพลังงำนครบวงจรของประเทศ

พันธกิจ
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้ำ พนักงำน และผู้ ใช้บริกำรทุกคน
บริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพ และบูรณำกำรเรื่องกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสร้ำงรำยได้ และเพิ่มมูลค่ำให้แก่องค์กรและคู่ค้ำทุกคน
มีควำมรับผิดชอบ และสนับสนุน
กิจกรรมที่เปนประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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คานิยมหลักของเรา เปนพลังขับเคลื่อนสูเปาหมาย
เพื่อความสําเร็จ และการเปนผูนํา

CTIC

กุญเเจสูการพัฒนาศักยภาพอยางไมหยุดยั้ง

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
กำรแสดงออกถึงควำมพยำยำม ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ที่จะรับฟังและเข้ำใจลูกค้ำ หน้ำที่ของตนเองในฐำนะที่เป็น ตำมหลักจรรยำบรรณ และ
(ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร) สมำชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งกำร กำรแสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์
ในกำรท�ำงำน รวมทั้ง
กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรและ มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน กำร
กำรผลักดันให้สมำชิกในทีม
ควำมคำดหวังของลูกค้ำรวมทั้ง แก้ไขปัญหำ กำรแลกเปลี่ยน
ควำมพยำยำมที่จะตอบสนอง ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น เคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์ และ
กฎระเบียบของบริษัท
ต่ำงๆ กับสมำชิกในทีม
ต่อควำมพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ
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กำรคิดหำวิธีกำรที่จะพัฒนำ
และประยุกต์ใช้ระบบงำน
กระบวนกำร และขั้นตอนใหม่ๆ
แทนที่ระบบงำน กระบวนกำร
หรือขั้นตอนกำรท�ำงำนปัจจุบัน
เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และพร้อมใช้งำน
ได้อยู่เสมอ

3/26/20 10:57 AM

ภาพรวมธุรกิจของ PTG
ธุรกิจของ PTG
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) (Disclosure 102-1)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
PTG
วันจดทะเบียนจัดตั้ง :
วันที่ 21 มีนาคม 2531
ผู้บริหารสูงสุด :
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 1,670,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ :
พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (Disclosure 102-2)
1. ธุรกิจจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก
1.1 ธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการ PT
1.2 ธุรกิจค้าส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน�้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจจ�ำหน่ายแก๊ส LPG
3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับสถานีบริการน�ำ้ มัน PT และการบริหารสินค้าคงคลัง
4. ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจผลิตจ�ำหน่ายไบโอดีเซลและน�้ำมันปาล์มบริโภค
5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ
6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

(Disclosure 102-2, (Disclosure 102-7))
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และบริษัทย่อยจ�ำหน่ายสามารถแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Product)

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และบริษัทย่อยจ�ำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับยานพาหนะต่างๆ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่
1.1 กลุ่มน�้ำมันดีเซล ได้แก่ น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “น�้ำมันดีเซล”) น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และ น�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B20
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1.2 กลุ่มน�้ำมันเบนซิน ได้แก่ น�้ำมันเบนซินออกเทน 95 น�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) และน�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “น�้ำมันเบนซิน”)
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ บ ริ ษั ท จ� ำ หน่า ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น น�้ ำ มั น ดี เ ซล
เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นกลุ่มลูกค้าหลักทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จ�ำหน่าย
จึ ง สอดคล้ อ งกั บ ประเภทรถยนต์ ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น�้ำมันดีเซล ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจ�ำหน่าย
น�้ำมัน B20 เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล การใช้พลังงาน
ทดแทน รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ บริษัทขยายธุรกิจ
เข้ามาในกรุงเทพ และปริมณฑลมากขึ้น ท�ำให้สัดส่วนการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเบนซินเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ (Disclosure 102-6)

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562
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2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น�้ำมันเชื้อเพลิง
(Non-fuel Product)

บริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค และบริโภค ผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ
Max Mart ที่มีสินค้ำมำกกว่ำ 2,000 รำยกำร และบริษัทยังมีร้ำน
อำหำรและเครื่องดื่มที่ได้รับกำรชื่นชม และยอมรับจำกผู้บริโภคใน
เรือ่ งรสชำติ และคุณภำพ ด้วยกำรบริกำรทีเ่ ป็นกันเองภำยใต้แบรนด์
ชือ่ กำแฟพันธุไ์ ทย, คอฟฟี่ เวิลด์ (Coffee World), ครีม แอนด์ ฟัดจ์
(Cream & Fudge), นิวยอร์ก ฟิฟท์ อเวนิว เดลี (New York Deli 5th
Ave.), และร้ำนอำหำรไทยเชฟเอ็กเพรส (Thai Chef Express)
นอกจำกนี้สินค้ำอุปโภค และบริโภคแล้ว บริษัทยังจ�ำหน่ำย
น�้ ำมั น เครื่ อ งคุณภำพสูงในรำคำย่อมเยำภำยใต้ แบรนด์ ชื่ อ PT
Maxnitron ซึง่ เริม่ เปิดตัวเมือ่ ปลำยปี 2559 รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลืน่
เครือ่ งยนต์ชนิดต่ำงๆ และบริษทั ยังมีบริกำรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำภำยในสถำนี

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง 96 %
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่นำ�้ มันเชือ้ เพลิง 4%

สัดส่วนรำยได้
จำกกำรขำย

บริกำร PT อีกด้วย ในปีทผี่ ำ่ นมำ บริษทั ยังได้รว่ มทุนเปิดศูนย์บริกำร
และซ่อมบ�ำรุงรถบรรทุกและรถขนส่งขนำดใหญ่ทคี่ รบวงจรแห่งแรก
ในประเทศไทยภำยใต้แบรนด์ชื่อ PRO TRUCK และศูนย์บริกำร
และซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ท่ีมีคุณภำพและครบวงจรจำกประเทศญี่ปุ่น
ภำยใต้แบรนด์ชื่อ AUTOBACS ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนและรอบด้ำนมำกขึ้น

บริษทั ยังมีกำรให้บริกำรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ำ และกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น โดยกำร
ให้บริกำรที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น กำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงกับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีรถ
บรรทุกน�้ำมันเป็นของตนเอง และกำรให้บริกำรรับฝำกน�้ำมันแก่
ผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น

น�้ำมันเบนซิน 28 %
น�้ำมันดีเซล 72 %

สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเบนซิน

ธุรกิจค้ำส่งน�้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำ
น�้ำมันรำยอื่น และ
ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม
(Wholesale) 6 %

สถำนีบริกำรน�้ำมัน
ประเภท COCO และ
DODO (Retail) 94 %

ปริมำณกำรขำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงของธุรกิจ
แยกตำมช่องทำง
กำรจัดจ�ำหน่ำย

หมำยเหตุ : สถำนีบริกำรประเภท COCO คือ สถำนีบริกำรน�้ำมันประเภทนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated )โดยด�ำเนินกำรภำย
ใต้ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก โดยสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซินและ
น�้ำมันดีเซลในแต่ละสถำนีบริกำรน�้ำมัน จะแตกต่ำงไปตำมลักษณะควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน�้ำมันแต่ละแห่ง สถำนีบริกำรประเภท DODO คือ สถำนี
บริกำรน�ำ้ มันประเภทนีจ้ ะด�ำเนินกำรโดยผูป้ ระกอบกำรสถำนีบริกำรน�ำ้ มันทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้ใช้เครือ่ งหมำยกำรค้ำ PT จำกทำงบริษทั หรือเรียกได้วำ่ เป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน�ำ้ มัน (Dealer
Owned Dealer Operated) โดยสถำนีบริกำรน�้ำมันประเภท DODO จะรับซื้อน�้ำมันมำจำกบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ แก่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเหล่ำนี้ เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนี กำรลงทุน และกำรบริหำรงำน
ธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ประกอบไปด้วย 1) ผู้ค้ำส่งน�้ำมันรำยอื่น หมำยถึง ผู้ค้ำส่งน�้ำมันที่สั่งซื้อน�้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันต่อให้กับผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น หรือผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันอิสระ หรือผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในธุรกิจ จึงมีกำรด�ำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งในธุรกิจ
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเรียกผู้ค้ำส่งน�้ำมันลักษณะนี้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำน�้ำมันประเภท Jobber”) 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันอิสระ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันขนำดเล็กที่ไม่ได้
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมันของผู้ค้ำน�้ำมันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำแสดงภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมัน หรืออำจใช้ตรำสัญญำลักษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนีบริกำร 3)ผู้ประกอบ
กำรอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงในธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงทีใ่ ช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งจักรกลต่ำงๆ ธุรกิจขนส่งทีใ่ ช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงในยำนพำหนะ ธุรกิจกำรเกษตรที่ใช้นำ�้ มันส�ำหรับ
เครื่องมือทำงกำรเกษตร และธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในกำรผลิต เป็นต้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั เอเวอร์เรสต์
ออยล์ จ�ำกัด
( EVO )

99.97 %

บริษัท แอลไพน์
ออยล์ จ�ำกัด
( APO )

บริษัท เอ็มไพร์
ออยล์ จ�ำกัด
( EPO )

99.97 %

บริษัท แอนดีส
ออยล์ จ�ำกัด
( AND )

บริษัท พลังงาน
พัฒนา 5 จ�ำกัด
( PP5 )

51.00 %

บริษัท อินโนเทค
กรีนเอ็นเนอยี
จ�ำกัด ( IGE )

บริษัท พีทีจี กรีน
เอ็นเนอยี จ�ำกัด
( PTGGE )

บริษัท บีพีทีจี
จ�ำกัด ( BPTG )

99.98 %

99.98 %

บริษัท โอลิมปัส
ออยล์ จ�ำกัด
( OLP )

99.99 %

บริษทั อาม่า มารีน
จ�ำกัด (มหาชน)
( AMA )

บริษทั ขนส่งน�ำ้ มัน
ทางท่อ จ�ำกัด
( FPT )

9.55 %

บริษัท พีพีจี
โลจิสติกส์
( PTGLG )

บริษัท พีพีพี กรีน
คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
( PPP )

24.00 %

99.99 %

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

40.00 %

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

99.99 %

บริษัท แอตลาส
ออยล์ จ�ำกัด
( ATL )

บริษัท พีระมิด
ออยล์ จ�ำกัด
( PMO )

บริษัท ปิโตรเลียม
ไทยคอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด ( PTC )

25.00 %

กลุ่มธุรกิจ
จ�ำหน่ายแก๊ส LPG

59.99 %

99.99 %

99.98 %

99.99 %

กลุ่มธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง
และธุรกิจค้าปลีก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) (PTG)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) (Disclosure 102-5)

บริษทั อินโนลิเจนท์
ออโตเมชั่น จ�ำกัด
( INA )

59.99 %

บริษัท เอ็มไพร์
เซอร์วิส โซลูชั่น
จ�ำกัด ( ESS )

60.00 %

กลุ่มธุรกิจ
บริหาร และ
จัดการระบบ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

74.99%
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บริษัท จิตรมาส
แคเทอริ่ง จ�ำกัด
( JTC )

99.99 %

บริษัท จี เอฟ เอ
คอร์ปอเรชั่น
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
( GFA )

99.99 %

บริษัท กาแฟ
พันธุ์ไทย จ�ำกัด
( PUN )

99.99 %

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม
และอาหาร

บริษัท สามมิตร
พีทีจี โปรทรัค
โซลูชัน เซ็นเตอร์
จ�ำกัด ( PTSC )

40.00 %

บริษัท สยาม
ออโต้แบคส์ จ�ำกัด
( SAB )

38.26 %

กลุ่มธุรกิจ
Auto Care
Services

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) (Disclosure 102-9)
สั่งซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงจากโรงกลั่น
น�้ ำ มันไทยออยล์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วย
ระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ มั น ที่
ทันสมัย และประสิทธิภาพสูงสุด
ด�ำเนินการขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงไปยังสถานี
บริการน�้ำมัน หรือคลังน�้ำมันทั่วประเทศ
ด้วยกองรถบรรทุกน�้ำมันของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย

การจัดซ�้อน�ำมัน
และการขนสง

การจัดเก็บน�ำมัน

บริษัท มีคลังน�้ำมันเพื่อจัดเก็บน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปทั้งหมด 11 แห่ง และมีศูนย์
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน�้ำมัน (LAB)
ที่คลังน�้ำมันเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำมัน นอกจากนี้บริษัท ยังมีหน่วย
ตรวจสอบน�้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
ส�ำหรับตรวจคุณภาพน�้ำมันที่จ�ำหน่ายใน
สถานีบริการน�้ำมัน PT

จัดส่งน�้ำมันให้กับ
สถานีบริการน�้ำมัน
และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
ค้าส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงที่
สัง่ ซือ้ น�ำ้ มันจากบริษัท

การจัดสงน�ำมัน

บริ ษั ท มี บ ริ ก ารขายปลี ก น�้ ำ มั น
เชือ้ เพลิง ประเภท COCO และ DODO
ผ่านสถานีบริการกว่า 2,027 สถานี
นอกจากนี้ยังมีบริการค้าส่งน�้ำมัน รูป
แบบการให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ดังนี้
1. ลูกค้าเป็นผู้รับน�้ำมันเอง
2. บริษัทท�ำการจัดส่งให้
กลุ่มลูกค้าที่สามารถขอรับบริการการ
ขายส่ง ได้แก่ ขนส่ง, อุตสาหกรรม,
การเกษตร, รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

การตลาดและ
การขาย

การบร�การ

บริษัทมีฐานลูกค้าบัตรสมาชิก
PT Max Card ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เพื่อช่วย
กระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายเพิ่มปริมาณการ
ซื้อน�้ำมันในแต่ละครั้ง

การมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ (Disclosure 102-13)
•
•
•
•
•
•
•
•

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน (IESG)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

PT SD_TH.indd 13

13

3/26/20 10:57 AM

สถานที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ
บริษัทมีคลังน�้ำมันครอบคลุมหลำยพื้นที่ เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บและส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งจำกโรงกลั่นน�้ำมันไทยออยล์มำพักที่
คลังน�้ำมันแต่ละแห่ง ก่อนกระจำยน�้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถำนีบริกำรน�้ำมันภำยใต้แบรนด์ PT ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง และลูกค้ำ
กลุ่มอุตสำหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีคลังน�้ำมันทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (Disclosure 102-3 ,Disclosure 102-4)
1. คลังน�ำมันลำปาง
ความจ� : 3.87 ลานลิตร
เลขที่ 102 หมู 10 ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

4. คลังน�ำมันนครสวรรค
ความจ� 6.65 ลานลิตร
เลขที่ 74 หมู 8 ตำบลมวงหัก
อำเภอพยุหะคีร� จังหวัดนครสวรรค
60130

6. คลังน�ำมันหนองแค
ความจ� 5.30 ลานลิตร
เลขที่ 6 หมู 9 ถนนพหลโยธ�น ตำบลหนองไขน�ำ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร� 18140

7. คลังน�ำมันแมกลอง
และศูนยตรวจสอบคุณภาพน�ำมัน
ความจ� 113.69 ลานลิตร
เลขที่ 88 หมู 1ถนนว�ธานว�ธ� ตำบลบางจะเกร็ง
อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

สำนักงานใหญ
เลขที่ : 90 อาคารซ�ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ
ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. คลังน�ำมันพิษณุโลก
ความจ� 7.69 ลานลิตร
เลขที่ 76/4 หมูที่ 2 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

3. คลังน�ำมันน�ำพอง
ความจ� 7.69 ลานลิตร
เลขที่ 291หมู 1 ถนน มิตรภาพ
ตำบลกุดน�ำใส อำเภอน�ำพอง
จังหวัดขอนแกน 40310

5. คลังน�ำมันสุร�นทร
ความจ� 6.2 ลานลิตร
เลขที่ 165 หมู 6 ตำบลสำโรง
อำเภอเมืองสุร�นทร
จังหวัดสุร�นทร 32000
8. คลังน�ำมันปกธงชัย
ความจ� 12.52 ลานลิตร
เลขที่ 333 หมู 12 ตำบลง�้ว อำเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30150

9. คลังน�ำมันชุมพร
ความจ� 26.54 ลานลิตร
เลขที่ 167 หมู 1 ตำบลทายาง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120

10. คลังน�ำมันปากพนัง
ความจ� 19.80 ลานลิตร
เลขที่ 96/5 หมู 4 ตำบลปากพนังฝงตะวันตก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศร�ธรรมราช 80140

บริษัทมีรถวิ่งโอนระหว่ำงคลังโดยมีจุดศูนย์กลำงอยู่ที่โรงกลั่นน�้ำมันไทยออยล์ที่อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี รถวิ่งจัดส่งกระจำยไป
ตำม Fleet ต่ำงๆ ปัจจุบันมี 6 Fleet คือ คลังสระบุรี คลังปักธงชัย คลังขอนแก่น คลังล�ำปำง คลังแม่กลอง และคลังชุมพร ใช้รถเทรลเลอร์
ขนำด 3 เพลำควำมจุ 36,000 – 45,000 ลิตร ในกำรวิ่งจัดส่งเพื่อให้ได้ปริมำณมำก เพื่อให้ต้นทุนต�่ำที่สุด เพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน
และก�ำไรทำงธุรกิจ
หมำยเหตุ : ในอดีตบริษัทใช้คลังน�้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน�้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน�้ำมัน และกลุ่มลูกค้ำในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) แต่
เนื่องจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่ำวไม่สูงมำก จึงไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรคลังน�้ำมัน บริษัทจึงหยุดใช้งำนคลังน�้ำมันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต ปริมำณ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงมีปริมำณมำกเพียงพอ บริษัทอำจพิจำรณำใช้คลังน�้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน�้ำมันอีกครั้ง
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จ�านวนสถานีบริการน�้ามันแยกตามประเภท และตามที่ตั้งรายภาค (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ปัจจุบันบริษัทมีสถำนีบริกำรภำยใต้ PT รวมทั้งสิ้น 2,027 สถำนี โดยแบ่งเป็น สถำนีบริกำรประเภท COCO จ�ำนวน 279 สถำนี และ
สถำนีบริกำรประเภท DODO จ�ำนวน 1,748 สถำนี
ภาคเหนือ
• สถานีบร�การประเภท COCO
จำนวน 359 สาขา
• สถานีบร�การประเภท DODO
จำนวน 72 สาขา

ภาคเหนือ

กรุงเทพและปร�มณฑล
• สถานีบร�การประเภท
COCO จำนวน 154 สาขา
• สถานีบร�การประเภท
DODO จำนวน 5 สาขา

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• สถานีบร�การประเภท COCO
จำนวน 540 สาขา
• สถานีบร�การประเภท DODO
จำนวน 88 สาขา

ภาคกลาง

ภาคตะวันตก
• สถานีบร�การประเภท
COCO จำนวน 219 สาขา
• สถานีบร�การประเภท
DODO จำนวน 35 สาขา

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
• สถานีบร�การประเภท COCO
จำนวน 163 สาขา
• สถานีบร�การประเภท DODO
จำนวน 26 สาขา

ภาคใต
• สถานีบร�การประเภท COCO
จำนวน 203 สาขา
• สถานีบร�การประเภท DODO
จำนวน 38 สาขา
ภาคใต

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายและกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน
กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทได้ผนวกเป้าหมายการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์
การด�ำเนินงานของบริษัท ที่เน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Disclosure102-20)
ทั้ ง นี้ บริ ษัทจึงได้ก�ำหนดกรอบการบริหารจั ด การให้ เ ป็ น แนวปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานสากล โดยมี น โยบายการด� ำ เนินงาน ดังนี้
(Disclosure102-29)

มิติเศรษฐกิจ

มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

• การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละประกอบ • มุ ่ ง เน้ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร • การด�ำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาความ ต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดท�ำขึ้นอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูถ้ อื หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และ
หุน้ เพือ่ สร้างและรักษาผลประกอบการทีด่ ี วิทยาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับ น�ำไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความ
สร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางด้าน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงาน สุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value
และน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วน
การเงินให้กับบริษัท
• มุง่ มัน่ ในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ได้เสียทุกภาคส่วน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
บริการทีด่ ี โดยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ในตลอดกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ • ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงาน พัฒนา
เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ หลี ก เลี่ ย งการท� ำ ให้ เ กิ ด รวมถึ ง ลดผล ศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพ
แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความ กระทบเชิงลบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใน ทุนมนุษย์ เพือ่ รองรับกับกลยุทธ์ของบริษทั
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดย ในด้านต่างๆ
สัมพันธ์กบั ลูกค้า
• การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี มี แนวทางการฟื ้ น ฟู เพื่ อ ชดเชยผลกระ
คุณภาพ โดยให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม ทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการปรับตัวเตรียมความพร้อมกับ
และการบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยน�ำ
ปรับตัวได้ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ
• ส่ ง เสริ ม การปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ในเรื่ อ งการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ พนั ก งาน
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
จัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้าง
บรรยากาศการมี ส ่ ว นร่ ว มและเป็ น ช่ อ ง
ทางให้ พ นั ก งานร่ ว มกั น แสดงพลั ง และ
จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศวิทยา รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวม
ถึงการระบุและประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญต่อธุรกิจ (Materiality) เพื่อน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการจัดการ
ความยั่งยืน
16
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• แนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
(Disclosure102-19, Disclosure102-22)

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร มีหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำ ให้คำ� แนะน�ำ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร และควำมยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท
คณะท�ำงำนก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำน และฝ่ำยจัดกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
มีหน้ำทีใ่ นกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และผลักดันกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยัง่ ยืน โดยก�ำหนดกลยุทธ์ และ
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
คณะท�ำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืนองค์กร มีหน้ำทีใ่ นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนโดยกำรด�ำเนินงำนทีเ่ ป็นเลิศ
ควบคู่กับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท
(BOD)
คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
(CGC)
คณะท�างานก�ากับ
ดูแลกิจการ
(CGM)
คณะท�างานพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร
(CSD)

• กลยุทธ์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 บริษัทได้มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์ โดยเน้นสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรเติบโตของบริษัท กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน และกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับชุมชนและสังคม
“Fuel Value to Community Living” สร้ำงควำมยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจของกลุม่ บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี และคูค่ ำ้ พันธมิตรต่อไปในระยะ
ยำว สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม มีกำรแบ่งปันคุณค่ำ (Share Value) และ กำรพัฒนำคุณค่ำ (Development)
จำกภำยในสู่ภำยนอก ซึ่งรวมถึงชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่ำงๆร่วมกัน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Development
Shared Value
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อแนะน�ำของผู้มีส่วนได้เสียจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรทีพ่ ฒ
ั นาและเติบโตได้
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน บริษทั จึงได้มกี ารรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอ
แนะของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงส�ำรวจความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ พัฒนาแผน/ แนวทางใน
การด�ำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้ (Disclosure102-43)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ระบุผู้ที่มีบทบาทและความส�ำคัญต่อธุรกิจ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ล้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน
ดังนั้น บริษัทจึงได้ท�ำการวิเคราะห์โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ความส�ำคัญต่อธุรกิจ และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นมีความ
สัมพันธ์กับธุรกิจอย่างไร
2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย
เมื่ อ บริ ษั ท ท� ำ การระบุ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ครบถ้ ว นแล้ ว จึ ง ท� ำ
การพิจารณาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และผลกระทบ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อด�ำเนินการวางแผนและสร้าง
ช่องทางมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสมต่อไป
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3. จัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
ด�ำเนินการการจัดล�ำดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบ
ที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การด�ำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความปลอดภัย
4. ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ด�ำเนินการระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ค�ำนึงถึงความแตกต่างกันตามลักษณะองค์กร พฤติกรรมของผู้มี
ส่วนได้เสีย และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และน�ำความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการมีส่วนร่วมมาก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดย
คณะท�ำงานพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร ก่อนการน�ำเสนอและรายงาน
ต่อคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการเพื่อพิจารณา (Disclosure 102-21)
ในปี 2562 บริษทั ได้มกี ารทบทวนกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายใน
และภายนอก โดยจัดล�ำดับและแบ่งกลุม่ ออกเป็น 7 กลุม่ หลัก ได้แก่
1) ผู้ถือหุ้น 2) ลูกค้า 3) พนักงาน 4) คู่ค้า 5) ชุมชน 6) หน่วยงาน
ราชการ และ 7) สถาบันการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ (Disclosure 102-40,
Disclosure 102-42 )
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ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้
นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน)

รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์,
การแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส, Road Show
ในประเทศและต่างประเทศ

2. ลูกค้า
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า,
(ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ) พบปะลูกค้า, Call Center
(1614),Whistleblowing,
ข้อร้องเรียนลูกค้า,
สื่อสังคมออนไลน์
3. พนักงาน
(พนักงาน และผู้บริหาร)

4. คู่ค้า
(ผู้ขายวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุ
อุปกรณ์, ผู้รับเหมา และผู้ให้
บริการ Outsource)

ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

Employee engagement
survey, ประชุมคณะกรรมการ
บุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ, Exit
interview, Salary survey,
กระบวนการประเมินค่างานและ
ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน, ประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย

หัวข้อในรายงาน

• ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และ • การก�ำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน • สถิติผลการด�ำเนินงาน
• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ
• การบริหารความเสี่ยง

• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน • ความรับผิดชอบ
ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด ปลอดภัยในการ
ต่อลูกค้า
ใช้งาน
• นวัตกรรม
• ได้รับบริการที่ดีและเป็นมาตรฐาน
• มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ทีห่ ลากหลาย
•
•
•
•
•
•

รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ
• การบริหารทรัพยากร
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
บุคคล
การส่งเสริมเรียนรู้และการพัฒนา
• นวัตกรรม
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
• สถิตผิ ลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
มีการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน

ประเมิน Supplier, Call Center • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส
• การก�ำกับดูแลกิจการ
(1614), Whistleblowing, การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา
• การบริหารห่วงโซ่
ประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชม • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ช�ำระค่าสินค้า
อุปทาน
สถานที่ประกอบการของคู่ค้า
และบริการตรงตามเวลา

5. ชุมชน
ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วม
• ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อย • การพัฒนาสังคมและ
(ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบพื้นที่สถาน ประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียน
มลพิษสู่ชุมชน
ชุมชน
ประกอบการ)
จากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, • ความปลอดภัยในชีวิต และที่อยู่อาศัย
• การจัดการสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Safety Week
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ และการใช้ทรัพยากร
ชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. หน่วยงานราชการ
(หน่วยงานราชการ
ที่ก�ำกับดูแล)

7. สถาบันการเงิน
(เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อ)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ,
กฏหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับ
จากภาครัฐ

• ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย
• การก�ำกับดูแลกิจการ
และนโยบายที่ก�ำหนด
• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
และการใช้ทรัพยากร
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ

การประชุมร่วมกับตัวแทนจาก
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่
• การก�ำกับดูแลกิจการ
สถาบันการเงิน ผลการประเมินของ ก�ำหนดในสัญญา รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ออก • การบริหารความเสี่ยง
สถาบันการเงิน
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• สถิติผลการด�ำเนินงาน
• จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ด้านเศรษฐกิจ
ธุรกิจ
• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
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การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
2. จัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Prioritization)
จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านความยัง่ ยืน โดยพิจารณา
จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความส�ำคัญ 3 ระดับ คือ มาก
ปานกลาง และน้อย โดยรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมในระดับ มาก
และปานกลางเท่านั้น

ในปี 2562 บริษัทได้ท�ำการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความ
ยั่งยืน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)
โดยค�ำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มี
ส่วนได้เสีย และขอบเขตของกระบวนการมีสว่ นร่วมกับผ้มู สี ว่ นได้เสีย
จะครอบคลุมผ้มู สี ว่ นได้เสียทุกกล่มุ โดยพิจารณาจากความเกีย่ วข้อง
ทางธุรกิจ ผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้จากการด�ำเนินงาน และความพร้อม
ของข้อมูล ตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผลต่อภายนอกองค์กร

3. ทวนสอบประเด็นส�ำคัญ (Validation)
รวบรวมและสรุปผลประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อเสนอ
ให้ฝา่ ยจัดการทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการ เป็น
ผูท้ บทวน พิจารณา รับรองผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความ
ยัง่ ยืน และพิจารณาเห็นชอบให้มกี ารเปิดเผยในรายงานความยัง่ ยืน
ประจ�ำปีของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้น�ำผลการประเมิน
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ของปี 2561 มาใช้ก�ำหนดเนื้อหา
ในรายงาน โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อประเด็นให้เหมาะสมกับองค์กร
ในมิติสังคม คือ ประเด็นเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ
1. ระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Identification)
บริษทั ได้รว่ มกันก�ำหนดประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ ตามมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจาก
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ แนวโน้มของธุรกิจโลก และ
ประเด็นส�ำคัญของอุตสาหกรรมใกล้เคียง

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ประจ�ำปี 2562 (Disclosure 102-47)

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

มาก

4

นวัตกรรม

8

กาซเรือนกระจก

11

ขยะ ของเสีย และมลพิษ

ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

7

การพัฒนาสังคม/ชุมชน

5

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2 การบริหารความเสี่ยง
3 การบริหารหวงโซอุปทาน
6 ความรับผิดชอบตอลูกคา
9 พลังงาน
10 น้ำ

เศรษฐกิจ
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การบร�หารความเสี่ยง
3. การบร�หารหวงโซอุปทาน
4. นวัตกรรม

สังคม
5. การบร�หารทรัพยากรบุคคล
6. ความรับผิดชอบตอลูกคา
7. การพัฒนาสังคม/ชุมชน

อม
8.สิก่งาแวดล
ซเร�อนกระจก
8. กาซเร�อนกระจก
9. พลังงาน
10. น�ำ
11. ขยะ ของเสีย และมลพิษ

นอย
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน และตัวชี้วัด
บริษัทได้จัดล�ำดับความส�ำคัญออกมาเป็น 11 ประเด็น และก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
GRI Standards ดังนี้

1

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานราชการ
สถาบันการเงิน

ชุมชน สังคม

คู่ค้า

ลูกค้า

ประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น
พนักงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดของบริษัท

• ผลประเมินโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
• จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

ความ
ความ
สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ GRI กับ SDGs

205-2

8,16

205-3

7

การพัฒนาสังคมและชุมชน

• จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และ
ชุมชน
• จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคม

8,11

5

การบริหารทรัพยากรบุคคล

• ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
• จ�ำนวนพนักงาน ที่ได้รับการ Training
ตาม Roadmap ที่วางไว้
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

404-1

102-30

3,8,11

404-2
403-2

2

การบริหารความเสี่ยง

• การจัดการ ติดตามและทบทวนความ
เสี่ยงระดับหน่วยงาน

4

นวัตกรรม

• จ�ำนวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน
นวัตกรรม

9

3

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

• คู่ค้ารายส�ำคัญที่รับทราบจรรยาบรรณ
ธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า

16

6

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

• ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้าแฟรนไชส์

8

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญ
กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อยอดขายน�้ำมัน
ผ่านคลังน�้ำมัน
• ค่าไฟฟ้าต่อยอดขายน�้ำมันผ่านสถานี
บริการ coco
• ค่าน�้ำต่อยอดขายน�้ำมันผ่านสถานี
บริการ coco

8

ก๊าซเรือนกระจก

9

พลังงาน

10

น�้ำ

11

ขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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307-1

8

12 ,7,13

302-1
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ (Disclosure 102-43) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยบริษัทมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษัท ได้
พิจารณาแล้วพบว่ามี 9 เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริษัท ได้แก่ เป้าหมายที่ 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 (Disclosure 102-12 )
เป้าหมายที่

เป้าประสงค์

ประเด็น
ความยั่งยืน

การด�ำเนินการ

ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ
8 : ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อ
เนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืนการจ้างงาน
เต็มที่ และการมีงานที่
มีคุณค่าส�ำหรับทุกคน
สงเสร�มการเร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

8.1 รักษาการเจริญ การก�ำกับดูแล • สร้างความตระหนักถึงความ • สร้างความสามารถ • ลดผลกระทบต่อ
เติบโตทางเศรษฐกิจ กิจการทีด่ ี
ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจด้วย ในการแข่งขันของ สังคมและ
ความโปร่งใส มีความรับผิด
บริษัทเพื่อการ
สิง่ แวดล้อม
8.2 เพิ่มความ
ชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
เติบโตอย่างยั่งยืน • เป็นแบบอย่างใน
หลากหลายทาง
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการ
สร้างความเชื่อมัน่
การด�ำเนินงานให้
เศรษฐกิจ ยกระดับ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความน่าเชื่อถือให้ องค์กรอืน่ ๆ
เทคโนโลยีและ
• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
กับผู้มีส่วนได้เสีย
นวัตกรรม รวมถึง
รายชื่อ Thailand
• สร้างโอกาสทาง
มุ่งเน้นการสร้าง
Sustainability Investment
ธุรกิจ
มูลค่าเพิ่มและ
(THIS) หรือ “หุ้นยั่งยืน”
สนับ สนุนการใช้
ประจ�ำปี 2561-2562 จาก
แรงงานในภาค
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
อุตสาหกรรม
ประเทศไทย
• ได้รับการประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการจากบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำ
ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”
(Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อ
กันจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัไทย (Thai
Institute of Director หรือ
IOD)
ความรับผิดชอบ • มีการส�ำรวจความพึงพอใจของ • สร้างความพึงพอใจ • ช่วยลดอุบัติเหตุ
ต่อลูกค้า
ลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ ของลูกค้ากลุ่มเดิม ท�ำให้เกิดความ
และส่งเสริมการ
ปลอดภัยต่อสังคม
บริการลูกค้าอย่างยั่งยืน
สร้างฐานลูกค้าใหม่ และชุมชน
• จัดท�ำมาตรฐานการให้บริการ
•
และคู่มือปฏิบัติงานส�ำหรับการ สามารถควบคุม
คุณภาพของการ
ให้บริการที่สถานีบริการ
• มีโครงการ Max Camp ซึ่งเป็น บริการในสถานี
บริการ
จุดพักรถส�ำหรับลูกค้าและ
นักเดินทาง
• พัฒนา Mobile Application

PT Max rewards
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เป้าหมายที่

เป้าประสงค์

ประเด็น
ความยั่งยืน

การด�ำเนินการ

ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ
8 : ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อ
เนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ และการมีงานที่
มีคุณค่าส�ำหรับทุกคน
สงเสร�มการเร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

การบริหาร
ความเสี่ยง

8.5 จ้างงานเต็ม
การพัฒนา
อัตราอย่างมี
สังคม และ
ประสิทธิภาพและ ชุมชน
เป็นงานที่มีคุณค่า
ส�ำหรับผู้ชายและ
ผู้หญิงทุกคน รวมถึง
เยาวชนและผู้พิการ

• มีการประเมินความเสี่ยงระดับ • สามารถจัดการ
องค์กรและระดับหน่วยงาน
ความเสีย่ งของ
• สร้างความตระหนักถึงความ
องค์กรโดยรวม
ส�ำคัญของการบริหารความ
ให้อยูใ่ นระดับที่
เสี่ยงรวมถึงส่งเสริมการสร้าง
ยอมรับได้
วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กร
• มีโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการของบริษัท

• ปฏิบัติตาม
• สร้างโอกาสและ
กฎหมายในการ
ความเท่าเทียม
จ้างคนพิการใน
ทางอาชีพให้กลุ่ม
สถานประกอบการ คนพิการเพือ่ ให้
• ได้รับบริการ/
มีรายได้ สามารถ
การปฏิบัติจาก
เลี้ยงดูตัวเองและ
พนักงานของคน
ครอบครัวได้
พิการที่เป็นส่วน • พัฒนาทรัพยากร
หนึ่งในการด�ำเนิน มนุษย์ที่จะเป็น
กระบวนการทาง
ก�ำลังในการ
ธุรกิจของบริษทั
ช่วยกันพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
สังคมใน
ระยะยาว

การบริหาร
• มีการวัดระดับความผูกพันของ • ได้รับความคิดเห็น
ทรัพยากรบุคคล พนักงานที่มีต่อองค์กรอย่าง
จากพนักงานที่
สม�่ำเสมอ
หลากหลายในการ
• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ก�ำหนดแนวทาง
ในสถานประกอบการ เพื่อส่ง
พัฒนาบริษัทเพื่อ
เสริมให้พนักงานรวมกลุ่มใน
ส่งเสริมให้มกี าร
การหารือกับบริษัท
เติบโตร่วมกับ
• จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็น องค์กรไปด้วยกัน
ของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการ
อย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน และความคาดหวังต่อ • เพิ่มแรงจูงใจและ
สวัสดิการในอนาคต
ประสิทธิภาพ
• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การท�ำงานของ
ตาม Training Road Map
พนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• ลดความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

พนักงานมีความสุข
ในการท�ำงาน เป็น
แรงงานที่มีศักยภาพ
ของสังคม ช่วยสร้าง
และพัฒนาคุณค่า
สู่สังคมอย่างยั่งยืน
เช่น การมีส่วนร่วม
กับชุมชน การช่วย
กันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้ต้องการโอกาส
ในสังคม เป็นต้น
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เป้าหมายที่

เป้าประสงค์

ประเด็น
ความยั่งยืน

การด�ำเนินการ

ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ
16 : ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุข และเอื้อต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงในทุก
ระดับ
สงเสร�มสันติภาพ
และการเขาถึงระบบ
ยุติธรรมอยาง
เทาเทียม

9 : สร้างโครงสร้างพื้น
ฐานที่มีความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน
สงเสร�ม
อ�ตสาหกรรมที่
ยั่งยืนและนวัตกรรม
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16.5 ลดการทุจริต การก�ำกับดูแล • มีคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการ • มีมาตรการป้อง • ลดการทุจริต
และการรับสินบนทุก กิจการทีด่ ี
และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กันการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคม
รูปแบบ
กิจการ เพื่อให้การด�ำเนินการ
คอร์รัปชัน
ทั้งภาครัฐและภาค
ของบริษัทเป็นไปตามหลักการ • ลดต้นทุนในการ
เอกชน
16.6 พัฒนาสถาบัน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ด�ำเนินการ
ที่มีประสิทธิผล มี
ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ
ความรับผิดชอบและ
ทางธุรกิจ
โปร่งใสในทุกระดับ
• ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
16.7 สร้างหลัก
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ประกันว่าจะมี
การทุจริต (CAC)
กระบวนการ
• มีมาตรการการรับเรื่องร้อง
ตัดสินใจที่มีความ
เรียนและแจ้งเบาะแส โดย
รับผิดชอบ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้
ครอบคลุมการมี
ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส
ส่วนร่วมและมีความ
• มีความโปร่งใสใน • บริษทั คู่ค้าด�ำเนิน
เป็นตัวแทนที่ดีในทุก การบริหารห่วง • มีการจัดท�ำนโยบายในการ
จัดหาและคัดเลือกคู่ค้า และ
ธุรกิจด้วยความ
การด�ำเนินธุรกิจ
ระดับการตัดสินใจ โซ่อุปทาน
จรรณยาบรรณธุ
ร
กิ
จ
ส�
ำ
หรั
บ
สุจริต และลดการ
กั
บ
คู
ค
่
า
้
ช่
ว
ยสร้
า
ง
ในการบริหารห่วงโซ่
บริษัทคู่ค้า
ทุจริต คอร์รัปชั่น
มูลค่าเพิ่มให้กับ
อุปทาน
• ทบทวนและปรับปรุง
สนับสนุนการต่อ
องค์กรในการ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ต้านการทุจริต
เติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทานให้มี
คอร์รัปชั่นในสังคม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังให้
ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า
9.2 สนับสนุนการ นวัตกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างรอบด้านและ
ยั่งยืน
9.4 ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
และปรับปรุงให้
อุตสาหกรรมมีความ
ยั่งยืนโดยเพิ่มการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม
ที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น

• มีโครงการ พีพีพี กรีน
คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดการ
ผลิตแบบ Zero Waste
• ได้รับรางวัลเหรียญทองและ
เหรียญเงินจากการเข้าประกวด
รางวัล Thailand Kaizen
Awards 2019
• จัดตั้งส่วนงาน Business
Innovation and Incubation
ขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ดูแลงาน
ด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ

• สามารถน�ำสิ่ง
• ลดปริมาณของเสีย
เหลือใช้กลับมา
ในกระบวนการ
ใช้ประโยชน์ได้
ผลิตที่จะส่งผล
ทั้งหมด
กระทบต่อ
• บริหารต้นทุนให้มี
สิ่งแวดล้อม โดย
ประสิทธิภาพสูงสุด จะถูกส่งกลับเป็น
• ส่งเสริมความ
พลังงานหมุนเวียน
สามารถในการ
ที่สะอาด
แข่งขันและการ
เติบโตของธุรกิจ
• พัฒนาสินค้า และ
บริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า
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เป้าหมายที่

เป้าประสงค์

ประเด็น
ความยั่งยืน

การด�ำเนินการ

ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม
1 : ยุติความยากจน 1.1 ขจัดปัญหา
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ความยากจน
ขจัดความยากจน

11 : ท�ำให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ มีความทั่วถึง
ปลอดภัย พร้อมรับ
การเปลี่ยน แปลงและ
ยั่งยืน
สรางเมืองและ
การตั้งถิ�นฐาน
ที่ปลอดภัย

การพัฒนาสังคม • มีนโยบายการสรรหาพนักงาน • พนักงานประจ�ำมี • สร้างอาชีพให้กับ
/ชุมชน
ประจ�ำสถานีบริการที่ให้ความ
คนในชุมชนให้มี
ความเข้าใจ และ
ส�ำคัญกับบุคลากรในพื้นที่ โดย สามารถให้บริการ งานท�ำ และ
การประกาศรับสมัครพนักงาน คนในพื้นที่ได้อย่าง สามารถ
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานี
ดูแลตนเองได้
เหมาะสม
บริการที่จะเปิดใหม่
• มีโครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ
PT จัดให้เป็นโครงการที่ PT
สนับสนุนเสริมสร้างอาชีพให้
คนในท้องถิ่น

11.1 สร้างหลัก
การพัฒนาสังคม • ส่งเสริมให้ความรู้และการฝึก • สร้างความปลอด- • คนในท้องถิ่นมี
ประกันการบริการ / ชุมชน
สภาพแวดล้อม
ซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงาน ภัยให้แก่พนักงาน
ขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ
ความเป็นอยูท่ ี่
ในบริษัท และบุคคลภายนอก • สร้างความเชื่อมั่น
ปลอดภัย ตลอดจน
• มีโครงการขับขี่ปลอดภัยไป
และความสัมพันธ์ ปลอดภัย ช่วยลด
ยกระดับการพัฒนา
ปัญหาสังคม
กับพีทีประจวบ เอฟซี โดย
ที่ดีกบั ชุมชน
ชุมชนแออัด
• คุณภาพชีวิตความ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด
เป็นอยู่ของชุมชน
(มหาชน)
11.2 จัดให้มีการเข้า
ดีขึ้น
ถึงระบบคมนาคม
ที่ปลอดภัย และ
ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน
และพัฒนาความ
ปลอดภัยบนท้อง
ถนน

มิติสิ่งแวดล้อม
7.2 เพิ่มส่วน
พลังงาน
• มีโครงการส่งเสริมการใช้
• ปริมาณการใช้
• ลดผลกระทบต่อ
แบ่งของพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
ไฟฟ้าในส�ำนักงาน สิ่งแวดล้อมจาก
หมุนเวียนในสมดุล
โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ใหญ่ในปี 2562
การเปลี่ยนแปลง
การใช้พลังงาน
รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด
ปรับตัวลดลงจากปี สภาพภูมิอากาศ
• ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ปิด
ที่ผ่านมา
7.3 เพิ่มอัตราการ
ไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อ
• ลดการใช้พลังงาน
ปรับปรุง
เลิกการใช้งานหรือหมดความ
และลดค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพ
จ�ำเป็นต้องใช้งาน และก�ำหนด บริษัทลดลง
การใช้พลังงาน
ช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้เหมาะสม • ลดค่าไฟฟ้าใน
กับช่วงเวลาที่ใช้งาน
สถานีบริการน�ำ้ มัน
•
มี
โ
ครงการโซลาร์
ร
ฟ
ู
สถานี
13 : ด�ำเนินการอย่าง 13.3 สร้างความ
บริการน�้ำมัน
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ ตระหนักรู้และขีด
•
มีการใช้น�้ำมัน B20 กับรถ
ความสามารถของ
การเปลี่ยนแปลง
ขนส่งของบริษัท
สภาพภูมิอากาศ และ มนุษย์และสถาบัน
ในการบรรเทาการ
ผลกระทบ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับ
ตัว และลดผลกระทบ
7 : สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน
ใหทุกคนเขาถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ไดตามกำลังของตน

ดำเนินการอยางเรง
ดวนเพ�่อแกปญหา
โลกรอน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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เป้าหมายที่

เป้าประสงค์

ประเด็น
ความยั่งยืน

การด�าเนินการ

ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม
และสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม
12 : สร้ำงหลักประกัน 12.2 บริหำรจัดกำร ขยะ ของเสีย
ให้ มี รู ป แบบกำรผลิ ต อย่ำงยัง่ ยืนและใช้ และมลพิษ
และกำรบริโภคทีย่ งั่ ยืน ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สรางรูปแบบ
การผลิตและ
การบร�โภคทียั่งยืน

12.4 บริหำรจัดกำร
สำรเคมีและของ
เสียทุกประเภท
อย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
12.5 ลดกำรสร้ำง
ขยะในปริมำณมำก
โดยวิธีกำรป้องกัน
ลดกำรใช้ รีไซเคิล
และน�ำกลับมำใช้
ใหม่

14 : อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำก
มหำสมุทร ทะเล และ
ทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน เพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
ทะเลอยางยั่งยืน
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14.2 บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ
และปกป้องระบบ สังคม/ชุมชน
นิเวศชำยฝั่งอย่ำง
ยั่งยืน

• มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในด้ำน • บริหำรจัดกำรสิ่ง • ควบคุมมลพิษ/
ลดปริมำณขยะที่
สิ่งแวดล้อม ในกำรบริหำร
แวดล้อมให้สอด
จัดกำรมลพิษและของเสียให้มี คล้องกับกฎหมำย จะส่งผลกระทบ
ประสิทธิภำพ
• ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ต่อสิ่งแวดล้อม
• มีกำรควบคุมสำรเคมีที่เป็น
ให้องค์กร
อันตรำยและส่งไปก�ำจัดโดย
บริษัทที่ได้รับอนุญำต
• มีกำรควบคุมมลพิษและของ
เสียไม่ให้เกินกว่ำค่ำที่กฏหมำย
ก�ำหนด
• มีโครงกำรยำงหล่อดอก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ยำงให้
คุ้มค่ำมำกขึ้น และช่วยลดขยะ
ของยำงที่ไม่ใช้งำนแล้ว

