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อยูดี มีสุข 

2563

รายงานการพัฒนา

ความย่ังยืน 3 เก่ี่�ยวกัี่บรายงานฉบับน่� 

4 สารจากี่ประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกี่รรมกี่ารผู้้้จัดกี่ารใหญ่่

6 วิสัยทัี่ศน์ พัันธกิี่จ และค่่านิยม

8 ภาพัรวมธุรกิี่จของ PTG

• ธุุรกิจของ PTG

• น้โยบายและกลยุทธ์ุมุุ่�งสู่่�ความุ่ย่�งยืน้

• การมีุ่สู่�วน้ร�วมุ่ก่บผู้่้มีุ่สู่�วน้ได้้เสีู่ย

• การประเมิุ่น้ประเด็้น้สู่ำาค่ญด้้าน้ความุ่ย่�งยืน้

• การสู่น่้บสู่นุ้น้เป้าหมุ่ายการพ่ัฒน้าอย�างย่�งยืน้ SDGs

29 เศรษฐกิี่จ

• การกำาก่บด่้แลกิจการ

- จรรยาบรรณธุุรกิจและการต่�อต้่าน้การทุจริต่

• การบริหารความุ่เสีู่�ยงและภาวะวิกฤต่

• การบริหารห�วงโซ่�อุปทาน้ 

• การบริหารความุ่สู่่มุ่พ่ัน้ธ์ุและความุ่ร่บผิู้ด้ชอบต่�อล่กค้า

• น้ว่ต่กรรมุ่ทางธุุรกิจและสู่่งคมุ่

66 สังค่ม

• การบริหารทร่พัยากรบุคคล

- การด่้แลพัน่้กงาน้

- การพ่ัฒน้าพัน่้กงาน้

• ความุ่ปลอด้ภ่ยและสู่ภาพัแวด้ล้อมุ่การทำางาน้

• การมีุ่สู่�วน้ร�วมุ่ก่บชุมุ่ชน้และสู่่งคมุ่

110 สิ�งแวดล้อม

• การจ่ด้การสิู่�งแวด้ล้อมุ่และการใช้ทร่พัยากรอย�างมีุ่ประสิู่ทธิุภาพั

118 รางวัลแห่งค่วามภาค่ภ้มิใจ

122 สถิิติิกี่ารดำาเนินงาน

127 กี่ารแสดงข้อม้ลติามตัิวช่ี้�วัด GRI

สารบัญ่
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สรางความเช�อมโยง

ใหเเกคนในชุมชน 

และชุมชนกับ
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	 บริิษััท	 พีีทีจีี	 เอ็็นเนอ็ยีี	 จีำ�กััด	(มห�ชน)	(บริิษััท)	 ได้จีัดทำ�

ริ�ยีง�นกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืนข้ึ้�น	 เป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี	 (Disclosure	 

102-52)	โดยีมีวัตถุุป็ริะสงค์เพีื�อ็เปิ็ดเผยีกัริะบวนกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริและ

ผลกั�ริดำ�เนนิง�นด้�นเศริษัฐกิัจี	สังคม	สิ�งแวดล้อ็ม	และบริริษัทัภิบิ�ล 

ในป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืนขึ้อ็งบริิษััท	ที�บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริ

เพีื�อ็ให้ผ้้มีส่วนได้เสียีทั�งหมดริวมถุ้งผ้้สนใจีได้ริับทริ�บ	โดยีริ�ยีง�น

กั�ริพีฒัน�คว�มยีั�งยีนืฉบบันี�	ได้จีดัทำ�ข้ึ้�นคริอ็บคลมุผลกั�ริดำ�เนนิง�น

ตั�งแต่วันที�	1	มกัริ�คม	2563	ถุ้ง	31	ธัันว�คม	2563	(Disclosure	

102-50)	ต�มแนวท�งกั�ริจีดัทำ�ริ�ยีง�นกั�ริพีฒัน�คว�มยัี�งยีนืขึ้อ็ง	

Global	Reporting	Initiative	Standards	(GRI	Standards)	ในริะดับ

ตวัชี�วดัหลกัั	(Core	Option)	(Disclosure	102-54)	นอ็กัจี�กันี�	บริิษัทั

ยีงัไดก้ัำ�หนดเป้็�หม�ยีและมีกั�ริริ�ยีง�นกั�ริดำ�เนนิง�นที�สอ็ดคลอ้็ง

กัับเป็้�หม�ยีกั�ริพีัฒน�ที�ยีั�งยีืนขึ้อ็งอ็งค์กั�ริสหป็ริะช�ช�ติ	(United	

Nations	Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	อ็ีกัด้วยี

ขอบเขตของรายงาน 
(Disclosure 102-45, Disclosure 102-46) 

	 ริ�ยีง�นคว�มยีั�งยืีนฉบับนี�	 นำ�เสนอ็ผลกั�ริดำ�เนินง�น

เฉพี�ะบริิษััท	 พีีทีจีี	 เอ็็นเนอ็ยีี	 จีำ�กััด	(มห�ชน)	 และบริิษััทยี่อ็ยี

ในป็ริะเทศไทยีที�บริิษััทมีสัดส่วนกั�ริลงทุนม�กักัว่�ก้ั�งหน้�ง	 หริือ็มี

อ็ำ�น�จีในกั�ริบริิห�ริจีดักั�ริ	และเป็น็ธัรุิกัจิีนำ��มนัเชื�อ็เพีลงิ	หริอื็ธุัริกัจิี

เกัี�ยีวเนื�อ็ง	ซึ่้�งเป็็นธัุริกัิจีหลักัขึ้อ็งบริิษััทในป็ี	2563	ดังนี�

• บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	

• บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	

• บริิษััท	พีีทีจีี	โลจีิสติกัส์	จีำ�กััด	

• บริิษััท	พีีริะมิด	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	แอ็ลไพีน์	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	เอ็็มไพีริ์	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	เอ็เวอ็ริ์เริสต์	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	แอ็นดีส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	แอ็ตล�ส	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด

• บริิษััท	บีพีีทีจีี	จีำ�กััด

	 เนื�อ็งจี�กัอ็ยี้่ริะหว่�งกั�ริพัีฒน�แนวท�งกั�ริจัีดเกั็บขึ้้อ็ม้ล 

กั�ริริ�ยีง�นผลกั�ริดำ�เนินง�นด้�นคว�มยีั�งยีืน	 ส่วนธัุริกัิจีอ็ื�นอ็�ศัยี

กั�ริกัำ�กัับด้แลผ่�นคณะกัริริมกั�ริในบริิษััทนั�นๆ	ผลกั�ริดำ�เนินง�น

ขึ้อ็งกัิจีกั�ริดังกัล่�วจี้งไม่ได้ถุ้กันำ�ม�ริวมในริ�ยีง�นฉบับนี�	 ทั�งนี�	

บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นที�จีะส่งเสริิมกั�ริมีส่วนร่ิวมกัับผ้้มีส่วนได้เสียี	 

อ็ีกัทั�งพัีฒน�กั�รินำ�เสนอ็ผลกั�ริดำ�เนินง�นผ่�นริ�ยีง�นกั�ริพีัฒน� 

คว�มยีั�งยีืนให้คว�มคริอ็บคลุมป็ริะเด็นด้�นคว�มยีั�งยีืนและ 

หน่วยีธัุริกัิจีให้ม�กัยีิ�งขึ้้�นต่อ็ไป็	

เน้�อหาของรายงาน 
(Disclosure 102-54)

	 บริิษััทได้มีกั�รินำ�เสนอ็ป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืน	 

(Material	topics)	ต�มแนวท�งขึ้อ็ง	GRI	Standards	โดยีเนื�อ็ห�

ในริ�ยีง�นฉบับนี�ได้คริอ็บคลุมป็ริะเด็นที�เป็็นส�ริะสำ�คัญด้�นคว�ม

ยีั�งยีนืขึ้อ็งบริิษัทัที�ผ�่นกั�ริมีสว่นร่ิวมขึ้อ็งผ้้มสีว่นไดเ้สยีีผ�่นชอ่็งท�ง

ต่�งๆ	ทั�งนี�	ในป็ี	2563	บริิษััทไม่มีกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงเกัี�ยีวกัับอ็งค์กัริ	

และห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�นอ็ยี่�งมีนัยีสำ�คัญ	(Disclosure	102-10)

การรับรองการรายงาน 
	 เนื�อ็ห�หลักัและขึ้้อ็ม้ลสำ�คัญในริ�ยีง�นฉบับนี�ได้ถุ้กัทบทวน

และตริวจีสอ็บโดยีผ้้บริหิ�ริริะดับส้งขึ้อ็งบริษิัทั	(Disclosure	102-32) 

เพีื�อ็ให้คว�มเชื�อ็มั�นว่�เนื�อ็ห�ที�ริ�ยีง�นนั�นมีคว�มถุก้ัต้อ็งสอ็ดคล้อ็ง

กัับป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืน	และตอ็บสนอ็งต่อ็ผ้้มีส่วนได้เสียี

ทุกักัลุ่ม		 	

ช่่องทางการติดต่อ 
(Disclosure 102-53) 

	 ห�กัต้อ็งกั�ริขึ้้อ็ม้ลเพีิ�มเติม	 มีขึ้้อ็สงสัยีหริือ็ขึ้้อ็แนะนำ�ใดๆ

ส�ม�ริถุติดต่อ็ได้ที�	

 ฝ่่ายกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร

	 บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)

	 90	อ็�ค�ริซึ่ีดับเบิ�ลยี้	ท�วเวอ็ริ์	เอ็	ชั�นที�	33

	 ถุนนริัชด�ภิิเษักั	แขึ้วงห้วยีขึ้ว�ง	เขึ้ตห้วยีขึ้ว�ง	

	 กัริุงเทพีฯ	10310

	 โทริ.:	+66(0)	2168-3377,	+66(0)	2168-3388	

	 อ็ีเมล:	cg@pt.co.th	 	

	 ริ�ยีง�นกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืนฉบับนี�เป็็นส่วนเสริิมขึ้อ็ง 

ริ�ยีง�นป็ริะจีำ�ป็ี	2563	ขึ้อ็งบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	

ริ�ยีง�นฉบับนี�ส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้ง	 และด�วน์โหลดได้ที� เว็บไซึ่ต์	 

www.ptgenergy.co.th	

แบบสำารวจค่วามคิ่ดเห็นของผู้้้อ่าน : 

ผ้้อ็่�นส�ม�ริถุสแกันคิวอ็�ริ์โคดเพีื�อ็เสนอ็แนะ	

คว�มคิดเห็นขึ้อ็งผ้้อ็่�นที�มีต่อ็ 

ริ�ยีง�นกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืน	 

ป็ริะจีำ�ป็ี	2563

ฉบับนี�เพีื�อ็นำ�ไป็ป็ริับป็ริุงและพีัฒน�กั�ริ	 

จีัดทำ�ริ�ยีง�นในป็ีถุัดไป็

สรางความเช�อมโยง

ใหเเกคนในชุมชน 

และชุมชนกับ

โลกภายนอก

เก่ี่�ยวกัี่บรายงานฉบับน่�
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พลตำรวจเอก สุนทร ซายขวัญ 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ

นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน 

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

กรรมการอิสระ 

นางฉัตรแกว คชเสนี 

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ 

กรรมการบริษัท

ร.ศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ 

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ 

นายไกรรวี ศิริกุล 

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายรังสรรค พวงปราง 

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

นายสุพจน พิทยพงษพัชร 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

สารจากี่ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารและ

กี่รรมกี่ารผู้้้จัดกี่ารใหญ่่ 

(Disclosure 102-14) 

นายพัิที่ักี่ษ์ รัชี้กี่ิจประกี่าร

ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกี่รรมกี่ารผู้้้จัดกี่ารใหญ่่

	 ในป็ี	2563	 ที�ผ่�นม�	 มีป็ัจีจีัยีที�เขึ้้�ม�เพีิ�มคว�มท้�ท�ยีในกั�ริ

ดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งบริิษััทในหล�ยีป็ัจีจีัยี	 แต่ป็ัจีจีัยีที�ริุนแริงม�กัที�สุดคือ็	

กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งไวริัส	COVID-19	ที�ส่งผลกัริะทบอ็ยี่�งแพีริ่หล�ยี 

ไป็ทั�วโลกั	โดยีกัริะทบต่อ็ป็ริิม�ณคว�มต้อ็งกั�ริใช้นำ��มนัที�ลดลง		กั�ริหดตวั 

ลงอ็ยี�่งม�กัขึ้อ็งภิ�คกั�ริทอ่็งเที�ยีว	สภิ�พีเศริษัฐกัจิีที�ชะลอ็ตวัลงอ็ยี�่ง

ต่อ็เนื�อ็ง	 ซึ่้�งจี�กัสภิ�วกั�ริณ์ที�เกัิดข้ึ้�นทำ�ให้บริิษััทมีกั�ริพัีฒน�และ

ป็ริับป็ริุงกั�ริดำ�เนินง�นให้เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัยีิ�งข้ึ้�น	 เพีื�อ็ริอ็งริับ 

กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงที�อ็�จีเกัดิข้ึ้�นได้ตลอ็ดเวล�	อ็กีัทั�งยัีงมุง่มั�นในกั�ริพีฒัน�

ธัุริกัิจีควบค้่ไป็กัับกั�ริด้แลสังคมและสิ�งแวดล้อ็มด้วยี	

	 บริิษัทัใหค้ว�มสำ�คญักับักั�ริสริ�้งคณุภิ�พีชีวติและคว�มเป็น็อ็ยี้่

ที�ดีขึ้อ็งชุมชนและสังคมโดยีริอ็บ	 เพีื�อ็ให้เป็็นไป็ต�ม	 Commitment	

ขึ้อ็งบริิษััทที�อ็ยี�กัส่งมอ็บคุณค่�ให้ผ้้มีส่วนได้เสียีขึ้อ็งบริิษััท	 “อ็ยี้่ดี	 

มีสุขึ้”	(MAXITIZEN	Enriching	the	quality	of	life,	well-being	and	

contentedness)	 ซึ่้�งในช่วงสถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งไวริัส	

COVID-19	 บริิษััทได้มุ่งเน้นกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริในกั�ริช่วยีบริริเท�

ผลกัริะทบจี�กัสถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�ว	 เพีื�อ็ให้ผ้้มีส่วนได้เสียีทุกักัลุ่ม 

ผ่�นพี้นสถุ�นกั�ริณ์	COVID-19	ไป็ด้วยีกััน	โดยีบริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริ

ช่วยีเหลือ็ผ้้มีส่วนได้เสียีกัลุ่มต่�งๆ	อ็�ทิ
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• บริิษััทมีนโยีบ�ยีใหพ้ีนักัง�นป็รัิบเป็ลี�ยีนร้ิป็แบบกั�ริทำ�ง�น

เป็็นกั�ริป็ฏิิบัติง�น	ณ	ที�พีักั	(Work	from	Home)	เพีื�อ็ลด

โอ็กั�สกั�ริแพีริ่กัริะจี�ยีขึ้อ็งเชื�อ็ไวริัส	COVID-19

• บริิษััทกัำ�หนดม�ตริกั�ริด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีในสุขึ้

อ็น�มัยีและจัีดห�อุ็ป็กัริณ์ในกั�ริป้็อ็งกัันกั�ริติดเชื�อ็	 เช่น	

แอ็ลกัอ็ฮอ็ลฆ์่�่เชื�อ็โริค	เครืิ�อ็งวดัอ็ณุหภิม้	ิจีดุคดักัริอ็ง	ใหแ้กั่ 

ผ้้มีส่วนได้เสียีไม่ว่�จีะเป็็นพีนักัง�น	ค้่ค้�หริือ็ผ้้ม�ติดต่อ็ที� 

สำ�นักัง�น	 ล้กัค้�ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 PT	 และล้กัค้� 

ริ้�นอ็�ห�ริ-เคริื�อ็งดื�มในเคริือ็บริิษััท	

• บริิษััทมีบริิกั�ริพ่ีนฆ่่�เชื�อ็ให้กับัลก้ัค้�ทั�วไป็	และกัลุม่ลก้ัค้�

ที�เป็น็ริถุแท็กัซึ่ี�	เพีื�อ็ช่วยีสร้ิ�งคว�มเชื�อ็มั�นให้กับัผ้้ใช้บริิกั�ริ

• บริิษัทัไดช้ว่ยีเหลอื็ชมุชนและสงัคม	โดยีจีดัโคริงกั�ริต้ป้็นัสขุึ้ 

ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 PT	 มีกั�ริแจีกัขึ้้�วกัล่อ็งให้คนใน

ชุมชนบริิเวณสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 เพีื�อ็แบ่งป็ันสิ�งขึ้อ็งที�

จีำ�เป็็นต่อ็กั�ริดำ�ริงชีวิตให้แกั่ผ้้ได้ริับคว�มเดือ็ดริ้อ็น	และ

ชุมชนริอ็บขึ้้�ง

 

	 บริิษััทยัีงให้คว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริส่งมอ็บคุณค่�ส้่สังคมอ็ยี่�ง 

ต่อ็เนื�อ็ง	โดยีมีกั�ริจีัดโคริงกั�ริ	CSR	“ค่�ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิง	ไม่ทิ�งกััน”	

มีกัิจีกัริริมเพีื�อ็ช่วยีเหลือ็และส่งเสริิมคุณภิ�พีชีวิตขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี

ทุกักัลุ่มในสังคม	อ็�ทิ	 กัิจีกัริริมหน่วยีแพีทยี์อ็�ส�	กัิจีกัริริมตริวจีวัด 

ส�ยีต�และแจีกัแว่นต�ผ้้ส้งอ็�ยีุ	 กัิจีกัริริม	 PT	 สริ้�งป็อ็ดให้ชุมชน

เป็น็กั�ริสง่เสริิมพีื�นที�ในชมุชนใหเ้ป็น็พีื�นที�สเีขึ้ยีีว	กัจิีกัริริมมอ็บอุ็ป็กัริณ์

กัีฬ�	และสื�อ็กั�ริเริียีนกั�ริสอ็นให้แกั่เด็กันักัเริียีน	เป็็นต้น	โดยียี้ดหลักั	

PT	สริ้�งสุขึ้	“สุขึ้ท�งกั�ยี	สุขึ้ท�งใจี	สังคมอ็ยี้่ริ่วมกัันอ็ยี่�งเป็็นสุขึ้”

 

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทยีังมุ่งเน้นในกั�ริสริ้�งสริริค์นวัตกัริริม	 และ

บริิกั�ริใหม่ๆ	 เพีื�อ็ริอ็งรัิบกัับกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	 ริวมทั�งตอ็บสนอ็ง

พีฤติกัริริมและคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งผ้้บริิโภิคในยีุค	 New	Normal	 เพีื�อ็

สริ้�งคว�มพี้งพีอ็ใจีส้งสุดให้กัับผ้้ใช้บริิกั�ริ	 โดยีในป็ีที�ผ่�นม�บริิษััท

ได้เป็ิดบริิกั�ริ	 PT	Max	Service	 ซึ่้�งถุือ็เป็็นคริั�งแริกัในป็ริะเทศไทยีที�

มีบริิกั�ริส่งนำ��มันฉุกัเฉิน	 “สด	 ใหม่	 ดิลิเวอ็ริี”	 และบริิกั�ริช่วยีเหลือ็

ฉกุัเฉนิทั�วไป็บนทอ้็งถุนนตลอ็ด	24	ชั�วโมง	เพีื�อ็แกัป้็ญัห�ริถุนำ��มนัหมด	

แบตหมด	 ริถุเสียีริะหว่�งกั�ริเดินท�งขึ้อ็งล้กัค้�	 ซึ่้�งเป็็นกั�ริส่งมอ็บ 

กั�ริบริิกั�ริให้แกั่ล้กัค้�ได้ทั�วพีื�นที�ขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 PT	 ที�มีอ็ยี้ ่

กัว�่	2,000	แหง่ทั�วป็ริะเทศ	และยัีงเป็น็กั�ริส่งเสริิมด้�น	Service	Mind	

ใหแ้ก่ัพีนักัง�นดว้ยี	นอ็กัจี�กันี�	ยีงัมกีั�ริสง่เสริิมกั�ริพัีฒน�ศกััยีภิ�พีขึ้อ็ง 

พีนักัง�นในด�้นอ็ื�นๆ	โดยีบริิษัทัมีกั�ริสริ�้งวฒันธัริริมอ็งคก์ัริ	ส่งเสริิม

ให้พีนักัง�นมี	 Proactive	Growth	Mindset	 เพีื�อ็เตริียีมคว�มพีริ้อ็ม

ที�จีะทำ�สิ�งใหม่ๆ	 ที�ท้�ท�ยีม�กัขึ้้�น	 ริวมทั�งเป็ิดโอ็กั�สให้พีนักัง�นคิด	

Idea	ธัุริกัิจีใหม่ๆ	ม�นำ�เสนอ็	ซึ่้�งเป็็นสิ�งสำ�คัญในกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริ

นวัตกัริริม	สริ้�งสริริค์สิ�งใหม่ๆ	เพีื�อ็เตริียีมคว�มพีริ้อ็มริอ็งริับกัับกั�ริ

เป็ลี�ยีนแป็ลงอ็ยี่�งริวดเริ็วในด้�นต่�งๆ	

 

	 ซ้ึ่�งจี�กักั�ริที�บริิษััทให้คว�มสำ�คัญและมุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินง�น

ด้�นกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	 และกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืนขึ้อ็งอ็งค์กัริ	

ทำ�ให้บริิษััทมีผลกั�ริดำ�เนินง�นที�ดีอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง

-		 บริิษััทได้รัิบกั�ริป็ริะเมินกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริบริิษััท 

จีดทะเบียีนไทยี	(CGR)	ป็ริะจีำ�ป็ี	2563	ในริะดับ	“ดีเลิศ’’	

(Excellent)	เป็น็ป็ทีี�	4	ตดิตอ่็กันั	(2560-2563)	จี�กัสม�คม

ส่งเสริิมสถุ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทยี	(Thai	 Institute	of	

Director	หริือ็	IOD)	

-		 บริิษััทได้รัิบริอ็งกั�ริเป็็นสม�ชิกัแนวริ่วมป็ฏิิบัติขึ้อ็งภิ�ค

เอ็กัชนไทยีในกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิต	(CAC)	

-		 บริิษััทได้ริับกั�ริจีัดให้อ็ยี้่ในกัลุ่ม	Thailand	Sustainability	

Investment	(THSI)	หริือ็	หุ้นยีั�งยีืน	ป็ริะจีำ�ป็ี	2563	ต่อ็เนื�อ็ง

เป็น็ป็ทีี�	3	แสดงถุง้กั�ริดำ�เนนิง�นขึ้อ็งบริิษัทัที�มกีั�ริดำ�เนนิ

ธัุริกัิจีโดยีคำ�น้งถุ้งสิ�งแวดล้อ็ม	 สังคม	 และบริริษััทภิิบ�ล	

(Environmental,	Social	and	Governance	หริือ็	ESG)	

ควบค้่ไป็กัับกั�ริเติบโตขึ้อ็งบริิษััท	 เพีื�อ็สริ้�งผลตอ็บแทน

ต่อ็เนื�อ็งในริะยีะยี�วอ็ยี่�งยีั�งยีืน	และ

-		 ริ�งวัลนักัลงทุนสัมพีันธั์ดีเด่น	 (Outstanding	 Investor	

Relations	Awards)	ป็ริะจีำ�ป็ี	2563	จี�กัตล�ดหลักัทริัพียี์

แห่งป็ริะเทศไทยีอ็ีกัด้วยี	

-	 ในด้�นพีนักัง�นซึ่้�งเป็็นหน้�งในกัลุ่มผ้้มีส่วนได้เสียีที�

สำ�คัญในกั�ริเติบโตขึ้อ็งบริิษััทอ็ยี่�งยีั�งยีืน	 บริิษััทยีังได้

คำ�น้งถุ้งกั�ริป็ฏิิบัติต่อ็พีนักัง�น	 โดยีบริิษััทได้รัิบริ�งวัล 

เ ชิ ด ช้ เ กีั ยี ริ ติ ส ถุ � นป็ ริ ะ กั อ็บ กิั จี กั � ริ ดี เ ด่ น ด้ � น

แริงง�นสัมพีันธ์ัและสวัสดิกั�ริแริงง�น	 ป็ริะจีำ�ป็ี	2563 

จี�กักัริะทริวงแริงง�น	 จีำ�นวน	2	 ริ�งวัล	 ได้แกั่	 บริิษััท	 

พีีทีจีี	 เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	และบริิษััท	ป็ิโตริเลียีม

ไทยี	คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	

-	 สำ�หรัิบกั�ริพัีฒน�ทักัษัะพีนักัง�น	 บริิษััทได้รัิบริ�งวัล	

Thailand	Kaizen	Award	2020	ป็ริะกัอ็บไป็ด้วยี	ริ�งวัล	 

“Bronze	Awards”	 “Silver	Awards”	 และ	 ริ�งวัล	 

“Popular	vote”	 จี�กัผลง�น	 ที�เข้ึ้�ป็ริะกัวดในป็ริะเภิท	

Service	Kaizen	 และ	Genba	Kaizen	 จีัดโดยีสม�คม 

ส่งเสริิมเทคโนโลยีี	(ไทยี-ญี�ป็ุ�น)		

	 ทั�งนี�	บริิษััทจีะพีัฒน�กั�ริดำ�เนินง�นในทุกัๆ	มิติ	ทั�งเศริษัฐกัิจี	

สังคม	 และสิ�งแวดล้อ็ม	 เพีื�อ็สริ้�งสมดุลให้เกัิดข้ึ้�นในธุัริกัิจีขึ้อ็ง

บริิษััท	 ให้ส�ม�ริถุขึ้ับเคลื�อ็นอ็งค์กัริให้เติบโตอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 ควบค้่

ไป็กัับกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	 กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 กั�ริเพีิ�ม

ป็ริะสทิธัภิิ�พีในกั�ริดำ�เนนิง�น	กั�ริส่งมอ็บคณุค�่ใหก้ับัผ้มี้สว่นไดเ้สยีี 

ทุกักัลุ่ม	 และยีังคงมุ่งพีัฒน�และยีกัริะดับอ็งค์กัริส้่คว�มยีั�งยีืน 

อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	 ตลอ็ดจีนสนับสนุนเป็้�หม�ยีกั�ริพีัฒน�ที�ยีั�งยีืน

ขึ้อ็งอ็งค์กั�ริสหป็ริะช�ช�ติ	(Sustainable	Development	Goals:	

SDGs)

	 บริิษัทัตอ้็งขึ้อ็ขึ้อ็บพีริะคณุกัลุม่ผ้ม้สีว่นไดเ้สยีีทกุักัลุม่ที�มสีว่นริว่ม

ในกั�ริสริ้�งสริริค์และพีัฒน�กั�ริดำ�เนินกั�ริขึ้อ็งบริิษััท	ริวมทั�งให้กั�ริ

สนบัสนนุดว้ยีดเีสมอ็ม�	บริิษัทัหวงัเป็น็อ็ยี�่งยีิ�งที�อ็ยี�กัใหผ้้ม้สีว่นไดเ้สยีี 

ทุกักัลุ่ม	“อ็ยี้่ดี	มีสุขึ้”	ไป็พีริ้อ็มกัับกั�ริเติบโตอ็ยี่�งยีั�งยีืนในริะยีะยี�ว 

ด้วยีกัันต่อ็ไป็
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วิสัยที่ัศน์ และ พัันธกี่ิจ

1. สร้างความพึึงพึอใจสูงสุดทั�งคู่ค้า พึนักงาน และผูู้้ใช่้บริการทุกคน
2. บริหารจัดการแบบม้ออาช่ีพึ และบูรณาการเร้�องการบริการอย่าง 

ต่อเน้�อง เพึ้�อสร้างรายได้ และเพึิ�มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้าทุกคน
3. มีความรับผู้ิดช่อบ และสนับสนุนกิจกรรมที�เป็็นป็ระโยช่น์ต่อสังคม  

และสิ�งแวดล้อม

วิสัยทัี่ศน์

PT ผูู้้นำาด้านบริการในธุุรกิจพึลังงาน 
ครบวงจรของป็ระเทศ

พัันธกิี่จ
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ค่านิยมหลักของเรา เป็็นพึลังขับเคล้�อนสู่เป็้าหมาย
เพึ้�อความสำาเร็จ และการเป็็นผูู้้นำา

1. Customer Service

การแสดงออกถึึงความพยายามที่่�จะรับฟััง และเข้้าใจลูกค้า (ที่ั�งภายใน และ
ภายนอกองค์กร) การรับรู้ถึึงความต้้องการ และความคาดหวังข้องลูกค้า 
รวมที่ั�งความพยายามที่่�จะต้อบสนองต้่อความพึงพอใจสูงสุดข้องลูกค้า 
เป็็นสำาคัญ

2. Team Work

ความเข้้าใจในบที่บาที่ และหน้าที่่�ข้องต้นเองในฐานะที่่�เป็็นสมาชิิกหนึ�งข้อง
ที่่ม รวมที่ั�งการม่ส่วนร่วมในการที่ำางาน การแก้ ไข้ป็ัญหา การแลกเป็ล่�ยน
ป็ระสบการณ์์ และความคิดเห็นต้่างๆ กับสมาชิิกในที่่ม

3. Integrity & Ethics

ความสามารถึในการป็ฏิิบัต้ิต้ามหลักจรรยาบรรณ์ และการแสดงออกถึึง
ความซื่่�อสัต้ย์ ในการที่ำางาน รวมที่ั�งการผลักดันให้สมาชิิกในที่่มเคร่งครัดต้่อ
หลักเกณ์ฑ์์ และกฎระเบ่ยบข้องบริษััที่

4. Continuous Improvement

การคิดหาวิธี่การที่่�จะพัฒนา และป็ระยุกต้์ ใชิ้ระบบงาน กระบวนการ  
และข้ั�นต้อนใหม่ๆ แที่นที่่�ระบบงานกระบวนการ หรือข้ั�นต้อนการที่ำางานป็ัจจุบัน 
เพ่�อให้การที่ำางานเป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิที่ธีิภาพ และพร้อมใชิ้งานได้อยู่เสมอ

CTIC 
IS THE POWER DRIVEN 

TO REACH A GOAL 
ค่ือ พัลังขับเค่ล่อนส้่เป้าหมาย

VALUE
ยึดมั�นในค่ำานิยม ค่ือ “CTIC”  

Our ‘CTIC’ philosophy

CTIC 
IS THE POWER DRIVEN 

TO BE A LEADER  
พัลังขับเค่ล่อนส้่ค่วามเป็นผู้้้นำา

CTIC 
CTIC IS THE POWER 

DRIVEN TO SUCCESS 
พัลังขับเค่ล่อนส้่ค่วามสำาเร็จ

CTIC
กุญเเจสู่การพัึฒนา

ศักยภาพึอย่าง 
ไม่หยุดยั�ง
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ภาพัรวมธุรกิี่จของ PTG

ธุุรกิจของ PTG

บริิษััท พีีทีจีี เอ็็นเนอ็ยีี จีำ�กััด (มห�ชน) (Disclosure 102-1)

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย่์	:		 	 PTG	

ปรัะเภทธุุรักิจ : 		 	 พีลังง�นและส�ธั�ริณ้ป็โภิค

วัันจดทะเบีีย่นจัดตั้ั�ง	:		 วันที�	21	มีน�คม	2531

ผู้้�บีรัิหารัสู้งสูุด	:		 	 น�ยีพีิทักัษั์	ริัชกัิจีป็ริะกั�ริ	ป็ริะธั�นเจี้�หน้�ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริผ้้จีัดกั�ริใหญ่

ทุนจดทะเบีีย่นชื่ำารัะแลั�วั	:		1,670,000,000	บ�ท

การัเป็นสูมาชื่ิกองค์์กรั (Disclosure 102-13)

	สม�ชิกั	สภิ�วิช�ชีพีบัญชี

	สม�คมบริิษััทจีดทะเบียีนไทยี

	สม�คมส่งเสริิมสถุ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทยี

	สถุ�บันป็ิโตริเลียีมแห่งป็ริะเทศไทยี	(PTIT)

	สม�ชิกัหอ็กั�ริค้�ไทยีและสภิ�หอ็กั�ริค้�แห่งป็ริะเทศไทยี

	สม�ชิกัโคริงกั�ริแนวริ่วมป็ฏิิบัติขึ้อ็งภิ�คเอ็กัชนไทยีในกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิต

	สม�คมอ็นุริักัษั์สภิ�พีแวดล้อ็มขึ้อ็งกัลุ่มอ็ุตส�หกัริริมนำ��มัน	(IESG)

	สม�คมนักัวิเคริ�ะห์กั�ริลงทุน	(IAA)

	สม�คมตล�ดตริ�ส�ริหนี�ไทยี	(ThaiBMA)
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กลุ่มธุุรกิจของบริษััทแบ่งออกได้เป็็น  8 กลุ่มธุุรกิจ ได้แก่ (Disclosure 102-2) 

1.	 ธัุริกัิจีจีำ�หน่�ยีนำ��มันเชื�อ็เพีลิง	(ซึ่้�งเป็็นธัุริกัิจีหลักั	และธัุริกัิจีเริิ�มแริกัขึ้อ็งบริิษััท)	และธัุริกัิจีค้�ป็ลีกั

	 1.1	 ธัุริกัิจีนำ��มันเชื�อ็เพีลิงภิ�ยีใต้สถุ�นีบริิกั�ริ	PT

	 1.2	 ธัุริกัิจีค้�ส่งนำ��มันเชื�อ็เพีลิงให้กัับผ้ค้�นำ��มันริ�ยีอ็ื�น	และผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริอ็ุตส�หกัริริม

	 1.3	 ธัุริกัิจีค้�ป็ลีกั

2.	 ธัุริกัิจีจีำ�หน่�ยีแกั๊ส	LPG

3.	 ธัุริกัิจีขึ้นส่งและกั�ริจีัดกั�ริคลังสินค้�	โดยีเป็็นกัิจีกั�ริขึ้นส่งนำ��เชื�อ็เพีลิงสำ�หริับสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	PT	และกั�ริบริิห�ริสินค้�คงคลัง

4.	 ธัุริกัิจีพีลังง�นทดแทน	และธัุริกัิจีผลิตจีำ�หน่�ยีไบโอ็ดีเซึ่ลและนำ��มันป็�ล์มบริิโภิค	

5.	 ธัุริกัิจีริะบบกั�ริบริิห�ริ	และซึ่่อ็มบำ�ริุงอ็ุป็กัริณ์ในสถุ�นีบริิกั�ริ

6.	 ธัุริกัิจีอ็�ห�ริ	และเคริื�อ็งดื�ม

7.	 ธัุริกัิจีศ้นยี์ให้บริิกั�ริและซึ่่อ็มบำ�ริุงริถุยีนต์	และริถุเชิงพี�ณิชยี์

8.	 ธัุริกัิจีให้บริิกั�ริเงินอ็ิเล็กัทริอ็นิกัส์
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ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ (Disclosure 102-2, (Disclosure 102-7))

			ผลิตภิัณฑ์์ที�บริิษััท	และบริิษััทยี่อ็ยีจีำ�หน่�ยีส�ม�ริถุแบ่งอ็อ็กัเป็็น	2	ป็ริะเภิทหลักั	ได้แกั่

1.  ผู้ลิติภัณฑ์์นำ�ามันเชิี้�อเพัลิง  

 (Fuel Product)

	 ผลิตภิัณฑ์์ที�บริิษััท	 และบริิษััทยี่อ็ยีจีำ�หน่�ยีส่วนใหญ่

จีะเป็น็ผลิตภัิณฑ์ป์็ริะเภิทนำ��มนัเชื�อ็เพีลงิสำ�หรัิบยี�นพี�หนะ

ต่�งๆ	ส�ม�ริถุแบ่งอ็อ็กัเป็็น	2	ป็ริะเภิทหลักั	ได้แกั่

1.1	 กัลุ่มนำ��มันดีเซึ่ล	 ได้แกั่	 นำ��มันดีเซึ่ลหมุนเร็ิว	 B7	 

และนำ��มันดีเซึ่ลหมุนเริ็ว	 B20	 (ซ้ึ่�งต่อ็ไป็นี�เริียีกัว่�	

“นำ��มันดีเซึ่ล”)

1.2	 กัลุ่มนำ��มันเบนซึ่ิน	 ได้แก่ั	 นำ��มันเบนซึ่ินอ็อ็กัเทน	95	

นำ��มันแกั๊สโซึ่ฮอ็ล์	95	(E20)	นำ��มันแกั๊สโซึ่ฮอ็ล์	95	(E10)	

และนำ��มันแก๊ัสโซึ่ฮอ็ล์	91	(E10)	 (ซึ่้�งต่อ็ไป็นี�เรีิยีกัว่�	

“นำ��มันเบนซึ่ิน)

 

	 นำ��มันเชื�อ็เพีลิงที�บริิษััทจีำ�หน่�ยีส่วนใหญ่เป็็นนำ��มัน

ดีเซึ่ล	 เนื�อ็งจี�กักัลุ่มผ้้ใช้ริถุยีนต์เพีื�อ็กั�ริพี�ณิชยี์เป็็นกัลุ่ม

ล้กัค้�หลักัทั�งท�งตริงและท�งอ็้อ็มขึ้อ็งบริิษััท	ป็ริิม�ณนำ��มัน 

เชื�อ็เพีลงิที�จีำ�หน่�ยีจีง้สอ็ดคล้อ็งกัับป็ริะเภิทริถุยีนต์ที�จีดทะเบยีีน

ในป็ริะเทศไทยี	 ซึ่้�งส่วนใหญ่ใช้นำ��มนัดเีซึ่ล	(Disclosure	102-6) 

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทได้ตอ็บริับนโยีบ�ยีขึ้อ็งภิ�คริัฐ	 และ

ริ่วมเป็็นส่วนหน้�งในกั�ริให้บริิกั�ริล้กัค้�ที�ต้อ็งกั�ริใช้นำ��มัน

ดีเซึ่ล	B10	ม�กัขึ้้�น	โดยีบริิษััทเริิ�มป็ริับผลิตภิัณฑ์์ที�จีำ�หน่�ยี

ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มันตั�งแต่วันที�	1	มีน�คม	2563	 โดยีในป็ี	

2563	 มีสถุ�นีบริิกั�ริที�จีำ�หน่�ยี	 นำ��มันดีเซึ่ล	 B10	 จีำ�นวน	

1,639	สถุ�นี	(Disclosure	102-6)

รายได้จากี่กี่ารขาย

104,423 
ล้านบาที่

2.  ผู้ลิติภัณฑ์์ท่ี่�ไม่ใชี้่นำ�ามันเชี้ื�อเพัลิง  

 (Non-fuel Product)

• บริิษัทัจีำ�หน�่ยีสินค้�อ็ปุ็โภิค	และบริิโภิค	ผ่�นร้ิ�นสะดวกัซึ่ื�อ็	 

Max	Mart	 และบริิษััทยีังมีริ้�นอ็�ห�ริและเครืิ�อ็งดื�มที� 

ได้ริับกั�ริชื�นชม	 และยีอ็มรัิบจี�กัผ้้บริิโภิคในเรืิ�อ็งริสช�ติ	

และคุณภิ�พี	 ด้วยีกั�ริบริิกั�ริที�เป็็นกัันเอ็งภิ�ยีใต้แบรินด์

ชื�อ็	กั�แฟพีันธัุ์ไทยี,	คอ็ฟฟี�	เวิลด์	(Coffee	World),	คริีม	

แอ็นด์	ฟัดจี์	(Cream	&	Fudge),		นิวยีอ็ริ์กั	ฟิฟท์	อ็เวนิว	

เดลี	(New	York	Deli	5th	Ave.),	และริ้�นอ็�ห�ริไทยีเชฟ

เอ็็กัเพีริส	(Thai	Chef	Express)	

• บริิษััทจีำ�หน่�ยีนำ��มันเครืิ�อ็งคุณภิ�พีส้งในริ�ค�ยี่อ็มเยี�

ภิ�ยีใตแ้บรินดชื์�อ็	PT	Maxnitron	ริวมถุง้ผลติภิณัฑ์ห์ลอ่็ลื�น 

เคริื�อ็งยีนต์ชนิดต่�งๆ	

• ศ้นยี์บริิกั�ริซึ่่อ็มบำ�ริุงริถุบริริทุกั	 และริถุขึ้นส่งขึ้น�ดใหญ่ 

ที�คริบวงจีริแห่งแริกัในป็ริะเทศไทยีภิ�ยีใต้แบรินด์ชื�อ็	 

PRO	TRUCK	และศ้นย์ีบริิกั�ริซ่ึ่อ็มบำ�ริงุริถุยีนต์ที�มีคุณภิ�พี

และคริบวงจีริจี�กัป็ริะเทศญี�ป็ุ�น	 ภิ�ยีใต้แบรินด์ชื�อ็	 

AUTOBACS	ทั�งนี�	เพีื�อ็ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�

แต่ละกัลุ่มให้คริบถุ้วนและริอ็บด้�นม�กัขึ้้�น		

• กั�ริให้บริิกั�ริขึ้นส่งและขึ้นถุ่�ยีนำ��มันเชื�อ็เพีลิงกัับล้กัค้�

ในธัุริกัิจีค้�ส่งนำ��มันเชื�อ็เพีลิงที�ไม่มีริถุบริริทุกันำ��มันเป็็น

ขึ้อ็งตนเอ็ง	และกั�ริให้บริิกั�ริริับฝ�กันำ��มันแกั่ผ้้ค้�นำ��มัน

ริ�ยีอ็ื�น	ซึ่้�งส�ม�ริถุริอ็งริับกั�ริเจีริิญเติบโตขึ้อ็งธัุริกัิจี	และ

ดำ�เนินธัุริกัิจีที�มีแนวท�งป็ฏิิบัติเพีื�อ็กั�ริรัิกัษั�ผลกัริะทบ 

ต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 อ็ีกัทั�งคำ�น้งถุ้งคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 และ 

อ็�ชีวอ็น�มัยีขึ้อ็งคนในสังคม

สัดส่วนรายได้จากี่กี่ารขาย     

ผู้ลิติภัณฑ์์นำ�ามันเชี้ื�อเพัลิง  

96 %   

นำ�ามันด่เซล

 73.6%
นำ�ามันเบนซิน

 27.4%
ผู้ลิติภัณฑ์์ท่ี่�ไม่ใชี้่ 

นำ�ามันเชี้ื�อเพัลิง 

4%
ที�ม�	:	บริิษััท
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หมาย่เหตัุ้ :  สถุ�นีบริิกั�ริป็ริะเภิท	COCO	คือ็	สถุ�นีบริิกั�รินำ��มันป็ริะเภิทนี�จีะเป็็นกัริริมสิทธัิ�ขึ้อ็งบริิษััท	และบริิห�ริง�นโดยีบริิษััท	(Company	Owned	Company	Operated)	
โดยีดำ�เนินกั�ริภิ�ยีใต้	 บริิษััท	 ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	 จีำ�กััด	(“PTC”)	 ซึ่้�งเป็็นบริิษััทยี่อ็ยีขึ้อ็งบริิษััท	 ป็ัจีจีุบัน	 บริิษััทและบริิษััทยี่อ็ยีดำ�เนินธัุริกัิจีจีำ�หน่�ยีนำ��มัน 
เชื�อ็เพีลิงเป็็นหลักั	โดยีสัดส่วนกั�ริจีำ�หน่�ยีนำ��มันเบนซึ่ินและนำ��มันดีเซึ่ลในแต่ละสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	จีะแตกัต่�งไป็ต�มลักัษัณะคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งกัลุ่มล้กัค้�เป็้�หม�ยี
ซึ่้�งอ็ยี้่ในพีื�นที�ใกัล้เคียีงกัับสถุ�นีบริิกั�รินำ��มันแต่ละแห่ง	สถุ�นีบริิกั�ริป็ริะเภิท	DODO	คือ็	สถุ�นีบริิกั�รินำ��มันป็ริะเภิทนี�จีะดำ�เนินกั�ริโดยีผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริสถุ�นีบริิกั�ริ
นำ��มันที�ได้ริับอ็นุญ�ตให้ใช้เคริื�อ็งหม�ยีกั�ริค้�	PT	จี�กัท�งบริิษััท	หริือ็เริียีกัได้ว่�เป็็นเจี้�ขึ้อ็งสิทธัิกั�ริเช่�ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	(Dealer	Owned	Dealer	Operated)	
โดยีสถุ�นีบริิกั�รินำ��มันป็ริะเภิท	 DODO	 จีะริับซึ่ื�อ็นำ��มันม�จี�กับริิษััท	 และบริิษััทย่ีอ็ยีที�เป็็นผ้้ค้�นำ��มันต�มม�ตริ�	10	 ทั�งนี�	 บริิษััทจีะเป็็นผ้้ให้คำ�แนะนำ�	 ช่วยีเหลือ็	 
แกั่ตัวแทนจีำ�หน่�ยีนำ��มันเหล่�นี�	เช่น	กั�ริอ็อ็กัแบบแป็ลนสถุ�นี	กั�ริลงทุน	และกั�ริบริิห�ริง�น

2561 2562 2563

67

ปริมาณกี่ารขายนำ�ามันเชี้ื�อเพัลิงของธุรกิี่จแยกี่ติามชี้่องที่างกี่ารจัดจำาหน่าย

1. สถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน ประเภที่  

COCO และ DODO (Retail) 

 96%

2. ธุรกิี่จค่้าส่งนำ�ามันเชี้ื�อเพัลิงให้ 

กัี่บผู้้้ค่้านำ�ามันรายอ่น และผู้้้ประกี่อบ

กี่ารอุติสาหกี่รรม (Wholesale) 

 4%

กี่ารขยายสถิาน่บริกี่าร (จำานวนสถิาน่)

ปริมาณกี่ารขายนำ�ามันเฉล่�ยติ่อสาขา (พัันลิติร/สาขา/เดือน)

2561 2562 2563

196 135

204.46 206.15 207.99
พัันลิติร พัันลิติร พัันลิติร
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สถิานท่ี่�ตัิ�งของหน่วยธุรกิี่จ (Disclosure 102-3 ,Disclosure 102-4)

	 บริิษััทมีคลังนำ��มันคริอ็บคลุมหล�ยีพีื�นที�	ทั�งหมด	11	แห่ง	เพีื�อ็ใช้ในกั�ริจีัดเกั็บและสำ�ริอ็งนำ��มันเชื�อ็เพีลิงที�ขึ้นส่งจี�กัโริงกัลั�นนำ��มัน

ไทยีอ็อ็ยีล์ม�พีักัที�คลังนำ��มันแต่ละแห่ง	กั่อ็นกัริะจี�ยีนำ��มันเชื�อ็เพีลิงไป็ยีังสถุ�นีบริิกั�รินำ��มันภิ�ยีใต้แบรินด์	PT,	ล้กัค้�ในธัุริกัิจีค้�ส่งนำ��มัน

เชื�อ็เพีลิง	และล้กัค้�กัลุ่มอ็ุตส�หกัริริม	ป็ัจีจีุบันบริิษััทมีสถุ�นีบริิกั�ริภิ�ยีใต้	PT	ริวมทั�งสิ�น	2,094	สถุ�นี	โดยีแบ่งเป็็น	สถุ�นีบริิกั�ริป็ริะเภิท	

COCO	จีำ�นวน	1,808	สถุ�นี	และสถุ�นีบริิกั�ริป็ริะเภิท	DODO	จีำ�นวน	286	สถุ�นี	

ภาค่กี่ลาง
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 132 สถานีี ปริะกอบด้้วย
- สถานีีบริิการิปริะเภท CODO จำำานีวนี 116 สาขา
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 16 สาขา

ค่ลังนำ�ามันแม่กี่ลอง และศ้นย์ติรวจสอบคุ่ณภาพันำ�ามัน

ค่วามจุ 113.69 ล้านลิติร 

เลขที� 88 หมู่่� 1 ถนีนี วิธานีวิธี ตำำาบลบางจำะเกริ็ง  
อำาเภอเมู่ือง จำังหวัด้สมูุ่ทริสงคริามู่ 75000 

ค่ลังนำ�ามันนค่รสวรรค่์ ค่วามจุ 6.65 ล้านลิติร

เลขที� 74 หมู่่� 8 ตำำาบลมู่�วงหัก อำาเภอพยุหะคีริี
จำังหวัด้นีคริสวริริค์ 60130

ค่ลังนำ�ามันพิัษณุโลกี่ ค่วามจุ 7.69 ล้านลิติร 

เลขที� 76/4 หมู่่�ที� 2 ถนีนี พิษณุุโลก-บึงพริะ ตำำาบลบึงพริะ 
อำาเภอเมู่ืองพิษณุุโลก จำังหวัด้พิษณุุโลก 65000

ค่ลังนำ�ามันหนองแค่ ค่วามจุ 5.30 ล้านลิติร                                             
เลขที� 6 หมู่่� 9 ถนีนี พหลโยธินี ตำำาบลหนีองไข�นีำ�า 
อำาเภอหนีองแค จำังหวัด้สริะบุริี 18140

ภาค่เหนือ
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  434 สถานีี ปริะกอบด้้วย 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 367 สถานี ี                           
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 67 สถานีี

ค่ลังนำ�ามันลำาปาง ค่วามจุ 3.87 ล้านลิติร                                  

เลขที� 102 หมู่่� 10 ตำำาบล ปงแสนีทอง 
อำาเภอ เมู่ืองลำาปาง จำังหวัด้ลำาปาง 52100

ภาค่ใติ้
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 246 สถานีี ปริะกอบด้้วย                                                                                                                                 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 205 สถานีี                                                      
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 41 สถานีี

ค่ลังนำ�ามันชุี้มพัร ค่วามจุ 26.54 ล้านลิติร                                                                                       

เลขที� 167 หมู่่� 1 ตำำาบลท�ายาง อำาเภอเมู่ืองชุุมู่พริ                      
จำังหวัด้ชุุมู่พริ 86120

ค่ลังนำ�ามันปากี่พันัง ค่วามจุ 19.80 ล้านลิติร

เลขที� 96/5 หมู่่� 4 ตำำาบลปากพนีังฝั่่�งตำะวันีตำก 
อำาเภอปากพนีัง จำังหวัด้นีคริศริีธริริมู่ริาชุ 80140

ภาค่ติะวันติกี่ 
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  261 สถานีี ปริะกอบด้้วย
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 228 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 33 สถานีี

ภาค่ติะวันออกี่เฉ่ยงเหนือ
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 645 สถานีี ปริะกอบด้้วย 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 547 สถานีี           
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 98 สถานีี

ค่ลังนำ�ามันสุรินที่ร์ ค่วามจุ 6.2 ล้านลิติร                                 

เลขที� 165 หมู่่� 6 ตำำาบลสำาโริง อำาเภอเมู่ืองสุริินีทริ์ 
จำังหวัด้สุริินีทริ์ 32000

ค่ลังนำ�ามันปักี่ธงชัี้ย  ค่วามจุ  12.52 ล้านลิติร

เลขที� 333 หมู่่� 12 ตำำาบลงิ�ว อำาเภอป่กธงชุัย 
จำังหวัด้นีคริริาชุสีมู่า 30150

ค่ลังนำ�ามันนำ�าพัอง ค่วามจุ 7.69 ล้านลิติร                 

เลขที� 291 หมู่่� 1 ถนีนีมู่ิตำริภาพ ตำำาบลกุด้นีำ�าใส 
อำาเภอนีำ�าพอง จำังหวัด้ขอนีแก�นี 40310

ภาค่ติะวันออกี่                                                             
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  202 สถานีี ปริะกอบด้้วย
-  สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 176 สถานีี
-  สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 26 สถานีี

สำานักี่งานขนส่งศร่ราชี้า

เลขที� 192/105 หมู่่� 5 ตำำาบลหนีองขามู่ 
อำาเภอศริีริาชุา จำังหวัด้ชุลบุริี  20230

กี่รุงเที่พัและปริมณฑ์ล                                                             

สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 174  สถานีี ปริะกอบด้้วย 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 169 สถานี ี                           
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 5 สถานีี

สำานักี่งานใหญ่่  

เลขที� : 90 อาคาริซีีด้ับเบิ�ลย่ ทาวเวอริ์ เอ ชุั�นีที� 
33 ถนีนีริัชุด้าภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตำห้วยขวาง 
กริุงเทพมู่หานีคริ 10310 

	 บริิษััทมีริถุวิ�งโอ็นริะหว่�งคลังโดยีมีจีุดศ้นยี์กัล�งอ็ยี้่ที�โริงกัลั�นนำ��มันไทยีอ็อ็ยีล์	 ที�อ็ำ�เภิอ็ศรีิริ�ช�	 จัีงหวัดชลบุริี	 ริถุวิ�งจัีดส่งกัริะจี�ยี 

ไป็ต�ม	Fleet	ต�่งๆ	ป็จัีจีบุนัม	ี6	Fleet	คอื็	คลงัสริะบรุิ	ีคลงัป็กััธังชยัี	คลงัขึ้อ็นแกัน่	คลงัลำ�ป็�ง	คลงัแมก่ัลอ็ง	และคลงัชมุพีริ	ใชร้ิถุเทริลเลอ็ริ์ 

ขึ้น�ด	3	 เพีล�คว�มจีุ	36,000	-	45,000	 ลิตริ	 ในกั�ริวิ�งจีัดส่งเพีื�อ็ให้ได้ป็ริิม�ณม�กัเพีื�อ็ให้ต้นทุนตำ��ที�สุด	 เพีื�อ็คว�มได้เป็ริียีบท�ง	 

กั�ริแขึ้่งขึ้ัน	และกัำ�ไริท�งธัุริกัิจี
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มิติิสิ�งแวดล้อม

• มุ่งเน�นในการับีรัิหารัจัดการัทรััพย่ากรัธุรัรัมชื่าตั้ิ 
สูิ�งแวัดลั�อม ตั้ลัอดจนรัักษาค์วัามหลัากหลัาย่ทาง
ชื่ีวัภาพของรัะบีบีนิเวัศวัิทย่าอย่่างย่ั�งย่่น

• สู่งเสูรัิมการัปล้ักจิตั้สูำานึกในเร่ั�องการัด้แลัรัักษา 
สูิ�งแวัดลั�อมให�กับีพนักงาน เปิดโอกาสูให�พนักงาน
มีสู่วันรั่วัมในการัจัดการั แลัะด้แลัสูิ�งแวัดลั�อม

นโยบายและกลยุทธุ์มุ่งสู่ความยั�งย้น (Disclosure 102-20)

	 กัลุ่มบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	มุ่งมั�นในกั�ริขึ้ับเคลื�อ็นอ็งค์กัริอ็ยี่�งยีั�งยีืน	ภิ�ยีใต้กั�ริสริ้�งสมดุลริะหว่�งกั�ริพีัฒน�และกั�ริเติบโตขึ้อ็ง

บริิษััท	กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	กั�ริเพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีในกั�ริดำ�เนินง�น	และกั�ริสริ้�งคุณค่�ริ่วมกัับผ้้มีส่วนได้เสียี

ขึ้อ็งบริิษััท	ซึ่้�งคริอ็บคลุมป็ริะเด็นกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืนทั�ง	3	มิติ	ได้แกั่	เศริษัฐกัิจี	สังคม	และสิ�งแวดล้อ็ม

	 ทั�งนี�	 	ในป็ี	2563	บริิษััทได้ดำ�เนินง�นด้�นกั�ริพีัฒน�อ็ยี่�งยีั�งยีืนม�อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	ผ่�นกั�ริกัำ�หนดนโยีบ�ยีกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริคว�ม

ยีั�งยีืนขึ้อ็งอ็งค์กัริ	และกั�ริทบทวนป็ริะเด็นด้�นคว�มยีั�งยีืนที�สำ�คัญต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	โดยีคำ�น้งถุ้งคว�มค�ดหวังขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	เพีื�อ็

นำ�ม�จีัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ	 และนำ�ม�เป็็นส่วนหน้�งในกั�ริกัำ�หนดแนวท�งกั�ริดำ�เนินง�นเพีื�อ็พีัฒน�อ็งค์กัริ	 ป็รัิบป็ริุงกั�ริดำ�เนินง�นให้

ส�ม�ริถุบริริลุเป็้�หม�ยีได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี		(Disclosure	102-29)

นโยบายกี่ารบริหารจัดกี่ารค่วามยั�งยืน

มิติิสังค่ม

• การัดำาเนินกิจกรัรัมอย่่างมีค์วัามรัับีผิู้ดชื่อบี
ตั้่อสูังค์ม ผู้่านกิจกรัรัมที�จัดทำาขึ�นอย่่างมี
ปรัะสูิทธุิภาพ แลัะนำาไปสู้่การัอย่้่รั่วัมกันใน
สูังค์มอย่่างมีค์วัามสูุข ค์วับีค์้่กับีการัสูรั�าง
ม้ลัค์่าเพิ�ม (Value Creation)

• ให�ค์วัามสูำาค์ัญในการัด้แลัพนักงาน พัฒนา
ศักย่ภาพของพนักงาน เสูรัิมสูรั�างศักย่ภาพ 
ทุนมนุษย่์ เพ่�อรัองรัับีกับีกลัยุ่ทธุ์ของบีรัิษัทใน
ด�านตั้่างๆ

มิติิเศรษฐกิี่จ

• การักำากับีด้แลักิจการัที�ดี แลัะปรัะกอบีธุุรักิจอย่่าง
มีจริัย่ธุรัรัม เค์ารัพสิูทธิุ แลัะมีค์วัามรัับีผิู้ดชื่อบี 
ตั้่อผู้้�มีสู่วันได�เสูีย่แลัะผู้้�ถื่อหุ�น

• มุ่งมั�นในการัพัฒนาด�านผู้ลิัตั้ภัณฑ์์ แลัะการั
บีรัิการัที�ดี โดย่สูนับีสูนุนการัสูรั�างนวััตั้กรัรัม 
เพ่�อตั้อบีสูนองแลัะสูรั�างค์วัามพึงพอใจให�แก่
ลั้กค์�า

• การัพัฒนากลัยุ่ทธุ์ การัเตั้ิบีโตั้อย่่างมีค์ุณภาพ 
โดย่ให�ค์วัามสูำาค์ัญกับีการัเพิ�มปรัะสูิทธิุภาพ
การัจัดการัห่วังโซ่่อุปทาน
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กี่ลยุที่ธ์ในกี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืน 

	 ในป็ี	2563	 บริิษััทมีกั�ริทบทวนกัลยีุทธั์คว�มยีั�งยีืนให้สอ็ดคล้อ็งกัับกัลยีุทธั์กั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท	 และเป็้�ป็ริะสงค์โดยีมุ่งมั�น

ที�จีะส่งมอ็บคุณค่�ให้ผ้้มีส่วนได้เสียีทุกักัลุ่มขึ้อ็งบริิษััทให้มีคว�ม	 “อ็ยี้่ดี	 มีสุขึ้”	(MAXITIZEN	Enriching	the	quality	of	life,	well-being	

and	contentedness)	เพีื�อ็นำ�ไป็ส้่กั�ริขึ้ับเคลื�อ็นอ็งค์กัริอ็ยี่�งยีั�งยีืนในทุกัมิติ	อ็ยี้่บนพีื�นฐ�นขึ้อ็งกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	ตลอ็ดจีนพีัฒน� 

และสริ้�งคุณค่�เชิงเศริษัฐกัิจีและสังคมไป็พีริ้อ็มกััน ภิ�ยีใต้กัริอ็บกั�ริดำ�เนินง�น	3	เส�หลักั	ป็ริะกัอ็บด้วยี	กั�ริพีัฒน�สินค้�และบริิกั�ริให้ 

ตอ็บสนอ็งต่อ็คว�มต้อ็งกั�ริพีื�นฐ�นขึ้อ็งสังคม	(Product	&	Market)	กั�ริป็ริับป็ริุงผลิตภิ�พีในห่วงโซึ่่คุณค่�	(Productivity)	และกั�ริพีัฒน�

ชุมชนท้อ็งถุิ�นและสังคมโดยีริอ็บ	(Cluster	Development)	โดยีมีกัลยีุทธั์หลักัในกั�ริดำ�เนินง�น	3	กัลยีุทธั์	ได้แกั่	

	 1.	 กัลยีุทธั์กั�ริสริ้�งป็ริะสบกั�ริณ์ริ้ป็แบบใหม่ที�สะดวกัสบ�ยีและมีคุณค่�ให้แกั่ล้กัค้�	

	 2.	 กัลยีุทธั์กั�ริสริ้�งบุคล�กัริและอ็งค์กัริ	เพีื�อ็ขึ้ับเคลื�อ็นอ็งค์กัริให้มีป็ริะสิทธัิภิ�พีและเติบโตอ็ยี่�งยีั�งยีืน

	 3.	 กัลยีุทธั์กั�ริสริ้�งคว�มสัมพีันธั์กัับผ้้มีส่วนได้เสียี	คนในชุมชน	และสังคมให้มีคุณภิ�พีชีวิตที�ดีขึ้้�น

แนวที่างกี่ารบริหารจัดกี่ารด้านค่วามยั�งยืน  

(Disclosure102-19, Disclosure102-22)

 ค์ณะกรัรัมการักำากบัีดแ้ลักิจการั	มหีน�้ที�ในกั�ริพิีจี�ริณ�	ใหค้ำ�แนะนำ�	

กัำ�หนดแนวป็ฏิบิตั	ิตดิต�มผลกั�ริดำ�เนนิง�นด้�นกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกัจิีกั�ริ	และ

คว�มยีั�งยีืนขึ้อ็งอ็งค์กัริ	พีริ้อ็มทั�งริ�ยีง�นผลต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท

 ค์ณะทำางานกำากบัีดแ้ลักิจการั	มปี็ริะธั�นเจ้ี�หน�้ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริ

ผ้้จีัดกั�ริใหญ่เป็็นป็ริะธั�น	 และฝ��ยีจีัดกั�ริที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง	 ซึ่้�งป็ริะกัอ็บด้วยี	 

ฝ��ยีสื�อ็ส�ริอ็งคก์ัริ	ฝ��ยีจีดัซึ่ื�อ็	ฝ��ยีคว�มป็ลอ็ดภิยัีและสิ�งแวดลอ้็ม	ฝ��ยีกัำ�กับั

ดแ้ลกิัจีกั�ริ	ฝ��ยีบริิห�ริริะบบและป็ริะกันัคณุภิ�พี	ฝ��ยีเทคโนโลยีสี�ริสนเทศ	

ฝ��ยีกัฎหม�ยี		และส�ยีง�น	Office	of	Transformation	and	Innovation	

มีหน้�ที�ในกั�ริสนับสนุนกั�ริดำ�เนินง�นด้�นกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริที�ดี	 และ

ผลกััดนักั�ริบริิห�ริจีดักั�ริด้�นคว�มยีั�งยีนื		โดยีกัำ�หนดกัลยีทุธั	์และว�งแผน

กั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริด้�นคว�มยีั�งยีืนให้สอ็ดคล้อ็งกัับกัลยีุทธั์ขึ้อ็งอ็งค์กัริ

 ค์ณะทำางานพัฒนาค์วัามย่ั�งย่่นองค์์กรั มีหน้�ที�ในกั�ริสนับสนุนให้เกัิด 

กั�ริพัีฒน�อ็งค์กัริให้เติบโตอ็ย่ี�งยีั�งยืีนโดยีกั�ริดำ�เนินง�นที�เป็็นเลิศ	 ควบค้่

กัับคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคมและสิ�งแวดล้อ็ม

ค่ณะกี่รรมกี่ารบริษัที่ 

(Board of director)

ค่ณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร 

(Corporate Governance Committee)

ค่ณะที่ำางานกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร 

(Corporate Governance Management Team)

ค่ณะที่ำางานพััฒนาค่วามยั�งยืนองค่์กี่ร

(Corporate Sustainable Development Team)

Good corporate governance

Balance Business with Sustainability

MAXITIZEN
Enrich the Quality of Life, Well being  

and Contentedness of the people we serve

Inspire & 

enable 

valued added  
customer 
experience  

and convenient life

Engage &  

Co-create

stakeholders to 
develop skill, 
opportunities  
for better  

quality of life

Transform 

people and 
organization  
to improve 

efficiency, driving 
sustainable growth 

and innovation
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การมีส่วนร่วมของผูู้้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-43)

	 บริิษััท	 ตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริมีส่วนริ่วมขึ้อ็งผ้้มี 

สว่นได้เสยีี	โดยีเชื�อ็มั�นว่�คว�มคิดเหน็และข้ึ้อ็แนะนำ�ขึ้อ็งผ้มี้ส่วนได้เสยีี 

จีะสง่ผลต่อ็กั�ริบริริลุเป็�้หม�ยีในกั�ริเป็น็อ็งค์กัริที�พีฒัน�และเติบโต

ได้อ็ยี่�งยีั�งยีืน	 พีร้ิอ็มทั�งส�ม�ริถุสริ้�งคุณป็ริะโยีชน์ส้งสุดแก่ัผ้้มี 

ส่วนได้เสียีทุกัภิ�คส่วน	บริษิััทจี้งได้มีกั�ริริบัฟังคว�มคิดเห็นริวมถุ้ง

ขึ้้อ็เสนอ็แนะขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียีผ่�นช่อ็งท�งต่�งๆ	 ริวมถุ้งสำ�ริวจี

คว�มคิดเห็นขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	 เพีื�อ็นำ�ม�วิเคริ�ะห์	 พีัฒน�แผน/	

แนวท�งในกั�ริดำ�เนินง�น	โดยีมีขึ้ั�นตอ็นที�สำ�คัญ	ดังนี�

ขั�นติอนกี่ารวิเค่ราะห์ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย

1. ริะบุผู้้�ที�มีบทบ�ทและคว�มสำำ�คัญต่่อ็ธุุริกิัจี

	 ผ้้มีส่วนได้เสียีล้วนมีคว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท	

เพีื�อ็ให้บริิษััทส�ม�ริถุดำ�เนินธัุริกัิจีได้อ็ยี่�งเติบโตและยีั�งยีืน	 ดังนั�น	

บริิษััทจี้งได้ทำ�กั�ริวิเคริ�ะห์โดยีกั�ริริะบุผ้้มีส่วนได้เสียีที�มีคว�ม

สำ�คัญต่อ็ธุัริกิัจี	 และริะบุว่�ผ้้มีส่วนได้เสียีเหล่�นั�นมีคว�มสัมพีันธั์

กัับธัุริกัิจีอ็ยี่�งไริ

2. ปริะเมินผู้ลกัริะทบเชิงบวกัและลบขอ็งผู้้�มีสำ่วนได�เสำียี

	 เมื�อ็บริิษััททำ�กั�ริริะบุผ้้มีส่วนได้เสียีคริบถุ้วนแล้ว	 จี้งทำ�กั�ริ

พีิจี�ริณ�ผลกัริะทบที�ผ้้มีส่วนได้เสียีมีต่อ็ธุัริกิัจี	 และผลกัริะทบที� 

ผ้้มีส่วนได้เสียีได้ริับจี�กัธัุริกัิจี	 เพีื�อ็ดำ�เนินกั�ริว�งแผนและสริ้�ง 

ชอ่็งท�งมสีว่นริว่มกับัผ้มี้สว่นไดเ้สยีีแตล่ะกัลุม่อ็ยี�่งเหม�ะสมตอ่็ไป็

3. จัีดลำ�ดับคว�มสำำ�คัญขอ็งผู้้�มีสำ่วนได�เสำียี

	 ดำ�เนินกั�ริจีัดลำ�ดับผ้้มีส่วนได้เสียีต�มริะดับผลกัริะทบ 

ที�มีต่อ็ธัุริกัิจี	ทั�งด้�นกั�ริเงิน	กั�ริดำ�เนินง�น	กัฎริะเบียีบขึ้้อ็บังคับ	

ภิ�พีลักัษัณ์ชื�อ็เสียีง	คว�มป็ลอ็ดภิัยี	และสิ�งแวดล้อ็ม

4. ริะบุกัริะบวนกั�ริมีสำ่วนริ่วมขอ็งผู้้�มีสำ่วนได�เสำียี

	 ดำ�เนินกั�ริริะบุกัริะบวนกั�ริมีส่วนริ่วมขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	โดยี

คำ�น้งถุ้งคว�มแตกัต่�งกัันต�มลักัษัณะอ็งค์กัริ	 พีฤติกัริริมขึ้อ็งผ้้มี

สว่นไดเ้สยีี	และสภิ�พีแวดล้อ็มขึ้อ็งธัรุิกิัจี	และนำ�คว�มค�ดหวังขึ้อ็ง

ผ้้มีส่วนได้เสียีจี�กักัริะบวนกั�ริมีส่วนริ่วมม�กัำ�หนดป็ริะเด็นสำ�คัญ 

ด้�นคว�มยีั�งยืีนเพีื�อ็เป็็นแนวท�งพัีฒน�ธุัริกิัจีที�ส�ม�ริถุตอ็บสนอ็ง

คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี

 

	 โดยีผลกั�ริวิเคริ�ะห์ขึ้้�งต้นจีะถุ้กัริวบริวมและวิเคริ�ะห์โดยี

คณะทำ�ง�นพัีฒน�คว�มยีั�งยีนือ็งค์กัริ	ก่ัอ็นกั�รินำ�เสนอ็และริ�ยีง�น

ต่อ็คณะทำ�ง�นกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริ	 และคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับด้แล

กัิจีกั�ริเพีื�อ็พีิจี�ริณ�	(Disclosure	102-21)

 

	 ในปี็	2563	บริิษัทัไดม้กีั�ริทบทวนกัลุม่ผ้้มสีว่นไดเ้สยีีทั�งภิ�ยีใน

และภิ�ยีนอ็กั	โดยีจัีดลำ�ดบัและแบง่กัลุม่อ็อ็กัเป็น็	7	กัลุม่หลกัั	ไดแ้กั่	

ผ้ถุ้อื็หุน้	ลก้ัค�้	พีนกััง�น	ค้ค่�้	ชุมชน	หนว่ยีง�นริ�ชกั�ริ	และสถุ�บนั

กั�ริเงิน	 ทั�งนี�	 ร้ิป็แบบกั�ริสื�อ็ส�ริและกั�ริมีส่วนริ่วมขึ้อ็งผ้้มีส่วน 

ได้เสยีี	จีะแตกัต�่งกันัในแตล่ะกัลุม่	เพีื�อ็เสริิมสริ�้งคว�มสมัพีนัธัก์ับั

ผ้้มีส่วนได้เสียีต�มหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	โดยีมีริ�ยีละเอ็ียีด

แสดงดังต่อ็ไป็นี�		(Disclosure	102-40,	Disclosure	102-42)	
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ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย ชี้่องที่างกี่ารม่ส่วนร่วม        ประเด็นท่ี่�กี่ลุ่มผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยให้ค่วามค่าดหวัง หัวข้อในรายงาน

ผูู้้ถืือห์้น
(ผู้่้ถือหุ้นีริายใหญ่� ผู้่้ถือหุ้นี
ริายย�อย ผู้่้ถือหุ้นีก่้  
นัีกวิเคริาะห์ สถาบันีการิเงินี)

ริายงานีการิปริะชุุมู่สามู่ัญ่ผู้่้ถือหุ้นี,  
การิปริะชุุมู่นีักวิเคริาะห์, การิแถลง 
ผู้ลการิด้ำาเนีินีงานีริายไตำริมู่าส,  
ROAD SHOW ในีปริะเทศและ 
ตำ�างปริะเทศ, นีักวิเคริาะห์เยี�ยมู่ชุมู่
กิจำการิ

-  ผู้ลตำอบแทนีจำากริาคาหุ้นี เงินีป่นีผู้ล  
และการิปฏิิบัตำิตำ�อผู้่้ถือหุ้นีอย�างเท�าเทียมู่กันี

-  ผู้ลการิด้ำาเนีินีงานีและการิเตำิบโตำของธุริกิจำ

-  การิกำากับด้่แลกิจำการิ
-  สถิตำิผู้ลการิด้ำาเนีินีงานี  

ด้้านีเศริษฐกิจำ
-  การิบริิหาริความู่เสี�ยงและ

ภาวะวิกฤตำ

ลีูกัค้�
(ล่กค้าที�ซี้�อสินีค้าและ
บริิการิ)

สำาริวจำความู่พึงพอใจำของล่กค้า, 
พบปะล่กค้า, CALL CENTER 
(1614),WHISTLEBLOWING,  
ข้อริ้องเริียนีล่กค้า, สื�อสังคมู่ออนีไลนี์, 
FACEBOOK ,MOBILE APP

-  ได้้ริับสินีค้าที�มู่ีคุณุภาพ ปริิมู่าณุคริบถ้วนี  
ตำริงตำามู่เวลาที�กำาหนีด้ ปลอด้ภัยในีการิใชุ้งานี 

-  ได้้ริับบริิการิที�ด้ีและเป็นีมู่าตำริฐานี
-  มู่ีผู้ลิตำภัณุฑ์์ สินีค้าและบริิการิที�หลากหลาย

- การิบริิหาริความู่สัมู่พันีธ์และ
ความู่ริับผู้ิด้ชุอบตำ�อล่กค้า

-  นีวัตำกริริมู่ทางธุริกิจำและ
สังคมู่

พนักัง�น
(พนีักงานี และผู้่้บริิหาริ)

EMPLOYEE ENGAGEMENT 
SURVEY,  ปริะชุุมู่คณุะกริริมู่การิบุคคล 
นีายจำ้าง/ล่กจำ้าง, ปริะชุุมู่ 
คณุะกริริมู่การิสวัสด้ิการิ,  
EXIT INTERVIEW, SALARY 
SURVEY, กริะบวนีการิปริะเมู่ินีค�างานี
และทบทวนีโคริงสริ้างเงินีเด้ือนี,  
ปริะชุุมู่คณุะกริริมู่การิความู่ปลอด้ภัย, 
ปริะเมู่ินีความู่พึงพอใจำของพนีักงานี, 
CEO TALK, กิจำกริริมู่ FEEDBACK 
ริะหว�างหัวหนี้าและพนีักงานี

-  ริายได้้ และค�าตำอบแทนี สวัสด้ิการิ 
-  ความู่ปลอด้ภัยในีการิทำางานี
-  การิส�งเสริิมู่เริียนีริ่้และการิพัฒนีา
-  ความู่ผู้่กพันีของพนีักงานีตำ�อองค์กริ
-  ผู้ลการิด้ำาเนีินีงานีและการิเตำิบโตำของธุริกิจำ
-  มู่ีการินีำาเทคโนีโลยีที�ทันีสมู่ัยมู่าใชุ้เพื�อเพิ�มู่

ปริะสิทธิภาพในีการิทำางานี 

-  การิบริิหาริทริัพยากริบุคคล
-  ความู่ปลอด้ภัยและสภาพ

แวด้ล้อมู่ในีการิทำางานี
-  นีวัตำกริริมู่ธุริกิจำและสังคมู่
-  สถิตำิผู้ลการิด้ำาเนีินีงานี  

