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1. การก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Governance)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด มหำชน (“บรษัิท”) ก ำหนดใหม้ีกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมอิำกำศในระดับองคก์ร ซึง่เป็นหนึง่ในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งเพือ่พัฒนำองคก์รสู่ควำมย่ังยนื เตรยีมควำมพรอ้มในกำรป้องกัน 

และปรับตัวรับควำมเสี่ยง รวมถงึแสวงหำโอกำสในกำรด ำเนินธุรกจิจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศอย่ำงมีประสทิธภิำพ ตำม

นโยบำยในกำรด ำเนนิกำรวำงระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำควำมเสีย่งองคก์รจะไดรั้บกำรจัดกำรใหอ้ยู่ในระดับที่

ยอมรับได ้และสำมำรถสรำ้งควำมมั่นใจแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

 

บรษัิทมคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รโดยประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดับสูงของบรษัิท ท ำหนำ้ทีใ่นกำรก ำกับดูแลควำม

เสีย่งองคก์รโดยเฉพำะ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร เพือ่ท ำหนำ้ที่

รับผดิชอบในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภมูอิำกำศใหม้ปีระสทิธภิำพ 

 

หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

1. จัดใหม้กีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งและโอกำสจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยำ่งเป็น

ระบบและตอ่เนือ่ง เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่กำรประเมนิควำมเสีย่งไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของกำรด ำเนนิธุรกจิ  

2. ก ำหนดตัวชีวั้ดเพือ่วัดประสทิธภิำพของมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่งและโอกำสทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ  

3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ และด ำเนนิกำรใหบ้รษัิทมกีำรจัดกำรควำมเสีย่ง

อยำ่งเหมำะสม 

4. รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

 

หนา้ทีข่องคณะท างานบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

1. ประสำนงำนกับส่วนบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ใหม้กีำรน ำนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งไปใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

จำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

2. รับผดิชอบใหแ้ต่ละส่วนงำนด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมกีำรระบุ วเิครำะห ์ประเมนิ ปัจจัยควำมเสีย่ง

และโอกำสจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศสอดคลอ้งตำมค ำแนะน ำของ Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD)  

3. จัดท ำรำยงำนกำรวเิครำะหป์ระเมนิควำมเสีย่ง โอกำส และผลกระทบทีเ่กีย่วกับสภำพภูมอิำกำศ ภำยใตส้ถำนกำรณ์จ ำลอง 

ตำ่ง ๆ รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 

 

 

คณะกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมกำรบรหิำควำมเสีย่งองคก์ร 

คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 
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2. กลยทุธก์ารบรหิารการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Strategy)  

การระบุและประเมนิความเสี่ยง (Physical & Transition Risk) และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมอิากาศ 

บรษัิทมกีำรระบุควำมเสี่ยงและโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ รวมถงึกำรวเิครำะห์ผลกระทบตำม

สถำนกำรณ์จ ำลอง (scenario) ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ จำกรำยงำนของคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล

วำ่ดว้ยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ส ำนักงำนพลังงำนสำกล 

(International Energy Agency: IEA) และกรนีพซี (Greenpeace) เพือ่กำรบรหิำรผลกระทบทำงธุรกจิจำกกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภมูอิำกำศไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ และก ำหนดมำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่กำรบรรเทำผลกระทบตอ่ไป 

บรษัิทไดท้ ำกำรประเมนิควำมเสีย่งทำงกำยภำพ (Physical Risk) และควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นผ่ำน (Transition 

Risk) ตำมสถำนกำรณ์จ ำลอง (Scenario) ตำ่ง ๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สถำนกำรณ์ ดังนี ้

1.  สถานการณท์างกายภาพ (Representative Concentration Pathways: RCP8.5) 

สถำนกำรณ์ทำงกำยภำพ RCP8.5 เป็นสถำนกำรณ์จ ำลองทีม่กีำรคำดกำรณ์วำ่กำ๊ซเรอืนกระจกจะมปีรมิำณ

ทีเ่พิม่สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรด ำเนนิงำนของภำครัฐบำลและภำคเอกชนทั่วโลกทียั่งไม่มกีำรก ำหนดหรอื

เปลีย่นแปลงนโยบำยเพือ่ลดและควบคมุกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และคำดกำรณ์วำ่จะ

ส่งผลกระทบต่อกำรเพิม่ขึน้ของระดับน ้ำทะเลที ่0.8 เมตรในบำงภูมภิำคของโลก โดยสถำนกำรณ์จ ำลองนี้

ประเมนิจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำเหตุกำรณ์จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงไปจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน (Business as 

Usual: BAU) ในเชงินโยบำยของภำครัฐบำลและภำคเอกชนทั่วโลก ซึง่ส่วนใหญ่ยังไม่มมีำตรกำรทีช่ัดเจน

รองรับกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ และปรมิำณกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกยังคงอยูใ่นระดับสงู   

2. สถานการณ์เปลีย่นผ่าน: การควบคุมอุณหภูมโิลกใหเ้พิม่ข ึน้ไม่เกนิ 2 องศา (2 degrees 

Scenario: 2DS) ของส านกังานพลงังานสากล (International Energy Agency: IEA) – 

ETP 2DS Scenario  

สถำนกำรณ์เปลีย่นผ่ำนสู่สังคมคำรบ์อนต ่ำ ETP 2DS เป็นสถำนกำรณ์จ ำลองเหตุกำรณ์จำกกำรเปลีย่น

ผ่ำนตัง้แต่ปี 2013-2050 ซึง่คำดกำรณ์ว่ำกำรควบคุมอุณหภูมโิลกทีสู่งขึน้เฉลีย่ใหไ้ม่เกนิ 2 องศำเซลเซยีส 

เมื่อเทียบกับยุคก่อนกำรปฏวัิตอิุตสำหกรรม (ปี 1900) จะมีโอกำสส ำเร็จทีร่อ้ยละ 50 ภำยในปี 2050 และ

สัดส่วนกำรใชพ้ลังงำนทดแทน พลังงำนสะอำด และพลังงำนหมนุเวยีนของโลกจะเริม่เพิม่สงูขึน้ จงึท ำใหก้ำร

ใชพ้ลังงำนของโลกจะลดลงประมำณรอ้ยละ 70 ส่งผลใหป้รมิำณก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดจ์ำกกำรใชไ้ฟฟ้ำ

ลดลง ดำ้นนโยบำยจะมกีำรเพิม่อัตรำกำรเก็บภำษีคำรบ์อนไดออกไซตจ์ำก $35/tCO2 เป็น $210/tCO2 ดำ้น

เทคโนโลย ีรอ้ยละ 47 ของกำรผลติไฟฟ้ำในเมอืง (Urban) ทั่วโลก จะมำจำกกำรตดิตัง้หลังคำโซลำร ์(Solar 

Rooftop) สง่ผลใหม้กีำรอปุโภคไฟฟ้ำในเขตเมอืงเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 9 นอกจำกนี ้มกีำรคำดกำรณ์วำ่จะมกีำรใช ้

ยำนยนตไ์ฟฟ้ำจ ำนวน 100 ลำ้นคันทั่วโลก ภำยในปี 2050  

3. สถานการณ์เปลีย่นผ่าน: เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมโิลกทีสู่งข ึน้ใหต้ ่ากวา่ 2 องศา – 

Greenpeace Advanced Energy [R]evolution Scenario 

สถำนกำรณ์ เปลี่ยนผ่ำนสู่สั งคมคำร์บอนต ่ ำ  Greenpeace Advanced Energy [R]evolution เ ป็น

สถำนกำรณ์จ ำลองเหตุกำรณ์จำกกำรเปลีย่นผ่ำนตัง้แต่ปี 2012-2050 ซึง่ตัง้เป้ำหมำยใหม้กีำรควบคมุอณุหภมูิ

โลกทีสู่งขึน้ใหต้ ่ำกว่ำ 2 องศำ เมือ่เทยีบกับยุคก่อนกำรปฏวัิตอิุตสำหกรรม (ปี 1900) หรอืเปลีย่นผ่ำนไปสู่

สังคมไรค้ำรบ์อน (Decarbonized) อย่ำงสมบูรณ์ ภำยในปี 2050 โดยพลังงำนหมุนเวยีน เชือ้เพลงิชวีภำพ 

และไฮโดรเจน จะมำทดแทนกำรผลติพลังงำนหรอืกำรอุปโภคไฟฟ้ำในรปูแบบปัจจุบัน รวมถงึกำรก ำหนดภำษี

คำรบ์อนเพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนของภำครัฐบำลและเอกชน โดยมกีำรตัง้สมมตฐิำนว่ำภำคอุตสำหกรรม 