• ในปี 2562 บริษัทมีโครงกำร • สร้ำงควำมร่วมมือ • สร้ำงและพัฒนำ
ปกป้องระบบนิเวศชำยฝั่ง
ในกำรพัฒนำสังคม พื้นที่เป้ำหมำย ให้
บริเวณป่ำชำยเลนใกล้คลัง
ชุมชน สิง่ แวดล้อม มีส่งิ แวดล้อมที่ดี
น�้ำมันแม่กลอง เพื่อส่ง
ระหว่ำงบริษัท กับ ขึ้น เพื่อกำรศึกษำ
เสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
หน่วยงำนรำชกำร เรียนรูร้ ะบบนิเวศ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่
ชุมชน และ
ป่ำชำยเลนของ
โครงกำร พีที รวมพลัง
ประชำชน
เด็กนักเรียน และ
รวมใจ ร่วมกันสร้ำงสุขแก่
ในพื้นที่
ส่งผลต่อคุณภำพ
ชุมชน เป็นโครงกำรอนุรักษ์
ชีวิตควำมเป็นอยู่
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ที่ดีต่อชุมชน
และโครงกำรพัฒนำร่วมกัน
• เป็นต้นแบบกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนท้องถิ่น :
พัฒนำพื้นที่รอบ
ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบำง
คลังน�้ำมันเพื่อ
จะเกร็ง ส�ำนักงำนบริหำรจัด
ขยำยไปยังชุมชน
หำทรัพยำกรฯ โรงเรียนบ้ำน
อื่นในพื้นที่ต่ำงๆ
ฉู่ฉี่ รพ.สต.บ้ำนฉู่ฉี่ และผู้น�ำ
ต่อไป
ชุมชน โดยมีเป้ำหมำย สร้ำง
และพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย ให้
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อกำร
ศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำชำย
เลนของเด็กนักเรียน และส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่
ดีต่อชุมชน
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การก�ำกับดูแลกิจการ
ความส�ำคัญ (Disclosure 103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้
พนักงาน เป็นคนดี ท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส ควบคูไ่ ป
กับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่าย น�ำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมีการทบทวนทุกปี
เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บัน เหมาะสมกั บภาวการณ์และสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้ สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ ก�ำหนดขึ้นเพิ่ม
เติม ซึง่ เป็นการยกระดับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล อีกทัง้ แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำ
หน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั สอดคล้อง
กั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ
ด้านความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท

การมุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วย
การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริม
การสร้างค่านิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อ
ถือและความเชื่อมั่น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยลดความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงาน (Disclosure 103-3)
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ (Disclosure 102-18 ,Disclosure 102-22 ,Disclosure 102-23)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ฝ่าย
กฎหมาย
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ฝ่ายความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่ายนโยบายและ ฝ่ายประกันและ
กลยุทธ์องค์กร บริหารระบบ
คุณภาพ

ฝ่ายบริหาร
Supply Chain

ฝ่ายโลจิสติกส์
น�้ำมัน

ฝ่าย
การขาย

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายการตลาด
และลูกค้า
สัมพันธ์

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่าย Business
Intelligence

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
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ข้อมูลของคณะกรรมกำรบริษัท

ชาย 8 คน

3 ท่าน
อายุ
60-69 ปี

30%
4 ท่าน
อายุ
50-59 ปี

หญิง 2 คน

40%
30%

คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยจ�านวน 10 คน

3 ท่าน
อายุ
70-79 ปี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

20%
40%

80%

เป็นกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

คณะกรรมการสรรหารและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

67%
67%

เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรด�ำรง
ต�ำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 2 ปี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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การสรรหาคณะกรรมการ (Disclosure 102-24)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ
ตามที่ก�ำหนด โดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ สัญชาติ ศาสนา และอายุ โดยจัดท�ำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยท�ำให้การสรรหากรรมการมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
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> ธุรกิจ/การจัดการ

10 คน

> เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโดยตรง

4 คน

> เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโดยออม

3 คน

> การวางแผนเช�งกลยุทธ

4 คน

> บัญช�-ตรวจสอบบัญช�

2 คน

> การบัญช�อื่นๆ

2 คน

> การเง�น-การบร�หารการลงทุน

1 คน

> การเง�นอื่นๆ

1 คน

> เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 คน

> กฎหมาย

1 คน

> การกำกับดูแลกิจการ

1 คน

> เศรษฐศาสตร

3 คน

> การคาระหวางประเทศ

2 คน

> บร�หารความเสี่ยง

1 คน

> โลจ�สติกส

3 คน

> ว�ศวกรรม

1 คน

> อื่นๆ

2 คน

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Disclosure 102-28)
เพือ่ ให้การก�ำกับดูและกิจการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินของปี 2562 มีดังนี้
ชื่อคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รายคณะ (ร้อยละ)
รายบุคคล (ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

99.60
98.90
100
100
100
98.15

100
100
100
100
100
100

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ (Disclosure 102-27)
บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ดังนี้
หลักสูตร

ผู้จัดการอบรม

หลักสูตร CHAIRMAN FORUM 2019 “Successful Corporate
Culture Change : From Policy to Practices”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (SEAC)

Design Thinking Deep Dive for Executive Board
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(Biomass Recovery Technology for Economic Value Added)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8

จ�ำนวนคณะ
กรรมการที่เข้าร่วม

1
10
1
1
1

จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
บริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดระดับสากล และระดับประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำกับดูแลกิจการ อาทิ (Disclosure 102-16)
•
•
•
•

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

PT SD_TH.indd 31

•
•
•
•

แนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า
แนวปฏิบัติด้านภาษี
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• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ คณะกรรมการ
บริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม
นอกจากนี้บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รบั การต่ออายุการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และก�ำลังด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองต่อไป
• การสื่อสารภายในและภายนอก (Disclosure 205-2)
บริษัทได้มีการอบรม ให้กับพนักงาน โดยในปี 2562 จัดหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ จ�ำนวน 279 คน และยังสร้าง CG
Awareness ทั้งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างสม�่ำเสมอ การจัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการ
ต่อต้านการทุจริต การก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการท�ำหนังสือแจ้งไปยัง ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ เพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่
ของก�ำนัล และจัดงานเลี้ยงรับรอง เป็นประจ�ำทุกปี
• การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
• บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง…อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา ทีจ่ ดั ขึน้ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาคประชาชน และภาครัฐได้จดั
ขึน้ เพือ่ ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านคอร์รปั ชันทัง้ ในภาคประชาชน ภาคราชการ และเอกชนให้เข้มแข็ง และมีพลังมากขึน้

• บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใช้
ในการด�ำเนินงานวิจัยในโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) และ บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ทริส)
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• บริษัทเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics for Sustainable
Development : จรรยาบรรณ น�ำ ธุรกิจยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน�้ำ) จังหวัด
นนทบุรี ซึง่ ในปีนไี้ ด้รบั เกียรติอย่างสูงจากท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ .นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธฯี พร้อม
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Business Ethics for Sustainable Development”
• กระบวนการรับข้อร้องเรียน (Disclosure 102-17)
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระท�ำผิด
ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อันน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินของบริษัท ทั้งจาก
พนักงานภายใน และบุคคลภายนอกในรอบปีที่ผ่านมา
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เว็บไซต์บริษัท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายธรรมดา
		
		
		
		

www.ptgenergy.co.th
whistleblower@pt.co.th
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

สรุปผลการด�ำเนินงาน (Disclosure 205-3)
ผลการด�ำเนินงาน
2561
ผลการประเมินโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

เป้าหมาย

2562

2562

94% 96%
0
0

95%
0

หมายเหตุ : ในปี 2562 มีการรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจ�ำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 เรื่อง และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ยง
ความส�ำคัญ (Disclosure 103-1)
จากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ
อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งใหม่ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ (Emerging Risk) ซึง่ ถือเป็น
ความท้าทายส�ำหรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่บริษัทจะต้อง
เผชิญ บริษัทจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันทุกระดับ ทัง้ ในระดับองค์กร ระดับ
ฝ่าย และกระบวนการ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจะช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสและลดความไม่แน่นอนของ
ผลการด�ำเนินงานโดยรวม สร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และผู้มีส่วน
ได้เสียในการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ท�ำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานต้องมีการปรับตัวอย่าง
มากเนือ่ งจากผูบ้ ริโภคหันมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน
มากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต
อย่างมาก ซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วันของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท�ำให้
ผูป้ ระกอบการต้องผลิตสินค้าหรือบริการให้ทนั สมัย รวดเร็ว และตรง
ตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
ของบริษทั อย่างมากทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจเติบโตได้ในสถานการณ์ปจั จุบนั
บริษัทจึงได้มีการปรับกระบวนการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยใช้โมเดล SCOR (Supply Chain Operation
Reference model) มาบริหาร Supply Chain รวมไปถึงการท�ำงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจากวิธี Manual
เป็นการใช้เทคโนโลยีหรือ Automatic มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนา Software บน Mobile Application เพื่อให้ตอบสนอง
ลูกค้าที่มีความต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่ง
ขึ้น นอกจากความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีแล้ว
ยังมีความท้าทายในเรือ่ งของความผันผวนของราคาน�ำ้ มันทีเ่ กิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สงครามระหว่างประเทศ หรือภาวะเศรษฐกิจ
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ของโลกที่ค่อนข้างถดถอย ท�ำให้เกิดความผันผวนของราคาน�้ำมัน
ซึ่งท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบโลกสูงขึ้นอย่างมาก แต่ส�ำหรับประเทศไทย
นั้น รัฐบาลมีกองทุนราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงช่วยรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ซึ่งช่วยลดผล
กระทบได้มากจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทนั้นจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระดับองค์กรที่หลากหลาย
และอาจท�ำให้ธุรกิจไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดได้ บริษัท จึง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดระดับ
ความเสี่ยง และป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และยังให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ กับการบริหารความเสีย่ ง
ตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทั้ ง ยั ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นความ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)
หรือ ESG โดยบูรณาการประเด็นด้าน ESG กับการจัดการความเสีย่ ง
ขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ด้วย

สิ่งแวดล้อม

สังคม

บรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
องค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม และเพื่อให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการ ท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแล
และสนับสนุนให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พร้อม
ทั้งรายงานสถานะความเสี่ยง การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Disclosure 102-30)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(ส่วนงานบริหารความเสี่ยง)

คณะท�ำงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และผู้อ�ำนวยการฝ่าย

ผู้จัดการส่วน/
ผู้จัดการแผนก

หัวหน้าแผนก/พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Disclosure 102-11)
ระดับองคกร (Organization level)

ว�สัยทัศน (Vision)

นโยบาย (Policy)

พันธกิจ (Mission)
การ

สื่อส

1. สภาพแวดลอม
ในองคกร

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

กลยุทธ/เปาหมายของหนวยงาน
(Strategies & Objective)

ระบบ

ระดับปฏิบัติการ (BU level)

สาร
สนเท
ศ

กลยุทธ/เปาหมายขององคกร
(Strategies & Objective)

การปฏิบัติงานประจำและการตัดสินใจ
(Day-to-day operation & Decision Making)

โครงการ (Project)

กระบวนการ (Process)

2. กำหนด
วัตถุประสงค

8. ติดตาม
ประเมินผล

7. รายงาน
ความเสี่ยง

กระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง
(ERM Process)

6. จัดการ
ความเสี่ยง

าร

3. ระบุ
เหตุการณ

4. ประเมิน
ความเสี่ยง
5. ประเมิน
มาตรการควบคุม

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ด�ำเนินการตามแนวทางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ มีองค์ประกอบการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective Setting)
3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
6) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนงานบริหารความเสี่ยง น�ำนโยบาย
และระบบการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติในระดับกระบวนการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รับผิดชอบให้ส่วนงาน/แผนกด�ำเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง รวมถึง ติดตามและรายงานความคืบหน้าของ
แผนจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประสานงานและสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบรับทราบ พร้อมทั้ง
สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

36

PT SD_TH.indd 36

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562

3/26/20 10:57 AM

ผลการด�ำเนินงาน (Disclosure 103-3, Disclosure 102-15)
ในปี 2562 บริษทั ได้ทำ� การระบุและประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร จัดท�ำตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators : KRIs) และก�ำหนด
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ภายใต้มาตรการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ จัดอบรมและให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งให้
กับคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจน�ำไปปฏิบัติ
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าตลาดและราคาน�้ำมัน
ความเสี่ยงในการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่เกิดสถานการณ์รุนแรงที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ หรือท�ำให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก
• ความเสี่ยงในการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ • ความเสีย่ งจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

•
•
•
•
•

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุกจิ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต หรือประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
ใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
บริษัทจึงได้มีการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม
มาตรการในการจัดการเพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Disruptive technology) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท�ำให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย
ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากการเกิดน�้ำมันรั่วไหลจากกระบวนการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Disruptive technology)
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีกำ� ลังมีบทบาทเข้ามาช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กบั การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของคนเรา ชีวติ รูปแบบใหม่ในโลก
ดิจิทัลก�ำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
การพัฒนานวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ทบทวนและปรับกลยุทธ์ของบริษทั ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภค เช่น การจัดท�ำ Digital Transformation Journey ให้สอดคล้องกับ Strategic Theme
“PTG Digitalization” และการพัฒนา Mobile Application ของบริษัท ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การ
ค้นหาท�ำเลทีต่ งั้ ของสถานีบริการ ตรวจสอบคะแนนบัตรสมาชิก การแลกแต้ม หรือการโอนแต้ม ฯลฯ รวมถึงการน�ำระบบ RPA (Robotic
Process Automation) มาใช้ในกระบวนการท�ำงานเพื่อลดเวลา ข้อผิดพลาด รวมถึงช่วยให้การท�ำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)
ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นควำมเสี่ยงที่มีควำมท้ำทำยต่อกำรกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำก และมีแนว
โน้มที่จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกหำกมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพหรือไม่มีกำรเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เช่น ภัยแล้ง หรืออุทกภัยที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกซึ่งส่งผลต่อปริมำณผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้กำรบริโภค
น�้ำมันผ่ำนสถำนีบริกำรในประเทศ โดยเฉพำะในภำคเกษตรลดน้อยลง หรือท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดส่งน�้ำมัน และเปิดสถำนี
บริกำรได้ในพืน้ ทีท่ เี่ กิดอุทกภัย และจำกผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศทัง้ ภำครัฐและเอกชนรวมถึงสังคมจึงมีกำร
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพื่อสนับสนุนพลังงำนสะอำดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อรองรับกับผลกระทบที่อำจเกิด
ขึ้น บริษัทจึงได้มองหำโอกำสจำกกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจปำล์มน�้ำมันครบวงจรเพื่อต่อยอด
ธุรกิจพลังงำนทดแทน ศูนย์บริกำรและซ่อมบ�ำรุงรถยนต์และรถบรรทุกขนำดใหญ่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจำกนี้
ยังมีโครงกำรติดตั้งโซลำร์รูฟที่สถำนีบริกำร เพื่อลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์วิกฤติและกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(Business Continuity Management)
จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้หลำกรูปแบบในปัจจุบนั ไม่วำ่ จะเป็นภัยธรรมชำติหรือภัยจำกมนุษย์กต็ ำม ซึง่
ภัยคุกคำมเหล่ำนี้อำจก่อให้เกิดผลกระทบหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งต่อควำมปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน สังคม ชุมชนใกล้เคียง รวม
ถึงควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์วิกฤติที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีแผนบริหำร
สภำวะวิกฤติต่ำงๆ เช่น แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันกำรก่อวินำศกรรม แผนฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ เป็นต้น โดย
ก�ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งภำยในบริษัท รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงำนรวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดควำมเชื่อมั่นว่ำหำกเกิดสถำกำรณ์วิกฤติขึ้นจะสำมำรถน�ำแผนมำปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแผนรองรับ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ไว้รองรับสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดย
มีกำรทบทวนและทดสอบแผนฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องหำก
เกิดสถำนกำรณ์วิกฤติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดน�้ำมันรั่วไหลจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน
กำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมีเป็นหนึ่งในเรื่องที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรรองรับสถำนกำรณ์ เนื่องจำกกำรรั่วไหลของน�้ำมันและ
สำรเคมีปริมำณมำกหรือกำรรัว่ ไหลอย่ำงต่อเนือ่ ง สำมำรถก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ต่อสิง่ มีชวี ติ สุขภำพของมนุษย์ ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม
ในพืน้ ทีไ่ ด้ ดังนัน้ บริษทั จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรป้องกันกำรรัว่ ไหล ควบคูไ่ ปกับกำรเตรียมพร้อมเพือ่ ตอบสนองในกรณีฉกุ เฉิน และกำรติดตำม
ตรวจสอบกระบวนกำรรักษำ ควำมปลอดภัย และควำมพร้อมใช้งำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ ถัง ท่อ ให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมัน (Oil Industry Environmental
Safety Group Association : IESG ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับมำตรฐำน และพัฒนำพนักงำนด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิโตเลียมขนำดใหญ่ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน�้ำมันรั่วไหลลง
แหล่งน�้ำ และพื้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ พร้อมกับกำรก�ำหนดมำตรกำรส�ำหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรรั่วไหลของน�้ำมัน
ลงสู่แม่น�้ำส�ำหรับคลังน�้ำมันที่สำมำรถรับน�้ำมันทำงน�้ำ ซึ่งได้แก่ คลังน�้ำมันแม่กลอง และคลังน�้ำมันชุมพร โดยมีกำรเตรียมซ้อมแผนในกำร
ขจัดมลพิษประจ�ำท่ำเรือส�ำหรับกำรขนถ่ำยน�้ำมันเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัท ตลอดจนหน่วย
งำนภำยใน รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

สรุปผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน
2561
กำรจัดกำร ติดตำมและทบทวนควำม
เสี่ยงระดับหน่วยงำน
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ความส�ำคัญ (disclosure 103-1)
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน ในการสนับสนุนคูค่ า้ ให้ดำ� เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามระเบียบและวิธกี ารจัดหา
ของบริษัท เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และการร่วมมือกันในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และน�ำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2)
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จ�ำหน่าย ผู้แทนจ�ำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง
อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า ให้ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมีจรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier
Code of Conduct) เพือ่ ให้คคู่ า้ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษทั
ตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ซึง่ จะช่วยผลักดันให้คคู่ า้ ของบริษทั ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานส�ำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า
หลังส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อสินค้า การว่าจ้างเหมาช่วง และการจ้างงานบริการ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจว่าศักยภาพของ
ผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ของผูข้ าย หรือผูใ้ ห้บริการทีอ่ นุมตั แิ ล้ว (Approved Supplier List) จะได้รบั การประเมินผล
อย่างสม�่ำเสมอ
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ผลการด�ำเนินงาน (disclosure 103-3)
• การจัดการคู่ค้า
แผนงานในช่วง 2561-2564
ปี 2561 – 2563 บริษัทได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับ
บริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็น
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสื่อสารจรรยา
บรรณธุรกิจฯ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รบั ชัน่ ให้แก่
คู่ค้า ในธุรกิจน�้ำมัน และธุรกิจ Non-oil ในกลุ่มคู่ค้าหลัก เพื่อ
ให้คคู่ า้ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการก�ำหนดให้คู่ค้าบางส่วนของบริษัท
มีส่วนร่วมในการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ผ่านการ
ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็นของคู่ค้าด้านความยั่งยืนของบริษัท
เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้ง
บริษัทยังมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของห่วงโซอุปทาน
ในระดับองค์กรและระดับฝ่ายงานของงานจัดซื้อน�้ำมัน งานจัดซื้อ
ทั่วไป งานปฏิบัติการคลัง งานปฏิบัติการสถานี งานขนส่ง รวมถึง
งานบริการและงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้มี
การหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคู่ค้ารายใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ไม่วา่ จะเป็นการประชุมหารือถึงแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน เพือ่
ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ค่คู า้ จัดขึน้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ท�ำการประเมินก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท รวมถึงคู่ค้าราย
ปัจจุบนั ได้มกี ารประเมินตามรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด รวมถึงพัฒนา
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า เพื่อน�ำไป
ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้ารายส�ำคัญของบริษัท
พร้อมทั้งระบุคู่ค้าที่ต้องได้รับการตรวจประเมิน ด้านบรรษัทภิบาล
สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG Audit)
• ความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับผู้รับเหมา
บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมส�ำหรับผูร้ บั เหมา เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิ
งานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในขั้นตอนการท�ำงาน ทราบกฎระเบียบ
วิธีปฏิบัติขณะที่เข้าท�ำงานในพื้นที่ก่อสร้างของสถานีบริการน�้ำมัน
ตามคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับผู้รับเหมา โดยหัวข้อ
ในการอบรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ของสถานที่ประกอบกิจการน�้ำมัน ระบบตู้จ่ายน�้ำมัน ระบบบ่อดัก
ไขมันและรางระบายน�ำ้ ระบบสีทอ่ น�ำ้ มัน การติดตัง้ ป้ายเตือนความ
ปลอดภัยต่างๆ ความปลอดภัยเบือ้ งต้น การบริหารจัดการขยะทีเ่ กิด
จากการก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจให้กับคู่ค้าทุกรายและมีการจัดกลุ่ม
คูค่ า้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการซือ้ สินค้าและบริการ โดยคูค่ า้
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดจะก�ำหนดให้มกี ารลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2563-2564 บริษัทมีแผนที่จะน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนในการด�ำเนินการด้านความยัง่ ยืนร่วมกับคูค่ า้ โดยก�ำหนด
ให้มีการน�ำจรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct) และแบบประเมินตนเองของคู่ค้า ด้านบรรษัทภิบาล
สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) เข้าระบบ เพื่อให้คู่ค้ารายใหม่ ได้
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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
คู่ค้ารายส�ำคัญที่รับทราบจรรยาบรรณ
ธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้า