ด้้านีเศริษฐกิจำ

คู่ค้�
(ผู้่้ขายวัตำถุด้ิบ, สินีค้า,  
วัสดุ้อุปกริณุ์,  
ผู้่้ริับเหมู่า และผู้่้ให้บริิการิ 
Outsource)

ปริะเมู่ินี SUPPLIER, CALL CENTER 
(1614), WHISTLEBLOWING,  
การิปริะชุุมู่กับค่�ค้า/ผู้่้ริับเหมู่า,  
เยี�ยมู่ชุมู่สถานีที�ปริะกอบการิของค่�ค้า, 
การิเข้าตำริวจำ ESG AUDIT

-  การิจำัด้ซี้�อจำัด้จำ้างที�เป็นีธริริมู่ โปริ�งใส  
ปฏิิบัตำิตำามู่ข้อตำกลงตำามู่สัญ่ญ่า

-  ให้ผู้ลตำอบแทนีที�เหมู่าะสมู่  
ชุำาริะค�าสินีค้าและบริิการิตำริงตำามู่เวลา

- การิกำากับด้่แลกิจำการิ
- การิบริิหาริห�วงโซี�อุปทานี

ชั่์มชั่น
(ผู้่้ที�พักอาศัยอย่�ริอบพื�นีที�
สถานีปริะกอบการิ)

ลงพื�นีที�สอบถามู่ชุุมู่ชุนีผู้�านีกิจำกริริมู่ 
เพื�อสังคมู่, เข้าริ�วมู่ปริะชุุมู่กับชุุมู่ชุนี,  
ข้อริ้องเริียนีจำากคนีในีชุุมู่ชุนี,  
ซี้อมู่แผู้นีฉุุกเฉุินี, พนีักงานีและชุุมู่ชุนีที�
อาศัยริอบสถานีปริะกอบการิ, 
กิจำกริริมู่ SAFETY WEEK

-  ไมู่�ก�อให้เกิด้ผู้ลกริะทบตำ�อชุุมู่ชุนี  
ไมู่�ปล�อยมู่ลพิษส่�ชุุมู่ชุนี 

-  ความู่ปลอด้ภัยในีชุีวิตำ และที�อย่�อาศัย
-  การิพัฒนีาคุณุภาพชุีวิตำและสริ้างริายได้้ให้ชุุมู่ชุนี

-  การิมู่ีส�วนีริ�วมู่กับชุุมู่ชุนีและ
สังคมู่

-  การิจำัด้การิสิ�งแวด้ล้อมู่และ
การิใชุ้ทริัพยากริอย�างมู่ี
ปริะสิทธิภาพ

หน่วยง�นริ�ชั่กั�ริ
(หนี�วยงานีริาชุการิ 
ที�กำากับด้่แล)

เข้าริ�วมู่ปริะชุุมู่กับภาคริัฐ, การิชุี�แจำง 
ให้ความู่เห็นี, เข้าริ�วมู่โคริงการิกริณุี 
ได้้ริับหนีังสือจำากภาคริัฐ

-  ปฎิิบัตำิตำามู่ริะเบียบ ข้อบังคับกฎิหมู่าย  
และนีโยบายที�กำาหนีด้ 

-  ให้ความู่สะด้วกในีการิตำิด้ตำ�อสื�อสาริและปฏิิบัตำิงานี
กับหนี�วยงานีริาชุการิ

-  จำริิยธริริมู่ และความู่โปริ�งใสในีการิด้ำาเนีินีธุริกิจำ

-  การิกำากับด้่แลกิจำการิ
-  การิจำัด้การิสิ�งแวด้ล้อมู่และ

การิใชุ้ทริัพยากริอย�างมู่ี
ปริะสิทธิภาพ

ส์ถื�บันกั�ริเงิน
(เจำ้าหนีี�ผู้่้ให้สินีเชุ้�อ)

การิปริะชุุมู่ริ�วมู่กับตำัวแทนีจำากสถาบันี
การิเงินี, ผู้ลการิปริะเมู่ินีของสถาบันี
การิเงินี

-  ปฏิิบัตำิตำามู่เง้�อนีไขและข้อตำกลงตำามู่ที�กำาหนีด้ในี
สัญ่ญ่า ริวมู่ถึงกฎิเกณุฑ์์ที�ออกโด้ยหนี�วยงานีกำากับ
ด้่แลที�เกี�ยวข้อง

-  จำริิยธริริมู่ และความู่โปริ�งใสในีการิด้ำาเนีินีธุริกิจำ
-  ผู้ลการิด้ำาเนีินีงานีและการิเตำิบโตำของธุริกิจำ

-  การิกำากับด้่แลกิจำการิ
-  การิบริิหาริความู่เสี�ยงและ

ภาวะวิกฤตำ
-  สถิตำิผู้ลการิด้ำาเนีินีงานี  

ด้้านีเศริษฐกิจำ
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มิติิ ประเด็นด้านค่วามยั�งยืน

เศริษัฐกัิจำ

1. การิกำากับด้่แลกิจำการิที�ด้ี

2. การิบริิหาริความู่เสี�ยงและภาวะวิกฤตำ

3. การิบริิหาริห�วงโซี�อุปทานี

4. นีวัตำกริริมู่ทางธุริกิจำและสังคมู่

5. การิขยายธุริกิจำและผู้ลปริะกอบการิเตำิบโตำอย�างตำ�อเนีื�อง

6. การิบริิหาริความู่สัมู่พันีธ์และความู่ริับผู้ิด้ชุอบตำ�อล่กค้า

ส์ังคม

7. การิบริิหาริทริัพยากริบุคคล

8. การิมู่ีส�วนีริ�วมู่กับชุุมู่ชุนีและสังคมู่

9. ความู่ปลอด้ภัยและสภาพแวด้ล้อมู่ในีการิทำางานี

ส์ิ�งแวดลี้อม

10. การิจำัด้การิด้้านีสภาพภ่มู่ิอากาศ

11. การิปริะหยัด้พลังงานี

12. การิใชุ้นีำ�า

13. ขยะ ของเสีย และมู่ลพิษ

การป็ระเมินป็ระเด็นสำาคัญด้านความยั�งย้น
	 บริิษััท	 ได้ทำ�กั�ริป็ริะเมินป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืน	

ต�มแนวท�งขึ้อ็ง	 Global	Reporting	 Initiative	 (GRI)	 โดยี

คำ�น้งถุ้งริะดับอิ็ทธิัพีลต่อ็กั�ริป็ริะเมินและกั�ริตัดสินใจีขึ้อ็ง 

ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียี	 และขึ้อ็บเขึ้ตขึ้อ็งกัริะบวนกั�ริมีส่วนริ่วมกัับ 

ผ้้มีส่วนได้เสียีจีะคริอ็บคลุมผ้้มีส่วนได้เสียีทุกักัลุ่ม	 โดยีพีิจี�ริณ� 

จี�กัคว�มเกัี�ยีวข้ึ้อ็งท�งธุัริกัจิี	 ผลกัริะทบที�เป็็นไป็ได้จี�กักั�ริดำ�เนนิง�น	 

และคว�มพีร้ิอ็มขึ้อ็งข้ึ้อ็ม้ล	 ตลอ็ดจีนผลกัริะทบที�อ็�จีส่งผล 

ต่อ็ภิ�ยีนอ็กัอ็งค์กัริ	

ขั�นติอนกี่ารประเมินประเด็นท่ี่�สำาคั่ญ่

1. ริะบุปริะเด็นสำำ�คัญด��นคว�มยัี�งยีืน (Identification)

	 บริิษััทได้ริ่วมกัันกัำ�หนดป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืน 

ที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งกัับธัุริกัิจี	ต�มมิติเศริษัฐกัิจี	สังคม	และสิ�งแวดล้อ็ม	โดยี

พีจิี�ริณ�จี�กัคว�มค�ดหวังขึ้อ็งผ้มี้สว่นไดเ้สยีีทกุักัลุม่	แนวโนม้ขึ้อ็ง

ธัุริกัิจีโลกั	และป็ริะเด็นสำ�คัญขึ้อ็งอ็ุตส�หกัริริมใกัล้เคียีง

2. จัีดลำ�ดับปริะเด็นสำำ�คัญด��นคว�มยัี�งยีืน  

(Prioritization)

	 จีัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญขึ้อ็งป็ริะเด็นด้�นคว�มยีั�งยีืน	 โดยี

พีิจี�ริณ�จี�กัคว�มค�ดหวังขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	 และผลกัริะทบ

ต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกิัจี	 ซึ่้�งกัลุ่มป็ริะเด็นจีะถุ้กัแบ่งต�มคว�มสำ�คัญ	 

4	ริะดับ	คือ็ม�กัที�สุด	ม�กั	ป็�นกัล�ง	และน้อ็ยี	โดยีริ�ยีง�นฉบับนี�

จีะคริอ็บคลุมในริะดับ	ม�กัที�สุด	ม�กั	และป็�นกัล�งเท่�นั�น

3. ทวนสำอ็บปริะเด็นสำำ�คัญ (Validation)

	 ริะบุคว�มสอ็ดคล้อ็งริะหว่�งป็ริะเด็นที�สำ�คัญกัับหมวดกั�ริ

ริ�ยีง�นต�มตัวชี�วัดม�ตริฐ�นขึ้อ็ง	 GRI	 Standards	 ริวบริวม

สริุป็ผลป็ริะเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยีั�งยีืน	 และเสนอ็ให้ฝ��ยีจีัดกั�ริ

ที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งในฐ�นะคณะทำ�ง�นกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ	 เป็็นผ้้ทบทวน	

พีิจี�ริณ�	 ริับริอ็งผลกั�ริป็ริะเมินป็ริะเด็นสำ�คัญ	 และพีิจี�ริณ�เห็น

ชอ็บให้มกีั�ริเป็ดิเผยีในริ�ยีง�นคว�มยีั�งยืีนป็ริะจีำ�ป็ขีึ้อ็งบริิษััท	ทั�งนี�	 

ในป็ี	2563	บริิษััทได้มีกั�รินำ�ผลป็ริะเมินป็ริะเด็นสำ�คัญขึ้อ็งป็ี	2562	 

ม�ทบทวน	เพีื�อ็ใช้กัำ�หนดเนื�อ็ห�ขึ้อ็งริ�ยีง�นฉบับนี�	ซึ่้�งมีป็ริะเด็นที�

เพีิ�มเติมจี�กัป็ีกั่อ็นหน้�	2	ป็ริะเด็น	ในมิติเศริษัฐกัิจี	และมิติสังคม	 

คือ็	 กั�ริขึ้ยี�ยีธัุริกัิจีและผลป็ริะกัอ็บกั�ริเติบโตอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 และ

คว�มป็ลอ็ดภิัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น	 นอ็กัจี�กันี�	 

บริิิษัััทได้้มีีกั�ริเป็ลี�่ยีนชื�่อ็ป็ริะเด็็นเพีื�่อ็ให้้เหม�ะกััับบริิบทขึ้อ็งอ็งค์์กัริ

ม�กัข้ึ้�น	ได้แ้กั่	่ป็ริะเด็น็กั�ริบริิห�ริคว�มสมัพีนัธ์ัและคว�มริบัผดิชอ็บ

ตอ่็ลก้ัค�้	นวตักัริริมท�งธัรุิกัจิีและสงัคม	กั�ริมสีว่นริว่มกับัชมุชนและ

สังคม		และกั�ริจีัดกั�ริด้�นสภิ�พีภิ้มิอ็�กั�ศ	
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ประเด็นท่ี่�สำาคั่ญ่ด้านค่วามยั�งยืน ประจำาปี 2563 (Disclosure 102-47, Disclosure 102-44)
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ป็ระเด็นสำาคัญด้านความยั�งย้น และตัวช่ี�วัด 
	 บริิษััทไดจ้ีดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัอ็อ็กัม�เป็น็	13	ป็ริะเดน็	และกัำ�หนดตวัชี�วดัเพีื�อ็ใหส้อ็ดคลอ้็งกับัม�ตริฐ�นกั�ริจีดัทำ�ริ�ยีง�นคว�มยีั�งยีนื	

GRI	Standards	ดังนี�

ประเด็นค่วามยั�งยืนท่ี่�สำาคั่ญ่

กี่ลุ่มผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยท่ี่�เก่ี่�ยวข้อง

ตัิวช่ี้�วัดของบริษัที่

ค่วาม

สอดค่ล้อง

กัี่บ GRI

ค่วาม

สอดค่ล้อง

กัี่บ SDGs

ผู้
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	1.กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี        -		ผลป็ริะเมินโคริงกั�ริสำ�ริวจีกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ
บริิษััทจีดทะเบียีน	(CGR)

16
-		จีำ�นวนขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนด้�นทุจีริิตผ่�นช่อ็งท�ง	
whistleblowing	ที�มีนัยีสำ�คัญ

205-3

2.		กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง 
และภิ�วะวิกัฤต

-		สัดส่วนกั�ริจีัดกั�ริ	ติดต�มและทบทวนคว�มเสี�ยีง
ริะดับหน่วยีง�น

102-30 16

3.		กั�ริบริิห�ริห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�น		 -		สัดส่วนค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญที�ริับทริ�บ	 
จีริริยี�บริริณธัุริกัิจีสำ�หริับบริิษััทค้่ค้�

8,12,16
-	 ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญที�ได้ริับกั�ริตริวจีป็ริะเมิน 
ด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	สังคม	และบริริษััทภิิบ�ล	(ESG)

4.		นวัตกัริริมท�งธัุริกัิจีและสังคม -	 จีำ�นวนโคริงกั�ริที�ส่งเสริิมด้�นนวัตกัริริม	(kaizen)	 7,	9

5.	 กั�ริขึ้ยี�ยีธัุริกัิจีและผลป็ริะกัอ็บ
กั�ริเติบโตอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง

-	 ป็ริิม�ณกั�ริขึ้�ยีนำ��มันต่อ็ส�ขึ้�	(Same	Store	Sale) 8

6.		กั�ริบริิห�ริคว�มสัมพีันธั์และ
คว�มริับผิดชอ็บต่อ็ล้กัค้�

-	 คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งกัลุ่มล้กัค้�แฟรินไชส์ 8

7.	 กั�ริบริิห�ริทริัพียี�กัริบุคคล -	 ริะดับคว�มผ้กัพีันขึ้อ็งพีนักัง�นที�มีต่อ็อ็งค์กัริ 404-1

4,8-	 สัดส่วนพีนักัง�นที�ได้ริับกั�ริอ็บริม
404-2

-	 สัดส่วนผ้้บริิห�ริที�ได้ริับกั�ริอ็บริม

8.		กั�ริมีส่วนริ่วมกัับชุมชนและ
สังคม

-	 จีำ�นวนกัิจีกัริริมเพีื�อ็พีัฒน�สังคม	ชุมชน

1,	3,	8,	15-	 จีำ�นวนพีนักัง�นที�เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมเพีื�อ็สังคม	

-	 คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งชุมชนในกั�ริเขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริม

9.		คว�มป็ลอ็ดภิัยีและสภิ�พี
แวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น

-	 อ็ัตริ�กั�ริเกัิดอ็ุบัติเหตุ 403-2 3

การัจัดการัสูิ�งแวัดลั�อมแลัะการัใชื่�
ทรััพย่ากรัอย่่างมีปรัะสูิทธุิภาพ

10.	กั�ริจีัดกั�ริด้�นสภิ�พี 
ภิ้มิอ็�กั�ศ

11.	กั�ริป็ริะหยีัดพีลังง�น
12.	กั�ริใช้นำ��
13.	ขึ้ยีะ	ขึ้อ็งเสียี	และมลพีิษั

-		จีำ�นวนกั�ริถุ้กัป็ริับอ็ยี่�งมีนัยีสำ�คัญกัริณีละเมิด
กัฎหม�ยีสิ�งแวดล้อ็ม

307-1

6,	7,12	,13

-		อ็ัตริ�อ็ุบัติกั�ริณ์จี�กัเหตุกั�ริริั�วไหลขึ้อ็งนำ��มันจี�กั
กั�ริดำ�เนินง�นในกัริะบวนกั�ริที�ส่งผลกัริะทบอ็ยี่�ง
ริุนแริง	(Tier	1	และ	Tier	2*)	พีื�นดินและแหล่งนำ��

306-3

-		สัดส่วนป็ริิม�ณไฟฟ้�ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มันผ่�นคลัง
นำ��มัน

302-1
-		สัดส่วนป็ริิม�ณค่�ไฟฟ้�ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มัน 
ผ่�นสถุ�นีบริิกั�ริ	COCO

-		สัดส่วนป็ริิม�ณนำ��ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มันผ่�นคลังนำ��มัน 303-5
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การสนับสนุนเป็้าหมายการพัึฒนาอย่างยั�งย้น SDGs
	 บริิษัทัมีคว�มมุง่มั�นในกั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีอ็ย่ี�งยีั�งยืีน	ด้วยีคว�มรัิบผดิชอ็บต่อ็สิ�งแวดล้อ็มและสังคม	ริวมถุง้กั�ริส่งเสริิมกั�ริมีสว่นร่ิวมขึ้อ็ง 

ผ้้มีส่วนได้เสียี	 ผ่�นกัิจีกัริริมต่�งๆ	 ที�บริิษััทจีัดข้ึ้�น	 โดยีบริิษััทส่งเสริิมกั�ริด้แลสังคมและชุมชน	 กั�ริริักัษั�สิ�งแวดล้อ็ม	 และกั�ริริับฟัง 

คว�มคดิเหน็ขึ้อ็งผ้ม้สีว่นไดเ้สยีีขึ้อ็งบริิษัทัทกุักัลุม่	เพีื�อ็กั�ริพีฒัน�อ็ยี�่งยีั�งยีนืใหส้อ็ดคลอ้็งกับัเป็�้หม�ยีกั�ริพีฒัน�ที�ยีั�งยีนืขึ้อ็งสหป็ริะช�ช�ติ	

(SDGs)	 ซึ่้�งบริิษััทได้พีิจี�ริณ�แล้วพีบว่�มี	11	 เป็้�หม�ยี	 จี�กัทั�งหมด	17	 เป้็�หม�ยีที�สอ็ดคล้อ็งกัับกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท	 ได้แกั่	 

เป็้�หม�ยีที�	1,	3,	4,	6,	7,	8,	9,	12,	13,	15,	16

เป้าหมายท่ี่� เป้าประสงค่์
ประเด็น 

ค่วามยั�งยืน
กี่ารดำาเนินกี่าร

ประโยชี้น์ 

ติ่อบริษัที่

ประโยชี้น์ติ่อสังค่ม 

 และสิ�งแวดล้อม

มิติิเศรษฐกิี่จ

7	:	สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่� 
ทุกัคนเขึ้้�ถุ้งพีลังง�น 
สมัยีใหม่ในริ�ค�ที�
ส�ม�ริถุซึ่ื�อ็ห�ได้	 
เชื�อ็ถุือ็ได้	และยีั�งยีืน

7.2	เพีิ�มสัดส่วนขึ้อ็ง
พีลังง�นหมุนเวียีนใน
สัดส่วนพีลังง�น 
ขึ้อ็งโลกั
7.3	เพีิ�มอ็ัตริ�กั�ริ
ป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พี
กั�ริใช้พีลังง�น

นวัตกัริริม 
ท�งธัุริกัิจี 
และสังคม

-	โคริงกั�ริป็�ล์ม
คอ็มเพีล็กัซึ่์	(Business	
Model	Innovation)

-	เป็็นแหล่งผลิต 
ไบโอ็ดีเซึ่ลที�สำ�คัญ 
ขึ้อ็งบริิษััท

-	ทะล�ยีป็�ล์มแป็ลง
สภิ�พีเป็็นเส้นใยีเพีื�อ็
ผลิตกัริะแสไฟฟ้�

-	ได้กัำ�ไริจี�กั 
กั�ริลงทุนต�มสัดส่วน	
40%

-	ผลิตพีลังง�นสะอ็�ด
สอ็ดคล้อ็งกัับแนวคิด	 
Zero	waste	ซึ่้�งเป็็น 
มิตริต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 
และช่วยีลดมลพีิษัใน
อ็�กั�ศ

8	:	ส่งเสริิมกั�ริเติบโต
ท�งเศริษัฐกัิจีที�ต่อ็เนื�อ็ง	
คริอ็บคลุม	และยีั�งยีืน 
กั�ริจี้�งง�นเต็มที�	และ
กั�ริมีง�นที�มีคุณค่�
สำ�หริับทุกัคน

8.1	ริักัษั�กั�ริเจีริิญ
เติบโตท�งเศริษัฐกัิจี
8.2	เพีิ�มคว�มหล�กัหล�ยี
ท�งเศริษัฐกัิจี	ยีกัริะดับ
เทคโนโลยีีและนวัตกัริริม	 
ริวมถุ้งมุ่งเน้นกั�ริสริ้�ง
ม้ลค่�เพีิ�มและสนับสนุน
กั�ริใช้แริงง�นในภิ�ค
อ็ุตส�หกัริริม	

กั�ริบริิห�ริ 
คว�มสัมพีันธั์

และ 
คว�มริับผิดชอ็บ

ต่อ็ล้กัค้�

-	มีกั�ริสำ�ริวจี 
คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็ง
ล้กัค้�เพีื�อ็ป็ริับป็ริุง
คุณภิ�พีกั�ริบริิกั�ริ
ล้กัค้�อ็ยี่�งยีั�งยีืน

-	นำ�	Big	Data	 
ม�ใช้ในกั�ริวิเคริ�ะห ์
กัลุ่มล้กัค้�เพีื�อ็ทำ� 
คว�มเขึ้้�ใจี 
ผ้้บริิโภิคม�กัขึ้้�น

-	กั�ริควบคุมคุณภิ�พี
ผลิตภิัณฑ์์และบริิกั�ริ

-	มีช่อ็งท�งกั�ริ 
ริับขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีน 
ด้�นบริิกั�ริ

-	สริ้�งคว�มพี้งพีอ็ใจี
ขึ้อ็งล้กัค้�กัลุ่มเดิม	
และส่งเสริิม 
กั�ริสริ้�งฐ�นล้กัค้�ใหม่

-	เขึ้้�ใจีคว�มต้อ็งกั�ริ
ขึ้อ็งล้กัค้�ม�กัขึ้้�น	 
เพีื�อ็อ็อ็กัแคมเป็ญที�ตริง 
คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็ง
ล้กัค้�

-	ผ้้บริิโภิคได้ริับสินค้�
และบริิกั�ริที�ตริงต�ม
คว�มต้อ็งกั�ริ	และ 
มีคุณภิ�พี

8.7	ใช้ม�ตริกั�ริที�มี
ป็ริะสิทธัิภิ�พี	เพีื�อ็ขึ้จีัด
กั�ริใช้แริงง�นที�ถุ้กับังคับ	
กั�ริค้�มนุษัยี์	และยีุติกั�ริ
ใช้แริงง�นเด็กัทุกัริ้ป็แบบ	

กั�ริบริิห�ริ 
ห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�น

-	ให้ค้่ค้�จีัดทำ�แบบ
ป็ริะเมินตนเอ็งสำ�หริับ
ค้่ค้�โดยีให้ค้่ค้�ดำ�เนิน
กั�ริป็ริะเมินตนเอ็ง	
(Self-assessment)

-	มีกั�ริตริวจีป็ริะเมิน
ด้�น	ESG	(ESG	Audit)	 
ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ	 
เพีื�อ็ให้คำ�แนะนำ�ค้่ค้�
นำ�ไป็ดำ�เนินกั�ริพีัฒน�
ป็ริับป็ริุงกัริะบวน 
กั�ริดำ�เนินง�น 
ด้�น	ESG	ให้ดียีิ�งขึ้้�น

-	พีัฒน�และป็ริับป็ริุง
กัริะบวนกั�ริขึ้อ็งบริิษััท

-	สริ้�งคว�มสัมพีันธั์ที�ดี
ริ่วมกัับค้่ค้�	เพีื�อ็กั�ริ
เติบโตริ่วมกัันอ็ยี่�ง
ยีั�งยีืน

-	ดำ�เนินธัุริกัิจีกัับค้่ค้�ที�
ป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ยี

-	ส่งเสริิมกั�ริจีัดกั�ริ
ด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	สังคม	
และบริริษััทภิิบ�ลขึ้อ็ง 
ค้่ค้�

-	ไม่เกัิดกั�ริละเมิดสิทธัิ
มนุษัยีชน
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9	:	สริ้�งโคริงสริ้�งพีื�น
ฐ�นที�มีคว�มต้�นท�น
และยีืดหยีุ่นต่อ็ 
กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	 
ส่งเสริิมกั�ริพีัฒน�
อ็ุตส�หกัริริมที�คริอ็บคลุม
และยีั�งยีืน

9.2	สนับสนุนกั�ริพีัฒน�
อ็ุตส�หกัริริมอ็ยี่�ง 
ริอ็บด้�นและยีั�งยีืน
9.4	ยีกัริะดับโคริงสริ้�ง
พีื�นฐ�นและป็ริับป็ริุง
ให้อ็ุตส�หกัริริมมี
คว�มยีั�งยีืนโดยีเพีิ�ม
กั�ริใช้ทริัพียี�กัริอ็ยี่�ง
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี	และ
ใช้เทคโนโลยีีและ
กัริะบวนกั�ริท�ง
อ็ุตส�หกัริริมที�สะอ็�ด 
และเป็็นมิตริต่อ็ 
สิ�งแวดล้อ็มม�กัขึ้้�น

นวัตกัริริม 
ท�งธัุริกัิจี 
และสังคม

-	โคริงกั�รินวัตกัริริม
กัับคณะกัริริมกั�ริ	
Internal	Incubation	
Venture	ซึ่้�งเป็ิดโอ็กั�ส 
ให้พีนกััง�นได้นำ�เสนอ็ 
พีร้ิอ็มได้ลงมอื็ป็ฏิบัิตจิีริิง	
โดยีกั�รินำ�กัริะบวนกั�ริ
ทำ�ง�นเชิงนวัตกัริริม	
(Design	Thinking)	 
ม�ป็ริับใช้อ็ยี่�งเป็็น 
ริ้ป็ธัริริม

-	โคริงกั�ริ	Max	Service
-	โคริงกั�ริป็�ล์ม
คอ็มเพีล็กัซึ่์	(Business	
Model	Innovation)	
ซึ่้�งเป็็นโคริงกั�ริที�
ส่งเสริิมกั�ริพีัฒน�
ผลิตภิัณฑ์์ที�เป็็นมิตริ 
ต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 
มีกั�ริดำ�เนินง�น 
ภิ�ยีใต้แนวคิดกั�ริผลิต
แบบ	Zero	Waste

-	ได้ริับริ�งวัลเหริียีญเงิน
และทอ็งแดงจี�กักั�ริ
เขึ้้�ป็ริะกัวด	Thailand	
Kaizen	Award	2020

-	โคริงกั�ริ	Supply	
Chain	Operation	
References	(SCOR)

-	โคริงกั�ริ	Productivity	
Initiatives	Program	
เพีื�อ็เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พี
ในกั�ริทำ�ง�น

-	กั�ริทำ�ง�นมี
ป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัขึ้้�น

-	ลดภิ�ริะง�น 
ขึ้อ็งพีนักัง�น	และ
ส�ม�ริถุนำ�เวล�ไป็
ทำ�ง�นที�สริ้�งม้ลค่�
เพีิ�มให้กัับอ็งค์กัริ

-	บริิห�ริต้นทุนให้มี
ป็ริะสิทธัิภิ�พีส้งสุด

-	พีัฒน�สินค้�	และ
บริิกั�ริที�ตอ็บโจีทยี์ 
คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งกัลุ่ม
ล้กัค้�

-	ส�ม�ริถุนำ�สิ�งเหลือ็ใช้
กัลับม�ใช้ป็ริะโยีชน์ได้
ทั�งหมด

-	ตอ็บสนอ็งคว�ม
ต้อ็งกั�ริ	และช่วยีแกั้	
Pain	Point	ขึ้อ็งล้กัค้�
เวล�ริถุเกัิดอ็ุบัติเหตุ 
บนท้อ็งถุนน	 
หริือ็นำ��มันหมด	ด้วยี
บริิกั�ริ	Max	service

-	ลดป็ริิม�ณขึ้อ็งเสียีใน
กัริะบวนกั�ริผลิตที� 
จีะส่งผลกัริะทบต่อ็ 
สิ�งแวดล้อ็ม	โดยีจีะ 
ถุ้กัส่งกัลับเป็็นพีลังง�น
หมุนเวียีนที�สะอ็�ด
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12	:	สริ้�งหลักัป็ริะกััน
ให้มีริ้ป็แบบกั�ริผลิตและ
กั�ริบริิโภิคที�ยีั�งยีืน

12.7	ส่งเสริิมกั�ริจีัดซึ่ื�อ็
จีัดจี้�งให้มีกั�ริพีัฒน�
อ็ยี่�งยีั�งยีืน

กั�ริบริิห�ริ 
ห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�น

-	มีกัริะบวนกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ยีงห่วงโซึ่่
อ็ุป็ท�น

-	มีกั�ริป็ริะเมิน 
คว�มเสี�ยีงด้�น 
คว�มยีั�งยีืนขึ้อ็ง 
ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ

-	มีกั�ริจีัดทำ� 
จีริริยี�บริริณธัุริกัิจี
สำ�หริับบริิษััทค้่ค้�	
(Supplier	Code	of	
Conduct)	และให้ 
ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ 
ลงน�มริับทริ�บ

-	ให้ค้่ค้�จีัดทำ�แบบ
ป็ริะเมินตนเอ็งสำ�หริับ
ค้่ค้�โดยีให้ค้่ค้�ดำ�เนิน
กั�ริป็ริะเมินตนเอ็ง	
(Self-assessment)

-	มีกั�ริตริวจีป็ริะเมิน
ด้�น	ESG	(ESG	Audit)	
ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ	เพีื�อ็ให้
คำ�แนะนำ�ค้่ค้�นำ�ไป็ 
ดำ�เนินกั�ริพีัฒน�
ป็ริับป็ริุงกัริะบวนกั�ริ
ดำ�เนินง�นด้�น	ESG	
ให้ดียีิ�งขึ้้�น

-	กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี 
ขึ้อ็งบริิษััทเป็็นไป็ต�ม
เป็้�หม�ยี

-	สริ้�งคว�มมั�นใจีในกั�ริ
ดำ�เนินธัุริกัิจีกัับค้่ค้�	 
ซึ่้�งช่วยีสริ้�งม้ลค่� 
เพีิ�มให้กัับอ็งค์กัริ 
ในกั�ริเติบโต 
อ็ยี่�งยีั�งยีืน

-	บริิษััทค้่ค้�ดำ�เนินธัุริกัิจี
ที�คำ�น้งถุ้ง	สังคม	และ	
สิ�งแวดล้อ็ม
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16	:	ส่งเสริิมสังคม 
ที�สงบสุขึ้	และคริอ็บคลุม 
ที�เอ็ื�อ็ต่อ็กั�ริพีัฒน� 
ที�ยีั�งยีืนให้ทุกัคนเขึ้้�ถุ้ง
กัริะบวนกั�ริยีุติธัริริม	
และสริ้�งสถุ�บันที�มี
ป็ริะสิทธัิภิ�พี	 
มีคว�มริับผิดชอ็บ	 
และทุกัคนส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้ง 
ในทุกัริะดับ

16.5	ลดกั�ริทุจีริิตใน
ตำ�แหน่งหน้�ที�และ 
กั�ริริับสินบนทุกัริ้ป็แบบ
16.6	พีัฒน�สถุ�บันที�มี
ป็ริะสิทธัิผล	มีคว�ม 
ริับผิดชอ็บ	และโป็ริ่งใส
ในทุกัริะดับ

กั�ริกัำ�กัับด้แล
กัิจีกั�ริ

-	มีกั�ริจีัดโคริงสริ้�ง
กั�ริบริิห�ริง�นด้�น
กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ	
พีริ้อ็มทั�งแต่งตั�งให้คณะ
กัริริมกั�ริกัำ�กัับด้แล
กัิจีกั�ริ	ทำ�หน้�ที�ใน
กั�ริกัำ�กัับด้แลให้กั�ริ
ดำ�เนินง�นขึ้อ็งกัลุ่ม
บริิษััท	สอ็ดคล้อ็งกัับ
หลักักั�ริกัำ�กัับด้แล
กัิจีกั�ริที�ดี

-	มีม�ตริกั�ริกั�ริริับ
เริื�อ็งริ้อ็งเริียีนและแจี้ง
เบ�ะแส	โดยีไม่ให้เกัิด
ผลกัริะทบต่อ็ผ้้ให้ขึ้้อ็ม้ล
หริือ็ผ้้แจี้งเบ�ะแส

-	ส่งเสริิมให้คณะ
กัริริมกั�ริเขึ้้�ริ่วมฝึกั
อ็บริม	และกัิจีกัริริม
ต่�งๆ	เพีื�อ็พีัฒน�คว�ม
ริ้้คว�มส�ม�ริถุที�เป็็น
พีื�นฐ�นสำ�หริับกั�ริ
ดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งบริิษััท

-	มีกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริ
ง�นด้�นกั�ริกัำ�กัับ 
ด้แลกัิจีกั�ริที�ดี

-	มีม�ตริกั�ริป็้อ็งกัันกั�ริ
ทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น

-	ลดกั�ริทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น
ในสังคม	ทั�งภิ�คริัฐ
และภิ�คเอ็กัชน

กั�ริบริิห�ริ 
ห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�น

-	มีกั�ริจีัดทำ� 
จีริริยี�บริริณธัุริกัิจี
สำ�หริับบริิษััทค้่ค้�	
(Supplier	Code	of	
Conduct)	และให้ 
ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ 
ลงน�มริับทริ�บ

-	สริ้�งคว�มมั�นใจีในกั�ริ
ดำ�เนินธัุริกัิจีกัับค้่ค้�

-	บริิษััทค้่ค้�ดำ�เนินธัุริกัิจี
ด้วยีอ็ยี่�งโป็ริ่งใส	และ
ลดกั�ริทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น	
ซึ่้�งเป็็นกั�ริสนับสนุน
กั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิต
คอ็ริัป็ชั�นในสังคม

16.7	สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�
จีะมีกัริะบวนกั�ริตัดสิน
ใจีที�มีคว�มริับผิดชอ็บ	
คริอ็บคลุม	มีส่วนริ่วม
และมีคว�มเป็็นตัวแทน 
ที�ดีในทุกัริะดับ 
กั�ริตัดสินใจี

กั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ยีงและ
ภิ�วะวิกัฤต

-	มีกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสี�ยีงอ็งค์กัริ 
ต�มกัริอ็บกั�ริบริิห�ริ
คว�มเสี�ยีง	 
COSO-ERM	2017	 
ซึ่้�งสอ็ดคล้อ็งกัับหลักั
กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ 
ที�ดีขึ้อ็งบริิษััท

-	มีกั�ริป็ริะเมิน 
คว�มเสี�ยีงริะดับอ็งค์กัริ
และริะดับหน่วยีง�น

-	มีกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริ
คว�มเสี�ยีงด้�น	ESG

-	ส�ม�ริถุบริิห�ริจีัดกั�ริ
คว�มเสี�ยีงขึ้อ็งอ็งค์กัริ
ให้อ็ยี้่ในริะดับที�ยีอ็มริับ
ได้

-	มีกั�ริจีัดกั�ริที�ดีใน
ภิ�วะวิกัฤต

-	สริ้�งคว�มเชื�อ็มั�น 
ให้กับัผ้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีี
ว่�ส�ม�ริถุดำ�เนินธัุริกัิจี
ได้อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง

-	ลดคว�มเสี�ยีงด้�น	
ESG	ที�ส่งผลกัริะทบต่อ็ 
สิ�งแวดล้อ็ม	สังคม	 
และบริริษััทภิิบ�ล
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1	:	ยีุติคว�มยี�กัจีน 
ในทุกัแบบทุกัพีื�นที�

1.4	สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�	
ช�ยีและหญิงทุกัคน	โดยี
เฉพี�ะคนยี�กัจีนและ
กัลุ่มผ้้เป็ริ�ะบ�ง	มีสิทธัิ
ที�เท่�เทียีมในกั�ริเขึ้้�ถุ้ง
ทริัพียี�กัริท�งเศริษัฐกัิจี	
ตลอ็ดจีนกั�ริเขึ้้�ถุ้งกั�ริ
บริิกั�ริขึ้ั�นพีื�นฐ�น

กั�ริมีส่วนริ่วม
กัับชุมชนและ

สังคม

-	โคริงกั�ริส่งเสริิม 
อ็�ชีพีคนพีิกั�ริ

-	โคริงกั�ริส่งเสริิม 
กั�ริจี้�งง�นผ้้ส้งอ็�ยีุ

-	โคริงกั�ริพีีที	เป็ิด 
พีื�นที�ขึ้�ยีฟริี	1	เดือ็น	 
เพีื�อ็เป็็นกั�ริเสริิมสริ้�ง
อ็�ชีพีให้คนในท้อ็งถุิ�น

-	โคริงกั�ริช่วยีคนไทยี
สริ้�งอ็�ชีพีเพีิ�มริ�ยีได้	
กัับแฟรินไชส์	 
“หม้ทอ็ดกัอ็ดคอ็”

-	โคริงกั�ริ	“พีีที	 
ต้้ป็ันสุขึ้	ป็ันนำ��ใจี”

-	โคริงกั�ริ	PT	LPG	
“เพีื�อ็แท๊กัซึ่ี�	ส้้วิกัฤต”

-	บริิษััทได้ง�นจี�กั 
กั�ริจี้�งง�นผ้้พีิกั�ริ 
และผ้้ส้งอ็�ยีุ

-	ขึ้ยี�ยีฐ�นล้กัค้�เพีิ�มขึ้้�น 
จี�กักั�ริริ่วมมือ็กัับ
หน่วยีง�นต่�งๆ

-	สริ้�งริ�ยีได้ให้กัับ 
ผ้้พีิกั�ริ	และผ้้ส้งอ็�ยีุ

-	ช่วยีเหลือ็	สนับสนุน	
และส่งเสริิมผ้้ที� 
เดือ็ดริ้อ็นจี�กั 
ภิ�วะวิกัฤต

3	:	สริ้�งหลักัป็ริะกััน	 
กั�ริมีสุขึ้ภิ�พีดี	และ 
ส่งเสริิมคว�มเป็็น 
อ็ยี้่ที�ดีสำ�หริับทุกัคน 
ในทุกัวัยี

3.4	ลดกั�ริต�ยีกั่อ็นวัยี
อ็ันควริจี�กัโริคไม่ติดต่อ็	
ผ่�นท�งกั�ริป็้อ็งกััน
และกั�ริริักัษั�โริค	และ
สนับสนุนสุขึ้ภิ�พีจีิตและ
คว�มเป็็นอ็ยี้่ที�ดี
คว�มป็ลอ็ดภิัยีและสภิ�พี
แวดล้อ็มกั�ริทำ�ง�น

กั�ริมีส่วนริ่วม
กัับชุมชนและ

สังคม

-	โคริงกั�ริ	“ค่�ยีอ็�ส�	
PT	ทำ�จีริิง	ไม่ทิ�งกััน”	
ที�ป็ริะกัอ็บไป็ด้วยี
กัิจีกัริริมต่�งๆ	เช่น	
แพีทยี์อ็�ส�	วัดส�ยีต�
ผ้้ส้งอ็�ยีุ	และเยีี�ยีม 
ผ้้ป็�วยีติดเตียีง	เป็็นต้น

-	โคริงกั�ริพีัฒน�
ด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	
ป็ริะกัอ็บไป็ด้วยี	
โคริงกั�ริหนีไฟไป็
จีุดริวมพีล	โคริงกั�ริ
ชวนน้อ็งดับเพีลิง	และ
โคริงกั�ริมอ็บ 
กัริวยีจีริ�จีริ

-	สริ้�งคว�มสัมพีันธั์ที�ดี
กัับชุมชน	ทำ�ให้บริิษััท
เป็็นที�ยีอ็มริับในกั�ริ
ดำ�เนินธัุริกัิจี

-	ชุมชนอ็ยี้่ดีมีสุขึ้ม�กัขึ้้�น
-	คนในชุมชนเขึ้้�ถุ้งกั�ริ
ตริวจีจี�กัแพีทยี์

-	เสริิมสริ้�งคว�มริ้้เริื�อ็ง
คว�มป็ลอ็ดภิัยีให้กัับ
นักัศ้กัษั�

3.5	เสริิมสริ้�งกั�ริ
ป็้อ็งกัันกั�ริใช้ส�ริเสพีติด	
ซึ่้�งริวมถุ้งยี�เสพีติด	และ
กั�ริใช้แอ็ลกัอ็ฮอ็ล์ที�เป็็น
อ็ันตริ�ยี
3.6	ลดจีำ�นวนกั�ริ 
เสียีชีวิตและบ�ดเจี็บ 
จี�กัอ็ุบัติเหตุจีริ�จีริ 
บนท้อ็งถุนน

คว�มป็ลอ็ดภิัยี
และสภิ�พี
แวดล้อ็มกั�ริ
ทำ�ง�น

-	จีัดฝึกัอ็บริมเกัี�ยีวกัับ
คว�มป็ลอ็ดภิัยี

-	ซึ่้อ็มแผนฉุกัเฉิน
ป็ริะจีำ�ป็ี

-	ฝึกัซึ่้อ็มแผนดับเพีลิง
และฝึกัซึ่้อ็มอ็พียีพี 
หนีไฟในสถุ�นีบริิกั�ริ

-	มีกั�ริทำ�ป็ริะช�พีิจี�ริณ์
-	มีกั�ริตริวจีสอ็บ 
และอ็บริมด้�น 
คว�มป็ลอ็ดภิัยีและ 
สิ�งแวดล้อ็มใน 
สถุ�นีบริิกั�ริ

-	โคริงกั�ริส่งเสริิม 
คว�มริ้้แกั่พีนักัง�น
เพีื�อ็ให้ตริะหนักัและ
ส�ม�ริถุริับมือ็กัับ
คว�มเสี�ยีงจี�กัสภิ�พี
แวดล้อ็มกั�ริทำ�ง�น

-	พีนักัง�นขึ้อ็งบริิษััทมี
สุขึ้ภิ�พีที�ดี	และได้ริับ
คว�มป็ลอ็ดภิัยี 
ในกั�ริทำ�ง�น

-	ชุมชนบริิเวณริอ็บขึ้้�ง 
ได้ริับคว�มป็ลอ็ดภิัยี
จี�กักั�ริดำ�เนินง�น 
ขึ้อ็งบริิษััท
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4	:	สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�
ทุกัคนมีกั�ริศ้กัษั�ที�มี
คุณภิ�พีอ็ยี่�งคริอ็บคลุม
และเท่�เทียีม	และ
สนับสนุนโอ็กั�ส 
ในกั�ริเริียีนริ้้ตลอ็ดชีวิต	

4.4	เพีิ�มจีำ�นวนเยี�วชน
และผ้้ใหญ่ที�มีทักัษัะที�
เกัี�ยีวขึ้้อ็งจีำ�เป็็น	ริวมถุ้ง
ทักัษัะท�งด้�นเทคนิค
และอ็�ชีพีสำ�หริับ 
กั�ริจี้�งง�น	กั�ริมีง�น 
ที�มีคุณค่�	และกั�ริเป็็น 
ผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริ

กั�ริบริิห�ริ
ทริัพียี�กัริบุคคล

-	โคริงกั�ริพีัฒน�
ศักัยีภิ�พีผ้้บริิห�ริ 
ริะดับส้ง	และพีนักัง�น

-	มีกั�ริพีัฒน�คว�มริ้้	 
ศักัยีภิ�พีบุคล�กัริ 
สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	
ส่วนริ้�นสะดวกัซึ่ื�อ็	 
มินิม�ริ์ท	ส่วนริ้�น
กั�แฟพีันธัุ์ไทยี	และ	
คอ็ฟฟี�เวิลด์

-	มีกั�ริจีัดฝึกัอ็บริม
ม�ตริฐ�นกั�ริลง 
นำ��มันใส	16	ขึ้ั�นตอ็น

-	มีกั�ริจีัดฝึกัอ็บริม
เตริียีมคว�มพีริ้อ็ม 
ผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริสถุ�นี
บริิกั�ริกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีม
เหลว	(LPG)	 
จีุดจีำ�หน่�ยีกั๊�ซึ่หุงต้ม	
(Gas	Shop)

-	บุคล�กัริขึ้อ็งบริิษััทมี
ทักัษัะในกั�ริทำ�ง�น
และส�ม�ริถุทำ�ง�นได้
อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	

-	บุคล�กัริขึ้อ็งบริิษััทมี
คุณภิ�พี	และมีโอ็กั�ส
ในกั�ริเริียีนริ้้	ซึ่้�งส่งผล 
ต่อ็กั�ริใช้ชีวิตและ
คุณภิ�พีขึ้อ็งสังคม

-	สริ้�งคว�มป็ลอ็ดภิัยีใน
ชุมชนบริิเวณริอ็บขึ้้�ง

8	:	ส่งเสริิมกั�ริเติบโต
ท�งเศริษัฐกัิจีที�ต่อ็เนื�อ็ง						
คริอ็บคลุม	และยีั�งยีืน	
กั�ริจี้�งง�นเต็มที�	 
และกั�ริมีง�นที�มีคุณค่�
สำ�หริับทุกัคน

8.2	เพีิ�มคว�มหล�กัหล�ยี
ท�งเศริษัฐกัิจี	ยีกัริะดับ
เทคโนโลยีีและนวัตกัริริม	
ริวมถุ้งมุ่งเน้นกั�ริสริ้�ง
ม้ลค่�เพีิ�มและสนับสนุน
กั�ริใช้แริงง�นในภิ�ค
อ็ุตส�หกัริริม
8.5	บริริลุกั�ริจี้�งง�น
เต็มที�และมีผลิตภิ�พี	
และกั�ริมีง�นที�มีคุณค่�
สำ�หริับหญิงและช�ยี 
ทุกัคน	ริวมถุ้งเยี�วชน
และผ้้มีภิ�วะทุพีพีลภิ�พี	
และให้มีกั�ริจี่�ยีค่�จี้�งที�
เท่�เทียีมสำ�หริับง�นที�มี
คุณค่�เท่�เทียีมกััน

กั�ริบริิห�ริ
ทริัพียี�กัริบุคคล

-	มีกั�ริจีัดทำ�แบบสำ�ริวจี
คว�มผ้กัพีันอ็งค์กัริขึ้อ็ง
พีนักัง�นเป็็นป็ริะจีำ�
ทุกัป็ี

-	ป็ฏิิบัติอ็ยี่�งเท่�เทียีม
กัันในทุกักัลุ่มบุคคล
โดยีไม่มีกั�ริแบ่งแยีกั
เพีศ	อ็�ยีุ	คว�มเชื�อ็ 
ท�งศ�สน�และ
กั�ริเมือ็ง

-	มีกั�ริพีัฒน�ศักัยีภิ�พี
บุคล�กัริ	โดยีจีัดกั�ริ
ฝึกัอ็บริมให้กัับ 
ผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	 
และพีนักัง�น

-	พีนักัง�นมี 
คว�มผ้กัพีันกัับอ็งค์กัริ	
และมีทักัษัะ	คว�มริ้้	 
ที�จีะใช้ในกั�ริทำ�ง�น
ให้เกัิดป็ริะสิทธัิภิ�พี
ม�กัที�สุด

-	ลดอ็ัตริ�กั�ริ 
ล�อ็อ็กัขึ้อ็งพีนักัง�น

-	เกัิดคว�มเท่�เทียีม 
ในกั�ริจี้�งง�น

-	บุคล�กัริขึ้อ็งบริิษััทมี
คุณภิ�พี	และมีโอ็กั�ส
ในกั�ริเริียีนริ้้	ซึ่้�ง 
ส่งผลต่อ็กั�ริใช้ชีวิต 
และคุณภิ�พีขึ้อ็งสังคม

กั�ริมีส่วนริ่วม
กัับชุมชนและ

สังคม

-	โคริงกั�ริส่งเสริิมอ็�ชีพี
คนพีิกั�ริ

-	โคริงกั�ริส่งเสริิม 
กั�ริจี้�งง�นผ้้ส้งอ็�ยีุ

-	บริิษััทได้ริับสินค้�จี�กั
กั�ริผลิตขึ้อ็งผ้้พีิกั�ริ	
และนำ�ม�ใช้ในกั�ริ
ดำ�เนินธัุริกัิจี

-	บริิษััทมีบุคล�กัริที�มี
คว�มเชี�ยีวช�ญและมี
ป็ริะสบกั�ริณ์ 
ในกั�ริทำ�ง�น

-	ส่งเสริิมและพีัฒน�
คุณภิ�พีชีวิตผ้้พีิกั�ริ	 
ให้ส�ม�ริถุเลี�ยีงด้
ตนเอ็งและคริอ็บคริัว
ได้

-	พีัฒน�ทริัพียี�กัริ
มนุษัยี์ที�จีะเป็็นกัำ�ลังใน 
กั�ริช่วยีกัันพีัฒน�
สังคมและป็ริะเทศช�ติ
ในริะยีะยี�ว

-	สริ้�งโอ็กั�สและ 
ท�งเลือ็กัในกั�ริ
ป็ริะกัอ็บอ็�ชีพี	และ
เป็็นกั�ริสริ้�งริ�ยีได้ 
ให้กัับกัลุ่มผ้้พีิกั�ริ
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ประโยชี้น์ติ่อสังค่ม 

 และสิ�งแวดล้อม

มิติิสังค่ม

15	:	ป็กัป็้อ็ง	ฟ้�นฟ้	 
และสนับสนุนกั�ริใช้ 
ริะบบนิเวศบนบกั 
อ็ยี่�งยีั�งยีืน	จีัดกั�ริป็��ไม้ 
ที�ยีั�งยีืน	หยีุดกั�ริ
เสื�อ็มโทริมขึ้อ็งที�ดินและ
ฟ้�นสภิ�พีกัลับม�ใหม่	
และหยีุดกั�ริส้ญเสียี
คว�มหล�กัหล�ยีท�ง
ชีวภิ�พี

15.2	ส่งเสริิมให้ใช้หลักั
กั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริป็��
อ็ยี่�งยีั�งยีืน	ฟ้�นฟ้ป็��
เสื�อ็มโทริมและเพีิ�ม 
กั�ริป็ล้กัป็��

กั�ริมีส่วนริ่วม
กัับชุมชนและ

สังคม

-	โคริงกั�ริ	“ค่�ยีอ็�ส�	
PT	ทำ�จีริิง	ไม่ทิ�งกััน”	
ที�ป็ริะกัอ็บไป็ด้วยี
กัิจีกัริริมต่�งๆ	เช่น	 
PT	สริ้�งป็อ็ดให้ชุมชน	
ส่งเสริิมและป็ริับป็ริุง
พีื�นที�ในชุมชนให้เป็็น
พีื�นที�สีเขึ้ียีว	ป็ล้กัฝัง
จีิตสำ�น้กั	กั�ริอ็นุริักัษั์
สิ�งแวดล้อ็ม	สำ�น้กั 
ริักัป็��	เป็็นต้น

-	โคริงกั�ริพีัฒน�
ด้�นสิ�งแวดล้อ็มและ
คว�มหล�กัหล�ยีท�ง
ชีวภิ�พี	ป็ริะกัอ็บไป็
ด้วยี	โคริงกั�ริสริ้�งฝ�ยี
ชลป็ริะท�น	โคริงกั�ริ
อ็นุริักัษั์ดินและนำ��	
โคริงกั�ริเกั็บขึ้ยีะ 
ริิมช�ยีห�ด	และ
โคริงกั�ริ	คณุดแ้ลป็��	
เริ�ดแ้ลคุณ

-	เสริิมสริ้�ง 
คว�มสัมพีันธั์และคว�ม
ส�มัคคีริะหว่�งบริิษััท 
กัับชุมชน

-	ลดผลกัริะทบต่อ็ 
สิ�งแวดล้อ็ม	และ 
ช่วยีพีัฒน�ให้ 
สิ�งแวดล้อ็มดียีิ�งขึ้้�น

-	สริ้�งสภิ�พีแวดล้อ็ม
และคว�มเป็็นอ็ยี้่ที�ดี 
ให้กัับคนในชุมชน

มิติิสิ�งแวดล้อม

6	:	สริ้�งหลักัป็ริะกัันให้
มีนำ��ใช้	และมีกั�ริบริิห�ริ
จีัดกั�รินำ��และ 
กั�ริสุขึ้�ภิิบ�ลอ็ยี่�งยีั�งยีืน
สำ�หริับทุกัคน

6.3	ป็ริับป็ริุงคุณภิ�พีนำ��
โดยีกั�ริลดมลพีิษั	กัำ�จีัด
กั�ริทิ�งขึ้ยีะลงแหล่งนำ��
และลดกั�ริป็ล่อ็ยีส�ริเคมี
และวัตถุุอ็ันตริ�ยี	 
ลดสัดส่วนกั�ริป็ล่อ็ยี 
นำ��เสียีที�ไม่ได้ริับ 
กั�ริบำ�บัดลงกั้�งหน้�ง	 
และเพีิ�มกั�ริริีไซึ่เคิลและ
กั�รินำ�นำ��เสียีกัลับม� 
ใช้ใหม่ป็ริิม�ณม�กั

กั�ริจีัดกั�ริ 
สิ�งแวดล้อ็ม
และกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ยี่�ง
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	กัิจีกัริริมลดค่� 
คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็ง 
นำ��ทิ�งจี�กัสถุ�นีบริิกั�ริ

-	กัิจีกัริริมลดกั�ริใช้นำ�� 
ที�สถุ�นีบริิกั�ริ

-	บริิษััทผ่�นกั�ริตริวจีวัด			
ม�ตริฐ�นคุณภิ�พี 
นำ��ทิ�งที�อ็อ็กัจี�กัสถุ�นี
บริิกั�รินำ��มัน

-	ลดค่�ใช้จี่�ยีจี�กั 
กั�ริใช้นำ��ให้น้อ็ยีลง

-	ส่งเสริิมกั�ริใช้
ทริัพียี�กัรินำ��อ็ยี่�งมี
ป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	ลดผลกัริะทบด้�น 
สิ�งแวดล้อ็มต่อ็ชุมชน
ในพีื�นที�ใกัล้เคียีงสถุ�นี
บริิกั�ริ	ริวมถุง้ผลกัริะทบ 
ต่อ็สุขึ้ภิ�พีพีนักัง�น
ที�ป็ฏิิบัติง�นในสถุ�นี
บริิกั�ริ

7	:	สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�
ทุกัคนเขึ้้�ถุ้งพีลังง�น 
สมัยีใหม่ในริ�ค�ที�
ส�ม�ริถุซึ่ื�อ็ห�ได้	 
เชื�อ็ถุือ็ได้	และยีั�งยีืน

7.2	เพีิ�มส่วนแบ่งขึ้อ็ง
พีลังง�นหมุนเวียีนใน
สมดุลกั�ริใช้พีลังง�น
7.3	เพีิ�มอ็ัตริ�กั�ริ
ป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พี
กั�ริใช้พีลังง�น

กั�ริจีัดกั�ริ
สิ�งแวดล้อ็ม
และกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ยี่�ง
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	โคริงกั�ริริณริงค์
ป็ริะหยีัดค่�ไฟฟ้�	
สำ�นักัง�นใหญ่

-	โคริงกั�ริโซึ่ล�ริ์ริ้ฟ
สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน

-	ลดค่�ใช้จี่�ยีจี�กักั�ริใช้
ไฟฟ้�ให้น้อ็ยีลง

-	ส่งเสริิมกั�ริใช้
ทริัพียี�กัริไฟฟ้�อ็ยี่�ง 
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	ลดป็ัญห�ภิ�วะโลกัริ้อ็น
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เป้าหมายท่ี่� เป้าประสงค่์
ประเด็น 

ค่วามยั�งยืน
กี่ารดำาเนินกี่าร ประโยชี้น์ติ่อบริษัที่

ประโยชี้น์ติ่อสังค่ม 

 และสิ�งแวดล้อม

มิติิสิ�งแวดล้อม

12	:	สริ้�งหลักัป็ริะกััน 
ให้มีริ้ป็แบบกั�ริผลิตและ 
กั�ริบริิโภิคที�ยีั�งยีืน

12.2	บริิห�ริจีัดกั�ริ
อ็ยี่�งยีั�งยีืนและใช้
ทริัพียี�กัริธัริริมช�ติอ็ยี่�ง 
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี
12.4	บริิห�ริจีัดกั�ริ 
ส�ริเคมีและขึ้อ็งเสียี 
ทุกัป็ริะเภิทอ็ยี่�งเป็็นมิตริ
ต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม
12.5	ลดกั�ริสริ้�งขึ้ยีะ
ในป็ริิม�ณม�กัโดยีวิธัี
กั�ริป็้อ็งกััน	ลดกั�ริใช้	
ริีไซึ่เคิล	และนำ�กัลับม�
ใช้ใหม่

กั�ริจีัดกั�ริ
สิ�งแวดล้อ็ม
และกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ยี่�ง
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	กั�ริตริวจีสอ็บคุณภิ�พี
สิ�งแวดล้อ็มสถุ�นี
บริิกั�ริ

-	โคริงกั�ริกั�ริจีัดป็ริะชุม 
สีเขึ้ียีว	(Green	Meetings)	
สำ�นักัง�นใหญ่

-	โคริงกั�ริ	“กัริะด�ษัเก่ั�”	
แลกั	“กัริะด�ษัใหม่”

-	กั�ริใช้เอ็กัส�ริ
อ็ิเล็กัทริอ็นิกัส์	
(e-Document)

-	โคริงกั�ริยี�งหล่อ็ดอ็กั

-	ลดค่�ใช้จี่�ยีให้บริิษััท	 
จี�กักั�ริดำ�เนิน
โคริงกั�ริต่�งๆ	 
ขึ้อ็งบริิษััท

-	เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีใน
กั�ริทำ�ง�น

-	ส่งเสริิมกั�ริใช้
ทริัพียี�กัริอ็ยี่�งคุ้มค่�
และลดผลกัริะทบต่อ็ 
สิ�งแวดล้อ็ม

-	ควบคุม	และลด
ป็ริิม�ณขึ้ยีะที�จีะส่งผล 
กัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม

13	:	ดำ�เนินกั�ริ 
อ็ยี่�งเริ่งด่วนเพีื�อ็ต่อ็ส้้กัับ
กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง 
สภิ�พีภิ้มิอ็�กั�ศ	 
และผลกัริะทบ

13.3	สร้ิ�งคว�มตริะหนกััริ้้
และขึ้ีดคว�มส�ม�ริถุ 
ขึ้อ็งมนุษัยี์และสถุ�บัน
ในกั�ริบริริเท�กั�ริ
เป็ลี�ยีนแป็ลงสภิ�พี 
ภิ้มิอ็�กั�ศ	กั�ริป็ริับตัว	 
และลดผลกัริะทบ

กั�ริจีัดกั�ริ
สิ�งแวดล้อ็ม
และกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ยี่�ง
มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

-	โคริงกั�ริ	“กัริะด�ษัเก่ั�”	
แลกั	“กัริะด�ษัใหม่”

-	โคริงกั�ริโซึ่ล�ริ์ริ้ฟ
สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน

-	โคริงกั�ริลดค่�ใช้จี่�ยี
จี�กักั�ริใช้นำ��มันดีเซึ่ล	
B10	แทนนำ��มันดีเซึ่ล	
B7	สำ�หริับริถุขึ้นส่ง

-	ลดค่�ใช้จี่�ยีให้บริิษััท 
จี�กักั�ริดำ�เนิน
โคริงกั�ริต่�งๆ	 
ขึ้อ็งบริิษััท

-	ลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อ็ยี
กั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกัที� 
จีะส่งผลกัริะทบ 
ต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม
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มิติิ

เศรษฐกิี่จ
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กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563
(Disclosure 205-3)

เป้าหมาย่ ได้ริับผลกั�ริป็ริะเมินโคริงกั�ริสำ�ริวจีกั�ริกัำ�กัับ 

	 	 ดแ้ลกิัจีกั�ริ	บริิษัทัจีดทะเบยีีน	(CGR)	ร้ิอ็ยีละ	96

2561 94

96

96

2562

2563

เป้าหมาย่ จีำ�นวนขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนด้�นทุจีริิต 

ผ่�นช่อ็งท�ง	Whistleblowing	ที�มีนัยี

สำ�คัญ

จีำ�นวนขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนด้�นทุจีริิตผ่�นช่อ็งท�ง	Whistleblowing	

ที�มีนัยีสำ�คัญ 
2561

2562

2563

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG16 สูังค์มสูงบีสูุข ยุ่ตั้ิธุรัรัม ไม่แบี่งแย่ก              

16.5		ลดกั�ริทุจีริิตในตำ�แหน่งหน้�ที�และ 

	 กั�ริริับสินบนทุกัริ้ป็แบบ

16.6		พีัฒน�สถุ�บันที�มีป็ริะสิทธัิผล	 

	 มีคว�มริับผิดชอ็บ	และโป็ริ่งใสในทุกัริะดับ

หมาย่เหตัุ้ : ในปี 2563 มีการั 
รัับีข�อรั�องเรัีย่นที�ไม่สูอดค์ลั�องกับีหลัักการั 
กำากับีด้แลักิจการัที�ดีจำานวัน 21 เรั่�อง  

ซ่ึ�งได�มีการัลังทะเบีีย่นรัับีแลัะยุ่ตั้ิไปแลั�วั  
รัวัมถืึงได�มีการัแจ�งผู้ลัสูรัุปตั้่อผู้้�รั�องเรัีย่นเป็นที�
เรัีย่บีรั�อย่แลั�วัทั�ง 21 เรั่�อง แลัะพบีวั่าไม่มีข�อรั�อง

เรัีย่นที�มีนัย่สูำาค์ัญในรัะดับีองค์์กรั
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 บริิษััทมุ่งมั�นที�จีะเป็็นอ็งค์กัริที�มีกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	มีคุณธัริริมในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	มีคว�มโป็ริ่งใส	และตริวจีสอ็บได้	เพีื�อ็สริ้�ง

คุณค่�เพีิ�มให้แกั่กัิจีกั�ริ	 และคำ�น้งถุ้งผ้้มีส่วนได้เสียีทุกักัลุ่ม	 โดยีกั�ริส่งเสริิมและพีัฒน�แนวป็ฎิบัติต�มหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดี	 ให้

สอ็ดคล้อ็งกัับม�ตริฐ�นส�กัล	และอ็งค์กั�ริเพีื�อ็คว�มริ่วมมือ็และพีัฒน�เศริษัฐกัิจี	(The	Organization	for	Economic	Co-operation	and	

Development	:	OECD)	ริวมทั�งแนวป็ฏิิบัติขึ้อ็งสำ�นักัคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพียี์และตล�ดหลักัทริัพียี์	(กั.ล.ต.)	และตล�ดหลักัทริัพียี์

แห่งป็ริะเทศไทยี	 โดยีมุ่งเน้นกั�ริกัำ�กัับด้แลทั�ง	5	 หมวด	 ป็ริะกัอ็บด้วยี	1)	 กั�ริคำ�น้งถุ้งสิทธัิขึ้อ็งผ้้ถุือ็หุ้น	2)	 กั�ริป็ฏิิบัติต่อ็ผ้้ถุือ็หุ้นอ็ยี่�ง 

เท่�เทียีมกััน	3)	บทบ�ทขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	4)	กั�ริเป็ิดเผยีขึ้้อ็ม้ลและคว�มโป็ริ่งใส	5)	คว�มริับผิดชอ็บขึ้อ็งคณะกัริริมกั�ริ	ซึ่้�งสอ็ดคล้อ็งกัับ 

ทั�ง	8	หลักัป็ฏิิบัติขึ้อ็ง	CG	Code	

แนวทางการดำาเนินงาน (Disclosure 103-2)

	 คณะกัริริมกั�ริบริิษััท	 ได้มีกั�ริจีัดโคริงสริ้�งกั�ริบริิห�ริง�นด้�นกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ	 พีริ้อ็มทั�งแต่งตั�งให้คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับด้แล

กัจิีกั�ริ	ทำ�หน้�ที�ในกั�ริกัำ�กับัดแ้ลให้กั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งกัลุม่บริิษััท	สอ็ดคล้อ็งกับัหลักักั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจีกั�ริที�ด	ีตลอ็ดจีนกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริ

ด�้นคว�มยีั�งยืีน		กั�ริตอ่็ต�้นกั�ริทจุีริิตคอ็ริร์ิปั็ชั�น	จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณท�งธัรุิกัจิี	อี็กัทั�ง	ทำ�หน�้ที�ในกั�ริทบทวนและป็ริบัป็ริงุนโยีบ�ยี

ที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งกัับกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริให้มีคว�มเหม�ะสมกัับสภิ�พีแวดล้อ็มท�งธุัริกัิจี	 ริวมทั�งสอ็ดคล้อ็งกัับแนวท�งที�ตล�ดหลักัทรัิพียี์แห่ง

ป็ริะเทศไทยี	หริอื็หน่วยีง�นกัำ�กับัดแ้ลต่�งๆ	กัำ�หนดข้ึ้�นเพีิ�มเตมิ	ซึ่้�งเป็น็กั�ริยีกัริะดับแนวท�งกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจีกั�ริใหเ้ป็น็ไป็ต�มม�ตริฐ�น

ส�กัล	และริ�ยีง�นผลกั�ริดำ�เนินง�นต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท

1 2

56

38

47
หลักี่กี่ารกี่ำากัี่บ

ด้แลกิี่จกี่ารท่ี่�ด่

ตริะหนักัถุ้งบทบ�ท	และคว�มริับผิดชอ็บในฐ�นะ 

ผ้้นำ�อ็งค์กั�ริที�สริ้�งคุณค่�ให้แกั่กัิจีกั�ริอ็ยี่�งยีั�งยีืน

กัำ�หนดวัตถุุป็ริะสงค์	เป็้�หม�ยีหลักั 

ขึ้อ็งกัิจีกั�ริที�เป็็นไป็เพีื�อ็คว�มยีั�งยีืน

สนับสนุนกั�ริมีส่วนริ่วม	 

และกั�ริสื�อ็ส�ริกัับผ้้ถุือ็หุ้น

เสริิมสริ้�งคณะกัริริมกั�ริ 

ที�มีป็ริะสิทธัิผล

ริักัษั�คว�มน่�เชื�อ็ถุือ็ท�งกั�ริเงิน	 

และกั�ริเป็ิดเผยีขึ้้อ็ม้ล

สริริห�และพีัฒน�ผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	

และกั�ริบริิห�ริบุคคล�กัริ

ด้แลให้มีริะบบควบคุมภิ�ยีใน	 

และกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงที�เหม�ะสม

ส่งเสริิมนวัตกัริริม	และกั�ริป็ริะกัอ็บ

ธัุริกัิจีอ็ยี่�งมีคว�มริับผิดชอ็บ

1 2

3

4

5

8

7

6

CG Code (Corporate Governance Code)
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ผู้ลการดำาเนินงาน (Disclosure 103-3)

โค่รงสร้างองค่์กี่รเพั่อกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารท่ี่�ด่ (Disclosure 102-18, Disclosure 102-22, Disclosure 102-23, 

Disclosure 102-26)

	 คณะกัริริมกั�ริบริิษััท	 มีคว�มตริะหนักัถุ้งบทบ�ทและคว�มริับผิดชอ็บขึ้อ็งคณะกัริริมกั�ริในฐ�นะผ้้นำ�อ็งค์กัริที�สริ้�งคุณค่�ให้แกั่

กัิจีกั�ริอ็ยี่�งยีั�งยีืน	โดยีสนับสนุนและส่งเสริิมให้เกัิดกั�ริสริ้�งนวัตกัริริมและกั�รินำ�เทคโนโลยีีส�ริสนเทศม�ใช้	เพีื�อ็กั่อ็ให้เกัิดม้ลค่�แกั่ธัุริกัิจี	

ควบค้่ไป็กัับกั�ริสริ้�งคุณค่�ให้กัับผ้้มีส่วนได้เสียี	ทั�งนี�	ในป็ี	2563	คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจี้งได้อ็นุมัติกั�ริป็ริับป็ริุงโคริงสริ้�งอ็งค์กัริ	โดยีมีกั�ริ 

เพีิ�มส�ยีง�น	Office	of	Transformation	and	Innovation	Transformation	เพีื�อ็ขึ้บัเคลื�อ็นอ็งคก์ัริใหเ้กัดิกั�ริบริิห�ริกั�ริจีดักั�ริที�มปี็ริะสทิธัภิิ�พี	

มีคว�มส�ม�ริถุในกั�ริแขึ้่งขึ้ันในริะยีะยี�ว	ตลอ็ดจีนพีริ้อ็มริับและส�ม�ริถุป็ริับตัวต่อ็สภิ�พีแวดล้อ็มที�เป็ลี�ยีนแป็ลงไป็	

คณะกรรมการ
บริษััท

ค้ณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลุ่

กิจก�ร

ส�ยง�น้ำ Office of 
Transformation 
and Innovation

ค้ณะกรรมก�ร
บริห�ร 

ค้ว�มเสี�ยง

ค้ณะกรรมก�ร
บริห�ร

สำ�น้ำัก 
เลุ่ข�น้ำ่ก�ร 
บริษััท

ผูู้้ชื้�วยกรรมก�ร 
ผูู้้จัดก�รใหญ่�

ค้ณะกรรมก�รสรรห� 
แลุ่ะพิจ�รณ� 
ค้��ตอบแทน้ำ

สำ�น้ำักกรรมก�ร 
ผูู้้จัดก�รใหญ่�

ค้ณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหารและ
กรรมการผู้้้จ้ัดการใหญ่่

ฝั่่ายกำากับ 
ด้่แลกิจำการิ 

ฝั่่าย 
กฎิหมู่าย      

ฝั่่ายนีโยบาย 
และ

กลยุทธ์องค์กริ

ฝั่่ายปริะกันีและ
บริิหาริริะบบ

คุณุภาพ

ฝั่่าย
โลจำิสตำิกส์ 

นีำ�ามัู่นี

ฝั่่าย
วิศวกริริมู่

ฝั่่ายการิตำลาด้
และล่กค้า
สัมู่พันีธ์

ฝั่่ายบัญ่ชุี
 และการิเงินี

ฝั่่ายบริิหาริ
ทริัพยากริ 
บุคคล

ฝั่่ายสื�อสาริ 
องค์กริ

ฝั่่ายความู่ปลอด้ภัย
และสิ�งแวด้ล้อมู่

ฝั่่าย
ปฏิิบัตำิการิ

Transformation
Management
Office Division

Business
Transformation

Division

Digital
Transformation

Division

People and 
Organization

Transformation
Division

ฝ่่�ยตรวจสอบ
ภ�ยใน้ำ

ฝั่่ายบริิหาริ
Supply Chain

ฝั่่าย
การิขาย

ฝั่่ายเทคโนีโลยี
สาริสนีเทศ

ฝั่่าย 
จำัด้ซี้�อ

ฝั่่าย Business 
Intelligence
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สาระสำาคั่ญ่เก่ี่�ยวกัี่บค่ณะกี่รรมกี่ารบริษัที่

ค์ณะกรัรัมการับีรัิษัท  
ปัจจุบีันปรัะกอบีด�วัย่จำานวัน

10 ค่น

กรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บีรัิหารั

8 ค่น 80%

กรัรัมการัที�เป็นผู้้�บีรัิหารั

2 ค่น 20%

กรัรัมการัที�มีค์ุณสูมบีัตั้ิเป็น
กรัรัมการัอิสูรัะ 

4 ค่น 40%

ผู้้�หญิง

2 ค่น

ชื่าย่

8 ค่น

ค่ณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ เป็นกรัรัมการัอิสูรัะ   

3 ค่น 100%

ค่ณะกี่รรมกี่ารสรรหา และ

พิัจารณาค่่าติอบแที่น  
เป็นกรัรัมการัอิสูรัะ    

2 ค่น 67%

ค่ณะกี่รรมกี่าร 

กี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร                      
เป็นกรัรัมการัอิสูรัะ    

2 ค่น 67%

ค่ณะกี่รรมกี่ารบริหาร เป็นกรัรัมการัที�ไม่เป็นผู้้�บีรัิหารั 

2 ค่น 50%

ค่ณะกี่รรมกี่าร 

บริหารค่วามเส่�ยง                      

เป็นกรัรัมการั 
ที�เป็นผู้้�บีรัิหารั

5 ค่น

นอ็กัจี�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีกั�ริแต่่งตั่�ง 

คณะกัริริมกั�ริชุดยี่อ็ยี 5 คณะซึ่่�งปริะกัอ็บไปด�วยี

4 ค่น

3 ค่น

3 ค่น

3 ค่น

5 ค่น
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กั�ริปริะเมินผู้ลกั�ริปฏิิบัติ่ง�นขอ็งคณะกัริริมกั�ริ (Disclosure 102-28)

			 เพีื�อ็ให้กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริขึ้อ็งคณะกัริริมกั�ริเป็็นไป็อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจี้งได้กัำ�หนดให้มีกั�ริป็ริะเมินผลกั�ริ

ป็ฏิิบัติง�น	ป็ีละ	1	คริั�ง	โดยีผลกั�ริป็ริะเมินขึ้อ็งป็ี	2563	มีดังนี�

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

บริษัที่

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

ติรวจสอบ

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

บริหาร

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

บริหาร 

ค่วามเส่�ยง

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

กี่ำากัี่บด้แล

กิี่จกี่าร

ค่ณะ

กี่รรมกี่าร

สรรหาและ

พิัจารณา 

ค่่าติอบแที่น

จีำ�นวนกั�ริป็ริะชุม 8 11 12 5 5 5

สัดส่วนกั�ริเขึ้้�ริ่วมป็ริะชุม 100 100 100 100 100 100

ผลกั�ริป็ริะเมินกั�ริป็ฏิิบัติง�นริ�ยีคณะ	 99.36 98.90 100 99 100 97.67

กั�ริสำริริห�คณะกัริริมกั�ริ 

(Disclosure 102-24)

	 นโยีบ�ยี	หลักัเกัณฑ์์	 วิธัีกั�ริ	และกัริะบวนกั�ริในกั�ริสริริห�

กัริริมกั�ริบริิษััท	 กัริริมกั�ริชุดยี่อ็ยี	 และป็ริะธั�นเจี้�หน้�ที�บริิห�ริ

และกัริริมกั�ริผ้้จีัดกั�ริใหญ่	

	 1.	คณะกัริริมกั�ริสริริห�และพีิจี�ริณ�ค่�ตอ็บแทน	พีิจี�ริณ�

คณุสมบัตขิึ้อ็งผ้้ที�จีะดำ�ริงตำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษัทั	กัริริมกั�ริชุดย่ีอ็ยี	 

ป็ริะธั�นเจี้�หน้�ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริผ้้จีัดกั�ริใหญ่	 กัริริมกั�ริ 