ครัวเรอืนและบรกิำร จะสำมำรถลดกำรใชพ้ลังงำนเชือ้เพลงิและไฟฟ้ำ รวม 16,700 เทระวัตต ์และคำดกำรณ์ว่ำ

รอ้ยละ 14 ของปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำทัง้หมดจะมำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์ภำยในปี 2030
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2.1 การประเมนิความเสีย่งทางกายภาพ (Physical Risk) ภายใตส้ถานการณ์จ าลอง (Scenario): RCP 8.5 
 

2.1.1 ความเสีย่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(Acute): ความเสีย่งระยะส ัน้ 1 – 3 ปี 

ควำมเสี่ยงจำกภัยพบัิตทิำงธรรมชำต ิเช่น น ้ำท่วม ภัยแลง้ ส่งผลใหธุ้รกจิเกดิควำมเสียหำยและกำร

ด ำเนนิกำรตอ้งหยุดชะงัก โดยบรษัิทจัดใหม้มีำตรกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ง คอื กำรจัดท ำแผนด ำเนนิธุรกจิอยำ่ง

ตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP) ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับภัยพบัิต ิซึง่มกีำรทบทวนทกุปี 

การคาดการณ์ผลกระทบทางการเงนิ: รำยไดข้องบรษัิทอำจลดลง เนื่องจำกธุรกจิมำกกว่ำ 1 ธุรกจิของ

บรษัิทซึง่ประกอบดว้ย สถำนีบรกิำร รำ้นสะดวกซือ้แม็กซ ์มำรท์ และรำ้นกำแฟพันธุไ์ทย อำจเกดิควำมเสยีหำย

หรอืตอ้งปิดกำรด ำเนนิกำรในบำงพืน้ที ่ซ ึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่รำยไดข้องบรษัิทเบีย่งเบนจำกทีค่ำดกำรณ์ไวจ้ำก

กำรเกดิภัยพบัิตทิำงธรรมชำต ิ

2.1.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศอย่างถาวร (Chronic): ความเสีย่ง

ระยะยาว มากกวา่ 5 ปี 

ควำมเสีย่งจำกอณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้สง่ผลตอ่ตน้ทนุในกำรจัดกำรของบรษัิททีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจำกอณุหภูมทิี่

สูงขึน้นัน้ อำจส่งผลใหอุ้ปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น อุปกรณ์ทีเ่ป็นวัตถุไวไฟทีใ่ชใ้นสถำนีบรกิำรและคลังน ้ำมันเกดิกำร

ขัดขอ้ง น ำมำซึง่ควำมเสยีหำยของทรัพยส์นิบรษัิทและผูม้สี่วนไดเ้สยีทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณโดยรอบ ดังนัน้ บรษัิทจงึ

จัดใหม้กีำรตรวจเช็คอุปกรณ์ในสถำนีบรกิำรและคลังน ้ำมัน จัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ เพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืน

กระจกและควบคุมอุณหภูมโิลก เช่น กำรรณรงค์ใชห้ลอดไฟประหยัดพลังงำน กำรก ำหนดมำตรกำรกำรลด

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรประหยัดไฟฟ้ำ โครงกำรตดิตัง้หลังคำโซลำร ์(Solar Rooftop) ในสถำนีบรกิำรน ้ำมัน และใน

ปัจจุบันบรษัิทมมีำตรกำรเปลีย่นจำกกำรใชน้ ้ำมัน B7 เป็น B10 ในรถขนส่ง ซึง่สำมำรถช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรอืนกระจกทีเ่ป็นสำเหตทุ ำใหอ้ณุหภมูสิงูขึน้ได ้หำกในอนำคตนโยบำยของภำครัฐมกีำรเปลีย่นแปลงโดยกำรให ้

ใชน้ ้ำมัน B6 แทน บรษัิทก็มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นไปใชน้ ้ำมัน B6 แทน ซึง่จะท ำใหม้กีำรปล่อยก๊ำซเรอืน

กระจกมำกกว่ำกำรใชน้ ้ำมัน B7 หรอื B10 แต่ยังคงปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกนอ้ยกว่ำกำรใชน้ ้ำมันดเีซลธรรมดำ 

นอกจำกนี้บรษัิทยังมแีผนรองรับและกฎระเบยีบต่ำง ๆ เกีย่วกับกำรควบคุมวัตถุไวไฟตำมกฎหมำยเพื่อป้องกัน

ควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ 
การคาดการณ์ผลกระทบทางการเงนิ: ตน้ทุนในกำรจัดกำรของบรษัิทอำจเพิม่ขึน้ เนื่องจำกหำกเกดิ