เป้าหมาย

2561

2562

2562

N/A

48%

70%

หมายเหตุ : คู่ค้ารายส�ำคัญของบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยแบ่งกลุ่มคู่ค้าออกเป็นกลุ่มจัดซื้อน�้ำมัน กลุ่มจัดซื้อทั่วไป และกลุ่ม
จัดซื้อวิศวกรรม
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)
ด้วยควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรในปัจจุบันและอนำคต บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษำคุณภำพของสินค้ำ และบริกำร สร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อถือ และไว้วำงใจเมื่อมีกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท ผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้ในอนำคต นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำที่ได้รับบริกำรแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ในเชิงธุรกิจ เช่น ภำพลักษณ์ที่ทันสมัย กำรลดต้นทุนในด้ำนต่ำงๆ ในระยะยำว และนวัตกรรมกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำร่วมกับคู่ค้ำและพันธมิตร เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
บริษทั มีแนวทำงกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์เพือ่ ตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ เช่น กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำ กำรรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำในระบบ Voice of Customer จำกหลำกหลำยช่องทำง อำทิ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือ PT Call Center ผ่ำนกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำในแต่ละปี และผ่ำนทำงผู้แทนขำยจำกข้อมูล Inquiry และ Complaint
ของลูกค้ำในระบบ Customer Relationship Management (CRM) ซึ่งมีกำรบันทึกประวัติและรำยกำรกำรซื้อของลูกค้ำ เป็นต้น และอีก
หนึ่งเครื่องมือส�ำคัญ ที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำยสำขำ และเดินหน้ำขยำยธุรกิจ Non-oil ได้อย่ำงรวดเร็ว คือ บัตรสมำชิก “Max Card” ที่
แต่เดิมท�ำหน้ำที่เป็นบัตรที่สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ซึ่งนับจำกนี้บัตรสมำชิกใบนี้ จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อม
ต่อสินค้ำ-บริกำรต่ำงๆ ส�ำหรับบริษัทในเครือ และพันธมิตรคู่ค้ำกับลูกค้ำเข้ำด้วยกัน โดยฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ได้มำ ถือเป็น Big Data ที่จะน�ำ
มำวิเครำะห์ เพื่อท�ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในวันนี้ และในอนำคต เพื่อต่อไปจะได้น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่ “ตรงใจ”
ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม (segment) แต่ละรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ได้
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• การให้บริการลูกค้า 
เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ความสะอาด และ
การให้บริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงมุ่งสร้าง
การปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ของสถานี บ ริ ก าร บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ท� ำ
มาตรฐานการให้บริการ และคู่มือปฏิบัติงานส�ำหรับการให้บริการ
ที่สถานีบริการ เพื่อควบคุมคุณภาพของการบริการในสถานีบริการ
โดยใช้วิธีการตรวจประเมินผลตามมาตรฐานบริการตามระบบ
mystery shopper ซึ่งจะด�ำเนินการทุกเดือน และน�ำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่สถานีบริการเพื่อส่ง
มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป
อีกทั้ง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ โดยปลูกฝังถึงการ
ให้บริการ (Service Mind) กับผู้แทนขาย และมุ่งเน้นบริการที่ใส่ใจ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยความรวดเร็ว และดูแลลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
มีการติดตามลูกค้าหลังจากพบปัญหา และได้รับการแก้ไขปัญหา
เรียบร้อยแล้ว เพือ่ สอบถามความพึงพอใจหลังได้รบั การแก้ไขปัญหา
เข้าตรวจเยี่ยมและให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าแฟรนส์ไชส์ในเรื่องของ
การควบคุมคุณภาพน�้ำมันในสถานีบริการ เพื่อรับประกันว่าน�้ำมัน
ที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามีคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานการบริการลูกค้าแฟรสไชส์ โดยให้ผู้จัดการขายเข้ามา
อบรมมาตรฐานการบริการ และน�ำไปถ่ายทอดให้กบั ลูกค้า เพือ่ รักษา
มาตรฐานการให้บริการทีเ่ หมือนกันทัว่ ประเทศ อีกทัง้ เพือ่ รักษาฐาน
ลูกค้า บริษัทจึงได้มีการก�ำหนดเกณฑ์ในการแบ่งเกรดลูกค้า เพื่อให้
สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน
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• การรับข้อร้องเรียนด้านบริการ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ช ่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
ข้อเสนอแนะการบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น สถานที่เข้ารับ
การบริการ, PT Call Center 1614, Facebook และ PT Mobile
Application เป็นต้น และในปี 2562 บริษัทได้ท�ำการเพิ่มช่อง
ทางในการรับข้อร้องเรียนเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซด์ โดยจะมีการ
แก้ไขปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน เพื่อตอบสนองและ
แก้ไขข้อร้องเรียน โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
• การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
บริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า การรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในถือเป็นข้อก�ำหนด
ส�ำคัญในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจะต้องเคารพ
ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งข้อมูลทางด้านการตลาด การ
สั่งซื้อและการให้บริการ ข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และ
การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงโดยบุคคลที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ทั้งนี้
หากจะใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอืน่ จะต้อง
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และจะต้องได้รับความยินยอม
จากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าอีกด้วย
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 
บริษัทมีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี โดยมี
การจัดตั้งคณะท�ำงานส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการบริการลูกค้าอย่างยัง่ ยืน โดยกลุม่ เป้าหมายในการส�ำรวจ
คือ กลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ ซึ่งกระบวนการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าด�ำเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง ด้วยวิธีการที่ได้
มาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส และผลการส�ำรวจ
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจะน�ำเสนอต่อผู้บริหารภายใน 1
เดือนหลังได้รับผลส�ำรวจ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะจากการส�ำรวจ
ความพึ ง พอใจที่ ส ามารถน� ำ มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานจะ
น�ำมาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงและแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ซึ่งได้แก่ การบริหาร
จัดการ คุณภาพ การบริการ การส่งมอบสินค้าและบริการ และ
ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562

3/26/20 10:57 AM

ผลการด�าเนินงาน (Performance) (Disclosure 103-3)
บริษทั ได้มกี ำรพัฒนำระบบ CRM (Customer Relationship Management) มำใช้เพือ่ ท�ำกำรตลำด และส่งเสริมกำรขำย และรองรับ
สมำชิกบัตรสะสมแต้ม PT Max Card จำกกำรเติมน�ำ้ มันในสถำนีบริกำรน�ำ้ มัน ทีจ่ ะมีจำ� นวนสมำชิกเพิม่ มำกขึน้ ในอนำคต โดยทำงบริษทั ได้
น�ำข้อมูลจำกระบบ CRM มำใช้วิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรบันทึกสะสมแต้ม
และกำรแลกของรำงวัล และในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัว PT Max Card โฉมใหม่ เชื่อมแบรนด์ดังกว่ำ 100 รำยไว้ในบัตรเดียว เป็นบัตร
สมำชิกที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ชีวิตภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Connecting Life’s Benefit เชื่อมได้หลำยที่ ดีลดีๆ ก็มีเยอะ”โดยเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรสะสมแต้มและแลกแต้มกับพันธมิตรทีห่ ลำกหลำย ซึง่ ไม่ได้เป็นเพียงบัตรสะสมคะแนนในสถำนีบริกำรน�ำ้ มันอีกต่อไป แต่เป็น
บัตรที่เชื่อมโยงทุกไลฟสไตล์เอำไว้ในบัตรเดียว โดยจะเจำะฐำนลูกค้ำใหม่ในกลุ่มคนเมืองมำกขึ้น อีกทั้ง เพื่อสร้ำงกิจกรรมผ่ำนแพลตฟอร์ม
ของพีที แมกซ์กำร์ด และกำรให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบและตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่ำงแท้จริง

ในช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ หลังจำกมีกำรเปิดตัวบัตรสมำชิกโฉมใหม่ บริษัทได้มีกำรพัฒนำ Mobile Application PT Max Rewards ทั้ง
ระบบ IOS และ Android เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ชีวิต ภำยใต้คอนเซปต์ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น อีกทั้ง มีกำรพัฒนำ Line Business
Connect PT station โดยสมำชิกสำมำรถค้นหำสิทธิพิเศษต่ำงๆที่คัดสรรมำเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รับรู้ข่ำวสำร โปรโมชั่น
พิเศษ และสิทธิพิเศษประจ�ำวันก่อนใคร รวมถึงสำมำรถตรวจสอบคะแนนสะสม แลกรับส่วนลดหรือของรำงวัล ค้นหำสถำนีได้อย่ำงง่ำย
และสะดวกรวดเร็วภำยในแอปพลิเคชันเดียว

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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PT Service Volunteer

บริษทั มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีแ่ ข็งแกร่งซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญ
ของวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท�ำให้บริษัทประสบผล
ส�ำเร็จ และมีค่านิยมหลัก CTIC ประกอบด้วย Customer Service,
Teamwork, Integrity& Ethics, Continuous Improvement
ที่เป็นพฤติกรรมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ผลักดันให้พนักงาน
ปรับใช้ในการท�ำงาน ตั้งแต่ปี 2560 ทางบริษัทได้ริเริ่มโครงการ
PT Service Volunteer Ep.1 และปี 2562 บริษัทก็ยังด�ำเนิน
การโครงการ PT Service Volunteer Ep.2 ปีที่สอง ในการรักษา
วัฒนธรรมขององค์กร เป็นโครงการที่เปิดรับสมัครอาสาสมัคร
(Volunteer)จากพนักงานที่ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่มาร่วมให้บริการ
ลูกค้าที่สถานีบริการน�้ำมันและ LPG ของ PT สาขาเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
โดยการมาเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในการบริการ พูดคุยกับ
ลูกค้าทุกวันเสาร์ 8.00 – 12.00 (ยกเว้น วันเสาร์ที่ติดวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) ซึง่ เป็นวันหยุดของพนักงาน ในระยะเวลา 4 เดือน ตัง้ แต่เดือน
มีนาคม – มิถุนายน 2562 เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ ตระหนักถึง และ
เข้าใจในเรื่องของการบริการ นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในส�ำนักงานใหญ่และสถานี
บริการ ท�ำให้เกิดการท�ำงานเป็นทีม และเกิดพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามวิถี PTG Way รวมถึงการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น โดยมีพนักงานเป็นสื่อกลางของการบริการ เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายขององค์กรในการก้าวไปเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

กระบวนการในการให้บริการจะมีการอบรมก่อนลงปฏิบัติ
ที่สถานีบริการ โดยจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการท�ำงานในสถานี
บริการเบื้องต้น หลักการการบริการลูกค้าและวิธีการเข้าหาลูกค้า
รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษของโครงการ PT Service Volunteer ที่จัด
เตรียมไว้ให้กับลูกค้าในช่วงด�ำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการบริการของผู้เป็นอาสาสมัคร (Volunteer) โดยโปรโมชั่นพิ
เศษของโครงการ PT Service Volunteer ที่แจกของพรีเมี่ยมให้
กับลูกค้า จะเป็นของที่ทางบริษัทตั้งใจจัดหามาส่งมอบให้กับลูกค้า
เป็นพิเศษ ด้วยการสั่งผลิตเฉพาะและออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
โดยพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ ในระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม
โครงการก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรม CEO
Town Hall เป็นต้น

ในครัง้ นี้ ทางบริษทั ได้ดำ� เนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ เพือ่
ประโยชน์ของลูกค้าและองค์กร ดังนี้
• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและยอดขายของสถานี
บริการน�้ำมัน
• เพื่อเพิ่มยอดสมาชิก Max Card ของลูกค้าใหม่และรักษา
ฐานลูกค้าเดิม และน�ำมาสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
• เพือ่ ส�ำรวจความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าเพือ่ น�ำมาพัฒนา
และปรับปรุงด้านการบริการ
• เพื่อพัฒนาด้าน Customer Service และ Continuous
Improvement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรม
การบริการ (PTG Way) ในการส่งมอบการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
แก่ลูกค้า สถานีบริการน�้ำมันและLPG ที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 145 สถานี
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ของพรีเมี่ยมโครงการ
PT Service Volunteer
 ไข่เค็มบำงเลน

 ล�ำไยอบแห้ง
เนื้อสีทอง เกรด 4A

 กล้วยอบกรอบ

สรุปผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน
2561
ควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำแฟรนไชส์

2562

เป้าหมาย
2562

86.4% 86.6% 80%

หมำยเหตุ : กลุ่มลูกค้ำแฟรนไชส์ หมำยถึง เจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน�้ำมัน (Dealer Owned Dealer Operated) โดยสถำนีบริกำรน�้ำมันประเภท DODO จะรับซื้อน�้ำมันมำจำกบริษัท
และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมันเหล่ำนี้ เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนี กำรลงทุน และกำรบริหำรงำน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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นวัตกรรม
ความส�ำคัญ (disclosure 103-1)
บริษทั ได้มกี ารส่งเสริมการน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทัง้
การร่วมมือกับคู่ค้า มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทให้
ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการสร้างฐานส�ำคัญขององค์กรผ่านการปลูก
ฝังแนวคิดแห่งการคิดค้น และสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ่ รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายใน
การด�ำเนินธุรกิจไม่วา่ จะเป็นในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม หรือ
สิง่ แวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการนวัตกรรม พัฒนาจากธุรกิจเดิม
ที่มีอยู่ ธุรกิจที่ใกล้เคียง และธุรกิจใหม่ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็น
กุญแจส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความรู้ เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน การเติบโตทางธุรกิจทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยให้ดีขึ้น ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2)
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
จึงก�ำหนดแนวทางจัดการความรู้ผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) อย่างเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือวิธีการท�ำงาน
รูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้า และบริการใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆ ใน
การด�ำเนินธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึง่ ในนโยบายคุณภาพ
ขององค์กร ทีม่ งุ่ เน้นให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมด�ำเนินกิจกรรม
เชิงปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงาน และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion)
บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนะแนวคิด เพื่อ
“ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน” ปัจจุบันให้ดีขึ้น และลดความ
สูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดเวลา
การว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท�ำงาน โดย
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เปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด
เห็น โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง

• กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)
บริษัทได้น�ำกิจกรรมไคเซ็น เข้ามาเป็นกิจกรรม ”พัฒนาระบบ
งาน” ทั้งฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ และเน้นย�ำ้ ค่านิยมขององค์กรด้านการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน เป็นการ
เปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการน�ำ
เสนอข้อคิดเห็น และการปรับปรุงการท�ำงานในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้การท�ำงานเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น มีการสร้างสรรค์
ผลงาน และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ลดระยะเวลาในการท�ำงาน ส่งผลให้มีการบริหารจัดการต้นทุนใน
การท�ำงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

• นวัตกรรมเริ่มต้นที่ “คน”
ลงทุนกับการเรียนรู้
บริษัทส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกฝนบุคลากรในทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับผู้บริหารผ่านการเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบที่ได้
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม กิจกรรมต่างๆ และแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ Your Next You ที่ได้รับรองหลักสูตรจากสถาบัน
ด้านการเรียนรู้ชั้นน�ำระดับโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นน�ำอย่าง
d.school มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
อีกมากมาย
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มุ่งเน้น “การพัฒนาและปรับเปลี่ยน” โดยเริ่มตั้งแต่การกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทตื่นรู้ และเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต พร้อมร่วมกันออกแบบวิธีการท�ำงาน วางแผนการสร้างคนสร้างองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แนวคิด Human Centric วิธีท�ำงานด้วย Design Thinking และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ผ่านการผลักดันของเหล่าผู้บริหารที่มีความเข้าใจ และทัศนคติแบบ Growth Mindset / Outward Mindset
ที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน เป็นต้น
เหล่านีถ้ อื เป็นการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการละทิง้
รูปแบบการท�ำงานแบบเดิมสู่วิถีแห่งการท�ำงานรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เข้าใจมากขึ้น เพื่อน�ำเสนอการแก้
ปัญหา สินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงชุมชนต่างๆ ในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

ลงแรงกับการท�ำความเข้าใจ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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Design Thinking คือ หนึ่งในกระบวนกำรส�ำคัญส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่พีที โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่ บริษัทให้ควำมส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือ กำรท�ำควำมเข้ำใจ (Empathy) อย่ำงลึกซึง้ และรอบด้ำนเกีย่ วกับปัญหำต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ ของผูค้ นด้วยมุมมองแบบนวัตกรรม
ที่สำมำรถพลิกผันปัญหำกลับมำเป็นโอกำสที่พีทีจะสำมำรถช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เขำเหล่ำนั้นมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
Design Thinking Process

IDEATE

EMPATHIZE
DEFINE
EMPATHIZE

Develop a deep
understanding of
the challenge

DEFINE

Clearly articulate
the problem you
want to solve

TEST
PROTOTYPE

IDEATE

Brainstom potential
solutions, select, and
develop your solution

ผลการด�าเนินงาน (disclosure 103-3)
• Process Innovation & Improvement
เพื่อให้กำรด�ำเนินนโยบำยและกลยุทธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บริษัทได้ส่งเสริมนวัตกรรมด้ำน
กระบวนกำรใหม่ (Process Innovation) โดยเริ่มต้นจำกกำร
ให้พนักงำนเปลี่ยนแปลงงำนของตนเองให้เป็นอัตโนมัติ และน�ำ
เทคโนโลยีมำช่วยให้กำรท�ำงำนสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
ก้ำวแรกสูก่ ำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้งำนให้มำกขึน้ ในอนำคต และถือเป็น
ก้ำวแรกในกำรท�ำ Digital Transformation ภำยในองค์กร โดยมี
RPA (Robotic Process Automation) เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเปลี่ยน
Business Process ที่เคยมีอยู่ให้เป็นอัตโนมัติ โดยกำรแปลง
กระบวนกำรกำรท�ำงำนซ�ำ้ ๆ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เป็นอัตโนมัตเิ พือ่ ลดภำระ
กำรท�ำงำนของพนักงำน และลดควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นเป็นหลัก

PROTOTYPE

Design a (series of)
prototype(s) to test
all or part of your
solution

TEST

Engage in a shortcycle testing process
to refine and improve
your solution

จะถูกน�ำมำพัฒนำกำรบริหำรงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพยิ่งๆ
ขึน้ ไป ทัง้ นีบ้ ริษทั จะไม่หยุดพัฒนำศักยภำพของพนักงำนและบริษทั
เพื่อส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริม ให้พนัก งำนเข้ ำ ร่ ว มประกวด
Thailand Kaizen Award ประจ�ำปี 2562 ท�ำให้ผลงำน “เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร Stock น�้ำมันเครื่องที่คลังและสถำนี
บริกำร” ซึ่งเป็นผลงำนจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยปฏิบัติกำรคลัง
ฝ่ำยจัดซื้อ และฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับรำงวัล “Golden
Award” จำกกำรเข้ำประกวดในประเภท Service Kaizen และ
ผลงำน “ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรยกเกียร์รถบรรทุก” ซึ่งเป็น
ผลงำนจำกฝ่ำยโลจิสติกส์นำ�้ มันได้รบั รำงวัล “Silver Award” จำกกำร
เข้ำประกวดในประเภท Genba Kaizen ซึง่ นับว่ำเป็นกำรได้รบั รำงวัล
อย่ำงต่อเนือ่ ง 4 ปีตดิ กันของบริษทั โดยผลงำนทีไ่ ด้รบั รำงวัลเหล่ำนี้
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• Service Innovation
บริษัทมุ่งหวังที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ผ่านการรับรู้และ
เข้าใจถึงความต้องการและการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เป็น คนขับรถ
บรรทุก หรือรถขนส่ง จากการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีข่ องสถานีบริการ
น�ำ้ มัน PT ในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านบริการรูปแบบใหม่ (Service
Innovation) จึงท�ำให้เกิด PT MAX CAMP ต้นแบบที่พักรถ
ครบวงจรแห่งแรกในไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น�ำไปสู่ศูนย์รวมของสังคม
ใหม่ๆของผู้ที่ขับรถทางไกล หรือขับรถมาคนเดียว สามารถเข้ามา
แวะพักผ่อนเพื่อใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีทั้งหมด
11 สาขาทั่วประเทศ โดยจะให้บริการ พัก-นอน-อาบน�้ำ-มีห้องน�้ำ
และห้องอาบน�ำ้ แยกกันเป็นสัดส่วน มีบริการเก้าอีน้ วดหยอดเหรียญ
โต๊ะทานข้าว ทีวี คอฟฟีบ่ าร์ และเครือ่ งซักผ้าบริการ นอกจากนัน้ ยังมี
ห้องนอน แบ่งเป็นชาย 13 ห้องนอน หญิง 9 ห้องนอน ซึง่ เปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย
ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้

• Business Innovation
ตลอดปี 2562 เราได้เริ่มต้นท�ำการค้นหาและท�ำความเข้าใจ
ปัญหา รวมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าและสังคมในหลาก
หลายมิติ โดยได้มีการจัดตั้งส่วนงาน Business Innovation and
Incubation ขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรม
โดยเฉพาะ เพิ่มเติมจากที่ทุกส่วนงานในองค์กรที่ได้มีการพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน สินค้าและบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคลากรทุกคนในส่วนงาน Business Innovation and Incubation
จะได้รับการฝึกอบรบและผ่านหลักสูตร Design Thinking จาก
d.school มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิดและการท�ำงานในเชิงนวัตกรรม

เพียงแค่มีบัตร PT MAX CARD เท่านั้น ถือได้ว่าสถานี
บริการ PTแห่งนี้ ให้บริการครบวงจร เพราะนอกจากจะมีสถานี
บริการน�้ำมัน ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถบรรทุกครบวงจร “PRO TRUCK”
ศูนย์บริการพักรถ“PT MAX CAMP” แล้ว ยังมีรา้ นสะดวกซือ้ “Max
Mart” และร้านกาแฟพันธุ์ไทย อีกด้วย
ปัจจุบัน มีโครงการด้านนวัตกรรมมากมายอยู่ในระหว่างการ
ศึกษา ทดลอง และขยายผล ด้วยความมุง่ มัน่ ผ่านภารกิจเดียวกัน คือ
การเชือ่ มต่อและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยผ่านสินค้า บริการ
และกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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นอกเหนือจำกกิจกรรมต่ำงๆที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น บริษัทได้
ส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model Innovation) โดย
ขยำยกำรด�ำเนินงำนไปสู่ธุรกิจพลังอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนำ
ศั ก ยภำพองค์ ก รในกำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และเพื่ อ ตอบสนองควำม
ต้องกำรพลังงำนในอนำคต โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรร่วม
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ และเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตของประชำกร
บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท ท่ ำ ฉำงสวนปำล์ ม น�้ ำ มั น
อุตสำหกรรม จ�ำกัด และบริษัท อำร์ ดี เกษตร พัฒนำ จ�ำกัด ผู้ผลิต
ต้นกล้ำปำล์มน�้ำมันรำยใหญ่ จัดตั้ง บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
จ�ำกัด (PPP) เพื่อด�ำเนินโครงกำรปำล์มน�้ำมันครบวงจร หรือที่เรียก
ว่ำ ปำล์มคอมเพล็กซ์ (Palm Complex ) ซึ่งบริษัท พีทีจี ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ท่ำฉำงสวนปำล์มน�้ำมันอุตสำหกรรมฯ ร้อยละ
50 และอำร์ ดี เกษตร พัฒนำฯ ร้อยละ 10 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้�ำมันปำล์ม โดยโครงกำรนี้ เป็นโครงกำร
ปำล์มน�้ำมันครบวงจร (Palm Complex) ซึ่งเป็นโครงกำรแห่งแรก
ในประเทศไทยที่รวมกำรผลิตทุกขั้นตอนไว้ในที่เดียวกัน ตั้งแต่
กำรหีบผลปำล์มสดจนถึงกำรได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้
ผสมในน�้ำมันดีเซล และน�้ำมันโอลีอีน (Olein Cooking Oil) เพื่อ
กำรบริโภค ภำยใต้แนวคิดกำรผลิตแบบ Zero Waste ที่สำมำรถ
น�ำสิง่ เหลือใช้กลับมำใช้ประโยชน์ได้ทงั้ หมด และกำรบูรณำกำรเพือ่
บริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำผลผลิตปำล์มน�้ำมันที่มีคุณภำพให้กับเกษตรกร เพื่อใช้
ในกระบวนกำรผลิต ประกอบด้วย โรงสกัด, โรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม,