ผ้้จีัดกั�ริ	 และตำ�แหน่งอ็ื�นใดที�เทียีบเท่�กัับตำ�แหน่งดังกัล่�ว	 โดยี

คำ�น้งถุ้งคว�มริ้้	 ป็ริะสบกั�ริณ์	 และคว�มเชี�ยีวช�ญเฉพี�ะด้�นที�

เป็็นป็ริะโยีชน์ต่อ็บริิษััท	ริวมถุ้งกั�ริอ็ุทิศเวล�	และคว�มพียี�ยี�มใน

กั�ริป็ฏิิบตัหิน�้ที�ขึ้อ็งกัริริมกั�ริ	กัริริมกั�ริชดุยีอ่็ยี	ป็ริะธั�นเจี�้หน�้ที�

บริิห�ริและกัริริมกั�ริผ้จ้ีดักั�ริใหญ	่กัริริมกั�ริผ้จ้ีดักั�ริ	และตำ�แหนง่

อ็ื�นใดที�เทียีบเท่�กัับตำ�แหน่งดังกัล่�ว

	 2.	คณะกัริริมกั�ริสริริห�และพีิจี�ริณ�ค่�ตอ็บแทน	กัำ�หนดวิธัี

กั�ริสริริห�	คัดเลือ็กั	และเสนอ็ชื�อ็บุคคลที�มีคุณสมบัติเหม�ะสมกัับ

ลักัษัณะเฉพี�ะขึ้อ็งอ็งค์กัริ	และเป็็นไป็ต�มริะเบียีบ	และกัฎหม�ยีที�

เกัี�ยีวขึ้อ้็งกัำ�หนดใหเ้ขึ้�้ริบัตำ�แหนง่กัริริมกั�ริบริิษัทั	กัริริมกั�ริชดุยีอ่็ยี	 

ป็ริะธั�นเจี้�หน้�ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริผ้้จีัดกั�ริใหญ่	 กัริริมกั�ริ 

ผ้้จีัดกั�ริ	และตำ�แหน่งอ็ื�นใด	ที�เทียีบเท่�กัับตำ�แหน่งดังกัล่�ว	เสนอ็

ต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท	 และ/หรืิอ็นำ�เสนอ็ที�ป็ริะชุมใหญ่ส�มัญ 

ผ้้ถุือ็หุ้นป็ริะจีำ�ป็ี	แล้วแต่กัริณีพีิจี�ริณ�แต่งตั�ง	

	 3.	คณะกัริริมกั�ริสริริห�และพีิจี�ริณ�ค่�ตอ็บแทน	พีิจี�ริณ�

คุณสมบัติขึ้อ็งกัริริมกั�ริอิ็สริะให้มีคว�มคริบถุ้วน	 ต�มหลักัเกัณฑ์ ์

ขึ้อ็งคณะกัริริมกั�ริกัำ�กับัตล�ดทุน	ตล�ดหลักัทรัิพีย์ีแห่งป็ริะเทศไทยี	 

และป็ริะกั�ศอ็ื�นใดที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง	

	 4.	คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็ิดโอ็กั�สให้ผ้้ถุือ็หุ้นเสนอ็ชื�อ็บุคคลที�

มคีณุสมบตัเิหม�ะสม	และคริบถุว้นต�มที�กัฎหม�ยีกัำ�หนด	เพีื�อ็เขึ้�้

ริับกั�ริพีิจี�ริณ�เลือ็กัตั�งเป็็นกัริริมกั�ริบริิษััทเป็็นกั�ริล่วงหน้�กั่อ็น

กั�ริป็ริะชุมใหญ่ส�มัญผ้้ถุือ็หุ้นป็ริะจีำ�ป็ี	 โดยีได้กัำ�หนดคุณสมบัติ	

และลักัษัณะต้อ็งห้�มไว้ดังนี�

	(1)	 มีคุณสมบัติถุ้กัต้อ็ง	 และไม่มีลักัษัณะต้อ็งห้�มต�ม

กัฎหม�ยีบริิษััทมห�ชนจีำ�กััด	 กัฎหม�ยีหลักัทริัพียี์และ

ตล�ดหลักัทริัพียี์	และกัฎหม�ยีที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งอ็ื�นใด	ริวมถุ้ง

ขึ้้อ็บังคับ	และหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดีขึ้อ็งบริิษััท

	(2)	 มีคว�มริ้้	 คว�มส�ม�ริถุ	 และป็ริะสบกั�ริณ์	 ในกั�ริ

ดำ�เนินธัุริกิัจี	 ริวมทั�งกัริริมกั�ริที�มีทักัษัะวิช�ชีพี	 คว�ม

เชี�ยีวช�ญเฉพี�ะด้�น	 พีื�นฐ�นกั�ริศ้กัษั�	 และเข้ึ้�ใจีถุ้ง 

ลักัษัณะธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััท	 ต�ม	 Board	 Skill	Matrix	 

ซึ่้� ง ป็ ริ ะกัอ็บ ไป็ด้ ว ยี 	 คว �มริ้้ แ ล ะทั กัษัะ 	 ด้ � น 

กั�ริบริิห�ริธัุริกัิจี	ด้�นกั�ริว�งแผนเชิงกัลยีุทธั์	ด้�นบัญชี

กั�ริเงนิและกั�ริลงทนุ	ด�้นเศริษัฐศ�สตริ	์ด�้นเทคโนโลยีี	

ด�้นกั�ริค�้ริะหว�่งป็ริะเทศ	ด�้นกั�ริขึ้นสง่	ด�้นกัฎหม�ยี	

ด้�นกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริ	 ด้�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 และ 

ด้�นวิศวกัริริมศ�สตริ์

	(3)		มีภิ�วะคว�มเป็็นผ้้นำ�	 มีวิสัยีทัศน์กัว้�งไกัล	 ริวมทั�งมี

คุณธัริริม	จีริิยีธัริริม	ตลอ็ดจีนมีทัศนคติที�ดีต่อ็อ็งค์กัริ	

	(4)		ส�ม�ริถุทุม่เทอุ็ทศิเวล�ไดอ้็ยี�่งเตม็เมด็เตม็หนว่ยี	มอี็�ยุี

ที�เหม�ะสม	 มีสุขึ้ภิ�พีร่ิ�งกั�ยีที�แขึ้็งแริง	 และจิีตใจีที�

สมบ้ริณ์	 ส�ม�ริถุเขึ้้�ป็ริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััทอ็ยี่�ง

สมำ��เสมอ็	 มีกั�ริเตรีิยีมตัวเป็็นกั�ริล่วงหน้�กั่อ็นกั�ริ

ป็ริะชมุ	เป็น็อ็ยี�่งด	ีมสีว่นริว่มที�สริ�้งสริริคใ์นกั�ริป็ริะชมุ	

มคีว�มตริงไป็ตริงม�	มีคว�มกัล้�ห�ญในกั�ริแสดงคว�ม

คิดเห็นในที�ป็ริะชุม	และ/หริือ็เป็็นนักัธัุริกัิจีที�มีชื�อ็เสียีง	มี

ป็ริะวัติกั�ริทำ�ง�นและจีริิยีธัริริมที�ดีง�ม	 และได้ริับกั�ริ

ยีอ็มริับจี�กัสังคม	

	(5)	 ไม่เป็็นบุคคลต้อ็งห้�มมิให้ดำ�ริงตำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััท	

กัริริมกั�ริชุดยี่อ็ยี	 ต�มที�หน่วยีง�นริ�ชกั�ริที�เกีั�ยีวขึ้้อ็ง

กัำ�หนด	หริอื็มีลกััษัณะที�แสดงถุง้กั�ริขึ้�ดคว�มเหม�ะสม 

ที�จีะได้ริบัคว�มไว้ว�งใจีให้บริิห�ริจีดักั�ริกัจิีกั�ริที�มมีห�ชน 

เป็็นผ้้ถุือ็หุ้น	

	(6)		พีิจี�ริณ�ถุ้งคุณสมบัติอ็ื�นๆ	 ที�เหม�ะสมและสอ็ดคล้อ็ง

กับัอ็งคป์็ริะกัอ็บและโคริงสร้ิ�งขึ้อ็งกัริริมกั�ริต�มกัลยีทุธ์ั

ท�งธัรุิกัจิีขึ้อ็งบริิษััท	ผ�่นกัริะบวนกั�ริที�โป็ริง่ใส	และสริ�้ง

คว�มมั�นใจีให้แกั่ผ้้ถุือ็หุ้น

	 5.	คณะกัริริมกั�ริสริริห�และพีิจี�ริณ�ค่�ตอ็บแทนจีัดทำ�แผน

สบืทอ็ดตำ�แหนง่ผ้บ้ริิห�ริริะดบัสง้	สำ�หริบัตำ�แหนง่ป็ริะธั�นเจี�้หน�้ที�

บริิห�ริและกัริริมกั�ริผ้จ้ีดักั�ริใหญ	่กัริริมกั�ริผ้จ้ีดักั�ริ	และตำ�แหนง่

อ็ื�นใดที�เทียีบเท่�กัับตำ�แหน่งดังกัล่�ว

	 6.	คณะกัริริมกั�ริบริิษัทั	และ/หรืิอ็ที�ป็ริะชมุใหญ่ส�มัญผ้้ถุอื็หุน้ 

ป็ริะจีำ�ปี็	(ไม่ริวมกัริริมกั�ริที�มีส่วนได้เสียี)	แล้วแต่กัริณพีีจิี�ริณ�อ็นมุตัิ
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ความรู้ ทักษัะ และป็ระสบการณ์ 

ธุรกิี่จ / 

กี่ารจัดกี่าร

เก่ี่�ยวข้องกัี่บ

อุติสาหกี่รรมโดยติรง

เก่ี่�ยวข้องกัี่บ

อุติสาหกี่รรมโดยอ้อม

บัญ่ช่ี้  

ติรวจสอบบัญ่ช่ี้

กี่ารบัญ่ช่ี้ 

อ่นๆ

กี่ารเงิน กี่ารบริหาร

กี่ารลงทุี่น

กี่ารเงิน 

อ่นๆ

เที่ค่โนโลย่ 

สารสนเที่ศ

กี่ารกี่ำากัี่บ 

ด้แลกิี่จกี่าร

กี่ารค่้า 

ระหว่างประเที่ศ

บริหาร 

ค่วามเส่�ยง

โลจิสติิกี่ส์

วิศวกี่รรม

อ่นๆ

• ที่รัพัยากี่รบุค่ค่ล

• อสังหาริมที่รัพัย์

เศรษฐศาสติร์

กี่ฎหมาย

กี่ารวางแผู้น 

เชิี้งกี่ลยุที่ธ์

10 ค่น

4 ค่น

4 ค่น

2 ค่น

2 ค่น

2 ค่น

1ค่น

1ค่น

1ค่น

4 ค่น

2 ค่น

2 ค่น

2 ค่น

1ค่น

1ค่น

2 ค่น

4 ค่น
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กั�ริพัีฒน�ศัักัยีภ�พีขอ็งคณะกัริริมกั�ริ (Disclosure 102-27)

บริิษัทัสง่เสริิมใหค้ณะกัริริมกั�ริเขึ้�้ริว่มฝกึัอ็บริม	และกัจิีกัริริมต�่งๆ	เพีื�อ็พีฒัน�คว�มริ้ค้ว�มส�ม�ริถุที�เป็น็พีื�นฐ�นสำ�หริบักั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิี

ขึ้อ็งบริิษััท	ดังนี�

หลักี่ส้ติร ผู้้้จัดกี่ารอบรม
จำานวนค่ณะกี่รรมกี่าร 

ท่ี่�เข้าร่วม

Update	ริ�ยีง�นขึ้อ็งผ้้สอ็บบัญชีและม�ตริฐ�นกั�ริสอ็บบัญชี บริิษััท	จีีทีโอ็	เทรินนิ�ง	จีำ�กััด 1

หลักัส้ตริกั�ริบริิห�ริคว�มมั�นคงสำ�หริับผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	 

(สวป็อ็.มส.SML)	ริุ่นที�	1

สม�คมวิทยี�ลัยีป็้อ็งกัันริ�ชอ็�ณ�จีักัริ

ในพีริะบริมริ�ช้ป็ถุัมภิ์

1

หลักัส้ตริวิทยี�กั�ริป็ริะกัันภิัยีริะดับส้ง	(Super	วป็ส.)	ริุ่นที�	1 สำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและ 

ส่งเสริิมกั�ริป็ริะกัอ็บธัุริกัิจีป็ริะกัันภิัยี

1

   

จรรยาบรรณธุรกิี่จและกี่ารติ่อติ้านกี่ารทุี่จริติ 

	 คณะกัริริมกั�ริบริิษััท	มีกั�ริทบทวนและป็ริับป็ริุงนโยีบ�ยีกั�ริ

ต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิตคอ็ร์ิรัิป็ชั�น	 และค้่มือ็จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณ

ธัุริกัิจี	 ริวมถุ้งแนวป็ฏิิบัติต่�งๆที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี	 เพีื�อ็ให้

สอ็ดคล้อ็งกัับกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงต�มข้ึ้อ็กัำ�หนดท�งกัฎหม�ยีและ

ลักัษัณะเฉพี�ะขึ้อ็งกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งอ็ุตส�หกัริริม	 นอ็กัจี�กันี�	 

บริิษััทได้แสดงเจีตน�ริมณ์เขึ้้�ริ่วมกัับโคริงกั�ริแนวริ่วมป็ฏิิบัติ	 

(Collective	Action	Coalition)	ขึ้อ็งภิ�คเอ็กัชนไทยีในกั�ริต่อ็ต้�น

กั�ริทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น	 โดยีได้ริ่วมลงน�มในคำ�ป็ริะกั�ศเจีตน�ริมณ์

ขึ้อ็งแนวริ่วมป็ฏิิบัติขึ้อ็งภิ�คเอ็กัชนไทยีในกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิต

คอ็ริ์ริัป็ชั�น	 เมื�อ็วันที�	 28	 ตุล�คม	2557	 และได้ริับกั�ริต่อ็อ็�ยี ุ

กั�ริรัิบริอ็งเข้ึ้�ป็็นสม�ชิกัแนวร่ิวมป็ฏิิบัติขึ้อ็งภิ�คเอ็กัชนไทยีใน 

กั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิต	เมื�อ็วันที�	5	พีฤศจีิกั�ยีน	2561	จี�กัสม�คม 

สง่เสริิมสถุ�บนักัริริมกั�ริบริิษัทัไทยี	(IOD)	และกัำ�ลงัดำ�เนนิกั�ริเตริยีีม 

คว�มพีร้ิอ็มเข้ึ้�ส้่กัริะบวนกั�ริต่อ็อ็�ยุีกั�ริรัิบริอ็ง	 ในปี็	 2564		 

(Disclosure	102-16)

	 บริิษัทัดำ�เนนิธัรุิกัจิีด้วยีคว�มโป็ร่ิงใส	ภิ�ยีใต้นโยีบ�ยีกั�ริต่อ็ต้�น 

กั�ริทุจีริิตคอ็ร์ิรัิป็ชั�น	 และค้่มือ็จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณธัุริกิัจี	

ตลอ็ดจีนมีกั�ริสื�อ็ส�รินโยีบ�ยีและแนวป็ฏิิบัติที�เกีั�ยีวขึ้้อ็ง	 ให้ผ้้มี 

ส่วนได้เสียีขึ้อ็งบริิษััทได้ริับทริ�บ	ได้แกั่	

-		 สื�อ็ส�รินโยีบ�ยีกั�ริให้	 หริือ็ริับขึ้อ็งขึ้วัญ	 หริือ็ทริัพียี์สิน	 หริือ็

ป็ริะโยีชน์อ็ื�นใด	โดยีได้มีกั�ริทำ�หนังสือ็แจี้งไป็ยีัง	ล้กัค้�	ค้่ค้�	

และผ้้มีอ็ุป็กั�ริคุณ	 เพีื�อ็ขึ้อ็คว�มร่ิวมมือ็งดให้ขึ้อ็งขึ้วัญป็ีใหม่	

ขึ้อ็งกัำ�นัล	และจีัดง�นเลี�ยีงริับริอ็ง	เป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี	

-		 กัำ�หนดให้ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญขึ้อ็งบริิษััทมีกั�ริลงน�มริับทริ�บ

จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณสำ�หริบับริิษัทัค้ค่�้	(Supplier	Code	

of	Conduct)

	-	 กัำ�หนดให้กัริริมกั�ริ	 ผ้้บริิห�ริ	 และพีนักัง�น	 มีกั�ริลงน�ม 

ริบัทริ�บค้มื่อ็จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณธัรุิกิัจี		เพีื�อ็ใหบ้คุล�กัริ

ขึ้อ็งกัลุ่มบริิษััทยี้ดถุือ็เป็็นแนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติง�น	 มีคว�ม

เขึ้้�ใจีต�มแนวป็ฏิิบัติที�ดีเป็็นไป็อ็ย่ี�งมีม�ตริฐ�น	 คุณภิ�พี	

คุณธัริริม	และคว�มโป็ริ่งใสต�มหลักัธัริริม�ภิิบ�ลขึ้อ็งบริิษััท

-	 ส่งเสริิมให้หน่วยีง�นภิ�ยีในเข้ึ้�ร่ิวมกิัจีกัริริมขึ้อ็งหน่วยีง�น

กัำ�กัับด้แลที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง	โดยีมีกั�ริเขึ้้�ริ่วมสัมน�	Live	-	Road	

to	Join	CAC	 เมื�อ็วันที�	15	 กัันยี�ยีน	2563	 ที�จีัดข้ึ้�นโดยี

สม�คมส่งเสริิมสถุ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทยี	 เพีื�อ็ศ้กัษั�ข้ึ้อ็ม้ล

เกัี�ยีวกับักัฎหม�ยีที�มผีลกัริะทบตอ่็กั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิี	ห�กับริิษัทั

ไมม่กีัลไกักั�ริป้็อ็งกันักั�ริทุจีริิตที�เหม�ะสม	ริวมถุง้กัริณีศก้ัษั�

ต�่งๆ	พีร้ิอ็มทั�งคำ�แนะนำ�วธิักีั�ริกัำ�หนดนโยีบ�ยีและข้ึ้อ็ป็ฏิบัิติ	

ริวมถุ้งวิธัีกั�ริป็ริะเมินคว�มเสี�ยีง	 กั�ริจัีดทำ�แบบป็ริะเมิน

ตนเอ็ง	 กั�ริตริวจีสอ็บและวิธัีกั�ริติดต�มป็ริะมวลผลซึ่้�งเป็็น

เคริื�อ็งมือ็ที�จีะป็้อ็งกัันกั�ริเกัิดทุจีริิตในอ็งค์กัริ	
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-		 จีดัหลกััสต้ริป็ฐมนเิทศใหก้ับัพีนกััง�นใหมใ่นหวัขึ้อ้็	กั�ริตอ่็ต�้น 

กั�ริทจุีริิต	จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณขึ้อ็งธัรุิกัจิี	และกั�ริบริิห�ริ 

คว�มเสี�ยีง	โดยีมีพีนักัง�นใหม่เขึ้้�ริ่วมทั�งสิน	จีำ�นวน	155	คน	

และจัีดอ็บริมหลักัส้ตริ	 Enhance	Value	with	Corporate	

Governance	&	Risk	Management	ให้กัับพีนักัง�นป็ัจีจีุบัน

อ็ยี่�งน้อ็ยีป็ีละ	1	คริั�ง		(Disclosure	205-2)	

กระบวนการรับข้อร้องเรียน (Disclosure 102-17) 

บริิษัทัไดก้ัำ�หนดใหม้กีั�ริจีดัทำ�นโยีบ�ยีกั�ริแจีง้เบ�ะแส	เพีื�อ็เป็น็เครืิ�อ็งมอื็ที�ชว่ยีให้บริิษัทัไดร้ิบัทริ�บเรืิ�อ็งริอ้็งเริยีีนกั�ริกัริะทำ�ผดิท�งกัฎหม�ยี	

ริะเบียีบขึ้้อ็บังคับ	หริือ็จีริริยี�บริริณกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งบริิษััท	ทั�งจี�กัพีนักัง�นภิ�ยีใน	และบุคคลภิ�ยีนอ็กัในริอ็บป็ีที�ผ่�นม�

   ชี้่องที่างในกี่ารแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเร่ยน

 เวั็บีไซ่ตั้์บีรัิษัท www.ptgenergy.co.th

 จดหมาย่อิเลั็กทรัอนิกสู์  	 whistleblower@pt.co.th

 จดหมาย่ธุรัรัมดา	 เลขึ้�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

	 	 	 บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)

	 	 	 เลขึ้ที�	90	อ็�ค�ริซึ่ีดับเบิ�ลยี้	ท�วเวอ็ริ์	เอ็	ชั�นที�	33

	 	 	 ถุนนริัชด�ภิิเษักั	แขึ้วงห้วยีขึ้ว�ง	เขึ้ตห้วยีขึ้ว�ง

	 	 	 กัริุงเทพีมห�นคริ	10310

กี่ระบวนกี่ารจัดกี่ารข้อร้องเร่ยน

แจ้งข้อร้องเร่ยน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและพนักงาน

รับข้อร้องเร่ยน

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เว็บไซด์บริษัทฯ : www.ptgenergy.co.th

อีเมล์ : whistleblower@pt.co.th

จดหมาย : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ 
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กี่ารดำาเนินกี่ารภายใติน้โยบายกี่ารแจง้เบาะแสหรอืข้อร้องเร่ยน

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

• มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน

• หน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนรายงานผลการตรวจสอบ 
แก่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายงานผู้ล

•  สรุปรายงานข้อร้องเรียนด้านทุจริต แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส

• สรุปรายงานข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ  
แก่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ รายไตรมาส
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กี่ารบริหารค่วามเส่�ยงและภาวะวิกี่ฤติ

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่	กั�ริจีัดกั�ริ	ติดต�มและทบทวนคว�มเสี�ยีงริะดับ	 	

	 	 หน่วยีง�น	ริ้อ็ยีละ	100

2561

100

100

100

2562

2563

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 16 สู่งเสูรัิมสูังค์มที�สูงบีสูุข แลัะค์รัอบีค์ลัุมที�เอ่�อตั้่อ

การัพัฒนาที�ย่ั�งย่่นให�ทุกค์นเข�าถืึงกรัะบีวันการัยุ่ตั้ิธุรัรัม 

แลัะสูรั�างสูถืาบีันที�มีปรัะสูิทธุิภาพ มีค์วัามรัับีผู้ิดชื่อบี 

แลัะทุกค์นสูามารัถืเข�าถืึงในทุกรัะดับี

16.7		สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�จีะมีกัริะบวนกั�ริตัดสินใจี 

	 ที�มีคว�มริับผิดชอ็บ	คริอ็บคลุมกั�ริมีส่วนริ่วมและ 

	 มีคว�มเป็็นตัวแทนที�ดีในทุกัริะดับกั�ริตัดสินใจี
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 ภิ�ยีใต้กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงในป็ัจีจีุบันมีป็ัจีจีัยีต่�งๆ	 ที�อ็�จี

ส่งผลกัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกัิจี	 ทั�งในด้�นเศริษัฐกัิจี	 สังคม	 

สิ�งแวดล้อ็ม	กัฎหม�ยีกัฎริะเบียีบ	ตลอ็ดจีนเทคโนโลยีีต่�งๆ	อ็ีกัทั�ง 

ยีงัมคีว�มเสี�ยีงใหม่ๆ 	ที�อ็�จีเกัดิข้ึ้�น	(Emerging	Risk)	ซึ่้�งถุอื็เป็น็คว�ม

ท้�ท�ยีสำ�หริับกั�ริป็ริะกัอ็บธุัริกิัจีในปั็จีจีุบันที�บริิษััทจีะต้อ็งเผชิญ	

บริิษััทจี้งตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 โดยี

ถุือ็ว่�กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงเป็็นอ็งค์ป็ริะกัอ็บที�สำ�คัญในกั�ริดำ�เนิน

ธัุริกัิจีที�มีคว�มเชื�อ็มโยีงกัันทุกัริะดับ	ทั�งในริะดับอ็งค์กัริ	ริะดับฝ��ยี	

และกัริะบวนกั�ริ	 ซึ่้�งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงที�มีป็ริะสิทธัิภิ�พีและ 

ป็ริะสิทธัิผลจีะช่วยีเพีิ�มโอ็กั�ส	 และลดคว�มไม่แน่นอ็นขึ้อ็ง 

ผลกั�ริดำ�เนินง�นโดยีริวม	 สร้ิ�งม้ลค่�เพีิ�มต่อ็อ็งค์กัริ	 และผ้้มี 

ส่วนได้เสียีในกั�ริเติบโตอ็ยี่�งยีั�งยีืน	

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

	 ในปั็จีจุีบนัผ้บ้ริิโภิคเริิ�มหันม�สนใจีในเรืิ�อ็งขึ้อ็งสิ�งแวดล้อ็มม�กัข้ึ้�น 

ทำ�ให้ธัุริกัิจีที�เกีั�ยีวขึ้้อ็งกัับพีลังง�นต้อ็งมีกั�ริป็ริับตัวอ็ยี่�งม�กั

เนื�อ็งจี�กัผ้้บริิโภิคหันม�ใช้พีลังง�นสะอ็�ดและพีลังง�นทดแทน 

ม�กัขึ้้�น	 ริวมทั�งในป็ัจีจีุบันเทคโนโลยีีเขึ้้�ม�มีบทบ�ทในกั�ริใช้ชีวิต 

อ็ยี่�งม�กั	 ซึ่้�งส่งผลต่อ็พีฤติกัริริมกั�ริบริิโภิค	 ริวมถุ้งกั�ริใช้ชีวิต

ป็ริะจีำ�วันขึ้อ็งผ้้บริิโภิคกั็เป็ลี�ยีนแป็ลงไป็อ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็งและริวดเริ็ว	

ทำ�ให้ผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริต้อ็งผลิตสินค้�หรืิอ็บริิกั�ริให้ทันสมัยี	 ริวดเริ็ว	

และตริงต�มคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�อ็ยี้่ตลอ็ดเวล�	 ซึ่้�งถุือ็เป็็น

คว�มท้�ท�ยีขึ้อ็งบริิษััทอ็ย่ี�งม�กัที�จีะทำ�ให้ธัุริกัิจีเติบโตได้ใน

สถุ�นกั�ริณ์ปั็จีจุีบัน	 บริิษััทจี้งได้มีกั�ริป็รัิบกัริะบวนกั�ริให้ริวดเร็ิว

และมีป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัยีิ�งข้ึ้�น	 โดยีเป็ลี�ยีนวิธัีกั�ริป็ฏิิบัติง�นจี�กัวิธัี	

Manual	 เป็็นกั�ริใช้เทคโนโลยีีหริือ็	 Automatic	 ม�กัขึ้้�น	 เพีื�อ็ลด

คว�มเสี�ยีงจี�กัคว�มผิดพีล�ดที�อ็�จีเกัดิจี�กั	Human	Error	นอ็กัจี�กั

นี�ยีังมีกั�ริพีัฒน�	 Software	 บน	 Mobile	Application	 เพีื�อ็ให้ 

ล้กัค้�มีคว�มสะดวกัสบ�ยีและคว�มริวดเริ็วในกั�ริใช้บริิกั�ริ 

ม�กัยีิ�งข้ึ้�น	นอ็กัจี�กัคว�มท�้ท�ยีท�งด�้นสิ�งแวดลอ้็มและเทคโนโลยีี

แลว้	ยีงัมคีว�มท�้ท�ยีในเรืิ�อ็งขึ้อ็งคว�มผนัผวนขึ้อ็งริ�ค�นำ��มนัที�เกัดิ

จี�กัปั็จีจัียีภิ�ยีนอ็กั	อ็�ทิ	สงคริ�มริะหว่�งป็ริะเทศ	หริอื็ภิ�วะเศริษัฐกิัจี

ขึ้อ็งโลกัที�ค่อ็นข้ึ้�งถุดถุอ็ยี	 ทำ�ให้เกัิดคว�มผันผวนขึ้อ็งริ�ค�นำ��มัน 

ซึ่้�งทำ�ใหร้ิ�ค�นำ��มนัดิบโลกัสง้ข้ึ้�นอ็ย่ี�งม�กั	แตส่ำ�หริบัป็ริะเทศไทยีนั�น	 

ริฐับ�ลมกีัอ็งทนุริ�ค�นำ��มนัเชื�อ็เพีลงิชว่ยีริกััษั�เสถุยีีริภิ�พีขึ้อ็งริะดบั

ริ�ค�ขึ้�ยีป็ลีกันำ��มันเชื�อ็เพีลิงภิ�ยีในป็ริะเทศ	ซึ่้�งช่วยีลดผลกัริะทบ

ได้ม�กั

	 นอ็กัจี�กันี�สถุ�นกั�ริณแ์พีริร่ิะบ�ดขึ้อ็งโริคตดิเชื�อ็ไวริสัโคโริน�	

2019	(COVID-19)	 ในป็ี	2563	 ที�ส่งผลต่อ็ภิ�วะเศริษัฐกิัจีทั�วโลกั	

ตลอ็ดจีนเศริษัฐกัิจีขึ้อ็งป็ริะเทศไทยี	ซึ่้�งทำ�ให้ภิ�คกั�ริท่อ็งเที�ยีวขึ้อ็ง

ป็ริะเทศหดตวัลงอ็ยี�่งม�กัจี�กักั�ริที�นกััทอ่็งเที�ยีวชะลอ็กั�ริเดนิท�ง

เข้ึ้�ม�ในป็ริะเทศ	 ส่งผลกัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีหล�ยีป็ริะเภิท

จี�กัคว�มผันผวนท�งเศริษัฐกัิจีนี�ทำ�ให้กัำ�ลังซึ่ื�อ็ขึ้อ็งผ้้บริิโภิคลดลง

ต�มสภิ�พีเศริษัฐกัิจี	ผ้้บริิโภิคไม่จีับจี่�ยีใช้สอ็ยี	อ็ีกัทั�งกั�ริเดินท�ง

ทั�งในป็ริะเทศและต่�งป็ริะเทศลดลงอ็ย่ี�งม�กั	ส่งผลให้อ็ปุ็สงค์และ

อ็ปุ็ท�นขึ้อ็งนำ��มนัมคีว�มผนัผวนในชว่งสถุ�นกั�ริณ์แพีร่ิริะบ�ดขึ้อ็ง

โริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	 กัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนิน

ธัุริกัิจีหลักัขึ้อ็งบริิษััท	 ซึ่้�งถุือ็เป็็นคว�มเสี�ยีงในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็ง

บริิษััทที�มีคว�มสำ�คัญอ็ีกัเริื�อ็งหน้�ง

	 จี�กัสถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�ว	 ในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งบริิษััทนั�น 

จีะต้อ็งเผชญิกับัคว�มเสี�ยีงในริะดบัอ็งค์กัริที�หล�กัหล�ยี	และอ็�จีทำ�ให้ 

ธัุริกิัจีไม่บริริลุเป้็�หม�ยีต�มที�กัำ�หนดได้	 บริิษััทจี้งตริะหนักัถุ้ง 

คว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 โดยีถุือ็ว่�กั�ริบริิห�ริ 

คว�มเสี�ยีงเป็็นส่วนหน้�งขึ้อ็งวฒันธัริริมอ็งค์กัริ	เพีื�อ็ลดริะดบัคว�มเสี�ยีง	 

และป็้อ็งกัันหริือ็บริริเท�คว�มเสียีห�ยีที�อ็�จีเกัิดขึ้้�นในอ็น�คต	 และ

ยีังให้คว�มสำ�คัญเป็็นอ็ยี่�งยีิ�งกัับกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงต�มหลักั

ม�ตริฐ�นส�กัล	The Committee	of	Sponsoring	Organizations	

of	the	Treadway	Commission (COSO)	โดยีบริิษััทกัำ�หนดให้มี

กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงทั�วทั�งอ็งค์กัริ	(Enterprise	Risk	Management)	

ต�มกัริอ็บกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง COSO-ERM	2017	ซึ่้�งสอ็ดคล้อ็ง

กัับหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดีขึ้อ็งบริิษััท	

	 อ็ีกัทั�งยีังกัำ�หนดให้มีกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริคว�มเสี�ยีงด้�น 

คว�มยีั�งยีนื	 ซึ่้�งเป็็นคว�มเสี�ยีงที�เกัี�ยีวข้ึ้อ็งกับัป็ริะเดน็ด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	

(Environment)	สังคม	(Social)	และบริริษััทภิิบ�ล	(Governance)	

หริอื็	ESG	โดยีบร้ิณ�กั�ริป็ริะเดน็ด�้น	ESG	กับักั�ริจีดักั�ริคว�มเสี�ยีง

ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	(Enterprise	Risk	Management:	ERM)

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษัทัยีงัได้กัำ�หนดนโยีบ�ยีกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง

อ็งค์กัริ	เพีื�อ็ให้พีนักัง�นทุกัริะดับป็ฏิิบัติต�ม	และเพีื�อ็ให้กั�ริบริิห�ริ

จีัดกั�ริคว�มเสี�ยีงมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	จี้งได้มีกั�ริแต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริ

บริิห�ริคว�มเสี�ยีงโดยีมีป็ริะธั�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริ 

ผ้้จีัดกั�ริใหญ่	เป็็นป็ริะธั�นคณะกัริริมกั�ริ	ทำ�หน้�ที�ในกั�ริกัำ�หนด

นโยีบ�ยี	 กัริอ็บกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 กัำ�กัับด้แลและสนับสนุน

ให้กั�ริดำ�เนินง�นด้�นกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงอ็งค์กัริสอ็ดคล้อ็ง

กัับกัลยุีทธั์และเป้็�หม�ยีท�งธุัริกิัจี	 ส่งเสริิมและสนับสนุนให้ 

กั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงเป็็นส่วนหน้�งขึ้อ็งวัฒนธัริริมอ็งค์กัริ	พีริ้อ็มทั�ง 

ริ�ยีง�นสถุ�นะคว�มเสี�ยีง	กั�ริวเิคริ�ะห	์ป็ริะเมนิ	และบริิห�ริจีดักั�ริ 

คว�มเสี�ยีงต่อ็คณะกัริริมกั�ริบริิษััท	 และคณะกัริริมกั�ริตริวจีสอ็บ

อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	
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โค่รงสร้างกี่ารบริหารจัดกี่ารค่วามเส่�ยง (Disclosure 102-30) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยง

คณะทำำางาน
บริหารความเส่�ยง

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยง

(ส่วนบริหารความเส่�ยง)

ฝ่่ายตรวจสอบ 
ภายใน

คณะกรรมการบริษััท

ประธานเจ้าหน้าทำ่�บริหาร
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แนวที่างกี่ารบริหารจัดกี่ารค่วามเส่�ยง 

(Disclosure 102-11)

	 บริิษัทัมีกัริอ็บกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงโดยีใชห้ลกัักั�ริขึ้อ็ง	COSO	

Enterprise	Risk	Management	–Integrating	with	Strategy	and	

Performance	 (COSO-ERM)	 ซึ่้�งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงอ็งค์กัริ 

ต้อ็งดำ�เนินกั�ริควบค้่ไป็กัับกั�ริว�งแผนกัลยีุทธ์ัเพีื�อ็เพีิ�มม้ลค่�เพีิ�ม 

ใหกั้ับอ็งคก์ัริ	บริิษััทไดด้ำ�เนนิกั�ริวเิคริ�ะห์คว�มเสี�ยีงต�่งๆ	ที�จีะม� 

กัริะทบกัับอ็งค์กัริอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 โดยีเฉพี�ะอ็ยี่�งยีิ�งในด้�น 

สิ�งแวดล้อ็ม	สังคม	และบริริษััทภิิบ�ล	(ESG)	โดยีบริิษััทได้พีิจี�ริณ�

คว�มเสี�ยีงจี�กับริิบทภิ�ยีในและภิ�ยีนอ็กัอ็งคก์ัริ	และคว�มตอ้็งกั�ริ

คว�มค�ดหวังขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	 ริวมทั�งจีัดทำ�แผนบริิห�ริจีัดกั�ริ

คว�มเสี�ยีงอ็ยี่�งเป็็นร้ิป็ธัริริมคริอ็บคลุมทั�วทั�งอ็งค์กัริ	 โดยีมุ่งหวังที�

จีะลดริะดับคว�มเสี�ยีงด้�นต่�งๆ	ให้อ็ยี้่ในริะดับที�อ็งค์กัริยีอ็มริับได้	

และเพีื�อ็สริ�้งคว�มเชื�อ็มั�นใหก้ับัผ้ม้สีว่นไดเ้สยีีว�่	บริิษัทัจีะส�ม�ริถุ

ดำ�เนินธัุริกิัจีได้อ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็งภิ�ยีใต้กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงต่�งๆ	 ที�อ็�จี

เกัิดขึ้้�นและส่งผลกัริะทบต่อ็อ็งค์กัริ	

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทได้แต่งตั�งคณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	

เพีื�อ็ทำ�หน้�ที�ในกั�ริป็ริะส�นง�นกัับส่วนง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 นำ�

นโยีบ�ยีและริะบบกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงไป็ส้่กั�ริป็ฏิิบัติในริะดับ

กัริะบวนกั�ริขึ้อ็งหน่วยีง�นต่�งๆ	ในอ็งคก์ัริ	รัิบผดิชอ็บใหห้นว่ยีง�น 

ดำ�เนินกั�ริต�มกัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงโดยีมีกั�ริริะบุ	

วิเคริ�ะห์	 ป็ริะเมิน	 และจีัดกั�ริคว�มเสี�ยีง	 ริวมถุ้ง	 ติดต�มและ

ริ�ยีง�นคว�มคืบหน้�ขึ้อ็งแผนจัีดกั�ริคว�มเสี�ยีงริะดับหน่วยีง�น	 

ป็ริะส�นง�นและสื�อ็ส�ริเกัี�ยีวกัับม�ตริกั�ริจีัดกั�ริคว�มเสี�ยีง 

ไป็ยีังผ้้ริับผิดชอ็บให้ริับทริ�บ	 พีร้ิอ็มทั�งสริุป็ผลเพีื�อ็ริ�ยีง�นต่อ็ 

คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงทุกัไตริม�ส	เพีื�อ็ให้กั�ริดำ�เนินง�น

เกัิดผลสำ�เริ็จีได้ต�มวัตถุุป็ริะสงค์และเป็้�หม�ยีทั�งในริะยีะสั�น	และ

ริะยีะยี�วขึ้อ็งอ็งค์กัริอ็ยี่�งยีั�งยีืน
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ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน (Disclosure 103-3, Disclosure 102-15)

	 ในป็ี	2563	บริิษััทได้ทำ�กั�ริริะบุและป็ริะเมินคว�มเสี�ยีงริะดับอ็งค์กัริ	จีัดทำ�ตัวชี�วัดคว�มเสี�ยีง	(Key	Risk	Indicators	:	KRIs)	และกัำ�หนด

ริะดับคว�มเสี�ยีงที�ยีอ็มริับได้ภิ�ยีใต้ม�ตริกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงที�เหม�ะสม	พีริ้อ็มทั�งจีัดอ็บริมและให้คว�มริ้้เกัี�ยีวกัับกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง

ให้กัับคณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	ซึ่้�งเป็็นตัวแทนขึ้อ็งแต่ละหน่วยีธัุริกัิจีนำ�ไป็ป็ฏิิบัติ

มิติิด้านค่วามยั�งยืน ค่วามเส่�ยง

เศรัษฐกิจ คว�มเสี�ยีงจี�กัภิ�วะกั�ริแขึ้่งขึ้ัน

คว�มเสี�ยีงจี�กัคว�มผันผวนขึ้อ็งค่�ตล�ดและริ�ค�นำ��มัน

คว�มเสี�ยีงในกั�ริขึ้ยี�ยีกั�ริลงทุนในธัุริกัิจีเดิมและธัุริกัิจีใหม่

คว�มเสี�ยีงด้�นกั�ริบริิห�ริคว�มต่อ็เนื�อ็งท�งธัุริกัิจี

คว�มเสี�ยีงจี�กัคว�มผันผวนท�งเศริษัฐกิัจี	 อั็นเกิัดจี�กัสถุ�นกั�ริณ์แพีร่ิริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวรัิสโคโริน�	

2019	(COVID-19)	

สูังค์ม คว�มเสี�ยีงในกั�ริบริิห�ริทริัพียี�กัริบุคคล

คว�มเสี�ยีงจี�กัผลกัริะทบขึ้อ็งกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงนโยีบ�ยีภิ�คริัฐ	กัฎหม�ยี	ริะเบียีบ	และขึ้้อ็บังคับ

คว�มเสี�ยีงในด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีต่อ็ชุมชนและสังคม

สูิ�งแวัดลั�อม คว�มเสี�ยีงที�อ็�จีส่งผลกัริะทบด้�นสิ�งแวดล้อ็ม

	 บริิษััทได้ตริะหนกััถุง้คว�มเสี�ยีงที�อ็�จีกัอ่็ใหเ้กัดิผลกัริะทบตอ่็กั�ริดำ�เนนิธุักัจิี	ทั�งในป็จัีจีบัุนและอ็น�คต	หริอื็ป็ริะเด็นคว�มเสี�ยีงที�เกัดิใหม่	 

(Emerging	Risk)	 ซึ่้�งอ็�จีส่งผลกัริะทบต่อ็ฐ�นะกั�ริเงิน	 และผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท	 ริวมถุ้งกั�ริส้ญเสียีคว�มส�ม�ริถุในกั�ริแขึ้่งขึ้ัน	

บริิษัทัจีง้ไดม้กีั�ริริะบคุว�มเสี�ยีงที�เกัดิข้ึ้�นใหม	่ริวมถุง้ป็ริะเดน็คว�มเสี�ยีงด�้นคว�มยีั�งยีนื	คว�มเสี�ยีงด�้นสิ�งแวดลอ้็ม	สงัคม	และบริริษัทัภิบิ�ล	 

(ESG)	 ทั�งในมิติเศริษัฐกัิจี	 สังคม	 และสิ�งแวดล้อ็ม	 พีริ้อ็มม�ตริกั�ริในกั�ริจีัดกั�ริเพีื�อ็ริอ็งริับกัับคว�มเสี�ยีงที�อ็�จีเกัิดขึ้้�น	 เช่น	 คว�มเสี�ยีง 

จี�กักั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงด้�นเทคโนโลยีี	คว�มเสี�ยีงจี�กักั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงขึ้อ็งสภิ�พีภิ้มิอ็�กั�ศ	(Climate	Change)	ทำ�ให้เกัิดภิัยีแล้ง	อ็ุทกัภิัยี	

ซึ่้�งอ็�จีส่งผลต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	เป็็นต้น	โดยีมีริ�ยีละเอ็ียีดดังนี�
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ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) (Disclosure 102-29)

ค่วามเส่�ยงจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงด้านเที่ค่โนโลย่

	 ในปั็จีจีุบันเรืิ�อ็งขึ้อ็งกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงด้�นนวัตกัริริมและ

เทคโนโลยีี	(Disruptive	technology)	กัำ�ลงัเขึ้�้ม�มอี็ทิธัพิีลม�กัข้ึ้�น	

เพีริ�ะทุกัธัุริกัิจีต่�งกั็ใช้เทคโนโลยีีใหม่ๆ	 เขึ้้�ม�เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พี

ในกั�ริดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 เพีื�อ็สริ้�งศักัยีภิ�พีในกั�ริแขึ้่งขึ้ัน 

ให้เพีิ�มขึ้้�น	 อ็ีกัทั�งเทคโนโลยีียีังเขึ้้�ม�ช่วยีสริ้�งคว�มสะดวกัสบ�ยี

ให้กัับกั�ริใช้ชีวิตป็ริะจีำ�วันขึ้อ็งคนเริ�	 ชีวิตร้ิป็แบบใหม่	 (New	

Normal)	 ในโลกัดิจีิทัลกัำ�ลังขึ้ยี�ยีวงกัว้�งข้ึ้�นเรืิ�อ็ยีๆ	 นอ็กัจี�กันี�	

ริะบบเทคโนโลยีีส�ริสนเทศเป็็นอ็งค์ป็ริะกัอ็บสำ�คัญขึ้อ็งบริิษััทใน

กั�ริริอ็งรัิบกัริะบวนกั�ริท�งธุัริกัิจีและกั�ริป็ฏิิบัติง�นในด้�นต่�งๆ	

ขึ้อ็งบริิษััท	 คว�มเสี�ยีงที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�นจี�กัเทคโนโลยีีส�ริสนเทศ	 

(IT	Risk)	จี้งเป็็นอ็ีกัเริื�อ็งหน้�งที�บริิษััทต้อ็งเตริียีมกั�ริริอ็งริับ	ไม่ว่�จีะ

เป็็นในเริื�อ็ง	ภิัยีคุกัค�มท�งไซึ่เบอ็ริ์	(Cyber	Attack)	กั�ริบริิห�ริ 

จีัดกั�ริเทคโนโลยีีส�ริสนเทศภิ�ยีในขึ้อ็งบริิษััทให้ริอ็งรัิบกัับ 

กั�ริเติบโตขึ้อ็งธัุริกัิจี

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 ห�กักั�ริป็ริับตัวจี�กักั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงขึ้อ็งเทคโนโลยีี 

สมัยีใหม่เป็็นไป็อ็ย่ี�งริวดเริ็ว	 อ็�จีทำ�ให้บริิษััทเตรีิยีมกั�ริริอ็งริับ

ด้�นเทคโนโลยีี	 กั�ริพีัฒน�นวัตกัริริมให้ทันต่อ็กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	

ริวมถุ้งตอ็บสนอ็งต่อ็พีฤติกัริริมมนุษัยี์ในยีุคดิจีิทัลไม่ทันต่อ็กั�ริ

เป็ลี�ยีนแป็ลงที�เกัิดขึ้้�น	และห�กัเกัิดภิัยีคุกัค�มท�งไซึ่เบอ็ริ์	(Cyber	

Attack)	อ็�จีส่งผลให้กั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััทหยีุดชะงักัได้

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง : 

	 บริิษัทัจีง้มกีั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงด้�นเทคโนโลยีสี�ริสนเทศโดยี 

กัำ�หนดนโยีบ�ยีเทคโนโลยีีส�ริสนเทศซึ่้�งผ่�นกั�ริอ็นุมัติจี�กั 

คณะกัริริมกั�ริบริิษัทั	เพีื�อ็เป็็นแนวท�งในกั�ริบริิห�ริจีดักั�ริเทคโนโลยีี 

ส�ริสนเทศในภิ�พีริวมขึ้อ็งบริิษััท	 ซึ่้�งคริอ็บคลุมถุ้งนโยีบ�ยีด้�น

กั�ริริักัษั�คว�มมั�นคงป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งริะบบส�ริสนเทศ	(IT	security	

policy)	 เพีื�อ็ป็้อ็งกัันกั�ริโจีมตีท�งไซึ่เบอ็ริ์	(Cyber	Attack)	และ

ยีังมีกั�ริติดต�มเทคโนโลยีีใหม่ๆ	 ม�วิเคริ�ะห์ผลกัริะทบต่อ็ธัุริกัิจี	

กั�ริพัีฒน�ริะบบเทคโนโลยีีส�ริสนเทศเพีื�อ็เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีใน

กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นต่�งๆ	กั�ริพีัฒน�	Mobile	Application	ขึ้อ็ง

บริิษััท	ให้ส�ม�ริถุตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งผ้้บริิโภิค	เช่น	กั�ริ

ค้นห�ทำ�เลที�ตั�งขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 ตริวจีสอ็บคะแนนบัตริสม�ชิกั	

กั�ริแลกัแต้ม	 หริือ็กั�ริโอ็นแต้ม	 ฯลฯ	 ริวมถุ้งกั�รินำ�ริะบบ	 RPA	

(Robotic	Process	Automation)	 ม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น

เพีื�อ็ลดเวล�	ขึ้้อ็ผิดพีล�ด	ซึ่้�งช่วยีให้กั�ริทำ�ง�นนั�นมีป็ริะสิทธัิภิ�พี 

ม�กัข้ึ้�น	กั�ริจัีดทำ�แผนฉกุัเฉินและก้้ัคนืริะบบเทคโนโลยีสี�ริสนเทศ	

(IT	Disaster	Recovery	Plan)	เพีื�อ็ให้กั�ริดำ�เนินง�นด้�นเทคโนโลยีี

ส�ริสนเทศเป็น็ไป็ไดอ้็ยี�่งตอ่็เนื�อ็งไม่ให้หยีดุชะงกััเมื�อ็มภีิยัีคกุัค�ม

เกัิดข้ึ้�น	 และมีกั�ริทดสอ็บริวมทั�งทบทวนแผนให้สอ็ดคล้อ็งกัับ

สถุ�นกั�ริณ์ป็ัจีจีุบันด้วยี
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ค่วามเส่�ยงจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงของสภาพั 

ภ้มิอากี่าศ (Climate Change)

	 ป็ัจีจีุบันกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงสภิ�พีภิ้มิอ็�กั�ศเป็็นคว�มเสี�ยีงที�มี

คว�มท้�ท�ยีต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีเป็็นอ็ย่ี�งม�กั	 และมีแนวโน้มที�

จีะส่งผลกัริะทบอ็ยี่�งมีนัยีสำ�คัญทั�งด้�นเศริษัฐกัิจี	 สังคม	 ริวมถุ้ง 

สิ�งแวดลอ้็ม		เนื�อ็งจี�กัห�กัมกีั�ริใช้ทรัิพียี�กัริอ็ยี�่งไม่มีป็ริะสทิธัภิิ�พี 

หริือ็ไม่มีกั�ริเตริียีมพีริ้อ็มริับผลกัริะทบ	เช่น	ภิัยีแล้ง	หริือ็อ็ุทกัภิัยี

ที�กั่อ็ให้เกัิดคว�มส้ญเสียีต่อ็ชีวิตและทริัพียี์สิน	 ริวมถุ้งอ็ุณหภิ้มิที�

เป็ลี�ยีนแป็ลงอ็ยี่�งม�กัซึ่้�งส่งผลต่อ็ป็ริิม�ณผลิตผลท�งกั�ริเกัษัตริ	

โดยีปั็จีจัียีดังกัล่�ว	 ส่งผลให้กั�ริบริิโภิคนำ��มันผ่�นสถุ�นีบริิกั�ริ 

ในป็ริะเทศ	 โดยีเฉพี�ะในภิ�คเกัษัตริลดน้อ็ยีลง	 หริือ็ทำ�ให้บริิษััท 

ไม่ส�ม�ริถุจีดัส่งนำ��มัน	และเปิ็ดสถุ�นบีริิกั�ริได้ในพีื�นที�ที�เกัดิอ็ทุกัภิยัี	 

นอ็กัจี�กันี�ป็ัญห�ในเริื�อ็งขึ้อ็งฝุ�น	 PM	2.5	ที�เป็็นมลพีิษัในป็ัจีจีุบัน	

ซึ่้�งส�เหตุขึ้อ็งกั�ริเกัิด	 PM2.5	 ส่วนใหญ่เกิัดจี�กักั�ริเผ�ไหม้	 

ทั�งจี�กัเครืิ�อ็งยีนตข์ึ้อ็งยี�นพี�หนะต�่งๆ	และกั�ริเผ�วสัดตุ�่งๆ	จี�กั 

ผลกัริะทบขึ้อ็งกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงขึ้อ็งสภิ�พีภ้ิมอิ็�กั�ศ	ทั�งภิ�คริฐัและ

เอ็กัชน	ริวมถุ้งสังคม	จี้งมีกั�ริส่งเสริิมให้มีกั�ริใช้พีลังง�นทดแทน

เพีื�อ็สนบัสนนุพีลงัง�นสะอ็�ดที�เป็น็มติริตอ่็สิ�งแวดลอ้็ม	และภิ�คริฐั 

ยีังมีนโยีบ�ยีสนับสนุนริถุยีนต์ไฟฟ้�	 ให้ลดกั�ริใช้ริถุยีนต์ส่วนตัว

เพีื�อ็ลดป็ัญห�มลพีิษัดังกัล่�ว	

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 กัริะทบต่อ็โอ็กั�สในกั�ริดำ� เ นิน ธุัริ กิัจีขึ้อ็งบริิษััท	 ที� 

คว�มต้อ็งกั�ริใช้นำ��มันอ็�จีลดลง	 กั�ริป็ริะสบป็ัญห�ในกั�ริขึ้นส่ง

นำ��มันในพีื�นที�ที�ได้ริับผลกัริะทบจี�กัภิัยีธัริริมช�ติ	

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง : 

	 เพีื�อ็ริอ็งริบักับัผลกัริะทบที�อ็�จีเกัดิข้ึ้�น	บริิษัทัจีง้ได้มอ็งห�โอ็กั�ส 

จี�กักั�ริลงทุนในธุัริกิัจีใหม่	 ที�เกัี�ยีวเนื�อ็งกัับธุัริกิัจีในปั็จีจุีบัน	 เช่น	

ธัุริกิัจีป็�ล์มนำ��มันคริบวงจีริเพีื�อ็ต่อ็ยีอ็ดธุัริกิัจีพีลังง�นทดแทน	

ศ้นยี์บริิกั�ริและซึ่่อ็มบำ�ริุงริถุยีนต์และริถุบริริทุกัขึ้น�ดใหญ่	 ธัุริกัิจี

ริ้�นอ็�ห�ริและเคริื�อ็งดื�ม	เป็็นต้น	นอ็กัจี�กันี�	ยีังมีโคริงกั�ริติดตั�ง

โซึ่ล�ร์ิร้ิฟที�สถุ�นีบริิกั�ริ	 เพีื�อ็ลดป็ริิม�ณกั�ริใช้ไฟฟ้�และลดกั�ริ

ป็ล่อ็ยีกั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกั



44 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

ค่วามเส่�ยงด้านกี่ารบริหารค่วามติ่อเน่องที่าง

ธุรกิี่จ (Business Continuity Management)

	 จี�กัสถุ�นกั�ริณ์คว�มไม่แน่นอ็นต่�งๆ	 ที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�นได้

หล�กัหล�ยีร้ิป็แบบในป็ัจีจีุบัน	 ไม่ว่�จีะเป็็นภิัยีธัริริมช�ติหริือ็ 

ภิัยีจี�กัมนุษัยี์	 หริือ็จี�กัสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็

ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	ในป็ี	2563	ที�ส่งผลกัริะทบต่อ็กั�ริ 

ดำ�เนินธัุริกิัจีหล�ยีป็ริะเภิท	 ซึ่้�งบ�งธัุริกิัจีที�ได้ รัิบผลกัริะทบ 

อ็ ย่ี�งริุ นแริง	 หริื อ็บ�งธัุ ริ กิั จีที� มี กั �ริ เตริี ยีมกั�ริริอ็งริั บ

สถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�วยัีงไม่เพีียีงพีอ็ก็ัอ็�จีไม่ส�ม�ริถุดำ�เนิน

ธัุริกิัจีได้อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 อี็กัทั�งสถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�วยัีงส่งผลให้

อ็ุป็สงค์และอุ็ป็ท�นขึ้อ็งนำ��มันมีคว�มผันผวนในช่วงสถุ�นกั�ริณ์

แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	 2019	 (COVID-19)

กัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกัิจีหลักัขึ้อ็งบริิษััท	 ถุือ็เป็็นคว�มเสี�ยีง

ในกั�ริดำ�เนินธัุริกิัจีขึ้อ็งบริิษััทที� มีคว�มสำ�คัญอี็กัเรืิ�อ็งหน้�ง	 

ซึ่้�งภิัยีคุกัค�มเหล่�นี�อ็�จีกั่อ็ให้เกัิดผลกัริะทบหล�กัหล�ยีร้ิป็แบบ	

ทั�งต่อ็คว�มป็ลอ็ดภัิยีขึ้อ็งชีวิต	 ทริัพียี์สิน	 สังคม	 ชุมชนใกัล้เคียีง	

ริวมถุ้งคว�มเชื�อ็มั�นขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียี	

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 ห�กัไม่มีกั�ริเตริียีมกั�ริริอ็งริับอ็�จีทำ�ให้กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี 

ขึ้อ็งบริิษััทหยีุดชะงักั	ไม่ส�ม�ริถุดำ�เนินง�นได้อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง		

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง : 

	 บริิษััทได้เตรีิยีมคว�มพีร้ิอ็มริอ็งรัิบสถุ�นกั�ริณ์วิกัฤติต่�งๆ	

ที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�น	 ในส่วนขึ้อ็งสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็

ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	 	 บริิษััทได้ป็ริะเมินสถุ�นกั�ริณ์	

และวิเคริ�ะห์ผลกัริะทบที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�นต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็ง

บริิษััท	เช่น	Business	Operation	ในส่วนขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 

กั�ริขึ้นส่งนำ��มัน	 ธัุริกัิจีอ็ื�นๆ	 ขึ้อ็งบริิษััท	 ริวมทั�งผลกัริะทบ

ต่อ็คว�มป็ลอ็ดภิัยีและสุขึ้อ็น�มัยีขึ้อ็งพีนักัง�น	 ตลอ็ดจีนผ้้มี 

สว่นได้เสยีีทกุักัลุม่	เพีื�อ็กัำ�หนดม�ตริกั�ริและแผนริอ็งรัิบกั�ริดำ�เนิน

ธัรุิกัจิี	สำ�หริบัสถุ�นกั�ริณ์ที�เกัดิข้ึ้�นในด้�นต่�งๆ	นอ็กัจี�กันี�	บริิษััท

จีดัให้มแีผนบริิห�ริสภิ�วะวกิัฤตใินสถุ�นกั�ริณต์�่งๆ	เพีื�อ็ริะงบัเหตุ	 

เช่น	 แผนกั�ริป็้อ็งกัันและริะงับอ็ัคคีภิัยี	 แผนป็้อ็งกัันกั�ริ 

กัอ่็วนิ�ศกัริริม	แผนฉุกัเฉินท�งกั�ริแพีทย์ี	เป็น็ต้น	โดยีกัำ�หนดให้มี

กั�ริฝึกัซ้ึ่อ็มแผนเป็น็ป็ริะจีำ�ทกุัปี็	ทั�งภิ�ยีในบริิษัทั	ริวมถุง้หน่วยีง�น 

ภิ�คริัฐ	 หน่วยีง�นภิ�ยีนอ็กัที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งเพีื�อ็ให้พีนักัง�น	 และ 

ผ้้มีส่วนได้เสียี	เกัิดคว�มเชื�อ็มั�นว่�	ห�กัเกัิดสถุ�กั�ริณ์วิกัฤติขึ้้�นจีะ

ส�ม�ริถุนำ�แผนม�ป็ฏิิบัตไิด้จีริิง	และบริิษัทัยัีงได้จีดัทำ�แผนริอ็งรัิบ

กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	

ไว้ริอ็งริับสถุ�นกั�ริณ์คว�มเสี�ยีงที�อ็�จีทำ�ให้ธัุริกัิจีหยีุดชะงักั	โดยีม ี

กั�ริทบทวนให้คริอ็บคลุมกัับสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริค 

ติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	ที�อ็�จีมีกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง

จี�กัป็ัจีจีัยีต่�งๆ	อ็�ทิ	คว�มริุนแริงขึ้อ็งกั�ริแพีริ่ริะบ�ด	ม�ตริกั�ริ

ขึ้อ็งภิ�คริัฐ	เป็็นต้น	และทดสอ็บแผนฯ	เป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี	เพีื�อ็เป็็น 

กั�ริเตริียีมคว�มพีริ้อ็มให้บริิษััทส�ม�ริถุดำ�เนินธัุริกัิจีได้อ็ยี่�ง 

ต่อ็เนื�อ็งห�กัเกัิดสถุ�นกั�ริณ์วิกัฤติต่�งๆ	ได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	
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ค่วามเส่�ยงท่ี่�อาจส่งผู้ลกี่ระที่บด้านสิ�งแวดล้อม

	 ในกั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิีขึ้อ็งบริิษัทัอ็�จีมีกัจิีกัริริมที�สง่ผลกัริะทบต่อ็

สิ�งแวดลอ้็ม	และทำ�ใหเ้กัดิภิ�วะโลกัริอ้็นต�มม�	อ็�ท	ิริถุขึ้นสง่นำ��มนั 

ที�มีกั�ริป็ล่อ็ยีกั๊�ซึ่ค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์อ็อ็กัม�	 บริิษััทจี้งให้

คว�มสำ�คัญในกั�ริลดผลกัริะทบด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	 กั�ริบริิห�ริ

จีัดกั�ริกั�ริลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อ็ยีกั๊�ซึ่ค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์และ 

กั�๊ซึ่เริอื็นกัริะจีกั	ลดกั�ริใชพ้ีลงัง�นที�เกัดิจี�กักั�ริดำ�เนนิธัรุิกิัจีขึ้อ็ง

บริิษััทในด้�นต่�งๆ	

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 ห�กักั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััทอ็�จีก่ัอ็ให้เกิัดผลกัริะทบต่อ็ 

สิ�งแวดล้อ็ม	 จีะส่งผลกัริะทบต่อ็ภิ�พีลักัษัณ์ชื�อ็เสียีงขึ้อ็งบริิษััท	

และกัริะทบต่อ็คว�มเชื�อ็มั�นขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียีต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี

ขึ้อ็งบริิษััท

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง :  

	 บริิษััทได้ดำ�เนินโคริงกั�ริก่ัอ็สร้ิ�งสถุ�นีบริิกั�ริแบบป็ริะหยัีด

พีลังง�น	 โคริงกั�ริติดตั�ง	 Solar	Rooftop	 เพีื�อ็ผลิตไฟฟ้�สำ�หริับ

ใช้ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 เป็็นกั�ริส่งเสริิมกั�ริใช้พีลังง�นสะอ็�ด	 

และพีลังง�นทดแทน	กั�ริเป็ลี�ยีนหลอ็ดไฟเป็็นแบบ	 LED	ที�สถุ�นี

บริิกั�รินำ��มันเพีื�อ็ลดป็ริิม�ณกั�ริใช้ไฟฟ้�	 กั�ริเป็ิดจีำ�หน่�ยีนำ��มัน

ดเีซึ่ลหมนุเริว็	B10	ในสถุ�นบีริิกั�รินำ��มนั	สำ�หริบัริถุบริริทกุัขึ้น�ดใหญ่	 

และริถุขึ้นส่งที�สถุ�นีบริิกั�รินำ��มันพีีที	 เพีื�อ็สนับสนุนนโยีบ�ยี

พีลังง�นที�ยีั�งยีืนขึ้อ็งภิ�คริัฐ	 และเพีื�อ็เป็็นกัลไกัในกั�ริส่งเสริิม 

กั�ริใช้นำ��มนัดเีซึ่ลที�มส่ีวนผสมขึ้อ็งไบโอ็ดเีซึ่ลให้ม�กัข้ึ้�น	เป็็นกั�ริช่วยี 

ลดมลพีิษัจี�กัฝุ�นละอ็อ็งในอ็�กั�ศ	นอ็กัจี�กันี�ยีังมีกั�ริติดตั�งริะบบ

ควบคุมไอ็นำ��มัน	(Vapor	Recovery	Unit	:	VRU)	 ที�คลังนำ��มัน	 

สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 และริถุขึ้นส่งนำ��มันเชื�อ็เพีลิง	 สำ�หริับพีื�นที� 

ที�มีกั�ริควบคุมไอ็นำ��มัน	 ริวมถุ้งได้จีัดให้มีกั�ริตริวจีวัดและ

วิเคริ�ะห์ริะดับคว�มเข้ึ้มข้ึ้นขึ้อ็งส�ริเคมีอ็ันตริ�ยีในบริริยี�กั�ศ 

ขึ้อ็งสถุ�นที�ทำ�ง�น	และสถุ�นที�เกับ็ริกััษั�ส�ริเคมอี็นัตริ�ยี	โดยีจีดัห�

บริิษััทภิ�ยีนอ็กัเขึ้้�ม�ตริวจีคุณภิ�พีสิ�งแวดล้อ็มในสถุ�นีบริิกั�ริ	 

เพีื�อ็เป็็นกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริคว�มเสี�ยีงที�กั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท

อ็�จีส่งผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม

ความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษััทภิบาล (ESG) 
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ค่วามเส่�ยงจากี่กี่ารเกิี่ดนำ�ามันรั�วไหลจากี่

กี่ระบวนกี่ารดำาเนินงาน

	 กั�ริรัิ�วไหลขึ้อ็งนำ��มันและส�ริเคมีเป็็นหน้�งในเรืิ�อ็งที�บริิษััทให้

คว�มสำ�คัญในกั�ริริอ็งรัิบสถุ�นกั�ริณ์	 เนื�อ็งจี�กักั�ริรัิ�วไหลขึ้อ็ง 

นำ��มันและส�ริเคมีป็ริิม�ณม�กั	 หรืิอ็กั�ริรัิ�วไหลอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	

ส�ม�ริถุก่ัอ็ให้เกัิดผลกัริะทบทั�งต่อ็สิ�งมีชีวิต	 สุขึ้ภิ�พีขึ้อ็งมนุษัย์ี	

ตลอ็ดจีน	เศริษัฐกัิจี	สังคมและสิ�งแวดล้อ็มในพีื�นที�ได้		

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 อ็�จีส่งผลกัริะทบต่อ็ภิ�พีลักัษัณ์ชื�อ็เสียีงขึ้อ็งบริิษััท	 และ

กัริะทบต่อ็คว�มเชื�อ็มั�นขึ้อ็งผ้ม้ส่ีวนได้เสยีีต่อ็กั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิีขึ้อ็งบริิษััท

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง :  

	 บริิษััทจี้งให้คว�มสำ�คัญต่อ็กั�ริป็้อ็งกัันกั�ริรัิ�วไหล	 ควบค้่ไป็

กับักั�ริเตรีิยีมพีร้ิอ็มเพีื�อ็ตอ็บสนอ็งในกัริณีฉุกัเฉิน	และกั�ริติดต�ม

ตริวจีสอ็บกัริะบวนกั�ริริักัษั�คว�มป็ลอ็ดภิัยี	 และคว�มพีริ้อ็ม 

ใช้ง�นขึ้อ็งเครืิ�อ็งมือ็และอ็ุป็กัริณ์	 ถุัง	 ท่อ็	 ให้พีริ้อ็มใช้ง�นอ็ยี้่ 

อ็ยี่�งสมำ��เสมอ็	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทยัีงได้เข้ึ้�ริ่วมเป็็นสม�ชิกัใน

สม�คมอ็นุริักัษั์สภิ�พีแวดล้อ็มขึ้อ็งกัลุ่มอุ็ตส�หกัริริมนำ��มัน	(Oil	

Industry	Environmental	Safety	Group	Association	:	IESG	)	

ซึ่้�งมีวัตถุุป็ริะสงค์ในกั�ริยีกัริะดับม�ตริฐ�น	 และพีัฒน�พีนักัง�น 

ด้�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีและสิ�งแวดล้อ็ม	ริวมถุง้กั�ริเสริิมสร้ิ�งคว�มร่ิวมมือ็ 

กันัริะหว่�งผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริในธุัริกิัจีปิ็โตเลียีมขึ้น�ดใหญ่	ในกั�ริป้็อ็งกันั 

และแก้ัไขึ้ปั็ญห�นำ��มนัรัิ�วไหลลงแหล่งนำ��	และพีื�นดนิ	ริวมถุง้กั�ริริะงบั 

เหตุฉุกัเฉินต่�งๆ	 พีริ้อ็มกััน	 และกั�ริกัำ�หนดม�ตริกั�ริสำ�หริับ

ป็้อ็งกััน	 และแกั้ไขึ้ป็ัญห�กั�ริรัิ�วไหลขึ้อ็งนำ��มันลงส้่แม่นำ��สำ�หริับ

คลงันำ��มนัที�ส�ม�ริถุรัิบนำ��มันท�งนำ��	ซึ่้�งไดแ้ก่ั	คลงันำ��มันแมก่ัลอ็ง	

และคลังนำ��มันชุมพีริ	โดยีมีกั�ริเตริียีมซึ่้อ็มแผนในกั�ริขึ้จีัดมลพีิษั

ป็ริะจีำ�ท่�เริือ็สำ�หริับกั�ริขึ้นถุ่�ยีนำ��มันเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี	นอ็กัจี�กันี�	

บริิษัทัยัีงสนับสนุนให้บคุล�กัริขึ้อ็งบริิษัทั	ตลอ็ดจีนหน่วยีง�นภิ�ยีใน	

ริวมถุ้งช่วยีเหลือ็สนับสนุนหน่วยีง�นภิ�ยีนอ็กัที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งให้มี 

คว�มพีริ้อ็มต่อ็สถุ�นกั�ริณ์ฉุกัเฉินที�อ็�จีเกัิดขึ้้�นในทุกัริ้ป็แบบ			
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ค่วามเส่�ยงในด้านค่วามปลอดภัยติ่อชุี้มชี้น และ

สังค่ม

	 บริิษัทัป็ริะกัอ็บกัจิีกั�ริในธุัริกัจิีพีลงัง�นป็ริะเภิทนำ��มนัเชื�อ็เพีลิง 

และกั๊�ซึ่	LPG	โดยีคำ�น้งถุ้งคว�มป็ลอ็ดภิัยีต่อ็ชุมชน	สังคม	และ

สิ�งแวดล้อ็มเป็็นหลักั	 โดยีได้ป็ริะเมินคว�มเสี�ยีงและผลกัริะทบที�

อ็�จีเกิัดข้ึ้�นจี�กัสภิ�พีแวดล้อ็มภิ�ยีนอ็กัและภิ�ยีในที�เป็ลี�ยีนแป็ลง

ไป็อ็ย่ี�งสมำ��เสมอ็	เพีื�อ็นำ�ม�ป็รัิบป็รุิงกัริะบวนกั�ริดำ�เนนิง�น	และ

จีัดทำ�แผนริอ็งริับเพีิ�มเติม	 อี็กัทั�ง	 พัีฒน�และยีกัริะดับม�ตริฐ�น 

ด้�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีและสิ�งแวดล้อ็ม	 จี�กักั�ริป็ริะเมินคว�มเสี�ยีง

ด�้นคว�มป็ลอ็ดภิยัีตอ่็ชมุชน	สงัคม	และสิ�งแวดลอ้็ม	พีบว�่พีื�นที�เสี�ยีง 

ที�ตอ้็งมกีั�ริป็อ้็งกันัและควบคมุอ็ยี�่งมีนยัีสำ�คญั	คอื็	คลงันำ��มัน	สถุ�นี

บริิกั�รินำ��มนั	สถุ�นีบริิกั�ริแก๊ัส	LPG	และริถุขึ้นส่งนำ��มัน	เนื�อ็งจี�กั

นำ��มันเชื�อ็เพีลิงและกั๊�ซึ่	LPG	เป็็นวัตถุุไวไฟ	ห�กัพีนักัง�นป็ฏิิบัติ

หน�้ที�โดยีป็ริะม�ทเลนิเลอ่็	อ็�จีกัอ่็ใหเ้กัดิอ็บุตัเิหต	ุเชน่	กั�ริรัิ�วไหล	 

กั�ริริะเบิด	และไฟไหม้		เป็็นต้น	ทำ�ให้เกัิดคว�มเสียีห�ยีต่อ็ชีวิต	

ทริัพียี์สิน	และริวมถุ้งสิ�งแวดล้อ็ม

ผู้ลกัริะทบต่่อ็บริิษััท :  

	 อ็�จีส่งผลให้เกัิดคว�มไม่ไว้ว�งใจีขึ้อ็งขึ้อ็งคนในชุมชนและ

สังคม	 เกัิดข้ึ้อ็ร้ิอ็งเรีิยีนในแง่ลบต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััท	 

ส่งผลกัริะทบต่อ็ภิ�พีลักัษัณ์ชื�อ็เสียีงขึ้อ็งบริิษััท	 และส่งผลต่อ็ 

คว�มเชื�อ็มั�นขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียีด้วยี	 ริวมถุ้งฐ�นะกั�ริเงิน	 และ 

ผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััทอ็ยี่�งมีนัยีสำ�คัญ

ม�ต่ริกั�ริริอ็งรัิบคว�มเสำี�ยีง :  

	 บริิษััทได้กัำ�หนดม�ตริกั�ริเชิงริุกัเพีื�อ็ป้็อ็งกัันคว�มเสี�ยีง

ในด้�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีต่อ็ชุมชน	 สังคมและสิ�งแวดล้อ็ม	 บริิษััท

มีกั�ริยีกัริะดับกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีโดยีจีัดทำ�

ริะบบควบคุมคว�มเสี�ยีงที�สำ�คัญ	 อ็�ทิ	 กัิจีกัริริมส่งเสริิมและ 

สริ�้งคว�มตริะหนักัริ้ถุ้ง้อ็นัตริ�ยี	(Kiken	Yochi	Training)	กั�ริกัำ�หนด 

ดัชนีชี�วัดคว�มเสี�ยีง	 (Key	Risk	 Indicator)	 เพีื�อ็เฝ้�ริะวังและ 

เตือ็นภิัยีในกัิจีกัริริมควบคุมที�สำ�คัญ	 กั�ริใช้ริะบบ	 Behavior	

Based	Safety	เพีื�อ็ลดพีฤติกัริริมเสี�ยีงขึ้อ็งพีนักัง�น	สำ�หริบัในด้�น 

คว�มป็ลอ็ดภิยัีสถุ�นบีริกิั�รินำ��มนัและสถุ�นบีริกิั�ริแกัส๊	LPG	ไดม้ี 

กั�ริจีดัทำ�เป็น็ค้มื่อ็กั�ริป็ฏิิบตังิ�น	ค้ม่อื็วธิัปี็อ้็งกัันภิยัีและริะงบัเหตุ

ที�เกัดิข้ึ้�นใหก้ับัพีนกััง�นป็ริะจีำ�สถุ�น	ีริวมถุง้กั�ริฝกึัซึ่อ้็มแผนฉกุัเฉนิ

อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัปี็	 ในด้�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีคลังนำ��มัน	 

ได้มีกั�ริชี�แจีงพีนักัง�นเรืิ�อ็งกัฎริะเบียีบคว�มป็ลอ็ดภิัยีกั่อ็นเขึ้้� 

เขึ้ตพีื�นที�ไวไฟ	เป็็นต้น

 