อบัุตกิำรณ์จำกภำวะโลกรอ้น จะท ำใหอ้ปุกรณ์ตำ่ง ๆ ทีเ่ป็นวัตถไุวไฟทีใ่ชใ้นสถำนบีรกิำรหรอืคลังน ้ำมันเกดิควำม

เสยีหำย ซึง่จะสง่ผลตอ่ทรัพยส์นิของบรษัิทและกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณโดยรอบในบำงพืน้ที ่

 

2.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นผ่าน (Transition Risk) ภายใตส้ถานการณ์จ าลอง (Scenario) 2 degrees 

Scenario (2DS) และ Greenpeace Advanced Energy [R]evolution Scenario 
 

2.2.1 นโยบายและกฎหมาย (Policy & Legal): ความเสีย่งระยะยาว มากกวา่ 5 ปี 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย และกฎหมำยของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวขอ้งกับกำร

เปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ เชน่ ร่ำงพระรำชบัญญัตกิำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ และนโยบำย Energy 

4.0 ซึง่รณรงค์กำรใชพ้ลังงำนสะอำดภำยในปี 2579 อำจส่งผลใหบ้รษัิทตอ้งปรับเปลี่ยนแผนธุรกจิ เพื่อให ้

สำมำรถด ำเนนิธุรกจิสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของภำครัฐ บรษัิทจงึมกีำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งในเรือ่งนี้

โดยลงทุนในธุรกจิโซลำรฟ์ำรม์ ซึง่เป็นโครงกำรรร่วมทุนกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ

กองทัพบก เพือ่ผลติไฟฟ้ำโซลำรเ์ซลล ์และมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มในดำ้นขอ้มูลกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืน

กระจกจำกกำรด ำเนินธุรกจิ โดยขึน้ทะเบยีนรับรองกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกองคก์ร (Carbon Footprint for 

Organization) จำกองคก์ำรบรหิำรจัดกำรกำ๊ซเรอืนกระจก เพือ่น ำขอ้มลูมำวเิครำะห ์และปรับเปลีย่นแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนเพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรด ำเนนิธุรกจิต่อไป นอกจำกนี้ บรษัิทมกีำรตดิตัง้สถำนีอัด

ประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนตไ์ฟฟ้ำ ภำยใตโ้ครงกำร EleX by EGAT โดยร่วมลงทุนกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) 
 

การคาดการณ์ผลกระทบทางการเงนิ: บรษัิทอำจตอ้งปรับเปลีย่นแผนธุรกจิ จงึอำจส่งผลใหต้อ้งใชเ้งนิ

ลงทนุในบำงโครงกำรสงูกวำ่งบประมำณทีต่ัง้ไว ้เพือ่เป็นกำรปรับตัวใหส้ำมำรถด ำเนนิธุรกจิตอ่ไปไดต้ำมนโยบำย

และกฎหมำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป
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2.2.2 เทคโนโลย ี(Technology): ความเสีย่งระยะยาว มากกวา่ 5 ปี 

ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสรมิกำรใชพ้ลังงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ และลดกำรปล่อย

มลพษิตลอดห่วงโซอุ่ปทำนของบรษัิท อำจส่งผลใหบ้รษัิทตอ้งใชง้บลงทุนในจ ำนวนทีสู่งมำกขึน้ในกำรจัดซือ้

เทคโนโลยี กำรวจัิย และกำรพัฒนำ โดยบรษัิทไดม้ีกำรศกึษำแนวโนม้ของโลกในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่สังคม

คำรบ์อนต ่ำ เพือ่เตรยีมงบประมำณลงทนุในเทคโนโลย ีและเสำะหำโอกำสในกำรรว่มมอืกับพันธมติรทำงธุรกจิใน

กำรพัฒนำผลติภัณฑแ์ละบรกิำรเพือ่ลดตน้ทนุ และรองรับควำมเสีย่งดังกลำ่ว 
 

การคาดการณผ์ลกระทบทางการเงนิ: อำจสง่ผลกระทบท ำใหต้น้ทนุของบรษัิทสงูขึน้จำกกำรน ำเงนิสว่น

หนึง่ไปลงทนุในเทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

2.2.3 การตลาด (Market): ความเสีย่งระยะกลาง 3-5 ปี 

ควำมเสีย่งจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปสนใจสนิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