โรงไบโอดีเซล, โรงน�ำ้ มันพืช, โรงไฟฟ้ำแบบชีวมวล, และโรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ นอกจำกนี้ ยังมีคลังน�ำ้ มันทีม่ คี วำมจุรวมประมำณ
120 ล้ำนลิตร เพื่อกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โรงงำนแห่งนีม้ กี ำ� ลังกำรผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลเท่ำกับ 450,000
ลิตรต่อวัน และก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันพืช 200,000 ลิตรต่อวัน โดย
ไบโอดีเซล B100 ที่ได้จะถูกน�ำมำใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำมันดีเซล
ตำมสัดส่วนที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล โดยบริษัทมีกำร
วำงแผนเพิม่ ก�ำลังกำรผลิตของโรงงำนเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้ไบโอดีเซลทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ตำมกำรขยำยตัวของบริษทั ซึง่ ในปี 2562
โครงกำรนีไ้ ด้เริม่ กระบวนกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้รอ้ ยละ 92 และคำด
ว่ำจะสำมำรถผลิตได้เต็มก�ำลังในปี 2563
ประโยชน์จำกโครงกำร
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย B100 ให้กับโรงกลั่นน�้ำมันใน
ประเทศ เพื่อเป็นส่วนผสมในน�้ำมันดีเซล ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
น�้ำมันดีเซล เพิ่มศักยภำพในกระบวนกำรผลิต ลดต้นทุน ลดกำร
สูญเสียของเหลวระหว่ำงกำรขนส่ง และกระจำยรำยได้สู่ชุมชน (ซื้อ
CPO จำกโรงหีบใกล้เคียง) ช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร สำมำรถ
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นพลังงำนสะอำดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดมลพิษในอำกำศ ซึง่ เป็นผลมำจำกกำรเผำไหม้ของเครือ่ งยนต์
และช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก โดยเฉพำะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ อีก
ทัง้ ยังเป็นกำรลดกำรพึง่ พำกำรน�ำเข้ำน�ำ้ มันดิบจำกต่ำงประเทศ โดย
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในโครงกำรจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล และโอลีอนิ
ที่ได้ มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนยุโรป

สรุปผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน
จ�ำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมด้ำนนวัตกรรม
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
ความส�ำคัญ (Disclosure 103-1)
บริษัทถือว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นเสมอว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้น
อยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยครอบคลุม ในเรื่องของการดูแล
พนักงาน การพัฒนาศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน
ของพนักงาน การปลูกฝั่งค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ตลอดจนการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
การดูแลพนักงาน

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทก�ำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานใน
อัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยด�ำเนินการ ดังนี้
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short term incentive)
บริษัทมีนโยบายเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ท�ำได้
(Pay for Performance) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในการบริหาร
ค่าตอบแทนในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจให้พนักงาน
ในองค์กรสร้างผลงาน มีการก�ำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการ
ท�ำงานทีช่ ดั เจน ซึง่ ท�ำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนจู ง ใจในรู ป แบบที่
หลากหลายให้เหมาะสมตามลักษณะงานทีพ่ นักงานรับผิดชอบ เช่น
โบนัสประจ�ำปี (Annual Bonus) บริษัทได้ก�ำหนดรูปแบบการจ่าย
โบนัส เป็นแบบผันแปร (Variable Pay) ซึ่งพิจารณาการจ่ายตาม
ผลการด�ำเนินงานของพนักงานเป็นส�ำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่
การท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและก้าวไปสู่ความส�ำเร็จเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการสร้างการบริการที่ดีต่อลูกค้า
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โดยจัดให้มกี ารสุม่ ตรวจสอบการบริการจาก Mystery Shopper เพือ่
วัดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ดังนั้น จึงก�ำหนดให้มีเงินรางวัลจูงใจ หรือ
เงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน (Incentive for Performance)
ส�ำหรับพนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long term incentive)
บริษัทมีนโยบายในการจูงใจรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้
กับองค์กรในระยะยาว ผ่านการให้สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคา
ที่ก�ำหนด (Stock Option) ที่พนักงานจะได้รับ คือ หากบริษัทมี
ผลก�ำไรมากเท่าใด พนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้
มากขึ้น จากมูลค่าหุ้น และผลก�ำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มาก
ขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี รวมถึงการ
จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
รวมถึงประกันสังคม อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็น
หลักประกันทางการเงินช่วยสนับสนุนให้มีการวางแผนส�ำหรับการ
ออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในยามเกษียณ
ในเรื่องของผลตอบแทน บริษัทเข้าร่วมส�ำรวจข้อมูลค่าตอบแทน
และสวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก (Salary Benchmarking)
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนส�ำหรับพนักงาน
ภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการของบริษัทที่เป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมภายใน และ
ภายนอก อีกทัง้ ยังมีสว่ นในการกระตุน้ จูงใจให้พนักงานตัง้ ใจท�ำงาน
ด้วยความมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้ง
ในส่วนของการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยเพิ่มโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพให้กับบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่สัมผัสกับน�้ำมัน
และสารเคมี ฯลฯ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต ซึ่งมากกว่า
สวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลของประกั น สั ง คมตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด รวมถึงจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับออกก�ำลังกาย พร้อมกับ
สนับสนุนเครื่องออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง
พร้อมปฏิบตั งิ านให้บริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร
ภายใน เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุ ค ลากร
(Employer-Employee Relationships) ซึ่งน�ำไปสู่การสร้าง
ผลผลิตที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Productivity) สร้างแรงจูงใจ
(Motivation) ตลอดจนขวัญก�ำลังใจ (Morale) โดยได้น�ำเครื่อง
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มือสร้างสุขของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มาใช้สร้างความสุขในการท�ำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่า
เมือ่ บุคลากรมีความสุขในการท�ำงาน ผลงานย่อมมีประสิทธิภาพตาม
ความสุขของการท�ำงานด้วย
อีกทั้ง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินการด้านการจัดสวัสดิการภายในองค์กร โดยมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และมีการประชุม
หารือร่วมกับนายจ้างอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำเสนอข้อคิดเห็นและ
สวัสดิการแก่พนักงาน (Disclosure 102-42)

• สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เพือ่ เป็นการตระหนักถึงความส�ำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ทิ างด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน บริษทั จึงได้กำ� หนด
นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ คนทุกคนอย่างเท่า
เทียม พร้อมทั้งจะสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยง
การกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ จะปฏิบตั ติ อ่
พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม เช่น
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน
ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�ำงาน และ
วันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ฝึกอบรมและพัฒนา โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรม
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ให้ทุนการศึกษากับพนักงานในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้น�ำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป
ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกจากความแตกต่างใน
กาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผวิ การศึกษา
สถานะทางสังคม หรือในเรื่องอื่นใด เช่น การสนับสนุนส่งเสริม
การจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุ และผู้พิการในสถานประกอบการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและ
รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจ มิได้มีส่วนร่วมหรืองดเว้นการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และจัดให้มีช่องทางภายในส�ำหรับพนักงาน เช่น
คณะกรรมการสวัสดิการ กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน และ
ช่องทางส�ำหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โทรศัพท์
และจดหมาย เป็นต้น

• การสรรหาบุคคลากร
บริษัทยังได้ให้ความส�ำคัญในเพิ่มช่องทางการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม และมีศักยภาพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
เช่น การร่วมมือกับส�ำนักงานจัดหางานประจ�ำจังหวัดต่างๆ ใน
การสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในพื้น
ที่นั้นๆ เช่น สรรหาบุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สถานีบริการ เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับชุมชน และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้อาศัยอยู่กับครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมให้มีบุคลากรที่
ได้รบั การคัดเลือกเข้ามา มีใจรักในการให้บริการลูกค้าเสมือนสมาชิก
ในครอบครัว (Service Mind)

การพัฒนาศักยภาพ
บริษัทให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคล เพื่อเตรียม
ความพร้อมของบุคคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ท้าทายทางธุรกิจทีบ่ ริษทั เผชิญอยู่ ปรับปรุงระบบบริหาร และระบบ
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการส่ง
เสริมความเชี่ยวชาญในงาน และเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ โดยบริษัท
ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมแก่บคุ ลากรทัง้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบตั ิ
การ และฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงได้
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเติบโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จ
องค์กร
บริษัทได้แบ่งการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร และ
กลุ่มบุคลากรที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกประเมินศักยภาพ และจัดท�ำแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
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• กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่มผู้น�ำพีทีจี เอ็นเนอยี (Group
Leader Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ มีคณะ
กรรมการบุคคลระดับบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทาง และนโยบายด�ำเนินงานในเรื่อง
การบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ร่วมมือกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจประเด็น
ความร่วมมือที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์ และทิศทางในการก�ำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สอดคล้อง
กับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
• กลุม่ บุคลากร (ระดับผูจ้ ดั การแผนก หรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหาร และพัฒนางานตามความจ�ำเป็นของ
การด�ำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย (Department) เพือ่ รองรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต โดยก�ำหนดให้จดั
ตั้งคณะกรรมการบุคคลระดับบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดัน และควบคุมติดตาม การ
ด�ำเนินงานในเรือ่ งการบริหารสายอาชีพกลุม่ บุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์ในการบริหาร
สายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้บุคลากรตั้งเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และ
สร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบ
การฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม รวมถึงการหมุนเวียนเปลีย่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตาม Career Path เพือ่ ให้พนักงาน
สามารถพัฒนาทักษะ ความช�ำนาญจากประสบการณ์ในต�ำแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับ
บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และศักยภาพของบุคลากร ซึง่ การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
ตามความสามารถ และความต้องการของบุคลากร และองค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมส�ำหรับ
การเติบโตเป็นผูบ้ ริหารในอนาคตแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
ให้น�ำพาบริษัทไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในที่สุด
ส�ำหรับการเรียนรูข้ องบุคลากรภายในองค์กร ได้กำ� หนดแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบ (Disclosure
404-2) เพือ่ เปิดโอกาสให้กลุม่ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรได้รับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การท�ำงาน ซึง่ จะเป็นต้นทุนทีม่ คี ุณค่าขององค์กร ด้วยความ
เชื่อมั่นในพลังแห่งการเรียนรู้จะเป็นประตูสู่โอกาสในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยบริษัทเปิดกว้างให้บุคลากร
ทุกระดับได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านกลุ่มหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และ
วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร

2. ฝึกอบรมความรูพ้ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านให้กบั พนักงาน
ใหม่ทกุ คน (On Boarding Program) เพือ่ ให้พนักงานใหม่เกิดความ
เข้าใจ และสามารถปฎิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไป
ตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท

3. ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ เ ฉพาะด้า น เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ
การท�ำงานของพนักงานให้มีความช�ำนาญ เช่น หลักสูตร
มาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการ
สถานีบริการ เป็นต้น เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
5. ด�ำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ เน้นในการบริหาร
จัดการ การท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
โครงการ PTG Academy on Tour กิจกรรม
Sharing Inspiration
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4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารคน งาน เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะและเตรี ย มความพร้ อ มการ
เป็นผู้น�ำ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ เช่น หลักสูตร Problem
Solving & Decision Making, หลักสูตร
Improving Leadership Skill เป็นต้น

6. ฝึกอบรมในรูปแบบ Self-learning ตัง้ แต่ระดับบุคลากร จนถึงระดับผูบ้ ริหาร
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “Your Next YOU by SEAC” ซึง่ เป็นการเรียน
รูแ้ บบผสมผสาน (Blended Learning) ทีพ่ นักงานสามารถเลือกเรียนได้ตาม
แนวทางที่ถนัด และเลือกก�ำหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัว
เอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Speed of
Change) สามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุผลเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกปีของการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนา “ระบบการบริหาร
ผลการปฎิบัติงาน” (Performance Management System :PMS) นับตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่

PTG WAY (CTIC)

Corporate KPI

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ระดับองค์กร

Function KPI

วัดผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายต�ำแหน่ง
หรือรายบุคคล

วัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัท
ได้น�ำวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ค่านิยมอันดีส่งเสริม
พฤติกรรมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์
ที่ตั้งไว้

โดยในปี 2562 เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ทวี่ างไว้ “ระบบการบริหารผลการปฎิบตั งิ าน” ได้ถกู ยกระดับโดยการ
สร้างความสอดคล้องกันระหว่าง Corporate KPI และ Functional KPI ให้มีทิศทางและด�ำเนินกิจการไปในเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงเชื่อม
โยง Functional KPI ของแต่ละฝ่าย ให้ท�ำงานสอดประสานและสนับสนุนเป้าหมายใหญ่ของ Corporate KPI ได้อีกด้วย
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายภายในองค์กร ผลการประเมินจะถูกน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพือ่ ปรับ
เงินเดือน โบนัส และปรับต�ำแหน่งให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานในระดับองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ส�ำหรับบริษัท นอกจากรายได้ ความมั่นคง การเติบโตในเส้นทางอาชีพแล้ว บริษัทยังให้ความส�ำคัญในการสร้าง
ค่านิยม ปลูกฝังความคิด ส่งเสริมวิถีปฏิบัติ ที่น�ำมาซึ่งผลส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน อันจะน�ำมาซึ่งรากฐานและเป็นตัว
ก�ำหนดพฤติกรรมการท�ำงานที่ดีในองค์กรให้กับพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทท�ำการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อที่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอยากร่วมงานกับเราในอนาคตมีความเข้าใจในค่า
นิยมองค์กรของบริษัทด้วยเช่นกัน
PTG Way (CTIC) คือ ค่านิยมองค์กรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย 4 ตัว
•
•
•
•

Customer Service: คุณภาพเต็มที่ บริการเต็มพลัง
Teamwork: ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความผูกพันที่ยั่งยืน
Integrity & Ethics: ท�ำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
Continuous Improvement: กล้าคิด กล้าท�ำ เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมทัง้ 4 จะช่วยส่งเสริมให้การท�ำงานภายในองค์กรทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายทัง้ ในด้านวัย เพศ ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดปี 2562 บริษทั ได้สง่ เสริมการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและสนับสนุนให้พนักงานบริษทั แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทีส่ อดคล้อง
ไปกับทั้งวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร ผ่านเครื่องมือสื่อสาร กิจกรรม และโครงการต่างๆ ดังนี้
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• กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการท�ำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
• จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
หนึง่ ในวาระของการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นัน่ คือการสร้าง
การรับรู้ถึงค่านิยมองค์กร “PTG Way” เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่ทุก
ระดับเข้าใจและทราบถึงค่านิยมขององค์กรที่บริษัท ให้ความส�ำคัญ

• คนพีที ท�ำดีจากใจ
สื่ อ สารเรื่ อ งราวของคนพี ที ต ลอดปี 2562 ที่ แ สดงออกถึ ง
พฤติกรรมการท�ำงานตรงกับค่านิยมองค์กร โดยเรือ่ งราวต่างๆ ถูกน�ำ
มาสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เพื่อชื่นชมและขอบคุณ
พนักงานที่แสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ

• PTG Way Walk Run Fun
กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ถึงค่านิยมองค์กร ด้วยรูปแบบการ
วิ่งสะสมระยะทางของพนักงานทั้งองค์กร รวมระยะเวลา 2 เดือน
โดยมีการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กรตลอดระยะ
เวลาที่จัดกิจกรรม

• CTIC Fest 2019
นิทรรศการส่งท้ายปี รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยว
กับค่านิยมองค์กรตลอดปี 2562 มาสื่อสารผ่านนิทรรศการและ
กิจกรรม ส่งต่อค่านิยมองค์กรสู่ปีถัดไปเพื่อความส�ำเร็จที่ยั่งยืน
ภายในกิจกรรม ประกอบด้วยการย้อนถึงทีม่ าทีไ่ ปถึง PTG Way ร่วม
ชืน่ ชมคนพีทที ำ� ดีจากใจ และเขียนค�ำมัน่ สัญญาเพือ่ พัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรต่อไป
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• PT Service Volunteer
ซึ่งเป็นโครงกำรที่ผู้บริหำร และบุคลำกรในส�ำนักงำนใหญ่ร่วม
ลงปฏิบัติภำรกิจพร้อมกับพนักงำนหน้ำลำน ณ สถำนีบริกำรน�้ำมัน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ทุกวันเสำร์ เป็นระยะเวลำ
4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนำคม – มิถุนำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.0012.00 นำฬิกำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• มอบของแทนใจ และบริกำรให้กับลูกค้ำด้วยรอยยิ้ม
(PT Caring)
• เพิ่มจ�ำนวนสมำชิกบัตรสะสมแต้ม (PT Max Card)
• ส่งมอบบริกำรเสริม และผลิตภัณฑ์ (PT Delivery)

• กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจและทบทวนค่ำนิยมองค์กร
• PT Core Competency
กำรสร้ำงเกณฑ์ “ตัววัดผลเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกตำมค่ำนิยมองค์กร” เพื่อก�ำหนดเป็นควำมสำมำรถหลัก (Core Competency)
ของบุคลำกร และใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงพิจำรณำ ให้ผลตอบแทน กำรปรับต�ำแหน่ง กำรโอนย้ำย และ
สวัสดิกำร ฯลฯ มีกำรทบทวนเนื้อหำและแบ่งกลุ่มชุดพฤติกรรมของพนักงำน ตำมควำมคำดหวังขององค์กรที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละระดับ
ของกำรท�ำงำน ผลที่ได้คือ มีควำมชัดเจนถึงพฤติกรรมกำรท�ำงำน ควำมสำมำรถหลักในกำรท�ำงำนที่องค์กรคำดหวังต่อพนักงำนในระดับที่
แตกต่ำงกัน
• PTG Workshop
จัดท�ำ Workshop ให้กับหัวหน้ำงำนในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อสกัดหำชุดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรของหน่วยงำนนั้นๆ
โดยแบ่งควำมคำดหวังตำมระดับของพนักงำนที่แตกต่ำงกัน
• กิจกรรมเพื่อวัดผลพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
• CTIC Assessment
จัดท�ำกำรประเมินพฤติกรรมกำรท�ำงำนของพนักงำน เพื่อใช้
เป็นคะแนนในกำรประเมินผลกำรท�ำงำนประจ�ำปี โดยกำรจัดท�ำ
ประเมินในครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภำพ และรักษำมำตรฐำนกำร
ท�ำงำนที่สอดคล้องไปกับค่ำนิยมองค์กร
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นผู้น�ำด้านการให้บริการในธุรกิจพลังงานโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม จึงได้
ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1

มุ่งมั่นให้มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งบริษัท ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า และบริการที่ตรงตามข้อก�ำหนด เพื่อ
เพิ่มความพึงพอใจ โดยการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า

2

มุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อ
ก�ำหนด และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่บริษัทน�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ
การเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน

3

มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

4

บริหารองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนินการเพือ่ ลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

• การปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเข้าใจ ให้
ความส�ำคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องของความปลอดภัย ในการท�ำงานการป้องกันอันตราย อยู่ในจิตส�ำนึก
และหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท บริษัทจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขององค์กรเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับของบริษทั มีความปลอดภัย
ในการท�ำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้
ทราบสถานภาพปัจจุบนั ขององค์กร มีการก�ำหนดนโยบาย และมอบหมายให้มกี ารด�ำเนินการตามนโยบายได้รบั การพัฒนาทีเ่ หมาะสม และ
มีความสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบรวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนที่มี
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งการ
แปลงแผนงานสู่การปฏิบัติและการตรวจติดตามประเมินผล
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ผลการด�ำเนินงาน
(Disclosure 103-3)

การดูแลพนักงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบัตรพนักงาน
แบบใหม่ Smart Employee Card ที่ช่วยให้พนักงานได้เข้า
ถึงสวัสดิการได้ง่ายขึ้นแทนการใช้บัตรพนักงานแบบเดิม โดย
พนักงานสามารถใช้สวัสดิการบริษัทผ่านบัตรพนักงานได้ในทุก
สาขาของบริษัท และสร้างประสบการณ์ดีๆ ร่วมกับองค์กร และ
เปิดช่องทางการแก้ไขปัญหาการใช้บัตรพนักงาน ผ่าน Intranet
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน รวม
ถึงร่วมพิจารณาหาแนวทางปรับเวลาการท�ำงานรูปแบบใหม่ที่
ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาท�ำงานได้ แบบ Flexible Time
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน และให้
พนักงานสามารถจัดสมดุลระหว่างเวลางานและเวลาส่วนตัวได้
ด้วยตัวเอง ซึ่งมีแผนที่จะน�ำไปใช้ในปี 2563
• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
บริษัทเชื่อว่าการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน ถือเป็นหนทางในการน�ำไปสู่ความเร็จ ในปี 2562 บริษัทจึงได้สร้าง CO-Working
Space ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ หรือเรียกว่า PTG Village เนือ่ งจากบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงานของพนักงาน การสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน เมื่อพนักงานถูกโอบล้อมด้วยสภาพบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี ไม่ตึงเครียดจนเกินไปก็จะเกิดความผ่อนคลาย
ทั้งร่างกายและจิตใจ และช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาพนักงานทั้งในส่วนภูมิภาค และส�ำนักงานใหญ่โดยเท่าเทียมกัน และสามารถสร้างแรงขับเคลื่อน
การท�ำงานด้วยการร่วมกันท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและผลงานของพนักงาน บริษัทจึงมีการด�ำเนินกิจกรรม จิตอาสา
พัฒนา PT โดยการจัดให้มกี ารลงพืน้ ทีห่ น้างาน อันได้แก่ สถานีบริการและคลังน�ำ้ มัน ในส่วนภูมภิ าค เพือ่ ท�ำการพัฒนาคุณภาพชีวติ พนักงาน
ทั้งในด้านสถานที่พักผ่อน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงพื้นที่การปฏิบัติงาน มีก�ำหนดการด�ำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2562
ถึงธันวาคม 2562 เพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อกัน และกับองค์กร โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะและคะแนนประเมินความ
ผูกพันธ์ของพนักงานจากการส�ำรวจในปี 2561 มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานดังกล่าว
PT จิตอาสาเติมใจน้องพี่ สถานีบริการ สาขาวังน�้ำเขียว

PT จิตอาสาเติมใจน้องพี่ สถานีบริการ สาขาลาดหลุมแก้ว

PT จิตอาสาเติมใจน้องพี่ สถานีบริการ สาขาพนมไพร 2

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขใน
การท�ำงานจึงได้จัดให้มีโครงการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรผ่าน
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน
อย่างหลากหลาย จัดขึ้นเป็นประจ�ำ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร
ได้มีส่วนร่วมสร้างสุขไปด้วยกัน “ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความผูกพันธ์
ที่ยั่งยืน”
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• โครงกำรสร้ำงสุขให้พนักงำน Happy Workplace
1. ER on tour
บริษทั จัดให้มกี ำรเยีย่ มชม และให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนระดับหัวหน้ำงำนระดับต้นถึงระดับกลำง ในกำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินกำรด้ำน
แรงงำนสัมพันธ์ และยังจัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม โดยจัดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภำคทั่วประเทศ
เพื่อให้ทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกฎหมำย

2. โครงการ “คน PT ท�าดี จากใจ”
บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนท�ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์ รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมกำรช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร Integrity
& Ethics ท�ำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยทำงบริษัทจะมีกำรสื่อสำรเผยแพร่เรื่องรำวกำรท�ำควำมดีของพนักงำน
ผ่ำนเว็บไซด์ มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นแบบอย่ำงสร้ำงคุณค่ำ สื่อสำรสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรมในองค์กร ตลอดจนพัฒนำคุณค่ำสู่สังคม

เมือ่ วันที่ 20 มกรำคม 2562 คุณพรไพลิน สีสด พนักงำนประจ�ำร้ำนมินมิ ำร์ท สำขำสมุทรสงครำม 4 เข้ำรับพระรำชกระแสรับสัง่ ชมเชย
จำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พร้อมบัตรจิตอำสำ หมวก ผ้ำพันคอ และสิ่งของพระรำชทำน ณ ห้องประชุมสมุทรสำมัคคี องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสงครำม ในฐำนะที่เก็บเงินแสนคืนนักท่องเที่ยวชำวบรำซิล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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3. กิจกรรมท�ำบุญบริษัทและเฉลิมฉลองเรื่องในวาระครบรอบ 31 ปี
งานฉลองครบรอบ 31 ปี ภายในงานมีการจัดพิธีท�ำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่อความ
ความเป็นสิริมงคล พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ น�ำโดยคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน

4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ภายในงานมี
การจัดบูธเล่นเกมส�ำหรับน้องๆนักเรียน และเด็กจากพื้นที่ใกล้เคียงได้เล่นชิงโชคลุ้นของรางวัลจาก PT อาทิ กระเป๋าผ้า แก้วน�้ำ เสื้อยืด และ
อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจ�ำนวนมาก
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5. กิจกรรม มหาสงกรานต์ PT สืบสานประเพณีไทย 2562
บริษัท จัดกิจกรรม มหาสงกรานต์ PT สืบสานประเพณีไทย รดน�้ำขอพรจากผู้บริหาร ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบริษัท
ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เปิดโอกาสให้พนักงาน ได้มีโอกาสพบปะกัน และรดน�้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณีอนั ดีงาม ทีถ่ อื ปฏิบตั ใิ นวันปีใหม่ไทย พร้อมทัง้ รณรงค์ให้สวมใส่ชดุ ผ้าไทย และชุดไทยเล่นน�ำ้ สงกรานต์เพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย

6. การแข่งขันกีฬาภายใน (PT Sport Day)
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย ซึง่ นอกจากจะช่วยให้พนักงานมีสขุ ภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ให้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม PT Sport Day ทั่วทุกภาคส่วนของกลุ่มบริษัท โดยได้จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สถานีบริการ & LPG ภาคใต้ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สถานีบริการ & LPG ภาคอีสาน ณ อาคารโรงฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ครัง้ ที่ 3 กีฬาเชือ่ มความสัมพันธ์ สถานีบริการ & LPG ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงยิมเนเซียม
600 ที่นั่ง สนามกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และครั้งที่ 4 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ส�ำนักงานใหญ่ ณ สนามจันทนยิ่งยง ศูนย์
กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

PT SD_TH.indd 65

65

3/26/20 10:57 AM

7. My Boss My Friends & My Birthday
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน “วัน
เกิด” จึงเป็นวันที่พิเศษที่บริษัทสามารถส่งมอบของขวัญและอวยพรวันเกิดให้กับพนักงาน ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงาน
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้นๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกเดือน

8. 12 ราศี พีที ท�ำดี พาท�ำบุญ
บริษทั สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาสในการท�ำบุญ และร่วมกิจกรรมในการท�ำนุบำ� รุงศาสนาในวันท�ำงานปกติ โดยนิมนต์
พระสงฆ์มารับบิณฑบาต ณ พื้นที่ภายในบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน ท�ำให้พนักงานที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้มีโอกาสในการ
ร่วมกิจกรรมมากขึ้นโดยไม่ต้องหยุดงาน
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษทั ได้ดำ� เนินการการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ โดย PTG Academy ทีจ่ ะช่วยยกระดับความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจหลักภายใต้
แผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยคาดหวังผลลัพธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและลดอัตราการลา
ออกของพนักงาน ดังนี้
ล�ำดับ

ประเภทการจัดอบรม

1
2

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การอบรมภายใน In-House Training
• เพิ่มศักยภาพภายในองค์กร โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ซึ่งพนักงานสามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

3

การอบรมภายนอก Public Training
• เพิม่ ศักยภาพโดยการอบรมนอกสถานที่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ และพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PTG Academy on Tour (Theme: Service & Coaching) - เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การบริการที่เป็นเลิศ สร้างสรรค์การบริการในรูปแบบใหม่ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
Sharing Inspiration
• กิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทุกระดับ ผ่านบุคคลที่มีชื่อ
เสียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และตระหนักเกี่ยวกับตัวเองมาก
ขึ้น สามารถรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีเป้าหมายและแนวทางในการสร้างแรงจูงใจที่
ชัดเจน เพิ่มพลังของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็จูงใจผู้อื่นด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถ
ดึงเอาศักยภาพตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
รวม

4
5

จ�ำนวนหลักสูตร /ครั้ง จ�ำนวนคน

12

296

29

927

101

228

9

428

4

622

155

2,501

กิจกรรม Sharing Inspiration

Sharing Inspiration: คน ธรรม งาน
โดย คุณสุนิสา สุขบุญสังข์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

PT SD_TH.indd 67

67

3/26/20 10:57 AM

Sharing Inspiration: Think to Grow
โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของบุคลากรสถานีบริการน�้ำมันและแก๊ส
PTG Academy มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่วางไว้
รวมถึงการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรสถานีบริการน�้ำมันและแก๊ส โดยแบ่งวิธีด�ำเนินการออกเป็น 3 วิธี

1
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การฝึกอบรมความรู้ใน
งาน และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฎิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐาน และ
ระเบียบของบริษัท

2

คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นมาตรฐาน และ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรสถานีบริการ

3

สื่อต่างๆ เช่น
Infographic วีดีโอ เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยในการ
เรียนรู้ และช่วยผลักดัน
ยอดขายของสาขา
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• กำรจัดฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมผู้ช่วยผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน และสถำนีแกส
จัดฝึกอบรมให้กบั ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรสำขำใหม่ รวมถึงกำรจัดอบรมให้กบั พนักงำนหน้ำลำน พนักงำนแคชเชียร์ และหัวหน้ำพนักงำนหน้ำลำน
ทีม่ ศี กั ยภำพ ได้รบั กำรคัดเลือกให้มโี อกำสปรับเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรสถำนีบริกำร (Fast Track) โดยในปี 2562 มีผเู้ ข้ำร่วมอบรม
ทั้งหมด 534 คน

• กำรจัดฝึกอบรม PT SERVICE TRAINER
กำรเข้ำฝึกอบรมให้กับสำขำโดยทีม PTG ACADEMY เข้ำสอนเพื่อสร้ำงพี่เลี้ยงสำขำ เป็นตัวแทนในกำรสอนมำตรฐำนกำรบริกำรหน้ำ
ลำน เพื่อให้เกิดกำรบริกำรที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำร และควำมพึงพอใจของลูกค้ำพีที จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมให้กับสถำนีบริกำร
ภำยในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท 226 คน และผู้เข้ำอบรมให้กับสถำนีบริกำรลูกค้ำแฟรนไชส์ 279 คน กำรเพิ่มศักยภำพในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรคน และกำรบริหำรจัดกำรงำน มีควำมส�ำคัญในควำมเติบโต

• กำรจัดฝึกอบรมพนักงำนขับรถบรรทุกน�้ำมัน
พนักงำนขับรถบรรทุกน�้ำมัน เป็นบุคลำกรที่มีควำมส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อควำมปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ในกำรกำรขนส่งน�้ำมัน
โดยในปี 2562 นี้ ได้มีกำรจัดอบรมให้พนักงำนจ�ำนวน 658 คน โดยมีหลักสูตร ดังนี้
•
•
•
•
•

ปฐมนิเทศน์ พนักงำนขับรถใหม่
อบรมแก้ไข กำรขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
อบรมแก้ไขอุบัติเหตุ ขั้นตอนกำรลงน�้ำมัน
อบรมประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรขับขี่ Volvo Advance
อบรมพัฒนำบุคลำกร พนักงำนขับรถบรรทุกน�้ำมันประจ�ำปี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โดยจะท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์ และตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน
ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีป้องกันภัย รวมถึงการให้ความรู้
และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอก โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การกู้ภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ดังนี้
• จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• จัดอบรมหลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชน และ
บุคคลทั่วไป รวมถึงมีนโยบายตรวจคัดกรองสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ และพนักงานประจ�ำสถานีบริการ มีการติดตั้งระบบ
GPS ตรวจติดตามยานพาหนะทุกคัน รวมถึงจัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานขับรถก่อนการปฏิบัติหน้าที่
• จัดโครงการ Safety Terminal Awards เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
• โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยคลังน�้ำมันและขนส่ง (ขนส่งสระบุรี) จ�ำนวน 1 ครั้ง
• โครงการหนีไฟไปจุดรวมพล จ�ำนวน 3 ครั้ง
• กิจกรรม Safe Drive Safe Life Project : ขับขี่ปลอดภัย ชีวิตดี๊ดี ที่คลังน�้ำมันไทยออยล์ จ�ำนวน 5 ครั้ง
• จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผ่านระบบ Intranet แก่พนักงานทุกคน ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล เช่น โรคที่มากับความร้อน อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 เคล็ดลับเรื่องความปลอดภัย STROKE รู้ทันป้องกันได้ Office
syndromes โรคยอดฮิต เป็นต้น
• จัดโครงการ หุน่ ดีไม่มขี าย ถ้าอยากได้ตอ้ งเข้า PT GYM เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพทีด่ ี รวมทัง้ สือ่ สารคลิปวีดโี อการออกก�ำลัง
กายระหว่างท�ำงานให้กบั พนักงานทุกคน เช่น 7 ท่าโยคะง่ายๆ แก้ปญ
ั หา Office Syndromes ,Office Exercise เก้าอีข้ ยีพ้ งุ เป็นต้น
• จัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดตั้งคณะท�ำงาน 5 ส เพื่อท�ำหน้าที่ในการรณรงค์ และส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พร้อมทั้งท�ำการตรวจประเมิน และติดตามการด�ำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
• จัดกิจกรรม PTG WAY WALK RUN FUN เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาสนใจออกก�ำลังกาย โดยการวิ่งเก็บระยะทาง เพื่อพิชิต
32,000 กิโลเมตร ก่อนก้าวสู่ปีที่ 32 ของบริษัท
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7,242 คน โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด
4 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
หลักสูตรเกี่ยวเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ
บริษัทเห็นความส�ำคัญในการสร้างแรงจูงใจ ผลักดัน และสนันสนุนการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานีบริการของ
ผูจ้ ดั การสาขาและพนักงานให้มคี วามต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ซึง่ แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งข้อมูลการแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยจากการเข้าตรวจ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของพนักงานหน้าลาน ทางส่วนความปลอดภัย
รวบรวมข้อมูลของสถานีที่มีการส่งแก้ไขปัญหาจากการเข้าตรวจ ซึ่งการมอบของรางวัลใช้การสุ่มข้อมูล จาก Ticket สถานีที่ส่งมาแก้ไข
ในเว็บไซต์ Safety PTC Service โดยโครงการจัดขึ้นในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ ฝ่ายความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมได้จดั ท�ำกิจกรรมส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประกาศผลรางวัล แม้ว่าการด�ำเนินงานมีอุปสรรคบางส่วน แต่
ทุกคนก็ทำ� งานจนท�ำให้โครงการครัง้ นีป้ ระสบผลส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดี ถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายของโครงการตามทีก่ ำ� หนดไว้ กล่าวคือ
ผู้จัดการสาขาและพนักงานมีการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน แก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ของผู้จัดการและพนักงาน จากผลการจัดท�ำโครงการดังกล่าว ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการครั้งนี้ และตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น

กิจกรรม หนึ่งข้อเสนอแนะ หนึ่งความปลอดภัย
(One Suggestion One More Safety)
กิจกรรมค้นหาความเสีย่ งในการฏิบตั งิ านและป้องกันอันตรายที่
อาจจะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ เพือ่ ให้พนักงานสามารถค้นหาถึงความ
เสี่ยง และป้องกันความเป็นอันตรายที่อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักในด้านความปลอดภัย
ของตนเองและคนรอบข้าง โดยเสนอแนะสภาพปัจจุบนั ทีพ่ บปัญหา
และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มีการแบ่งประเภทของ
ข้อเสนอแนะออกเป็น 4 ประเภท คือ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสภาพการท�ำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัย

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สุขภาพ

สภาพการท�ำงาน

โดยโครงการจัดขึน้ ในเดือนตุลาคม ปี 2562 และมีการประกาศผลการตัดสินโครงการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เป็นพนักงานในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอ
ยี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

PT SD_TH.indd 71

71

3/26/20 10:57 AM

การด�ำเนินงานโครงการหนึ่งข้อเสนอแนะ หนึ่งความปลอดภัย (One Suggestion One More Safety) ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ได้จัดท�ำกิจกรรมส�ำเร็จลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการตัดสินโครงการที่ได้ข้อ
เสนอแนะความปลอดภัย แม้ว่าการด�ำเนินงานมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาและด�ำเนินการจนเสร็จสิ้น โครงการครั้งนี้ประสบ
ผลส�ำเร็จไปได้ด้วยดี ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการตามที่ก�ำหนดไว้ กล่าวคือ พนักงานสามารถค้นหาความเสี่ยง และมี
วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ และพนักงานมีความตระหนักในด้านความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างจากผลการ
จัดท�ำโครงการดังกล่าว ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี น�ำมาซึ่งความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้ และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น

• สถิติการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยในการท�ำงาน เปรียบเทียบปี 2560 – 2562
บริษัท

ปี 2560 (ราย)

ปี 2561 (ราย)

ปี 2562 (ราย)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

0

0

1

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

11

8

13

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

0

1

0

รวม

11

9

14

หมายเหตุ: บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม มีการฝึกอบรมความปลอดภัย การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ให้
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย

แนวทางในการด�ำเนินการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
1. กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย….ด้วยหัวใจสีเขียวในปี 2563 เป็นการมุ่งเน้นด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญคือ พนักงานหน้า
ลาน ซึ่งจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส�ำนึกความปลอดภัยให้เหมาะสม และให้มีพนักงานเป็นตัวแทนในการขยายผลสู่
สถานีบริการ และสถานีข้างเคียง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด�ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนได้อย่างตรงจุด คือ การให้ความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกขับขี่อย่างปลอดภัย
2. กิจกรรม การประกวดแผนงานความปลอดภัยฯ Safety Max เป็นจัดท�ำแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานีบริการอย่างยั่งยืน
โดยมุง่ เน้นการลดความเสีย่ ง และให้มกี ารพัฒนามาตรการลดความเสีย่ งจากอัคคีภยั โดยอาศัยผูท้ มี่ อี งค์ความรูด้ า้ นความปลอดภัยฯ
ทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูใ้ นสายงานด้านความปลอดภัยให้มแี นวความคิดทีร่ ว่ มกันส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นความปลอดภัย
3. กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2020) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถาน
ประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
2561
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการ Training
ตาม Roadmap ที่วางไว้
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

2562

68% 70%
N/A 65%
0
N/A

เป้าหมาย
2562

74%
60%
0

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คลังน�้ำมัน) จากส�ำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จ�ำนวน 4 สาขา ได้แก่ คลังน�้ำมันสาขาล�ำปาง คลังน�้ำมันสาขานครราชสีมา คลังน�้ำมันสาขา
พิษณุโลก และคลังน�้ำมันสาขาขอนแก่น
2. รางวัลโครงการสถานประกอบการสีขาว (สถานีบริการน�ำ้ มัน) จากส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด จ�ำนวน 20 สาขา
ได้แก่ สถานีบริการน�้ำมันสาขาร้องกวาง 1, 2, 3 สถานีบริการน�้ำมันสาขาแพร่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 สถานีบริการน�้ำมันสาขาสอง 2, 4
สถานีบริการน�้ำมันสาขาลอง 1, 2 สถานีบริการน�้ำมันสาขาเด่นชัย 3 สถานีบริการน�้ำมันสาขาสูงเม่น 1, 3, 4, 5 และสถานีบริการ
น�้ำมันสาขาชะอ�ำ 5, 6

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความส�ำคัญ (Disclosure 103-1)
บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยถือว่าชุมชนนั้นเป็น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ ยูร่ อบ
สถานประกอบการของบริษทั บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ น
ร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตลอดจนความปลอดภัย
ของชุมชน และการสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน อาทิ
การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอน เสริม
ทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ แก่โรงเรียน การปรับปรุง หรือซ่อมแซม
อาคารโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กบั ชุมชน ผูพ้ กิ าร
ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และ
สังคมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท

ผลการด�ำเนินงาน (Disclosure 103-3)

แบ่งปันโอกาส...
		
พัฒนาอาชีพ

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
บริษัทมีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการ
ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านการเติบโตของธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล
การด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส่ และมีจรรยา
บรรณ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทที่มุ่งเน้น
ในเรื่องของการแบ่งปัน และการพัฒนา บริษัทได้น�ำเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals :SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีช่ มุ ชนจะได้รบั จาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุน
ให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือใน
การพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา
บริษทั มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพือ่ สร้างความเชือ่
มัน่ และความไว้วางใจให้กบั ชุมชน พร้อมทัง้ เติบโตควบคูไ่ ปกับบริษทั
โดยครอบคลุมด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ด้านการกีฬา ด้านอาชีพ ด้านภัยพิบัติ ตลอดจนสุขภาพและอนามัย
ของคนในชุมชน

74

PT SD_TH.indd 74

1. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
เนื่องด้วยในอดีตที่ผ่านมาสังคมมักมองคนพิการว่าเป็นภาระ
ของทั้งผู้ดูแลและสังคม การให้ความช่วยเหลือคนพิการจึงมักอยู่ใน
รูปของการสงเคราะห์ดว้ ยเงินหรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ดังนัน้ สมาคมคน
พิการภาคตะวันออก ร่วมกับกลุม่ บริษทั จึงได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ เพือ่ ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพให้กบั คนพิการ สามารถ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทจี่ ะเป็นก�ำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติใน
ระยะยาว ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญต่อคนพิการ และเป็นการ
ส่งเสริมให้คนพิการสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง หาเลีย้ งชีพได้
โดยไม่ตอ้ งเป็นภาระของผูอ้ นื่ จึงได้ดำ� เนินการเพือ่ ส่งเสริมอาชีพคน
พิการโดยมีแนวทางการด�ำเนินการ 2 แบบ ดังนี้
1. การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
บริษัทได้มีการจ้างคนพิการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้
1.1 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ ต�ำแหน่งพนักงานขับรถและพนักงานประจ�ำ
ส�ำนักงาน
1.2 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 19
ราย ได้แก่ พนักงานหน้าลานเติมน�้ำมัน และพนักงาน
บริการนวดที่ประจ�ำ Max camp
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2. การฝึกอบรมอาชีพมาตรา 35 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2535 จ�ำนวน 98 คน ที่จังหวัดลพบุรี
และจังหวัดพิจิตร งบประมาณทั้งหมด 11,017,160 บาท
สถานที่ฝึกอบรม :
ณ สถานีบริการน�้ำมันพีที
สาขาสีคิ้ว (Max Camp)
เลขที่ 37 หมู่ที่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนคนพิการ :
6 คน

สถานที่ฝึกอบรม :
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการ
บ้านโมกุล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ระหว่างวันที่
22 เมษายน - 22 ตุลาคม 2562
จ�ำนวนคนพิการ :
49 คน

โครงการฝึกงานหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
ระยะเวลา 609 ชั่วโมง
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปันคุณค่าสู่สังคม จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาอาชีพให้
กับผู้พิการเป็นการสร้างทักษะและความรู้ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกงาน
สามารถท�ำงาน น�ำความรู้ที่ได้จากฝึกงาน ฝึกอบรม น�ำความรู้ไป
สมัครเข้าท�ำงานในโรงงาน บริษัท ห้างร้าน หรือน�ำความรู้ ความ
สามารถกลับไปประกอบอาชีพอิสระในชุมชนที่อยู่อาศัยได้ โดย
เมื่อจบการฝึกงาน ผู้เข้าฝึกงานจะมีความสามารถมากมาย อาทิ
การเรียนรู้หลักการท�ำงานและการป้องกันอันตรายจากการท�ำงาน
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการอุปกรณ์และจักรเย็บผ้า การใช้งานและ
บ�ำรุงรักษาจักรเบื้องต้น การออกแบบและตัดเย็บ เสื้อ กระโปรง
กางเกง ถุงผ้า เป็นต้น อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับจักรเย็บ
ผ้าและอุปกรณ์เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ
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โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยพนักงานที่พิการ
ทางสายตา
บริ ษั ท ได้ จ ้ า งพนั ก งานประจ� ำ ที่ พิ ก ารทางสายตา ที่ ไ ด้
ผ่ า นการฝึ ก อบรม และได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รที่ รั บ รองการ
นวด เพื่ อ เป็ น การสร้ า งรายได้ ให้ โ อกาสและทางเลื อ กในการ
ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตา มาให้บริการนวดเพื่อ
สุขภาพกับลูกค้าที่มาแวะพักใช้บริการที่สถานีบริการ โดยสาขา
แรกที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การไป คื อ สถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น พี ที ส าขาสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา และเพิ่มเติมอีกสาขาได้แก่ สถานีบริการ
พีทเี ขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ใน “PT MAX CAMP” ทีพ่ กั รถครบวงจร
แห่งแรกในเมืองไทย ส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นสมาชิกบัตร PT MAX CARD
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การต่อยอดการสร้างรายได้ ให้กับผู้พิการที่ผ่านการอบรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้า โดยการจ้างผู้พิการตัดชุดพนักงาน
หลังจากพนักงานได้มกี ารอบรมผูพ้ ิการให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้แล้ว บริษทั ได้มีการสั่งตัดชุดพนักงานที่ใช้ส�ำหรับการท�ำงานที่สถานี
บริการโดยในปี 2562 ได้มีการสั่งตัดชุดเสื้อกั๊กส�ำหรับใช้ท�ำงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,300 ตัว ซึ่งมาจากผู้พิการที่ผ่านการอบรมช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้าตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2535 ทั้งสิ้น

มีมูลค่าการจ้างงาน

253,525
บาท/ปี

จ�ำนวนผู้พิการ

20 คน
บาท
300,000

253,525

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

121,481

123,737

8 คน

8 คน

2560

2561

ที่มา : บริษัท

20 คน

2562
จำนวนคน

มูลคาการจางงาน

เข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
ประจ�ำปี 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงชัน้ 1 กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ประธานผูม้ อบรางวัลคือ นายจุติ ไกรฤกษ์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ผู้บริหารตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล คือ คุณเอก อภิรักษ์ธนากร
(ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการสถานี)
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2. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
บริษทั มีนโยบำยเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนผูส้ งู อำยุให้มงี ำนท�ำในอำชีพทีเ่ หมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ และสร้ำงรำยได้ทมี่ นั่ คง โดย
จ้ำงงำนผู้สูงอำยุเข้ำมำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรของบริษัท ได้แก่ ส�ำนักงำนใหญ่ สถำนีบริกำร คลังน�้ำมัน และธุรกิจขนส่งน�้ำมัน เป็นต้น
บาท