	 นอ็กัจี�กันี�	บริิษัทัอ็ยี้ร่ิะหว่�งดำ�เนนิกั�ริจีดัทำ�ริะบบ	ISO	14001	 

ม�ตริฐ�นส�กัลเพีื�อ็กั�ริจีดักั�ริอ็�ชวีอ็น�มยัีและคว�มป็ลอ็ดภิยัี	และ	

ISO	45001	ม�ตริฐ�นริะบบกั�ริจีัดกั�ริสิ�งแวดล้อ็ม	(Environment	 

management	System)	 ที�คลงัแม่กัลอ็ง	 และคลงันำ��มนัพีษิัณุโลกั 

ข้ึ้�นด้วยี	เพีื�อ็พีฒัน�ม�ตริฐ�นในกั�ริดำ�เนนิง�นอ็ย่ี�งมปี็ริะสทิธัภิิ�พี	

อ็ีกัทั�งบริิษััทยีังได้มีกั�ริทำ�ป็ริะกัันภัิยีคุ้มคริอ็งคว�มเสียีห�ยีที�อ็�จี 

เกัดิขึ้้�น	ริวมถุ้งได้ดำ�เนินกั�ริสริ้�งคว�มเขึ้้�ใจี	ริับฟังคว�มคิดเห็น	

และสริ้�งคว�มสัมพีันธั์อ็ันดีกัับชุมชนที�อ็ยี้่อ็�ศัยีในพีื�นที�ใกัล้กัับ 

คลังนำ��มัน	อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งสมำ��เสมอ็

การสง่เสรมิวัฒนธุรรมการบรหิารความเสี�ยง
	 บริิษััทมุ่งมั�น	 สนับสนุน	 และส่งเสริิมวัฒนธัริริมด้�นกั�ริบริิห�ริ

จีดักั�ริคว�มเสี�ยีง	โดยีบริิษัทัไดใ้หค้ว�มริ้ค้ว�มเขึ้�้ใจีในกัริะบวนกั�ริและ

แนวท�งกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงแกัก่ัริริมกั�ริบริิษัทั	ผ้้บริิห�ริและพีนักัง�น 

อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 มีกั�ริจีัดทำ�สื�อ็ป็ริะช�สัมพีันธ์ัเกัร็ิดคว�มริ้้เกัี�ยีวกัับกั�ริ

บริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 ป็ัจีจีัยีเสี�ยีงต่�งๆ	 เผยีแพีริ่ให้พีนักัง�นทุกัริะดับ

ได้เริียีนริ้้	 มีกั�ริจีัดทำ�ขึ้่�วส�ริส่งให้ผ้้บริิห�ริได้รัิบทริ�บสถุ�นกั�ริณ์ 

คว�มเสี�ยีงในด้�นต่�งๆ	 จัีดอ็บริมให้คว�มร้้ิด้�นกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีง

แกั่ผ้้บริิห�ริ	 คณะทำ�ง�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีง	 และพีนักัง�น	 เพีื�อ็เป็็น 

กั�ริป็ล้กัฝังให้บุคล�กัริทุกัริะดับได้ตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญ	 และกั�ริมี

ส่วนร่ิวมรัิบผิดชอ็บในกั�ริดำ�เนินกั�ริด้�นบริิห�ริคว�มเสี�ยีงขึ้อ็งอ็งค์กัริ	

เพีื�อ็ใหเ้ป็น็สว่นหน้�งขึ้อ็งวฒันธัริริมที�นำ�ไป็ส้ก่ั�ริสริ�้งมล้ค�่เพีิ�มใหอ้็งคก์ัริ

และผ้้มีส่วนได้เสียี
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กี่ารบริหารห่วงโซ่อุปที่าน

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่ ค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญที�ริับทริ�บจีริริยี�บริริณธัุริกัิจีสำ�หริับ		

	 	 บริิษััทค้่ค้�	ริ้อ็ยีละ	70
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79
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การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 8. สู่งเสูรัิมการัเตั้ิบีโตั้ทางเศรัษฐกิจที� 

ตั้่อเน่�องค์รัอบีค์ลัุม แลัะย่ั�งย่่น การัจ�างงานเตั้็มที�

แลัะการัมีงานที�มีค์ุณค์่าสูำาหรัับีทุกค์น

8.7		 ใช้ม�ตริกั�ริที�มีป็ริะสิทธัิภิ�พี	เพีื�อ็ขึ้จีัด 

กั�ริใช้แริงง�นที�ถุ้กับังคับ	กั�ริค้�มนุษัยี์	 

และยีุติกั�ริใช้แริงง�นเด็กัทุกัริ้ป็แบบ

SDG 12 : สูรั�างหลัักปรัะกันให�มีรั้ปแบีบีการัผู้ลัิตั้แลัะการั

บีรัิโภค์ที�ย่ั�งย่่น

12.7		ส่งเสริิมกั�ริจีัดซึ่ื�อ็จีัดจี้�งให้มีกั�ริพีัฒน� 

อ็ยี่�งยีั�งยีืน

SDG16 สูังค์มสูงบีสูุข ยุ่ตั้ิธุรัรัม ไม่แบี่งแย่ก

16.5		ลดกั�ริทุจีริิตในตำ�แหน่งหน้�ที�และ 

กั�ริริับสินบนทุกัริ้ป็แบบ

เป้าหมาย่	 ค่้ค้�ริ�ยีสำ�คัญที�ได้ริับกั�ริตริวจีป็ริะเมินด้�น 

สิ�งแวดล้อ็มสังคม	และบริริษััทภิิบ�ล	(ESG)	9	ริ�ยี

จำานวันค์้่ค์�ารัาย่สูำาค์ัญที�ได�รัับี

การัตั้รัวัจปรัะเมินด�าน ESG 

8 รัาย่
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ความสำาคัญ (disclosure 103-1)

	 บริิษััทมุ่งมั�นที�จีะบริิห�ริห่วงโซ่ึ่อ็ุป็ท�นให้มีป็ริะสิทธิัภิ�พี	 

โดยีมุง่เนน้ที�กั�ริบริิห�ริและกั�ริสร้ิ�งคว�มสมัพัีนธัอ์็นัดร่ีิวมกับัค้ค่�้	 

โดยีกั�ริสนบัสนนุค้ค่�้	ใหด้ำ�เนนิธุัริกัจิีอ็ยี�่งมจีีริิยีธัริริม	ต�มริะเบยีีบ 

และวิธีักั�ริจัีดห�ขึ้อ็งบริิษััท	 เพีื�อ็ป็ริะโยีชน์ด้�นกั�ริบริิห�ริต้นทุน	

ด้�นป็ริะสิทธิัภิ�พีในกั�ริดำ�เนินง�น	 ด้�นกั�ริเสริิมสริ้�งคว�ม

ส�ม�ริถุในกั�ริแขึ้่งขึ้ันขึ้อ็งบริิษััท	 และกั�ริริ่วมมือ็กัันในกั�ริดำ�เนิน

ธัรุิกัจิีริว่มกัันอ็ย่ี�งตอ่็เนื�อ็ง	ริวมถุง้กั�ริมีสว่นร่ิวม	มีคว�มรัิบผดิชอ็บ 

ตอ่็สงัคม	ชมุชนและสิ�งแวดล้อ็ม	อ็กีัทั�ง	ร่ิวมกัันว�งแผนพีฒัน�ศกััยีภิ�พี 

ในกั�ริดำ�เนนิธัรุิกิัจี	เพีื�อ็นำ�ไป็ส้ก่ั�ริเตบิโตท�งธัรุิกิัจีร่ิวมกันัอ็ย่ี�งยีั�งยีนื	

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2) 

	 บริิษัทัได้มนีโยีบ�ยี	และแนวท�งในกั�ริจัีดห�และคัดเลอื็กัค้ค่�้	 

อ็ยี่�งมีริะบบ	เป็็นธัริริม	โป็ริ่งใส	และส่งเสริิมให้พีนักัง�นและค้่ค้�	

ยีด้ถืุอ็และป็ฏิิบัตติ�ม	จีริริยี�บริริณธุัริกิัจีสำ�หรัิบบริิษัทัค้ค้่�	(Supplier	 

Code	of	Conduct)	 อ็ยี่�งเคร่ิงครัิด	 ซึ่้�งคริอ็บคลุมทั�งในด้�น 

สทิธัมินษุัยีชน	คว�มป็ลอ็ดภิยัี	อ็�ชวีอ็น�มยัี	และสิ�งแวดลอ้็ม	ตลอ็ดจีน 

คว�มรัิบผดิชอ็บต่อ็สังคม	เพีื�อ็ป็อ้็งกันัและลดคว�มเสี�ยีงที�อ็�จีเกิัดข้ึ้�น 

ต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	สังคม	และสิ�งแวดล้อ็ม	

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทได้กัำ�หนดขัึ้�นตอ็นกั�ริป็ฏิิบัติง�นสำ�หริับ 

กั�ริจัีดซึ่ื�อ็จัีดจ้ี�ง	 และกัำ�หนดให้มีกั�ริป็ริะเมินผลกั�ริป็ฏิิบัติง�น 

ขึ้อ็งผ้้ค้�หลังส่งมอ็บสินค้�และบริิกั�ริ	เพีื�อ็ให้มั�นใจีว่�กั�ริซึ่ื�อ็สินค้�	

กั�ริว่�จี้�งเหม�ช่วง	 และกั�ริจี้�งง�นบริิกั�ริ	 เป็็นไป็อ็ยี่�งถุ้กัต้อ็ง	

เหม�ะสมต�มหลักัเกัณฑ์์ที�กัำ�หนดไว้	 ริวมทั�งมีกั�ริคัดเลือ็กัผ้้ขึ้�ยี

หริือ็ผ้้ให้บริิกั�ริริ�ยีใหม่อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธิัภิ�พีและป็ริะสิทธิัผล	 และ

มั�นใจีว่�ศักัยีภิ�พีขึ้อ็งผ้้ขึ้�ยีและผ้้ให้บริิกั�ริป็ัจีจีุบันที�อ็ยี้่ในบัญชี 

ริ�ยีชื�อ็ขึ้อ็งผ้ข้ึ้�ยี	หริอื็ผ้ใ้ห้บริิกั�ริที�อ็นมุตัแิล้ว	(Approved	Supplier	List)	 

จีะได้ริับกั�ริป็ริะเมินผลอ็ยี่�งสมำ��เสมอ็	

	 บริิษััทจีัดให้มีกัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงห่วงโซ่ึ่อ็ุป็ท�น	

เพีื�อ็พีิจี�ริณ�ป็ัจีจีัยีคว�มเสี�ยีงที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�นจี�กักั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็ง

ค้่ค้�	และริ่วมกัันห�แนวท�งในกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริคว�มเสี�ยีง	ไม่ให้

ส่งผลกัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งบริิษััทเพีื�อ็ให้กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี

เป็็นไป็ต�มเป็้�หม�ยี

ผู้ลการดำาเนินงาน (disclosure 103-3)

กี่ารจัดกี่ารค้่่ค่้า

	 บริิษััทได้จีัดทำ�จีริริยี�บริริณธัุริกัิจีสำ�หริับบริิษััทค้่ค้�	(Supplier	Code	of	Conduct)		คริอ็บคลุมป็ริะเด็นในด้�นเศริษัฐกัิจี	สังคม	และ

สิ�งแวดล้อ็ม	พีร้ิอ็มทั�งสื�อ็ส�ริจีริริยี�บริริณธัรุิกิัจีสำ�หรัิบบริิษัทัค้ค้่�	ริวมถุง้นโยีบ�ยีกั�ริต่อ็ต�้นกั�ริทจุีริิตคอ็ร์ิริบัชั�น	ใหแ้ก่ัค้ค่�้	ในธัรุิกิัจีนำ��มนั	

และธัุริกัิจี	Non-oil	ในกัลุ่มค้่ค้�หลักัได้ริับทริ�บ		เพีื�อ็ให้ค้่ค้�ใช้เป็็นแนวป็ฏิิบัติในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีอ็ยี่�งมีจีริิยีธัริริม	คำ�น้งถุ้งสิทธัิมนุษัยีชน	

เกัิดคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคม	ชุมชนและสิ�งแวดล้อ็ม	ริวมถุ้งป็ฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	อ็�ชีวอ็น�มัยีและสิ�งแวดล้อ็ม	โดยีบริิษััท 

มีกั�ริติดต�มกั�ริป็ฏิิบัติต�มจีริริยี�บริริณกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีขึ้อ็งค้่ค้�	(Supplier	Code	of	Conduct)	โดยีได้จีัดทำ�แบบป็ริะเมินตนเอ็งสำ�หริับ

ค้่ค้�โดยีให้ค้่ค้�ดำ�เนินกั�ริป็ริะเมินตนเอ็ง	(Self-assessment)	 และมีกั�ริเยีี�ยีมชมสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริขึ้อ็งค่้ค้�ที�มีนัยีสำ�คัญ	(Site	Visit)	 

ควบค้่กัันไป็ด้วยี

กี่ารประเมินตินเองสำาหรับค้่่ค่้า

ด้านจรรยาบรรณที่างธุรกิี่จ

(Business Ethics)

ด้านสิที่ธิมนุษยชี้นและแรงงาน 

(Labor Practice and  

Human Right)

ด้านค่วามปลอดภัยและ

อาช่ี้วอนามัย (Safety and 

Occupational Health)

ด้านสิ�งแวดล้อม  

(Environment)

• กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริ

• กั�ริป็ริะกัอ็บธัุริกัิจีด้วยี 

คว�มเป็็นธัริริม

• คว�มขึ้ัดแยี้งท�งผลป็ริะโยีชน์

• กั�ริริักัษั�ขึ้้อ็ม้ลอ็ันเป็็นคว�มลับ

• กั�ริใช้	และกั�ริด้แลทริัพียี์สิน	

ท�งป็ัญญ�

• กั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น

• กั�ริไม่เลือ็กัป็ฏิิบัติ

• กั�ริไม่บังคับใช้แริงง�น

• กั�ริคุ้มคริอ็งสิทธัิขึ้อ็ง

แริงง�น

• ค่�จี้�ง	สิทธัิป็ริะโยีชน์	

และริะยีะเวล�กั�ริทำ�ง�น

• คว�มป็ลอ็ดภิัยีและ 

สภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น

• อ็ุป็กัริณ์ป็้อ็งกัันอ็ันตริ�ยี 

ส่วนบุคคล

• กั�ริเตริียีมคว�มพีริ้อ็ม 

ในสถุ�นกั�ริณ์ฉุกัเฉิน

• ป็ฎิบัติต�มกัฎหม�ยี	ริะเบียีบ	

ขึ้้อ็บังคับ	และม�ตริฐ�น 

ด้�นสิ�งแวดล้อ็ม

• ใช้ทริัพียี�กัริอ็ยี่�งคุ้มค่�	และ

ลดผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม

• คว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคม	

(Corporate	Social	 

Responsibility)



50 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

	 ทั�งนี�	 ในป็ี	2563	 บริิษััทอ็ยี้่ริะหว่�งดำ�เนินกั�ริพีัฒน�ริะบบ

เทคโนโลยีีส�ริสนเทศเพีื�อ็ม�ช่วยีสนับสนุนในกั�ริดำ�เนินกั�ริ 

ด้�นคว�มยีั�งยีืนริ่วมกัับค้่ค้�	 	 โดยีกัำ�หนดให้มีกั�รินำ�จีริริยี�บริริณ

ธัุริกัิจีสำ�หริับบริิษััทค้่ค้�	(Supplier	Code	of	Conduct)	และแบบ

ป็ริะเมนิตนเอ็งขึ้อ็งค้ค่�้ในด�้นสิ�งแวดลอ้็ม	สงัคม	และบริริษัทัภิบิ�ล	 

(ESG)	 เขึ้้�ริะบบ	 เพีื�อ็ให้ค้่ค้�ริ�ยีใหม่	 ได้ทำ�กั�ริป็ริะเมินกั่อ็นมี 

กั�ริจีดัซึ่ื�อ็จีดัจี�้งกับับริิษัทั	ริวมถุง้ค้ค่�้ริ�ยีป็จัีจีบุนัไดม้กีั�ริป็ริะเมนิ

ต�มริอ็บริะยีะเวล�ที�กัำ�หนด	 ซึ่้�งกั�ริพัีฒน�ริะบบเทคโนโลยีี

ส�ริสนเทศดังกัล่�ว	 ยัีงเป็็นกั�รินำ�เทคโนโลยีีเขึ้้�ม�ช่วยีป็รัิบป็รุิง

กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นและเพีิ�มป็ริะสิทธิัภิ�พีในกัริะบวนกั�ริจัีดซึ่ื�อ็ 

จีัดจี้�ง	ริวมถุ้งอ็ำ�นวยีคว�มสะดวกัให้กัับค้่ค้�ม�กัขึ้้�นด้วยี

กี่ารบริหารจัดกี่ารค่วามเส่�ยงค้่่ค่้า

	 บริิษััทได้พีัฒน�กัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยีงห่วงโซึ่่อ็ุป็ท�น	

คริอ็บคลุมค้่ค้�กัลุ่มจีัดซึ่ื�อ็นำ��มัน	จีัดซึ่ื�อ็ทั�วไป็	จีัดซึ่ื�อ็วิศวกัริริม	และ

จีดัซึ่ื�อ็ขึ้อ็งธุัริกิัจี	Non-oil	โดยีมีกั�ริดำ�เนินกั�ริจัีดกัลุม่ค้ค้่�หลกััต�ม

หลักัเกัณฑ์์ด้�นม้ลค่�กั�ริสั�งซึ่ื�อ็สินค้�และบริิกั�ริ	 และคว�มสำ�คัญ

ขึ้อ็งสินค้�และบริิกั�ริต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััท	 ซึ่้�งพีิจี�ริณ�

ป็ริะกัอ็บกัับด้�นกั�ริพี้�งพี�ค้่ค้�ด้วยี	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทได้พีัฒน�

เกัณฑ์ก์ั�ริป็ริะเมินคว�มเสี�ยีงด้�นคว�มยีั�งยืีนสำ�หรัิบค่้ค้�	เพีื�อ็นำ�ไป็ 

ป็ริะเมินคว�มเสี�ยีงด้�นคว�มยีั�งยีืนขึ้อ็งค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญขึ้อ็งบริิษััท	 

ที�อ็�จีมโีอ็กั�สในกั�ริเกัดิคว�มเสี�ยีงด�้น	ESG	และอ็�จีสง่ผลกัริะทบ 

ในด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	สงัคม	และบริริษัทัภิบิ�ล	ต�มมติขิึ้อ็งกั�ริพัีฒน� 

คว�มยีั�งยีืน	โดยีมีหน่วยีง�นที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งในกั�ริดำ�เนินง�นด้�น	ESG	

อ็�ท	ิฝ��ยีคว�มป็ลอ็ดภิยัีและสิ�งแวดลอ้็ม	ฝ��ยีบริิห�ริทริพัียี�กัริบคุคล	

ฝ��ยีกัำ�กัับดแ้ลกัิจีกั�ริ	 ฝ��ยีป็ริะกัันและบริิห�ริริะบบคุณภิ�พี	 และ

หนว่ยีง�นจีดัซึ่ื�อ็ขึ้อ็งทกุัหนว่ยีธัรุิกัจิี	ดำ�เนนิกั�ริเขึ้�้ตริวจีป็ริะเมนิค้ค่�้	

(ESG	Audit)	ซึ่้�งเป็็นกั�ริตริวจีป็ริะเมินกั�ริป็ฏิิบัติง�นขึ้อ็งค้่ค้�ต�ม

จีริริยี�บริริณค่้ค้�ที�บริิษัทักัำ�หนดไว้ และเยีี�ยีมชมสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ 

ขึ้อ็งค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ	 เพีื�อ็ริ่วมกัันบริิห�ริจัีดกั�ริคว�มเสี�ยีงที�อ็�จีเกิัด

ขึ้้�นจี�กัค้่ค้�ให้เติบโตริ่วมกัันอ็ยี่�งยีั�งยีืน

กัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยีงห่วงโซึ่่อ็ุปท�น

การจัดกลุ่มคู่ค้า
• ม้ลค่่ากี่ารสั�งซื�อสินค่้า / บริกี่าร

• ค่วามสำาคั่ญ่ของสินค่้า / บริกี่ารติ่อกี่ารดำาเนินธุรกิี่จของบริษัที่

• กี่ารพึั�งพัาค้่่ค่้า

การป็ระเมินความเสี�ยง
ประเมินค่วามเส่�ยงด้านค่วามยั�งยืนกัี่บค้่่ค่้าติามเกี่ณฑ์์  

ด้านสิ�งแวดล้อม สังค่ม และบรรษัที่ภิบาล

การจัดการความเสี�ยง
• Site Visit

• Audit

1

2

3 ค้่่ค่้าท่ี่�ม่ค่วามเส่�ยงระดับส้ง
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	 ในป็ี	2563	บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริจีัดกัลุ่มค้่ค้�หลักัเพีื�อ็แบ่งค้่ค้�

อ็อ็กัเป็น็กัลุม่ค่้ค�้ริ�ยีสำ�คญั	(Critical	Supplier)	และกัลุม่ค้ค่�้ทั�วไป็	

(Non-Critical	Supplier)	จี�กัค้ค่�้หลกััที�มมีล้ค�่กั�ริสั�งซึ่ื�อ็สนิค้�และ

บริิกั�ริอ็ยี้่อ็ยี้่ในกัลุ่ม	Top	Spending	ซึ่้�งมีสัดส่วน	80%	ขึ้อ็งม้ลค่� 

กั�ริสั�งซึ่ื�อ็ทั�งหมดแต่ละหน่วยีธัุริกัิจี	จีำ�นวน	133	ริ�ยี	และพีิจี�ริณ�

คว�มสำ�คัญขึ้อ็งสินค้�และบริิกั�ริต่อ็กั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััท	 

ริวมทั�งพีิจี�ริณ�ริะดับขึ้อ็งกั�ริพี้�งพี�ค้่ค้�ริ่วมด้วยี	 ทำ�ให้ส�ม�ริถุ 

จีัดกัลุ่มค้่ค้�ได้เป็็นกัลุ่มค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญ	(Critical	Supplier)	จีำ�นวน	 

9	ริ�ยี	คดิเป็น็	7%	ขึ้อ็งกัลุม่ค้ค่�้หลกัั	และดำ�เนนิกั�ริวเิคริ�ะห	์ป็ริะเมนิ

คว�มเสี�ยีงด้�นคว�มยีั�งยืีนขึ้อ็งค้ค้่�ริ�ยีสำ�คญัทั�งหมด	โดยีมีป็ริะเด็น

คว�มเสี�ยีงหลักัๆ	อ็�ทิ	คว�มเสี�ยีงจี�กักั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งค้ค้่�ที�อ็�จี

ส่งผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	คว�มเสี�ยีงจี�กัสถุ�นที�ป็ฏิิบัติง�นหริือ็

โริงง�น	สริ�้งผลกัริะทบตอ่็ชมุชนโดยีริอ็บ	คว�มเสี�ยีงจี�กักั�ริสง่มอ็บ 

สินค้�และบริิกั�ริไม่ทันต�มกัำ�หนด	 เป็็นต้น	 และทีม	 ESG	Audit	 

ขึ้อ็งบริิษัทัได้ดำ�เนนิกั�ริเข้ึ้�ตริวจีป็ริะเมินค้ค่�้ด�้น	ESG	และเยีี�ยีมชม 

สถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริขึ้อ็งค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญในป็ี	2563	ได้จีำ�นวน	8	ริ�ยี	

คิดเป็็น	89%	จี�กัจีำ�นวนค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญทั�งหมด	9	ริ�ยี	เนื�อ็งจี�กัติด

ป็ัญห�จี�กัสถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งไวริัส	COVID-19	ทำ�ให้

ต้อ็งมีกั�ริเลื�อ็นกั�ริดำ�เนินกั�ริเขึ้้�ตริวจีป็ริะเมินค้่ค้�	(ESG	Audit)	

อ็อ็กัไป็กั่อ็น	 โดยีค้่ค้�ริ�ยีสำ�คัญอ็ีกั	1	 ริ�ยี	 มีแผนที�จีะดำ�เนินกั�ริ

เขึ้้�ตริวจีป็ริะเมินในป็ี	2564	ต่อ็ไป็

	 ทั�งนี�	 เมื�อ็ดำ�เนินกั�ริตริวจีป็ริะเมินค้่ค้�ด้�น	 ESG	 แล้ว	

บริิษััทจีะนำ�ส่งริ�ยีง�นกั�ริตริวจีป็ริะเมินให้กัับบริิษััทค้่ค้�	 เพีื�อ็ให้ 

คำ�แนะนำ�ให้ค้่ค้�นำ�ไป็ดำ�เนินกั�ริพีัฒน�ป็ริับป็ริุงกัริะบวนกั�ริ

ดำ�เนินง�นด้�น	 ESG	 ให้ดียีิ�งข้ึ้�น	 และเป็็นกั�ริลดคว�มเสี�ยีงไม่ให้

ส่งผลกัริะทบต่อ็กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีริ่วมกััน	

ค้่่ค่้าหลักี่

กี่ลุ่ม Top Spending ทัี่�งหมด

133 ราย

ค้่่ค่้าทัี่�วไป 

(Non-Critical Supplier)

124 ราย (93%)

ค้่่ค่้ารายสำาคั่ญ่ 

(Critical Supplier)

9 ราย (7%)

ติรวจประเมินค้่่ค่้ารายสำาคั่ญ่ 

(ESG Audit)

8 ราย (89%)

เน่อ็งจี�กัติ่ดปัญห�สำถ�นกั�ริณ์

กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขอ็งไวรัิสำ 

COVID-19 ค้่ค��อ็ีกั 1 ริ�ยี  

จีะเล่อ็นไปต่ริวจีในปี 2564

100%
ค้่ค��ริ�ยีสำำ�คัญที�ได�รัิบ

กั�ริปริะเมินคว�มเสำี�ยีง

ด��นคว�มยัี�งยีืน 
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กี่ารพััฒนาศักี่ยภาพัค้่่ค่้าและกี่ารเสริมสร้าง 

ค่วามสัมพัันธ์กัี่บค้่่ค่้า

	 บริิษััท	มุง่ส่งเสริิมและสร้ิ�งคว�มสัมพีนัธัท์ี�ด	ีสริ�้งกั�ริมีสว่นร่ิวม 

กัับค้่ค้�ทั�งริ�ยีใหญ่และริ�ยีย่ีอ็ยีอ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็ง	 ไม่ว่�จีะเป็็นกั�ริ

ป็ริะชุมห�ริือ็ถุ้งแนวท�งกั�ริดำ�เนินง�นริ่วมกััน	 กั�ริป็ริะชุมชี�แจีง 

ขัึ้�นตอ็นกั�ริทำ�ง�นที�มกีั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	รัิบฟังคว�มคิดเห็น	ข้ึ้อ็เสนอ็แนะ 

จี�กักัลุ่มค้่ค้�	 โดยีในป็ี	 2563	 ฝ��ยีจัีดซึ่ื�อ็ได้มีกั�ริจัีดป็ริะชุม 

ผ้้ริับเหม�จีำ�นวน	5	คริั�ง	เพีื�อ็ให้ส�ม�ริถุส่งมอ็บสินค้�และบริิกั�ริได้

อ็ยี�่งมปี็ริะสทิธัภิิ�พี	ริวมถุง้กั�ริเข้ึ้�ริว่มกัจิีกัริริมสร้ิ�งคว�มสมัพีนัธัท์ี� 

ค้่ค้�จีัดขึ้้�นทั�งในด้�นเศริษัฐกัิจี	สังคม	และสิ�งแวดล้อ็ม	นอ็กัจี�กันี�	 

บริิษััทยีังมีกั�ริสื�อ็ส�ริแนวท�งในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	 แนวท�งในกั�ริ

บริิห�ริจีดักั�ริคว�มยีั�งยีนื	นโยีบ�ยีกั�ริจีดัซึ่ื�อ็จีดัห�ขึ้อ็งบริิษััท	ริวมทั�ง 

มีกั�ริสื�อ็ส�รินโยีบ�ยีกั�ริต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิตคอ็ริ์ริัป็ชั�น	จีริริยี�บริริณ 

ธัุริกัิจีให้กัับค่้ค้�ทุกัริ�ยี	 และมีกั�ริจีัดกัลุ่มค้่ค้�โดยีพีิจี�ริณ� 

จี�กัสัดส่วนม้ลค่�กั�ริซึ่ื�อ็สินค้�และบริิกั�ริ	 โดยีค้่ค้�ที�มีนัยีสำ�คัญ

ต�มเกัณฑ์ท์ี�กัำ�หนดจีะกัำ�หนดใหม้กีั�ริลงน�มรัิบทริ�บจีริริยี�บริริณ

ธัุริกิัจีสำ�หรัิบบริิษััทค้่ค้�	 เพีื�อ็ให้ค้่ค้�ใช้เป็็นแนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติ 

ให้สอ็ดคล้อ็งกัับนโยีบ�ยีขึ้อ็งบริิษััท

	 ทั�งนี�	ในกั�ริเขึ้้�ตริวจีป็ริะเมินค้่ค้�ด้�น	ESG	บริิษััทได้ริ่วมให้ 

คำ�แนะนำ�และขึ้้อ็เสนอ็แนะในกั�ริพีัฒน�กัริะบวนกั�ริดำ�เนินง�น

ด้�น	 ESG	 เพีื�อ็เสริิมสร้ิ�งศักัยีภิ�พีในกั�ริพีัฒน�คว�มยีั�งยีืนให้แก่ั

บริิษัทัค้ค้่�	และนำ�ไป็เป็น็แนวท�งในกั�ริดำ�เนนิง�นด้�นคว�มยีั�งยีนื	 

อ็ีกัทั�งบริิษััทค้่ค้�ได้มีกั�ริแบ่งป็ันและให้คำ�แนะนำ�เกัี�ยีวกัับแนวท�ง

กั�ริดำ�เนินง�น	 ทำ�ให้ทีมง�นขึ้อ็งบริิษััทได้เริียีนริ้้	 เพีื�อ็กั�ริพีัฒน�

และป็รัิบป็รุิงกัริะบวนกั�ริขึ้อ็งบริิษััทได้อี็กัด้วยี	 ซึ่้�งถืุอ็เป็็นกั�ริ 

แบง่ปั็นป็ริะสบกั�ริณท์ำ�ง�นและสริ�้งคว�มสมัพีนัธัท์ี�ดตีอ่็กันั	เพีื�อ็ให้ 

ส�ม�ริถุดำ�เนินธัุริกัิจีริ่วมกัันและเติบโตริ่วมกัันอ็ยี่�งยีั�งยีืนต่อ็ไป็
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กี่ารบริหารค่วามสัมพัันธ์และค่วามรับผิู้ดชี้อบต่ิอล้กี่ค้่า 

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่	คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�แฟรินส์ไชส์	

	 	 ริ้อ็ยีละ	80

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 8  สู่งเสูรัิมการัเตั้ิบีโตั้ทางเศรัษฐกิจที� 

ตั้่อเน่�องค์รัอบีค์ลัุม แลัะย่ั�งย่่น การัจ�างงานเตั้็มที� แลัะ

การัมีงานที�มีค์ุณค์่าสูำาหรัับีทุกค์น

8.1	 ริักัษั�กั�ริเจีริิญเติบโตท�งเศริษัฐกัิจี

8.2		 เพีิ�มคว�มหล�กัหล�ยีท�งเศริษัฐกัิจี	 

ยีกัริะดับเทคโนโลยีีและนวัตกัริริมริวมถุ้ง 

มุ่งเน้นกั�ริสริ้�งม้ลค่�เพีิ�มและสนับสนุนกั�ริใช้

แริงง�นในภิ�คอ็ุตส�หกัริริม

2561

87

86

82

2562

2563

หมาย่เหตุั้ : กัลุม่ลก้ัค้�แฟรินไชส์	หม�ยีถุง้	เจี�้ขึ้อ็งสิทธิักั�ริเช่�ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มนั	 
(Dealer	Owned	Dealer	Operated)	 โดยีสถุ�นีบริิกั�รินำ��มันป็ริะเภิท	 DODO	 
จีะรัิบซึ่ื�อ็นำ��มันม�จี�กับริิษััท	 และบริิษััทย่ีอ็ยีที�เป็็นผ้้ค้�นำ��มันต�มม�ตริ�	 10	 
ทั�งนี�	บริิษััทจีะเป็็นผ้้ให้คำ�แนะนำ�	ช่วยีเหลือ็	แกั่ตัวแทนจีำ�หน่�ยีนำ��มันเหล่�นี�	 เช่น	
กั�ริอ็อ็กัแบบแป็ลนสถุ�นี	กั�ริลงทุน	และกั�ริบริิห�ริง�น
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 คว�มท้�ท�ยีอ็ยี่�งหน้�งขึ้อ็งกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีในป็ัจีจีุบัน	 ไม่ใช่

แคพ่ีฒัน�นวตักัริริมใหม้คีณุภิ�พีและแตกัต�่งเท�่นั�น	เพีริ�ะป็จัีจุีบัน

พีฤติกัริริมผ้้บริิโภิคมีคว�มหล�กัหล�ยีและซึ่ับซึ่้อ็นม�กัข้ึ้�น	 บริิษััท

จี้งมุ่งมั�นที�จีะเข้ึ้�ใจีพีฤติกัริริมผ้้บริิโภิคอ็ย่ี�งล้กัซ้ึ่�ง	 เพีื�อ็ตอ็บสนอ็ง 

คว�มต้อ็งกั�ริลก้ัค้�ที�ไม่มวีนัสิ�นสดุ	และตริงใจีลก้ัค้�ยีิ�งข้ึ้�น	ควบค่้ไป็กัับ

คว�มรัิบผิดชอ็บต่อ็สังคม	และสิ�งแวดล้อ็ม	เพีื�อ็ให้ลก้ัค้�เกัดิคว�มเชื�อ็มั�น 

และเกัิดคว�มพีอ็ใจีส้งสุด	 ผ่�นกั�รินำ�เทคโนโลยีีส�ริสนเทศที� 

ทนัสมยัีม�เป็น็ส่วนหน้�งในกั�ริพัีฒน�ผลติภิณัฑ์แ์ละบริิกั�ริ	ตลอ็ดจีน 

สริ้�งคว�มสัมพีันธั์ที�ดีกัับล้กัค้�อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งในริะยีะยี�ว

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

	 เพีื�อ็ให้ธัุริกัิจีส�ม�ริถุกั้�วฝ��กัริะแสคว�มท้�ยีท�ยีต่�งๆ	 และ

เกัดิกั�ริพีฒัน�เป็น็ธัรุิกัจิีใหม	่ๆ 	ภิ�ยีใตร้้ิป็แบบ	Customer	Centric	 

ที�เป็็นสินค้�หริือ็บริิกั�ริ	ซึ่้�งเขึ้้�ใจีคว�มริ้้ส้กั	และคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็ง

ผ้้บริิโภิคเป็็นหลักั	 จีนสร้ิ�งผลตอ็บแทน	 สริ้�งม้ลค่�เพีิ�มที�ดีให้กัับ 

อ็งค์กัริได้อ็ย่ี�งมั�นคงและยีั�งยีืน	 บริิษััทมีกั�ริพัีฒน�แนวท�ง 

กั�ริบริิห�ริล้กัค้�สัมพีันธั์ให้มีป็ริะสิทธัิภิ�พียีิ�งข้ึ้�น	 เพีื�อ็เสริิมสร้ิ�ง 

คว�มพี้งพีอ็ใจี	 และคว�มผ้กัพีันขึ้อ็งล้กัค้�	 ผ่�นกั�รินำ�ริะบบ	 

Customer	Relationship	Management	 (CRM)	 ม�ใช้ในกั�ริ

บริิห�ริจีดักั�ริลก้ัค�้สมัพีนัธั	์ริวมถุง้ไดม้กีั�ริจีดัตั�งคณะทำ�ง�นสำ�ริวจี 

คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�	 เพีื�อ็นำ�คว�มคิดเห็นและขึ้้อ็เสนอ็แนะ

ต�่งๆ	ไป็ป็ริบัป็ริงุ	พีฒัน�สนิค�้และบริิกั�ริใหต้ริงกับัคว�มตอ้็งกั�ริ

ขึ้อ็งลก้ัค�้ม�กัข้ึ้�นกัว�่เดมิ	และอ็อ็กัแบบโป็ริแกัริมที�ตอ็บโจีทยีล์ก้ัค�้

แต่ละกัลุ่ม	หริือ็ Nano	Segment อ็ยี่�งคริอ็บคลุม	

	 นอ็กัจี�กันี�	 ฐ�นขึ้้อ็ม้ลล้กัค้�จีะนำ�ม�เป็็น Big	 Data 

ที�จีะนำ�ม�ใช้ในกั�ริวิเคริ�ะห์เพีื�อ็ทำ�คว�มเข้ึ้�ใจีผ้้บริิโภิคม�กัข้ึ้�น	 

เพีื�อ็นำ�ม�อ็อ็กัแบบแคมเป็ญและบริิกั�ริที�	“ตริงใจี”	ต�มคว�มต้อ็งกั�ริ 

ล้กัค้�ในแต่ละกัลุ่ม	 ซึ่้�งร้ิป็แบบจีะมีทั�งกั�รินำ�ฐ�นขึ้้อ็ม้ลขึ้อ็งล้กัค้�

ม�ต่อ็ยีอ็ดวิเคริ�ะห์พีฤติกัริริมเพีื�อ็อ็อ็กัแบบแคมเป็ญและบริิกั�ริให้

ตอ็บโจีทย์ีคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�	 ริวมถุ้งกั�ริทำ�แคมเป็ญร่ิวมกัับ

พีันธัมิตริร้ิ�นค้�ต่�งๆ	 ซึ่้�งจีะมีกั�รินำ�คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งพีันธัมิตริ 

ม�ทำ�กั�ริวิเคริ�ะห์โดยีทีม	Data	scientist	เพีื�อ็พิีจี�ริณ�ว่�พีฤติกัริริม

ล้กัค้�แบบไหนส�ม�ริถุตอ็บโจีทย์ีค้่ค้�หริือ็พีันธัมิตริขึ้อ็งบริิษััท 

ม�กัที�สดุ	ก่ัอ็นจีะพีฒัน�เป็น็แคมเป็ญตอ่็ไป็	พีร้ิอ็มกัันนี�	บริิษัทัยีงัคง 

มุ่งที�จีะมอ็งห�พีันธัมิตริท�งธัุริกัิจีริ�ยีใหม่	 เพีื�อ็สริ้�งป็ริะสบกั�ริณ์

ใหม่ๆ 	ใหล้ก้ัค้�	อ็ยี้ต่ลอ็ดเวล�	โดยีใชเ้ทคนิคที�เริยีีกัว�่	Geo-fencing  

ซึ่้�งเป็็นริะบบที�สริ้�งรัิ�วโดยีริอ็บขึ้อ็งริ้�นค้�	 แล้วส่งโป็ริโมชั�นไป็ยีัง 

ผ้้บริิโภิคที�ผ่�นพีื�นที�หริือ็บริิเวณริ้�นค้�นั�นๆ
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กี่ารรักี่ษาข้อม้ลส่วนบุค่ค่ลของล้กี่ค่้า

	 บริิษััทให้คว�มสำ�คญัและเค�ริพีต่อ็ขึ้อ้็มล้คว�มเป็น็ส่วนตัวขึ้อ็ง

ลก้ัค้�	กั�ริรัิกัษั�คว�มลับและกั�ริใชข้ึ้อ้็มล้ภิ�ยีในถุอื็เป็น็ขึ้อ้็กัำ�หนด

สำ�คญัในค้ม่อื็จีริิยีธัริริม	และจีริริยี�บริริณธัรุิกัจิี	โดยีจีะตอ้็งเค�ริพีใน

ขึ้้อ็ม้ลส่วนบุคคลขึ้อ็งล้กัค้�	ทั�งขึ้้อ็ม้ลท�งด้�นกั�ริตล�ด	กั�ริสั�งซึ่ื�อ็ 

และกั�ริให้บริิกั�ริล้กัค้�จีะถุ้กัเกั็บไว้เป็็นคว�มลับ	 และกั�ริเขึ้้�ถุ้ง

ขึ้้อ็ม้ลส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้งโดยีบุคคลที�ได้ริับสิทธัิเท่�นั�น	ทั�งนี�	ห�กัจีะใช้

เป็ิดเผยี	 หริือ็ถุ่�ยีโอ็นขึ้้อ็ม้ลดังกัล่�วไป็ยีังบุคคลอ็ื�น	 จีะต้อ็งไม่เป็็น 

กั�ริละเมิดสิทธิัต�มกัฎหม�ยี	 และจีะต้อ็งได้ริับคว�มยีินยีอ็มจี�กั

บุคคลผ้้เป็็นเจี้�ขึ้อ็งขึ้้อ็ม้ลล่วงหน้�อ็ีกัด้วยี

	 ทั�งนี�	ในปี็	2563	บริิษัทัได้เตรีิยีมกั�ริดำ�เนินกั�ริริอ็งรัิบกัฎหม�ยี	

พี.ริ.บ.คุ้มคริอ็งขึ้้อ็ม้ลส่วนบุคคลฯ	 โดยีบริิษััทได้จีัดตั�งคณะทำ�ง�น

กัำ�กัับด้แลกั�ริป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ยีว่�ด้วยีกั�ริคุ้มคริอ็งขึ้้อ็ม้ล 

สว่นบุคคลข้ึ้�น	เพีื�อ็ตดิต�มและกัำ�หนดม�ตริกั�ริดำ�เนนิกั�ริในส่วนต่�งๆ	 

เนื�อ็งจี�กับริิษััทให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริด้แลขึ้้อ็ม้ลล้กัค้�	 ริวมถุ้ง 

ผ้ม้ส่ีวนได้เสยีีทกุักัลุม่	เพีื�อ็ให้มั�นใจีได้ว่�บริิษัทัมกีั�ริดำ�เนนิกั�ริเกัี�ยีวกับั 

ขึ้้อ็ม้ลส่วนบุคคลที�สอ็ดคล้อ็งต�มกัฎหม�ยีดังกัล่�ว

กี่ารค่วบคุ่มคุ่ณภาพัผู้ลิติภัณฑ์์และบริกี่าร

	 เพีื�อ็ยีกัริะดับม�ตริฐ�น	 คว�มป็ลอ็ดภิัยี	 คว�มสะอ็�ด	 และ 

กั�ริให้บริิกั�ริอ็ยี่�งมือ็อ็�ชีพีแกั่ล้กัค้�ที�ม�ใช้บริิกั�ริ	ริวมถุ้งมุ่งสริ้�ง 

กั�ริป็ฏิิบัติกั�ริที�เป็็นเลิศขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 บริิษััทจี้งได้จีัดทำ�

ม�ตริฐ�นกั�ริให้บริิกั�ริ	 และค้่มือ็ป็ฏิิบัติง�นสำ�หริับกั�ริให้บริิกั�ริ

ที�สถุ�นีบริิกั�ริ	 เพีื�อ็ควบคุมคุณภิ�พีขึ้อ็งกั�ริบริิกั�ริในสถุ�นีบริิกั�ริ	

อ็ีกัทั�ง	 ในด้�นคุณภิ�พีขึ้อ็งผลิตภัิณฑ์์นำ��มันเชื�อ็เพีลิงขึ้อ็งบริิษััท 

ที�ส่งตริงจี�กัโริงกัลั�นไทยีอ็อ็ยีล์	 ได้ผ่�นกั�ริตริวจีสอ็บคุณภิ�พี	

ม�ตริฐ�นส้งสุด	 EURO	4	 ด้วยีริะบบกั�ริตริวจีสอ็บคุณภิ�พีนำ��มัน 

ที�ทันสมัยี	และมีป็ริะสิทธัิภิ�พีส้งสุด	นอ็กัจี�กันี�	บริิษััทยีังได้มีกั�ริ 

ดำ�เนินกั�ริเพีื�อ็พีัฒน�และป็รัิบป็รุิงง�นบริิกั�ริให้ดียีิ�งข้ึ้�นอ็ยี่�ง 

ต่อ็เนื�อ็ง	ได้แกั่

• Mystery	Shopper	ควบคุมม�ตริฐ�นกั�ริด้แลกั�ริบริิกั�ริ	และ

ภิ�พีลักัษัณ์ขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ

• โคริงกั�ริ	 Service	Master	 ส่งมอ็บกั�ริบริิกั�ริที�เป็็นเลิศ 

ใหแ้กัล่ก้ัค�้	สง่เสริิมภิ�พีลกััษัณอ์็งคก์ัริและยีอ็ดขึ้�ยีขึ้อ็งสถุ�นี

บริิกั�รินำ��มัน	โดยีโป็ริโมชั�นพีิเศษัขึ้อ็งโคริงกั�ริ	คือ็	กั�ริแจีกั

ขึ้อ็งพีริีเมี�ยีมให้กัับล้กัค้�	ที�เป็็นสม�ชิกั	PT	Max	Card	ซึ่้�งเป็็น

ขึ้อ็งที�ท�งบริิษััทตั�งใจีจีัดห�ม�ส่งมอ็บให้กัับล้กัค้�เป็็นพีิเศษั	

ทั�งกั�ริคัดเลือ็กัผลิตภิัณฑ์์	 ริวมถุ้งกั�ริสั�งผลิตเฉพี�ะ	 และ 

กั�ริมีส่วนร่ิวมอ็อ็กัแบบผลิตภัิณฑ์์โดยีพีนักัง�นขึ้อ็งบริิษััท	

ได้แก่ั	กัล้วยีต�กัพีลงัง�นแสงอ็�ทติย์ี	และมันม่วงอ็บเนยี	เป็็นต้น	

• Mobile	Lab	Test	 หน่วยีตริวจีสอ็บคุณภิ�พีนำ��มันเคลื�อ็นที�	 

จีะทำ�กั�ริตริวจีสอ็บนำ��มนัที�สถุ�นีบริิกั�ริ	PT	ทุกัแห่งทั�วป็ริะเทศ 

อ็ย่ี�งสมำ��เสมอ็	เพีื�อ็ให้ลก้ัค้�มั�นใจีได้ว่�	นำ��มันขึ้อ็ง	PT	เตม็ป็ริิม�ตริ	 

และมีคุณภิ�พีสดใหม่อ็ยี้่เสมอ็
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กี่ารรับข้อร้องเร่ยนด้านบริกี่าร

	 บริิษัทัมีช่อ็งท�งในกั�ริรัิบเรืิ�อ็งข้ึ้อ็ร้ิอ็งเรีิยีนและข้ึ้อ็เสนอ็แนะด้�นกั�ริบริิกั�ริผ่�นหล�ยีช่อ็งท�ง	ได้แกั	่PT	Call	Center	1614,	Facebook	

(PT	Station)	และ	Mobile	Application	“Max	Reward”	โดยีมีกั�รินำ�ริะบบ	Customer	Relationship	Management	(CRM)	เขึ้้�ม� 

บริิห�ริจีัดกั�ริ	(Case	Management)	ขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนต่�งๆที�เกัิดขึ้้�นให้เป็็นริะบบ	เพีื�อ็ให้ส�ม�ริถุตอ็บสนอ็งขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนและขึ้้อ็เสนอ็แนะขึ้อ็ง

ลก้ัค้�	ดำ�เนนิกั�ริแก้ัไขึ้ข้ึ้อ็ริอ้็งเริยีีนต�่งๆไดอ้็ยี�่งมปี็ริะสทิธัภิิ�พีและทันท่วงท	ีตลอ็ดจีนเพีื�อ็ให้ผ้เ้ขึ้�้ริบักั�ริบริิกั�ริได้ริบัคว�มพีง้พีอ็ใจี	และ

มีคว�มเชื�อ็มั�นในกั�ริให้บริิกั�ริขึ้อ็งบริิษััท	

กี่ระบวนกี่ารรับเร่องร้องเร่ยน

2 กี่ารสร้างเค่สและบันทึี่กี่1 กี่ารรับเร่อง 4 ติิติดามผู้ล 5 จัดเกี่็บในระบบ3 กี่ารประสานงาน

ผู้ลการดำาเนินงาน (Performance) (Disclosure 103-3)

โค่รงกี่าร CRM System Improvement

	 เพีื�อ็ริอ็งริับกั�ริขึ้ยี�ยีตัวท�งธัุริกัิจี	จีำ�นวนบัตริสม�ชิกั	จีุดบริิกั�ริและกั�ริเชื�อ็มโยีงธัุริกัิจีกัับพีันธัมิตริที�มีจีำ�นวนเพีิ�มม�กัขึ้้�นในอ็น�คต	

บริิษััทจี้งได้นำ�ริะบบเทคโนโลยีีส�ริสนเทศเข้ึ้�ม�ใช้ในกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริ	 ด้�นล้กัค้�สัมพีันธ์ั	(Customer	Relationship	Management)	

เพีื�อ็ช่วยีในกั�ริวิเคริ�ะห์ขึ้้อ็ม้ลล้กัค้�ที�ถุ้กัต้อ็ง	 ริวดเริ็ว	ทันสมัยี	ส�ม�ริถุสนับสนุนกัลยีุทธั์ท�งกั�ริตล�ดด้วยีเทคโนโลยีีและขึ้้อ็ม้ลที�เขึ้้�ถุ้ง

กัลุ่มล้กัค้�	และตริงใจีล้กัค้�เฉพี�ะบุคคลม�กัขึ้้�น	อ็ีกัทั�ง	ยีังเป็็นเคริื�อ็งมือ็ที�จีะช่วยีขึ้ับเคลื�อ็นให้บริิษััทเป็็นผ้้นำ�ท�งด้�นกั�ริตล�ด	ตลอ็ดจีน

ส�ม�ริถุสนับสนุน	และริ่วมมือ็กัับพีันธัมิตริท�งธัุริกัิจี	(Partner)	ได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัภิ�พีในริะยีะยี�ว

CUSTOMER SERVICESALES CUSTOMERS INSIGHSMARKETING



57รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

กัริะบวนกั�ริทำ�ง�น

• หน่วยีง�นต่�งๆ	 ส�ม�ริถุนำ�ขึ้้อ็ม้ล	 CRM	 ม�ใช้ในกั�ริห�

ขึ้้อ็ม้ลเชิงล้กัจี�กัล้กัค้�ในกั�ริจีัดกัลุ่มล้กัค้�และว�งกัลยีุทธั์

ได้แม่นยีำ�ยีิ�งขึ้้�น

• ป็ริบัป็ริงุโป็ริโมชั�นเพีื�อ็ริอ็งริบักั�ริตล�ดร้ิป็แบบใหม่ๆ 	ที�จีะริะบุ

เงื�อ็นไขึ้กั�ริตั�งค่�โป็ริโมชั�น	และขึ้้อ็จีำ�กััดขึ้อ็งแต่ละโป็ริโมชั�น

• ป็ริับป็รุิงป็ริะสิทธัิภิ�พีกั�ริป็ริะมวลผลเพีื�อ็ริอ็งรัิบป็ริิม�ณง�น	

(Work	Load)	ที�ส้งขึ้้�น

• ป็ริบัป็ริงุ	Transaction	Gateway	เพีื�อ็ใหร้ิะบบส�ม�ริถุทำ�ง�น

ริับส่งขึ้้อ็ม้ลริ่วมกัันได้

โค่รงกี่าร Customer Segmentation and 

Journey

	 ป็ัจีจีุบันพีฤติกัริริมขึ้อ็งผ้้บริิโภิคเป็ลี�ยีนแป็ลงไป็เป็็นอ็ยี่�งม�กั	

เนื�อ็งจี�กักั�ริเขึ้้�ถุ้งสื�อ็หริือ็เทคโนโลยีีต่�งๆ	 มีคว�มสะดวกัสบ�ยี

ม�กัยีิ�งขึ้้�น	 ทำ�ให้ล้กัค้�มีท�งเลือ็กัม�กัขึ้้�น	 ส่งผลให้คว�มค�ดหวัง

และป็ริะสบกั�ริณ์ที�ได้ริับมีคว�มสำ�คัญเป็็นอ็ย่ี�งยีิ�งในกั�ริรัิกัษั� 

ฐ�นล้กัค้�ปั็จีจุีบัน	 (Brand	Loyalty)	 เพีื�อ็เป็้�หม�ยีในกั�รินำ�ไป็

วิเคริ�ะห์	 ห�ขึ้้อ็ม้ลเชิงล้กัขึ้อ็งล้กัค้�ที�ส�ม�ริถุนำ�ไป็ใช้ง�นได้จีริิง	

(Actionable	Insights)

	 บริิษััทจี้งได้จีัดทำ�โคริงกั�ริ	Customer	Segmentation	and	

Journey	เพีื�อ็ให้ส�ม�ริถุนำ�ขึ้้อ็ม้ลที�มีม�ใช้ให้เกัิดป็ริะโยีชน์	ในกั�ริ

สริ�้งป็ริะสบกั�ริณ์กั�ริเดนิท�งที�น�่ป็ริะทับใจีแก่ัลก้ัค้�ที�มีตอ่็แบรินด์	

และสริ้�งยีอ็ดขึ้�ยีที�ม�กัข้ึ้�นจี�กักั�ริเขึ้้�ใจีเส้นท�งขึ้อ็งล้กัค้�อ็ยี่�ง

แท้จีริิง	

	 ทั�งนี�	บริิษัทัได้ว�งแผนเพีื�อ็พีฒัน�ขึ้อ็บเขึ้ตง�น	สำ�หริบั	5	ธุัริกัจิีหลกัั	 

ได้แก่ั	 ธุัริกิัจีนำ��มันเชื�อ็เพีลิง	 (PTC)	 ธุัริกิัจีแก๊ัสหุงต้ม	 (OLP)	 

ริ้�นสะดวกัซึ่ื�อ็	Max	Mart	กั�แฟพีันธัุ์ไทยี	(PUN)	และคอ็ฟฟี�เวิลด์	

(Coffee	World)	ซึ่้�งป็ริะกัอ็บด้วยี

1.  Customer Segmentation

	 แบ่งกัลุ่มเป็้�หม�ยีล้กัค้�ด้วยีหลักัเกัณฑ์์ต่�งๆ	ต�มอ็�ยีุ	เพีศ	

กั�ริศ้กัษั�	ที�อ็ยี้่	ริ�ยีได้	ทัศนคติ	คว�มชอ็บ	ฯลฯ	

2. Customer Persona

	 ลักัษัณะขึ้อ็งกัลุ่มเป้็�หม�ยีที�ผ่�นกั�ริวิเคริ�ะห์จี�กั	 เพีศ	

ลักัษัณะนิสัยี	 ง�นที�ทำ�	 พีฤติกัริริมกั�ริใช้ชีวิต	 เขึ้้�ใจีคว�มคิด 

ทัศนคติ	 (Attitude)	 ขึ้อ็งล้กัค้�	 ทำ�ให้ริ้้ว่�	 ล้กัค้�ที�เขึ้้�ม�ใช้

บริิกั�ริมีลักัษัณะยีังไง	 และมีคว�มเขึ้้�ใจีในกั�ริสื�อ็ส�ริอ็อ็กัไป็ถุ้ง 

กัลุ่มเป็้�หม�ยีได้ตริงกััน

3.  As Is Journey

	 กัริะบวนกั�ริคิดหริือ็เส้นท�งขึ้อ็งผ้้บริิโภิค	 ริวมถุ้งล้กัค้� 

ต้อ็งพีบเจีอ็เมื�อ็ใช้ง�นสินค้�และบริิกั�ริขึ้อ็งบริิษััทในป็ัจีจีุบัน

4.  To Be Journey & Recommendation

	 กัริะบวนกั�ริคิดหริือ็เส้นท�งขึ้อ็งผ้้บริิโภิคที�อ็ยี�กัให้เป็็นใน

อ็น�คต	เพีื�อ็ตอ็บโจีทย์ีคว�มต้อ็งกั�ริ	คว�มค�ดหวังขึ้อ็งลก้ัค้�	และ

แกั้ไขึ้ป็ัญห�	พีริ้อ็มทั�งสริ้�งป็ริะสบกั�ริณ์ที�ดีให้กัับล้กัค้�	 เพีื�อ็สริ้�ง

ยีอ็ดขึ้�ยี	ริักัษั�ล้กัค้�ป็ัจีจีุบัน	และเพีิ�มล้กัค้�ใหม่ในอ็น�คต

ต่อยอดบัตรสมาช่ิกจาก Max Card สู่บัตร Prestige 
	 นอ็กัจี�กักั�ริอ็อ็กัแบบบริิกั�ริใหม่ๆ	 และแคมเป็ญริ่วมกัับพีันธัมิตริท�งธัุริกัิจี	 เพีื�อ็พีัฒน�ให้ตอ็บโจีทยี์คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�แต่ละ

กัลุ่มแล้ว	 ยัีงมีกั�ริต่อ็ยีอ็ดบัตริสม�ชิกัจี�กั Max	Card ส้่บัตริ Prestige 	 จี�กักั�ริวิเคริ�ะห์กัลุ่มล้กัค้�ที�เข้ึ้�ใช้บริิกั�ริสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน 

เป็น็ป็ริะจีำ�	และมปี็ริะสบกั�ริณใ์นกั�ริใชบ้ริิกั�ริต�่งๆ	ขึ้อ็งบริิษัทัในเคริอื็	PT	อ็�ทเิชน่	ร้ิ�นกั�แฟพีนัธ์ุัไทยี	และริ�้นสะดวกัซึ่ื�อ็	Max	Mart	เป็น็ตน้	 

ดังนั�น	บริิษััทจี้งมีเป็้�หม�ยีที�ต้อ็งกั�ริจีะนำ�เสนอ็สิทธัิพีิเศษัให้กัับสม�ชิกักัลุ่มนี�เพีิ�มขึ้้�น

	 โดยีคุณสมบัติขึ้อ็งผ้้ถุือ็บัตริ	PT	Max	Card	ริะดับ	Prestige	จีะต้อ็งเป็็นสม�ชิกัที�เขึ้้�ใช้บริิกั�ริสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	หริือ็	LPG	ต่อ็เนื�อ็ง	 

12	เดอื็นข้ึ้�นไป็	และมีกั�ริใช้บริิกั�ริร้ิ�นค้�ที�ริบับัตริสม�ชิกั	Max	Card	ได้แก่ั	ร้ิ�นกั�แฟพัีนธ์ุัไทยี	ร้ิ�นกั�แฟคอ็ฟฟี�เวลิด์	หริอื็	ร้ิ�นสะดวกัซืึ่�อ็	 

Max	Mart	 อ็ยี่�งน้อ็ยี	1	คริั�ง	 โดยีริะดับสม�ชิกัจีะมีกั�ริป็ริับทุกัป็ี	 ซึ่้�งห�กัมีกั�ริเขึ้้�ใช้ง�นต�มเงื�อ็นไขึ้ที�กัำ�หนด	สม�ชิกับัตริจีะยีังได้ริับ 

สิทธัิพีิเศษัริะดับ	Prestige	ในป็ีต่อ็ไป็โดยีอ็ัตโนมัติ
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	 ในป็ี	2563	 ยีอ็ดสม�ชิกัผ้้ถุือ็บัตริ	 PT	Max	Card	 เติบโตขึ้้�นอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งเป็็นจีำ�นวนกัว่�	14.8	 ล้�นสม�ชิกั	 ซึ่้�งล้กัค้�ส�ม�ริถุใช้

บริิกั�ริแลกัแต้มได้หล�กัหล�ยีช่อ็งท�ง	ได้แกั่	Mobile	Application	“PT	Max	Rewards”,	USSD	,	Line	Business	Connect	“PT	Station”	 

Line	PT	Station	,	Call	center	1614	และสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	PT	ทั�วป็ริะเทศ

การสำารวจความพึึงพึอใจของลูกค้า 
	 บริิษััทมีกั�ริสำ�ริวจีคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�ป็ริะจีำ�ป็ี	 โดยี

มีกั�ริจีัดตั�งคณะทำ�ง�นสำ�ริวจีคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�	 เพีื�อ็

ป็ริับป็ริุงคุณภิ�พีกั�ริบริิกั�ริล้กัค้�อ็ยี่�งยีั�งยีืน	โดยีกัลุ่มเป็้�หม�ยีใน 

กั�ริสำ�ริวจี	คอื็	กัลุม่ลก้ัค�้แฟรินไชส	์และกัลุม่ลก้ัค�้ที�เขึ้�้ใชบ้ริิกั�ริที�

สถุ�นีบริิกั�ริ	ซึ่้�งในปี็	2563	บริิษัทัได้นำ�ริะบบม�ตริฐ�นส�กัลที�เรีิยีกัว่�	 

Net	Promoter	Score	(NPS)	ม�ใชใ้นกั�ริวดัผลคว�มผก้ัพัีนริะยีะยี�ว 

ขึ้อ็งล้กัค้�ที�มีต่อ็บริิษััท	 ริ่วมกัับกั�ริวัดคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�	

(Customer	 Satisfaction)	 โดยีวัดผลคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้� 

ในกั�ริริับบริิกั�ริ	ณ	จีุดริับบริิกั�ริ	(Touch	Point)	ขึ้อ็งกัลุ่มล้กัค้�

สถุ�นบีริิกั�ริ	ซึ่้�งส�ม�ริถุสะทอ้็นและวดัคว�มร้้ิสก้ัขึ้อ็งลก้ัค้�	ณ	จีดุที� 

เขึ้�้ริบับริิกั�ริ	ผ�่นกั�ริจีดัสง่	SMS	ใหแ้กัล่ก้ัค�้ที�เขึ้�้ใชบ้ริิกั�ริ	ทั�งนี�	บริิษัทั

จีะนำ�ขึ้้อ็ม้ลผลลัพีธั์ที�ได้	 ริวมถุ้งคว�มต้อ็งกั�ริและคว�มค�ดหวัง 

ขึ้อ็งผ้้บริิโภิค	 ไป็ป็ริับป็ริุงและพัีฒน�กัริะบวนกั�ริภิ�ยีในและ

ภิ�ยีนอ็กัเพีื�อ็กั�ริสริ้�งป็ริะสบกั�ริณ์ที�เป็็นเลิศอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง

89%

90%

ค่วามพึังพัอใจของ 

ล้กี่ค่้าแฟรนไชี้ส์

ค่วามพึังพัอใจของ

ล้กี่ค่้าท่ี่�เข้าใชี้้บริกี่ารท่ี่�

สถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน
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นวัติกี่รรมที่างธุรกิี่จและสังค่ม

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่	จีำ�นวนโคริงกั�ริที�ส่งเสริิมด้�นนวัตกัริริม

		 	 (kaizen)	100	โคริงกั�ริ

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 7 : สูรั�างหลัักปรัะกันวั่าทุกค์นเข�าถืึงพลัังงาน 

สูมัย่ใหม่ในรัาค์าที�สูามารัถืซ่่�อหาได� เชื่่�อถื่อได� แลัะ

ย่ั�งย่่น

7.2		 เพีิ�มส่วนแบ่งขึ้อ็งพีลังง�นหมุนเวียีน 

ในสมดุลกั�ริใช้พีลังง�น

7.3		 เพีิ�มอ็ัตริ�กั�ริป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พี 

กั�ริใช้พีลังง�น

SDG 9 สูรั�างโค์รังสูรั�างพ่�นฐานที�มีค์วัามตั้�านทาน

แลัะย่่ดหยุ่่น ตั้่อการัเปลัี�ย่นแปลัง สู่งเสูรัิมการัพัฒนา

อุตั้สูาหกรัรัมที�ค์รัอบีค์ลัุมแลัะย่ั�งย่่น

9.2		 สนับสนุนกั�ริพีัฒน�อ็ุตส�หกัริริมอ็ยี่�ง 

ริอ็บด้�นและยีั�งยีืน

9.4		 ยีกัริะดับโคริงสริ้�งพีื�นฐ�นและป็ริับป็ริุงให้

อ็ุตส�หกัริริมมีคว�มยีั�งยีืนโดยีเพีิ�มกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	และใช้เทคโนโลยีี

และกัริะบวนกั�ริท�งอ็ุตส�หกัริริมที�สะอ็�ดและ

เป็็นมิตริต่อ็สิ�งแวดล้อ็มม�กัขึ้้�น

2561

107

86

125

2562

2563
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ความสำาคัญ (disclosure 103-1)

	 ต�มที�บริิษัทัได้ส่งเสริิมให้มีกั�รินำ�นวตักัริริมและเทคโนโลยีมี�ใช้ 

ในธุัริกิัจีม�โดยีตลอ็ดนั�น	มีสิ�งสำ�คญัที�เริ�ยีด้มั�น	คือ็	กั�ริทำ�คว�มเข้ึ้�ใจี 

อ็ย่ี�งถุ่อ็งแท้ต่อ็สถุ�นกั�ริณ์	 ป็ัญห�	 หรืิอ็คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�	

กัอ่็นที�จีะนำ�ไป็ส้ก่ั�รินำ�เสนอ็วธิักีั�ริแกัป้็ญัห�เหล�่นั�น	และลงมอื็ทำ� 

ดว้ยีกั�รินำ�กัริะบวนกั�ริหรืิอ็เทคโนโลยีใีหม่ๆ	ม�ป็รัิบใช	้เพีื�อ็เชื�อ็มตอ่็ 

ให้ทุกัคนได้มีโอ็กั�สเขึ้้�ถุ้งชีวิตที�	 “อ็ยี้่ดี	 มีสุขึ้”	 ไม่ว่�จีะเป็็นล้กัค้�	 

ค้่ค้�	 สังคมหรืิอ็แม้แต่พีนักัง�นขึ้อ็งบริิษััททุกัคน	 ตลอ็ดจีนสร้ิ�ง 

ม้ลค่�เพีิ�ม	และสริ้�งคว�มได้เป็ริียีบในกั�ริแขึ้่งขึ้ันท�งธัุริกัิจี

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2)

	 ในปี็	2563	 บริิษััทได้อ็อ็กัแบบและดำ�เนินกั�ริพัีฒน�ริ�กัฐ�น

ขึ้อ็งสิ�งที�ยี้ดมั�นนี�	โดยีเริิ�มต้นจี�กักั�ริพีัฒน�พีนักัง�นภิ�ยีในอ็งค์กัริ

ให้มคีว�มร้้ิคว�มเข้ึ้�ใจี	และส�ม�ริถุป็รัิบใช้กัริะบวนกั�ริสร้ิ�งสริริค์

นวัตกัริริมได้อ็ย่ี�งริวดเร็ิว	 เพีื�อ็รัิบมือ็กัับสภิ�พีแวดล้อ็มขึ้อ็งธุัริกิัจี	

และพีฤติกัริริมขึ้อ็งผ้้บริิโภิคที�เป็ลี�ยีนแป็ลงไป็	 ตลอ็ดจีนให้กั�ริ

ดำ�เนนิธัรุิกิัจีเป็น็ไป็ไดอ้็ยี�่งตอ่็เนื�อ็ง	มีป็ริะสทิธิัภิ�พี	และตอ็บรัิบกับั 

คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งผ้้มสีว่นได้เสยีีอ็ยี�่งสมดุล	ในโคริงกั�ริ	Innovation	

Boost	Camp	ที�ป็ริะกัอ็บดว้ยีกั�ริเรีิยีนร้้ิเชิงทฤษัฎแีละได้	Workshop	 

ริ่วมกัันริะหว่�งพีนักัง�นต่�งส�ยีง�น	 เพีื�อ็สริ้�งสริริค์โคริงกั�ริ

นวัตกัริริมใหม่ๆ	 ซึ่้�งเป็็นร้ิป็แบบนวัตกัริริมที�ไม่ได้มุ่งเน้นในเรืิ�อ็ง

ขึ้อ็งกั�ริสร้ิ�งผลป็ริะโยีชน์เชิงเศริษัฐกิัจีเพีียีงอ็ย่ี�งเดียีว	 แต่ให้ 

คว�มสำ�คัญกัับกั�ริสริ้�งป็ริะโยีชน์และส่งมอ็บคุณค่�ให้แกั่ผ้้มี 

สว่นได้เสียีทุกักัลุม่	ซึ่้�งคริอ็บคลุมไป็ถุง้คว�มเป็น็อ็ยี้ข่ึ้อ็งชุมชน	สังคม	

แริงง�น	กั�ริพัีฒน�คุณภิ�พีชีวติ	ริวมไป็ถุง้คว�มใส่ใจีกัับสิ�งแวดล้อ็ม

	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทยัีงคงดำ�เนินกั�ริจัีดกั�ริคว�มร้้ิผ่�น

กัริะบวนกั�ริป็ริับป็ริุงอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 (Continue	 Improvement)	

อ็ยี่�งเป็็นริะบบ	 โดยีกัำ�หนดให้เป็็นส่วนหน้�งในนโยีบ�ยีคุณภิ�พี

ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 และวัดผลผ่�นกั�ริจัีดโคริงกั�ริ	 KAIZEN	 ที�จีัดข้ึ้�น 

เป็น็ป็ริะจีำ�ทุกัป็	ีซึ่้�งมุง่เนน้กั�ริมสีว่นริว่มขึ้อ็งพีนกััง�นทกุัคน	ริว่มกันั 

แสวงห�แนวท�งใหม่ๆ	 ดำ�เนินกัิจีกัริริมเชิงป็ฏิิบัติ	 เพีื�อ็ป็ริับป็ริุง 

วิธัีกั�ริทำ�ง�นและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�นให้ดีขึ้้�นอ็ยี้่เสมอ็	

ผู้ลการดำาเนินงาน (disclosure 103-3)

• Business Innovation 

โค่รงกี่ารนวัติกี่รรมกัี่บค่ณะกี่รรมกี่าร  

(Internal Incubation Venture) 

	 เปิ็ดโอ็กั�สให้พีนักัง�นได้นำ�เสนอ็พีร้ิอ็มได้ลงมือ็ป็ฏิิบัติจีริิง	 

โดยีมีกั�รินำ�กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นเชิงนวัตกัริริม	(Design	Thinking)	 

ม�ป็ริบัใช้อ็ย่ี�งเป็็นร้ิป็ธัริริมซ้ึ่�งพีนกััง�นจีะได้เริยีีนร้้ิผ่�นข้ึ้อ็บกัพีร่ิอ็ง

กั�ริแกั้ป็ัญห�	ริวมถุ้งคว�มสำ�เริ็จีตลอ็ดโคริงกั�ริ

	 นอ็กัจี�กัโคริงกั�ริ	 Innovation	Boost	Camp	 แล้ว	 ยัีงมี

พีนักัง�นในทุกัภิ�คส่วนที�ได้ริับกั�ริสนับสนุนให้มีกั�รินำ�เสนอ็และ

ทดลอ็งโคริงกั�ริใหม่ๆ	อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	ซึ่้�งไม่เพีียีงพีนักัง�นได้เริียีนริ้้ 

และป็ริับป็ริุงกั�ริทำ�ง�นให้ทันต่อ็กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงแล้ว	 ยีังถุือ็เป็็น 

กั�ริสริ้�งโอ็กั�สและคว�มเป็็นไป็ได้ใหม่ๆ	ให้กัับธัุริกัิจีอ็ีกัด้วยี



61รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

เริ่งยีกัริะดับเพี่อ็ขยี�ยีผู้ล

	 นอ็กัจี�กักั�ริจีัดตั�งส�ยีง�น	Office	of	Transformation	and	 

Innovation	 เพีื�อ็ดำ�เนินง�นในกั�ริสริ้�งสริริค์นวัตกัริริมใหม่ๆ	 

และสริ้�งกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงให้อ็งค์กัริแล้ว	 บริิษััทยีังได้จีัดตั�ง 

คณะกัริริมกั�ริ	 Internal	Incubation	Venture	ขึ้้�น	 โดยีมีตัวแทน

ผ้้บริิห�ริริะดับส้งที�มีบทบ�ทสำ�คัญในกั�ริขัึ้บเคลื�อ็นทุกัโคริงกั�ริ

นวตักัริริม	เพีื�อ็ใหก้ั�ริทำ�ง�นในสว่นขึ้อ็งนวตักัริริมทั�งหมดขึ้อ็งบริิษัทั

เกัิดป็ริะสิทธัิภิ�พีและป็ริะสิทธัิผลส้งสุด	

สรุปจำานวนโค่รงกี่ารทัี่�งหมดใน  

Internal Incubation Venture ปี 2563

โค่รงกี่ารนวัติกี่รรมท่ี่�ได้รับ 95 โค่รงกี่าร

โค่รงกี่ารท่ี่�ผู่้านกี่ารคั่ดเลือกี่และได้ลงมือปฏิิบัติิจริง 18 โค่รงกี่าร 

เช่อ็มโยีงสำ้่ภ�ยีนอ็กัอ็ยี่�งยัี�งยีืน

	 กั�ริขึ้ับเคลื�อ็นอ็ยี่�งริวดเริ็วภิ�ยีหลังกั�ริยีกัริะดับคว�มพีริ้อ็ม 

ในกั�ริดำ�เนินง�น	 ทำ�ให้บริิษัทัส�ม�ริถุเข้ึ้�ถุง้	 เข้ึ้�ใจีในปั็ญห�และ 

คว�มต้อ็งกั�ริใหม่	และสร้ิ�งสริริค์แนวท�งกั�ริแก้ัปั็ญห�ผ่�นกั�รินำ�เสนอ็ 

โคริงกั�ริ	กัริะบวนกั�ริ	สินค้�และบริิกั�ริใหม่ๆ	ได้อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	

โดยีมีธัีมกัลยีุทธั์และภิ�ริกัิจีคริอ็บคลุมขึ้อ็บเขึ้ต	ดังนี�

1.	 Connection	เป็น็ศน้ยีก์ัล�งสริ�้งคว�มเชื�อ็มโยีงคนในทอ้็งถุิ�น 

และเคริอื็ขึ้�่ยีธัรุิกัจิีขึ้อ็งบริิษัทั	ตอ่็ยีอ็ดสนิค�้และบริิกั�ริที�ถุอื็เป็น็ 

กั�ริเชื�อ็มโยีงผลผลิตและทรัิพียี�กัริท้อ็งถิุ�นส้่ตล�ดใหม่	

กัริะจี�ยีริ�ยีได้และสริ้�งเศริษัฐกัิจีริ่วมกััน

2.	 Strengthen	Wellness	and	Wellbeing	สริ้�งศ้นยี์กัล�งใหม่ๆ	

เพีื�อ็สริ้�งเสริิมสุขึ้ภิ�พีและสุขึ้ภิ�วะ	ให้คนไทยีส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้ง

นวตักัริริมหรืิอ็บริิกั�ริด�้นสขุึ้ภิ�พีและสุขึ้ภิ�วะม�กัข้ึ้�น	ทั�งเพีื�อ็

กั�ริริักัษั�และกั�ริส่งเสริิมป็้อ็งกััน

3.	 Develop	Opportunities	 เป็็นศ้นยี์กัล�งให้คนไทยีได้พีัฒน�

คุณภิ�พีชีวิต	ผ่�นกั�ริสริ้�งเสริิมทักัษัะ	คว�มริ้้คว�มส�ม�ริถุ

ที�จีำ�เป็็น	 และสริ้�งโอ็กั�สให้สิ�งเหล่�นี�ส�ม�ริถุเข้ึ้�ถุ้งได้ง่�ยี

และเท่�เทียีม	เพีื�อ็กั�ริพีัฒน�อ็ยี่�งยีั�งยีืน

4.	 Unmatched	Convenient	and	Value-Added	Customer	 

Experience	 ส่งมอ็บป็ริะสบกั�ริณ์ที�สะดวกัสบ�ยีและมี 

คว�มหม�ยีกัว�่ใคริใหล้ก้ัค้�ขึ้อ็งเริ�	ผ่�นร้ิป็แบบสนิค้�	บริิกั�ริ	

และวิธัีกั�ริใหม่ๆ

	 ตลอ็ดม�นี�บริิษััทยีังคงมุ่งมั�นส�นต่อ็กั�ริพีัฒน�โคริงกั�ริ

นวัตกัริริมอ็ีกัม�กัม�ยีในทุกัแง่มุมผ่�นคว�มริ่วมมือ็กัับทั�งชุมชน	

สถุ�บัน	 และหน่วยีง�นต่�งๆ	 โดยีคำ�น้งถุ้งกั�ริพัีฒน�อ็ย่ี�งยีั�งยืีน

ในแบบอ็งค์ริวม	เพีื�อ็ป็ริะโยีชน์ขึ้อ็งทั�งบริิษััท	ล้กัค้�	ค้่ค้�	และสังคม

เป็็นสำ�คัญ	 ภิ�ยีใต้เป็้�ป็ริะสงค์ขึ้อ็งบริิษััทที�จีะสนับสนุนให้คนไทยี 

มีคว�มอ็ยี้่ดีมีสุขึ้ทั�งในป็ัจีจีุบันและในอ็น�คต



62 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

• Process Innovation & Improvement 

โค่รงกี่าร Supply Chain Operation  

References (SCOR)