รวมถงึกำรใชย้ำนยนตไ์ฟฟ้ำซึง่ส่งผลต่อกำรใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิลดลง เพือ่รองรับควำมเสีย่งดังกล่ำว บรษัิทจงึ

ปรับแผนกำรด ำเนนิธุรกจิ และตัง้เป้ำหมำยในกำรเพิม่ยอดจ ำหน่ำยและก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิ non-oil เชน่ ธุรกจิ

เครือ่งดืม่และอำหำร รำ้นคำ้ปลกีกำ๊ซหงุตม้ กำรเพิม่ยอดบัตรสมำชกิ MAX Card และธุรกจิกำรเงนิอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Money) รวมถงึมแีผนในกำรจัดตัง้ธุรกจิใหม่ในดำ้นสุขภำพและควำมงำม (Health & Wellness) นอกจำกนี้ 

บรษัิทไดด้ ำเนนิกจิกรรมต่ำง ๆ เพือ่ปรับตัวต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ กำรแจกกระเป๋ำผำ้

ใหล้กูคำ้สถำนบีรกิำรน ้ำมัน กำรรณรงคล์ดกำรใชถ้งุพลำสตกิในรำ้นคำ้สะดวกซือ้ แมกซ ์มำรท์ (MAX Mart) และ

ร่วมลงทุนภำยใตโ้ครงกำร ปำลม์ คอมแพล็กซ ์เพือ่ผลติและจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑไ์บโอดเีซล (B100) ซึง่ชว่ย

เพิม่ประสทิธภิำพกำรเผำไหมข้องเครือ่งยนต ์และลดมลพษิในอำกำศ  
 

การคาดการณ์ผลกระทบทางการเงนิ: บรษัิทอำจตอ้งพจิำรณำในกำรปรับเปลี่ยนแผนธุรกจิเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึอำจส่งผลใหเ้งนิลงทุนสูงกว่ำงบประมำณทีต่ัง้ไว ้

จำกกำรน ำเงนิไปลงทุนในกำรผลติสนิคำ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นแปลงไป 

 

2.2.4 ชือ่เสยีง (Reputation): 1-3 ปี 

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผูม้ ีส่วนไดเ้สียรอ้งเรียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ปฏบัิตติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้ม ท ำใหบ้รษัิทเสือ่มเสยีภำพลักษณ์ และไม่ได ้

รับกำรสนับสนุนจำกผูบ้รโิภคในวงกวำ้ง ส่งผลใหก้ ำไรลดลง เพือ่รองรับกับควำมเสีย่งดังกล่ำว บรษัิทจงึจัดใหม้ี

มำตรกำรในกำรควบคุมควำมเสีย่งโดยมกีำรด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ เพือ่บรรเทำผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น 

ก ำหนดใหม้กีำรจัดท ำประชำพจิำรณ์เพือ่รับฟังควำมคดิเห็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีกอ่นกำรจัดตัง้สถำนีบรกิำรทุกครัง้ 

สรำ้งควำมสัมพันธท์ีด่กีับชมุชนโดยรอบ ผำ่นโครงกำรเพือ่สังคม คอื โครงกำร คำ่ยอำสำ “พทีที ำจรงิ ไมท่ิง้กัน” 

และบริษัทไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย  

(T-VER) เพือ่แสดงถงึควำมตัง้ใจในกำรชว่ยลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก และบรรเทำผลกระทบจำกภำวะโลก

รอ้น รวมถงึมกีำรด ำเนนิโครงกำร Recycling drop point รว่มกับ SCGP เพือ่รณรงคก์ำรก ำจัดขยะอยำ่งถกูวธิ ีลด

กำรเผำไหม ้และฝังกลบ ดว้ยวธิกีำรรไีซเคลิ 

นอกจำกนี้ เพื่อปฏิบัตติำมกฏหมำยสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัด บรษัิทมีกำรประเมนิและทบทวนควำม

สอดคลอ้งกฏหมำย ปรับเปลีย่นวธิกีำรด ำเนนิกำรเขำ้ตรวจโดยเพิม่คณะตรวจสอบควำมปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม

ในสถำนบีรกิำรและจัดตัง้คณะตรวจประจ ำภมูภิำค มกีำรประเมนิและตดิตำมปัญหำควำมปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม

ผ่ำนระบบ Safety PT service มกีำรตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดลอ้มสถำนีบรกิำร มกีำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร

ขอรับรองระบบ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 ทีค่ลังน ้ำมันแม่กลอง รวมถงึปรับปรุง แกไ้ขประเด็นที่