10,000,000

มีมูลค่ำกำรจ้ำงงำน

9,106,949
บาท/ปี

จ�ำนวนผู้สูงอำยุ

117 คน

9,106,949

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
ที่มา : บริษัท

6,048,144
4,569,007
66 คน
2560

117 คน
92 คน

2561

2562
จำนวนคน

มูลคาการจางงาน

3. โครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ พีทีจัดให้
บริษทั ได้จดั โครงกำร ชีวติ ดี มีอำชีพ พีทจี ดั ให้ มำอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยมีเป้ำหมำยเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริกำรจำกสถำนีบริกำรให้เพิม่ มำกขึน้
เนือ่ งจำกร้ำนค้ำทีเ่ พิม่ ของผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร และเพิม่ รำยได้ของสถำนีจำกร้ำนค้ำของผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร รวมถึง
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยมำกขึ้น อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้ำงอำชีพให้คนในท้องถิ่น และคนบริเวณใกล้เคียงสถำนีบริกำร
น�้ำมันมีรำยได้มำกขึ้น โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท�ำสัญญ่ำเช่ำ 1 ปี ในกำรเช่ำพื้นที่ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ซึ่งผู้ประกอบกำรที่ได้
รับคัดเลือก จะได้รับอัตรำค่ำเช่ำในรำคำพิเศษ ทั้งนี้ ในปี 2562 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ�ำนวน 30 รำย และในปี 2563 บริษัทมีเป้ำหมำย
ต้องกำรให้มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 100 รำย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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แบ่งปันควำมรู้สู่สังคม...
พัฒนำควำมปลอดภัยให้ชุมชน
บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย
ของพนักงำนให้เป็นนิสัย ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเรื่องกำรท�ำงำน
ทีป่ ลอดภัยแก่พนักงำน และรณรงค์สง่ เสริมกระตุน้ จิตส�ำนึกของทุก
คนในบริษัทให้ตระหนักว่ำ “ควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็นควำม
รับผิดชอบของบริษัท” โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 317 คน แบ่ง
เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี นักเรียนโรงเรียนมวก
เหล็กวิทยำคม พนักงำนบริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
และพนักงำนบริษัทเอกชนภำยนอก
กิจรรม SAFETY WEEK PT Station 2019
ตอน PT เชื่อมไทย บริกำรด้วยใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน

โดยโครงกำรจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรอเนกประสงค์ ฟำร์มโคนมไทย-เดนมำร์ค จังหวัดสระบุรี หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โครงกำร คือ ฝ่ำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)

สัปดำห์ควำมปลอดภัยคลังน�้ำมันและขนส่ง
ณ ส�ำนักงำนขนส่งสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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ผลกำรประเมินโครงกำรในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำกำร สถำนที่อ�ำนวยควำมสะดวก และด้ำนเจ้ำหน้ำที่/กำรให้
บริกำร พบว่ำคะแนนควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 93, 94, 94 และ 98 ตำมล�ำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมำกที่สุดและแนวทำงกำรด�ำเนิน
กำร คือ กำรรักษำกิจกรรมประเภทนี้ไว้ โดยสรุปแล้วโครงกำรนี้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ความพึงพอใจของ
กิจกรรม ประมาณป 2562
มากที่สุด

มาก

7%
ประชาสัมพันธ

บริ ษั ท ให้ ค วำมส� ำ คั ญ ในกำรดู แ ลควำมปลอดภั ย อำชี ว
อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของทั้งพนักงำนรวม
ถึงชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถำนประกอบกำร ที่บริษัทได้
ด�ำเนินกำรอยู่ โดยมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ ควำม
ตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยและกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉินที่มี
โอกำสเกิดขึ้นและมีผลกระทยต่อชุมชนรอบข้ำง เช่น มหำวิทยำลัย
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรมได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขั้นต้น และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ แก้ไขเหตุกำรณ์เมื่อประสบภัย
ได้อย่ำงปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ “โครงกำรสอนน้องดับเพลิง”
จึงได้ริเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวิทยำกรของฝ่ำยควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เข้ำร่วมกิจกรรมให้ควำมรู้ ฝึก
อบรม และให้ค�ำแนะน�ำกับสถำนศึกษำ ชุมชนและหน่วยงำนภำค
รัฐ และในปี 2562 นี้บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมสอนน้องดับเพลิง
จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ (19 เมษำยน 62), วิทยำลัยเทคนิคปักธงชัย
(28 พฤษภำคม 62), วิทยำลัยเทคนิคหนองแค (24 กรกฎำคม 62)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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94%
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93%

6%
สถานที่

6%
กิจกรรม

2%
การใหบร�การ

โครงกำรสอนน้องดับเพลิง
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แบ่งปันความสุข...
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
1. โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3
บริ ษั ท น� ำ แนวทางการด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้
นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วง
การศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียน
มาประกอบอาหาร ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการ
ท�ำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับ
การเรียนการสอนในหลักสูตร
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2. โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน
สืบเนื่องจากบริษัทให้การสนับสนุน เข้าไปพัฒนาโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่เมื่อปี 2560 ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อ
น้ อ ง” โดยผลการด� ำ เนิ น งานประสบความส� ำ เร็ จ โรงเรี ย นมี
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนที่ดีขึ้น ท�ำให้
ชาวบ้านในชุมชน ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนประจ�ำ
ต�ำบลมากขึ้น ถือว่าได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่มีฐานะครอบครัวยากจน-ปานกลาง แต่ยังมีพื้นที่บริเวณด้าน
หลังโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะ
สม ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจาก โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ
สร้างสุขเพื่อน้อง สู่ “โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุข
แก่ชุมชน” เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทจึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางจะเกร็ง,
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและ
ป่าชายเลน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านฉู่ฉี่, เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 4 โรงเรียน, กลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเลสมุทรสงคราม, คนในชุมชนต�ำบลบางจะเกร็ง และพนักงานจิตอาสาของบริษัท มากกว่า 100 คน ด�ำเนินการบริหารจัดการ
ปัญหาขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางจะเกร็ง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร โดยร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรป่าชาย
เลน ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ และเพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่ายชายเลนของเด็กนักเรียน ซึ่งขยะที่เก็บ
ได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ถุงพลาสติก โฟม ขวดพลาสติก มาท�ำการคัดแยกและชั่งน�้ำหนัก ได้รวม 1,057 กิโลกรัม และได้ประสานให้
เทศบาลต�ำบลบางจะเกร็ง น�ำไปก�ำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

สร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของเด็กนักเรียน
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน

2

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ระหว่างบริษัท กับหน่วยงานราชการ
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่

3

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความมี
ส่วนร่วม และส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

4

เพื่อเป็นต้นแบบ (Prototype) ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำหรับคลังน�้ำมัน และสถานีบริการน�้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ

1

2
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
ป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยสัตว์น�้ำ สำมำรถ
สร้ำงอำชีพ และรำยได้
ให้ชุมชน

3
คุณค่าทางสังคม
คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น เกิดควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำ และเป็น
แหล่งศึกษำธรรมชำติ

แบ่งปันน�้ำใจ...
พัฒนำสังคม
โครงการบริจาคอุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ส�านักงานที่เสียหาย หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อแบ่งปันน�้าใจให้สังคม
บริษัทได้มีกำรบริจำคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ส�ำนักงำนที่เสียหำย หรือไม่ได้ใช้งำนแล้ว ให้กับองค์กร Future Group ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำกมูลนิธิร่วมน�้ำใจต้ำนภัยเอดส์ และศูนย์บริกำรสำธำรณะสุข 43 มีนบุรี โดยองค์กร Future Group จะน�ำ
สิง่ ของทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ บริจำคไปด�ำเนินกิจกรรมตำมกองทุนทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น กำรช่วยเหลือผูพ้ กิ ำร ผูย้ ำกไร้ กำรสนับสนุนทุนกำร
ศึกษำแก่เด็กและเยำวชน เป็นต้น ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ได้บริจำคอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เสียหำย หรือช�ำรุดแล้วประมำณ 1,000 ชิ้น
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในปีที่ผ่านมา
ด้าน

ด้านความปลอดภัย •
•
•
•
•
•
ด้านสิ่งแวดล้อม
•
•
•
ด้านการศึกษา
•
•
ด้านการกีฬา
•
•
•
•
ด้านอาชีพ
•
•
•
ด้านภัยพิบัติ
•
•

กิจกรรม

โครงการสอนน้องดับเพลิง
PT Safety Week Station
กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์
โครงการ “วิ่งมหาสนุกเพื่อ มหาสมุทรของเรา”
โครงการหนีไฟไปจุดรวมพล
กิจกรรม Safe Drive Safe Life Project : ขับขี่ปลอดภัย ชีวิตดี๊ดี ที่คลังน�้ำมันไทยออยล์
โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างฝายชะลอน�้ำ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน
โครงการสร้างฝายชลประทาน จ.ล�ำปาง
โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3
โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
โครงการ PT ส่งสุข สานฝันเพื่อน้อง
โครงการ “งานวิ่ง วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน5” HERO RUN ครั้งที่ 2/2019
กิจกรรมคลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic)
โครงการ PT Football Clinic 2019
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
โครงการจ้างงานผู้สูงอายุ
โครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ พีทีจัดให้
โครงการ PT มีแต่ให้ ธารน�้ำใจช่วยภัยน�้ำท่วม ณ และโรงเรียนบ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์) จ.ร้อยเอ็ด
PT ร่วมบริจาคน�้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1.5 ลิตร จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,800 แพ็ค ( 16,800 ขวด) ให้ จ.อุบลราชธานี

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�ำปี 2562 หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)

สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
2561
จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคม (คน)

2562

เป้าหมาย
2562

19 11
382
10%
ำนวน
N/A (8%) ของจ�
พนักงาน*
N/A

ทั้งหมด

หมายเหตุ : จ�ำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานใหญ่ และพื้นที่ปฏิบัติการ
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สิ่งแวดลอม
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การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นผู้น�ำในด้ำนกำรให้บริกำร
ด้ำนพลังงำน โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่
ไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน และสังคม ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีว
อนำมัย ควำมมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย
รวมทัง้ ข้อก�ำหนด และมำตรฐำนสำกลอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรน�ำมำประยุกต์
ใช้ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยของ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน รวมถึงผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม จึงได้กำ� หนดนโยบำย
คุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีรำย
ละเอียดดังนี้
1. มุ ่ ง มั่ น ให้ มี ก ำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพทั่ ว ทั้ ง บริ ษั ท ในกำรจั ด
จ�ำหน่ำยสินค้ำ และบริกำรที่ตรงตำมข้อก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ควำมพึงพอใจ โดยกำรตอบสนองควำมต้องกำร และควำม
คำดหวังของลูกค้ำ
2. มุ่งมั่นบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ง
แวดล้อม ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย รวมทั้งข้อก�ำหนด
และมำตรฐำนสำกลอื่นๆ ที่บริษัทน�ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อ
ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วย
ของผู้ปฏิบัติงำน
3. มุง่ มัน่ ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง
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4. บริหำรองค์กรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนิน
กำรเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของพนักงำน และชุมชน รวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ
ปัจจุบันคลังน�้ำมัน 9 แห่งของบริษัท ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส�ำหรับกำรรับ
จัดเก็บ และจ่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง ภำยในคลังน�้ำมัน ได้แก่
คลังน�ำ้ มันชุมพร คลังน�ำ้ มันแม่กลอง คลังน�ำ้ มันขอนแก่น คลังน�ำ้ มัน
ล�ำปำง คลังน�้ำมันสระบุรี คลังน�้ำมันปักธงชัย คลังน�้ำมันปำกพนัง
คลังน�ำ้ มันนครสวรรค์ และคลังน�ำ้ มันพิษณุโลก รวมถึงยังได้กำ� หนด
ให้คลังน�้ำมันสำขำ และสถำนีบริกำรจัดท�ำแบบรำยงำน ทส.1 และ
แบบ ทส.2 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมองค์รวมเป็น
ไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีแนวทำงเพื่อที่จะยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม ในกำรวำงแผนเพือ่ ขอรับรองมำตรฐำนระบบ
กำร Integrated Management System (ระบบกำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำร) โดยน�ำข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 9001 ISO 14001
และ ISO 45001 : 2018 มำบูรณำกำรเป็นมำตรฐำนฉบับเดียว เพื่อ
เป็นพื้นฐำนในกำรจัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ให้เกิดควำม
เชือ่ มโยงกันทัง้ กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน และผลลัพธ์ เพือ่ เชือ่ มโยงกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยหลักขององค์กร มีกรอบกำรปฏิบตั ิ
งำนทีช่ ดั เจน โดยน�ำข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล (International
Standard Requirement) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ท�ำงำน และใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน เพือ่
ให้มรี ะบบกำรด�ำเนินงำน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีแ่ ข็งแกร่ง
โดยมีเป้ำหมำยได้รบั กำรรับรองภำยในปี 2563 ทีค่ ลังน�ำ้ มันแม่กลอง
และส�ำนักงำนใหญ่
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ISO 9001:2015
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

• คื อ การจั ด วางระบบบริห ารงานเพื่อการ • การบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้าน • การมุง่ เน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพ
ประกันคุณภาพ ซึง่ เป็นระบบทีท่ ำ� ให้เชือ่ มัน่
สิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ แวดล้อมภายในองค์กรให้มบี ริบททีก่ ว้างขึน้
ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม ข้อก�ำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อก�ำหนด
และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการ ทางกฎหมาย และด้านอื่นๆ เพื่อปรับปรุง
ระบุขนั้ ตอนและวิธกี ารท�ำงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจ ปฏิบตั ิ เพือ่ ตอบสนองต่อความคาดหวังของ ประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัย และความ
ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

ผลการด�ำเนินงาน (Disclosure 103-3)
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทด�ำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนี้

• ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบคลังน�้ำมัน โดยจัดให้มีการคัดแยก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทบริเวณสถานี
บริการ และคลังน�ำ้ มัน การรักษาความสะอาดและจัดเก็บพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้เรียบร้อย และจัดให้มกี ารดูแลรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
• บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการลด
ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้าที่สถานีบริการ และการน�ำกระดาษที่ใช้แล้วมา
ใช้ใหม่ที่ส�ำนักงานใหญ่
• การค�ำนวณแสงสว่างภายในอาคาร และสถานีบริการ เพื่อให้
ใช้หลอดไฟในขนาดทีเ่ หมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้หลอดไฟ
LED เพื่อประหยัดพลังงาน
• ติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ำมัน (Vapor Recovery Unit) หรือ
VRU ที่คลังน�้ำมัน สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับพื้นที่ที่มีการควบคุมไอน�้ำมัน
• เครื่องวัดแก๊สที่คลังน�้ำมัน เพื่อตรวจสอบการปล่อยไอระเหย
ของน�้ำมัน
• การตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมสถานีบริการ โดยจัดให้มกี าร
ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทํางาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตราย
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• การน�ำน�้ำมันที่ปนเปื้อนที่มาจากคลังน�้ำมัน น�ำกลับมาใช้ซ้อมแผนดับเพลิงที่สถานีบริการ
• การควบคุมการท�ำงานในที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
• การควบคุมการปล่อยไอเสียจากรถขนส่งน�้ำมัน โดยการซ่อมบ�ำรุงรถขนส่งตามแผน และใช้รถใหม่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน�้ำมันที่ดี
• การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษทั จึงได้สง่ เสริมให้พนักงาน มีความตระหนัก ถึงเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยจัดการอบรมพนักงานภายใน
และภายนอกบริษัท ดังนี้
• หลักสูตร Staff Orientation ส�ำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท ทุกคนจะได้รับการอบรมในหัวข้อ Basic Safety และ Basic Fire ทั้ง
ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ
• อบรมให้ความรู้พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมไอน�้ำมัน การด�ำเนินการกับน�้ำมันที่หกล้น การควบคุมการปล่อยน�้ำทิ้ง
การประหยัดพลังงาน การน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะ
• อบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ และขจัดมลพิษประจ�ำท่าเรือส�ำหรับการขนถ่ายน�้ำมันเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมการ
รับมือในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากบริษัทมีการขนส่งน�้ำมันทางน�้ำ
สรุปข้อมูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ประจ�ำปี 2562
หลักสูตร

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานีบริการ
Gas Station Emergency Response Full scale Exercise
หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย
การดับเพลิงขั้นต้น
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการระงับเหตุ
ดับเพลิงขั้นสูง
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานีแก๊ส
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน�้ำมัน
ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน
ผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หลักสูตรเกี่ยวเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงานที่อับอากาศ
รวมทั้งสิ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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13
36
4
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811
108
108
850

17
7
7

2,121
248
369

31
12
11
1
1
1
1
2,067

1,007
414
612
18
27
22
19
7,262

87

3/26/20 10:58 AM

Gas Station Emergency Response Full scale Exercise

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
• การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการจัดการสภาพแวดล้อม การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิต
สุขภาพของมนุษย์ ตลอดจน เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้ ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดมาตรการทั้งด้านบุคลากรและมาตรฐานอุปกรณ์เพื่อให้
มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ในทุกกรณีอย่างทันท่วงที โดยก�ำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อลดและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง อีกทั้ง มีการจัด
เตรียมเครือ่ งมือ หรืออุปกรณ์สำ� หรับก�ำจัดคราบน�ำ้ มันทีอ่ าจปนเปือ้ นลงสูแ่ ม่นำ�้ ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุเพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ มันแพร่กระจาย และ
มีการด�ำเนินการทดสอบความดันของท่อสูบยาง และท่อล�ำเลียงเหล็กเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจและรายงานความ
ปลอดภัยบนเรือ และบนบก และรายงานหรือแจ้งข่าวเมื่อพบว่ามีการรั่วไหลของน�้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคม
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน�้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน�้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรัว่ ไหลของน�ำ้ มันในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลของจังหวัดชุมพร”
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• การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานีบริการ
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางาน และสถานที่เก็บ
รักษาสารเคมีอันตราย โดยจัดหาบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการ จ�ำนวน 140 สถานี แบ่งออกเป็น
1. คุณภาพน�้ำ โดยจะพิจารณาค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมายถึง ค่าวัดความเน่าเสียของน�้ำเสียที่เกิดจากสารเคมี
โดยค่า COD จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนทีใ่ ช้ในการออกซิไดซ์เพือ่ ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�ำ้ นอกจากนี้ บริษทั
ได้ก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่หากพบว่าค่าคุณภาพน�้ำทิ้งที่ออกจากสถานีบริการน�้ำมันไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�ำหนด โดยให้พนักงานแจ้งซ่อมโดยทันที หากพบว่ามีท่อต่อตรงจากห้องน�้ำโดยไม่ผ่านถังแซท หรือจากห้องน�้ำท่อช�ำรุด รวมถึง
ก�ำหนดให้ผู้จัดการสถานีบริการท�ำความสะอาดบ่อดักไขมัน ตักเศษขยะ และคาบไขมันอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์
2. สภาพอากาศ โดยท�ำการตรวจวัด 4 พารามิตเตอร์ ได้แก่ 1. เบนซิน ตรวจโดยการติดเครื่องมือกับตัวบุคคล 2. VOC ตรวจโดยการ
ติดเครือ่ งมือกับตัวบุคคล 3. Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) ตรวจโดยการติดตัง้ เครือ่ งมือไว้บริเวณตูจ้ า่ ยน�ำ้ มัน 4. Reparable
Dust ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตรวจโดยการติดตั้งเครื่องมือไว้บริเวณตู้จ่ายน�ำมัน ซึ่งในปี 2562 การตรวจวัด 140
สถานีบริการ ทุกสถานีบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
• กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายน�้ำประปาในสถานีบริการ
เนือ่ งด้วยบริษทั มีสถานีบริการครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมีการใช้นำ�้ หลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้นำ�้ จากอ่างล้างมือ การใช้นำ�้ จากชักโครก
การใช้น้�ำจากการท�ำความสะอาด และการใช้น�้ำจากการรดน�้ำต้นไม้ เป็นต้น บริษัทจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านตัวแทนพนักงานจากสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการ KAIZEN
ของบริษัท ท�ำการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายน�้ำประปา รวมถึงสนับสนุนให้มีการน�ำน�้ำกลับมา
ใช้ใหม่ ผ่านแนวคิด 3R (Reuse Reduce Recycle) เพื่อน�ำน�้ำที่ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ซักล้างอุปกรณ์ท�ำความสะอาด และรดน�้ำต้นไม้ และมี
เป้าหมายในการลดค่าใช้จา่ ยน�ำ้ ประปาของสถานีบริการให้ได้ 20 % โดยเบือ้ งต้นบริษทั ได้มกี ารน�ำเครือ่ งกรองน�ำ้ ไปใช้กบั สถานีบริการทัง้ หมด
3 สถานี คือ สาขามโนรมย์ พยุหะคีรี 2 และนครสวรรค์ 8 ซึ่งจากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
น�้ำประปา เป็นจ�ำนวน 60,962 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกรองน�้ำจากน�้ำประปาให้เป็นน�้ำดื่ม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าน�้ำดื่มของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานในสถานีบริการมีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย
• การประหยัดการใช้ไฟฟ้าที่ส�ำนักงานใหญ่
บริษทั มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส�ำนักงานใหญ่ รวมถึงมีการประกาศเสียงตามสายทุกวันศุกร์ เพือ่ ให้พนักงาน
ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งาน หรือหมดความจ�ำเป็นต้องใช้งาน และก�ำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
ที่ใช้งาน (Disclosure 302-1, Disclosure 302-4)
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สรุปใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ส�านักงานใหญ่
คาไฟฟาสำนักงาน

ลานบาท
1.25

บาท
3,000.00

1.32

1.26

2,500.00

1.27
1.28

1.29

1.29

1.28

2,528.40
2,528.40

2,000.00

1,987.57

1,500.00
1,000.00

1.30

500.00

1.31
1.32

คาไฟฟาเฉลี่ยตอคน

2560

2561

2562

-

2560

2561

2562

ที่มำ : บริษัท

ปี

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (Kwh)
ค่ำไฟฟ้ำ (ล้ำนบำท)
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/คน)

2560

2561

2562

262,779.53

237,850.20

260,440.57

1.32

1.28

1.29

2,528.40

2,140.42

1,987.57

หมำยเหตุ: ปริมำณค่ำไฟฟ้ำที่ส�ำนักงำนใหญ่ในปี 2562 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกจ�ำนวนพนักงำนของบริษัทมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำม ในขณะที่ปริมำณค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยต่อ
คนมีแนวโน้มลดลงตำมล�ำดับ

โครงกำรโซลำร์รูฟสถำนีบริกำรน�้ำมัน (Disclosure 302-1, Disclosure 302-4)