	 เนื�อ็งจี�กักัลุ่มบริิษััท	 ป็ริะกัอ็บธุัริกิัจีนำ��มันเชื�อ็เพีลิง	 LPG	

ริวมถุ้งริ้�นกั�แฟ	และริ้�นสะดวกัซึ่ื�อ็	เพีื�อ็ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริ

ขึ้อ็งล้กัค้�	 ซึ่้�งจีะต้อ็งบริิห�ริห่วงโซึ่อุ็ป็ท�น	 (Supply	Chain)	 

ให้มีป็ริะสิทธัิภิ�พี	 จี้งจีะทำ�ให้มีสินค้�เพีียีงพีอ็ต่อ็คว�มต้อ็งกั�ริ 

ขึ้อ็งลก้ัค�้	ริวมไป็ถุง้กั�ริบริิห�ริตน้ทนุขึ้อ็งอ็งคก์ัริอ็ยี�่งเหม�ะสม	จีง้

ได้มีโคริงกั�ริ	Supply	Chain	Operation	References	(SCOR)	ขึ้้�น	

เพีื�อ็พีัฒน�กั�ริทำ�ง�นในริะบบให้มีป็ริะสิทธัิภิ�พี

	 บริิษัทัได้ว�งแผนเพีื�อ็พีฒัน�กั�ริทำ�ง�นใน	Supply	Chain	ขึ้อ็ง

ธัรุิกัจิีนำ��มนัเชื�อ็เพีลงิ	และธัรุิกัจิีที�ไมใ่ชน่ำ��มนัเชื�อ็เพีลงิ	ซึ่้�งในโคริงกั�ริ

ได้มีกั�ริอ็อ็กัแบบกั�ริจีัดกั�ริ	4	ด้�น

1.		 Processes:	 เป็็นกั�ริอ็อ็กัแบบกัริะบวนกั�ริเพีื�อ็ให้กั�ริทำ�ง�น

เป็น็แบบ	Straight	Through	Process	(กั�ริป็ริะมวลผลโดยีตริง)	 

และเป็็นกัริะบวนกั�ริที�กั่อ็ให้ เกัิดคุณค่�ส้งสุดจี�กักั�ริ 

ใช้ทริัพียี�กัริอ็ยี่�งคุ้มค่�	 (Lean)	 ลดคว�มซึ่ำ��ซึ่้อ็นและง�น 

ที�ไม่สริ้�งม้ลค่�เพีิ�มต่อ็อ็งค์กัริ	(Non-Value	Added)

2.		 Performance:	 ในแต่ละกัริะบวนกั�ริทำ�ง�นจีะมีกั�ริกัำ�หนด 

ตวัชี�วดัที�ชดัเจีน	เพีื�อ็ติดต�มป็ริะสทิธิัภิ�พีในด�้นต่�งๆ	ทั�งด้�น 

ที�กัริะทบต่อ็ล้กัค้�	 (Reliability	and	Responsiveness)	

และกั�ริบริิห�ริภิ�ยีในขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 (Agility,	Cost,	Asset	 

Management)	 นอ็กัจี�กันี�ยีังมีกั�ริกัำ�หนดเป็้�หม�ยีเพีื�อ็

ป็ริับป็ริุงพีัฒน�ป็ริะสิทธัิภิ�พีกั�ริทำ�ง�นให้ดีขึ้้�นทุกัด้�น

3.		 Practices:	 แนวท�งกั�ริป็ฏิิบัติกั�ริที�มีทั�ง	 Emerging,	Best	

และ	Standard	Practices	เพีื�อ็กัำ�หนดแนวท�งกั�ริทำ�ง�นและ

กั�ริพีัฒน�ริะบบ	เคริื�อ็งมือ็ต่�งๆ	เพีื�อ็ช่วยีให้ส�ม�ริถุติดต�ม	

ป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พีให้ดียีิ�งขึ้้�น

4.		 People:	 เป็็นกั�ริกัำ�หนด	Skill	and	Supply	Chain	สำ�หริับ

ทกุัตำ�แหน่งง�นที�จีำ�เป็น็	และว�งแผนเพีื�อ็ฝกึัอ็บริมให้พีนักัง�น

ในกัลุม่บริิษัทั	มีคว�มริ้แ้ละทักัษัะที�เหม�ะสมกับักั�ริทำ�ง�นใน	

Supply	Chain	อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พีส้งสุด

ปริะโยีชน์ที�ได�รัิบ

1.		 Standard	Processes	for	all	Supply	Chains:	กัริะบวนกั�ริ

ที�เป็็นม�ตริฐ�น	และกั�ริพีัฒน�โคริงกั�ริ	ที�	 Supply	Chain	

Leaders	 นำ�ไป็ใช้	 เพีื�อ็ป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พีกัริะบวนกั�ริ

ทำ�ง�นทั�งริะบบ

2.		 Performance	Dashboard	and	Monitoring:	 กั�ริพัีฒน�	

Performance	Dashboard	 เพีื�อ็เป็็นเครืิ�อ็งมือ็ให้ผ้้บริิห�ริ

และพีนักัง�นใช้ในกั�ริติดต�มป็ริะสิทธัิภิ�พีกั�ริทำ�ง�นใน 

ด�้นต�่งๆ	ทั�ง	End-to-End	of	Supply	Chain	โดยีมกีั�ริริ�ยีง�นผล 

อ็ยี่�งเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัเดือ็น	

3.		 IT	Roadmap:	 เพีื�อ็เพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีกั�ริทำ�ง�น	จี้งได้มีกั�ริ

ว�งแผนกั�ริพีัฒน�ริะบบ	 IT	 ในด้�น	 กั�ริว�งแผนวิเคริ�ะห์

ริวมถุ้งริะบบที�ช่วยีให้พีนักัง�นส�ม�ริถุป็ฏิิบัติง�นได้อ็ยี่�ง 

มีป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัขึ้้�น	

4.		 HR	Development	Plan:	แผนกั�ริพีัฒน�ทักัษัะขึ้อ็งพีนักัง�น

ในแต่ละตำ�แหน่ง	เช่น	Demand	Planning	and	Fulfillment,	

Inventory	Management	 และ	 Logistics	Planning	and	

Execution	เป็็นต้น

โค่รงกี่าร Productivity Initiatives Program

	 หน้�งในค่�นิยีม	(Core	Value)	ขึ้อ็งบริิษััท	คือ็	Continuous	

Improvement	 โดยีอ็งค์กัริกัริะตุ้นและสนับสนุนให้มีกั�ริป็รัิบป็รุิง	

พีัฒน�กั�ริทำ�ง�นอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 จี้งได้จีัดโคริงกั�ริ	 Productivity	

Initiatives	Program	 โดยีมีจีุดป็ริะสงค์ให้ทุกัฝ��ยีง�นในอ็งค์กัริ	 

คิดริิเริิ�มโคริงกั�ริเพีื�อ็เพีิ�มป็ริะสิทธิัภิ�พีกั�ริทำ�ง�นในด้�นต่�งๆ	 

ซึ่้�งส่งผลต่อ็กั�ริบริิกั�ริล้กัค้�	 กั�ริสริ้�งริ�ยีได้และกั�ริลดต้นทุน	 

โดยีค�ดหวังว่�จีะเป็็นโคริงกั�ริที�ส�ม�ริถุสริ้�งคุณค่�และป็ริะโยีชน์	

ใหก้ับัอ็งค์กัริได้อ็ยี�่งต่อ็เนื�อ็ง	และยีั�งยีนื	นอ็กัจี�กันี�	ยีงัมีจีดุป็ริะสงค์

ให้กั�ริป็ริับป็ริุงง�นเป็็นกั�ริริ่วมมือ็กัันริะหว่�งฝ��ยีง�นต่�งๆ	 

เพีื�อ็สนับสนุนให้เกัิดกั�ริทำ�ง�นอ็ยี่�งริ่วมมือ็กัันภิ�ยีในอ็งค์กัริ

	 โดยีมีส่วนง�น	Process	Transformation	เป็็นผ้้จีัดขึ้้�น	และได้

สื�อ็ส�ริแนวท�งกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริให้กัับทุกัฝ��ยีทริ�บ	 ริวมถุ้งกั�ริ

จีัดอ็บริมให้แกั่พีนักัง�นเพีื�อ็นำ�หลักักั�ริขึ้อ็ง	Lean	และ	Six	Sigma	

ม�ใช้ในกั�ริป็รัิบป็รุิงกัริะบวนทำ�ง�นต่�งๆให้มปี็ริะสิทธิัภิ�พีเพีิ�มขึ้้�น	 

และกั�ริแนะนำ�กั�ริใช้ริะบบเทคโนโลยีีบ�งอ็ย่ี�งม�สนับสนุน 

พีนกััง�นใหท้ำ�ง�นไดง้�่ยีขึ้้�น	โดยีเนน้กั�ริทำ�ง�นแบบ	Digitalization	 

เช่น	Robotic	Process	Automation	(RPA),	Workflow,	Mail	Merge	

เป็็นต้น

	 ทั�งนี�	 ในป็ี	2563	 มีฝ��ยีง�นต่�งๆ	 นำ�เสนอ็โคริงกั�ริเขึ้้�ริ่วม 

ม�กักัว�่	50	โคริงกั�ริ	ซึ่้�งม�จี�กัฝ��ยีง�นจี�กั	Frontline	ริวมถุ้งหนว่ยีง�น

สนบัสนนุ	ต่�งๆ	ส�ม�ริถุสริ�้งคณุค�่และป็ริะโยีชน	์ทั�งด�้นกั�ริบริกิั�ริ	 

เพีิ�มริ�ยีได้และลดต้นทุน	 ซึ่้�งมีม้ลค่�ริวมม�กักัว่�	10	 ล้�นบ�ท	 

และยีังคงมีโคริงกั�ริที�อ็ยี้่ในริะหว่�งกั�รินำ�ไป็ใช้	ค�ดว่�จีะส�ม�ริถุ

สริ้�งคุณค่�และป็ริะโยีชน์ให้กัับบริิษััทในป็ีต่อ็ไป็ได้ม�กั

ตั่วอ็ยี่�งโคริงกั�ริ

1.		 Robotic	Process	Automation	(RPA)	เพีื�อ็ลดภิ�ริะง�นขึ้อ็ง

พีนักัง�น	 และส�ม�ริถุนำ�เวล�ไป็ทำ�ง�นที�สริ้�งม้ลค่�เพีิ�ม	

(Value-added)	ให้กัับอ็งค์กัริ	

2.		 Data	Flow	ETL	Tool	(Extract-Transform-Load)	เป็็นกั�ริด้ง

ขึ้้อ็ม้ลจี�กัหล�ยีๆแหล่ง	นำ�ม�เชื�อ็มโยีงและป็ริับขึ้้อ็ม้ลให้เป็็น

ไป็ในร้ิป็แบบเดียีวกััน	 ซึ่้�งจีะส�ม�ริถุช่วยีตริวจีสอ็บคุณภิ�พี

ขึ้้อ็ม้ลที�นำ�ไป็ใช้ในกั�ริบริิห�ริง�นได้อ็ยี่�งถุ้กัต้อ็งแม่นยีำ� 

ม�กัขึ้้�น

3.		 Fraud	Detection	 เป็็นกั�ริพีัฒน�เคริื�อ็งมือ็ในกั�ริตริวจีสอ็บ

และป็้อ็งกัันกั�ริทุจีริิต	

4.		 กั�ริป็รัิบป็รุิงกัริะบวนกั�ริซ่ึ่อ็มบำ�ริงุ	เพีื�อ็ซึ่อ่็มได้ถุก้ัจุีด	และลด

ค่�ซึ่่อ็มที�ไม่จีำ�เป็็น	

5.		 ริะบบ	Centralized	Ordering	เพีื�อ็วิเคริ�ะห์กั�ริสั�งซึ่ื�อ็สินค้�

ได้อ็ยี่�งแม่นยีำ�	และกัริะบวนกั�ริอ็ื�นๆ	อ็ีกัม�กัม�ยี	
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 โค่รงกี่าร Thailand Kaizen Award 2020 

	 บริิษััทได้สง่เสริิมใหพ้ีนกััง�นเขึ้�้ริว่มป็ริะกัวด	Thailand	Kaizen	

Award	ป็ริะจีำ�ป็	ี2563	ซึ่้�งในปี็นี�มผีลง�นที�ได้ริบัริ�งวัลทั�งหมด		5	ผลง�น	 

ได้ริ�งวัลทั�งหมด	5	ริ�งวัล	ได้แกั่	

1.		 ผลง�น	Smart	Lube	Warehouse	นำ�เทคโนโลยีีเขึ้้�ม�บริิห�ริ

จีัดกั�ริสต๊อ็กันำ��มันเครืิ�อ็งที�คลังนำ��มัน	 เป็็นผลง�นจี�กัฝ��ยี

ป็ฏิิบัติกั�ริคลังนำ��มัน	 ส่วนคลังนำ��มันขึ้อ็นแก่ัน	 ได้ริับริ�งวัล	

“Silver	Award”	 และ	 ริ�งวัล	 “Popular	vote”	 ป็ริะเภิท	 

Service	Kaizen

2.		 ผลง�น	Easy	API	จีัดทำ�	Application	สำ�หริับคำ�นวณและ

แป็ลงค่�คว�มถุ่วงจีำ�เพี�ะนำ��มัน	 American	Petroleum	

Institute	(API)	 เป็็นผลง�นจี�กัส่วนป็ฏิิบัติกั�ริสถุ�นี	 ได้ริับ

ริ�งวัล	“Silver	Award”	ป็ริะเภิท	Service	Kaizen	

3.		 ผลง�น	 Mobile	LAB	System	 พีัฒน�	 Web	App	 และ	 

Application	PTG	LAB	ม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริตริวจีสอ็บคุณภิ�พี

ที�สถุ�นีบริิกั�ริ	 เป็็นผลง�นจี�กัฝ��ยีป็ริะกัันและบริิห�ริริะบบ

คณุภิ�พี	ได้ริบัริ�งวลั	“Silver	Award”	ป็ริะเภิท	Service	Kaizen

4.		 ผลง�น	 เครืิ�อ็งกัริอ็งนำ��เพีื�อ็กั�ริอ็ุป็โภิคในสถุ�นีบริิกั�ริ	 

ซึ่้�งเป็น็ผลง�นจี�กัส่วนป็ฏิบัิตกิั�ริสถุ�นี	ไดร้ิบัริ�งวัล	“Bronze	

Award”	ป็ริะเภิท	Genba	Kaizen	

5.	 ผลง�น	 ลดคว�มเสี�ยีงในกั�ริยีกัลังตัวอ็ยี่�งนำ��มัน	 เพีื�อ็ลด 

คว�มเสี�ยีงจี�กักั�ริป็ฏิิบัติง�นเคลื�อ็นยี้�ยีลังตัวอ็ยี่�งนำ��มัน

ข้ึ้�น-ลงโริงจี่�ยีนำ��มัน	 ซึ่้�งเป็็นผลง�นจี�กัฝ��ยีป็ฏิิบัติกั�ริ 

คลังนำ��มัน	 ส่วนคลังนำ��มันสุริินทริ์	 ได้รัิบริ�งวัล	 “Bronze	

Award”	ป็ริะเภิท	Genba	Kaizen

Silver Award & Popular vote 

ผู้ลงาน : PTG Smart Lube Warehouse

Silver Award

ผู้ลงาน Easy API

ติารางเปร่ยบเท่ี่ยบติ้นทุี่นท่ี่�ลดได้เพิั�มขึ�น ตัิ�งแติ่ ปี 2557 - 2563

22.1
21.5

26.1

10.6

2.7

25632562256125602559

ติ้นทุี่นท่ี่�ลดได้ (ล้านบาที่)
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• Service Innovation 

โค่รงกี่าร Max Service ติอบโจที่ย์ Pain 

Point ค่นเมืองยุค่ใหม่

	 บริิษััทได้นำ�พีฤติกัริริมขึ้อ็งสม�ชิกัม�ทำ�กั�ริวิเคริ�ะห์และ

พีัฒน�อ็อ็กัม�เป็็นบริิกั�ริ	 ก็ัคือ็	 Max	Service	 ซึ่้�งเป็็นบริิกั�ริ 

เตมินำ��ฉกุัเฉนิแบบเดลเิวอ็รีิ�	เพีื�อ็แกั	้Pain	Point	ขึ้อ็งลก้ัค�้เวล�ริถุเกัดิ 

อ็ุบัติเหตุบนท้อ็งถุนน	 โดยีส่วนใหญ่มักัจีะพีบป็ัญห�แบตเตอ็รีิ�เสียี	

นำ��มันหมดกัะทันหัน	แต่ไม่ริ้้จีะโทริห�ใคริ	เมื�อ็ผนวกัเขึ้้�กัับจีุดแขึ้็ง

ด�้นเครืิอ็ข่ึ้�ยี	(Network)	สถุ�นีบริิกั�รินำ��มนัที�คริอ็บคลุมทั�วป็ริะเทศ	

จี้งเป็็นจีุดเริิ�มต้นขึ้อ็งแคมเป็ญนี�	โดยีสม�ชิกั	Max	Card	ส�ม�ริถุ

โทริม�ที�เบอ็ริ์	1614	จี�กันั�นจีะมีพีนักัง�นขึ้ับมอ็เตอ็ริ์ไซึ่ค์นำ�นำ��มัน

ไป็เติมให้ถุ้งที�	 โดยีคิดค่�บริิกั�ริเพีียีง	100	บ�ท	 ให้บริิกั�ริในริัศมี	

10	กัิโลเมตริจี�กัสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	PT

• Business Model Innovation 

โค่รงกี่ารปาล์มค่อมเพัล็กี่ซ์

	 เนื�อ็งด้วยีธุัริกิัจีหลักัและริ�ยีได้ส่วนใหญ่ขึ้อ็งบริิษััทม�จี�กักั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีนำ��มันเป็็นหลักั	 และด้วยีวิสัยีทัศน์ขึ้อ็งอ็งค์กัริในกั�ริเป็็น 

ผ้้นำ�ด้�นบริกิั�ริในธัรุิกัจิีพีลังง�นคริบวงจีริขึ้อ็งป็ริะเทศ	บริษิััทจี้งมเีป็้�หม�ยีที�จีะขึ้ยี�ยีธัรุิกัจิีเพีื�อ็เป็็นผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริคริบวงจีริกั�ริผลิตที�เป็็น

ศน้ยีร์ิวมขึ้อ็งธัรุิกิัจีป็�ลม์นำ��มนัตั�งแตต่น้นำ��จีนถุง้ป็ล�ยีนำ��คริอ็บคลมุทั�งหมด	และเลง็เหน็ถุง้คว�มสำ�คญัขึ้อ็งอ็ตุส�หกัริริมป็�ล์มนำ��มนัที�ถุอื็ว�่

ได้ริับกั�ริสนับสนุนจี�กัริัฐบ�ลและเป็็นมิตริต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	จี้งได้มีกั�ริพีัฒน�โคริงกั�ริป็�ล์มคอ็มเพีล็กัซึ่์ขึ้้�น

	 โดยีถุือ็ว่�เป็็นโคริงกั�ริผลิตป็�ล์มนำ��มันคริบวงจีริแห่งแริกัในป็ริะเทศไทยี	 และทันสมัยีที�สุด	 โดยีริวบริวมทุกัอ็ุตส�หกัริริมบนห่วงโซึ่ ่

นำ��มันป็�ล์มไว้ในที�เดียีวกััน	 สอ็ดริับกัับแนวคิด	 Zero	waste	 ตั�งแต่กั�ริคัดสริริป็�ล์มทะล�ยีที�มีเนื�อ็นำ��มันส้งที�ได้จี�กัเกัษัตริกัริในพีื�นที�	 

ผ่�นกัริะบวนกั�ริหีบเพีื�อ็ได้นำ��มันป็�ล์มดิบคุณภิ�พีส้ง	ผ่�นกัริะบวนกั�ริกัลั�นที�จีะทำ�ให้นำ��มันป็�ล์มนั�นบริิสุทธัิ�	เหม�ะสมต่อ็กั�รินำ�ไป็เป็็น

วตัถุุดบิตั�งตน้ขึ้อ็งกั�ริผลตินำ��มนัพีชืเพีื�อ็บริโิภิค	และไบโอ็ดเีซึ่ลที�ใชร้ิะบบกัลั�นในกั�ริผลติ	ที�ส�ม�ริถุดง้เมท�นอ็ลกัลบัม�ใชไ้ดใ้นกัริะบวนกั�ริ	

และผลิตภิัณฑ์์ผลพีลอ็ยีได้ที�ได้จี�กักั�ริผลิตไบโอ็ดีเซึ่ลคือ็	กัลีเซึ่อ็ริีนดิบ	นอ็กัจี�กันั�นยีังส�ม�ริถุนำ�ม�กัลั�นให้ได้คว�มบริิสุทธัิ�ส้งถุ้ง	99.7	%	 

เพีื�อ็ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริที�มีส้งม�กัต่อ็กัลุ่มล้กัค้�อ็ุตส�หกัริริมเครืิ�อ็งสำ�อ็�ง	 อ็�ห�ริ	 และยี�	 ที�แสวงห�แหล่งกัลีเซึ่นริีนเกัริดพีริีเมี�ยีม	 

และมีส�ธั�ริณ้ป็โภิคพีื�นฐ�นริอ็งริับในร้ิป็แบบ	 Zero	waste	 เป็็นกั�ริใช้ป็ริะโยีชน์จี�กัทะล�ยีป็�ล์มให้เกัิดป็ริะโยีชน์ส้งสุด	 และช่วยีลด 

ผลกัริะทบตอ่็สิ�งแวดลอ้็มจี�กัขึ้อ็งเสยีีที�เกัดิจี�กักัริะบวนกั�ริผลติ	โดยีกั�รินำ�ทะล�ยีป็�ลม์แป็ลงสภิ�พีเป็น็เสน้ใยีกัล�ยีเป็น็เชื�อ็เพีลงิชวีมวล 

เพีื�อ็ผลิตไฟฟ้�	7	 เมกักัะวัตต์	 เพีื�อ็กั�ริสนับสนุนกั�ริผลิตขึ้อ็งบริิษััท	 ด้วยีกัริะแสไฟฟ้�ที�บริิษััทผลิตเอ็ง	 โดยีกัริะแสไฟฟ้�ที�ผลิตได้นั�น 

เทียีบเคียีงกัับกั�ริใช้ไฟฟ้�ขึ้อ็ง	17,545	 คริัวเรืิอ็น	 กั�ริสร้ิ�งบ่อ็นำ��สำ�ริอ็ง	 และบำ�บัดนำ��เสียีริะบบปิ็ดที�กั่อ็ให้เกิัดก๊ั�ซึ่มีเทนที�เป็็นเชื�อ็เพีลิง

ชีวภิ�พีนำ�กัลับม�เป็็นพีลังง�นชดเชยีกั�ริใช้นำ��มันเต�	และยีังมี	Tank	farm	ขึ้น�ด	100,000	ตัน	สำ�ริอ็งผลป็�ล์ม	เพีื�อ็สริ้�งคว�มมั�นคง

ด้�นวัตถุุดิบ	 ทั�งยีังมีคว�มได้เป็ริียีบในเรืิ�อ็งขึ้อ็งทำ�เลที�ตั�งที�ส�ม�ริถุบ้ริณ�กั�ริต้นทุนด้�นโลจีิสติกัส์	 จี้งทำ�ให้โคริงกั�ริป็�ล์มคอ็มเพีล็กั 

แห่งนี�เป็็นทั�งแหล่งกั�ริผลิตที�สำ�คัญในกั�ริผลิตไบโอ็ดีเซึ่ลให้กัับบริิษััท	ริวมทั�งกั่อ็ให้เกัิดกัำ�ไริจี�กักั�ริลงทุนต�มสัดส่วน	40%

	 โคริงกั�ริป็�ล์มคอ็มเพีล็กัซึ่์ใช้เทคโนโลยีีผสมผส�นจี�กัป็ริะเทศม�เลเซีึ่ยี	 อ็ิต�ลีและไทยีในกั�ริทำ�ง�นให้ส�ม�ริถุผลิตผลิตภัิณฑ์ ์

ในแต่ละป็ริะเภิทได้ต�มที�ตล�ดต้อ็งกั�ริ	ส�ม�ริถุผลิตนำ��มันป็�ล์มเพีื�อ็บริิโภิคป็ริะม�ณ	150,000	กัิโลต่อ็วัน	ไบโอ็ดีเซึ่ลป็ริะม�ณ	520,000	

ลิตริต่อ็วัน	และกัลีเซึ่อ็ริีนบริิสุทธัิ�ป็ริะม�ณ	45	ตันต่อ็วัน	
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	 โคริงกั�ริอ็ุตส�หกัริริมป็�ล์มคริบวงจีริ	 เริิ�มตั�งแต่กั�ริคัดสริริ

วัตถุุดิบจี�กัเกัษัตริกัริที�นำ�ม�ขึ้�ยีและคัดจี�กัแป็ลงป็ล้กัขึ้อ็งบริิษััท 

ที�ป็ล้กัเอ็งกัว่�	200	 ไริ่	 บ�งแป็ลงส�ม�ริถุเกั็บผลผลิตป็�ล์มที�ป็ล้กั 

ป็้อ็นส้่โคริงกั�ริป็�ล์มคอ็มเพีล็กัซึ่์ได้บ้�งแล้ว	 ซึ่้�งมีกั�ริแยีกัสัดส่วน 

คลังจัีดเก็ับวัตถุุดิบและสินค้�อ็ยี้่ในพีื�นที�เดียีวกััน	 โดยีคลังจัีดเก็ับ

ส�ม�ริถุเก็ับได้ป็ริะม�ณ	100,000	 ตัน	 ช่วยีลดคว�มผันผวนขึ้อ็ง

ต้นทุนกั�ริผลิตได้ในช่วงที�ขึ้�ดแคลนป็�ล์มป็้อ็นริะบบกั�ริผลิต

	 สำ�หรัิบกัลุ่มล้กัค้�หลักัขึ้อ็งผลิตภัิณฑ์์ไบโอ็ดีเซึ่ล	 (B100)	 

จีะเป็็นกัลุ่มโริงกัลั�น	โดยีเกัือ็บทุกับริิษััทอ็ยี้่ในป็ริะเทศ	เช่น	Thai	oil 

และ	 IRPC	 เป็็นต้น	 นำ��มันโอ็เลอ็ิน	 ส่วนตล�ดหลักัๆ	 ขึ้อ็งนำ��มัน 

โอ็เลอ็ิน	คือ็	กัลุ่มล้กัค้�แบ่งบริริจีุขึ้�ยีต�มตล�ด	(Repacker)	70%	 

ที�เหลือ็เป็็นกัลุ่มล้กัค้�อ็ุตส�หกัริริม	30%	ซึ่้�งมีแผนที�จีะเพีิ�มสัดส่วน

ขึ้อ็งกัลุ่มล้กัค้�อ็ุตส�หกัริริมม�กัข้ึ้�นอ็ีกั	 10%	 และมีแผนที�จีะ

สริ้�งแบรินด์ในกัลุ่มผลิตภิัณฑ์์	 ที�ส�ม�ริถุเพีิ�มม้ลค่�ให้สินค้�ได้	 

ส่วนกัลีเซึ่อ็ริีนบริิสุทธัิ�	เน้นตล�ดส่งอ็อ็กั	100%

	 โคริงกั�รินี�มรีิ�ยีได้ม�จี�กักัลุม่ผลติภิณัฑ์์หลกัั	คอื็	ไบโอ็ดเีซึ่ล	(B100)	

มสีดัสว่นริ�ยีไดอ้็ยี้ท่ี�	77%	นำ��มนัโอ็เลอ็นิ	สำ�หริบัใชบ้ริิโภิค	มสีดัสว่น

อ็ยี้ท่ี�	13%	ที�เหลือ็ม�จี�กักัลีเซึ่อ็รีินบริิสุทธิั�	ซึ่้�งนำ�ไป็เป็น็ส�ริตั�งต้นใน

อ็ุตส�หกัริริมยี�	เคริื�อ็งสำ�อ็�ง	สบ้่และผลิตภิัณฑ์์อ็ื�นๆ	อ็ีกั	10%

	 โดยีในป็	ี2563	บริิษััท	พีทีีจี	ีเอ็น็เนอ็ยี	ีจีำ�กัดั	(มห�ชน)	มีริ�ยีได้ 

จี�กักั�ริจีำ�หน่�ยี	B100	จีำ�นวน	353,153,604.50	ล้�นบ�ท	(ต�มสดัส่วน 

กั�ริถืุอ็หุน้	ร้ิอ็ยีละ	40	)	ดว้ยีส�ม�ริถุดำ�เนนิธัรุิกัจิีไดเ้ตม็กัำ�ลงักั�ริผลติ	

ริวมถุง้ปั็จีจียัีบวกัจี�กันโยีบ�ยีขึ้อ็งภิ�ครัิฐในกั�ริส่งเสริิมกั�ริใช้นำ��มนั

ดีเซึ่ลหมุนเริ็ว	B10	เป็็นนำ��มันดีเซึ่ลหลักัขึ้อ็งป็ริะเทศ	ซึ่้�งมีผลทำ�ให้

ป็ริิม�ณกั�ริใช้ไบโอ็ดีเซึ่ล	(B100)	ในป็ริะเทศเติบโตส้งขึ้้�น	นอ็กัจี�กั

นี�	ยีังได้ดำ�เนินกั�ริริับซึ่ื�อ็ป็�ล์มทะล�ยีสด	(FFB:	Fresh	Fruit.	Bunch)	

จี�กัเกัษัตริกัริ	เพีื�อ็สนับสนุนให้เกัษัตริกัริมีริ�ยีได้	อ็ีกัทั�งยีังส�ม�ริถุ

ผลิตนำ��มันไบโอ็ดีเซึ่ลที�เป็็นพีลังง�นสะอ็�ดเป็็นมิตริต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 

ชว่ยีลดมลพีษิัในอ็�กั�ศ	ซึ่้�งเป็น็ผลม�จี�กักั�ริเผ�ไหมข้ึ้อ็งเครืิ�อ็งยีนต์	

และช่วยีลดก๊ั�ซึ่เริือ็นกัริะจีกั	 โดยีเฉพี�ะกั๊�ซึ่ค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์	 

อ็ีกัทั�งยีังเป็็นกั�ริลดกั�ริพี้�งพี�กั�รินำ�เขึ้้�นำ��มันดิบจี�กัต่�งป็ริะเทศ	

โดยีเทคโนโลยีีที�ใช้ในโคริงกั�ริจีะทำ�ให้ผลิตภิัณฑ์์ไบโอ็ดีเซึ่ล	 และ

โอ็เลอ็ินที�ได้มีคุณภิ�พีตริงต�มม�ตริฐ�นยีุโริป็

โรงงาน 

สกัี่ดนำ�ามันปาล์ม

 ผู้ลิติ CPO  

ได้ 325 ตัินติ่อวัน

 ผู้ลิติ CPKO  

ได้ 50 ตัินติ่อวัน

โรงงาน 

สกัี่ดนำ�ามันปาล์ม

 ผู้ลิติ PRO  

ได้ 600 ตัินติ่อวัน

 ผู้ลิตินำ�ามันพัืชี้เพั่อ

กี่ารบริโภค่ได้ 200 

ตัินติ่อวัน

โรงงานไบโอด่เซล 

และกี่ล่เซอร่น

 ผู้ลิติ B100  

ได้ 450 ตัินติ่อวัน

 ผู้ลิติกี่ร่นเซอร่น  

ได้ 55 ตัินติ่อวัน

ค่ลังนำ�ามัน

 ค่วามจุ  

10,000 ตัิน

 สามารถิเกี่็บนำ�ามัน

ไว้ใชี้้ได้เป็นเวลา  

3 เดือน

โรงไฟฟ้า

 ผู้ลิติไฟฟ้าได้ 7 

เมกี่ะวัติต์ิต่ิอชัี้�วโมง

 โรงไฟฟ้าช่ี้วมวล

และกี่๊าซช่ี้วมวล
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มิติิ

สังค่ม
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กี่ารบริหารที่รัพัยากี่รบุค่ค่ล

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่  ริะดับคว�มผ้กัพีันขึ้อ็งพีนักัง�นที�มีต่อ็อ็งค์กัริ	 

	 	 ริ้อ็ยีละ	73.5

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 4 : สูรั�างหลัักปรัะกันวั่าทุกค์นมีการัศึกษาที�มี

ค์ุณภาพอย่่างค์รัอบีค์ลัุม แลัะเท่าเทีย่ม แลัะ 

สูนับีสูนุนโอกาสูในการัเรัีย่นรั้�ตั้ลัอดชื่ีวัิตั้

4.4		 เพีิ�มจีำ�นวนเยี�วชนและผ้้ใหญ่ที�มีทักัษัะที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง

จีำ�เป็็นริวมถุ้งทักัษัะท�งด้�นเทคนิคและ 

อ็�ชีพีสำ�หริับกั�ริจี้�งง�นกั�ริมีง�นที�มีคุณค่�	 

และกั�ริเป็็นผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริ									

SDG 8 สู่งเสูรัิมการัเตั้ิบีโตั้ทางเศรัษฐกิจที�ตั้่อเน่�อง

ค์รัอบีค์ลัุม แลัะย่ั�งย่่น การัจ�างงานเตั้็มที�  

แลัะการัมีงานที�มีค์ุณค์่าสูำาหรัับีทุกค์น

8.2		 เพีิ�มคว�มหล�กัหล�ยีท�งเศริษัฐกัจิี	ยีกัริะดบั

เทคโนโลยีีและนวัตกัริริม	ริวมถุ้งมุ่งเน้นกั�ริสริ้�ง

ม้ลค่�เพีิ�มและสนับสนุนกั�ริใช้แริงง�นในภิ�ค

อ็ุตส�หกัริริม

8.5		 บริริลุกั�ริจี้�งง�นเต็มที�และมีผลิตภิ�พี	และ 

กั�ริมีง�นที�มีคุณค่�สำ�หริับหญิงและช�ยีทุกัคน

ริวมถุ้งเยี�วชนและผ้้มีภิ�วะทุพีพีลภิ�พี	 

และให้มีกั�ริจี่�ยีค่�จี้�งที�เท่�เทียีมสำ�หริับง�น 

ที�มีคุณค่�เท่�เทียีมกััน	

2560

70

65

100

68

76.56

38

100

2562

2562

2562

2563

2563

2563

หมาย่เหตัุ้ :  ในป็ี	2561	บริิษััทไม่ได้ดำ�เนินกั�ริสำ�ริวจีคว�มผ้กัพีันขึ้อ็ง	 	

	 	 พีนักัง�นที�มีต่อ็อ็งค์กัริ

หมาย่เหตัุ้ :  พีนักัง�นที�ได้ริับกั�ริอ็บริมริะดับเจี้�หน้�ที�/ผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�		 	

	 	 จีนถุ้งริะดับผ้้จีัดกั�ริแผนกัอ็�วุโส/ผ้้จีัดกั�ริภิ�คอ็�วุโส

	 	 ทั�งนี�	เนื�อ็งจี�กัสถุ�นกั�ริณ์	COVID-19	ทำ�ให้สัดส่วน	 	

	 	 พีนักัง�นที�ได้ริับกั�ริอ็บริมลดลงจี�กัป็ีกั่อ็นหน้�

หมาย่เหตัุ้ :  ผ้้บริิห�ริที�ได้ริับกั�ริอ็บริมริะดับผ้้จีัดกั�ริส่วน	 

	 	 จีนถุ้งผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	

เป้าหมาย่  สัดส่วนพีนักัง�นที�ได้ริับกั�ริอ็บริม	ริ้อ็ยีละ 60

เป้าหมาย่ 	สัดส่วนผ้้บริิห�ริที�ได้ริับกั�ริอ็บริม	ริ้อ็ยีละ 90
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 ตลอ็ดริะยีะเวล�ที�ผ่�นม�	 นอ็กัจี�กับริิษััทจีะตริะหนักัถุ้ง 

คว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีอ็ยี่�งมีคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคม

แล้ว	 กั�ริด้แลพีนักัง�นกั็ถุือ็เป็็นอ็ีกัหน้�งภิ�ริกัิจีที�เริ�ให้คว�มสำ�คัญ	

โดยีมุ่งเน้นกั�ริป็ริะกัอ็บกัิจีกั�ริด้วยีคว�มด้แลเอ็�ใจีใส่	 พัีฒน� 

กั�ริยีกัริะดับทักัษัะและศักัยีภิ�พีขึ้อ็งบุคล�กัริทุกัริะดับให ้

คริอ็บคลุม	 เชื�อ็มโยีงกัับเป้็�หม�ยีและกัลยุีทธ์ัขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 เพีื�อ็ให้ 

ส�ม�ริถุเติบโตไป็พีริ้อ็มกัับอ็งค์กัริได้อ็ยี่�งยีั�งยีืน

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

กี่ารด้แลพันักี่งาน

 ค่�ต่อ็บแทนและสำวัสำดิกั�ริ

	 บ	ริิษััทบริิห�ริค่�ตอ็บแทนและสวัสดิกั�ริให้แกั่พีนักัง�น 

อ็ยี�่งเหม�ะสม	มกีั�ริสำ�ริวจีเป็ริยีีบเทยีีบกั�ริจี�่ยีค�่ตอ็บแทน

พีนักัง�นภิ�ยีในกัับภิ�ยีนอ็กัอ็งค์กัริ	เพีื�อ็ให้ส�ม�ริถุแขึ้่งขึ้ันได้	 

และสริ้�งคว�มเป็็นธัริริมทั�งภิ�ยีในและภิ�ยีนอ็กัอ็งค์กัริ	 เพีื�อ็

ริักัษั�และสริ้�งแริงจี้งใจีให้กัับพีนักัง�น	 โดยีกั�ริจี่�ยีจีะ

พีิจี�ริณ�ผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อ็งอ็งค์กัริในแต่ละป็ีป็ริะกัอ็บกััน	

ริวมถุ้งคว�มสอ็ดคล้อ็งกัับเป็้�หม�ยีขึ้อ็งธัุริกัิจีที�ได้กัำ�หนดไว้

ในริะยีะยี�ว	 เพีื�อ็สร้ิ�งคว�มมั�นคงให้กัับพีนักัง�น	 และสร้ิ�ง

กั�ริเติบโตอ็ยี่�งยีั�งยีืนขึ้อ็งอ็งค์กัริ	

	 บริิษััทมีกั�ริป็ริะเมินค่�ง�นต�มริะดับตำ�แหน่งง�น	 

(Job	Evaluation)	 และจัีดทำ�โคริงสร้ิ�งเงินเดือ็น	(Salary	

Structure)	 เพีื�อ็สริ้�งคว�มเชื�อ็มั�นในกั�ริบริิห�ริค่�ตอ็บแทน	

อ็กีัทั�งยีงัมสีว่นในกั�ริกัริะตุน้จีง้ใจีใหพ้ีนกััง�นตั�งใจีทำ�ง�นดว้ยี

คว�มมปี็ริะสทิธัภิิ�พี	และเตบิโตในหน�้ที�กั�ริง�นไป็พีริอ้็มกับั

กั�ริเติบโตขึ้อ็งอ็งค์กัริ

  

 ค่่าติอบแที่นจ้งใจระยะสั�น (Short term incentive)

	 บริิษััทมีนโยีบ�ยีเน้นกั�ริจ่ี�ยีค่�ตอ็บแทนต�มผลง�น

ที�ทำ�ได้	(Pay	for	Performance)	 ซึ่้�งถุือ็เป็็นกัลยีุทธั์ที�สำ�คัญ

ในกั�ริบริิห�ริค่�ตอ็บแทนในยีุคป็ัจีจีุบัน	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริกัริะตุ้น 

จี้งใจีให้พีนักัง�นในอ็งค์กัริสริ้�งผลง�น	 มีกั�ริกัำ�หนด 

เป็้�หม�ยี	 และตัวชี�วัดในกั�ริทำ�ง�นที�ชัดเจีน	 ซึ่้�งทำ�ให้ 

กั�ริบริิห�ริทรัิพียี�กัริบุคคลมีป็ริะสิทธิัภิ�พีม�กัข้ึ้�น	ทั�งนี�	บริิษัทั

มกีั�ริจี�่ยีค�่ตอ็บแทนจีง้ใจีในริะยีะสั�นในร้ิป็แบบที�หล�กัหล�ยี

ให้เหม�ะสมต�มลักัษัณะง�นที�พีนักัง�นริับผิดชอ็บ	ดังนี�

1)	 โบนัสต�มผลกั�ริป็ฏิิบัติง�น	 (Performance	 

Bonus)	 ซึ่้�งบริิษััทได้กัำ�หนดร้ิป็แบบกั�ริจี่�ยีโบนัส	

เป็็นแบบผันแป็ริ	(Variable	Pay)	ซึ่้�งพีิจี�ริณ�ต�ม

ผลกั�ริป็ฏิิบัติง�นขึ้อ็งพีนักัง�นเทียีบกัับเป้็�หม�ยี 

เป็็นสำ�คญั	 เพีื�อ็ให้พีนกััง�นในอ็งค์กัริได้มีเป้็�หม�ยี

ร่ิวมกันัในกั�ริผลกััดนัให้อ็งค์กัริได้ต�มเป้็�หม�ยี	และ

พีิจี�ริณ�จี�กักั�ริป็ริะเมินผลง�นขึ้อ็งแต่ละบุคคล 

(Individual	Performance)	ป็ริะกัอ็บกัันด้วยี

2)	 เงินริ�งวัลกั�ริบริิห�ริเขึ้ตกั�ริขึ้�ยี	 เพีื�อ็กัริะตุ้นจีง้ใจี

ให้หัวหน้�ง�นได้ดแ้ลทมีง�น	ดแ้ลผ้ใ้ต้บงัคับบญัช�	 

สร้ิ�งขึ้วญัและกัำ�ลงัใจีแก่ัทมีง�นให้ทำ�ง�นอ็ย่ี�งเตม็ที�	 

พีริ้อ็มกัับผลักัดันให้บริริลุเป็้�หม�ยีที�กัำ�หนดไว้

3)		 เงนิริ�งวลัจี�กักั�ริขึ้�ยีสนิค้�และบริิกั�ริ	 กั�ริขึ้ยี�ยี 

ส�ขึ้�	หริอื็สร้ิ�งลก้ัค้�ใหม่	(Incentive/Commission	

plan)	 บริิษััทมีกั�ริจ่ี�ยีเงินริ�งวัลให้กัับพีนักัง�น

ป็ริะจีำ�สถุ�นบีริิกั�ริ	ริ�้นกั�แฟ	หริอื็ริ�้นสะดวกัซืึ่�อ็	 

และจี�่ยีค�่คอ็มมชิชั�น	ใหก้ับัทมีง�นขึ้�ยี	ซึ่้�งถุอื็เป็น็ 

บุคล�กัริ	 และหน่วยีง�นที�มีคว�มสำ�คัญยีิ�งใน

กั�ริที�จีะสริ้�งริ�ยีได้ให้กัับอ็งค์กัริ	 โดยีร้ิป็แบบ 

กั�ริจี่�ยีจีะจี่�ยีให้ต�มคว�มส�ม�ริถุในกั�ริ 

สร้ิ�งริ�ยีได้ให้กัับอ็งค์กัริ	 ซึ่้�งมีทั�งแบบริ�ยีเดือ็น	 

ริ�ยีไตริม�ส	 หริือ็เป็็นแบบริ�ยีครัิ�งต�มเป็้�หม�ยี

ริะยีะสั�นที�ทำ�สำ�เริ็จีในคริั�งนั�นๆ

 

  ค่่าติอบแที่นจ้งใจระยะยาว (Long term incentive)

	 บริิษััทมีนโยีบ�ยีในกั�ริจี้งใจีริักัษั�พีนักัง�น 

ให้สริ�้งผลง�นใหกั้ับอ็งคก์ัริในริะยีะยี�ว	ผ�่นกั�ริใหส้ทิธัิ

ในกั�ริซึ่ื�อ็หุ้นบริิษััทในริ�ค�ที�กัำ�หนด	(Stock	Option)	 

ห�กับริิษััทมีผลกัำ�ไริม�กัเท่�ใด	 พีนักัง�นที�ถุือ็หุ้นขึ้อ็ง

บริิษััทกั็จีะมีม้ลค่�เพีิ�มได้ม�กัข้ึ้�น	 จี�กัม้ลค่�หุ้น	 และ

ผลกัำ�ไริต่อ็หุ้น	 ริวมถุ้งเงินป็ันผลที�ม�กัขึ้้�นทกุัปี็	ต�มผล

ป็ริะกัอ็บกั�ริขึ้อ็งบริิษัทัที�สง้ข้ึ้�นทกุัปี็

  กี่ารบริหารสวัสดิกี่าร

	 นอ็กัจี�กักั�ริจี่�ยีค่�ตอ็บแทนที� เป็็นตัวเงินทั�ง 

ริะยีะสั�นริะยีะยี�วแลว้	ตลอ็ดจีนสง่มอ็บสวสัดกิั�ริที�ดใีน 

กั�ริด้แลให้พีนักัง�นอ็ยี้่ดีมีสุขึ้	 ริวมถุ้งกั�ริด้แลในยี�ม

เจี็บป็�วยีหริือ็เกิัดเหตุฉุกัเฉิน	 เพีื�อ็สร้ิ�งคุณภิ�พีชีวิตที�ดี 

ขึ้อ็งพีนักัง�น	 อี็กัทั� ง 	 บ ริิษััท ยัี ง มีกั�ริ เ ลือ็กัตั� ง 

คณะกัริริมกั�ริสวัสดิกั�ริในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริเป็็น

ตัวแทนขึ้อ็งล้กัจี้�ง	ทั�งในส่วนขึ้อ็งพีื�นที�ป็ฏิิบัติกั�ริ	และ

สำ�นกััง�นใหญ่	และส่งเสริิมให้เกัดิกั�ริริวมกัลุม่กันั	ห�รืิอ็ 

กัับอ็งค์กัริในกั�ริคิด	และเสนอ็แนะสวัสดิกั�ริที�ดี	ให้กัับ 

พีนักัง�นในอ็งค์กัริ	 สำ�หริับสวัสดิกั�ริดีๆที�อ็งค์กัริ 

จีัดให้	มีดังนี�	(Disclosure	102-41)
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1)	 สวสัดกิั�ริริอ็งริบัค่�ใช้จ่ี�ยีในกั�ริป็ฏิิบตังิ�น	 ไม่ว่� 

จีะเป็็นค่�เครืิ�อ็งแบบพีนกััง�น	ค่�เดนิท�ง	ค่�เบี�ยีเลี�ยีง	 

ค่�ที�พีักั	และค่�อ็�ห�ริเคริื�อ็งดื�ม

2)	 สวัสดิกั�ริกั�ริด้แลสุขึ้ภิ�พีอ็ยี่�งเต็มที�	ทั�งค่�ริักัษั�

พียี�บ�ล	กั�ริตริวจีสขุึ้ภิ�พีป็ริะจีำ�ป็	ีริวมถุง้สถุ�นที� 

สำ�หรัิบอ็อ็กักัำ�ลังกั�ยีให้กัับพีนักัง�นในที�ทำ�ง�น	

พีริ้อ็มกัับสนับสนุนเครืิ�อ็งอ็อ็กักัำ�ลังกั�ยี	 เพีื�อ็ให้

พีนักัง�นมีสุขึ้ภิ�พีที�แขึ้็งแริง	 พีร้ิอ็มป็ฏิิบัติง�นได้

อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	

3)	 สวัสดิกั�ริช่วยีเหลือ็ยี�มเกัิดอุ็บัติเหตุ	 เหตุฉุกัเฉิน	

หริือ็ป็ริะสบภิัยีพีิบัติท�งธัริริมช�ติที�ส่งผลกัริะทบ

ต่อ็พีนักัง�น

4)	 สวัสดิกั�ริส่วนลดสำ�หริับกั�ริซึ่ื�อ็สินค้�ภิ�ยีใต้

แบรินด์ขึ้อ็งบริิษััท	 เพีื�อ็ลดภิ�ริะค่�ใช้จี่�ยีขึ้อ็ง

พีนักัง�น

5)	 จีดัใหม้กีัอ็งทนุสำ�ริอ็งเลี�ยีงชพีีในกั�ริดแ้ลพีนกััง�น

ริะยีะยี�ว	ซึ่้�งใหพ้ีนักัง�นไดส้ะสมเงนิอ็อ็มไดต้ั�งแต่	

3-15%	 ต่อ็เดือ็น	 เพีื�อ็สร้ิ�งคว�มมั�นคงในชีวิต 

หลังเกัษัียีณ

6)	 จีัดให้มีกัิจีกัริริมภิ�ยีในอ็งค์กัริที�หล�กัหล�ยี	

สนับสนุนให้พีนักัง�นมีส่วนริ่วมทั�งภิ�ยีใน	 และ

ภิ�ยีนอ็กั	 เพีื�อ็สริ้�งคว�มผ้กัพีันริะหว่�งพีนักัง�น	

ผ้้บริิห�ริ	ริวมถุ้งชุมชนโดยีริอ็บที�ตั�งขึ้อ็งบริิษััท	

  สิำทธิุมนุษัยีชนและแริงง�น 

	 บริิษััทได้ตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริเค�ริพี

สิทธิัมนุษัยีชน	 และกั�ริป็ฏิิบัติท�งด้�นแริงง�นต่อ็

พีนักัง�นทุกัริะดับ	ส่งเสริิมสิทธัิมนุษัยีชน	และหลีกัเลี�ยีง

กั�ริกัริะทำ�ใดๆที�เป็น็กั�ริละเมิดสทิธัมินุษัยีชน	ริวมทั�งจีะ

ป็ฏิิบัติต่อ็พีนักัง�นเพีื�อ็ให้เป็็นไป็ต�มกัฏิหม�ยีแริงง�น	

และขึ้อ้็บังคบัต�่งๆ	ที�เกัี�ยีวขึ้อ้็งอ็ยี�่งเป็น็ธัริริม	โดยีมุง่เนน้ 

กั�ริให้คว�มริ้้แกั่กัลุ่มพีนักัง�นในริะดับบังคับบัญช� 

ทั�งริะดับต้น	ริะดับกัล�ง	และริะดับส้ง	ให้มีคว�มเขึ้้�ใจี

และป็ฏิิบัติต�มหลักัสิทธิัมนุษัยีชนอ็ยี่�งถุ้กัต้อ็งและ 

ทั�วถุ้ง	 ผ่�นเครืิ�อ็งมือ็และเทคโนโลยีีที�เหม�ะสม	 ทั�งใน

ส่วนขึ้อ็งกั�ริอ็บริมให้คว�มริ้้โดยีวิทยี�กัริภิ�ยีใน	 โดยี 

ส่วนพีนักัง�นสัมพีันธั์และสื�อ็ส�ริภิ�ยีใน	 และวิทยี�กัริ

จี�กัภิ�ยีนอ็กั	โดยีสำ�นกััง�นสวสัดกิั�ริและคุม้คริอ็งแริงง�น

	 บริิษััทป็ฏิิบัติอ็ยี่�งเท่�เทียีมกัันในทุกักัริะบวนกั�ริ

จี้�งง�น	ตั�งแต่ขึ้ั�นตอ็นกั�ริสริริห�	กั�ริจี่�ยีค่�ตอ็บแทน	 

เวล�ทำ�ง�น	 และ วันหยุีด	 กั�ริมอ็บหม�ยีง�น	 

กั�ริป็ริะเมินผลกั�ริป็ฏิิบัติง�น	กั�ริฝึกัอ็บริมและพีัฒน�	

กั�ริว�งแผนคว�มกั้�วหน้�	 และในเรืิ�อ็งอ็ื�นๆ	 โดยีไม่ 

เลอื็กัป็ฏิบิตั	ิอ็กีัทั�ง	ไมใ่ชแ้ริงง�นบงัคบั	แริงง�นที�ม�จี�กั

กั�ริค้�มนุษัยี์	 หริือ็แริงง�นเด็กัอ็ันมิชอ็บด้วยีกัฏิหม�ยี	

ริวมถุง้กั�ริลงโทษัที�เป็น็กั�ริท�ริณุริ�่งกั�ยี	หริอื็ท�งจีติใจี	 

โดยีกั�ริสริริห�และคัดเลอื็กับุคคลทั�วไป็เข้ึ้�เป็น็พีนักัง�น

ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 บริิษััทป็ฏิิบัติอ็ยี่�งเท่�เทียีมกัันในทุกักัลุ่ม

บุคคลโดยีไม่มีกั�ริแบ่งแยีกัเพีศ	 อ็�ยีุ	 คว�มเชื�อ็ท�ง

ศ�สน�และกั�ริเมือ็ง	 โดยีเป็็นไป็ภิ�ยีใต้ขึ้้อ็กัำ�หนดขึ้อ็ง

กัฎหม�ยีแริงง�นอ็ยี่�งเคริ่งคริัด

	 นอ็กัจี�กันี�	บริิษััทได้มีหน่วยีง�นที�ทำ�หน้�ที�ในกั�ริ

ตริวจีสอ็บและริ�ยีง�นกั�ริละเมิดสิทธัิมนุษัยีชน	ริวมทั�ง 

ให้คว�มร้้ิเกัี�ยีวกัับสิทธิัมนุษัยีชนภิ�ยีในอ็งค์กัริอ็ย่ี�ง 

ตอ่็เนื�อ็ง	เพีื�อ็ใหม้ั�นใจีว�่กั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิี	มไิดม้สีว่นร่ิวม

หริือ็งดเว้นกั�ริกัริะทำ�อ็ันเป็็นกั�ริละเมิดสิทธัิมนุษัยีชน	 

และจีัดให้มีช่อ็งท�งภิ�ยีในสำ�หริับพีนักัง�น	 เช่น	 

คณะกัริริมกั�ริสวสัดิกั�ริ	กัล่อ็งริบัคว�มคิดเหน็พีนักัง�น	

และช่อ็งท�งสำ�หริับบุคคลภิ�ยีนอ็กั	 เช่น	 เว็บไซึ่ต์ขึ้อ็ง

บริิษััท	โทริศัพีท์	และจีดหม�ยี	เป็็นต้น
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 สัดส่วนค่่าติอบแที่นระหว่างหญิ่งติ่อชี้าย

	 บริิษััทยีังให้คว�มเสมอ็ภิ�คกัับกั�ริจี้�งง�น	 ริวมถุ้ง 

กั�ริจี่�ยีค่�ตอ็บแทนโดยีไม่จีำ�กััดเพีศ	 ซึ่้�งบริิษััทมีกั�ริกัำ�หนด

อ็ัตริ�ค่�จี้�ง	 และค่�ตอ็บแทน	 ทั�งเพีศช�ยีเพีศหญิงในอ็ัตริ�

ที�เท่�เทียีมกััน	 ไม่มีเพีศใดเพีศหน้�งที�ส้งกัว่�	 ซึ่้�งกั�ริจ้ี�งง�น

ขึ้อ็งบริิษััท	จีะพีิจี�ริณ�จี�กัคว�มส�ม�ริถุขึ้อ็งพีนักัง�น	และ

ตำ�แหน่งง�นที�ริับเขึ้้�ทำ�ง�นเป็็นสำ�คัญเท่�นั�น	

 กี่ารสรรหาบุค่ลากี่ร

	 บริิษััทยีงัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัในกั�ริเพีิ�มชอ่็งท�งกั�ริสริริห�	

และคัดเลือ็กับุคล�กัริที�เหม�ะสม	 และมีศักัยีภิ�พีเขึ้้�ม�เพีิ�ม

ม�กัข้ึ้�น	เชน่ กั�ริร่ิวมมือ็กับัสำ�นกััง�นจีดัห�ง�นป็ริะจีำ�จีงัหวัด

ต่�งๆ	ในกั�ริสริริห�บุคล�กัริ	เพีื�อ็ริอ็งริับกั�ริขึ้ยี�ยีธัุริกัิจีขึ้อ็ง

บริิษัทัในพีื�นที�นั�นๆ เชน่	สริริห�บคุล�กัริที�อ็�ศยัีอ็ยี้ใ่นพีื�นที�ซึ่้�ง

เป็็นที�ตั�งขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริสริ้�งง�นให้กัับชุมชน	

และเป็ิดโอ็กั�สให้บุคล�กัริได้อ็�ศัยีอ็ยี้่กัับคริอ็บคริัว อ็ีกัทั�ง 

สง่เสริิมใหม้บุีคล�กัริที�ไดรั้ิบกั�ริคดัเลอื็กัเขึ้�้ม�	มใีจีริกััในกั�ริ

ให้บริิกั�ริล้กัค้�เสมือ็นสม�ชิกัในคริอ็บคริัว (Service	Mind)

กี่ารพััฒนาศักี่ยภาพั 

		 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญในกั�ริพีัฒน�ทริัพียี�กัริบุคล	เพีื�อ็เตริียีม

คว�มพีริ้อ็มขึ้อ็งบุคล�กัริให้ทันต่อ็กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	 และป็ริะเด็น

ท้�ท�ยีท�งธัุริกัิจีที�บริิษััทเผชิญอ็ยี้่	ป็ริับป็ริุงริะบบบริิห�ริ	และริะบบ

กั�ริพีัฒน�บุคล�กัริเพีื�อ็ริอ็งริับกั�ริขึ้ยี�ยีตัวขึ้อ็งธัุริกัิจี	 ริวมถุ้งกั�ริ 

ส่งเสริิมคว�มเชี�ยีวช�ญในง�น	 และเพีิ�มทักัษัะคว�มริ้้ต่�งๆ	 

โดยีบริิษััทใหค้ว�มสำ�คญักับักั�ริฝกึัอ็บริมแกับ่คุล�กัริทั�งฝ��ยีบริิห�ริ	

ฝ��ยีป็ฏิิบัติกั�ริ	 และฝ��ยีสนับสนุน	 ตลอ็ดจีนส่งเสริิมบุคล�กัริที�มี

ศักัยีภิ�พีส้งได้มีโอ็กั�สก้ั�วหน้�ในหน้�ที�กั�ริง�นเติบโตไป็พีร้ิอ็มๆ	

กัับคว�มสำ�เริ็จีอ็งค์กัริ

	 บริิษััทได้แบ่งกั�ริพีัฒน�เป็็น	 2	 กัลุ่ม	 คือ็	 กัลุ่มผ้้บริิห�ริ	 

และกัลุ่มบุคล�กัริที�เชื�อ็มโยีงกัันอ็ยี่�งชัดเจีน	 และมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	

ผ่�นกัริะบวนกั�ริคัดเลือ็กัป็ริะเมินศักัยีภิ�พี	 และจีัดทำ�แผนพีัฒน�

บุคล�กัริอ็ยี่�งเป็็นริะบบ

1)	 กัลุม่ผ้บ้ริิห�ริ	(ริะดบัผ้จ้ีดักั�ริสว่นข้ึ้�นไป็)	เป็น็กั�ริบริิห�ริ

จีัดกั�ริในร้ิป็แบบ	 ผ้้นำ�ในอ็น�คตขึ้อ็งพีีทีจีี	 เอ็็นเนอ็ยีี	 

(Future	 Leader)	 เพีื�อ็ริอ็งรัิบกั�ริเติบโตขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 

ผ้้บริิห�ริเป็็นผ้้ขึ้ับเคลื�อ็นที�มีคว�มสำ�คัญยีิ�ง	 ดังนั�น	 

กั�ริพีฒัน�ศกััยีภิ�พี	ขึ้อ็งผ้บ้ริิห�ริริะดบัสง้	จีง้อ็อ็กัแบบม� 

ทั�งในเชิงป็ริิม�ณ	และคุณภิ�พี	มีคณะกัริริมกั�ริบุคคล

ริะดับบริิษััท	 มีหน้�ที�	 ริับผิดชอ็บในกั�ริกัำ�หนดทิศท�ง

และนโยีบ�ยีดำ�เนินง�นในเรืิ�อ็งกั�ริบริิห�ริส�ยีอ็�ชีพี

กัลุ่มผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	ริ่วมมือ็กัับ	ฝ��ยีบริิห�ริทริัพียี�กัริ

บุคคล	 ในกั�ริตัดสินใจีป็ริะเด็นคว�มริ่วมมือ็ที�สำ�คัญ

ต่อ็กัลยีุทธั์	 และทิศท�งในกั�ริกัำ�กัับด้แลด้�นทริัพียี�กัริ

บคุคลขึ้อ็งบริิษัทัใหส้อ็ดคลอ้็งกับัทศิท�งกั�ริดำ�เนนิธัรุิกัจิี

ขึ้อ็งอ็งค์กัริ
 

2)	 กัลุม่บุคล�กัริ	(ริะดบัผ้จ้ีดักั�ริแผนกั	หริอื็เทียีบเท่�ลงม�)	 

เป็็นกั�ริบริิห�ริ	 และพัีฒน�ง�นต�มคว�มจีำ�เป็็น

ขึ้อ็งกั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งแต่ละฝ��ยี	 (Department)	 

เพีื�อ็ริอ็งริบัทศิท�งกั�ริดำ�เนนิธัรุิกิัจีในอ็น�คต	ทั�งในร้ิป็แบบ	 

กั�ริฝึกัอ็บริมที�เหม�ะสม	 ริวมถุ้งกั�ริหมุนเวียีนเป็ลี�ยีน

หน้�ที�คว�มริับผิดชอ็บ	 ต�มเส้นท�งคว�มกั้�วหน้� 

ในอ็�ชีพี	(Career	Path)	 เพีื�อ็ให้พีนักัง�นส�ม�ริถุพีฒัน�

ทกััษัะ	คว�มชำ�น�ญจี�กัป็ริะสบกั�ริณ์ในตำ�แหน่งหน้�ที�ใหม่	 

ตลอ็ดจีนกั�ริแต่งตั�ง	 เลื�อ็นริะดับบุคล�กัริให้เหม�ะสม

กัับหน้�ที�คว�มริับผิดชอ็บ	 และศักัยีภิ�พีขึ้อ็งบุคล�กัริ	

นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริสำ�ริวจีคว�มจีำ�เป็็น 

กั�ริพัีฒน�บุคล�กัริ	 (Development	Survey)	 เพีื�อ็ 

นำ�ขึ้้อ็ม้ลที�ได้จี�กัแบบสอ็บถุ�มไป็วิเคริ�ะห์ป็ริะกัอ็บ

กั�ริจัีดทำ�แผนฝึกัอ็บริมป็ริะจีำ�ป็ีให้มีป็ริะสิทธิัภิ�พีและ

สอ็ดคล้อ็งกัับคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งบุคล�กัริและหน่วยีง�น

ม�กัที�สุด	 และกั่อ็ให้เกัิดป็ริะสิทธัิภิ�พีและป็ริะสิทธัิผล 

ต่อ็กั�ริพัีฒน�บุคล�กัริ	 สอ็ดคล้อ็งกัับยุีทธัศ�สตริ ์

กั�ริพีัฒน�บุคล�กัริขึ้อ็งบริิษััท	

กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงาน 

	 เพีื�อ็บริริลุผลเป้็�หม�ยีที�ตั�งไว้ในทุกัปี็ขึ้อ็งกั�ริดำ�เนินธัุริกิัจี	

บริิษััทมุ่งมั�นยีกัริะดับและพีัฒน�	 “ริะบบกั�ริบริิห�ริผลกั�ริ 

ป็ฎิบัติง�น”	(Performance	Management	System	:	PMS)	โดยี 

แบ่งอ็อ็กัเป็็น	3	ส่วน	ได้แกั่	

1.		 Corporate	KPI	ตัวชี�วัดกั�ริป็ฏิิบัติง�นริะดับอ็งค์กัริ	

2.		 Function	KPI	ตวัชี�วดัผลกั�ริป็ฏิิบตังิ�นเป็น็ริ�ยีตำ�แหนง่

หริือ็ริ�ยีบุคคล	

3.		 Expectation	Behavior	ป็ริะเมินพีฤติกัริริมต�มค่�นิยีม

อ็งค์กัริ	 โดยีบริิษััทได้นำ�ค่�นิยีมอ็งค์กัริเข้ึ้�ม�เป็็นส่วน

หน้�งขึ้อ็งกั�ริป็ริะเมินผลกั�ริป็ฏิิบัติง�น	 ค่�นิยีมอั็นดี 

ส่งเสริิมพีฤติกัริริมกั�ริทำ�ง�นให้มปี็ริะสทิธิัภิ�พีม�กัยีิ�งข้ึ้�น	 

ทั�งยัีงสนับสนุนให้อ็งค์กัริบริริลุเป้็�หม�ยีและกัลยุีทธ์ัที�ตั�งไว้	
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	 โดยีในป็ี	 2563	 เพีื�อ็ขึ้ับเคลื�อ็นธัุริกัิจีให้บริริลุเป็้�หม�ยี 

ต�มกัลยุีทธ์ัที�ว�งไว้	 “ริะบบกั�ริบริิห�ริผลกั�ริป็ฎิบัติง�น”	 ได้ 

ถุ้กัยีกัริะดับโดยีกั�ริสร้ิ�งคว�มสอ็ดคล้อ็งกัันริะหว่�ง	 Corporate	

KPI	 และ	 Functional	KPI	 ให้มีทิศท�งและดำ�เนินกัิจีกั�ริไป็ใน 

เป็้�หม�ยีเดียีวกััน	ริวมถุ้งเชื�อ็มโยีง	Functional	KPI	ขึ้อ็งแต่ละฝ��ยี	

ใหท้ำ�ง�นสอ็ดป็ริะส�นและสนับสนนุเป็�้หม�ยีใหญ่ขึ้อ็ง	Corporate	

KPI	ได้อ็ีกัด้วยี

	 ทั�งนี�	 เพีื�อ็ให้คว�มสำ�เร็ิจีที�เกัิดจี�กักั�ริร่ิวมมือ็กัันขึ้อ็งทุกัฝ��ยี 

ภิ�ยีในอ็งค์กัริ	ผลกั�ริป็ริะเมินจีะถุ้กันำ�ม�ใช้ป็ริะกัอ็บกั�ริพีิจี�ริณ�

เพีื�อ็ป็รัิบเงินเดือ็น	 โบนัส	 และป็รัิบตำ�แหน่งให้สอ็ดคล้อ็งกัับ 

ผลกั�ริดำ�เนินง�นในริะดับอ็งค์กัริ

กี่ารสร้างวัฒนธรรมองค่์กี่ร 

	 กั�ริสริ้�งวัฒนธัริริมอ็งค์กัริที�ส�ม�ริถุส่งเสริิมพีฤติกัริริม	 และ

วถิุกีั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งพีนักัง�นที�สนบัสนุนเป้็�หม�ยีอ็งค์กัริในริะยีะยี�ว	 

เกัิดเป็็นบริริยี�กั�ศทำ�ง�นที�ส่งเสริิมภิ�พีริวม	 เป็็นสิ�งที�บริิษััทให้

คว�มสำ�คัญ	 กั�ริสื�อ็ส�ริและจีัดกัิจีกัริริมเพีื�อ็เน้นยีำ��พีฤติกัริริมต�ม

วัฒนธัริริมอ็งค์กัริ	 จี้งเป็็นเรืิ�อ็งที�ต้อ็งทำ�ต่อ็เนื�อ็ง	 สมำ��เสมอ็	 และ

ป็ริับเป็ลี�ยีนให้เหม�ะกัับกัลุ่มเป็้�หม�ยีขึ้อ็งทั�งอ็งค์กัริ	ซึ่้�งไม่ได้มีแต่

กั�ริสื�อ็ส�ริภิ�ยีใน	 ห�กัแต่มีกั�ริสื�อ็ส�ริภิ�ยีนอ็กัด้วยี	 เพีื�อ็ด้งด้ด 

ผ้ท้ี�มคีว�มสนใจีบริิษัทั	และค่�นิยีม	ให้ม�ร่ิวมง�นกัับบริิษัทัในอ็น�คต

	 โดยีในป็ี	 2563	 ยีังเป็็นอ็ีกัหน้�งป็ีสำ�คัญที�ท�งอ็งค์กัริได้

เป็ลี�ยีนแป็ลงวิธัีคิดในกั�ริทำ�ง�นคือ็	อ็งค์กัริได้ป็ริับเป็ลี�ยีนวิสัยีทัศน์

และพีันธักัิจีใหม่	 เพีื�อ็ให้สอ็ดคล้อ็งไป็กัับธัีมกัลยีุทธั์	 “อ็ยี้่ดี	 มีสุขึ้”	

ซึ่้�งจีะเป็็นตัวกัำ�กัับทิศท�งในกั�ริห�ธุัริกัิจีใหม่ให้กัับอ็งค์กัริ	 ดังนั�น 

ค่�นิยีมอ็งค์กัริ	 จี้งจีำ�เป็็นต้อ็งยีกัริะดับเพีื�อ็ให้สอ็ดคล้อ็งไป็กัับ 

วิสัยีทัศน์และพีันธักัิจีใหม่ด้วยีเช่นกััน

	 บริิษัทัจีง้จีดัทำ�กัริะบวนกั�ริ	สกััดห�ค่�นยิีมอ็งค์กัริใหม่	ผ่�นกั�ริทำ�	 

“Culture	Canvas	Workshop”	โดยีริวบริวมคว�มคดิเหน็	คว�มริ้ส้ก้ั 

ต�มคว�มเป็็นจีริิงขึ้อ็งผ้้บริิห�ริและพีนักัง�น	 ม�วิเคริ�ะห์ร่ิวมกัับ

เป็้�หม�ยี	วิสัยีทัศน์	และพีันธักัิจีใหม่ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	จี้งทำ�ให้ได้ม�ซึ่้�ง

ค่�นิยีมใหม่ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	คือ็

	 Do	Your	BEST	 คือ็ค่�นิยีมอ็งค์กัริใหม่ขึ้อ็งบริิษััท	 ป็ริะกัอ็บ 

ไป็ด้วยี	4	ตัว	คือ็

•	 Breakthrough	the	limit:	 ทล�ยีทุกัขึ้้อ็จีำ�กััด	 กั้�วขึ้้�ม 

ทุกัอ็ุป็สริริค

•	 Embrace	Empathy:	 มอ็งเห็นใจีขึ้อ็งผ้้ริับ	 ใส่ใจีทุกั 

คว�มต้อ็งกั�ริ

•	 Succeed	 Together:	 เชื�อ็มต่อ็ทุกัคุณค่�	 สริ้�ง 

คว�มสำ�เริ็จีไป็ด้วยีกััน

•	 Cultivate	Trust:	สริ้�งบริริยี�กั�ศไว้ใจีซึ่้�งกัันและกััน

	 ค่�นิยีมทั�ง	4	 จีะช่วยีส่งเสริิมให้กั�ริทำ�ง�นภิ�ยีในอ็งค์กัริที�มี

คว�มแตกัต�่งหล�กัหล�ยีทั�งในด�้นวยัี	เพีศ	ศ�สน�	และวฒันธัริริม	

ส�ม�ริถุดำ�เนินธุัริกิัจีและเป็็นไป็ในทิศท�งเดียีวกัันได้อ็ยี่�งมั�นคง

และยีั�งยีนื	โดยีไดม้กีั�ริสื�อ็ส�ริค�่นยิีมอ็งคก์ัริใหมท่ั�ง	4	ตัวนี�ครัิ�งแริกั	 

ที�ง�น	PTG	Business	Outlook	2021	เมื�อ็วันที�	17	ธัันว�คม	2563

ผู้ลการดำาเนินงาน (Disclosure 103-3)

กี่ า รส่ ง เ ส ริ มค่ว าม ผู้้กี่ พัันของพั นักี่ง าน 

ติ่อองค่์กี่ร 

	 บริิษััทเชื�อ็ว่�กั�ริสริ้�งคว�มผ้กัพัีนอ็ันดีริะหว่�งพีนักัง�นและ

อ็งค์กัริ	 จีะเพีิ�มป็ริะสิทธิัภิ�พีให้กัับอ็งค์กัริได้อ็ยี่�งดีเยีี�ยีม	 ดังนั�น	 

บริิษััทจี้งได้จีัดทำ�แบบสำ�ริวจีคว�มผ้กัพัีนอ็งค์กัริขึ้อ็งพีนักัง�น 

เป็็นป็ริะจีำ�ทกุัปี็	เพีื�อ็ตริวจีสอ็บคว�มริ้ส้ก้ั	ทัศนคต	ิและสิ�งที�พีนกััง�น

เสนอ็แนะให้อ็งค์กัริป็ริบัป็ริงุในแง่มมุต่�ง	ๆ 	ทั�งนี�	อ็งค์กัริและหวัหน้�ง�น 

จีะด้งป็ริะเด็นที�มีนัยีสำ�คัญจี�กัผลสำ�ริวจีม�พีัฒน�	 เพีื�อ็เพีิ�ม 

คว�มผ้กัพีันอ็งค์กัริต่อ็ไป็	 และแม้ว่�ป็ี	2563	 นี�	 อ็งค์กัริจีะต้อ็ง

เผชิญกัับสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	

(COVID-19)	 บริิษััทยีังคงตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งพีนักัง�น 

ทุกัคน	 และยี้ดถืุอ็หลักับริริษััทภิิบ�ล	 จี้งมีนโยีบ�ยีให้ป็ฏิิบัติกัับ

พีนักัง�นอ็ย่ี�งเสมอ็ภิ�ค	 และเป็็นธัริริมโดยีกัำ�หนดให้กั�ริแต่งตั�ง	

กั�ริโยีกัยี้�ยี	 กั�ริคงไว้ซึ่้�งผลตอ็บแทนและสวัสดิกั�ริที�จีะส�ม�ริถุ

สนับสนุนกั�ริดำ�ริงชีวิตขึ้อ็งพีนักัง�นได้อ็ยี่�งป็กัติสุขึ้ที�สุด

 กิจกรัรัมที�สู่งเสูรัิมค์วัามผู้้กพันองค์์กรัได�แก่

1)	 กั�ริทำ�แบบสำ�ริวจีคว�มผ้กัพัีนอ็งค์กัริขึ้อ็งพีนักัง�น

ป็ริะจีำ�ป็	ี2563	เพีื�อ็ใหอ้็งคก์ัริ	หนว่ยีง�น	และฝ��ยีบริิห�ริ 

ทริัพียี�กัริบุคคล	 ได้ทริ�บถุ้งคว�มคิด	 ทัศนคติ	 

คว�มร้้ิส้กัขึ้อ็งพีนักัง�นที�มีต่อ็อ็งค์กัริ	 เพีื�อ็นำ�ผล 

ดังกัล่�ว	 ม�วิเคริ�ะห์ห�จุีดแข็ึ้งเพีื�อ็ต่อ็ยีอ็ด	 และเสริิม 

จีุดอ็่อ็นที�พีนักัง�นเริียีกัริ้อ็ง	 เพีื�อ็ให้พีีทีเป็็นอ็งค์กัริ 

ที�น่�ทำ�ง�น	พีนักัง�นเกัิดคว�มผ้กัพีัน	มุ่งมั�นทุ่มเท	และ

มีคว�มตั�งใจีในกั�ริทำ�ง�น

 