ไมส่อดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด เพือ่เป็นกำรควบคมุควำมเสีย่งในเรือ่งกำรไมป่ฏบัิตติำมกฎหมำยใหไ้ม่

เกดิขึน้ หรอืหำกเกดิขึน้แลว้จะสง่ผลกระทบทีส่รำ้งควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทในระดับทีย่อมรับได ้
 

การคาดการณ์ผลกระทบทางการเงนิ: หำกบรษัิทไม่ค ำนงึถงึกำรประกอบธุรกจิควบคู่กับควำมปลอดภัย

และสิง่แวดลอ้ม อำจสง่ผลใหผู้บ้รโิภคทีใ่หค้วำมส ำคัญเกดิควำมไม่พงึพอใจและอำจไมส่นับสนุนผลติภัณฑแ์ละ

บรกิำรของบรษัิท สง่ผลใหร้ำยไดแ้ละก ำไรของบรษัิทอำจลดลง
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2.1.2 การประเมนิโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate-Related Opportunity) 

 

ประเภท 
โอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

(Climate-Related Opportunity) 
การคาดการณผ์ลกระทบ 

ดา้นการเงนิ 

Resource 
Efficiency 

- กำรลดใชไ้ฟฟ้ำในส ำนักงำน คลัง และสถำนบีรกิำร  

- กำรใชพ้ลังงำนทดแทน เช่น กำรติดตัง้ระบบหลังคำ

โซลำรใ์นสถำนบีรกิำร 

- ประหยัดคำ่ไฟฟ้ำ (ประหยัดตน้ทนุ) 

Energy 
Source 

- กำรใชแ้ละลงทนุในเทคโนโลยพีลังงำนสะอำด  - ลดตน้ทนุในระยะยำว 

- คดิคน้ผลติภัณฑห์รอืนวัตกรรมใหม่

ที่ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขัน  

Product & 
Service 

- ออกแบบและพัฒนำสินคำ้และบริกำรใหเ้ป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรและพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

- เพิม่รำยไดจ้ำกสนิคำ้ที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

Market - บุกตลำดผลติภัณฑแ์ละบรกิำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ขยำยฐำนกลุม่ลกูคำ้กลุม่รักษ์สิง่แวดลอ้ม 

- เพิม่ควำมพงึพอใจใหก้ับลูกคำ้กลุ่มทีใ่หค้วำมส ำคัญกับ

สิง่แวดลอ้ม 

- เพิ่มโอกำสกำรแข่งขันในตลำด

ผลติภัณฑ์และบรกิำรที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

- ดงึดดูควำมสนใจของผูล้งทนุที่

ตอ้งกำรลงทนุในธุรกจิทีใ่ห ้

ควำมส ำคัญตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Resilience - เขำ้ร่วมโครงกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม เช่น โครงกำรลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำน

ประเทศไทย (T-VER) 

- มกีำรน ำนโยบำยดำ้นพลังำนสะอำดของภำครัฐมำปรับใช ้

ในกำรด ำเนนิงำนขององคก์ร 

- สำมำรถสรำ้งภำพลักษณ์ที่ดีของ

องคก์รได ้

- เพิ่มควำมสำมำรถในกำรรับมือกับ

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของ

สภำพภมูอิำกำศ 

 



 

6 
 

3. การบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Risk Management)   
 

3.1 กระบวนการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

บรษัิทมกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศใหเ้ป็นไปตำมกรอบกำร

เปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับสภำพภูมอิำกำศ (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures: TCFD) และมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกับกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร โดย

มขีัน้ตอนดงัปรำกฎในภาพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขอบเขตการประเมนิความเสีย่ง 

บรษัิทด ำเนนิกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ โดยก ำหนดขอบเขต

ในกำรประเมนิทีค่รอบคลมุทกุธุรกจิของบรษัิท คอื ธุรกจิน ้ำมัน (Oil) ประกอบดว้ย คลังน ้ำมัน กำรขนสง่

น ้ำมัน สถำนีบรกิำรน ้ำมัน และธุรกจิ Non-Oil ประกอบดว้ย รำ้นสะดวกซือ้ รำ้นกำแฟ สถำนีบรกิำร LPG 

รำ้นคำ้แก๊ส เพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ง และก ำหนดแผนมำตรกำรต่ำง ๆ ใหค้รอบคลุมทัง้

องคก์ร 

 