โครงกำรติดตัง้ โซลำร์เซลล์บนหลังคำสถำนีบริกำรน�ำ้ มันน�ำร่อง เป็นโครงกำรติดตัง้ โซลำร์เซลล์เพือ่ ผลิตไฟฟ้ำส�ำหรับใช้ในสถำนีบริกำร
น�ำ้ มัน เพือ่ ศึกษำกำรลดค่ำใช้จำ่ ยค่ำไฟฟ้ำในสถำนีบริกำรน�ำ้ มัน เมือ่ ติดตัง้ โซลำร์เซลล์กระแสไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์จะไปลดกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ
จำกกำรไฟฟ้ำภูมภิ ำคท�ำให้คำ่ ไฟฟ้ำลดลง รวมไปถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด และพลังงำนทดแทน โดยจะเลือกสถำนีทมี่ ลี กั ษณะกำรใช้
ไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันโดยเริ่มต้นที่ สถำนีวังน้อย และสถำนีนครชัยศรี 5 เนื่องจำกแต่ละสถำนีจะมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำไฟฟ้ำสูงมำก โดยในปี
2562 มีเป้ำหมำย คือ สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำของสถำนีบริกำรน�ำ้ มันได้รอ้ ยละ 20 โดยมีเวลำกำรด�ำเนินกำร ตัง้ แต่ เดือนมกรำคม 2562 – เดือน
ธันวำคม 2562 จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้ สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำสถำนีบริกำรน�้ำมันลงได้ร้อยละ 19% อีกทั้งยังสำมำรถลดปัญหำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์ที่สถำนีบริกำร สำขำนครชัยศรี สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ได้ 28,544.2 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้กว่ำ 95.39 ต้น และกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์ที่สถำนีบริกำร สำขำวังน้อย สำมำรถลด
ปริมำณถ่ำนหิน ได้ 47,027.4 กิโลกรัมต่อปี และเทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ 7 ต้น ทั้งนี้ ในกำรติดตั้งโซลำร์รูฟในสถำนีบริกำรน�้ำมันจ�ำนวน
35 สถำนี ในปี 2562 สำมำรถช่วยลดค่ำไฟฟ้ำของสถำนีบริกำรน�้ำมันได้ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 20 หำกโครงกำรแล้วเสร็จ สำมำรถลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ประมำณ 224 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ตอ่ เดือน หรือเทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ประมำณ 152 ต้นต่อเดือน
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• โครงกำรเปดจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ส�ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ และรถขนส่ง
ส�ำหรับกำรเปิดจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ส�ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ และรถขนส่งพีที ที่สถำนีบริกำร
น�้ำมันพีที เพื่อสนับสนุนนโยบำยพลังงำนที่ยั่งยืนและกำรใช้น�้ำมัน B20 ของภำครัฐ และเพื่อเป็นกลไกในกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มำกขึน้ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนค่ำบริกำรขนส่ง และค่ำโดยสำรสำธำรณะ รวมทัง้ เป็นกำรช่วยลดมลพิษจำกฝุน่ ละออง
ในอำกำศ และช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมัน ที่อยู่ในภำวะล้นตลำดและรำคำตกต�่ำอีกทำงหนึ่ง ซึ่งในปี 2562 บริษัท
มีปริมำณขำยจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน B20 จ�ำนวน 317 ล้ำนลิตร ผ่ำนสถำนีบริกำรจ�ำนวน 745 สำขำ

• โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกำรใช้น�้ำมัน B20 ส�ำหรับรถขนส่ง
ในปี 2562 บริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซล B20 กับรถบรรทุกที่ใช้ในกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นรถเทรลเลอร์
กึง่ พ่วง และรถสิบล้อ จ�ำนวน 503 คัน ท�ำให้คำ่ ใช้จำ่ ยลดลง 46,266,195 บำท ซึง่ ประหยัดค่ำใช้จำ่ ยไปได้ 11% นอกจำกจะช่วยประหยัดค่ำ
ใช่จำ่ ยแล้วยังช่วยผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถงึ 15.66% หรือ 7,051.71 ตัน/ลิตร
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• โครงการยางหล่อดอก
บริษัทจัดท�ำโครงการการใช้ยางหล่อดอก ส�ำหรับหัวลากรถ
บรรทุกอีซูซุ และหัวลากรถวอลโว่ พร้อมทั้งหางเทรลเลอร์ เพื่อให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยางให้คุ้มค่าได้มากขึ้น และช่วยลดขยะ
ของยางทีไ่ ม่ใช้งานแล้ว และยังสามารถช่วยลดปริมาณในการใช้ยาง
ใหม่ได้ ซึง่ จะช่วยลดและประหยัดค่าใช้จา่ ยในองค์กรจากการน�ำยาง
เก่ามารีไซเคิลใช้ใหม่ โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2560 ต่อเนือ่ งจนมาถึงปัจจุบนั

ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
ยางใหม่จ�ำนวน 1000 เส้น คิดเป็น 5,740,190 บาท ซึ่งในปี 2562
จ�ำนวนยางที่น�ำมาหล่อดอกใหม่ มีทั้งหมด 1,215 เส้น บริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 8,440,490 บาท หรือร้อยละ 72 หาก
เปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าในปี 2562 ค่าใช้จา่ ยลดลงเป็นจ�ำนวน
2,055,039 บาท

คาใชจายที่ลดไดจากการใชยางหลอดอก
9,000,000

8,440,490

8,000,000
7,000,000

6,756,820

6,000,000

6,385,450

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2560

2561

2562

ที่มา : บริษัท

สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
2561

ค่าน�้ำต่อยอดขายน�้ำมันผ่าน
สถานีบริการ COCO
ค่าไฟฟ้าต่อยอดขายน�้ำมัน
ผ่านสถานีบริการ COCO

0.0453
0.0459 0.0442
บาทต่อลิตร บาทต่อลิตร บาทต่อลิตร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อยอดขายน�้ำมัน
ผ่านคลังน�้ำมัน

PT SD_TH.indd 92

2562

N/A
0
0
0.0070 0.0073 0.0066

จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญ
กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
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2562

เป้าหมาย

บาทต่อลิตร

บาทต่อลิตร

บาทต่อลิตร

0.0033
N/A 0.0037
วัตต์ต่อลิตร
วัตต์ต่อลิตร
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รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัทได้รับ 3 รำงวัลจำกงำน ASEAN Business Awards
(ABA) 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของงำน ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2019
จัดโดยสภำที่ปรึกษำธุรกิจอำเซียน (ASEAN Business Advisory
Council : ASEAN-BAC) ร่วมกับสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนบริษทั ในอำเซียนทีม่ บี ทบำท
ในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตในภำคเศรษฐกิจของอำเซียน พร้อมไป
กับกำรส่งเสริม SMEs ในอำเซียนที่จะก้ำวขึ้นเป็นบริษัทชั้นน�ำและ
มีศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับสำกล โดยทั้ง 3 รำงวัล ซึ่งได้แก่

• รำงวัลประเภทธุรกิจพลังงำนขนำดใหญ่
ระดับอำเซียน หรือ The Winner Under
the Category of 17 Priority Integration
Sectors: Energy (Large-Tier)

โดยรำงวัลดังกล่ำวแสดงถึงควำมส�ำเร็จของ PTG ในระดับภูมิภำค
อย่ำงไรก็ตำม PTG ยังคงมุ่งพัฒนำทั้งในด้ำนผลประกอบกำร ควบคู่กับ
กำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือ The
Country Winner, Skills Development
(Large-Tier)
• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นเพื่อ
สังคมอย่ำงยั่งยืน หรือ The Country
Winner, Sustainable Social Enterprise
(Large-Tier)
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•• บริ ษั ท เข้ า รั บ รางวั ล รางวั ล นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ดีเ ด่ น (Outstanding
Investor Relations Awards)
ในงาน SET Awards 2562 จัดขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล
นี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน
เท่าเทียม และโปร่งใส โดยยึดตามหลักกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

•• บริ ษั ท ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ Thailand Sustainability
Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ บริษัทเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การเพิม่
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
ยังคงมุ่งพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

•• บริษัทได้รับรางวัล Kaizen Awards จากงานประกาศรางวัล Thailand
Kaizen Awards 2019
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “Golden Award”
จากทีม “Intension 3D” ซึ่งเป็นทีมจากฝ่ายปฏิบัติการคลังน�้ำมัน ฝ่ายจัดซื้อ และ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock
น�้ำมันเครื่องที่คลังและสถานีบริการ” ซึ่งเข้าประกวดในประเภท Service Kaizen
และรางวัล “Silver Award” จากทีม “Lift Gear Team” ทีมจากฝ่ายโลจิสติกส์
น�้ำมัน ด้วยผลงาน “ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการยกเกียร์รถบรรทุก” ซึ่งประกวดใน
ประเภท Genba Kaizen โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะถูกน�ำมาพัฒนาการ
บริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
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บริษทั ได้รบั โล่รำงวัล “หน่วยงำนทีเ่ ข้ำร่วมส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพภำย
ใต้แนวคิด Future Revolution of Energy Efficiency 2019” จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค เนือ่ ง
ด้วยบริษทั ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์และกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกกำรทีบ่ ริษทั มีโครงกำรติดตัง้ Solar
Rooftop ในสถำนีบริกำร เพือ่ ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำใช้พลังงำนแสงอำทิตย์จำกแผง Solar
Cell แทน โดยปัจจุบันบริษัทได้ด�ำเนินกำรติดตั้ง Solar Rooftop ในสถำนีบริกำรแล้วทั้งหมด
33 สถำนี ซึ่งบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรติดตั้ง Solar Rooftop ในสถำนีบริกำรที่ใช้ไฟฟ้ำ
มำกเพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อไป

บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษทั ปิโตรเลีย่ มไทยคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ได้รบั
รำงวัล “สถำนประกอบกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน” ประจ�ำปี 2562
จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนโดยส�ำนักแรงงำนสัมพันธ์ กระทรวงแรงงำง โดยรำงวัล
สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำนเป็นรำงวัลทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทและพนังงำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำน
ร่วมกันอย่ำงเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิด
ระบบแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีในสถำนประกอบกิจกำร

บริษัทและ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับ
รำงวัล “สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรด�ำเนินมำตรกำรเชิงป้องกันตำมปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ในระดับ ทอง เงิน และทองแดง” จำกคณะท�ำงำนขับเคลื่อน
กำรด�ำเนินโครงกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของประเทศไทย (Safety Thailand)” โดย
รำงวัลนี้มอบให้ไว้แก่สถำนประกอบกำรกลุ่มเสี่ยงขนำดกลำงและขนำดย่อม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ได้รับประกำศนียบัตร “สถำนประกอบกำรที่ด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนประกอบกำร” ตำมโครงกำรโรงงำนสีขำว ของส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จ�ำนวน 255 สถำนี ซึ่งเป็นใบประกำศที่มอบให้กับสถำนประกอบกำรที่ได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรม
เพือ่ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และสำมำรถ
ขยำยผลไปยังชุมชนรอบสถำนประกอบกิจกำร

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ “สถำนประกอบกำร ที่ให้ควำมส�ำคัญในกำร
ช�ำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเงินสมทบด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตำมนโยบำยไทยแลนด์
๔.๐” จำกส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด โดยได้รับมอบโล่ประกำศเกียร์ติคุณ จำกท่ำนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ทั้งนี้สถำนีน�้ำมัน PT ได้รับจ�ำนวน 20 สถำนี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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การรับรอง

บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จำกกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลำดหลักทรัพย์ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ�ำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดท�ำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั กำรอนุมตั ใิ ห้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต
(CAC) ซึง่ เป็นองค์กรภำคเอกชนทีส่ นับสนุนให้บริษทั ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ใิ นกำรทีจ่ ะ
ต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ใบรับรองมำตรฐำน มอก. 9001-2559 (ISO9001:2016) มอบให้กบั บริษทั ทีม่ รี ะบบบริหำร
งำนที่มีคุณภำพ ส�ำหรับขอบข่ำย กำรรับ จัดเก็บ และจ่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันชื้อเพลิงภำยในคลัง
น�้ำมัน ภำยใต้กำรรับรองจำกสถำบันรับรองมำตรำฐำนไอเอสโอ (MASCI)

ใบรับรองมำตรฐำน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) มอบให้กบั ห้องปฏิบตั กิ ำร
ทดสอบที่มีควำมสำมำรถในกำรทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ โดยประกอบด้วยข้อก�ำหนดด้ำน
กำรบริหำรงำนคุณภำพและข้อก�ำหนดด้ำนวิชำกำร ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่สำมำรถน�ำมำใช้ได้กับ
ทุกองค์กรที่มีกำรด�ำเนินกิจกรรมทดสอบหรือสอบเทียบ ภำยใต้กำรรับรองจำกระทรวง
อุตสำหกรรม ส�ำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
หมำยเหตุ: ปัจจุบันงดใช้เครื่องหมำยกำรรับรองเนื่องจำกเตรียมกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร

96

PT SD_TH.indd 96

รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2562

3/26/20 10:58 AM

สถิติการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
GRI

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
EBIDA
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว (ล้านหุ้น)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
ก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน (ล้านบาท)
ภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ (บาท)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)
การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี (ล้านบาท)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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2560

2561

2562

84,624.59
84,904.78
913
3,070.68

107,829.28
108,142.00
624
3,512.73

120,026.69
120,291.46
1,560.68
5,272.72

3,909.46
17,985.38
8,275.47
15,463.91
1,670
5,118.54

3,937.26
20,939.73
10,892.33
12,866.83
1,670
5,475.82

4,850.02
22,651.87
11,614.32
15,944.38
1,670
6,707.49

18.87
8.23
7.39
0.47
2.52

11.85
5.31
6.90
0.36
2.84

25.81
10.36
8.25
0.42
2.40

1
2.92
0.55

1
3.15
0.37

1
3.77
0.93

5,278.49
1,858
153,832,571
0.17
283.9

6,710.63
2,254.86
119,626,154
0.2
334

7907.31
2,552.41
359,442,038
0.5
835
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GRI

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

2560

GRI 205-3 จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ
หมายเหตุ : 1.
2.
3.
		

2561

n/a

2562

0

0

ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
ในปี 2562 มีการรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจ�ำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 เรื่อง และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร

ด้านสังคม
ข้อมูลการจ้างงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย)
GRI

102-8

405-1

GRI

405-1
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จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

หน่วย

2560

ชาย

หญิง

ชาย

2562

หญิง

ชาย

หญิง

ร้อยละ

12,915
5,297
7,618
41.01
58.99

14,956
5,744
9,212
38.41
61.59

17,017
6,361 10,656
37.38
62.62

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามระดับ
พนักงานระดับบริหาร
ก�ำลังคน
ร้อยละ
พนักงานระดับหัวหน้างาน
ก�ำลังคน
ร้อยละ
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ก�ำลังคน
ร้อยละ

65
27
70.65
29.35
152
134
53.15
46.85
5,078 5,078.00
40.51
59.49

66
67.35
159
50.96
5,519
37.94

76
63.33
179
48.12
6,106
36.95

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามอายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป

ก�ำลังคน

2561

2560

ก�ำลังคน
1,840
5,428
3,486
1,670
466
23

32
32.65
153
49.04
9,027
62.06

2561

ร้อยละ
14.25
42.04
27.00
12.93
3.61
0.18

ก�ำลังคน
2,117
6,234
3,958
1,972
608
67

44
36.67
193
51.88
10,419
63.05

2562

ร้อยละ
14.15
41.68
26.46
13.19
4.07
0.45

ก�ำลังคน
2,264
7,228
4,399
2,307
723
96

ร้อยละ
13.30
42.48
25.85
13.56
4.25
0.56
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GRI

401-1

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

พนักงานใหม่
พนักงานใหม่ทั้งหมด
พนักงานใหม่
อัตราการว่าจ้างพนักงานใหม่
พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป

GRI

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

พนักงานลาออก
พนักงานลาออกทั้งหมด
พนักงานลาออก
อัตราการลาออกของพนักงาน
พนักงานลาออกแบ่งตามอายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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หน่วย

2560

ชาย

2561

หญิง

14,086
6,161
7,925
ร้อยละ 116.31 104.03

ก�ำลังคน

ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ

2,417
45.63
2,321
43.82
1,013
19.12
343
6.48
51
0.96
16
0.30

หน่วย

2,113
27.74
3,590
47.13
1,521
19.97
540
7.09
131
1.72
30
0.39

ชาย

2562

หญิง

18,925
8,010 10,915
139.45 118.49
3,277
57.05
2,985
51.97
1,223
21.29
425
7.40
83
1.44
17
0.30

2,930
31.81
4,908
53.28
2,050
22.25
772
8.38
202
2.19
53
0.58

ชาย

หญิง

18,408
7,864 10,544
123.63
98.95
3,033
47.68
3,195
50.23
1,120
17.61
401
6.30
93
1.46
22
0.35

2,624
24.62
4,874
45.74
2,002
18.79
797
7.48
183
1.72
64
0.60

2560

2561

2562

ร้อยละ

11,466
4,950
6,516
93.45
85.53

16,269
7,102
9,167
123.64
99.51

15,992
6,946
9,046
109.20
84.89

ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ
ก�ำลังคน
ร้อยละ

2,027
38.27
1,919
36.23
747
14.10
207
3.91
43
0.81
19
0.36

ก�ำลังคน

1,722
22.60
2,960
38.86
1,255
16.47
411
5.40
99
1.30
32
0.42

2,781
48.42
2,674
46.55
1,155
20.11
404
7.03
70
1.22
18
0.31

2,353
25.54
4,259
46.23
1,716
18.63
626
6.80
166
1.80
47
0.51

2,655
41.74
2,796
43.96
1,025
16.11
362
5.69
88
1.38
20
0.31

2,162
20.29
4,305
40.40
1,731
16.24
642
6.02
147
1.38
59
0.55
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GRI

401-3

GRI

404-1

ข้อมูลการด�ำเนินงาน

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอด
พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ใน
การลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด/
ลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฎิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิ์ในการลาคลอด/
ลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฎิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิ์ในการลาคลอด/
ลาเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการจ้าง
ต่ออีก 12 เดือน
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
ที่ลาคลอด/เลี้ยงดูบุตร
ข้อมูลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมงทั้งหมด
จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย ต่อคนต่อปี

หน่วย

ก�ำลังคน

PT SD_TH.indd 100

ชาย
5,297

2561

หญิง
7,618

ชาย
5,744

2562

หญิง
9,212

ชาย
6,361

หญิง
10,656

ก�ำลังคน

215

302

356

ก�ำลังคน

212

292

267

ก�ำลังคน

138

149

266

ร้อยละ

64.19

49.34

74.72

หน่วย

2560

2561

2562

ชั่วโมง
ชั่วโมงต่อ
คน

9,447
15.14

4,120
18.72

102,671
28.56

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

146
2,203
1246

N/A

N/A

1.5

N/A

N/A

0.0

จ�ำแนกตามระดับ
Management level (M1-UC) ก�ำลังคน
Supervisor level (S1-S5)
Operation level (O1-O5)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
403-9
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R.)
พนักงานขับรถขนส่ง
ครั้ง/ล้าน
กิโลเมตร
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
ครั้ง/ล้าน
ชั่วโมง

100

2560
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ด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน
GRI

ข้อมูลการด�าเนินงาน

302-1

หน่วย

2560

2561

กำรใช้พลังงำนทำงตรงทั้งหมด
กิโลวัตต์
N/A
N/A
ส�ำนักงำนใหญ่
262,779.53
237,850.2
พื้นที่ปฏิบัติกำร
N/A
N/A
หมำยเหตุ : ปริมำณกำรใช้พลังงำนของพื้นที่ปฏิบัติกำรครอบคลุมสถำนีบริกำร และคลังน�้ำมันของบริษัท
307-1
จ�ำนวนหรือมูลค่ำกำรถูกปรับอย่ำง ครั้ง
N/A
N/A
มีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมำยสิ่ง
แวดล้อม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
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58,410,556.40
260,440.57
58,150,115.83
0
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3/26/20 10:58 AM

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
GRI Content Index
GRI
Standard

Description

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016
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
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
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
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Sustainability Report
(Page / URL) and Remarks
(Omission / Comment)

10
10
14
14
12
10-11
10-11
98
13
36
22-26
13
6-7
34, 36-39
8-9, 31
31-33
28
17
16
18-19
17, 28
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GRI
Standard

102-23
102-24
102-25

Description

Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance body
Conflicts of interest

102-26 Role of the highest governance body in setting purpose, values, and strategy
Governance
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 process
102-32 Highest governance body’s roles in sustainability reporting
102-38 Annual total compensation ratio
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
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
102-48 Restatements of information
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
102-56 External assurance

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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Sustainability Report
(Page / URL) and Remarks
(Omission / Comment)

28
30
Annual Report
page 182-199
17
31
31
16, 22-26
36
5
97
18-19
55
18-19
18-19, 22-26
21
5
5
20-21
5
5
5
5
102-105
-

103
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GRI
Standard

Description

Economic
GRI 201: Economic Performance
201-1
Direct economic value generated and distributed
GRI 205: Anti-Corruption
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
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
Environment
GRI 302: Energy
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
302-1
Energy consumption within the organization
GRI 307: Environmental Compliance
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
307-1
Non-compliance with environmental laws and regulations
Social
GRI 401: Employment
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
GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)
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
403-9
Work-related injuries
GRI 404: Training and Education

104
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Sustainability Report
(Page / URL) and Remarks
(Omission / Comment)

97
28
28
31-33
32
33

85-86
85-86
86-92
90, 92, 101
85
85
92
92, 101

54
54, 55
61-72
99
100
54
60
70-73
60
73, 100
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GRI
Standard

Description

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
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
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
405-1
Diversity of governance bodies and employees

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
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Sustainability Report
(Page / URL) and Remarks
(Omission / Comment)

54
55-56
67-69
100
67-69
54
55
55
98
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แบบส�ำรวจความคิดเห็น
ท่านสามารถท�ำแบบส�ำรวจโดยแสกน QR Code
หรือส่งแบบส�ำรวจนี้กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ปรากฎท้ายเล่ม หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cg@pt.co.th
กรุณาท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่อง และแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
ต�่ำกว่า 30
30 – 50
1.2 อายุ

มากกว่า 50

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มใด
พนักงาน
ลูกค้า
ชุมชน
หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………

คู่ค้า
สถาบันการเงิน

ผู้ถือหุ้น

3. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทจากที่ใด
เว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………

พนักงานของบริษัท

งานสัมมนา

4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนของท่านคืออะไร
เพื่อรู้จักบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
เพื่อการศึกษา/การวิจัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนของบริษัทของท่าน
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนของบริษัทมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
5.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
5.2 การก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ
มากที่สุด
มาก
5.3 เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย
มากที่สุด
มาก
5.4 การออกแบบรูปเล่ม
มากที่สุด
มาก
5.5 ความพึงพอใจโดยรวม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

6. ท่านคิดว่าเนื้อหาในรายงานความยั่งยืนครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท หรือไม่
ครอบคลุม		
ไม่ครอบคลุม
7. หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ไม่ครอบคลุมหรือควรเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัท ในปีถัดไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ส�ำหรับความร่วมมือของท่าน ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็น
จะน�ำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในปีถัดไป
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ร

ก

P
บ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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