2)	 เพีื�อ็ให้สอ็ดคล้อ็งกัับม�ตริกั�ริริักัษั�คว�มป็ลอ็ดภิัยีจี�กั

สถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	

2019	 (COVID-19)	 และเพีริ�ะอ็งค์กัริเข้ึ้�ถุ้ง	 เขึ้้�ใจี	

ถุ้งวิถุีชีวิตที�หล�กัหล�ยีขึ้อ็งพีนักัง�น	 โดยีเฉพี�ะ 

คว�มสะดวกัสบ�ยีในกั�ริม�ทำ�ง�นขึ้อ็งพีนักัง�นที�มี

คว�มแตกัต่�งกััน	 อ็งค์กัริจี้งได้อ็อ็กัแนวท�งป็ฏิิบัติกั�ริ

ทำ�ง�นนอ็กัสถุ�นที�หรืิอ็	Flexi	Place	เพีื�อ็คว�มป็ลอ็ดภัิยี 

ขึ้อ็งพีนักัง�นและให้พีนักัง�นส�ม�ริถุจีัดสมดุล

ริะหว่�งเวล�ง�นและเวล�ส่วนตัวได้ด้วยีตัวเอ็ง	 อ็น้�ง	 

แนวท�งป็ฏิิบัตินี�	 ยีังช่วยีส่งเสริิมเรืิ�อ็งกั�ริมอ็บหม�ยี 

อ็ำ�น�จี	 คว�มไว้ว�งใจี	 และคว�มริับผิดชอ็บทั�งขึ้อ็ง

หัวหน้�ง�นและพีนักัง�นด้วยีเช่นกััน



72 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

3)	 กั�ริจัีดกิัจีกัริริม	โคริงกั�ริพีเิศษัต�่งๆ	อ็�ทเิชน่	กัจิีกัริริม	 

My	Boss	My	Friends	&	My	Birthday	กัิจีกัริริม	12	ริ�ศี	

ธัริริมดี	 พีีทีพี�ทำ�บุญ	 กัิจีกัริริมหุ่นดีไม่มีขึ้�ยี	 ถุ้�อ็ยี�กั

ได้ต้อ็งเขึ้้�	PT	GYM	กัิจีกัริริมสุขึ้	(ศุกัริ์)	สไมล์	ฟริ�ยี

เดยี์	โดยีป็ริับเป็ลี�ยีนขึ้ั�นตอ็นและวิธัีกั�ริให้สอ็ดคล้อ็งกัับ

สถุ�นกั�ริณ์	และคว�มป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งพีนักัง�น

กิี่จกี่รรมหุ่นด่ไม่ม่ขาย ถิ้าอยากี่ได้ติ้องเข้า PT GYM

กิี่จกี่รรม 12 ราศ่ ธรรมด่ พ่ัท่ี่พัาที่ำาบุญ่

	 บริิษััทสนับสนุนและส่งเสริิมให้พีนักัง�นได้มีโอ็กั�สใน 

กั�ริทำ�บญุ	และร่ิวมกัจิีกัริริมในกั�ริทำ�นบุำ�รุิงศ�สน�ในวนัทำ�ง�นป็กัติ	 

โดยีนิมนต์พีริะสงฆ่์ม�ริับบิณฑ์บ�ต	 ณ	 พีื�นที�ภิ�ยีในบริิษััทเป็็น

ป็ริะจีำ�ทุกัเดือ็น

กิี่จกี่รรม My Boss My Friends & My Birthday

	 บริิษััทส่งเสริิมให้พีนักัง�นทุกัคนได้ริ่วมแสดงคว�มยีินดีกัับ

เพีื�อ็นพีนักัง�นที�มีวันคล้�ยีวันเกัิดในเดือ็นนั�นๆ	โดยีบริิษััทได้จีัดให้

มีกัิจีกัริริมดังกัล่�วเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัเดือ็น

โค่รงกี่าร Happy Money, Happy Retirement Challenge

	 บริิษััทได้จีัดโคริงกั�ริเกีั�ยีวกัับกั�ริส่งเสริิมให้พีนักัง�นได้ริ้้จีักั

กั�ริเกั็บอ็อ็ม	บริิห�ริหนี�สิน	และลงทุนเพีื�อ็ให้เกัิดผลตอ็บแทน	และ

มีเงินเกั็บไว้ใช้ในยี�มฉุกัเฉิน	 และเมื�อ็ถุ้งเวล�เกัษัียีณ	 พีนักัง�น

จีะยีังมีทุนริอ็นในกั�ริที�จีะส�ม�ริถุนำ�ไป็ใช้ได้อ็ยี่�งไม่ขึ้ัดสน	 โดยี

บริิษััทได้ริ่วมมือ็กัับตล�ดหลักัทริัพียี์ในกั�ริที�จีะจีัดห�สื�อ็	ให้คว�มริ้้ 

และสนับสนุนวิทยี�กัริในกั�ริอ็บริมให้คว�มร้้ิแก่ัพีนักัง�นที�สนใจี 

เข้ึ้�ร่ิวมโคริงกั�ริในปี็	2563	 ที�ผ่�นม�	 จีำ�นวนทั�งสิ�น	349	 คน	 

โดยีทั�งหมดได้ผ่�นกั�ริอ็บริมในหลักัส้ตริ	 e-learning	 ทั�งสิ�น	 

4	หลักัส้ตริ	โดยีมีวิทยี�กัริผ้้ทริงคุณวุฒิจี�กั	SET	ม�เป็็นผ้้บริริยี�ยี	
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	 สืบเนื�อ็งจี�กัคว�มสำ�เริ็จีในกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริในปี็	2563	

ท�งบริิษััท	 ได้เล็งเห็นถุ้งโอ็กั�สอั็นดีที�จีะต่อ็ยีอ็ดโคริงกั�ริที�จีะเป็็น

ป็ริะโยีชน์ต่อ็พีนักัง�นจี้งได้ดำ�เนินกั�ริจีัดทำ�โคริงกั�ริขึ้ยี�ยีผล 

ตอ่็เนื�อ็งจี�กัโคริงกั�ริ	Happy	Money	อี็กั	3	โคริงกั�ริ	ไดแ้ก่ั	โคริงกั�ริ

จีัดตั�งคลินิกัแก้ัหนี�	 โคริงกั�ริเปิ็ดคอ็ร์ิสอ็อ็นไลน์	 เรืิ�อ็งกั�ริอ็อ็ม 

และกั�ริลงทุน	 โคริงกั�ริสร้ิ�งต้นแบบนักัอ็อ็มนักัลงทุนข้ึ้�นม�ใน

อ็งคก์ัริ	เพีื�อ็เป็น็เครืิ�อ็งมอื็ขึ้บัเคลื�อ็นคว�มสุขึ้ท�งกั�ริเงินขึ้อ็งพีนักัง�น

ในป็ี	2564	 โดยีมีคว�มมุ่งหวังว่�พีนักัง�นจีะส�ม�ริถุป็ฏิิบัติง�น 

ได้โดยีไม่ต้อ็งมีคว�มกัังวล	หริือ็ป็ริะสบป็ัญห�ท�งกั�ริเงิน

กี่ารด้แลรักี่ษาสิ�งแวดล้อมภายในสถิานท่ี่�ที่ำางาน และกี่ารติรวจเชี้็ค่

สุขภาพัพันักี่งานประจำาปี

	 บริิษัทัมุง่มั�นที�จีะดแ้ลริกััษั�สิ�งแวดลอ้็มในสถุ�นที�ทำ�ง�น	ริวมถุง้ 

ตริวจีสุขึ้ภิ�พีพีนักัง�นเป็็นป็ริะจีำ�	 เพีื�อ็ให้พีนักัง�นส�ม�ริถุป็ฏิิบัติ

หน้�ที�ได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธิัภิ�พี	 พีร้ิอ็มทั�งมีกั�ริจีัดพีื�นที�ส่วนกัล�ง	

พีื�นที�สำ�หริับกั�ริอ็อ็กักัำ�ลังกั�ยีสำ�หริับพีนักัง�นและคริอ็บครัิว 

ขึ้อ็งพีนักัง�น	และริ้�นสวัสดิกั�ริที�มีให้บริิกั�ริภิ�ยีในพีื�นที�	

กี่ารส่งเสริมให้พันักี่งานที่ำาค่วามด่ และติ่อติ้านทุี่จริติค่อร์รัปชัี้�น 

	 บริิษัทัมุง่หวงัให้พีนกััง�นป็ฏิิบตังิ�นด้วยีคว�มสจุีริิตใจี	โดยียีด้เอ็� 

ค่�นิยีมอ็งค์กัริเป็็นศ้นยี์กัล�งในกั�ริทำ�ง�นและใช้ชีวิตทั�งใน 

ริะหว่�งกั�ริทำ�ง�นและในชวีติป็ริะจีำ�วนั	ริวมถุง้ป็ฏิบัิตติ�มกัฏิหม�ยี 

ที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งกัับกั�ริป็้อ็งกัันและต่อ็ต้�นกั�ริทุจีริิตคอ็ร์ิริัป็ชั�น	 โดยี

กัำ�หนดนโยีบ�ยี	และแนวป็ฏิบิตัเิกัี�ยีวกับักั�ริตอ่็ต�้นกั�ริทจุีริิต	และ

ส่งเสริิมให้	ผ้้บริิห�ริ	และพีนักัง�นทุกัริะดับริับทริ�บและไม่กัริะทำ�	

หริือ็ยีอ็มริับกั�ริทุจีริิต	หริือ็กั�ริคอ็ริ์ริัป็ชั�นทุกัริ้ป็แบบไม่ว่�กัริณีใดๆ	

โดยีส่งเสริิมพีฤตกิัริริมท�งบวกัผ่�นท�งกัจิีกัริริม	“คน	พีทีี	ทำ�ดจีี�กัใจี”

กี่ารประเมินระดับค่วามพึังพัอใจของพันักี่งานท่ี่�ม่ติ่อกี่าร 

ดำาเนินกี่ารของบริษัที่ในด้านติ่างๆ

	 บริิ ษััทเล็ ง เห็นถุ้ งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งคว�มต้อ็งกั�ริและ 

คว�มพีง้พีอ็ใจีขึ้อ็งผ้ป้็ฏิิบตังิ�นในทกุัภิ�คสว่น	ซึ่้�งกั�ริป็ริะเมนิริะดบั

คว�มพีง้พีอ็ใจีขึ้อ็งพีนักัง�นนั�น	ถืุอ็ว่�เป็น็สิ�งสำ�คัญที�ไม่อ็�จีละเลยีได้	

โดยีเป็้�ป็ริะสงค์ขึ้อ็งกั�ริทำ�กั�ริวัดคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งพีนักัง�นนั�น	

เพีื�อ็ให้อ็งค์กัริได้ทริ�บถุ้งคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งพีนักัง�นและจีุดที�ต้อ็ง

ป็ริับป็รุิงพัีฒน�เพีื�อ็ให้สอ็ดรัิบกัับคว�มต้อ็งกั�ริหริือ็คว�มพี้งพีอ็ใจี

ขึ้อ็งผ้้ป็ฏิิบัติง�น	 อั็นจีะนำ�ม�ซึ่้�งผลผลิตและป็ริะสิทธัิภิ�พีในกั�ริ

ทำ�ง�นที�ส้งขึ้้�น	โดยีพีนักัง�นที�ป็ฏิิบัติง�นอ็ยี่�งมีคว�มสุขึ้	บริิษััทจี้ง

มีกั�ริวัดผลคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งพีนักัง�นเป็็นป็ริะจีำ�ทุกัป็ี
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กี่ารพััฒนาพันักี่งาน

	 สำ�หริับกั�ริเรีิยีนร้้ิขึ้อ็งบุคล�กัริภิ�ยีในอ็งค์กัริ	 ได้กัำ�หนดแผนกั�ริฝึกัอ็บริม	 และพีัฒน�บุคล�กัริไว้อ็ยี่�งชัดเจีน	 และเป็็นริะบบ	 

เพืี�อ็เปิ็ดโอ็กั�สใหก้ัลุม่ผ้บ้ริิห�ริ	และบคุล�กัริไดร้ิบักั�ริเริยีีนริ้ต้ลอ็ดชวีติกั�ริทำ�ง�น	ซึ่้�งจีะเป็น็ตน้ทนุที�มคุีณค�่ขึ้อ็งอ็งคก์ัริ	ดว้ยีคว�มเชื�อ็มั�น

ในพีลงัแหง่กั�ริเริยีีนริ้จ้ีะเป็น็ป็ริะตส้้โ่อ็กั�สในกั�ริขัึ้บเคลื�อ็นอ็งคก์ัริใหเ้ตบิโตอ็ยี�่งมั�นคง	และยีั�งยีนื	โดยีบริิษัทัเป็ดิกัว�้งใหบ้คุล�กัริทุกัริะดบั

ได้ริับโอ็กั�สเริียีนริ้้ตลอ็ดเวล�	ผ่�นกัลุ่มหลักัส้ตริต่�งๆ	ดังนี�	(Disclosure	404-2)

 โค่รงกี่ารพััฒนาศักี่ยภาพัผู้้้บริหารระดับส้ง 

  1) หลักัสำ้ต่ริพัีฒน� Leadership Development Program 2020 

	 วตัถุุป็ริะสงค์	เพีื�อ็พีฒัน�ผ้น้ำ�ริะดบัสง้ให้มีแนวท�งในกั�ริบริิห�ริแบบป็ริะส�นคว�มร่ิวมมอื็	เชื�อ็มต่อ็ผ้ท้ี�มส่ีวนได้ส่วนเสยีีต�ม

แนวทฤษัฏิขีึ้อ็ง	Agile	Leadership	โดยีมุง่ให้อ็งค์กัริขึ้บัเคลื�อ็นไป็ส้เ่ป้็�หม�ยีที�ตั�งไว้ได้สำ�เริจ็ี

 รัาย่ลัะเอีย่ดของโค์รังการั :	กั�ริพัีฒน�ศกััยีภิ�พีผ้้นำ�เพีื�อ็ให้พีร้ิอ็มกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงขึ้อ็งธุัริกิัจีที�มคีว�มซัึ่บซ้ึ่อ็นและมีกั�ริแข่ึ้งขัึ้น

ที�สง้ขึ้้�น	ดงันั�นผ้้นำ�ต้อ็งมีกั�ริป็ริับเป็ลี�ยีนแนวคิด	 ริวมทั�ง	 วิธัีกั�ริทำ�ง�นใหม่ๆ	 ให้มีคว�มคล่อ็งตัว	 คล่อ็งแคล่ว	 ว่อ็งไวในกั�ริ 

ตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งล้กัค้�ได้อ็ยี่�งทันที	 ส�ม�ริถุทำ�ง�นสอ็ดป็ริะส�นกัันได้อ็ยี่�งริวดเริ็ว	 เพีื�อ็ขึ้ับเคลื�อ็นทำ�ให้เกัิด 

ตอ็บสนอ็งต่อ็ธัุริกัิจีในป็ัจีจีุบัน

ผู้ลที�ค�ดว่�จีะได�รัิบ

	 สิ�งที�ค�ดว่�จีะได้ริบัจี�กั	Leadership	Development	Program	

ส�ม�ริถุแบ่งได้ต�มริะดบัขึ้อ็งผ้บ้ริิห�ริริะดบัสง้อ็อ็กัเป็็น	3	หวัข้ึ้อ็ด้วยีกันั	 

ได้แกั่

1. ผู้้�บีรัิหารัรัะดับี M3 M4

	 เพีิ�มมุมมอ็งอ็ยี่�งกัว้�งไกัลเพีื�อ็เสริิมแนวคิดเชิงกัลยีุทธั์และ 

แผนง�นที�ชัดเจีนสำ�หริบัอ็น�คต	กัริะตุ้นใหเ้กัดิวฒันธัริริมกั�ริทำ�ง�น

ที�กัล�้แลกัเป็ลี�ยีนคว�มคดิเหน็	คว�มเชื�อ็ใจี	และคว�มผก้ัพีนัอ็งคก์ัริ

2. ผู้้�บีรัิหารัรัะดับี M2

	 ขึ้จีัดอ็ุป็สริริคและสริ้�งสภิ�พีแวดล้อ็มที�ส่งเสริิมศักัยีภิ�พีใน

กั�ริสริ้�งสริริค์นวัตกัริริมและกั�ริทำ�ง�นริ่วมกััน	 ริวมถุ้งกั�ริเพีิ�ม

ป็ริะสิทธัิภิ�พีคว�มเป็็นผ้้นำ�ด้�นดำ�เนินกัลยุีทธั์	 นวัตกัริริม	 และ 

ผ้้นำ�กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลงอ็งค์กัริ

3. ผู้้�บีรัิหารัรัะดับี M1

	 เพีิ�มขีึ้ดคว�มส�ม�ริถุขึ้อ็งผ้้ ใต้บังคับบัญช�ให้นำ�ไป็ส้ ่

กั�ริเพีิ�มป็ริะสทิธัภิิ�พี	และป็ริะสิทธัผิลขึ้อ็งพีวกัเขึ้�ให้ดีข้ึ้�น	พีริอ้็มทั�ง

พีัฒน�กั�ริสื�อ็ส�ริและกั�ริทำ�ง�นริ่วมกัันเพีื�อ็ผลง�นที�ดีขึ้้�น

Agile Leadership in an  
Age of Digital Disruption

AGILE 

LEADERSHIP

INFORMED 

DECISION 

MAKING

HYPER 

AWARENESS 

 INFORMED 

DECISION 

MAKING

SLOW 

DRIVING 

WARNING

WRONG 

DIRECTION 

WARNING

CARELLSS 

DRIVING 

WARNING

ENGAGED :	Agile	leaders	display	
a	willingness	to	listen,	interact	and	
communicate	with	internal	and	external	
stakeholders,	and	a	strong	interest	and	
curiosity	in	emerging	trends

NUMBLE :	In	an	age	of	rapid	
change,	knowing	what	you	don’t	
know	can	be	as	valuable	as	knowing	
what	you	do.	Agile	leaders	must	
be	open,	willing	to	learn,	and	seek	
input	from	both	inside	and	outside	
their	organizations

ADAPTABLE :	Being	adaptable	is	
an	acceptance	that	change	is	
constant,	and	that	changing	one’s	
mind	based	on	new	information	is	a	
strength	rather	than	a	weakness

VISIONARY : ‘Visionary’,	in	 
the	context	of	agile	leadership,	means	
having	a	clear	sense	of	the	long-term	
direction,	even	in	the	face	of	short-term	
uncertainty

Source :	The	Global	Center	for	Digital	Business	Transformation,	an	IMD	and	Cisco	Initiative
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2) โคริงกั�ริปริะเมินผู้้�บริิห�ริเพี่อ็พัีฒน�ให�ต่ริงกัับ 

 ศัักัยีภ�พี (PsyTech)

 วััตั้ถืุปรัะสูงค์์	เพีื�อ็นำ�เคริื�อ็งมือ็ที�มีม�ตริฐ�นและมีผ้้เชี�ยีวช�ญ 

ที�ให้คำ�ป็ร้ิกัษั�แนะนำ�ในกั�ริป็ริะเมินศักัยีภิ�พีพีนักัง�น	 ผ้้บริิห�ริ	

และสะท้อ็นสิ�งที�ต้อ็งพีัฒน�อ็ยี่�งแม่นยีำ�	 พีร้ิอ็มขึ้ับเคลื�อ็นไป็ต�ม 

วสิยัีทศัน์	พีนัธักิัจี	ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	ริวมถุง้ช่วยีสนับสนุนให้พีนักัง�น	และ

ผ้้บริิห�ริ	 ส�ม�ริถุทริ�บศักัยีภิ�พีขึ้อ็งตนเอ็ง	 และสิ�งที�ต้อ็งพีัฒน�	

เพีื�อ็สริ้�งคว�มเจีริิญกั้�วหน้�และกั�ริเติบโตในอ็น�คต	

 รัาย่ลัะเอีย่ดของโค์รังการั

1.		 จีัดทำ�สมริริถุนะสำ�หริับผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	 (Future	 

Leadership)	ที�จีะเป็น็ตัวกัำ�หนดแนวท�งในกั�ริว�งแผน

และพีัฒน�	โดยีป็ริะกัอ็บด้วยี	4	สมริริถุนะดังนี�

• Visionary :	ศ้กัษั�แนวโน้มคว�มเป็ลี�ยีนแป็ลง	แสวงห�

โอ็กั�สธัุริกัิจีใหม่ๆ	 กัำ�หนดกัลยีุทธั์ริะยีะยี�วเพีื�อ็สริ้�ง 

คว�มได้เป็ริียีบในกั�ริแขึ้่งขึ้ันให้แกั่อ็งค์กัริ

• Adaptability :	ยีืดหยีุ่น	คล่อ็งตัว	ป็ริ�ดเป็ริียีวในกั�ริ

ป็ริับตัวให้ทันกัับกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง	 คิดสร้ิ�งสริริค์	 และ

กัล้�ลงมือ็ทำ�สิ�งใหม่ๆ	ด้วยีคว�มฉับไว	

• Engagement : ทำ�ง�นแบบริ่วมไม้ร่ิวมมือ็และเกัื�อ็ก้ัล 

ต่อ็กััน	 สนับสนุนและช่วยีเหลือ็หน่วยีง�นที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง 

โดยีมีเป็้�หม�ยีเพีื�อ็ป็ริะโยีชน์โดยีริวมขึ้อ็งอ็งค์กัริ	พีริ้อ็ม

ทั�งสร้ิ�งกั�ริมีสว่นร่ิวม	และรัิบฟังคว�มคิดเหน็ที�แตกัต่�ง	

• Growing People : สนับสนุนและส่งเสริิมกั�ริพัีฒน�

คว�มส�ม�ริถุขึ้อ็งทีมง�นด้วยีกั�ริมอ็บหม�ยีง�นใหม่ๆ	

ที�ท้�ท�ยี	 ริวมทั�งแนะนำ�	 ให้ขึ้้อ็ม้ลป้็อ็นกัลับ	 และ 

สอ็นง�นแกั่ทีมง�น	

2.		 ใ ช้ เค รืิ� อ็งมือ็วัด เชิ งจีิตวิทยี�	 ที� ได้ ริับม�ตริฐ�น 

ริะดับส�กัล	 เชิงจีิตวิทยี�	 ซึ่้�งเป็็นกั�ริป็ริะเมินตนเอ็ง	 

เพีื� อ็สะท้อ็นคว�มส�ม�ริถุขึ้อ็งตนเอ็งในเชิ งล้กั	 

ถุ้งที�ไม่ได้แสดงอ็อ็กัม�ให้เห็นโดยีง่�ยี	 เช่น	บุคลิกัภิ�พี	

(Personality)	 แริงขึ้ับเคลื�อ็น	(Value	&	Motivation)	

คว�มเชื�อ็	(Beliefs)	เป็็นต้น

 ผู้ลัที�ค์าดวั่าจะได�รัับี	 อ็งค์กัริได้รัิบเครืิ�อ็งมือ็ที�มีม�ตริฐ�น 

ม�ใชภ้ิ�ยีในอ็งคก์ัริ	เพีื�อ็เตริยีีมคว�มพีริอ้็มสำ�หริบัผ้บ้ริิห�ริริะดบัสง้ 

ที�กัำ�ลงัเขึ้�้ม�เป็น็สว่นหน้�งขึ้อ็งอ็งค์กัริ	ผ้้บริิห�ริริะดบัสง้ไดรั้ิบทักัษัะ

กั�ริสะท้อ็นตนเอ็ง	 (Self-Reflection)	 เพีื�อ็ให้เห็นถุ้งจีุดแขึ้็งและ 

จีุดที�ควริพีัฒน�	

3) โคริงกั�ริปริะเมินแบบ 360 อ็งศั� เพี่อ็สำ่งเสำริิม 

 พีฤติ่กัริริมต่�มคว�มค�ดหวัง 

 วััตั้ถืุปรัะสูงค์์ 

1.		 เพีื� อ็นำ� เครืิ�อ็งมือ็ที�มีม�ตริฐ�นและมีผ้้ เ ชี� ยีวช�ญ 

ที�ให้คำ�ป็ร้ิกัษั�แนะนำ�ในกั�ริป็ริะเมินศักัยีภิ�พีพีนักัง�น	

ผ้้บริิห�ริ	 และสะท้อ็นสิ�งที�ต้อ็งพัีฒน�อ็ย่ี�งแม่นยีำ�	 

พีริ้อ็มขึ้ับเคลื�อ็นไป็ต�มวิสัยีทัศน์	พีันธักัิจี	ขึ้อ็งอ็งค์กัริ

2.		 เพีื�อ็ป็ริะเมินศักัยีภิ�พีขึ้อ็งพีนักัง�น	 ผ้้บริิห�ริ	 และ

ส�ม�ริถุนำ�ไป็ใช้เพีื�อ็กัำ�หนดแนวท�งกั�ริพีัฒน�

3.		 เพีื�อ็ช่วยีสนับสนุนให้พีนักัง�น	 และผ้้บริิห�ริ	 ส�ม�ริถุ

ทริ�บศกััยีภิ�พีขึ้อ็งตนเอ็ง	และสิ�งที�ตอ้็งพีฒัน�	เพีื�อ็สริ�้ง

คว�มเจีริิญกั้�วหน้�และกั�ริเติบโตในอ็น�คต	

4.		 เพีื� อ็ใช้ติดต�มคว�มคืบหน้�ขึ้อ็งกั�ริพีัฒน�เมื� อ็ 

เป็ริียีบเทียีบป็ีต่อ็ป็ี

 รัาย่ลัะเอีย่ดของโค์รังการั

1.		 จีัดทำ�สมริริถุนะสำ�หริับผ้้บริิห�ริริะดับส้ง	 (Future	 

Leadership)	ที�จีะเป็น็ตัวกัำ�หนดแนวท�งในกั�ริว�งแผน

2.		 กัำ�หนดแนวท�งพีฤติกัริริมค่�นิยีมใหม่ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	

3.		 ใชเ้ครืิ�อ็งมอื็	360	Degree	Assessment	ที�ไดร้ิบัม�ตริฐ�น

ริะดับส�กัล	 ซึ่้�งเป็็นเครืิ�อ็งมือ็ที�ใช้ป็ริะเมินพีฤติกัริริม 

โดยีเป็็นกั�ริป็ริะเมินตนเอ็งริวมถุ้งคนริอ็บข้ึ้�งขึ้อ็ง 

ผ้้บริิห�ริริะดับส้งท่�นนั�น	ได้แกั่	หัวหน้�	เพีื�อ็นริ่วมง�น	

ล้กัน้อ็ง	เพีื�อ็ให้เห็นพีฤติกัริริมกั�ริแสดงจี�กัหล�กัหล�ยี

มมุมอ็ง	ทั�งเป็น็กั�ริลดอ็คต	ิ(Bias)	และเพีิ�มคว�มแมน่ยีำ�

ที�มีป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัยีิ�งขึ้้�น

 ผู้ลัที�ค์าดวั่าจะได�รัับี

1.	 อ็งค์กัริได้ริับเคริื�อ็งมือ็ที�มีม�ตริฐ�นม�ใช้ภิ�ยีในอ็งค์กัริ	

เพีื�อ็เตริียีมคว�มพีริ้อ็มสำ�หริับผ้้บริิห�ริริะดับส้งที�กัำ�ลัง

เขึ้้�ม�เป็็นส่วนหน้�งขึ้อ็งอ็งค์กัริ

2.		 ผ้้บริิห�ริริะดับส้งได้รัิบข้ึ้อ็ม้ลป็้อ็นกัลับที�สะท้อ็นถุ้ง

พีฤติกัริริมกั�ริแสดงอ็อ็กัจี�กัหล�กัหล�ยีมุมมอ็ง	 

เพีื�อ็ให้เห็นถุ้งจุีดแขึ้็งและจุีดที�ควริพีัฒน�	 ส�ม�ริถุ

กัำ�หนดแผนในกั�ริพัีฒน�ริ�ยีบุคคล	 (Individual	 

Development	Plan)	ที�สอ็ดคล้อ็งกัับแนวท�งที�อ็งค์กัริ

กัำ�หนดเป็้�หม�ยีไว้	 และทริ�บถุ้งคว�มกั้�วหน้�ในกั�ริ

พีัฒน�	(Development	Progress)	เพีื�อ็ทริ�บถุ้งช่อ็งว่�ง

ในกั�ริพีัฒน�
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	 นอ็กัจี�กักั�ริพัีฒน�ศักัยีภิ�พีขึ้อ็งผ้้บริิห�ริสำ�หรัิบเป็้�หม�ยี

ง�นในปั็จีจีบุนัแลว้	เพีื�อ็ใหอ้็งคก์ัริส�ม�ริถุเติบโตต่อ็ไป็ได้อ็ยี�่งยีั�งยีนื	 

บริิษััทยัีงว�งริ�กัฐ�น	อ็อ็กัแบบโคริงสร้ิ�ง	เพีื�อ็ให้บริษิัทัส�นตอ่็ธุัริกิัจี

ในอ็น�คตได้อ็ย่ี�งริ�บรืิ�นโดยีริิเริิ�มทำ�โคริงกั�ริ	 ว�งแผนผ้้สืบทอ็ด	

โดยีมีเป็้�ป็ริะสงค์ดังนี�

 โค่รงกี่ารวางแผู้นผู้้้สืบที่อด (Succession Plan)

	 บริิษััทดำ�เนินกั�ริว�งแผนผ้้สืบทอ็ดตำ�แหน่ง	 (Succession	

Plan)	 เพีื�อ็เตรีิยีมคว�มพีร้ิอ็มบุคล�กัริที�มีคว�มร้้ิ	 คว�มส�ม�ริถุ	 

มีศักัยีภิ�พี	และผลง�นที�โดดเด่นและเป็็นที�ยีอ็มริับให้พีริ้อ็มสำ�หริับ

กั�ริดำ�ริงตำ�แหนง่ที�สำ�คญั	หริอื็ตำ�แหนง่ริะดบัผ้น้ำ�	(Future	Leader)	

ขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 ต�มทิศท�งและกัลยีุทธ์ัขึ้อ็งบริิษััท	 โดยีมีขัึ้�นตอ็นกั�ริ

ดำ�เนินกั�ริ	ดังนี�

1.	 สื�อ็ส�ริแกั่ผ้้บริิห�ริริะดับฝ��ยีง�นข้ึ้�นไป็	 เพีื�อ็สริ้�ง 

คว�มเขึ้้�ใจี	และให้เห็นถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริว�งแผน 

ผ้้สืบทอ็ดตำ�แหน่ง	ริวมทั�งกัริะบวนกั�ริดำ�เนินกั�ริ

2.	 ริะบุตำ�แหน่งที�มีคว�มสำ�คัญ	 (Critical	 Position)	 

โดยีพีิจี�ริณ�จี�กัหลักัเกัณฑ์์ที�บริิษััทกัำ�หนด

3.	 ริะบุตัวบุคคลที�เป็็นผ้้สืบทอ็ดตำ�แหน่ง	 จีะพีิจี�ริณ�จี�กั

ศักัยีภิ�พี	(Potential)	 คว�มพีริ้อ็ม	(Readiness)	 และ

สมริริถุนะ	(Competency)	 ที�เหม�ะสมในกั�ริดำ�ริง

ตำ�แหน่งที�มีคว�มสำ�คัญ	 (Critical	Position)	 แต่ละ

ตำ�แหน่ง	 บริิษััทจีะพีิจี�ริณ�บุคล�กัริภิ�ยีในบริิษััทเป็็น

ลำ�ดับแริกั

4.	 จีัดทำ�หลักัส้ตริกั�ริพีัฒน�บุคล�กัริที�ได้ริับกั�ริคัดเลือ็กั

ให้เป็็นผ้้สืบทอ็ดตำ�แหน่ง	 และพีัฒน�บุคล�กัริดังกัล่�ว

ให้มีคว�มร้้ิคว�มส�ม�ริถุ	 มีศักัยีภิ�พีและคว�มพีร้ิอ็ม	 

สำ�หรัิบกั�ริเป็็นผ้้นำ�ขึ้อ็งอ็งค์กัริในอ็น�คต	(Future	Leader)

	 ทั�งนี�	บริษิัทัจีะมกีั�ริทบทวนแผนผ้ส้บืทอ็ดตำ�แหนง่	(Succession	 

Plan)	ทกุัป็	ีเพีื�อ็ใหม้ั�นใจีว�่บริิษััทจีะมผี้น้ำ�ที�มคีว�มริ้	้คว�มส�ม�ริถุ	

และศักัยีภิ�พีที�ถุ้งพีริ้อ็ม	 ที�จีะนำ�อ็งค์กัริไป็ในทิศท�ง	 และกัลยีุทธั์

ที�ว�งไว้

  โค่รงกี่ารพััฒนาศักี่ยภาพัพันักี่งาน 

	 บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริกั�ริจัีดฝึกัอ็บริมในด้�นต่�งๆ	 ที�จีะช่วยียีกัริะดับคว�มส�ม�ริถุและพัีฒน�ศักัยีภิ�พีขึ้อ็งพีนักัง�นทุกัริะดับ	 

ให้เป็็นไป็อ็ย่ี�งมีป็ริะสิทธิัภิ�พี	 และจีัดให้กั�ริพัีฒน�บุคล�กัริเป็็นหัวใจีหลักัภิ�ยีใต้แผนกัลยีุทธ์ัขึ้อ็งอ็งค์กัริ	 โดยีค�ดหวังผลลัพีธ์ัใน 

กั�ริเสริิมสริ้�งคว�มผ้กัพีันขึ้อ็งพีนักัง�นต่อ็อ็งค์กัริและลดอ็ัตริ�กั�ริล�อ็อ็กัขึ้อ็งพีนักัง�น	ดังนี�

ลำาดับ ประเภที่กี่ารจัดอบรม จำานวนหลักี่ส้ติร /ค่รั�ง จำานวนค่น

1 ป็ฐมนิเทศพีนักัง�นใหม่	(Onboarding	Program) 9 123

2 กั�ริอ็บริมภิ�ยีใน	In-House	Training

-		 เพีิ�มศักัยีภิ�พีภิ�ยีในอ็งค์กัริ	 โดยีอ็อ็กัแบบหลักัส้ตริให้เหม�ะสมต�มผ้้เขึ้้�ริับ

กั�ริฝึกัอ็บริม	 ซึ่้�งพีนักัง�นส�ม�ริถุเลือ็กัหลักัส้ตริที�ตริงกัับภิ�ริะหน้�ที�ที�ได้ 

ริับผิดชอ็บ	และส�ม�ริถุนำ�ม�ป็ริะยีุกัต์ใช้ในกั�ริป็ฏิิบัติง�นได้

19 552

3 กั�ริอ็บริมภิ�ยีนอ็กั	Public	Training

-		 เพีิ�มศักัยีภิ�พีโดยีกั�ริอ็บริมนอ็กัสถุ�นที�	 โดยีผ้้เชี�ยีวช�ญจี�กัหน่วยีง�นอ็ื�นๆ	

เพีื�อ็สริ้�งอ็งค์คว�มริ้้	 และพีัฒน�พีนักัง�นให้ส�ม�ริถุป็ฏิิบัติง�นได้อ็ยี่�งมี

ป็ริะสิทธัิภิ�พี

37 117

4 PTG	Academy	on	Tour	(Theme:	People	Awareness	by	DISC)	

	-		มุ่งหม�ยีให้พีนักัง�นได้เริียีนริ้้พีฤติกัริริมขึ้อ็งคนต�มหลักักั�ริ	เพีื�อ็กั�ริทำ�ง�น

ที�มีป็ริะสิทธัิภิ�พีในบริิบทต่�งๆในกั�ริทำ�ง�น	เช่น	เริียีนริ้้จีุดแขึ้็ง	จีุดอ็่อ็น	วิธัี

กั�ริสื�อ็ส�ริ	เริียีนริ้้เริื�อ็งแริงจี้งใจี	ริวมไป็ถุ้งกั�ริป็ริะเมินวิเคริ�ะห์ตนเอ็ง	และ

เทคนิคกั�ริวิเคริ�ะห์ผ้้อ็ื�น

2 77
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Sharing	Inspiration:	NEW DAY NEW GOALS NEW YOU  
โดย่ ค์ุณตั้รัีชื่ฎา เพชื่รัรััตั้น์ เม่�อวัันที� 3 ธุันวัาค์ม 2563

ลำาดับ ประเภที่กี่ารจัดอบรม จำานวนหลักี่ส้ติร /ค่รั�ง จำานวนค่น

5 Sharing	Inspiration

-		 กัิจีกัริริมส่วนหน้�งขึ้อ็งกั�ริเริียีนริ้้และพีัฒน�พีนักัง�นทุกัริะดับ	 ผ่�นบุคคล

ที�มีชื�อ็เสียีง	 เพีื�อ็ให้พีนักัง�นได้เรีิยีนร้้ิและตริะหนักัเกัี�ยีวกัับตัวเอ็งม�กัข้ึ้�น	

ส�ม�ริถุริ้ว้�่ตวัเอ็งตอ้็งกั�ริอ็ะไริ	มเีป็�้หม�ยีและแนวท�งในกั�ริสริ�้งแริงจีง้ใจี

ที�ชัดเจีน	เพีิ�มพีลังขึ้อ็งตัวเอ็งในขึ้ณะเดียีวกัันกั็จี้งใจีผ้้อ็ื�นด้วยี

2 291

6 Self-learning

-		 ฝกึัอ็บริมในร้ิป็แบบ	Self-learning	ขึ้อ็งพีนกััง�นริะดบั	S1-S5	ผ�่นแพีลตฟอ็ริม์

กั�ริเริียีนริ้้	ซึ่้�งเป็็นกั�ริเริียีนริ้้แบบผสมผส�น	ที�พีนักัง�นส�ม�ริถุเลือ็กัเริียีนได ้

ต�มแนวท�งที�ถุนัด	 และเลือ็กักัำ�หนดร้ิป็แบบและหลักัส้ตริกั�ริเรีิยีนร้้ิได้ 

ด้วยีตัวเอ็ง

- 75

รัวัม 69 1,235

 กี่ารพััฒนาค่วามร้้ ศักี่ยภาพัของบุค่ลากี่รสถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน

	 บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริพีัฒน�ศักัยีภิ�พีขึ้อ็งพีนักัง�น	 เพีื�อ็

ช่วยีผลักัดัน	 และขึ้ับเคลื�อ็นธัุริกัิจีให้เป็็นไป็ต�มกัลยีุทธั์	 และ

เป็�้หม�ยีที�ว�งไว	้ริวมถุ้งกั�ริเติบโตในส�ยีอ็�ชีพีขึ้อ็งบคุล�กัริ

สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	โดยีแบ่งวิธัีดำ�เนินกั�ริอ็อ็กัเป็็น	4	วิธัี

1.		 กั�ริฝึกัอ็บริมคว�มริ้้ ในง�น	 และม�ตริฐ�น

กั�ริป็ฏิิบัติ ง �น	 เพีื� อ็ ให้พีนักัง�นมีคว�มริ้้	 

คว�มเขึ้้�ใจี	 และส�ม�ริถุป็ฎิบัติง�นได้อ็ยี่�ง 

ถุ้กัต้อ็งต�มม�ตริฐ�น	และริะเบียีบขึ้อ็งบริิษััท

2.		 ค่้มือ็กั�ริป็ฏิิบัติง�น	 เพีื�อ็เป็็นม�ตริฐ�น	 และ

แนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติง�นให้กัับบุคล�กัริสถุ�นี

บริิกั�ริ

3.	 สื�อ็ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 Infographic	 วีดีโอ็	 เพีื�อ็เป็็น 

เครืิ�อ็งมือ็ช่วยีในกั�ริเริียีนริ้้	 และช่วยีผลักัดัน 

ยีอ็ดขึ้�ยีขึ้อ็งส�ขึ้�

4.		 กัิจีกัริริมส่งเสริิม	 และผลักัดันกั�ริป็ฏิิบัติง�นให้ 

ถุ้กัต้อ็ง	และเป็็นไป็ต�มเป็้�หม�ยี

Sharing Inspiration:	ให้	1	วันมีม�กักัว่�	24	ชั�วโมง	 
โดยี	คุณกัันต์	กัันตถุ�วริ	เมื�อ็วันที�	19	กัุมภิ�พีันธั์	2563
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กี่ารจัดฝึ่กี่อบรมเติร่ยมค่วามพัร้อมผู้้้ช่ี้วยผู้้้จัดกี่าร 

สถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน 

	 จีัดฝึกัอ็บริมให้กัับผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�ใหม่	 ในเรืิ�อ็งคว�มร้้ิ 

ในง�น	และริะบบง�นต่�ง	ๆ	ในริ้ป็แบบทฤษัฎี	และฝึกัป็ฏิิบัติ	ณ	

สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	มีผ้้เขึ้้�ริ่วมอ็บริมทั�งหมด	308	คน

กี่ารจัดฝึ่กี่อบรม มาติรฐานกี่ารลงนำ�ามันใส 16 ขั�นติอน

	 เพีื�อ็ให้ล้กัค้�ได้ริับบริิกั�รินำ��มันใสที�ถุ้กัต้อ็งต�มชนิดนำ��มันที�

เหม�ะสมกัับริถุยีนต์	จีง้ต้อ็งมีกั�ริควบคุม	และป็ฏิบิตังิ�นให้ถุ้กัต้อ็ง 

ตั�งแต่ขึ้ั�นตอ็นเริิ�มต้น	 คือ็	 กั�ริริับนำ��มันใสจี�กัริถุขึ้นส่งนำ��มัน	 

ท�งทีม	PTG	ACADEMY	จี้งได้มีกั�ริเขึ้้�สอ็นให้กัับพีนักัง�นผ้้ได้ริับ 

มอ็บหม�ยีให้เป็็นผ้้ริับนำ��มันใสป็ริะจีำ�ส�ขึ้�	เพีื�อ็ให้กั�ริริับนำ��มันใส 

เป็็นไป็ต�มม�ตริฐ�น	 และคว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งล้กัค้�พีีทีที�ได้ริับ

นำ��มันคุณภิ�พี	จีำ�นวนผ้้เขึ้้�ริับกั�ริอ็บริมให้กัับสถุ�นีบริิกั�ริภิ�ยีใน 

กั�ริกัำ�กัับด้แลขึ้อ็งบริิษััท	449	คน	

กี่ารจัดฝึ่กี่อบรมเติร่ยมค่วามพัร้อมผู้้้ช่ี้วยผู้้้จัดกี่ารสถิาน่บริกี่าร

ก๊ี่าซปิโติรเล่ยมเหลว (LPG)

	 จีัดฝึกัอ็บริมให้กัับผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�ใหม่	 ริวมถุ้งกั�ริ 

จีัดอ็บริมให้กัับพีนักัง�นหน้�ล�น	 พีนักัง�นแคชเชียีริ์	 และหัวหน้�

พีนักัง�นหน้�ล�น	ที�มีศักัยีภิ�พี	ได้ริับกั�ริคัดเลือ็กัให้มีโอ็กั�สป็ริับ

เลื�อ็นตำ�แหนง่เป็น็ผ้้ชว่ยีผ้จ้ีดักั�ริสถุ�นีบริิกั�ริ	(Fast	Track)	โดยีในปี็	

2563	มีผ้้เขึ้้�ริ่วมอ็บริมทั�งหมด	80	คน

กี่ารจดัฝึ่กี่อบรมเติร่ยมค่วามพัร้อมผู้้้ช่ี้วยผู้้้จัดกี่ารจดุจำาหน่าย

ก๊ี่าซหุงต้ิม (Gas Shop)

	 จีดัฝกึัอ็บริมให้กับัผ้้ชว่ยีผ้้จีดักั�ริส�ขึ้�ใหม่	ริวมถุง้กั�ริฝึกัและ 

ให้คำ�แนะนำ�ให้กัับพีนักัง�นขึ้ับริถุส่งกั๊�ซึ่	พีนักัง�นส่งเสริิมกั�ริขึ้�ยี	

ที�มีศักัยีภิ�พี	 ให้ส�ม�ริถุป็ฏิิบัติง�นได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พีส้งสุด	

โดยีในป็ี	2563	มีผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริใหม่เขึ้้�ริ่วมอ็บริมทั�งหมด	156	คน
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กี่ารพััฒนาค่วามร้้ ศักี่ยภาพัของบุค่ลากี่รร้านสะดวกี่ซื�อ 

มินิมาร์ที่

	 บริิษััทมุ่งกั�ริพัีฒน�ศักัยีภิ�พีขึ้อ็งบุคล�กัริ	 เพีื�อ็ให้เกัิดกั�ริ

ตอ็บสนอ็งต่อ็กั�ริดำ�เนินกั�ริขึ้อ็งธุัริกัิจีสะดวกัซึ่ื�อ็	 ซึ่้�งเป็็นอ็กีัธัรุิกัจิี

ขึ้อ็งบริิษััท	 ที�มุ่งเน้นให้เกัิดกั�ริเริียีนริ้้ที�ยีั�งยีืน	 ริวมถุ้งในป็ี	 2563	 

ได้เกัิดสถุ�นกั�ริณ์แพีร่ิริะบ�ดขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	

(COVID-19)	 จี้งเป็็นสถุ�นกั�ริณ์ที�สำ�คัญที�ทำ�ให้เกิัดกั�ริเริียีนริ้้	 

แบบ	 Online	-	Learning	 ม�กัยีิ�งขึ้้�น	 โดยีมีกัริะบวนกั�ริ	 และ	

หลักัส้ตริต่�ง	ๆ	ดังนี�

1.	หลักัส้ตริเตริียีมคว�มพีริ้อ็มผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�มินิม�ริ์ท	 

ให้แกัพ่ีนกััง�นที�เขึ้�้ใหม	่เป็น็ป็ริะจีำ�ทกุัเดอื็น	ริวมทั�ง	ในสว่น 

ขึ้อ็งพีนกััง�นป็ริะจีำ�ร้ิ�นมนิมิ�ริท์ที�มศีกััยีภิ�พี	และผ้บ้ริิห�ริ 

เล็งเห็นถุ้งโอ็กั�สบนเส้นท�งคว�มก้ั�วหน้�ในส�ยีอ็�ชีพี	

ตำ�แหน่งผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�มินิม�ริ์ท	 (Fast	 Track)	 

ได้ริับกั�ริฝึกัอ็บริมในหลักัส้ตรินี�เช่นกััน	 ร้ิป็แบบกั�ริเรีิยีนร้้ิ

ขึ้อ็งหลักัส้ตรินี�	 มุ่งเน้นให้พีนักัง�นที�เขึ้้�ริับกั�ริฝึกัอ็บริมได้

เริียีนริ้้	 ศ้กัษั�	 วิเคริ�ะห์	 ทำ�กัิจีกัริริมกัลุ่ม	 ริวมถุ้งทดลอ็ง

ป็ฏิิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที�ที�ต้อ็งรัิบผิดชอ็บ	 และฝึกัป็ฏิิบัติ

หน้�ที�ในส�ขึ้�ที�เปิ็ดให้บริิกั�ริจีริิง	 โดยีมีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้� 

มนิมิ�ริท์	เป็น็ผ้้สอ็นง�น	ดแ้ลเบื�อ็งตน้	(On	the	Job	Training)	 

กั่อ็นที�ลงป็ฏิิบัติง�นจีริิง	 และท�ง	PTG	Academy	มีกั�ริ

ติดต�มด้วยีกั�ริ	Coaching	ที�ส�ขึ้�อ็ีกัด้วยี

2.หลักัส้ตริเสริิมทักัษัะด้�นกั�ริบริิกั�ริ	 และกั�ริขึ้�ยี	 ให้กัับ	 

ผ้้จีัดกั�ริเขึ้ต	ผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�มินิม�ริ์ท	ผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้� 

มนิมิ�ร์ิท	และพีนักัง�นป็ริะจีำ�ร้ิ�น	(แคชเชียีร์ิ)	ที�เป็น็แกันหลักั 

สำ�คัญในกั�ริเติบโตขึ้อ็งธัุริกิัจีร้ิ�นสะดวกัซืึ่�อ็มินิม�ร์ิท	 เพีื�อ็

มุง่ใหเ้กัดิพีฒัน�อ็ยี�่งตอ่็เนื�อ็ง	เพีื�อ็ตอ็บสนอ็งกับัลก้ัค�้	และ

พีริ้อ็มรัิบมือ็กัับสถุ�นกั�ริณ์ขึ้อ็งสังคมที�มีกั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง

อ็ยี่�งริวดเริ็ว	

3.	หลักัส้ตริริะบบกั�ริขึ้�ยีป็ริะจีำ�ริ้�น	(POS)	 ที�มีกั�ริพีัฒน�	

ป็ริับป็ริุงให้มีป็ริะสิทธัิภิ�พีม�กัข้ึ้�น	 เพีื�อ็ริอ็งรัิบกั�ริเติบโต 

ขึ้อ็งธัรุิกัจิี	เพีริ�ะฉะนั�นบคุล�กัริที�เกัี�ยีวขึ้อ้็งจีง้มคีว�มจีำ�เป็น็

ต้อ็งเริียีนริ้้	และพีัฒน�ทักัษัะในด้�นนี�ด้วยีเช่นกััน

4.	หลักัส้ตริ	 Online	 ที�ตอ็บสนอ็งกัับสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่ริะบ�ด

ขึ้อ็งโริคติดเชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	ทั�งในส่วน

ขึ้อ็งผ้้ช่วยีผ้้จีัดกั�ริส�ขึ้�มินิม�ริ์ท	และพีนักัง�นป็ริะจีำ�ริ้�น	

(แคชเชียีริ์)	 ริวมถุ้งหลักัส้ตริที�เกัี�ยีวขึ้้อ็งกัับริะบบกั�ริขึ้�ยี

หน้�ริ้�น

5.	PTG	Learn	 ริ้้	 Good	Job	@Max	Mart	 สื�อ็กั�ริเริียีนริ้้ 

ในริ้ป็แบบที�ส่งเสริิมให้เกัิดกั�ริเริียีนริ้้ด้วยีตนเอ็ง	 เป็ิดกัว้�ง

ให้กัับบุคล�กัริทุกัตำ�แหน่ง	 ทุกัหน่วยีง�นได้เรีิยีนร้้ิ	 และ

ส�ม�ริถุนำ�ไป็ป็ฏิิบัติได้จีริิงที�ส�ขึ้�

6.	สื�อ็กั�ริเรีิยีนร้้ิต่�ง	 ๆ	 เช่น	 Infographic	 วีดีโอ็	 เพีื�อ็เป็็น

เครืิ�อ็งมือ็ช่วยีในกั�ริเริียีนริ้้	 และช่วยีผลักัดันยีอ็ดขึ้�ยี 

ขึ้อ็งส�ขึ้�
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กี่ารพััฒนาค่วามร้้ ศักี่ยภาพัของบุค่ลากี่รร้านกี่าแฟ  

พัันธ์ุไที่ย และ ค่อฟฟี�เวิลด์

	 นอ็กัจี�กัธัุริกัิจีนำ��มันเชื�อ็เพีลิงที�เป็็นธัุริกัิจีหลักัขึ้อ็งบริิษััทแล้ว	

บริิษััทยัีงมุ่งมั�นที�จีะพัีฒน�กั�ริบริิกั�ริสำ�หรัิบธุัริกิัจีอ็�ห�ริและ

เครืิ�อ็งดื�ม	 ซึ่้�งป็ริะกัอ็บด้วยี	 ร้ิ�นกั�แฟพัีนธัุ์ไทยี	 และริ้�นกั�แฟ

คอ็ฟฟี� เวิลด์	 ที�มุ่งเน้นให้เกัิดกั�ริเริียีนริ้้อ็ย่ี�งยีั�งยีืน	 ริวมถุ้ง 

ขัึ้�นตอ็นกัริะบวนกั�ริต่�งๆ	 ในกั�ริชงเครืิ�อ็งดื�ม	 และกั�ริป็รุิงอ็�ห�ริ 

ภิ�ยีในริ้�น	โดยีในป็ี	2563	โดยีมีกัริะบวนกั�ริ	และหลักัส้ตริต่�ง	ๆ	 

ดังนี�

1.	หลักัส้ตริ	 Pun	Thai	Be	barista	 ให้แกั่พีนักัง�นบ�ริิสต้�

ป็ริะจีำ�ริ้�นกั�แฟพัีนธุั์ไทยีทุกัริะดับ	 ริวมถุ้งพีนักัง�น

ริะดับหัวหน้�ง�น	 และผ้้จีัดกั�ริร้ิ�นในส�ขึ้�ที�ต้อ็งเรีิยีนริ้้ 

กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งบ�ริิสต้�	 ร้ิป็แบบกั�ริเริียีนริ้ ้

ขึ้อ็งหลักัส้ตรินี�	 ป็ริะกัอ็บด้วยีภิ�คทฤษัฎี	 และภิ�คป็ฏิิบัติ	

เมื�อ็เขึ้�้ริบักั�ริอ็บริมเป็น็ที�เรีิยีบร้ิอ็ยี	จีะส�ม�ริถุชงเครืิ�อ็งดื�ม	 

ป็ริุงอ็�ห�ริ	 และจัีดกั�ริภิ�ยีในริ้�นได้ต�มม�ตริฐ�น 

ที�กัำ�หนดไว้ขึ้อ็งบริิษััท

2.	หลักัส้ตริเสริิม	Pun	Thai	Refresh	เป็็นหลักัส้ตริที�จีัดขึ้้�นม� 

เพีื�อ็ทบทวนคว�มริ้้	 คว�มเขึ้้�ใจี	 ขัึ้�นตอ็น	 กัริะบวนกั�ริ

ในกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งบ�ริิสต้�ป็ริะจีำ�ริ้�นกั�แฟพีันธัุ์ไทยี	 เพีื�อ็

ให้กั�ริป็ฏิิบัติง�นดำ�เนินไป็ต�มม�ตริฐ�นที�กัำ�หนดไว้ขึ้อ็ง

บริิษััทได้อ็ยี่�งถุ้กัต้อ็ง

3.	หลักัส้ตริ	 Coffee	World	Be	barista	 ให้แก่ัพีนักัง�น

บ�ริิสต้�ป็ริะจีำ�ร้ิ�นกั�แฟคอ็ฟฟี�เวิลด์ทุกัริะดับ	 ริวมถุ้ง 

พีนักัง�นริะดับหัวหน้�ง�น	 และผ้้จีัดกั�ริริ้�นในส�ขึ้�

ที�ต้อ็งเริียีนริ้้กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งบ�ริิสต้�	 ร้ิป็แบบ

กั�ริเริียีนริ้้ขึ้อ็งหลักัส้ตรินี�	 ป็ริะกัอ็บด้วยีภิ�คทฤษัฎี	 และ 

ภิ�คป็ฏิิบตั	ิเมื�อ็เขึ้�้ริบักั�ริอ็บริมเป็น็ที�เริยีีบริอ้็ยี	จีะส�ม�ริถุ

ชงเครืิ�อ็งดื�ม	 ป็รุิงอ็�ห�ริ	 และจีัดกั�ริภิ�ยีในริ้�นได้ต�ม

ม�ตริฐ�นที�กัำ�หนดไว้ขึ้อ็งบริิษััท

4.	หลักัส้ตริ	Coffee	World	Refresh	เป็็นหลักัส้ตริที�จีัดขึ้้�นม� 

เพีื�อ็ทบทวนคว�มริ้้	 คว�มเขึ้้�ใจี	 ขัึ้�นตอ็น	 กัริะบวนกั�ริ 

ในกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งบ�ริิสต้�ป็ริะจีำ�ริ้�นกั�แฟคอ็ฟฟี�เวิลด ์

เพีื�อ็ให้กั�ริป็ฏิิบัติง�นดำ�เนินไป็ต�มม�ตริฐ�นที�กัำ�หนดไว้

ขึ้อ็งบริิษััทได้อ็ยี่�งถุ้กัต้อ็ง

5.	หลักัส้ตริ	 สุขึ้�ภิิบ�ลอ็�ห�ริ	 ซึ่้�งเป็็นกั�ริจีัดอ็บริมภิ�ยีนอ็กั 

ให้แกั่บุคล�กัริทุกัคนที�ป็ฏิิบัติง�นที�ส�ขึ้�	 ทั�ง	2	 แบรินด์	 

ต�มกัฎกัริะทริวงส�ธั�ริณสุขึ้	 ตั�งแต่กัริะบวนกั�ริเตริียีม

ป็ริุงป็ริะกัอ็บ	 จีำ�หน่�ยีและเสิริ์ฟอ็�ห�ริ	 ริวมถุ้งกั�ริล้�ง 

และเกั็บภิ�ชนะอ็ุป็กัริณ์	 ที�ต้อ็งเขึ้้�ริับกั�ริอ็บริมโดยี 

ดำ�เนินกั�ริให้ในส่วนขึ้อ็ง	 กัทม.	 ป็ริิมณฑ์ล	 และ	 โซึ่น 

ภิ�คตะวันอ็อ็กัเฉียีงเหนือ็	

6.	Coaching	On	 site	 เป็็นกัริะบวนกั�ริสอ็นง�น	 และ 

กั�ริเริียีนริ้้อ็ีกัช่อ็งท�งหน้�งให้แกั่พีนักัง�นป็ริะจีำ�ส�ขึ้�	 โดยี

ท�งส่วน	PTG	Academy	ลง	Coach	ที�ส�ขึ้�	ทั�งในส่วน

ขึ้อ็งส�ขึ้�เป็ิดใหม่	และส�ขึ้�ที�ดำ�เนินกั�ริขึ้�ยีแล้ว	ในเริื�อ็ง

ขึ้อ็งกั�ริบริิกั�ริ	ขัึ้�นตอ็นกั�ริป็ฏิบิตังิ�นทกุัอ็ย่ี�งในส�ขึ้�	และ

สื�อ็ส�ริขึ้้อ็ม้ลใหม่ให้แกั่พีนักัง�นได้ริับทริ�บ

7.	PTG	 Learn	 ร้้ิ	 Good	 Job	@F&B	 สื�อ็กั�ริเรีิยีนร้้ิใน 

ริ้ป็แบบที�ส่งเสริิมให้เกัิดกั�ริเริียีนริ้้ด้วยีตนเอ็ง	 เป็ิดกัว้�งให้

กับับุคล�กัริทุกัตำ�แหน่ง	ทกุัหนว่ยีง�นไดเ้ริยีีนริ้	้และส�ม�ริถุ

นำ�ไป็ป็ฏิิบัติได้จีริิงที�ส�ขึ้�

8.	สื�อ็กั�ริเริยีีนริ้ต่้�ง	ๆ 	เชน่	Infographic	วีดโีอ็	เพีื�อ็เป็น็เครืิ�อ็งมอื็ 

ช่วยีในกั�ริเริียีนริ้้	 กัริะบวนกั�ริชงเครืิ�อ็งดื�ม	 ป็ริุงอ็�ห�ริ	 

กั�ริป็ฏิิบัติง�น	และช่วยีผลักัดันยีอ็ดขึ้�ยีขึ้อ็งส�ขึ้�
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ค่วามปลอดภัยและสภาพัแวดล้อมกี่ารที่ำางาน

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่ อ็ัตริ�กั�ริเกัิดอ็ุบัติเหตุเป็็น	0

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 3 สูรั�างหลัักปรัะกัน การัมีสูุขภาพดี  

แลัะสู่งเสูรัิมค์วัามเป็นอย่้่ที�ดีสูำาหรัับีทุกค์นในทุกวััย่

3.5		 เสริิมสร้ิ�งกั�ริป้็อ็งกันักั�ริใช้ส�ริเสพีติด	 

ซึ่้�งริวมถุง้ยี�เสพีตดิ	และกั�ริใช้แอ็ลกัอ็ฮอ็ล์ 

ที�เป็็นอ็นัตริ�ยี

3.6		 ลดจีำ�นวนกั�ริเสยีีชวีติและบ�ดเจีบ็ 

จี�กัอุ็บตัเิหตุจีริ�จีริบนท้อ็งถุนน
หมาย่เหตัุ้ : อ็ตัริ�กั�ริเกัดิอ็บุตัเิหตขุึ้อ็งพีนกััง�นกัลุม่บริิษััท	พีทีจีี	ีเอ็น็เนอ็ยี	ี		

	 	 (สำ�นักัง�นใหญ่)	โดยี	คิดจี�กัจีำ�นวนวันหยีุดง�นขึ้อ็งพีนักัง�น	

	 	 ตั�งแต่	1	วันขึ้้�นไป็	

2561

2562

2563



82 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

กั�ริฝึกัซึ่้อ็มดับเพีลิงและอ็พียีพีหนีไฟ	 
วันที�	17-18	มีน�คม	2563	ณ	ป็ั�มพีีทีดำ�เนินสะดวกั	3	จี.ริ�ชบุริี

กั�ริอ็บริมดับเพีลิงขึ้ั�นต้น	 
วันที�	22	ตุล�คม	2563

กั�ริอ็บริมดับเพีลิงขึ้ั�นส้ง	 
วันที�	17-18	กัุมภิ�พีันธั์	2563

ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 บริิษััทดำ�เนินธัุริกัิจีด้วยีคว�มตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญ 

ด�้นคว�มป็ลอ็ดภิยัี	และไดป้็ฏิิบตัติ�มขึ้อ้็กัำ�หนดขึ้อ็งกัฎหม�ยีอ็ยี�่ง

เคร่ิงครัิด	 โดยีบริิษััทมีฝ��ยีคว�มป็ลอ็ดภัิยีและสิ�งแวดล้อ็มซ้ึ่�งเป็็น

หน่วยีง�นที�ด้แลคว�มป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งบริิษััท	 โดยีเฉพี�ะในเรืิ�อ็งกั�ริ

ป็ฏิิบัติง�นขึ้อ็งพีนักัง�นที�อ็�จีส่งผลกัริะทบต่อ็คว�มป็ลอ็ดภัิยีขึ้อ็ง 

ตัวพีนักัง�นเอ็งและบุคคลอ็ื�นที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง	นอ็กัจี�กันี�	ยีังมีกั�ริจีัดทำ�

ค้่มือ็ป็ฏิิบัติง�น	 และค้่มือ็วิธัีป็้อ็งกัันภัิยี	 ริวมถุ้งกั�ริให้คว�มร้้ิและ

กั�ริฝึกัซ้ึ่อ็มแผนฉุกัเฉินต�่งๆ	ใหแ้ก่ับคุล�กัริทั�งภิ�ยีในและภิ�ยีนอ็กั

อ็งค์กัริโดยีมีกั�ริจีัดกัิจีกัริริมริ่วมกัับหน่วยีง�นขึ้อ็งภิ�คริัฐด้วยี

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

	 บริิษััทได้จีัดทำ�แผนพีัฒน�คว�มป็ลอ็ดภิัยี	อ็�ชีวอ็น�มัยี	และ

สภิ�พีแวดลอ้็มในกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งอ็งคก์ัริเป็น็ป็ริะจีำ�ทกุัป็	ีเพีื�อ็ใชเ้ป็น็

แนวท�งในกั�ริบริิห�ริจีดักั�ริและกั�ริป็ฏิิบตังิ�นด�้นคว�มป็ลอ็ดภิยัี	 

อ็�ชีวอ็น�มยัี	 และสิ�งแวดล้อ็ม	 ซึ่้�งจีะทำ�กั�ริพิีจี�ริณ�ทบทวนริะบบ

กั�ริจีัดกั�ริคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 อ็�ชีวอ็น�มัยี	 สิ�งแวดล้อ็มที�มีอ็ยี้่ 

ให้มคีว�มสอ็ดคล้อ็งกับัสถุ�นภิ�พีปั็จีจีบุนัขึ้อ็งบริิษัทั	และมีกั�ริทบทวน 
นโยีบ�ยีคุณภิ�พี	คว�มมั�นคง	คว�มป็ลอ็ดภิัยี	อ็�ชีวอ็น�มัยี	และ

สิ�งแวดลอ้็ม	ริวมถุง้มอ็บหม�ยีใหม้กีั�ริดำ�เนนิกั�ริต�มนโยีบ�ยี	เพีื�อ็

ใหก้ั�ริทำ�ง�นป็ริะสบผลสำ�เริจ็ีอ็ยี�่งมปี็ริะสทิธิัภิ�พี	และใหพ้ีนกััง�น

ทกุัริะดบัขึ้อ็งบริิษัทัมีคว�มป็ลอ็ดภิยัีในกั�ริทำ�ง�น	นอ็กัจี�กันี�	บริิษัทั

ยีังมีกั�ริส่งเสริิมคว�มร้้ิ	 คว�มเข้ึ้�ใจี	 และให้คว�มสำ�คัญในเรืิ�อ็ง

คว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริทำ�ง�นแกั่พีนักัง�นทุกัริะดับ	 ตลอ็ดจีนถุ้ง 

กั�ริให้คว�มริ้้เกัี�ยีวกัับคว�มป็ลอ็ดภิัยีแกั่บุคคลภิ�ยีนอ็กัอ็งค์กัริด้วยี	

เช่น	ชุมชน	สถุ�นศ้กัษั�	เป็็นต้น

ผู้ลการดำาเนินงาน (Disclosure 103-3)

	 บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริจีัดฝึกัอ็บริมหลักัส้ตริด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	

อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�นให้กัับพีนักัง�น 

ทกุัริะดบัในอ็งค์กัริ	เพีื�อ็ให้พีนกััง�นมคีว�มริ้	้คว�มเข้ึ้�ใจี	และส�ม�ริถุ

นำ�ไป็ป็ฎิบัติได้อ็ยี่�งถุ้กัต้อ็งและป็ลอ็ดภิัยี	 ซึ่้�งเป็็นกั�ริส่งเสริิม 

ให้เกิัดคว�มตริะหนักัในเรืิ�อ็งคว�มป็ลอ็ดภิัยีและนำ�ไป็ส้่วัฒนธัริริม 

คว�มป็ลอ็ดภิยัีขึ้อ็งอ็งค์กัริอ็ยี่�งยีั�งยีืน	 โดยีในปี็	2563	 มีจีำ�นวน

พีนักัง�นเขึ้้�ริับกั�ริฝึกัอ็บริมจีำ�นวนทั�งสิ�น	 5,649	 คน	 โดยีมี 

ริ�ยีละเอ็ียีด	ดังนี�

1. หลักัสำ้ต่ริด��นกั�ริป้อ็งกัันและริะงับอั็คคีภัยี

	 หลักัสต้ริด้�นกั�ริป็อ้็งกันัและริะงับอ็คัคภีิยัี	เป็น็หลักัสต้ริที�มเีนื�อ็ห�เกัี�ยีวกับัด�้นอ็คัคีภิยัีโดยีเฉพี�ะ	ไม่ว�่จีะเป็น็เรืิ�อ็งอ็งคป์็ริะกัอ็บขึ้อ็งไฟ	 

อ็ัคคีภิัยีป็ริะเภิทต่�งๆ	 วิธัีกั�ริดับไฟแต่ละป็ริะเภิท	 วิธัีกั�ริใช้ง�นอ็ุป็กัริณ์ดับเพีลิง	 กั�ริจีัดกั�ริเมื�อ็เกัิดเหตุฉุกัเฉินในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ	 

ริวมถุง้กั�ริชว่ยีเหลอื็และป็ฐมพียี�บ�ลเบื�อ็งตน้ใหแ้กัผ่้ท้ี�ป็ริะสบอ็นัตริ�ยีจี�กัเหตฉุุกัเฉนิในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ	นอ็กัจี�กันี�	ยัีงมกีั�ริฝกึัซึ่อ้็มดบัเพีลงิ 

และฝึกัซึ่้อ็มอ็พียีพีหนีไฟ	 โดยีมีกั�ริเชิญหน่วยีง�นริ�ชกั�ริที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง	 ไม่ว่�จีะเป็็นสถุ�นีดับเพีลิง	 โริงพียี�บ�ล	 สถุ�นีตำ�ริวจี	 หน่วยีกั้้ชีพี	

เพีื�อ็ซึ่้อ็มเหตุกั�ริณ์จีำ�ลอ็งเมื�อ็เกัิดเหตุเพีลิงไหม้ในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ
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กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริผ้้ป็ฏิิบัติง�นริ้�น 
จีำ�หน่�ยีและโริงเกั็บกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว	 
วันที�	26-27	ตุล�คม	2563

กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริผ้้ป็ฏิิบัติง�นถุังขึ้นส่งนำ��มัน	 
ป็ริะเภิทริถุขึ้นส่งนำ��มัน	วันที�	2-3	กัริกัฎ�คม	2563

กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริผ้้ป็ฏิิบัติง�นสถุ�นีบริริจีุกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว	 
วันที�	24-25	มิถุุน�ยีน	2563

กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริผ้้ป็ฏิิบัติง�นสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 
วันที�	12-13	พีฤศจีิกั�ยีน	2563

กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 
อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น 
ให้กัับพีนักัง�นใหม่	วันที�	21	ตุล�คม	2563

กั�ริอ็บริมหลักัส้ตริคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 
อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น 
ให้กัับพีนักัง�นมินิม�ริ์ท	วันที�	22	กัริกัฎ�คม	2563

2. หลักัสำ้ต่ริด��นคว�มปลอ็ดภัยี อ็�ชีวอ็น�มัยีและสำภ�พีแวดล�อ็มในกั�ริทำ�ง�น

	 หลักัส้ตริด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�นเป็็นหลักัส้ตริที�มุ่งเน้นให้พีนักัง�นมีคว�มเข้ึ้�ใจีในเรืิ�อ็ง

ขึ้อ็งอ็ันตริ�ยี	คว�มเสี�ยีง	อ็ุบัติกั�ริณ์	โริคจี�กักั�ริทำ�ง�น	และคว�มส้ญเสียีที�อ็�จีเกัิดขึ้้�นทั�งท�งตริงและท�งอ็้อ็ม	ริวมถุ้งม�ตริกั�ริป็้อ็งกััน

และวิธัีกั�ริป็ฏิิบัติง�นเพีื�อ็ให้เกัิดคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 โดยีในกั�ริอ็บริมจีะมีกั�ริให้คว�มริ้้ทั�งกั่อ็นเริิ�มง�น	หริือ็เป็ลี�ยีนลักัษัณะง�น	แกั่พีนักัง�น

ทุกัริะดับในอ็งค์กัริ

3. หลักัสำ้ต่ริผู้้�ปฏิิบัติ่ง�นเกัี�ยีวกัับกั�ริควบคุมนำ��มันเชื�อ็เพีลิง

	 หลักัสต้ริผ้้ป็ฏิิบตังิ�นเกัี�ยีวกัับกั�ริควบคมุนำ��มนัเชื�อ็เพีลงิ	เป็น็หลักัสต้ริที�แบง่ต�มป็ริะเภิทธัรุิกัจิี	เชน่	สถุ�นบีริิกั�รินำ��มนั	สถุ�นบีริิกั�ริ

กั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว	โริงบริริจีุกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว	ริ้�นจีำ�หน่�ยีกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว	คลังนำ��มัน	และถุังขึ้นส่งนำ��มัน	เป็็นต้น	โดยีมีเนื�อ็ห� 

เกัี�ยีวกับัคว�มริ้เ้บื�อ็งตน้ด�้นนำ��มันเชื�อ็เพีลงิ	กั�ริจีดักั�ริเมื�อ็เกัดิเหตฉุุกัเฉนิ	เชน่	แผนฉกุัเฉนินำ��มนัหกัรัิ�วไหล	แผนฉกุัเฉนิกั�๊ซึ่ป็โิตริเลยีีมเหลว 

รัิ�วไหล	แผนฉกุัเฉนิอ็ทุกัภัิยี	แผนฉกุัเฉนิอ็คัคภีิยัี	แผนฉกุัเฉนิท�งกั�ริแพีทย์ี	เป็็นต้น	ริวมถุง้ข้ึ้อ็กัำ�หนดและกัฎหม�ยีที�เกัี�ยีวกับักั�ริควบคมุนำ��มนั

เชื�อ็เพีลงิ
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4. หลักัสำ้ต่ริอ็่นๆ

	 นอ็กัจี�กัหลักัส้ตริที�ได้กัล่�วม�ขึ้้�งต้น	บริิษััทยีังได้มีกั�ริจีัดอ็บริมให้คว�มริ้้ในหลักัส้ตริอ็ื�นๆ	ซึ่้�งได้แกั่	หลักัส้ตริ	ISO	45001	:	2018	

Internal	Auditor	เพีื�อ็ใหค้ว�มริ้แ้กัพ่ีนกััง�นในอ็งคก์ัริสำ�หริบัเตริยีีมคว�มพีร้ิอ็มในกั�ริจัีดทำ�ริะบบกั�ริจีดักั�ริด้�นม�ตริฐ�นคว�มป็ลอ็ดภิยัี

และอ็�ชีวอ็น�มัยีในกั�ริทำ�ง�น

ติารางแสดงข้อม้ลกี่ารจัดอบรมด้านค่วามปลอดภัย อาช่ี้วอนามัยและสภาพัแวดล้อมในกี่ารที่ำางาน ประจำาปี 2563 

หลักี่ส้ติร จำานวนรุ่น จำานวนค่น ค่วามพัึงพัอใจติ่อโค่รงกี่าร

หลัักสู้ตั้รัด�านการัป้องกันแลัะรัะงับีอัค์ค์ีภัย่

กั�ริดับเพีลิงขึ้ั�นต้น 10 668 94.18%

กั�ริดับเพีลิงขึ้ั�นส้ง 1 30 92.80%

กั�ริใช้อ็ุป็กัริณ์ดับเพีลิงและกั�ริตอ็บโต้เหตุฉุกัเฉินในสถุ�นีแกั๊ส 317 1,143 97.26%

กั�ริฝึกัซึ่้อ็มดับเพีลิงและอ็พียีพีหนีไฟ	(โริงบริริจีุกั๊�ซึ่) 1 21 96.17%

Emergency	Response	Full	Scale	Exercise 3 127 95.47%

หลัักสู้ตั้รัด�านค์วัามปลัอดภัย่ อาชื่ีวัอนามัย่แลัะสูภาพแวัดลั�อมในการัทำางาน

คว�มป็ลอ็ดภิัยี	อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น 42 962 96.66%