ภาพที ่1 กระบวนการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การระบุ
ความเสีย่ง 
(Identify)

• ระบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทัง้ 2 ดา้นคอื 1) ความ
เสีย่งทางกายภาพ (Physical Risk) และ 2) ความเสีย่งจากการเปลีย่นผ่าน (Transition 
Risk) ตามกรอบการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพภมูอิากาศ

ประเมนิระดบั
ความเสีย่ง 
(Assess)

• ประเมนิระดับความเสีย่งว่าความเสีย่งนัน้มคีวามรุนแรงอยู่ในระดับใด (ต ่า-สงูทีส่ดุ) ซึง่มี

การประเมนิก่อนการบริหารจัดการ (Inherent Risk) และประเมนิความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลง

หลังการควบคุมหรือการบริหารจัดการ (Residual Risk) โดยจะใชเ้กณฑก์ารประเมนิความ
เสีย่งขององค์กร ที่มีการประเมินโอกาสเกดิ (likelihood) คือ ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิขึ้น 

ระยะเวลา หรือความถี ่และการประเมนิผลกระทบ (Impact) คอื ผลกระทบทางดา้นการเงนิ 
เชน่ ก าไรกอ่นหักภาษี มลูคา่ความเสยีหาย อตัราผลตอบแทน และเงนิลงทนุ

การจดัการ
ความเสีย่ง
(Manage)

• หลังจากการประเมนิระดับความเสีย่ง จะตอ้งมีการระบุมาตรการจัดการเพิ่มเตมิส าหรับ
ประเด็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้(ระดับสงู-สงูทีส่ดุ) เพื่อใหม้กีาร
ควบคมุความเสีย่งของประเด็นนัน้ ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรับได ้
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3.3 มาตรการบรรเทาความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

บรษัิทก ำหนดใหม้กีำรจัดท ำมำตรกำรเพือ่จัดกำรและลดระดับควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศที่เกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได ้โดยมีกำรด ำเนินงำนในโครงกำรส ำคัญต่ำง ๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการตดิต ัง้หลงัคาโซลาร ์(Solar Rooftop) ในสถานบีรกิาร  

 

ในปี 2564 บรษัิทมกีำรขยำยกำรโครงกำรตดิตัง้หลังคำโซลำร์ (Solar Rooftop) เพิม่เตมิใน

สถำนีบรกิำรทั่วประเทศ ดังปรำกฎในตารางที ่1 โดยบรษัิทมกีำรตัง้เป้ำหมำยสัดสว่นกำรใชไ้ฟฟ้ำให ้

ลดลงจำกปี 2563 รอ้ยละ 10 ซึง่จะชว่ยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และสำมำรถตอบสนองต่อควำม

เสีย่งในเรือ่งอณุหภมูทิีส่งูขึน้จำกภำวะโลกรอ้นได ้โดยโครงกำรนีจ้ะด ำเนนิกำรตัง้แตปี่ 2564 – 2570 

จงัหวดั สถานบีรกิาร 

1. กรุงเทพมหำนคร และ

ปรมิณฑล 

บำงบัวทอง 1, บำงบัวทอง 9, ตลำดไท, พุทธ

มณฑลสำย 4, สมทุรปรำกำร 2, บำงบอ่, นครปฐม 

4, นครปฐม 9 

2. ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว, บำงปะกง 1, บำงปะกง 3 

3. ชลบรุ ี ชลบรุ ี4 

4. พะเยำ  พะเยำ 

5. ล ำปำง ล ำปำง, หำ้งฉัตร 2, เถนิ 1 

6. จันทบรุ ี จันทบรุ ี

7. อยธุยำ บำงปะหัน 

8. สระบรุ ี หนองแค 

9. ลพบรุ ี พัฒนำนคิม 1 

10. ขอนแกน่ น ้ำพอง 

11. อดุรธำนี อดุร-นำด ี

ตารางที ่1 การตดิต ัง้หลงัคาโซลาร ์(Solar Rooftop) ในสถานบีรกิาร 
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2. โครงการตดิต ัง้สถานอีดัประจไุฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า EleX by EGAT 

    

บรษัิทเตรยีมแผนพัฒนำธุรกจิเพือ่รองรับควำมเสีย่งจำกกำรทีผู่บ้รโิภคมคีวำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมัน

เชือ้เพลงิลดลง เนือ่งจำกมกีำรใชย้ำนยนตไ์ฟฟ้ำเพิม่ขึน้ ในปี 2564 บรษัิทไดร้่วมมอืกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตดิตัง้สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนตไ์ฟฟ้ำ EleX by EGAT ที่