เจี้�หน้�ที�คว�มป็ลอ็ดภิัยีริะดับหัวหน้�ง�น 10 486 96.94%

เจี้�หน้�ที�คว�มป็ลอ็ดภิัยีริะดับบริิห�ริ 10 330 96.01%

คณะกัริริมกั�ริคว�มป็ลอ็ดภิัยี	อ็�ชีวอ็น�มัยีและสภิ�พีแวดล้อ็ม 

ในกั�ริทำ�ง�น

2 56 95.12%

หลัักสู้ตั้รัผู้้�ปฏิิบีัตั้ิงานเกี�ย่วักับีการัค์วับีค์ุมนำ�ามันเชื่่�อเพลัิง

ผ้้ป็ฏิิบัติง�นสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน 15 1,324 96.37%

ผ้้ป็ฏิิบัติง�นถุังขึ้นส่งนำ��มัน	ป็ริะเภิทริถุขึ้นส่งนำ��มัน 5 149 97.15%

ผ้้ป็ฏิิบัติง�นริ้�นจีำ�หน่�ยีและโริงเกั็บกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว 2 74 99.50%

ผ้้ป็ฏิิบัติง�นสถุ�นีบริริจีุกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว 4 235 97.09%

หลัักสู้ตั้รัอ่�นๆ

ISO	45001:2018	Internal	Auditor 1 44 97.66%

รัวัม 423 5,649 96.78%

กั�ริซึ่�อ็มแผู้นฉุุกัเฉิุน ซึ่�อ็มดับเพีลิง และอ็พียีพีหนีไฟ

ปริะจีำ�ปี 

	 บริิษััทใหค้ว�มสำ�คญัในกั�ริลดกั�ริสญ้เสยีี	ชวีติ	ทรัิพียีส์นิ	และ

สิ�งแวดล้อ็ม	จีง้ได้จัีดให้มกีั�ริซ้ึ่อ็มแผนฉกุัเฉินต่�งๆ	เพีื�อ็เป็น็แนวท�ง 

ในกั�ริป็ฎบัิตขิึ้ณะเกัดิเหตฉุกุัเฉนิ	กั�ริช่วยีเหลอื็ผ้บ้�ดเจีบ็	หริอื็ผ้ป้็ริะสบเหตุ	 

สริ้�งคว�มชำ�น�ญให้แกั่ผ้้ที�ม�ฝึกัซึ่้อ็ม	 และนำ�ขึ้้อ็ผิดพีล�ดจี�กั

กั�ริฝึกัซ้ึ่อ็มม�แก้ัไขึ้ป็รัิบป็รุิงให้ดีข้ึ้�น	 โดยีบริิษััทได้จีัดให้มีกั�ริ

ฝึกัซึ่้อ็มแผนฉุกัเฉินทั�งหมด	13	 แห่ง	 ป็ริะกัอ็บไป็ด้วยี	 คลังนำ��มัน

สมุทริสงคริ�ม	 คลังนำ��มันสริะบุริี	 คลังนำ��มันชุมพีริ	 คลังนำ��มัน

ลำ�ป็�ง	คลงันำ��มนัป็กััธังชัยี	คลงันำ��มันขึ้อ็นแก่ัน	คลงันำ��มันพีษิัณโุลกั	

คลังนำ��มันนคริสวริริค์	 คลังนำ��มันสุริินทริ์	 สำ�นักัง�นขึ้นส่งสริะบุริี	

สำ�นักัง�นขึ้นส่งศริีริ�ช�	ศ้นยี์กัริะจี�ยีสินค้�	และโริงบริริจีุ
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	 นอ็กัจี�กันี�บ ริิษััทได้ดำ� เนินกั�ริฝึกั ซ้ึ่อ็มดับ เพีลิ งและ 

อ็พียีพีหนีไฟในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มนั	สถุ�นีบริิกั�ริก๊ั�ซึ่ป็โิตริเลียีมเหลว	

ทกุัส�ขึ้�	โดยีไดด้ำ�เนินกั�ริอ็ยี�่งตอ่็เนื�อ็งทกุัป็	ีอ็ย่ี�งนอ้็ยีป็ลีะ	1	ครัิ�ง	 

เพีื�อ็ฝึกัทักัษัะให้พีนักัง�นส�ม�ริถุตอ็บโต้เหตุฉุกัเฉินอ็ัคคีภิัยีที�อ็�จี

เกัดิข้ึ้�นได้อ็ย่ี�งมปี็ริะสทิธัภิิ�พี	และสอ็ดคล้อ็งต�มที�กัฎหม�ยีกัำ�หนด	

เป้าหมายปี 2563 

กี่ารฝ่ึกี่ซ้อมดับเพัลิงและอพัยพัหน่ไฟ  

จำานวน 1,824 สาขา

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 

จำานวน 1,833 สาขา

กั�ริฝึกัซึ่้อ็มดับเพีลิงและอ็พียีพีหนีไฟ	 
ป็ั�มนำ��มันพีีทีส�ขึ้�ท่�มะกั�	วันที�	8	มิถุุน�ยีน	2563

กั�ริฝึกัซึ่	้อ็มดับเพีลิงและฝึกัซึ่้อ็มอ็พียีพีหนีไฟ 
ป็ริะจีำ�ป็ีในสถุ�นีบริิกั�ริ
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กี่ารที่ำาประชี้าพิัจารณ์

	 บริิษัทัมีกั�ริจัีดทำ�ป็ริะช�พิีจี�ริณ	์เพีื�อ็ริบัฟงัคว�มคดิเหน็ขึ้อ็งป็ริะช�ชนที�เกัี�ยีวขึ้อ้็งริวมถุง้ชุมชนในบริิเวณใกัล้เคียีงสถุ�นีบริิกั�รินำ��มนั

เชื�อ็เพีลิง	และสถุ�นีบริิกั�ริจีำ�หน่�ยีกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลวแห่งใหม่ที�จีะเป็ิดในทุกัๆ	ส�ขึ้�	โดยีบริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริต่�งๆ	เพีื�อ็เป็็นกั�ริจีัดทำ�

ป็ริะช�พีิจี�ริณ์	และเพีื�อ็คว�มป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งชุมชนในบริิเวณใกัล้เคียีง	ดังต่อ็ไป็นี�

 1. จัดที่ำาข้อม้ลเพั่อสร้างค่วามมั�นใจด้านค่วามปลอดภัยระหว่างกี่ารกี่่อสร้างสถิาน่บริกี่าร

• กัั�นเขึ้ตพีื�นที�กั�ริกั่อ็สริ้�งสถุ�นีให้ชัดเจีน

• จีัดให้มีอ็ุป็กัริณ์ป็้อ็งกัันอ็ันตริ�ยีส่วนบุคคล	(PPE)	ในกั�ริทำ�ง�น

• ให้คว�มริ้้ด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีโดยีกั�ริอ็บริมให้กัับผ้้ริับเหม�

• จีัดให้มีเจี้�หน้�ที�คว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริทำ�ง�นป็ริะจีำ�พีื�นที�เขึ้ตกั่อ็สริ้�ง

• ตริวจีสอ็บกั�ริทำ�ง�นด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริทำ�ง�นขึ้อ็งผ้้ริับเหม�

• กัริณผี้ร้ิบัเหม�ทำ�ง�นที�มคีว�มเสี�ยีงที�เป็็นอ็นัตริ�ยี	ผ้ร้ิบัเหม�ต้อ็งมีกั�รินำ�ส่งแผนฉุกัเฉินขึ้อ็งบริิษััทผ้้ริับเหม�

• จีัดเตรีิยีมคว�มพีร้ิอ็มถัุงดับเพีลิงไว้ต�มจุีดต่�งๆ	 ในสถุ�นที�ทำ�ง�นที�เกีั�ยีวข้ึ้อ็งกัับง�นที�อ็�จีก่ัอ็ให้เกิัดป็ริะกั�ยีไฟ	 

เพีื�อ็ริะงับเหตุเบื�อ็งต้น

 2. รับฟังค่วามคิ่ดเห็นจากี่ชุี้มชี้น

	 บริิษััทได้มีกั�ริเป็ิดริับฟังคว�มคิดเห็นจี�กัชุมชนบริิเวณใกัล้เคียีงสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 ถุนนบ�งน�-ตริ�ด	19	 โดยีสถุ�นที�ริับฟัง

คว�มคิดเห็น	คือ็	อ็บต.บ�งโฉลง

 3. ติรวจค่วามปลอดภัยผู้้้รับเหมา

 4. อบรมด้านค่วามปลอดภัยในกี่ารที่ำางานให้กัี่บผู้้้รับเหมา
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 5. ติรวจสอบค่วามพัร้อมกี่่อนเปิดสถิาน่ใหม่

 6. จัดที่ำาและส่อสารข้อบังคั่บด้านค่วามปลอดภัยสำาหรับผู้้้รับเหมา

						บริิษััทได้จีัดทำ�ค้่มือ็ว่�ด้วยีคว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริทำ�ง�นสำ�หริับกั�ริควบคุมกั�ริป็ฏิิบัติง�นที�มีคว�มเสี�ยีงสำ�หริับผ้้ริับเหม�	

เพีื�อ็ให้ผ้้รัิบเหม�ที�จีะเขึ้�้ม�ดำ�เนนิง�นกัอ่็สร้ิ�งใหก้ับักัลุม่บริิษัทั	ได้ใชเ้ป็น็แนวท�งในกั�ริดำ�เนนิกั�ริเกัี�ยีวกัับคว�มป็ลอ็ดภิยัีและ

สภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�น	 และนำ�ไป็ป็ฏิิบัติได้ถุ้กัต้อ็งคริบถุ้วนต�มที�กัฎหม�ยีกัำ�หนด	 ริวมถุ้งกั�ริริ�ยีง�นกั�ริเกัิดอ็ุบัติเหตุ

ขึ้อ็งผ้้ริับเหม�ให้บริิษััททริ�บ	ซึ่้�งค้่มือ็ฉบับนี�คริอ็บคลุมผ้้ริับเหม�ที�เขึ้้�ม�ดำ�เนินง�นกั่อ็สริ้�งในขึ้อ็บเขึ้ต	ดังนี�

• บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)

• บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด

• บริิษััท	โอ็ลิมป็ัส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

• บริิษััท	แอ็ตล�ส	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด

• ริ้�นสะดวกัซึ่ื�อ็	Max	Mart

• ริ้�นกั�แฟพีันธัุ์ไทยี

• ริ้�นบริิกั�ริอ็�ห�ริและเคริื�อ็งดื�ม	Coffee	World

• Autobacs	ศ้นยี์บริิกั�ริเป็ลี�ยีนยี�ง	เป็ลี�ยีนนำ��มันเคริื�อ็ง

• ProTruck	ศ้นยี์บำ�ริุงริักัษั�และซึ่่อ็มแซึ่มริถุเชิงพี�ณิชยี์ขึ้น�ดใหญ่

• จีุดบริิกั�ริพีักัริถุ	Max	Camp

• ป็้�ยีโฆ่ษัณ�	Billboards	PTG

• กัลุ่มบริิษััทขึ้นส่งนำ��มันและกั๊�ซึ่ป็ิโตริเลียีมเหลว

• พีื�นที�เชิงพี�ณิชยี์

 7. ส่อสารข้อกี่ำาหนดด้านค่วามปลอดภัยในกี่ารคั่ดเลือกี่บริษัที่ผู้้้รับเหมาของสถิาน่บริกี่ารท่ี่�ม่กี่ารให้บริกี่ารเชิี้งพัาณิชี้ย์ 

  ค่รบวงจร (Model A)
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 8. ติรวจสอบค่วามปลอดภัยของกี่ารกี่่อสร้าง Solar Roof

• ผ้ร้ิบัเหม�ก่ัอ็สร้ิ�งที�จีะตดิตั�ง	Solar	Roof	ต้อ็งผ�่นกั�ริอ็บริมด้�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีในกั�ริทำ�ง�นทุกัคนก่ัอ็นเริิ�มมกีั�ริก่ัอ็สร้ิ�ง

• บริิษััทผ้้ริับเหม�ต้อ็งกัั�นเขึ้ตพีื�นที�กั่อ็สริ้�ง	และติดป็้�ยีคว�มป็ลอ็ดภิัยีให้มอ็งเห็นชัดเจีน

• ต้อ็งมีเจี้�หน้�ที�คว�มป็ลอ็ดภิัยีริะดับหัวหน้�ง�นป็ริะจีำ�ไซึ่ต์ง�นที�มีกั�ริกั่อ็สริ้�ง	Solar	Roof

• พีนักัง�นต้อ็งสวมใส่อ็ุป็กัริณ์ป็้อ็งกัันอ็ันตริ�ยีส่วนบุคคล	(PPE)

ฝ่ึกี่อบรมหลักี่ส้ติรเก่ี่�ยวกัี่บ 

กี่ารจัดที่ำาระบบ 

ติรวจวัดสภาพัแวดล้อมใน 

กี่ารที่ำางานส่วนประกัี่นคุ่ณภาพั
สำารวจค่วามต้ิองกี่าร  

ค่วามค่าดหวังของ 

ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย

จัดที่ำากี่ฎหมาย และพัันธะ

สัญ่ญ่า สำาหรับค่ลังนำ�ามัน

จัดที่ำา ที่บที่วน และขึ�นที่ะเบ่ยน

เอกี่สารในระบบ e-smart ISO

ที่บที่วนบริบที่องค่์กี่ร

- ISO45001:2018 Internal Auditor ผู้้้เข้าร่วม

อบรม 44 ค่น

-  อบรม QP และเอกี่สารท่ี่�เก่ี่�ยวข้องในระบบ 

กี่ารจัดกี่ารฯ ผู้้้เข้าร่วมอบรม 33 ค่น

-  กี่ารจัดที่ำา SDS และฉลากี่สารเค่ม่

- กี่ารติรวจวัดสภาพัแวดล้อมในกี่ารที่ำางาน 

ส่วนประกัี่นคุ่ณภาพั

-  กี่ารติรวจค่วามปลอดภัยเค่ร่องกี่ำาเนิดรังส่

-  กี่ารจัดที่ำาป้ายสัญ่ลักี่ษณ์ค่วามปลอดภัย และ 

เส้นที่างอพัยพัหน่ไฟ สำาหรับส่วนประกัี่นคุ่ณภาพั

- ชุี้มชี้นรอบค่ลังพิัษณุโลกี่ 137 ค่น

- ชุี้มชี้นรอบค่ลังแม่กี่ลอง 120 ค่น

1

6

32

4 5

กี่ารเติร่ยมค่วามพัร้อมเพั่อขอรับรองระบบมาติรฐานค่วามปลอดภัย และสิ�งแวดล้อม (ISO14001 

: 2015 & ISO45001 : 2018)

	 บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นที�จีะขึ้อ็ริับริอ็งริะบบม�ตริฐ�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีและสิ�งแวดล้อ็ม	 เพีื�อ็แสดงถุ้งกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีที�ควบค้่ไป็กัับ 

คว�มริับผิดชอ็บต่อ็สิ�งแวดล้อ็มและสังคม	 ริวมถุ้งเป็็นกั�ริทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถุกัำ�หนดขึ้อ็บเขึ้ตขึ้อ็งกั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริด้�นอ็�ชีวอ็น�มัยี	

คว�มป็ลอ็ดภิัยี	 และสิ�งแวดล้อ็มได้	 อ็ีกัทั�งยีังเป็็นกั�ริตอ็บสนอ็งต่อ็คว�มต้อ็งกั�ริขึ้อ็งผ้้มีส่วนได้เสียีขึ้อ็งบริิษััทด้วยี	 โดยีบริิษััทได้มี 

กั�ริดำ�เนินกั�ริดังต่อ็ไป็นี�
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กั�ริตริวจีสอ็บและอ็บริมด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีและ 
สิ�งแวดล้อ็มในสถุ�นีบริิกั�ริ

กี่ารติรวจสอบและอบรมด้านค่วามปลอดภัยแล ะ 

สิ�งแวดล้อมในสถิาน่บริกี่าร

	 บริิษััทได้ตริะหนักัถุ้งคว�มสำ�คัญด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีและสิ�งแวดล้อ็ม 

ขึ้อ็งพีนกััง�นและลก้ัค�้ที�ม�ใชบ้ริิกั�ริในสถุ�นบีริิกั�ริ	จีง้ไดด้ำ�เนนิกั�ริตริวจีสอ็บ

เพีื�อ็ค้นห�คว�มเสี�ยีงและส�เหตุขึ้อ็งอ็ันตริ�ยีต่�งๆ	 ที�มีแนวโน้มจีะก่ัอ็ให้เกัิด 

ผลกัริะทบต่อ็คว�มป็ลอ็ดภิยัี	อ็�ชวีอ็น�มยัีขึ้อ็งพีนกััง�นและลก้ัค้�ที�ม�ใช้บริิกั�ริ	

หริือ็อ็�จีกั่อ็ให้เกัิดคว�มเสียีห�ยีต่อ็ทริัพียี์สินต่�งๆ	ขึ้อ็งบริิษััท	ริวมถุ้งทริัพียี์สิน

ขึ้อ็งล้กัค้�ที�ม�ใช้บริิกั�ริ	 ซึ่้�งอ็�จีเกิัดข้ึ้�นได้ในทุกัส่วนขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 ไม่ว่�จีะ

เป็็นในส่วนขึ้อ็งตัวอ็�ค�ริล�นจี่�ยี	 ต้้จี่�ยีนำ��มัน	 ฯลฯ	 และจีะนำ�ขึ้้อ็ม้ลอ็ันตริ�ยี 

ที�ไดม้�แก้ัไขึ้	ป็รัิบป็รุิง	และห�ม�ตริกั�ริป้็อ็งกันัก่ัอ็นที�จีะเกิัดอุ็บตัเิหตุ	(Accident)	

หริือ็อ็ุบัติกั�ริณ์	(Incident)	 ข้ึ้�นในสถุ�นีบริิกั�ริ	 เพีื�อ็ริ�ยีง�นต่อ็คณะกัริริมกั�ริ

คว�มป็ลอ็ดภัิยีและสิ�งแวดล้อ็มขึ้อ็งบริิษััท	 โดยีจีะมีฝ��ยีง�นคว�มป็ลอ็ดภัิยีและ

สิ�งแวดล้อ็มดำ�เนินกั�ริตริวจีสอ็บและอ็บริมด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีและสิ�งแวดล้อ็ม

ในทุกักัลุ่มธัุริกัิจีที�อ็ยี้่ภิ�ยีในสถุ�นีบริิกั�ริ	ดังนี�

• บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	(PTC)

• บริิษััท	โอ็ลิมป็ัส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด	(OLP)

• บริิษััท	บีพีีทีจีี	จีำ�กััด	(BPTG)

• บริิษััท	แอ็ตล�ส	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(ATL)

• บริิษััท	กั�แฟพีันธัุ์ไทยี	จีำ�กััด	(PUN)

• บริิษััท	จีี	เอ็ฟ	เอ็	คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	(ไทยีแลนด์)	จีำ�กััด	(GFA)

กั�ริริ�ยีง�นผู้ลและติ่ดต่�มกั�ริแกั�ไขปัญห�ด��นคว�ม

ปลอ็ดภัยีและสิำ�งแวดล�อ็มในสำถ�นีบริิกั�ริ

	 บริิษััทได้มีกั�ริริ�ยีง�นขึ้้อ็ม้ลกั�ริตริวจีสอ็บ	และติดต�มกั�ริแกั้ไขึ้

ป็ัญห�ด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีและสิ�งแวดล้อ็มในสถุ�นีบริิกั�ริ	 ผ่�นริะบบ	 

Power	BI	 ที�ใช้เขึ้้�ม�ช่วยีในกั�ริวิเคริ�ะห์ขึ้้อ็ม้ล	 และขึ้้อ็ม้ลธัุริกัิจี 

ในเชิงล้กั	 ซึ่้�งทำ�ให้มอ็งเห็นภิ�พีข้ึ้อ็ม้ลได้ชัดเจีนข้ึ้�น	 วิเคริ�ะห์ขึ้้อ็ม้ล

ได้อ็ย่ี�งถุ้กัต้อ็ง	 ริวดเริ็ว	 มีป็ริะสิทธิัภิ�พี	 และส�ม�ริถุบริิห�ริ

ขึ้้อ็ม้ลผ่�น	 Dashboard	 ได้แบบ	 Real	 time	 โดยีทำ�ง�นร่ิวมกัับ

โป็ริแกัริมกั�ริอ็อ็กัแบบกั�ริตริวจีคว�มป็ลอ็ดภัิยีและสิ�งแวดล้อ็ม

สถุ�นีบริิกั�ริ	 (Safety	PT	 Service)	 เพีื�อ็ป็ริะยีุกัต์ใช้ในกั�ริดำ�เนิน

ธัุริกัิจีได้อ็ยี่�งคล่อ็งตัว	 นอ็กัจี�กันี�ยีังส�ม�ริถุลดเวล�ในกั�ริทำ�ง�น

ขึ้อ็งพีนักัง�น	 ริวมทั�งลดป็ริิม�ณกั�ริใช้กัริะด�ษัลง	100%	 อี็กัทั�ง 

ยีังส�ม�ริถุกัำ�หนดสิทธิั�กั�ริเข้ึ้�ถุ้งข้ึ้อ็ม้ลสำ�หรัิบผ้้ใช้ง�นได้	 ทำ�ให้มี 

คว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริใช้ขึ้้อ็ม้ลส้ง	 ทั�งนี�	 ผ้้บริิห�ริ	 ผ้้จีัดกั�ริภิ�ค	 และ 

ผ้้จีัดกั�ริเขึ้ต	ส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้งขึ้้อ็ม้ลได้ตลอ็ดเวล�
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โคริงกั�ริ	หน้�งขึ้้อ็เสนอ็แนะ	หน้�งคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 
(One	Suggestion	One	More	Safety)

โค่รงกี่ารส่งเสริมค่วามร้้แกี่่พันักี่งานเพั่อให้ติระหนักี่และสามารถิรับมือกัี่บค่วามเส่�ยงจากี่ 

สภาพัแวดล้อมกี่ารที่ำางาน

 โค่รงกี่าร หนึ�งข้อเสนอแนะ หนึ�งค่วามปลอดภัย (One Suggestion One More Safety)

	 โคริงกั�ริหน้�งขึ้้อ็เสนอ็แนะ	 หน้�งคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 (One	Suggestion	One	More	Safety)	 เป็็นโคริงกั�ริที�ทำ�ให้พีนักัง�น

ส�ม�ริถุค้นห�คว�มเสี�ยีง	และป็้อ็งกัันอ็ันตริ�ยีที�อ็�จีจีะทำ�ให้เกัิดอ็ุบัติเหตุขึ้้�น	และเพีื�อ็ให้พีนักัง�นทุกัคนตริะหนักัถุ้งคว�มป็ลอ็ดภิัยี 

ขึ้อ็งตนเอ็งและคนริอ็บขึ้้�ง	โดยีกั�ริเลือ็กัส่งขึ้้อ็เสนอ็แนะด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	4	หัวขึ้้อ็	คือ็	สภิ�พีกั�ริทำ�ง�น	กั�ริเพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พี

ด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	สุขึ้ภิ�พี	และลดกั�ริเกัิดอ็ุบัติเหตุ	พีริ้อ็มทั�ง	เสนอ็แนวท�งกั�ริแกั้ไขึ้ป็ัญห�ดังกัล่�ว	ผ่�นช่อ็งท�ง	3	ช่อ็งท�ง	คือ็	 

กั�ริกัริอ็กัแบบฟอ็ร์ิมอ็อ็นไลน์	 พีิมพี์แบบฟอ็ร์ิมอ็อ็กัม�เขีึ้ยีนโดยีด�วน์โหลดได้ท�ง	 QR	Code	 บนโป็สเตอ็ร์ิป็ริะช�สัมพัีนธ์ั	 หริือ็ 

ริับแบบฟอ็ริ์มที�ส่วนคว�มป็ลอ็ดภัิยีสถุ�นีบริิกั�ริ	 ซึ่้�งขึ้้อ็เสนอ็แนะจีะถุ้กัพิีจี�ริณ�ลงคะแนนโดยีคณะกัริริมกั�ริคว�มป็ลอ็ดภัิยี	 และ 

มอ็บขึ้อ็งริ�งวัลแกั่ผ้้ที�ขึ้้อ็เสนอ็แนะผ่�นกั�ริพีิจี�ริณ�จี�กัคณะกัริริมกั�ริ	ซึ่้�งบ�งป็ัญห�จีะถุ้กันำ�ม�แกั้ไขึ้โดยีหน่วยีง�นที�เกัี�ยีวขึ้้อ็ง

 

	 ผลกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริ	 แม้จีะมีอุ็ป็สริริคบ�งส่วนแต่ท�งผ้้จีัดกัิจีกัริริมกั็ส�ม�ริถุแกั้ไขึ้ป็ัญห�ได้เป็็นอ็ยี่�งดีจีนบริริลุต�ม 

เป็้�หม�ยีขึ้อ็งโคริงกั�ริ	คือ็	พีนักัง�นส�ม�ริถุค้นห�คว�มเสี�ยีง	ป็้อ็งกัันกั�ริเกัิดอ็ันตริ�ยีที�อ็�จีจีะทำ�ให้เกัิดอ็ุบัติเหตุขึ้้�น	และพีนักัง�น 

ทุกัคนมีคว�มตริะหนักัในด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งตนเอ็งและคนริอ็บข้ึ้�ง	 โดยีจี�กัผลกั�ริจีัดกัิจีกัริริมดังกัล่�ว	 ได้ผลกั�ริตอ็บริับ 

เป็็นอ็ยี่�งดี	นำ�ม�ซึ่้�งคว�มภิ�คภิ้มิใจี	ที�ได้ริ่วมเป็็นส่วนหน้�งขึ้อ็งกัิจีกัริริมคริั�งนี�	และทำ�ให้ตริะหนักัถุ้งคว�มป็ลอ็ดภิัยีม�กัขึ้้�น	

โค่รงกี่าร Safe Life Safe Riding ขับข่�ปลอดภัยสไติล์ PT

	 โคริงกั�ริ	 Safe	Life	Safe	Riding	 ขัึ้บขีึ้�ป็ลอ็ดภัิยีสไตล์	 PT	 

เป็็นโคริงกั�ริที�บริิษัทัจีดัข้ึ้�น	เนื�อ็งจี�กัพีนกััง�นจีำ�นวนม�กั	มคีว�มจีำ�เป็็น 

ที�จีะต้อ็งเดินท�งไป็ยีังสถุ�นีบริิกั�ริด้วยีตนเอ็งในร้ิป็แบบต่�งๆ	 

ทั�งกั�ริเดินเท้�	 กั�ริขัึ้บขีึ้�ริถุส่วนบุคคล	 หริือ็โดยีส�ริริถุป็ริะจีำ�ท�ง	 

ซึ่้�งลว้นแต่มคีว�มเสี�ยีงในกั�ริเดินท�งด้วยีกันัทั�งสิ�น	โดยีส�เหตุสำ�คญั 

ขึ้อ็งกั�ริเกิัดอ็ุบัติเหตุ	 คือ็	 ขัึ้บขีึ้�หรืิอ็ซึ่้อ็นท้�ยีริถุจัีกัริยี�นยีนต์ไป็ยีัง

สถุ�นีบริิกั�ริ	ซึ่้�งพีนักัง�นบ�งคนมีพีฤติกัริริมเสี�ยีงในกั�ริขึ้ับขึ้ี�	เช่น	

ขึ้�ดป็ริะสบกั�ริณ์และทกััษัะในกั�ริขึ้บัขีึ้�	ซึ่้�งอ็�จีสง่ผลใหเ้กัดิอ็บัุตเิหตุ

แกั่พีนักัง�น	ทำ�ให้มีคว�มเสี�ยีงต่อ็กั�ริเสียีชีวิตส้ง

      

	 ดังนั�น	 บริิษััทจี้งจีัดโคริงกั�ริ	 Safe	 Life	 Safe	 Riding	 

ขึ้ับขีึ้�ป็ลอ็ดภิัยีสไตล์	 PT	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริมุ่งเน้นดำ�เนินกั�ริป็้อ็งกััน	

และแกั้ไขึ้ป็ัญห�ที�สำ�คัญ	 โดยีจีะต้อ็งให้คว�มร้้ิคว�มเขึ้้�ใจี	 

เพีื�อ็ป็ล้กัฝังจีิตสำ�น้กัคว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริขัึ้บขีึ้�ริถุจีักัริยี�นยีนต์	 

โดยีกั�ริเข้ึ้�ถุ้งกัลุ่มพีนักัง�นที�มีคว�มเสี�ยีงในเรืิ�อ็งกั�ริขัึ้บขีึ้� 

ริถุจีกััริยี�นยีนต์ให้มีคว�มเขึ้้�ใจีในกั�ริใช้ริถุใช้ถุนนที�ป็ลอ็ดภิัยี

โคริงกั�ริ	Safe	Life	Safe	Riding	 
ขึ้ับขึ้ี�ป็ลอ็ดภิัยีสไตล์	PT
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โค่รงกี่าร Safety News และ Safety Talk

	 โคริงกั�ริ	 Safety	News	 และ	 Safety	Talk	 เป็็นกั�ริจีัดทำ�

ขึ้่�วส�ริคว�มป็ลอ็ดภิัยีเพีื�อ็ป็ล้กัจิีตสำ�น้กัและเพีิ�มคว�มตริะหนักั 

ใหพ้ีนักัง�นเหน็คว�มสำ�คญัด�้นคว�มป็ลอ็ดภัิยีม�กัยีิ�งข้ึ้�น	ซึ่้�งจีดัทำ� 

ทุกัเดือ็น	เพีื�อ็สื�อ็ส�ริขึ้่�วส�ริด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยีจี�กัทั�งภิ�ยีในและ

ภิ�ยีนอ็กัอ็งค์กัริ	 โดยีเลือ็กัหัวขึ้้อ็ที�เป็็นป็ริะเด็นในช่วงเวล�นั�นๆ	

หริอื็เป็น็เรืิ�อ็งใกัลต้วัพีนกััง�น	โดยีป็ริะช�สมัพีนัธัผ์�่นท�งอ็เีมลและ

เว็บไซึ่ต์ขึ้อ็งบริิษััท	นอ็กัจี�กันี�ยีังมีกั�ริป็ริะช�สัมพีันธั์ผ่�นเสียีงต�ม

ส�ยีในสำ�นักัง�นใหญ่	และมีกั�ริตอ็บคำ�ถุ�มเพีื�อ็ชิงขึ้อ็งริ�งวัลด้วยี

โคริงกั�ริ	Safety	News	 
และ	Safety	Talk

โค่รงกี่ารปั�มพ่ัท่ี่ส่ขาว (โรงงานส่ขาว) และโค่รงกี่ารมาติรฐาน

กี่ารป้องกัี่นและแกี่้ไขปัญ่หายาเสพัติิด

	 บริิษััทได้ริ่วมกัับกัริมสวัสดิกั�ริและคุ้มคริอ็งแริงง�นจัีงหวัด	

จีัดทำ�กัิจีกัริริมต�มนโยีบ�ยีกั�ริป็้อ็งกัันและแกั้ไขึ้ป็ัญห�ยี�เสพีติด

ในสถุ�นป็ริะกัอ็บกัิจีกั�ริขึ้อ็งกัลุ่มบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	ผลที�ได้ริับ 

จี�กักั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริ	 คือ็	 ได้ริับริ�งวัลและเกัียีริติบัตริจี�กั 

ผ้ว้�่ริ�ชกั�ริจีงัหวดั	ซึ่้�งกั�ริเขึ้�้ริว่มโคริงกั�รินี�จีะส�ม�ริถุป็อ้็งกันัและ

แกัไ้ขึ้ป็ญัห�ยี�เสพีตดิในสถุ�นป็ริะกัอ็บกัจิีกั�ริได	้โดยีมสีถุ�นบีริิกั�ริ

นำ��มนัพีีทีที�เขึ้�้ริว่มโคริงกั�ริโริงง�นสีขึ้�วจีำ�นวนทั�งหมด	113	สถุ�นี

โค่รงกี่าร “Safety Start ค่วามปลอดภัยเริ�มได้ท่ี่�ตัิวเรา”  

เพ่ัอสร้างกี่ารรับร้้ ปรับเปล่�ยนพัฤติิกี่รรม ลดกี่ารเกิี่ดอุบัติิเหตุิ

	 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญในกั�ริลดอ็ุบัติเหตุที�จีะเกัิดข้ึ้�น	 จี้งได้ 

จีดัโคริงกั�ริ	“Safety	Start	คว�มป็ลอ็ดภัิยีเริิ�มได้ที�ตวัเริ�”	เพีื�อ็สร้ิ�ง 

กั�ริรัิบร้้ิ	 ป็รัิบเป็ลี�ยีนพีฤติกัริริม	 ลดกั�ริเกัิดอุ็บัติเหตุ	 กัริะตุ้นและ

สริ้�งจีิตสำ�น้กั	 และสร้ิ�งคว�มตริะหนักัในกั�ริป้็อ็งกัันอ็ุบัติเหต ุ

ให้พีนกััง�นขึ้บัริถุขึ้นส่งนำ��มนั	และพีนกััง�นป็ฏิิบตักิั�ริ	โดยีให้เจ้ี�หน้�ที� 

คว�มป็ลอ็ดภิยัีป็ริะจีำ�คลงัเขึ้ยีีนแผนง�นในกั�ริสร้ิ�งกั�ริริบัริ้	้ป็ริบัเป็ลี�ยีน 

พีฤติกัริริม	 และลดกั�ริเกัิดอ็ุบัติเหตุ	 พีริ้อ็มทั�งจีัดกัิจีกัริริมต่�งๆ	 

ต�มแผนง�น	เพีื�อ็เป็็นกั�ริสริ้�งคว�มป็ลอ็ดภิัยีขึ้อ็งพีนักัง�น
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สถิิติิกี่ารประสบอันติราย หรือกี่ารเจ็บป่วยในกี่ารที่ำางาน เปร่ยบเท่ี่ยบปี 2561 - 2563 ดังน่�

บริษัที่ ปี 2563 (ราย) ปี 2562 (ราย) ปี 2561 (ราย)

บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)

บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด

บริิษััท	พีีทีจีี	โลจีิติกัส์	จีำ�กััด

บริิษััท	โอ็ลิมป็ัส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด

บริิษััท	แอ็ตล�ส	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด

1

21

2

1

1

1

13

0

0

0

0

0

1

0

0

รัวัม 26 14 1

หมาย่เหตัุ้ : 		ในปี็	2563	 สถุิติกั�ริป็ริะสบอั็นตริ�ยี	 หริือ็กั�ริเจ็ีบป็�วยีในกั�ริทำ�ง�นเกิัดข้ึ้�น	 จีำ�นวน	26	 ริ�ยี	 โดยี	24	 ริ�ยี	 เป็็นกัริณีที�พีนักัง�นได้ริับ 

บ�ดเจี็บเพีียีงเล็กัน้อ็ยี	สำ�หริับอ็ีกั	2	ริ�ยี	เกัิดจี�กัภิัยีธัริริมช�ติและอ็ุบัติเหตุจี�กัจีริ�จีริ	อ็ยี่�งไริกั็ต�ม	บริิษััทได้กัำ�หนดม�ตริกั�ริควบคุมและ

ป็้อ็งกัันอ็ุบัติเหตุอ็ยี่�งเป็็นริ้ป็ธัริริม	มีกั�ริฝึกัอ็บริมคว�มป็ลอ็ดภิัยี	กั�ริฝึกัอ็บริมดับเพีลิงขึ้ั�นต้น	ริวมถุ้งกั�ริฝึกัซึ่้อ็มแผนฉุกัเฉินและอ็พียีพีหนีไฟ 

ให้กัับพีนักัง�นอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	เพีื�อ็สริ้�งจีิตสำ�น้กัด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	และลดอ็ุบัติเหตุต่�งๆที�จีะเกัิดขึ้้�นจี�กักั�ริทำ�ง�น
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กี่ารม่ส่วนร่วมกัี่บชุี้มชี้นและสังค่ม

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่ จีำ�นวนกัิจีกัริริมเพีื�อ็พีัฒน�สังคมและชุมชน	

  10 กัิจีกัริริม

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 1 : ยุ่ตั้ิค์วัามย่ากจนในทุกแบีบีทุกพ่�นที�

1.4		 สริ้�งหลักัป็ริะกัันว่�	ช�ยีและหญิงทุกัคน	 

โดยีเฉพี�ะคนยี�กัจีนและกัลุ่มผ้้เป็ริ�ะบ�ง	 

มีสิทธัิที�เท่�เทียีมในกั�ริเขึ้้�ถุ้งทริัพียี�กัริ 

ท�งเศริษัฐกัิจี	ตลอ็ดจีนกั�ริเขึ้้�ถุ้งกั�ริบริิกั�ริ 

ขึ้ั�นพีื�นฐ�น							

SDG 3 : สูรั�างหลัักปรัะกันการัมีสูุขภาวัะที�ดี แลัะ 

สู่งเสูริัมค์วัามเป็นอย่้่ที�ดีสูำาหรัับีทุกค์นในทุกช่ื่วังวััย่

3.4		 ลดกั�ริต�ยีกั่อ็นวัยีอ็ันควริจี�กัโริคไม่ติดต่อ็	 

ผ่�นท�งกั�ริป็้อ็งกัันและกั�ริริักัษั�โริค	และ

สนับสนุนสุขึ้ภิ�พีจีิตและคว�มเป็็นอ็ยี้่ที�ดี

SDG 8 : สู่งเสูริัมการัเติั้บีโตั้ทางเศรัษฐกิจที�ต่ั้อเน่�อง 

ค์รัอบีค์ลัุม แลัะย่ั�งย่่น การัจ�างงานเตั้็มที� แลัะการัมีงาน

ที�มีค์ุณค์่าสูำาหรัับีทุกค์น

8.5		 บริริลุกั�ริจี้�งง�นเต็มที�และมีผลิตภิ�พีและ 

กั�ริมีง�นที�มีคุณค่�สำ�หริับหญิงและช�ยีทุกัคน	

ริวมถุ้งเยี�วชนและผ้้มีภิ�วะทุพีพีลภิ�พี	 

และให้มีกั�ริจี่�ยีค่�จี้�งที�เท่�เทียีมสำ�หริับง�น 

ที�มีคุณค่�เท่�เทียีมกััน

SDG 15 : ปกป้อง ฟ้ื้�นฟ้ื้ แลัะสูนับีสูนุนการัใชื่� 

รัะบีบีนิเวัศบีนบีกอย่่างยั่�งย่่น จัดการัป่าไม�ที�ยั่�งย่่น  

หยุ่ดการัเสู่�อมโทรัมของที�ดินแลัะฟ้ื้�นสูภาพกลัับีมาใหม่ 

แลัะหยุ่ดการัสู้ญเสีูย่ค์วัามหลัากหลัาย่ทางชีื่วัภาพ

15.2	 ส่งเสริิมให้ใช้หลักักั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริป็��อ็ยี่�งยีั�งยีืน	

ฟ้�นฟ้ป็��เสื�อ็มโทริมและเพีิ�มกั�ริป็ล้กัป็��

19

382

96.58%

2

147

2562

2562

2563

2563

2563

หมาย่เหตัุ้ :  คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งชุมชนที�เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมเพีื�อ็สังคมเฉพี�ะ	 	

	 	 โคริงกั�ริ	ค่�ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิงไม่ทิ�งกััน	คริั�งที�	1	และ	 

	 	 คริั�งที�	2	เท่�นั�น

เป้าหมาย่ จีำ�นวนพีนักัง�นที�เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมเพีื�อ็สังคม  

  220 คน

เป้าหมาย่ 	คว�มพี้งพีอ็ใจีขึ้อ็งชุมชนที�เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริม 

	 	 เพีื�อ็สังคม	ริ้อ็ยีละ 80
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 กั�ริดำ�เนินธุัริกิัจีขึ้อ็งบริิษััทให้ยีั�งยีืน	 ไม่เพีียีงแต่หม�ยีถุ้ง	 

กั�ริจัีดห�ผลิตภัิณฑ์์หรืิอ็บริิกั�ริที�สร้ิ�งคว�มพี้งพีอ็ใจีให้กัับล้กัค้�	

และดำ�เนินง�น	 โดยีไม่ส่งผลกัริะทบต่อ็ผ้้มีส่วนได้เสียี	 เศริษัฐกัิจี	

สังคม	 และสิ�งแวดล้อ็มเท่�นั�น	 แต่ยีังริวมถุ้งคว�มริับผิดชอ็บ 

ต่อ็สังคมในทุกัๆ	ส่วน	ทั�งภิ�ยีในและภิ�ยีนอ็กับริิษััท	ทั�งนี�	บริิษััท

จีง้มุง่มั�นในกั�ริดำ�เนนิธุัริกัจิีโดยีใหค้ว�มสำ�คญักับักั�ริมีสว่นร่ิวมและ 

สริ้�งคว�มสัมพีันธั์ที�ดีกัับชุมชนม�โดยีตลอ็ด	 เพีื�อ็เป็็นส่วนหน้�ง 

ในกั�ริพีัฒน�คุณภิ�พีชีวิตคว�มเป็็นอ็ยี้่ขึ้อ็งคนในชุมชน	และสังคม

ให้ดีขึ้้�น	ควบค้่ไป็กัับกั�ริเติบโตขึ้อ็งบริิษััท

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

	 กั�ริป็ฏิิบัติง�นต�มแนวท�งคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคมและ

ชุมชนขึ้อ็งบริิษััท	 มีกั�รินำ�หลักักั�ริจี�กันโยีบ�ยีกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริ

คว�มยีั�งยีืนและเป้็�หม�ยีกั�ริพัีฒน�ที�ยีั�งยีืนขึ้อ็งสหป็ริะช�ช�ติ	 

(Sustainable	Development	Goals	:SDGs)	ม�ใช้เป็็นแนวท�งใน

กั�ริดำ�เนินง�นผ่�นกัิจีกัริริมต่�งๆที�จีัดทำ�ข้ึ้�นอ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี

และป็ริะสิทธิัผลส้งสุด	 โดยีมุ่งแก้ัไขึ้ป็ัญห�	 และตอ็บสนอ็งคว�ม

ต้อ็งกั�ริขึ้อ็งชุมชน	 โดยีคำ�น้งถุ้งผลกัริะทบที�ชุมชนจีะได้ริับจี�กั

กั�ริดำ�เนินธัุริกิัจีขึ้อ็งบริิษััทเป็็นหลักั	 เพีื�อ็นำ�ไป็ส้่กั�ริอ็ยี้่ร่ิวมกััน 

อ็ยี�่งเป็น็สขุึ้	ควบค้ไ่ป็กับักั�ริสริ�้งม้ลค�่เพีิ�ม	(Value	Creation)	ให้แกั่ 

บริิษัทั	พีร้ิอ็มกับัผ้้ที�มสีว่นไดเ้สยีีทกุัภิ�คสว่น	ทั�งภิ�คเศริษัฐกัจิี	สังคม	 

และสิ�งแวดล้อ็ม	 ไม่ว่�จีะเป็็นผ้้ถุือ็หุ้น	 พีนักัง�น	 สังคม	 ชุมชน 

บริิเวณที�บริิษััทตั�งอ็ยี้	่ค้ค้่�	หรืิอ็ผ้ท้ี�มสีว่นเกัี�ยีวข้ึ้อ็งกับักิัจีกั�ริ	ที�มโีอ็กั�ส 

สริ้�งผลกัริะทบต่อ็กัิจีกั�ริ	หริือ็ได้ริับผลกัริะทบจี�กับริิษััท

	 ซ้ึ่�งในปี็ที�ผ่�นม�	 บริิษััทมีกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริต่�งๆ	 และมี 

ส่วนร่ิวมในกั�ริยีกัริะดับ	 และพีัฒน�คุณภิ�พีชีวิตขึ้อ็งคนในชุมชน	 

และสิ�งแวดล้อ็มให้ดีข้ึ้�นม�อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 เช่น	 กั�ริพีัฒน�อ็�ชีพี 

ให้กัับผ้้ริอ็คอ็ยีโอ็กั�ส	กั�ริส่งเสริิมสุขึ้ภิ�พีอ็น�มัยี	และกั�ริอ็นุริักัษั์

ทริพัียี�กัริธัริริมช�ตแิละสิ�งแวดลอ้็ม	ตลอ็ดจีนชว่ยีเหลอื็ผ้มี้ส่วนไดเ้สยีี 

ที�ได้ริับผลกัริะทบจี�กัภิัยีพีิบัติ	และสถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็ง

ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	

	 ทั�งนี�	 ตั�งแต่ช่วงเดือ็นกัุมภิ�พัีนธั์	 2563	 ที�ผ่�นม�	 ได้เกัิด

สถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ดขึ้อ็งไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	

ขึ้้�นในป็ริะเทศไทยี	 ทำ�ให้ส่งผลกัริะทบต่อ็กัิจีกัริริมต่�งๆขึ้อ็งบริิษััท	

บริิษััทจี้งมีคว�มจีำ�เป็็นในกั�ริเลื�อ็นกั�ริจัีดกัิจีกัริริมอ็อ็กัไป็ก่ัอ็น	 

เพีื�อ็สุขึ้ภิ�พีและคว�มป็ลอ็ดภัิยีขึ้อ็งบุคล�กัริที�มีส่วนเกัี�ยีวข้ึ้อ็ง	 ซึ่้�ง

ริวมถุ้งคนในชุมชนด้วยีเช่นกััน	 โดยีหลังสถุ�นกั�ริณ์เริิ�มดีข้ึ้�น 

ในช่วงกัล�งป็ี	2563	 จี้งส�ม�ริถุจีัดกัิจีกัริริมเพีื�อ็สังคมได้	 ภิ�ยีใต้

กัริอ็บกั�ริด้แลผ้้เขึ้้�ริ่วมง�น	และพีนักัง�น	ต�มหลักัเกัณฑ์์ขึ้อ็งกั�ริ 

เว้นริะยีะห่�งจี�กัสังคม	 (Social	 distancing)	 โดยีจีัดให้มี 

เจีลแอ็ลกัอ็ฮอ็ล์ล้�งมือ็	 กั�ริใส่หน้�กั�กัอ็น�มัยี	 ยีกัเว้นในกัริณีที�มี 

กั�ริบันท้กัภิ�พีหริือ็ทำ�กัิจีกัริริมกัล�งแจี้งบ�งกัิจีกัริริม	เป็็นต้น	

ผู้ลการดำาเนินงาน (Disclosure 103-3)

โคริงกั�ริด้�นคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคม1

กั�ริบริิจี�ค2

28,092,693 ล้านบาท

816,462 ล้านบาท

3%97%
งบประมาณ 

ในกี่ารลงทุี่น 

ที่างด้านสังค่ม

หม�ยีเหตุ	:	1.		 จีำ�นวนเงินเพีื�อ็สนับสนุนโคริงกั�ริด้�นคว�มรัิบผิดชอ็บ 

	 	 	 ต่อ็สังคมไม่ริวมค่�ใช้จี่�ยีกัิจีกัริริมกั�ริโฆ่ษัณ�และ	 	

	 	 	 ป็ริะช�สัมพีันธั์

		 	 2.	 เงนิบริิจี�ค	ป็ริะกัอ็บดว้ยี	เงนิบริจิี�คเพีื�อ็กั�ริกัศุลส�ธั�ริณะ 

	 	 		 เงินบริิจี�คเพีื�อ็กั�ริกัีฬ�	 เงินบริิจี�คเพีื�อ็กั�ริศ้กัษั�	 และ 

	 	 	 เงินบริิจี�คอ็ื�นๆ
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โครงการพัึฒนาด้านเศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม
โค่รงกี่าร “ค่่ายอาสา PT ที่ำาจริง ไม่ทิี่�งกัี่น”

	 บริิษัทั	ไดด้ำ�เนนิธุัริกัจิีและเตบิโตค้กั่ับคนไทยีม�น�นตลอ็ดกัว่�	 

30	 ป็ี	 บริิษััทมีคว�มตริะหนักัถุ้งคุณค่�ขึ้อ็งกั�ริให้คว�มช่วยีเหลือ็

สังคมในกั�ริส่งเสริิมคุณภิ�พีชีวิตที�ดีข้ึ้�นให้กัับคนในสังคม	 ซึ่้�งริวม

ไป็ถุ้งกั�ริสนับสนุนด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	 กั�ริศ้กัษั�	 ส�ธั�ริณสุขึ้	 และ 

กั�ริให้คว�มช่วยีเหลือ็ในด้�นคว�มเป็็นอ็ยี้่ขึ้อ็งคนในชุมชน	

	 ในป็ี	2563	 บริิษััทได้ทำ�กั�ริลงพีื�นที�เพีื�อ็สำ�ริวจีคว�มค�ดหวัง

และป็ัญห�ต่�งๆขึ้อ็งชุมชนในพีื�นที�ที�บริิษััทดำ�เนินธัุริกัิจี	 หริือ็พีื�นที�

ใกัล้เคียีง	 และนำ�ผลสำ�ริวจีดังกัล่�วม�พีัฒน�และป็ริับป็ริุง	 เพีื�อ็ 

จีดักัจิีกัริริมที�เป็น็ส�ธั�ริณะป็ริะโยีชนต์อ่็ชมุชนและสงัคม	โดยีในป็นีี� 

ได้นำ�พีนักัง�นร่ิวมสนับสนนุกั�ริพัีฒน�คณุภิ�พีกั�ริศก้ัษั�	กั�ริส่งเสริิม 

สุขึ้ภิ�พีอ็น�มัยี	 กั�ริพีัฒน�ด้�นคว�มเป็็นอ็ยี้่ขึ้อ็งคนในชุมชน	

และกั�ริป็รัิบป็รุิงพีื�นที�ในชุมชนให้เป็็นพีื�นที�สีเขึ้ียีว	 ซึ่้�งกั�ริส่งเสริิม

กัจิีกัริริมทั�งหมดดงักัล�่ว	อ็ยี้ภ่ิ�ยีใตโ้คริงกั�ริ	“ค�่ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิง

ไม่ทิ�งกััน”	ซึ่้�งเป็็นโคริงกั�ริที�ท�ง	PTG	ให้คว�มสำ�คัญ	และเป็็นหน้�ง

ในภิ�ริกัิจีขึ้อ็งบริิษััท	 ในกั�ริให้คว�มช่วยีเหลือ็และสนับสนุนสังคม 

ที�บริิษััทเขึ้้�ไป็ดำ�เนินธัุริกัิจีในทุกัพีื�นที�	

	 สำ�หริบักัจิีกัริริมเพีื�อ็สงัคมภิ�ยีใตโ้คริงกั�ริ	“ค�่ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิง 

ไม่ทิ�งกััน”	 ในปี็นี�	 บริิษััทได้ให้กั�ริสนับสนุนกั�ริพัีฒน�คุณภิ�พี 

กั�ริศก้ัษั�	กั�ริสง่เสริิมสขุึ้ภิ�พีอ็น�มยัี	กั�ริพีฒัน�ด�้นคว�มเป็น็อ็ยี้่

ขึ้อ็งคนในชุมชน	และกั�ริป็ริับป็ริุงพีื�นที�ในชุมชนให้เป็็นพีื�นที�สีเขึ้ียีว	

จีำ�นวน	2	คริั�ง	ได้แกั่

1.		 ช�วชุมชนบ้�นโกัริกัหว้�และชุมชนบ้�นดอ็น	 ซึ่้�งอ็ย้ี่ในอ็ำ�เภิอ็

ป็ักัธังชัยี	 จีังหวัดนคริริ�ชสีม�	 เนื�อ็งจี�กัเป็็นชุมชนที�ตั�งอ็ยี้่ 

ในพีื�นที�ใกัล้เคียีงที�ตั�งขึ้อ็งคลังนำ��มันพีีที	

2.		 ช�วชุมชนบ้�นวังนำ��เขึ้ียีว	 ซึ่้�งอ็�ศัยีอ็ยี้่ในตำ�บลอ็ุบลทริัพียี์	

อ็ำ�เภิอ็วังนำ��เขึ้ียีว	 จีังหวัดนคริริ�ชสีม�	 เนื�อ็งจี�กัเป็็นชุมชน 

ที�ตั�งอ็ยี้่ในพีื�นที�ใกัล้เคียีงขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	PT

	 ซ้ึ่�งตลอ็ดริะยีะเวล�กั�ริดำ�เนินง�นในพีื�นที�	ไดร้ิบัคว�มริว่มมอื็

จี�กัชุมชนเป็็นอ็ยี่�งดี	บริิษััทได้จีัดกัิจีกัริริมสนับสนุนชุมชน	เพีื�อ็ให้

ผ้้อ็ยี้่อ็�ศัยีได้ริับป็ริะโยีชน์	ป็ริะกัอ็บด้วยี

1.		 กัิจีกัริริมหน่วยีแพีทยี์อ็�ส�	PT	เพีื�อ็ส่งเสริิมในด้�นส�ธั�ริณสุขึ้	

สุขึ้ภิ�พี	อ็น�มัยีขึ้อ็งช�วบ้�นในชุมชน

2.		 กัิจีกัริริมวัดส�ยีต�ผ้้ส้งอ็�ยุี	 เพีื�อ็พีัฒน�ด้�นคว�มเป็็นอ็ยี้ ่

ขึ้อ็งช�วบ้�นในชุมชน	 และช่วยีส่งเสริิมให้ผ้้ส้งอ็�ยีุส�ม�ริถุ 

ใช้ชีวิตป็ริะจีำ�วันได้สะดวกัขึ้้�น	

3.		 กัจิีกัริริม	PT	สริ�้งป็อ็ดใหช้มุชน	เพีื�อ็สง่เสริิมและป็ริบัป็ริงุพีื�นที� 

ในชุมชนให้เป็็นพีื�นที�สีเขึ้ียีว	 ป็ล้กัฝังจีิตสำ�น้กั	 กั�ริอ็นุริักัษั์ 

สิ�งแวดล้อ็ม	สำ�น้กัริักัษั์ป็��

4.		 กัิจีกัริริมมอ็บอุ็ป็กัริณ์กัีฬ�และสื�อ็กั�ริเริียีนกั�ริสอ็น	 เพีื�อ็ 

สง่เสริิมสนบัสนนุพัีฒน�กั�ริคณุภิ�พีกั�ริศก้ัษั�และพัีฒน�กั�ริ

ขึ้อ็งเด็กั

	 ทั�งนี�	 บริิษััทได้จีัดกัิจีกัริริมส�ธั�ริณะป็ริะโยีชน์เพีื�อ็ให้คว�ม 

ช่วยีเหลือ็และสนับสนุนต�มคว�มจีำ�เป็็นในหล�กัหล�ยีด้�นเพีื�อ็

บริริเท�ทุกัข์ึ้	และช่วยีส่งเสริิมคุณภิ�พีชีวติให้กับัคนในสังคม	ริวมไป็ถุง้ 

กั�ริอ็นรุิกััษัส์ิ�งแวดลอ้็ม	โดยียีด้หลักั	PT	สริ�้งสขุึ้	“สขุึ้ท�งกั�ยี	สขุึ้ท�งใจี	 

สงัคมอ็ยี้ร่ิว่มกันัอ็ยี�่งเป็น็สขุึ้”	ทั�งนี�	จี�กัสถุ�นกั�ริณก์ั�ริแพีริร่ิะบ�ด

ขึ้อ็งไวรัิสโคโริน�	2019	(COVID-19)	 ตั�งแต่ช่วงต้นป็ี	 จี้งทำ�ให ้

ดำ�เนินกั�ริจีัดกัิจีกัริริมได้จีำ�นวน	2	คริั�ง	
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โค่รงกี่าร สถิานท่ี่�จัดงาน

จำานวน 

ผู้้้เข้าร่วมงาน

(ค่น)

ผู้้้บริหารและ

พันักี่งาน 

(ค่น)

จำานวนชี้ั�วโมง

จิติอาสา

(ชี้ั�วโมง)

%ค่วามพัึงพัอใจ

จากี่ผู้้้เข้าร่วม

กี่ิจกี่รรม

กัิจีกัริริม	“ค่�ยีอ็�ส� 

PT	ทำ�จีริิงไม่ทิ�งกััน“	 

คริั�งที�	1/2563

ชุมชนบ้�นดอ็น	

อ็.ป็ักัธังชัยี	จี.นคริริ�ชสีม�

120 66 396 99.60	%

ชุมชนบ้�นโกัริกัหว้�	

อ็.ป็ักัธังชัยี	จี.นคริริ�ชสีม�

140 66 330 97.24	%

กัิจีกัริริม	“ค่�ยีอ็�ส�	PT	

ทำ�จีริิงไม่ทิ�งกััน“	 

คริั�งที�	2/2563

ชุมชนบ้�นวังนำ��เขึ้ียีว	

อ็.วังนำ��เขึ้ียีว	จี.นคริริ�ชสีม�

300 101 505 92.89	%

กิี่จกี่รรม “ค่า่ยอาสา PT ที่ำาจริงไมทิ่ี่�งกัี่น“ ค่รั�งท่ี่� 1 

	 บริิษััทไดจ้ีดักิัจีกัริริมที�ชมุชนบ�้นดอ็น	และชุมชนบ�้นโกัริกัหว�้	 

ณ	อ็ำ�เภิอ็ปั็กัธังชัยี	จัีงหวัดนคริริ�ชสีม�	โดยีกั�ริจัีดกัจิีกัริริมแบ่งเป็น็	 

2	 วัน	 ได้แกั่	 วันที�	11	 กัันยี�ยีน	2563	ที�โริงเริียีนบ้�นดอ็น	และ	 

วันที�	 12	 กัันยี�ยีน	 2563	 ที�โริงเริียีนบ้�นโกัริกัหว้�	 จีังหวัด

นคริริ�ชสีม�	มชีมุชนเขึ้�้ริว่มกัจิีกัริริมจีำ�นวน	260	คนและผ้้บริหิ�ริ

และพีนักัง�นบริิษััท	จีำ�นวน	66	คน

แสูกนค์ิวัอารั์โค์�ด เพ่�อรัับีชื่มวัีดีโอกิจกรัรัมค์รัั�งที� 1

กิัจีกัริริมหน่วยีแพีทยี์อ็�สำ� PT เพี่อ็สำ่งเสำริิมในด��น

สำ�ธุ�ริณสำุข สำุขภ�พี อ็น�มัยีขอ็งช�วบ��นในชุมชน

	 สำ�หริบักั�ริจัีดกัจิีกัริริมแพีทย์ีอ็�ส�	เพีื�อ็ส่งเสริิมในด้�นส�ธั�ริณสุขึ้	 

สขุึ้ภิ�พีอ็น�มัยี	ขึ้อ็งช�วบ้�นในชุมชนบ้�นดอ็น	และชุมชนบ้�นโกัริกัหว้�	 

มีผ้้เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริม	จีำ�นวน	120	คน	โดยีมีขึ้ั�นตอ็นกั�ริดำ�เนินง�น	 

ดังนี�

• คัดกัริอ็งป็ริะวัติ	/	เช็คคว�มดัน	นำ��หนักั	ส่วนส้ง	วัดไขึ้้

• ตริวจีสุขึ้ภิ�พีกัับท�งทีมแพีทยี์	 สิ�งที�ท�งทีมแพีทยี์ตริวจี	 เพีื�อ็ 

คัดกัริอ็งโริคทั�วไป็	 เช่น	 ตริวจีเรืิ�อ็งช่อ็งป็�กั	 ตริวจีคว�มดัน	

ตริวจีเลือ็ด	ตริวจีไทริอ็ยีด์	เป็็นต้น

• เขึ้้�ริับยี�กัับเภิสัชกัริริมต�มแพีทยี์สั�ง

	 หม�ยีเหตุ	 :	 ผ้้รัิบกั�ริตริวจีที�อ็�จีต้อ็งเข้ึ้�รัิบกั�ริรัิกัษั�

อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	 หรืิอ็อ็�จีมีอ็�กั�ริขึ้อ็งโริคเฉพี�ะท�ง	 จีะมีกั�ริ

สอ็บถุ�มเรืิ�อ็งสิทธัิ�ที�มีกัับท�งโริงพียี�บ�ล	 และท�งหน่วยี

แพีทย์ีอ็�ส�จีะทำ�เรืิ�อ็งป็ริะส�นง�นเพีื�อ็ส่งผ้้ริับกั�ริตริวจีให้ 

โริงพียี�บ�ลป็ริะจีำ�สิทธัิ�
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กิัจีกัริริมวัดสำ�ยีต่�ผู้้�สำ้งอ็�ยีุ  พัีฒน�ด� �นคว�ม 

เปน็อ็ยี้ข่อ็งช�วบ��นในชมุชน และชว่ยีสำง่เสำริิมให�ผู้้�สำง้อ็�ยีุ

สำ�ม�ริถใช�ชีวิต่ปริะจีำ�วันได�สำะดวกัข่�น

	 มีผ้้ เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมนี�	 จีำ�นวน	 140	 คน	 โดยีท�งทีม 

หน่วยีวัดส�ยีต�ป็ริะกัอ็บแว่นสำ�หริับผ้้ส้งอ็�ยีุ	 จีะมีกั�ริตริวจีวัด 

ค่�ส�ยีต�ดว้ยีคอ็มพิีวเตอ็ร์ิเบื�อ็งต้น	กั�ริตริวจีวัดส�ยีต�โดยีละเอ็ยีีด	

ซึ่้�งมีจีะกั�ริวัดค่�ส�ยีต�	 ยี�ว/สั�น/เอ็ียีง	 มีกั�ริให้ผ้้ส้งอ็�ยีุเลือ็กั 

กัริอ็บแว่นต�	เพีื�อ็ริอ็ริับแว่นด้วยี

กิัจีกัริริม PT สำริ��งปอ็ดให�ชุมชน สำ่งเสำริิมและปรัิบปริุง

พีื�นที� ในชุมชนให� เป็นพีื�นที�สำี เขียีว ปล้กัฝัังจีิต่สำำ�น่กั  

กั�ริอ็นุรัิกัษั์สิำ�งแวดล�อ็ม สำำ�น่กัรัิกัป่�

โรงเร่ยนบ้านดอน   

กัิจีกัริริมป็ล้กัป็��สริ้�งป็อ็ด	 	 :	 100	 ต้น		

กัิจีกัริริมป็ล้กัผักัสวนคริัว	 	 :	 50		 ต้น

มอ็บยี�งริถุยีนต์		 	 	 :	 30	 เส้น

กัิจีกัริริมมอ็บพีันธัุ์ป็ล�นิล	 	 :	 200	 ตัว

โรงเร่ยนบ้านโกี่รกี่หว้า   

กัิจีกัริริมป็ล้กัป็��สริ้�งป็อ็ด	 	 :	 100	 ต้น

กัิจีกัริริมป็ล้กัผักัสวนคริัว	 	 :	 50	 ต้น

กัิจีกัริริมมอ็บพีันธัุ์ไกั่	 			 	 :	 10	 ตัว

กัิจีกัริริมมอ็บพีันธัุ์ป็ล�นิล	 	 :	 2,000	 ตัว

กัิจีกัริริมมอ็บพีันธัุ์เห็ดน�งฟ้�	 :	 200	 กั้อ็น
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กิัจีกัริริมมอ็บอุ็ปกัริณ์กีัฬ� และส่ำอ็กั�ริเรีิยีนกั�ริสำอ็น  

สำ่งเสำริิมสำนับสำนุนพัีฒน�กั�ริคุณภ�พีกั�ริศั่กัษั�และ

พัีฒน�กั�ริขอ็งเด็กั

โรังเรัีย่นบี�านดอน :	 		มอ็บอุ็ป็กัริณ์กัฬี�	และสื�อ็กั�ริเรีิยีนกั�ริสอ็น 

ให้แก่ัโริงเริียีนและมอ็บทุนกั�ริศ้กัษั�	

จีำ�นวน	10	ทุนกั�ริศ้กัษั�	ทุนกั�ริศ้กัษั�ละ	 

2,000	บ�ท

โรังเรัีย่นบี�านโกรักหวั�า :		มอ็บอุ็ป็กัริณ์กัฬี�	และสื�อ็กั�ริเรีิยีนกั�ริสอ็น 

ให้แก่ัโริงเริียีนและมอ็บทุนกั�ริศ้กัษั�	

จีำ�นวน	10	ทุนกั�ริศ้กัษั�	ทุนกั�ริศ้กัษั�ละ	 

2,000	บ�ท

กิี่จกี่รรม “ค่่ายอาสา PT ที่ำาจริงไม่ทิี่�งกัี่น“  

ค่รั�งท่ี่� 2

	 ในกั�ริจัีดกัจิีกัริริมค่�ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิงไมท่ิ�งกันั	ครัิ�งที�	2	บริิษััท

ได้แบง่กัจิีกัริริมเป็น็	2	วัน	ได้แกั	่วันที�	27	พีฤศจีกิั�ยีน	2563	ที�ลำ�ธั�ริ

แกัง่มะค่�	และวันที�	28	พีฤศจิีกั�ยีน	2563	ที�โริงเริยีีนบ้�นวังนำ��เขีึ้ยีว	 

อ็.วังนำ��เขึ้ียีว	จี.นคริริ�ชสีม�	มีชุมชนเขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริม	จีำ�นวน	300	

คน	และผ้้บริิห�ริและพีนักัง�นบริิษััท	จีำ�นวน	101	คน

 

แสูกนค์ิวัอารั์โค์�ด เพ่�อรัับีชื่มวัีดีโอกิจกรัรัมค์รัั�งที� 2 

	 บริิษััทได้นำ�พีนักัง�นริ่วมสนับสนุนกั�ริพัีฒน�คุณภิ�พี 

กั�ริศ้กัษั�	 กั�ริส่งเสริิมสุขึ้ภิ�พีอ็น�มัยี	 กั�ริพัีฒน�ด้�นคว�มเป็็น

อ็ยี้่ขึ้อ็งคนในชุมชน	และกั�ริป็ริับป็ริุงพีื�นที�ในชุมชนเพีิ�มพีื�นที�สีเขึ้ียีว	 

ในพีื�นที�ทั� งหมด	 17	 ตำ�บล	 ตั� งอ็ยี้่พีื�นที� 	 ตำ�บลอ็ุดมทริัพียี์	 

อ็ำ�เภิอ็วังนำ��เขึ้ียีว	จีังหวัดนคริริ�ชสีม�	ได้แกั่	

	 1.	 บ้�นบะใหญ่	 	 10.	 บ้�นโนนเหลื�อ็ม

	 2.	 บ้�นโนนงิ�ว		 	 11.	 บ้�นตะกัุดริัง

	 3	 บ้�นบะด่�น	 	 	12.	 บ้�นหนอ็งโสมง

	 4.	 บ้�นโนนค่�ง	 	 	13.	 บ้�นห้วยีต�พีริม

	 5.	 บ้�นวังนำ��เขึ้ียีว	 	 14.	 บ้�นซึ่ับเต่�

	 6.	 บ้�นห้วยีนำ��เค็ม		 15.	 บ้�นหนอ็งแวง

	 7.	 บ้�นโนนสง่�	 	 16.	 บ้�นโนนศริีทอ็ง

	 8.	 บ้�นหัวเขึ้�ทอ็ง	 	 17.	 บ้�นซึ่ับพีล้

	 9.	 บ้�นอ็ุดมทริัพียี์พีัฒน�

กิัจีกัริริม PT สำริ��งปอ็ดให�ชุมชน สำ่งเสำริิมและปรัิบปริุง

พีื�นที�ในชุมชนให�เป็นพีื�นที�สำีเขียีว 

	 กัิจีกัริริม	 PT	 สริ้�งป็อ็ดให้ชุมชน	 มีกั�ริป็ริับป็ริุงพีื�นที�

ในชุมชนเพีื�อ็เพีิ�มพีื�นที�สี เขึ้ียีว	 ทั�งยีังเป็็นกั�ริสริ้�งจีิตสำ�น้กั

ในกั�ริอ็นุริักั ษ์ัสิ� งแวดล้อ็ม	 สำ� น้กั รัิกัป็� �	 และมีกัิจีกัริริม

ป็ล้ กัพีัน ธ์ุั ไม้ ที� ส �ม�ริถุ รัิบป็ริะท�นได้ ให้ เป็็ น 	 “ถุนนคน

กัินไ ด้”	 ที� แกั่ งมะค่�	 (ริอ็ยีเท้ � โบริ�ณ)	 แหล่ งท่อ็ง เที� ยีว 

ขึ้อ็งชุมชน	 เพีื�อ็ให้ช�วบ้�นในชุมชนเก็ับผลิตผลจี�กัพัีนธ์ุัไม้ม�ริับ

ป็ริะท�นและสร้ิ�งริ�ยีได้เพีื�อ็กั�ริดำ�ริงชีวิต	 และริ่วมกัับช�วบ้�น	 

“ป็ล้กัป็��	 สริ้�งป็อ็ด”	 ให้แกั่ศ�ล�กัล�งวังนำ��เขึ้ียีว	 โดยีได้ป็ล้กัต้น 

ขีึ้�เหลก็ั	ตน้พียีง้	และต้นยี�งน�	จีำ�นวน	100	ตน้	เพีื�อ็สร้ิ�งสิ�งแวดลอ้็ม

และเป็็นอ็�ห�ริให้กัับคนชุมชนในพีื�นที�
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กิัจีกัริริมมอ็บอ็ุปกัริณ์กัีฬ�และสำ่อ็กั�ริเริียีนกั�ริสำอ็น 

สำ่งเสำริิมสำนับสำนุนพัีฒน�กั�ริคุณภ�พีกั�ริศั่กัษั�และ

พัีฒน�กั�ริขอ็งเด็กั

	 บริิษััท	 ได้ให้กั�ริสนับสนุนพีัฒน�คุณภิ�พีกั�ริศ้กัษั�	 โดยี 

ให้คว�มช่วยีเหลือ็และสนับสนุนโริงเริยีีนที�อ็ยี้ใ่นพีื�นที�	ตำ�บลอุ็ดมทรัิพีย์ี	 

จีำ�นวน	8	โริงเริียีนเริียีน	ได้แกั่

	1.	โริงเริียีนบ้�นบะใหญ่	 	 5.	โริงเริียีนบ้�นโนนเหลื�อ็ม

	2.	โริงเริียีนด่�นอ็ุดมวิทยี�		 6.	โริงเริียีนบ้�นวังนำ��เขึ้ียีว

	3.	โริงเริียีนบ้�นหนอ็งโสมง		 7.	โริงเริียีนบ้�นห้วยีนำ��เค็ม

	4.	โริงเริียีนบ้�นซึ่ับเต่�	 	 8.	โริงเริียีนบ้�นหนอ็งแวง

	 โดยีมีกั�ริแจีกัทุนกั�ริศ้กัษั�ใ ห้กัับ นักั เริี ยีนที� เ รีิ ยีน ดี 

แต่ขึ้�ดแคลนทุนทริัพียี์	จีำ�นวน	40	ทุนกั�ริศ้กัษั�	ทุนกั�ริศ้กัษั�ละ	

2,000	บ�ท	ทั�งนี�	ยีังมีกั�ริมอ็บอ็ุป็กัริณ์กั�ริเริียีนกั�ริสอ็น	อ็ุป็กัริณ์

กัีฬ�	 กัล่อ็งป็ฐมพียี�บ�ล	 และพีันธ์ุัผักัสวนคริัวให้ทั�ง	8	 โริงเริียีน	 

อ็ีกัด้วยี

	 นอ็กัจี�กันี�บริิษัทัยีงัได้จีดักัจิีกัริริมเพีิ�มเตมิ	 เช่น	 กั�ริเล่นเกัมส์ 

ต่�งๆ	เพีื�อ็ริับขึ้อ็งริ�งวัลที�เป็็นขึ้อ็งใช้จีำ�เป็็น	กัิจีกัริริมต้นไม้แลกัยีิ�ม	

ตลอ็ดจีนแจีกัขึ้อ็งริ�งวัลต่�งๆให้แก่ัเด็กัๆ	 และช�วบ้�นที�เขึ้้�ริ่วม

กัิจีกัริริมในคริั�งนี�	

	 กัิจีกัริริม	ต้นไม้แลกัยีิ�ม	เพีื�อ็มอ็บพีันธัุ์ต้นมะเม่�	(ต้นมัลเมอ็ริี�)	 

จีำ�นวน	300	 ต้น	 เพีื�อ็ให้กัลับนำ�ไป็ป็ล้กัในพีื�นที�ขึ้อ็งแต่ละชุมชน	

สำ�หริับช�วบ้�นที�เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมในคริั�งนี�



101รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

กิัจีกัริริมเยีี�ยีมผู้้�ป่วยีติ่ดเต่ียีง 

	 บริิษััทได้ลงพีื�นที�เยีี�ยีมเยีียีนและให้กัำ�ลังใจีผ้้ป็�วยีติดเตียีง

จีำ�นวน	10	คริัวเริือ็น	ในพีื�นที�ชุมชน	ตำ�บลอ็ุดมทริัพียี์	พีริ้อ็มกัันนี�

ได้มอ็บยี�ริักัษั�โริค	ขึ้้�วส�ริ	นำ��ดื�ม	และสิ�งขึ้อ็งจีำ�เป็็นให้แกั่ผ้้ป็�วยี	

เพืี�อ็เป็น็กั�ริช่วยีเหลือ็และบริริเท�ทกุัขึ้ใ์นเบื�อ็งตน้	ตลอ็ดจีนสอ็บถุ�ม

อ็�กั�ริและให้คำ�แนะนำ�	พีร้ิอ็มให้กัำ�ลงัใจีผ้้ป็�วยี	เพีื�อ็เสริิมสร้ิ�งขึ้วัญ

กัำ�ลังใจีให้ผ้้ส้งอ็�ยีุ	ผ้้ริอ็คอ็ยีโอ็กั�ส	ผ้้ป็�วยีติดเตียีง	และญ�ติพีี�น้อ็ง

ในพีื�นที�ให้ดำ�ริงชีวิตต่อ็ไป็อ็ยี่�งมีคว�มหวัง

โครงการพัึฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและ 
ความหลากหลายทางช่ีวภาพึ
โค่รงกี่ารสร้างฝ่ายชี้ลประที่าน

	 กั�ริทำ�ฝ�ยีชะลอ็นำ��ชลป็ริะท�น	เป็น็กั�ริสริ�้งคว�มสมดุลให้กับั 

สภิ�พีแวดล้อ็ม	และสริ้�งแหล่งนำ��ให้สัตว์นำ��	อ็ีกัทั�งในช่วงนำ��หล�กั	

ฝ�ยีนำ��ยีังช่วยีชะลอ็นำ��และช่วยีกัักัเกั็บนำ��ไว้ใช้ในช่วงหน้�แล้ง	 

ชว่ยีทดนำ��	ริะบ�ยีนำ��	กักััเกับ็นำ��ไว้ให้ชมุชนใช้อ็ปุ็โภิคบริิโภิค	ทำ�กั�ริเกัษัตริ	 