พรอ้มเปิดใหบ้ริกำรแลว้จ ำนวน 5 สถำนี ครอบคลุมทุกภูมภิำคทั่วประเทศไทย ไดแ้ก่ สถำนีบริกำร

น ้ำมัน พทีสีำขำปำกชอ่ง 3 จังหวดันครรำชสมีำ สำขำเขำยอ้ย จังหวดัเพชรบรุ ีสำขำพยหุะครี ี2 จังหวดั

นครสวรรค ์สำขำบำงพระ จังหวัดชลบุรี และ สำขำบำ้นใต ้จังหวัดกำญจนบุรี เนื่องจำกจุดแข็งของ

บรษัิททีม่สีถำนีบรกิำรน ้ำมันกวำ่ 2,100 สถำนีทั่วประเทศ บรษัิทจงึตัง้เป้ำหมำยในกำรขยำยสถำนีอัด

ประจุไฟฟ้ำดังกล่ำวใหไ้ด ้35 สถำนีภำยในไตรมำสที ่1 ปี 2565 หำกยำนยนตไ์ฟฟ้ำไดรั้บควำมนยิม

เพิม่มำกขึน้ในอนำคต  

3. โครงการปาลม์คอมเพล็กซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทเล็งเห็นถงึควำมส ำคัญของอตุสำหกรรมปำลม์น ้ำมัน ซึง่สนับสนุนแนวคดิในกำรด ำเนิน

ธรุกจิทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม จงึพัฒนำควำมร่วมมอืภำยใตโ้ครงกำรปำลม์คอมเพล็กซ ์โครงกำรผลติ

ปำลม์น ้ำมันครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย สำมำรถผลติน ้ำมันปำลม์เพือ่บรโิภค 150,000 กโิลกรัม

ตอ่วัน ไบโอดเีซล (B100) 520,000 ลติรตอ่วัน และกลเีซอรีนบรสิทุธิ ์45 ตันตอ่วัน โดยรำยไดห้ลัก

ของโครงกำรมำจำกกลุม่ผลติภัณฑไ์บโอดเีซล ทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 77 เนื่องจำกมกีำรรณรงคจ์ำกรัฐบำล

ในกำรสง่เสรมิน ้ำมันดเีซลหมนุเร็ว B10 เป็นน ้ำมันดเีซลหลักของประเทศ จงึท ำใหป้รมิำณกำรใชไ้บโอ

ดีเซล (B100) ในประเทศเติบโตสูงขึ้น ซึ่งกำรใชน้ ้ ำมันประเภทดังกล่ำว จะสำมำรถช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิำพในกำรเผำไหมข้องเครื่องยนต ์และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ดังนัน้ กำรผลติและ

จ ำหน่ำยไบโอดเีซลจงึเป็นโอกำสทำงธรุกจิของบรษัิททีช่ว่ยสนับสนุนกำรเตบิโตในชว่งกำรเปลีย่นผ่ำน

สูส่งัคมคำรบ์อนต ำ่ในอนำคต 
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4. เป้าหมายในการลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Target) 

บรษัิทมกีำรตัง้เป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก จำกโครงกำรตดิตัง้หลังคำโซลำร ์(Solar 

Rooftop) ในสถำนีบรกิำร โดยตัง้เป้ำหมำยใหม้กีำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 970 ตันคำรบ์อนไดออกไซต์

เทยีบเทำ่ตอ่ปี หรอืบรษัิทจะตอ้งมกีำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกรวม 6,794 ตนัคำรบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทำ่ 

ตัง้แตปี่ 2564 – 2570 ดงัปรำกฎในตารางที ่2  

ปีที ่
ปรมิาณการดูดกลบั/การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

(ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่) 

1 

(1/1/64 – 31/12/64) 
296.95 

2 

(1/1/65 – 31/12/65) 
1,114.97 

3 

(1/1/66 – 31/12/66) 
1,092.22 

4 

(1/1/67 – 31/12/67) 
1,084.35 

5 

(1/1/68 – 31/12/68) 
1,076.48 

6 

(1/1/69 – 31/12/69) 
1,068.61 

7 

(1/1/70 – 31/12/70) 
1,060.74 

        ตารางที ่2 เป้าหมายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากโครงการตดิต ัง้หลงัคาโซลาร ์(Solar Rooftop) ในสถานบีรกิาร 
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