และด้วยีชุมชนบ้�นท่�สี	 เป็็นศ้นยี์กั�ริท่อ็งเที�ยีวเชิงวัฒนธัริริม	 

มีกัิจีกัริริมกั�ริเริียีนริ้้เชิงอ็นุริักัษ์ัธัริริมช�ติ	 มีแหล่งป็ริะวัติศ�สตริ ์

ที�สำ�คัญ	 ดังนั�น	 ท�งบริิษััทจี้งได้จีัดโคริงกั�ริสร้ิ�งฝ�ยีชลป็ริะท�น	

ณ	 หม้่บ้�นท่�สี	 ตำ�บลบ้�นดง	 อ็ำ�เภิอ็แม่เม�ะ	 จัีงหวัดลำ�ป็�ง	 

โดยีมีวัตถุุป็ริะสงค์ในกั�ริอ็นุริักัษั์ทริัพียี�กัริอ็ันมีค่�และเสริิมสริ้�ง 

คว�มส�มัคคีริะหว่�งบริิษััทและชุมชน

จำานวนผู้้้เข้าร่วมกิี่จกี่รรม

พีนักัง�นบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)		 จีำ�นวน	20	คน 

ชุมชนบ้�นท่�สี			 	 	 	 	 จีำ�นวน	50	คน
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โค่รงกี่ารอนุรักี่ษ์ดินและนำ�า 

	 นำ��มีคว�มสำ�คัญกัับชุมชนที�อ็ยี้่ในตำ�บลสำ�โริง	 เพีริ�ะต้อ็งใช ้

ในกั�ริทำ�เกัษัตริกัริริม	 จี้งได้จีัดทำ�โคริงกั�ริอ็นุรัิกัษั์ดินและนำ�� 

ริว่มกับัอ็งค์กั�ริบริิห�ริส่วนตำ�บลสำ�โริงด้วยีกั�ริป็ลก้ัหญ้�แฝกั	ต�ม 

พีริะริ�ชดำ�ริิในกั�ริอ็นุรัิกัษั์ป็้อ็งกัันและแกั้ไขึ้ป็ัญห�กั�ริชะล้�ง 

พีังทล�ยีขึ้อ็งหน้�ดิน	อ็ีกัทั�ง	ยีังเป็็นกั�ริช่วยีป็ริับป็ริุงสภิ�พีแวดล้อ็ม

ให้ดียีิ�งข้ึ้�น	 เนื�อ็งจี�กัริ�กัหญ้�แฝกัล้กัและยี�วจี้งช่วยีกัริอ็งตะกัอ็น	

ลดคว�มแริงขึ้อ็งนำ��ที�ไหลบ่�	 ริักัษั�หน้�ดินและเพีิ�มอ็ินทริียี์วัตถุุให้

แกั่ดิน	ป็ริับโคริงสริ้�งดินให้แขึ้็งแริง

จำานวนผู้้้เข้าร่วมกิี่จกี่รรม

พีนักัง�นบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	 

คลังนำ��มันสุริินทริ์	 	 	 	 จีำ�นวน	23	คน

อ็งค์กั�ริบริิห�ริส่วนตำ�บลสำ�โริง		 จีำ�นวน	30	คน

โริงเริียีนทัพีกัริะบือ็	(คริ้และนักัเริียีน)		 จีำ�นวน	35	คน

โริงเริียีนบ้�นสำ�โริง	(คริ้และนักัเริียีน	)		 จีำ�นวน	20	คน

โค่รงกี่ารเกี่็บขยะริมชี้ายหาด 

	 ห�ดคอ็สนเป็็นช�ยีทะเลอ็ยี้่ใกัล้กัับตัวเมือ็งจัีงหวัดชุมพีริ	

เป็็นพีื�นที�พีักัผ่อ็นและป็ริะกัอ็บอ็�ชีพีขึ้อ็งคนในพีื�นที�และต่�งพีื�นที�	

เนื�อ็งจี�กัเป็น็สถุ�นที�ใกัลต้วัเมอื็ง	พีื�นที�ดงักัล�่ว	มขีึ้ยีะหล�ยีป็ริะเภิท	

ทั�งจี�กัคลื�นซัึ่ดม�ติดช�ยีฝั�งและจี�กักั�ริทิ�งขึ้ยีะไม่เป็็นที�	 ได้แก่ั	 

ถุุงพีล�สติกั	 ขึ้วดพีล�สติกั	 ขึ้วดแกั้ว	 เป็็นต้น	 ดังนั�น	 บริิษััทจี้ง

ได้ริ่วมมือ็กัับโริงเริียีนบ้�นคอ็สน	 ต.ท่�ยี�ง	 อ็.เมือ็ง	 จี.ชุมพีริ	 ใน

กั�ริจีัดโคริงกั�ริเกั็บขึ้ยีะริิมช�ยีห�ด	 ณ	 บ้�นคอ็สน	 ตำ�บลท่�ยี�ง	

อ็ำ�เภิอ็เมือ็ง	จีังหวัดชุมพีริ	โดยีมีวัตถุุป็ริะสงค์เพีื�อ็ให้พีนักัง�น	และ

คนในชุมชนมีส่วนริ่วมในกั�ริพัีฒน�ห�ดคอ็สนให้สะอ็�ด	 โดยี 

ช่วยีกัันคนละเล็กัละน้อ็ยี	ป็ล้กัฝังจีิตสำ�น้กั	ริ่วมริักัษั�คว�มสะอ็�ด

และทำ�ให้พีื�นที�น่�อ็ยี้่ม�กัยีิ�งขึ้้�น

จำานวนผู้้้เข้าร่วมกิี่จกี่รม

พีนักัง�นบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	

จี�กัคลังนำ��มันชุมพีริ	 	 	 	 จีำ�นวน	 20	คน	

โริงเริียีนบ้�นคอ็สน	(คริ้และนักัเริียีน)	 จีำ�นวน	 60	คน
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โค่รงกี่าร คุ่ณด้แลป่า เราด้แลคุ่ณ

	 บ ริิ ษััท มีส่ วน ร่ิวมในกั�ริ พัีฒน�กัลไกักั�ริด้ด ซัึ่บกั๊ �ซึ่

ค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์อ็ยี่�งยีั�งยีืนในพีื�นที�ป็��ชุมชน	 จีังหวัดเชียีงริ�ยี	

พีะเยี�	และแมฮ่อ่็งสอ็น	ซึ่้�งเป็น็โคริงกั�ริหน้�งในแนวท�งคว�มริว่มมอื็ 

ริะหว่�งภิ�คริัฐ	 ภิ�คเอ็กัชนในตล�ดทุนและภิ�คป็ริะช�สังคม	 

เพีื�อ็ขัึ้บเคลื�อ็นต�มยีุทธัศ�สตริ์ช�ติและแผนป็ฏิิร้ิป็ป็ริะเทศ	 และ

ริ่วมสนับสนุนให้ชุมชนที�ด้แลป็��ได้ดี	 ส�ม�ริถุต่อ็ยีอ็ดอ็�ชีพีและ

เสริิมกัลไกักั�ริด้แลป็้อ็งกัันไฟป็��	 ริวมถุ้งกั�ริว�งแป็ลงคำ�นวณและ

ป็ริะเมินค่�ป็ริิม�ณกั�ริเกั็บกัักักั๊�ซึ่ค�ริ์บอ็นฯ	 เพีื�อ็สริ้�งแริงจี้งใจี 

ในกั�ริริักัษั�ทริัพียี�กัริธัริริมช�ติ	 ป็้อ็งกัันและลดป็ัญห�ไฟป็��	 

ริวมทั�งสริ้�งริ�ยีได้เพีื�อ็คว�มยีั�งยีืนให้แกั่ชุมชน	

 

	 โดยีในป็ี	2563	บริิษััทได้ริ่วมสนับสนุนโคริงกั�ริ	“คุณด้แลป็��	

เริ�ด้แลคุณ”	 ทำ�ให้โคริงกั�ริส�ม�ริถุช่วยีเหลือ็ชุมชนในกั�ริว�ง

ริะบบ	T-VER	สำ�หริับวัดป็ริิม�ณค�ริ์บอ็นเคริดิตที�กัักัเกั็บได้ในพีื�นที�

ป็��ชมุชน	ป็ริะม�ณ	14	ไร่ิ	ซึ่้�งคดิเป็็นป็ริิม�ณค�ร์ิบอ็นเคริดติที�ค�ดว่�

จีะเพีิ�มขึ้้�นในริะยีะเวล�	20	ป็ี	จีำ�นวน	280	ตันค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ต์ 

เทียีบเท่�	 หริือ็ริ�ยีได้เขึ้้�ส้่ชุมชน	 จีำ�นวน	84,000	 บ�ท	 จี�กักั�ริ

สนับสนุนดังกัล่�ว	ชุมชนจีะได้ริับเงินทั�งหมด	25,200	บ�ท	แบ่งเป็็น 

เงินสนับสนุนกัอ็งทุนพีัฒน�ป็��ชุมชนและคุณภิ�พีชีวิตจีำ�นวน	

12,600	 บ�ท	 และเงินสำ�หริับค�ริ์บอ็นเคริดิตที�เกัิดข้ึ้�นจีริิงริะหว่�ง 

ป็ีที�	1-3	จีำ�นวน	12,600	บ�ท

หมาย่เหตุั้ : บริิษััทจีะได้ค�ร์ิบอ็นเคริดิตที�เกัิดข้ึ้�นจีริิงริะหว่�งป็ีที�	1-3	 ใน

ป็ีที�	 4	 หลังจี�กัมีกั�ริทวนสอ็บจี�กัหน่วยีง�นกัล�ง	 โดยีป็ริะม�ณกั�ริ 

ค�ริ์บอ็นเคริดิตที�จีะได้ริับ	 คือ็	 42	 ตันค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ต์เทียีบเท่�	 

(ม้ลค่�ป็ริะม�ณ	12,600	บ�ท)

โครงการพัึฒนาด้านความป็ลอดภัย
โค่รงกี่ารหน่ไฟไปจุดรวมพัล

	 บริิษััทได้ดำ�เนินกั�ริจีัดกัิจีกัริริมคว�มริับผิดชอ็บต่อ็สังคม

และสิ�งแวดล้อ็ม	 โคริงกั�ริหนีไฟไป็จีุดริวมพีลให้กัับนักัศ้กัษั�ส�ขึ้�

วิช�อ็�ชีวอ็น�มัยีและคว�มป็ลอ็ดภิัยี	สำ�นักัวิช�ส�ธั�ริณสุขึ้ศ�สตริ์	 

ณ	มห�วิทยี�ลัยีเทคโนโลยีีสุริน�ริี	ในวันที�	10	มกัริ�คม	2563	โดยีมี

ผ้้เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมทั�งสิ�น	86	คน	แบ่งเป็็นบุคคลภิ�ยีในบริิษััท	8	คน	

และบุคคลภิ�ยีนอ็กั	78	คน

 

	 เนื�อ็งจี�กัสถุ�นที�ต�่งๆ	ไมว่�่จีะเป็น็อ็�ค�ริสำ�นกััง�น	ที�พีกััอ็�ศยัี	 

โริงเริียีนหริือ็มห�วิทยี�ลัยี	 เป็็นสถุ�นที�ที�อ็�จีเกัิดเหตุอั็คคีภิัยีได้	 

ท�งกัลุ่มบริิษััท	 พีีทีจีี	 เอ็็นเนอ็ยีี	 เล็งเห็นว่�ถุ้�ส�ม�ริถุควบคุม 

เพีลงิไหมข้ึ้น�ดเลก็ัได	้คว�มรินุแริงและคว�มเสยีีห�ยีที�ต�มม�กัจ็ีะมี 

ลดลงได้เช่นกััน	 จี้งเป็็นที�ม�ขึ้อ็งกั�ริให้คว�มสำ�คัญในเรืิ�อ็งขึ้อ็ง 

กั�ริดับเพีลิงขัึ้�นต้นขึ้อ็งพีนักัง�นทุกัริะดับในอ็งค์กัริและยีังให ้

คว�มสำ�คัญไป็ส้่ชุมชนริอ็บข้ึ้�ง	 โดยีริิเริิ�มกั�ริจัีดโคริงกั�ริหนีไฟ 

ไป็จีุดริวมพีลขึ้้�น	เพีื�อ็เป็็นช่อ็งท�งกั�ริถุ่�ยีทอ็ดคว�มริ้้ส้่ชุมชน	

 

	 โดยีมีวัตถุุป็ริะสงค์เพีื�อ็ให้นักัศ้กัษั�มีคว�มริ้้ในกั�ริป็้อ็งกััน

และริะงับอ็ัคคีภิัยีที�อ็�จีเกัิดข้ึ้�นในสถุ�นศ้กัษั�	 ที�อ็�จีส่งผลให้เกัิด

คว�มส้ญเสียีต่อ็บุคคล	 ชุมชน	 ทริัพียี์สิน	 และสิ�งแวดล้อ็ม	 เป็็น 

กั�ริสริ้�งคว�มตริะหนักัด้�นคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 อ็�ชีวอ็น�มัยี	 และ 

สภิ�พีแวดล้อ็มในกั�ริทำ�ง�นให้เกัิดข้ึ้�น	 ริวมทั�ง	 สริ้�งต้นแบบ 

กั�ริดำ�เนนิง�นด�้นคว�มป็ลอ็ดภิยัีอ็นัจีะสง่ผลใหผ้้เ้ขึ้�้ริว่มกัจิีกัริริม

คำ�น้งถุ้งคว�มป็ลอ็ดภิัยีเป็็นอ็ันดับแริกั

ปีท่ี่� 1-3 ในปีท่ี่� 4 

ค่าร์บอนเค่รดิติท่ี่�จะได้รับ 

ค่ือ 42

ค่าร์บอนเค่รดิติท่ี่�จะได้รับ ค่ือ 

280 ตัินค่าร์บอนไดออไซติ์

(ม้ลค่่าประมาณ 12,600 บาที่)

รายได้เข้าส้่

ชุี้มชี้น จำานวน 

84,000 บาที่
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โค่รงกี่ารชี้วนน้องดับเพัลิง

	 บริิษััทได้จัีดโคริงกั�ริชวนน้อ็งดบัเพีลงิ	ให้กับันสิติคณะพีลศ้กัษั�	 

ส�ขึ้�ส�ธั�ริณสุขึ้ศ�สตริ์	เอ็กัวิช�อ็�ชีวอ็น�มัยี	และคว�มป็ลอ็ดภิัยี	 

ณ	 มห�วิทยี�ลัยีศริีนคริินทริวิโริฒ	 ในวันที�	28	 กัุมภิ�พัีนธ์ั	2563	 

มีผ้้เขึ้้�ริ่วมกัิจีกัริริมทั�งสิ�น	66	 คน	 แบ่งเป็็นบุคคลภิ�ยีในบริิษััท	 

8	 คน	 และบุคคลภิ�ยีนอ็กั	58	 คน	 โดยีได้ริับคว�มพี้งพีอ็ใจีจี�กั 

ผ้้เขึ้้�ริ่วมโคริงกั�ริคิดเป็็น	95.3%

โค่รงกี่ารมอบกี่รวยจราจร

	 เนื�อ็งจี�กับริิษััทได้ให้คว�มสำ�คัญในเรืิ�อ็งคว�มป็ลอ็ดภิัยี 

บนท้อ็งถุนน	 จี้งได้จีัดโคริงกั�ริมอ็บกัริวยีจีริ�จีริสะท้อ็นแสง 

ให้กัับสถุ�นีตำ�ริวจีภิ้ธัริเทนมียี์	 จีังหวัดสุริินทริ์	 จีำ�นวน	50	 อ็ัน	 

เพีื�อ็ให้เจ้ี�หน้�ที�ตำ�ริวจีส�ม�ริถุป็ฏิิบัติหน้�ที�	 อ็ำ�นวยีคว�มสะดวกั	 

จีดัริะเบยีีบพีื�นที�	คว�มป็ลอ็ดภิยัีบนทอ้็งถุนน	และชว่ยีบริริเท�แกัไ้ขึ้

ป็ัญห�จีริ�จีริได้อ็ยี่�งมีป็ริะสิทธิัภิ�พี	 ทั�งต่อ็ชุมชน	 ผ้้ใช้ริถุใช้ถุนน 

ที�ผ่�นพีื�นที�คลังนำ��มันสุริินทริ์

โครงการพัึฒนาด้านอาช่ีพึ 
โค่รงกี่ารส่งเสริมอาช่ี้พัค่นพิักี่าร

	 เนื�อ็งด้วยีในอ็ดีตที�ผ่�นม�สังคมมักัมอ็งคนพีิกั�ริว่�เป็็นภิ�ริะขึ้อ็งทั�งผ้้ด้แลและสังคม	 กั�ริให้คว�มช่วยีเหลือ็คนพีิกั�ริจี้งมักัอ็ยี้่ใน 

ร้ิป็ขึ้อ็งกั�ริสงเคริ�ะหด์ว้ยีเงนิหริอื็ทริพัียีส์นิต�่งๆ	ซึ่้�งบริิษัทัไดเ้ลง็เหน็คว�มสำ�คญัตอ่็คนพีกิั�ริ	เพีื�อ็ชว่ยีสง่เสริิมและพีฒัน�คณุภิ�พีชวีติผ้พ้ีกิั�ริ	

โดยีมุง่กั�ริเสริิมสริ�้งสมริริถุภิ�พีคว�มส�ม�ริถุที�มอี็ยี้เ่ดมิ	พีฒัน�ศกััยีภิ�พี	และทกััษัะอ็�ชพีี	เพีื�อ็ใหส้�ม�ริถุเลี�ยีงดต้นเอ็งและคริอ็บคริวัได้	 

ตลอ็ดจีนเป็็นกั�ริพีัฒน�ทรัิพียี�กัริมนุษัย์ีที�จีะเป็็นกัำ�ลังในกั�ริช่วยีกัันพีัฒน�สังคมและป็ริะเทศช�ติในริะยีะยี�ว	 บริิษััทจี้งได้ดำ�เนินกั�ริ	 

2	ริ้ป็แบบ	ดังนี�	(Disclosure	405-1)

	 1.	 กั�ริจี้�งง�นคนพีิกั�ริในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ	จีำ�นวน	ทั�งสิ�น	20	ริ�ยี	ดังนี�

	 	 1.1	 บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)		 จีำ�นวน	1	ริ�ยี

	 	 1.2	 บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	 จีำ�นวน	16	ริ�ยี

	 	 1.3	 บริิษััท	พีีทีจีี	โลจีิสติกัส์	จีำ�กััด		 	 จีำ�นวน	1	ริ�ยี

	 	 1.4	 บริิษััท	โอ็ลิมป็ัส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด		 	 จีำ�นวน	2	ริ�ยี

2.	 กั�ริฝึกัอ็บริมอ็�ชีพี	 และกั�ริจี้�งเหม�บริิกั�ริสำ�หริับคนพีิกั�ริ	 จีำ�นวน	110	 คน	 ที�จีังหวัดนคริน�ยีกั	 จีังหวัดจีันทบุริี	 

จีังหวัดนคริริ�ชสีม�	และจีังหวัดเพีชริบุริี

ชี้่อโค่รงกี่าร บริษัที่ สถิานท่ี่� จำานวนค่นพิักี่าร

โคริงกั�ริฝึกัอ็บริมหลักัส้ตริช่�งตัดเยี็บเสื�อ็ผ้�	 

ริะยีะเวล�	609	ชั�วโมง

บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด จี.นคริน�ยีกั 55

จี.จีันทบุริี 55

โคริงกั�รินวดแผนไทยีเพีื�อ็สุขึ้ภิ�พี	 

(ผ้้พีิกั�ริท�งส�ยีต�)

บริิษััท	ป็ิโตริเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด จี.นคริริ�ชสีม� 6

จี.เพีชริบุริี 6
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  โค์รังการัฝึึกงานหลัักสู้ตั้รัตั้ัดเย่็บีเสู่�อผู้�า รัะย่ะเวัลัา 609 

ชื่ั�วัโมง เพีื�อ็ให้ผ้้ผ่�นกั�ริฝึกัง�น	ส�ม�ริถุนำ�คว�มริ้้ที�ได้จี�กัฝึกัง�น	 

ฝึกัอ็บริมไป็สมัคริเขึ้้�ทำ�ง�นในโริงง�น	 บริิษััท	 ห้�งร้ิ�น	 หริือ็

นำ�คว�มริ้้	 คว�มส�ม�ริถุกัลับไป็ป็ริะกัอ็บอ็�ชีพีอิ็สริะในชุมชน 

ที�อ็ยี้อ่็�ศยัีได	้โดยีเมื�อ็จีบกั�ริฝกึัง�น	ผ้เ้ขึ้�้ฝกึัง�นจีะมคีว�มส�ม�ริถุ

ม�กัม�ยี	อ็�ทิ	กั�ริเริียีนริ้้หลักักั�ริทำ�ง�น	และกั�ริป็้อ็งกัันอ็ันตริ�ยี

จี�กักั�ริทำ�ง�น	 คว�มร้้ิเบื�อ็งต้นเกัี�ยีวกัับอุ็ป็กัริณ์และจัีกัริเยี็บผ้�	

กั�ริใช้ง�นและบำ�ริุงรัิกัษั�จีักัริเบื�อ็งต้น	 กั�ริอ็อ็กัแบบและตัดเยี็บ	 

เสื�อ็	กัริะโป็ริง	กั�งเกัง	ถุุงผ้�	เป็็นต้น	อ็ีกัทั�ง	เมื�อ็จีบหลักัส้ตริแล้ว

จีะได้ริับจีักัริเยี็บผ้�และอ็ุป็กัริณ์เพีื�อ็นำ�ไป็ป็ริะกัอ็บอ็�ชีพี	

การัสัู�งซ่่�อเสู่�อกั�กพนักงานหน�าลัานจากสูมาค์มค์นพิการัภาค์ตั้ะวัันออก 

	 ผลสืบเนื�อ็งจี�กัโคริงกั�ริฝึกัง�นหลักัส้ตริตัดเยี็บเสื�อ็ผ้�	ริะยีะ

เวล�	609	ชั�วโมง	ผ้พิ้ีกั�ริบ�งสว่นไดน้ำ�คว�มร้้ิที�ไดไ้ป็ป็ริะกัอ็บธุัริกิัจี

ส่วนตัว	 และบ�งส่วนได้ริวมตัวกัันจีัดตั�งกัลุ่มคนพีิกั�ริ	 เพีื�อ็ริับจี้�ง 

ตดัเย็ีบเสื�อ็ผ้�	โดยีมีสม�คมคนพิีกั�ริภิ�คตะวันอ็อ็กัเป็็นผ้้ป็ริะส�นง�น 

คอ็ยีให้คำ�ป็ร้ิกัษั�	 ทั�งนี�	 บริิษััทได้สนับสนุนกัลุ่มผ้้พีิกั�ริโดยีกั�ริ 

สั�งซึ่ื�อ็เสื�อ็กัั�กัพีนกััง�นหน�้ล�น	เพีื�อ็สริ�้งโอ็กั�สและท�งเลอื็กัในกั�ริ

ป็ริะกัอ็บอ็�ชีพี	และเป็็นกั�ริสริ้�งริ�ยีได้ให้กัับกัลุ่มคนพีิกั�ริ

ปี 2562 จำานวน 6,300 ตัิว  

รวมเป็นเงิน 774,000 บาที่

ปี 2563 จำานวน 300 ตัิว  

รวมเป็นเงิน 54,000 บาที่

พีิธัีป็ิดโคริงกั�ริฝึกัง�นหลักัส้ตริตัดเยี็บเสื�อ็ผ้�ฯ	พีริ้อ็มกัับกั�ริมอ็บ 

ใบป็ริะกั�ศนียีบัตริและจีักัริเยี็บผ้�ให้กัับคนพีิกั�ริที�จีบหลักัส้ตริ

ณ	ศ้นยี์ฝึกัสม�คมส่งเสริิมพีัฒน�อ็�ชีพีคนพีิกั�ริจีังหวัดจีันทบุริี

โค์รังการันวัดแผู้นไทย่เพ่�อสูุขภาพ 

	 “PT	MAX	CAMP”	 ที�พีักัริถุคริบวงจีริแห่งแริกัในเมือ็งไทยี	 

นอ็กัจี�กัจีะเพีิ�มคว�มป็ลอ็ดภิัยีในกั�ริขึ้ับขีึ้�ขึ้อ็งผ้้ ใช้บริิกั�ริ 

ที�เขึ้้�ม�พีักัริะหว่�งเดินท�งไกัลแล้ว	 ยีังมีบริิกั�รินวดผ่อ็นคล�ยี	

เพีื�อ็สุขึ้ภิ�พี	 สำ�หริับล้กัค้�ที�เป็็นสม�ชิกับัตริ	 PT	MAX	CARD	 

โดยีบริิษััทได้จีัดจี้�งผ้้พีิกั�ริท�งส�ยีต�ที�ได้ผ่�นกั�ริฝึกัอ็บริม	 และ 

ได้ริบัใบป็ริะกั�ศนียีบัตริที�ริบัริอ็งกั�รินวด	ทั�งนี�	เพีื�อ็เป็็นกั�ริสร้ิ�งริ�ยีได้	 

ยีกัริะดับคุณภิ�พีชีวิตให้กัับคนพีิกั�ริในท้อ็งถุิ�น	 ริวมถุ้งให้โอ็กั�ส

และท�งเลือ็กัในกั�ริป็ริะกัอ็บอ็�ชีพีให้แก่ัผ้้พีิกั�ริท�งส�ยีต�	 โดยี

ป็ัจีจีุบันบริิษััทได้ให้บริิกั�รินวดแกั่ล้กัค้�	 ณ	 สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	

PT	 จีำ�นวน	2	 ส�ขึ้�	 ได้แกั่	 สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 PT	 ส�ขึ้�สีคิ�ว	 

1	จีังหวัดนคริริ�ชสีม�	มีจีำ�นวนผ้้พีิกั�ริ	6	คน	และส�ขึ้�เขึ้�ยี้อ็ยี	 

1	และ	จีังหวัดเพีชริบุริี	มีจีำ�นวนผ้้พีิกั�ริ	6	คน	



106 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

2561

2560

2562

2561

2563

2562 2563

ม้ลค่่าจ้างงานผู้้้พิักี่าร ของ 

กี่ลุ่มบริษัที่ พ่ัท่ี่จ่ เอ็นเนอย่ จำากัี่ด (มหาชี้น)

ม้ลค่่ากี่ารจ้างงานผู้้้ส้งอายุ ของ 

กี่ลุ่มบริษัที่ พ่ัท่ี่จ่ เอนเนอย่ จำากัี่ด (มหาชี้น)

11

66

20

92

24

117 111

1,565,240

4,569,007

3,061,217

6,048,144

2,730,123

9,180,949

8,180,470

จำานวนค่น

จำานวนค่น

ม้ลค่่ากี่ารจ้างงาน (บาที่)

ม้ลค่่ากี่ารจ้างงาน 

(บาที่)

24

111

2,730,123

โค่รงกี่ารส่งเสริมกี่ารจ้างงานผู้้้ส้งอายุ

	 บริิษััทมีนโยีบ�ยีเพีื�อ็ส่งเสริิมและสนับสนุนผ้้ส้งอ็�ยุีให้ม ี

ง�นทำ�ในอ็�ชพีีที�เหม�ะสมกับัวยัีและป็ริะสบกั�ริณ	์และสริ�้งริ�ยีได ้

ที�มั�นคง	โดยีจี�้งง�นผ้้สง้อ็�ยุีเขึ้�้ม�ทำ�ง�นในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริขึ้อ็ง

บริิษััท	ได้แกั่	สำ�นักัง�นใหญ่	สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	คลังนำ��มัน	และ

ธัุริกัิจีขึ้นส่งนำ��มัน	เป็็นต้น	

8,180,470

โค่รงกี่ารพ่ัท่ี่ เปิดพัื�นท่ี่�ขายฟร่ 1 เดือน

	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริเสริิมสร้ิ�งอ็�ชีพีให้คนในท้อ็งถุิ�น	 หริือ็คนบริิเวณ

ใกัลเ้คยีีงสถุ�นบีริิกั�รินำ��มนั	PT	บริิษัทัจีง้มนีโยีบ�ยีใหผ้้ป้็ริะกัอ็บกั�ริ 

ที�ต้อ็งกั�ริมีอ็�ชีพี	 และมีริ�ยีได้	 ส�ม�ริถุเป็ิดพีื�นที�ขึ้�ยีในสถุ�นี

บริิกั�รินำ��มัน	 PT	 ฟริี	1	 เดือ็น	 โดยีมีริะยีะเวล�โคริงกั�ริตั�งแต่	 

1	มิถุุน�ยีน	-	31	กัริกัฎ�คม	2563	ซึ่้�งบริิษััทมีเป็้�หม�ยี	ให้ริ้�นค้�

ผ้้ป็ริะกัอ็บกั�ริเขึ้้�ริ่วมโคริงกั�ริป็ริะม�ณ	200	ริ�ยี

โค่รงกี่ารชี้่วยค่นไที่ยสร้างอาช่ี้พัเพิั�มรายได้ กัี่บแฟรนไชี้ส์  

“หม้ที่อดกี่อดค่อ”

	 บริิษััทมุ่งมั�นเพีื�อ็เป็็นส่วนหน้�งในกั�ริช่วยีสร้ิ�งอ็�ชีพีและ 

ริ�ยีได้ให้กัับผ้้คนที�ได้ริับผลกัริะทบจี�กัสถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีร่ิริะบ�ด

ขึ้อ็งไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	และผลักัดันสังคมให้เดินหน้�

ต่อ็ไป็ได้	ในป็ี	2563	บริิษััทได้ริ่วมมือ็กัับบริิษััท	ฟ้้ดแพีชชั�น	จีำ�กััด	

ในกั�ริต่อ็ยีอ็ดคว�มช่วยีเหลือ็	 โดยีกั�ริจีัดห�และให้ทำ�เลที�ตั�งริ้�น	

แฟรินไชส์	 หม้ทอ็ดกัอ็ดคอ็	 ในสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 PT	 ที�กัริะจี�ยี

อ็ยี้่ทั�วป็ริะเทศ	นอ็กัจี�กันี�บริิษััทไม่คิดค่�เช่�ใน	2	 เดือ็นแริกั	และ 

ลดค่�เช่�ให้	50%	ในเดือ็นที�	3-5 	ป็ัจีุบันมีจีำ�นวน	18	ส�ขึ้�	และมี 

เป้็�หม�ยี	ตลอ็ดกั�ริริบัสมคัริแฟรินไชส์มจีีำ�นวนร้ิ�นค้�ผ้ป้็ริะกัอ็บกั�ริ 

ที�เขึ้้�ริ่วมโคริงกั�ริป็ริะม�ณ	29	ริ�ยี	
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โครงการ ให้ความช่่ วย เหล้อผูู้้ ไ ด้ รั บ 
ผู้ลกระทบจากสถืานการณ์การแพึร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โค่รงกี่ารพั่นฆ่่าเชี้ื�อโค่วิด-19 ฟร่ ท่ี่�สถิาน่ LPG 

	 บริิษััทจัีดทำ�โคริงกั�ริส่งต่อ็คว�มห่วงใยีแก่ัป็ริะช�ชน	 

เดินหน้�ให้บริิกั�ริฉีดพี่นฆ่่�เชื�อ็ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	 

โดยีไม่คิดค่�ใช้จี่�ยี	 ให้กัับริถุแท็กัซึ่ี�	 และริถุยีนต์ขึ้อ็งป็ริะช�ชน 

ที�สนใจี	เพีื�อ็ลดคว�มเสี�ยีงจี�กักั�ริแพีริก่ัริะจี�ยีขึ้อ็งเชื�อ็ไวริสัโคโริน�	

2019	 (COVID-19)	 และสร้ิ�งคว�มมั�นใจีให้กัับผ้้ใช้บริิกั�ริที�ม ี

คว�มจีำ�เป็็นต้อ็งเดินท�ง	 โดยีให้บริิกั�ริที�สถุ�นีบริิกั�ริ	 LPG	 ขึ้อ็ง	

PT	 โดยีมีริะยีะเวล�โคริงกั�ริ	 เริิ�มตั�งแต่	8	 เมษั�ยีน	2563	สำ�หริับ

กัทม.และป็ริิมณฑ์ล	 และ	15	 พีฤษัภิ�คม	2563	 สำ�หริับสถุ�นี 

ต่�งจีังหวัด	 ถุ้งวันที�	31	 กัริกัฎ�คม	2563	 ทั�ง	194	 สถุ�นีบริิกั�ริ	

คริอ็บคลุมพีื�นที�ทั�วป็ริะเทศหลังจี�กัสภิ�วะกั�ริณ์โคโริน�	2019	

(COVID-19)	ริะลอ็กัใหม่มีแนวโน้มริะบ�ดหนักั	ส่งผลให้มีจีำ�นวน

ผ้้ป็�วยีที�ติดเชื�อ็พีุ่งส้งม�กัขึ้้�น

 

	 นอ็กัจี�กันี�	บริิษััทยีังได้จีัดกัิจีกัริริมกั�ริทำ�คว�มสะอ็�ดฆ่่�เชื�อ็

ไวริัสโคโริน�	2019	(COVID-19)	 ทุกัวัน	 บริิเวณพีื�นที�ที�ป็ริะช�ชน 

ใช้บริิกั�ริ	เช่น	ห้อ็งนำ��	ที�นั�งพีักัผ่อ็น	ริวมไป็จีนถุ้งอ็ุป็กัริณ์เคริื�อ็งใช้

ต�่งๆ	โดยีเฉพี�ะอ็ย่ี�งยีิ�งในช่วงเทศกั�ลปี็ใหม่	ซึ่้�งป็ริะช�ชนเดินท�ง 

ท่อ็งเที�ยีว	และเดนิท�งกัลบัภิม้ลิำ�เน�	ทำ�ให้มกีั�ริใช้บริิกั�ริเป็็นจีำ�นวนม�กั	 

ทั�งนี�	 บริิษััทหวังเป็็นอ็ยี่�งยีิ�งว่�กัิจีกัริริมดังกัล่�วจีะส�ม�ริถุ 

ช่วยีเหลือ็สังคม	 ป็ริะช�ชนคนไทยี	 ริวมถุ้งช่วยีลดคว�มเสี�ยีงและ

กั�ริแพีร่ิกัริะจี�ยีขึ้อ็งเชื�อ็ไวรัิสโคโริน�	2019	 (COVID-19)	 โดยี

ริ่วมเป็็นส่วนหน้�งที�ทำ�ให้สถุ�นกั�ริณ์กัลับม�เป็็นป็กัติโดยีเร็ิวที�สุด	 

เพีื�อ็ให้คนไทยีอ็ยี้่ดีมีสุขึ้ตลอ็ดป็ี	

โค่รงกี่าร PT สง่ติอ่ค่วามหว่งใย แจกี่ขา้วกี่ลอ่งฟร่ 

	 จี�กัสถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีร่ิริะบ�ดขึ้อ็งไวริัสโคโริน�	 2019	

(COVID-19)	 ที�ได้แพีริ่กัริะจี�ยีไป็ทั�วโลกั	 และหล�ยีจัีงหวัดใน

ป็ริะเทศไทยี	 ทำ�ให้บริิษััทเล็งถุ้งผลกัริะทบที�กัลุ่มผ้้ขึ้ับริถุแท็กัซึ่ี�	 

ซึ่้�งเป็็นผ้้ใช้บริิกั�ริเติม	LPG	ที�ได้ริับผลกัริะทบจี�กัสถุ�นกั�ริณ์แพีริ่

ริะบ�ดขึ้อ็งไวริัส	(COVID-19)	 ในครัิ�งนี�	 ดังนั�น	 จี�กัสถุ�นกั�ริณ์

ดังกัล่�ว	 ส่งผลให้บริิษััทจีัดโคริงกั�ริช่วยีลดค่�คริอ็งชีพีขึ้อ็ง 

ผ้ข้ึ้บัริถุแทก็ัซึ่ี�	ผ่�นโคริงกั�ริ	“PT	ส่งต่อ็คว�มห่วงใยี	แจีกัข้ึ้�วกัล่อ็งฟริ”ี	

ให้กัับกัลุ่มผ้้ขึ้ับริถุแท็กัซึ่ี�ที�สถุ�นีบริิกั�ริ	LPG	ขึ้อ็ง	PT	เพีื�อ็ลดภิ�ริะ

ค่�ใช้จี่�ยีขึ้อ็งผ้้ขึ้ับขึ้ี�ริถุแท็กัซึ่ี�ที�ได้ริับผลกัริะทบสถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�ว

 

	 สำ�หริับกั�ริริับขึ้้�วกัล่อ็งในคริั�งนี�	ผ้้ที�ขึ้ับริถุแท็กัซึ่ี�เพีียีงแค่เป็็น

สม�ชิกั	PT	MAX	CARD	แล้วเขึ้้�ม�ใช้บริิกั�ริเติมกั๊�ซึ่	LPG	ที�สถุ�นี

บริิกั�ริ	 LPG	ขึ้อ็ง	PT	 ในเขึ้ตจีังหวัดกัริุงเทพีฯ	นนทบุริี	ป็ทุมธั�นี	

และสมุทริป็ริ�กั�ริ	จีำ�นวน	37	สถุ�น	ีกั็ส�ม�ริถุริบัขึ้�้วกัล่อ็งไป็ท�น 

ได้ทันที	 ทั�งนี�	 ขึ้้�วกัล่อ็งที�บริิษััทนำ�ม�แจีกัในโคริงกั�ริดังกัล่�ว	 

ท�งบริิษััทได้ซึ่ื�อ็จี�กัริ้�นขึ้�ยีอ็�ห�ริที�เช่�พีื�นที�ขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 

PT	 และร้ิ�นขึ้�ยีอ็�ห�ริในละแวกัใกัล้เคียีงสถุ�นีบริิกั�ริขึ้อ็ง	 PT	 

เพีื�อ็เป็็นกั�ริสนับสนุนและช่วยีเหลือ็ริ้�นขึ้�ยีอ็�ห�ริอ็ีกัท�งด้วยี
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โค่รงกี่าร “พ่ัท่ี่ ต้ิ้ปันสุข ปันนำ�าใจ” 

	 บริิษััทได้จีัดโคริงกั�ริ	 “พีีที	 ต้้ป็ันสุขึ้	 ปั็นนำ��ใจี”	 เพีื�อ็ติดตั�ง 

ต้้แห่งกั�ริแบ่งป็ัน	 เพีื�อ็เป็็นศ้นยี์กัล�งในกั�ริส่งมอ็บสินค้�เพีื�อ็ 

กั�ริอุ็ป็โภิค	 และบริิโภิคที�จีำ�เป็็น	 โดยีบริิษััทมุ่งที�จีะช่วยีเหลือ็

สังคม	 ป็ริะช�ชนคนไทยีที�ได้ริับคว�มเดือ็ดร้ิอ็นที�อ็ยี้่บริิเวณ 

ใกัลเ้คยีีงสถุ�นบีริิกั�ริ	LPG	ขึ้อ็ง	PT	อ็กีัทั�ง	ยีงัไดรั้ิบคว�มริว่มมอื็จี�กั	 

“บริิษััท	เอ็กั-ชัยี	ดิสทริิบิวชั�น	ซึ่ิสเทม	จีำ�กััด”	หริือ็	“เทสโกั้	โลตัส”	

และค้่ค้�ที�เป็็นผ้้ผลิตสินค้�และวัตถุุดิบ(Supplier)	ขึ้อ็ง	MAX	Mart	

ซึ่้�งเป็น็ริ�้นสะดวกัซึ่ื�อ็ในสถุ�นีบริิกั�ริ	LPG	เป็น็ผ้้ริว่มสนับสนุนสินค้�

เพืี�อ็กั�ริอุ็ป็โภิค	และบริิโภิคเติมต้้ป็นัสุขึ้	เพีื�อ็สง่มอ็บให้ผ้ท้ี�เดอื็ดร้ิอ็น

จี�กัสถุ�นกั�ริณ์ดังกัล่�ว

โค่รงกี่ารชี้่วยเหลือผู้้้เชี้่าภายในสถิาน่บริกี่าร

	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริเพีิ�มสภิ�พีคล่อ็งให้กัับผ้้เช่�ที�สถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	 

PT	 ให้ส�ม�ริถุดำ�เนินกัิจีกั�ริต่อ็ไป็ได้	 บริิษััทจี้งดำ�เนินกั�ริ 

ป็ริับลดค่�เช่� และภิ�ษัีโริงเริือ็นลง	50%	ตลอ็ดริะยีะเวล�	3	เดือ็น	 

โดยีเริิ�มตั�งแต่เดือ็นเมษั�ยีน-มิถุุน�ยีน	2563	 สำ�หริับผ้้เช่�ทุกัริ�ยี 

ที�ชำ�ริะเต็มจีำ�นวนอ็ยี้่ เดิม	 หริือ็อ็�จีขึ้อ็ส่วนลดม�กั่อ็นแต่ 

ไม่ถุ้ง	50%	และยีกัเว้นค่�เช่�และภิ�ษัีโริงเริือ็น	2	เดือ็น	เริิ�มตั�งแต่

เดือ็นเมษั�ยีน-พีฤษัภิ�คม	2563 สำ�หริบัผ้เ้ช�่ริ�้นเสริิมสวยี	ริ�้นนวด	

สป็�	และริ้�นล๊อ็ตเตอ็ริี�

โค่รงกี่าร PT LPG “เพั่อแที่๊กี่ซ่� ส้้วิกี่ฤติ’’

	 บริิษััทดำ�เนินโคริงกั�ริส่งมอ็บคว�มช่วยีเหลือ็	 เพีื�อ็ลดต้นทุน

ในกั�ริป็ริะกัอ็บอ็�ชีพีและกั�ริดำ�ริงชีวิตผ้้ขึ้ับริถุแท็กัซึ่ี�ด้วยีกั�ริมอ็บ

ค้ป็อ็งสว่นลดพิีเศษัมล้ค่�ริวม	1,100	บ�ท	ซึ่้�งส�ม�ริถุใช้เป็น็สว่นลด

ต้นทุนเชื�อ็เพีลิงแกั๊ส	 นำ��มัน	 ค่�นำ��มันเครืิ�อ็งยีนต์	 ค่�กั๊�ซึ่หุงต้ม	

เป็น็ตน้	โดยีมเีป็�้หม�ยีใหผ้้ขั้ึ้บริถุแทก็ัซึ่ี�เขึ้�้ร่ิวมโคริงกั�ริ	10,000	คัน	

หริือ็	45%	ขึ้อ็งจีำ�นวนริถุแท็กัซึ่ี�ที�ใช้เชื�อ็เพีลิง	LPG	ในป็ริะเทศไทยี

	 ทั�งนี�	 โคริงกั�ริดังกัล่�วเริิ�มตั�งแต่วันที�	1	ธั.ค.	2563	-1	ม.ค.	

2564	เฉพี�ะวันจีันทริ์-วันเส�ริ์	เวล�	8.00-17.00	น.	ที�สถุ�นีบริิกั�ริ	

LPG	ขึ้อ็ง	PT	ในเขึ้ตกัรุิงเทพีและป็ริิมณฑ์ล	จีำ�นวน	50	สถุ�นี	ในสว่น

ขึ้อ็งลก้ัค้�สม�ชิกั	Max	Card	เมื�อ็ริว่มใช้บริิกั�ริแท็กัซึ่ี�ที�มสีญัลักัษัณ์	

PT	Taxi	Rewards	จีะได้ริับ	20	คะแนน	ขึ้ณะที�ล้กัค้�ใหม่ที�สมัคริ

สม�ชิกัผ่�นคิวอ็�ร์ิโค้ดในริถุแท็กัซึ่ี�ที�เขึ้้�ร่ิวมโคริงกั�ริสำ�เริ็จีได้รัิบ 

คะแนน	100	 คะแนน	 โดยีสะสมเพีื�อ็ใช้แลกัเป็็นส่วนลดสินค้�และ

บริิกั�ริต่�งๆ	 ขึ้อ็งบริิษััทได้	 และจีะเป็็นส่วนหน้�งในกั�ริร่ิวมช่วยี 

แบ่งเบ�ค่�ใช้จี่�ยีเพีิ�มริ�ยีได้แท็กัซึ่ี�ได้เช่นกััน
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โครงการด้านความรับผู้ิดช่อบต่อสังคมของบริษััทในป็ีที�ผู้่านมา 
ด้าน กิี่จกี่รรม

ด้านค่วามปลอดภัย -	โคริงกั�ริหนีไฟไป็จีุดริวมพีล	ณ	มห�วิทยี�ลัยีเทคโนโลยีีสุริน�ริี

-	โคริงกั�ริสอ็นน้อ็งดับเพีลิง	ณ	มห�วิทยี�ลัยีศริีนคริินทริวิโริฒ

-	โคริงกั�ริมอ็บกัริวยีจีริ�จีริ	สถุ�นีตำ�ริวจีภิ้ธัริเทนมียี์	จีังหวัดสุริินทริ์

-	โคริงกั�ริมอ็บเสื�อ็สะท้อ็นแสง	สถุ�นีตำ�ริวจีภิ้ธัริสอ็ง	จีังหวัดแพีริ่

ด้านสิ�งแวดล้อม -	โคริงกั�ริเกั็บขึ้ยีะริิมช�ยีห�ด	จีังหวัดชุมพีริ

-	โคริงกั�ริสริ้�งฝ�ยีชลป็ริะท�น	จีังหวัดลำ�ป็�ง

-	โคริงกั�ริอ็นุริักัษั์ดินและนำ��	จีังหวัดสุริินทริ์

-	โคริงกั�ริผ้�ป็��ขึ้ยีะสะสมบุญ	จีังหวัดสริะบุริี

-	โคริงกั�ริ	CSR	พีัฒน�	5	ส	จีังหวัดขึ้อ็นแกั่น

-	โคริงกั�ริริ่วมใจีสืบส�นป็ริะเพีณีไทยี	ใส่ใจีสิ�งแวดล้อ็ม	จีังหวัดสมุทริสงคริ�ม

-	โคริงกั�ริ	จีป็.ริวมพีลังบำ�เพี็ญป็ริะโยีชน์ส้่สถุ�นศ้กัษั�	จีังหวัดนคริสวริริค์

-	โคริงกั�ริค่�ยีอ็�ส�	PT	ทำ�จีริิงไม่ทิ�งกััน	จีังหวัดนคริริ�ชสีม�

-	โคริงกั�ริคุณด้แลป็��	เริ�ด้แลคุณ

ด้านกี่ารศึกี่ษา -	โคริงกั�ริ	ทวิภิ�คี	ฝึกัอ็�ชีพีในสถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริ

ด้านสุขอนามัย -	โคริงกั�ริค่�ยีอ็�ส�	พีีที	ทำ�จีริิงไม่ทิ�งกััน	จีังหวัดนคริริ�ชสีม�

ด้านอาช่ี้พั -	โคริงกั�ริส่งเสริิมอ็�ชีพีคนพีิกั�ริ

-	โคริงกั�ริจี้�งง�นผ้้ส้งอ็�ยีุ

-	โคริงกั�ริพีีที	เป็ิดพีื�นที�ขึ้�ยีฟริี	1	เดือ็น

-	โคริงกั�ริช่วยีคนไทยีสริ้�งอ็�ชีพีเพีิ�มริ�ยีได้	กัับแฟรินไชส์หม้ทอ็ดกัอ็ดคอ็

-	โคริงกั�ริพีีที	x	ช�ยีสี�บะหมี�เกัี�ยีว	ขึ้�ยีฟริี	2	เดือ็น

ด้านภัยพิับัติิ และอ่นๆ -	โคริงกั�ริ	PT	LPG	“เพีื�อ็แท๊กัซึ่ี�	ส้้วิกัฤต’’

-	โคริงกั�ริพี่นฆ่่�เชื�อ็โควิด-19	ฟริี	ที�สถุ�นี	LPG	

-	โคริงกั�ริ	PT	ส่งต่อ็คว�มห่วงใยี	แจีกัขึ้้�วกัล่อ็งฟริี

-	โคริงกั�ริ	“พีีที	ต้้ป็ันสุขึ้	ป็ันนำ��ใจี”

-	โคริงกั�ริช่วยีเหลือ็ผ้้เช่�ภิ�ยีในสถุ�นีบริิกั�ริ

-	โคริงกั�ริมอ็บต้้นำ��ดื�ม	ณ	หน่วยีบริิกั�ริป็ริะช�ชนตำ�ริวจีท�งหลวงเด่นชัยี	จีังหวัดแพีริ่

-	โคริงกั�ริป็ันนำ��ใจีให้น้อ็งที�สถุ�นสงเคริ�ะห์เด็กัหญิง	จีังหวัดสริะบุริี

-	บริิจี�คนำ��ดื�ม	16,200	ขึ้วด	ช่วยีเหลือ็ผ้้ป็ริะสบอ็ุทกัภิัยีนำ��ท่วม	จีังหวัดเลยี

-	บริิจี�คนำ��ดื�ม	32,400	ขึ้วด	ช่วยีเหลือ็ผ้้ป็ริะสบภิัยีนำ��ท่วม	จีังหวัดนคริริ�ชสีม�
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มิติิ

สิ�งแวดล้อม
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กี่ารจัดกี่ารสิ�งแวดล้อมและกี่ารใช้ี้ที่รัพัยากี่รอย่างม่ประสิที่ธิภาพั

เป็้าหมายและผู้ลการดำาเนินงานป็ี 2563                                         
เป้าหมาย่ จีำ�นวนกั�ริถุ้กัป็ริับอ็ยี่�งมีนัยีสำ�คัญกัริณีละเมิด	 	

	 	 กัฎหม�ยีสิ�งแวดล้อ็ม	0	กัริณี

การสนับสนุนเป็้าหมาย
การพัึฒนาที�ยั�งย้น
SDG 6 สูรั�างหลัักปรัะกันให�มีนำ�าใชื่� แลัะมีการับีรัิหารั

จัดการันำ�าแลัะการัสูุขาภิบีาลัอย่่างย่ั�งย่่นสูำาหรัับีทุกค์น

6.3		 ป็ริบัป็ริงุคณุภิ�พีนำ��โดยีกั�ริลดมลพีษิั	กัำ�จัีดกั�ริ

ทิ�งขึ้ยีะลงแหล่งนำ��และลดกั�ริป็ล่อ็ยีส�ริเคมีและ

วัตถุุอ็ันตริ�ยี	ลดสัดส่วนกั�ริป็ล่อ็ยีนำ��เสียีที�ไม่ได้

ริับกั�ริบำ�บัดลงกั้�งหน้�ง	และเพีิ�มกั�ริริีไซึ่เคิลและ

กั�รินำ�นำ��เสียีกัลับม�ใช้ใหม่ป็ริิม�ณม�กั	

SDG 7 สูรั�างหลัักปรัะกันวั่าทุกค์นเข�าถืึงพลัังงานสูมัย่

ใหม่ในรัาค์าที�สูามารัถืซ่่�อหาได� เชื่่�อถื่อได� แลัะย่ั�งย่่น

7.2		 เพีิ�มสัดส่วนขึ้อ็งพีลังง�นหมุนเวียีนในสัดส่วน

พีลังง�นขึ้อ็งโลกั

7.3		 เพีิ�มอ็ัตริ�กั�ริป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธัิภิ�พี 

กั�ริใช้พีลังง�น

SDG 12 สูรั�างหลัักปรัะกันให�มีรั้ปแบีบีการัผู้ลัิตั้แลัะ 

การับีรัิโภค์ที�ย่ั�งย่่น

12.2		บริิห�ริจีัดกั�ริอ็ยี่�งยีั�งยีืนและ 

ใช้ทริัพียี�กัริธัริริมช�ติอ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี

12.4		บริิห�ริจีัดกั�ริส�ริเคมีและขึ้อ็งเสียี 

ทุกัป็ริะเภิทอ็ยี่�งเป็็นมิตริต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม

12.5	 ลดกั�ริสริ้�งขึ้ยีะในป็ริิม�ณม�กัโดยีวิธัีกั�ริป็้อ็งกััน	

ลดกั�ริใช้	ริีไซึ่เคิล	และนำ�กัลับม�ใช้ใหม่

SDG 13 ดำาเนินการัอย่่างเรั่งด่วันเพ่�อตั้่อสู้�กับีการั

เปลัี�ย่นแปลังสูภาพภ้มิอากาศ แลัะผู้ลักรัะทบี

13.3		สร้ิ�งคว�มตริะหนักัริ้แ้ละขีึ้ดคว�มส�ม�ริถุขึ้อ็ง

มนษุัย์ีและสถุ�บนัในกั�ริบริริเท�กั�ริเป็ลี�ยีนแป็ลง

สภิ�พีภิม้อิ็�กั�ศ	กั�ริป็รัิบตวั	และลดผลกัริะทบ

เป้าหมาย่ 	อ็ัตริ�อ็ุบัติกั�ริณ์จี�กัเหตุกั�ริริั�วไหลขึ้อ็งนำ��มัน 
	 	 จี�กักั�ริดำ�เนนิง�นในกัริะบวนกั�ริที�ส่งผลกัริะทบ	 	
	 	 อ็ย่ี�งริุนแริง	(Tier	1	และ	Tier	2*)	พีื�นดินและ	 	

	 	 แหล่งนำ�� 0	คริั�ง

เป้าหมาย่ 	สัดส่วนป็ริิม�ณค่�ไฟฟ้�ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มันผ่�น	 	

	 	 สถุ�นีบริิกั�ริ	COCO	0.0418	บ�ท/ลิตริ

เป้าหมาย่ 	ป็ริิม�ณนำ��ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มันผ่�นคลังนำ��มัน		 	

  0.0099	ลบ.ม./ลิตริ

เป้าหมาย่ 	สัดส่วนป็ริิม�ณไฟฟ้�ต่อ็ยีอ็ดขึ้�ยีนำ��มันผ่�น 

	 	 คลังนำ��มัน	0.0012	วัตต์/ลิตริ
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ความสำาคัญ (Disclosure 103-1)

	 บริิษััทมีคว�มมุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินธัุริกัิจีที�จีะเป็็นผ้้นำ�ในกั�ริ 

ใหบ้ริิกั�ริด�้นพีลงัง�น	โดยีคำ�น้งถุง้คว�มริบัผดิชอ็บตอ่็	สิ�งแวดลอ้็ม 

และสังคม	 ซึ่้�งบริิษััทได้ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริ

ทริัพียี�กัริอ็ย่ี�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พีโดยีกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริต่�งๆ	 เพีื�อ็

ลดผลกัริะทบด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	 ริวมถุ้งกั�ริริับผิดชอ็บต่อ็ชุมชนและ

สังคม	ตลอ็ดจีนผ้้มีส่วนได้เสียีขึ้อ็งบริิษััทในทุกัๆ	กัลุ่ม

แนวทางการบริหารจัดการ  
(Disclosure 103-2, 403-1)

	 บริิษััทมีนโยีบ�ยีในกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริคุณภิ�พี	 คว�มมั�นคง	

คว�มป็ลอ็ดภัิยี	 อ็�ชีวอ็น�มัยี	 และสิ�งแวดล้อ็ม	 เพีื�อ็ให้สอ็ดคล้อ็ง

ต�มกัฎหม�ยี	ริวมทั�งขึ้้อ็กัำ�หนด	และม�ตริฐ�นส�กัลอ็ื�นๆ	ที�ใช้ใน

กั�ริกัำ�กัับด้แล	 ควบคุมกัริะบวนกั�ริป็ฏิิบัติง�น	 กั�ริป็รัิบป็รุิงกั�ริ 

ใหบ้ริิกั�ริ	กั�ริเพีิ�มผลผลิตให้ดยีีิ�งข้ึ้�นอ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็ง	ทำ�ใหผ้้ป้็ฏิิบัตงิ�น 

เกัิดคว�มตริะหนักัในกั�ริป็ฏิิบัติง�นเพีื�อ็จีัดกั�ริคว�มเสี�ยีงและ

โอ็กั�สด้�นคุณภิ�พี	 คว�มมั�นคง	 คว�มป็ลอ็ดภิัยี	 อ็�ชีวอ็น�มัยี	

และสิ�งแวดล้อ็ม	(QSSHE)	ขึ้อ็งบริิษััท	ซึ่้�งเป็็นอ็งค์ป็ริะกัอ็บสำ�คัญใน

กั�ริดำ�เนินธัุริกัิจี	บริิษััทจี้งได้กัำ�หนดนโยีบ�ยีคุณภิ�พี	คว�มมั�นคง	

คว�มป็ลอ็ดภัิยี	อ็�ชีวอ็น�มยัี	และสิ�งแวดล้อ็ม	โดยีมีริ�ยีละเอ็ยีีดดังนี�

1)		 มุ่งมั�นให้มีกั�ริบริิห�ริคุณภิ�พีทั�วทั�งบริิษััท	ในกั�ริจีัดจีำ�หน่�ยี

สนิค�้	และบริิกั�ริที�ตริงต�มขึ้อ้็กัำ�หนด	เพีื�อ็เพีิ�มคว�มพีง้พีอ็ใจี	

โดยีกั�ริตอ็บสนอ็งคว�มต้อ็งกั�ริ	และคว�มค�ดหวังขึ้อ็งลก้ัค้�

2)		 มุง่มั�นบริิห�ริจีดักั�ริ	คว�มมั�นคง	คว�มป็ลอ็ดภิยัี	อ็�ชวีอ็น�มยัี	 

และสิ�งแวดลอ้็ม	ใหส้อ็ดคลอ้็งต�มกัฎหม�ยี	ริวมทั�งขึ้อ้็กัำ�หนด	

และม�ตริฐ�นส�กัลอ็ื�นๆ	ที�บริิษัทันำ�ม�ป็ริะยีกุัตใ์ช	้เพีื�อ็ป็อ้็งกันั 

กั�ริเกัดิอุ็บตัเิหตุ	กั�ริบ�ดเจีบ็	กั�ริเจีบ็ป็�วยี	และลดผลกัริะทบ

ด้�นสิ�งแวดล้อ็มที�มีต่อ็ผ้้มีส่วนได้เสียีขึ้อ็งบริิษััท

3)		 มุ่งมั�นให้เกัิดกั�ริมีส่วนริ่วมขึ้อ็งพีนักัง�น	 กั�ริให้คำ�ป็ร้ิกัษั�	

กั�ริสื�อ็ส�ริสอ็งฝ��ยี	และกั�ริมีส่วนริ่วมในกั�ริตัดสินใจีในกั�ริ

ดำ�เนินง�นขึ้อ็งบริิษััท

4)		 มุ่งมั�นในกั�ริป็รัิบป็รุิงกัริะบวนกั�ริทำ�ง�นให้มีป็ริะสิทธิัภิ�พี	

เพีื�อ็ให้เกัิดป็ริะสิทธัิผลอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง

	 บริิษััทมีกั�รินำ�ขึ้้อ็กัำ�หนดต�มม�ตริฐ�น	 ISO9001	ISO14001	

และ	 ISO45001:2018	 ม�บ้ริณ�กั�ริเป็็นม�ตริฐ�นฉบับเดียีว	 และ

นำ�เขึ้�้ม�เป็น็สว่นหน้�งขึ้อ็งกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น	โดยีใชเ้ป็น็เครืิ�อ็งมอื็ 

ในกั�ริป็ริับป็รุิงกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น	 และใช้เป็็นพีื�นฐ�นในกั�ริจัีด

กัริะบวนกั�ริป็ฏิิบัติง�นต่�ง	ๆ	ริวมถุ้งใช้เป็็นแนวท�งที�จีะยีกัริะดับ

กั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริด้�นสิ�งแวดล้อ็ม	 เพีื�อ็ให้เกัิดคว�มเชื�อ็มโยีงกััน 

ทั�งกัริะบวนกั�ริป็ฏิิบัติง�นและผลลัพีธั์	 มีริะบบกั�ริดำ�เนินง�นและ

กั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริอ็งคก์ัริที�แข็ึ้งแกัร่ิง	และทำ�ใหม้กีัริอ็บกั�ริป็ฏิบัิตงิ�น 

ที�ชดัเจีนขึ้้�น	นอ็กัจี�กันี�	บริิษัทัยีงัมกีั�ริว�งแผนที�จีะขึ้อ็ริบัริอ็งม�ตริฐ�น

ริะบบกั�ริจีัดกั�ริแบบบ้ริณ�กั�ริ	 (Integrated	Management	 

System)	โดยีมเีป็�้หม�ยีไดร้ิบักั�ริริบัริอ็งภิ�ยีในป็	ี2564	ที�คลงันำ��มนั

แม่กัลอ็ง	และคลังนำ��มันพีิษัณุโลกั

ผู้ลการดำาเนินงาน (Disclosure 103-3)

กี่ารติรวจสอบคุ่ณภาพัสิ�งแวดล้อมสถิาน่บริกี่าร

	 บริิษััทได้กัำ�หนดให้มีกัิจีกัริริมกั�ริตริวจีวัดและวิเคริ�ะห์คุณภิ�พีสิ�งแวดล้อ็ม	พีริ้อ็มทั�ง	จีัดทำ�ริ�ยีง�นผลกั�ริตริวจีวัด	เพีื�อ็ให้ทริ�บถุ้ง

สถุ�นกั�ริณ์ป็ัญห�คุณภิ�พีสิ�งแวดล้อ็ม	ที�อ็�จีส่งผลกัริะทบต่อ็ชุมชนในพีื�นที�ใกัล้เคียีงสถุ�นีบริิกั�ริ	ริวมถุ้งผลกัริะทบต่อ็สุขึ้ภิ�พีพีนักัง�นที�

ป็ฏิิบัติง�นในสถุ�นีบริิกั�ริ	โดยีแบ่งเป็็นกั�ริตริวจีคุณภิ�พีนำ��	และคุณภิ�พีอ็�กั�ศ	ดังนี�

1.  คุณภ�พีนำ��ทิ�งภ�ยีในสำถ�นีบริิกั�ริ

มาติรฐานคุ่ณภาพันำ�าทิี่�งท่ี่�ออกี่จากี่สถิาน่บริกี่ารนำ�ามันแบ่งกี่ารติรวจวัดเป็น 5 พัารามิเติอร์ดังน่�

รายกี่าร ค่่ามาติรฐาน

1.	คว�มเป็็นกัริดและด่�ง	(PH)	เช่น	กั�ริกั่อ็สริ้�งบ่อ็ดักัไขึ้มันใหม่	(ป็้นป็ฏิิกัิริิยี�กัับนำ��) 5.5-9.0

2.	อ็ุณหภิ้มิ	(oC) -

3.	ซึ่ีโอ็ดี	(mg/L)	เช่น	ท่อ็นำ��จี�กัห้อ็งนำ��ริั�วไหลอ็อ็กัม� < 200

4.	ป็ริิม�ณส�ริแขึ้วนลอ็ยี	(mg/L)	เช่น	ตะกัอ็นจี�กัใบไม้	ฝุ�นผง <	60

5.	นำ��มันและไขึ้มัน	(mg/L)	เช่น	นำ��มันริั�วไหลบริิเวณล�นจี่�ยี	หริือ็เศษัอ็�ห�ริที�มีไขึ้มัน < 15
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2.  คุณภ�พีอ็�กั�ศัภ�ยีในสำถ�นีบริิกั�ริ

 มาติรฐานสภาพัอากี่าศภายในสถิาน่บริกี่าร แบ่งกี่ารติรวจวัดเป็น 4 พัารามิเติอร์ ดังน่�

รายกี่าร ค่่ามาติรฐาน

1.	ฝุ�นทุกัขึ้น�ดที�ส�ม�ริถุเขึ้้�ถุ้ง	และสะสมในถุุงลมขึ้อ็งป็อ็ดได้ <	5	mg/m3

2.	เบนซึ่ีน <	1	ppm

3.	เมธัิล	เทอ็ริ์เทียีริี	บิวทิล	อ็ีเธัอ็ริ์ <	50	ppm

4.	ส�ริอ็ินทริียี์ริะเหยีทั�งหมด -

  มาติรกี่ารป้องกัี่นและลดมลพิัษที่างอากี่าศ

1.	 ติดตั�งริะบบควบคุมไอ็นำ��มัน	(Vapor	Recovery	Unit	:	VRU)	ที�คลังนำ��มัน	สถุ�นีบริิกั�รินำ��มันเชื�อ็เพีลิง	และริถุขึ้นส่งนำ��มัน

เชื�อ็เพีลิง	สำ�หริับพีื�นที�ที�มีกั�ริควบคุมไอ็นำ��มัน

2.	 ติดตั�งเคริื�อ็งวัดแกั๊สที�คลังนำ��มัน	เพีื�อ็ตริวจีสอ็บกั�ริป็ล่อ็ยีไอ็ริะเหยีขึ้อ็งนำ��มัน

โค่รงกี่ารกี่ารจัดประชุี้มส่เขย่ว (Green Meetings)  

สำานักี่งานใหญ่่

	 ป็จัีจีบุนับริิษััทได้มกีั�ริจัีดทำ�ริะบบ	ISO14001	เพีื�อ็ให้สอ็ดคล้อ็ง

กัับม�ตริฐ�นส�กัล	จี้งได้นำ�แนวท�งกั�ริจีัดป็ริะชุมสีเขึ้ียีว	(Green	

Meetings)	 ม�ป็ริะยีุกัต์ใช้อ็ยี่�งเป็็นร้ิป็ธัริริม	 เพีื�อ็ส่งเสริิมกั�ริใช้

ทริัพียี�กัริอ็ย่ี�งคุ้มค่�และลดผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 โดยีบริิษััท

ได้เขึ้้�ริ่วมโคริงกั�ริ	Green	Meetings	กัับสถุ�บันสิ�งแวดล้อ็มไทยี

และอ็งค์กัริพัีฒน�ธัุริกิัจีเพีื�อ็กั�ริพัีฒน�อ็ยี่�งยีั�งยืีน	 เพีื�อ็ร่ิวมเป็็น 

ส่วนหน้�งในกั�ริลดผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็ม	 และได้รัิบกั�ริริับริอ็ง	

Green	Meetings	Certification

	 กั�ริจัีดป็ริะชมุสเีขึ้ยีีว	(Green	Meetings)	เป็น็ร้ิป็แบบขึ้อ็งกั�ริ

จีัดป็ริะชุม	สัมมน�	ฝึกัอ็บริม	โดยีคำ�น้งถุ้งกั�ริใช้ทริัพียี�กัริให้เกัิด

ป็ริะโยีชนส์ง้สดุ	และลดผลกัริะทบตอ่็สิ�งแวดลอ้็ม	โดยีใหค้ว�มสำ�คญั 

ในขึ้ั�นตอ็นต่�งๆ	ขึ้อ็งกั�ริจีัดป็ริะชุม	สัมมน�	ฝึกัอ็บริม	ดังนี�

1.		 กั�ริเริียีนเชิญและกั�ริป็ริะช�สัมพีันธั์กั�ริป็ริะชุม

2.		 กั�ริจีัดเตริียีมเอ็กัส�ริป็ริะกัอ็บกั�ริป็ริะชุม

3.		 กั�ริจีัดเตริียีมสถุ�นที�และอ็ุป็กัริณ์

4.		 กั�ริจีัดเตริียีมอ็�ห�ริและเคริื�อ็งดื�ม

5.		 กั�ริจัีดเตรีิยีมอื็�นๆ	 เพีื�อ็ส่งเสริิมกั�ริป็ริะหยัีดพีลังง�น	

และลดป็ริิม�ณขึ้ยีะ
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กิี่จกี่รรมลดค่่าค่วามสกี่ปรกี่ของนำ�าทิี่�งจากี่ 

สถิาน่บริกี่าร

	 เนื�อ็งด้วยีเจ้ี�หน้�ที�สิ�งแวดล้อ็มจี�กัสำ�นักัง�นสิ�งแวดล้อ็ม 

เขึ้�้ตริวจีสถุ�นีบริิกั�ริขึ้อ็งบริิษัทัทั�งหมด	14	สถุ�นี	โดยีมีสถุ�นีที�ผ�่น 

กั�ริตริวจีตัวอ็ยี่�งนำ��ทิ�งทั�งหมด	7	สถุ�นี	ทั�งนี�	บริิษััทจี้งได้ดำ�เนิน

โคริงกั�ริเพีื�อ็ลดค่�คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็งนำ��ทิ�งขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริ	 ผ่�น

ท�งโคริงกั�ริ	Kaizen	ซึ่้�งจีะทำ�กั�ริลดค�่คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็งนำ��โดยีใช้ 

วธิักีั�ริธัริริมช�ตบิำ�บดั	จี�กักั�ริศก้ัษั�ข้ึ้อ็มล้ง�นวจิียัี	พีบว่�	แหนแดง	 

(Azolla	Microphylla)	ที�กัริมวิช�กั�ริเกัษัตริทำ�กั�ริเพี�ะเลี�ยีงขึ้้�นม�	

ส�ม�ริถุลดค่�คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็งนำ��ได้ดี	 และได้ทำ�กั�ริทดลอ็งกัับ

สถุ�นีบริิกั�ริบ�งใหญ่	3	พีบว่�	ส�ม�ริถุลดค่�คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็งนำ��

ไดถุ้ง้	37%	เมื�อ็ผ�่นไป็	4	สปั็ด�ห์	นอ็กัจี�กันี�	บริิษััทยัีงมีแนวท�งที�จีะ

เพีิ�มป็ริะสทิธิัภิ�พีกั�ริลดค่�คว�มสกัป็ริกัขึ้อ็งนำ��ทิ�ง	โดยีป็ริะดษิัฐ์เป็น็

เคริื�อ็งบำ�บัดนำ��เสียีต้นแบบและขึ้ยี�ยีไป็ยีังสถุ�นีบริิกั�ริอ็ื�นๆ	ด้วยี

กิี่จกี่รรมลดกี่ารใชี้้นำ�าท่ี่�สถิาน่บริกี่าร

	 บริิษััทเห็นคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริลดกั�ริใช้นำ��	 และส่งเสริิมกั�ริ

ใช้ทริัพียี�กัริอ็ยี่�งมีป็ริะสิทธัิภิ�พี	ผ่�นโคริงกั�ริ	Kaizen	ขึ้อ็งบริิษััท	

โดยีพีนักัง�นจี�กัสถุ�นีบริิกั�ริได้ทำ�กั�ริป็ริะดิษัฐ์เครืิ�อ็งกัริอ็งนำ��	 

เพีื�อ็เป็็นกั�ริลดกั�ริใช้นำ��โดยีกั�รินำ�นำ��กัลับม�ใช้ใหม่	 ผ่�นแนวคิด	

3R	 (Reuse	Reduce	Recycle)	 ซึ่้�งจีะนำ�นำ��ที�ใช้ในกั�ริล้�งมือ็ 

ม�ผ่�นเครืิ�อ็งกัริอ็งนำ��เพีื�อ็นำ�นำ��กัลับม�ใช้ใหม่ในกั�ริริดนำ��ต้นไม้และ 

ใชใ้นชกััโคริกั	โดยีมเีป็�้หม�ยีในกั�รินำ�นำ��กัลับม�ใชใ้หม	่(Recycle)	 

ที�สถุ�นีบริิกั�ริ	 10%	 ต่อ็เดือ็น	 ในเบื�อ็งต้นได้มีกั�ริป็ริะดิษัฐ ์

เครืิ�อ็งกัริอ็งนำ��ที�สถุ�นีบริิกั�ริมโนริมยี์	 และจีะมีกั�ริขึ้ยี�ยีผลต่อ็ไป็

ในสถุ�นีบริิกั�ริวังน้อ็ยี	3	ซึ่้�งจี�กักั�ริดำ�เนินกั�ริดังกัล่�ว	 ส�ม�ริถุ

นำ�นำ��กัลับม�ใช้ใหม่ได้เฉลี�ยีป็ริะม�ณ	18%	 ต่อ็เดือ็น	 นอ็กัจี�กันี� 

ยีังส�ม�ริถุลดค่�ใช้จี่�ยีขึ้อ็งสถุ�นีบริิกั�ริได้	 5,220	 บ�ทต่อ็ปี็	 

หริือ็เฉลี�ยี	435	บ�ทต่อ็เดือ็น

โค่รงกี่ารรณรงค์่ประหยัดค่่าไฟฟ้า สำานักี่งานใหญ่่

	 บริิษััทมุ่งมั�นบริิห�ริจัีดกั�ริค่�ไฟฟ้�	 ให้ลดลงอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็ง	

โดยีคิดม�ตริกั�ริและแนวท�งต่�งๆ	 ริวมถุ้งกั�ริสื�อ็ส�ริให้พีนักัง�น

ริับทริ�บถุ้งวิธัีกั�ริใช้ไฟฟ้�อ็ยี่�งถุ้กัวิธัี	 โดยีกั�ริป็ริะช�สัมพีันธั์ 

อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งและสมำ��เสมอ็ในทุกัๆ	วันศุกัริ์	นอ็กัจี�กันี�	ในป็ี	2563	 

บริิษััทมีกั�ริกัำ�หนดเป็้�หม�ยีกั�ริใช้ไฟฟ้�	 คือ็	 ค่�ไฟฟ้�เฉลี�ยี 

ริ�ยีบุคคลต้อ็งไม่ส้งกัว่�ป็ี	2562

 

ม�ต่ริกั�ริและแนวท�งกั�ริปริะหยัีดค่�ไฟฟ้� สำำ�นักัง�นใหญ่

1.	 มีกั�ริป็ริะช�สัมพีันธั์อ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งทุกัสัป็ด�ห์

2.	 มีกั�ริริณริงค์ให้ป็ิดไฟดวงที�ไม่ได้ใช้ง�นเป็็นป็ริะจีำ�

3.	 มีกั�ริตั�งป็้�ยีต�มจีุด	เช่น	บริิเวณ	Co-Working	Space	

เพีื�อ็เป็็นกั�ริสร้ิ�งจิีตสำ�น้กัให้พีนักัง�น	 ริวมถุ้งบุคคล

ภิ�ยีนอ็กัที�เข้ึ้�ม�ใช้พีื�นที�ให้ช่วยีกัันปิ็ดไฟหลงัเลกิักั�ริใช้ง�น

4.	 มีกั�ริจีัดกัิจีกัริริม	 “ริ้้ไหม	 ใคริเอ็่ยี?”	 ให้พีนักัง�น 

ริ่วมสนุกั	โดยีกั�ริตอ็บคำ�ถุ�มเพีื�อ็ชิงริับขึ้อ็งริ�งวัล

5.	 มีกั�ริป็ริะช�สัมพีันธั์และตริวจีสอ็บกัันอ็ยี่�งเป็็นป็ริะจีำ�	

เพีื�อ็ลดค่�ใช้จี่�ยีที�ไม่จีำ�เป็็นให้ได้ม�กัที�สุด
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สรุปค่่าไฟฟ้า สำานักี่งานใหญ่่ บริษัที่ พ่ัท่ี่จ่ เอ็นเนอย่ จำากัี่ด (มหาชี้น)

2561 25612562 25622563 2563

ค่่าไฟฟ้าสำานักี่งาน ค่่าไฟฟ้าเฉล่�ยติ่อค่น

1.28

2,140

1.26

2,075

1.31 2,479

ล้านบาที่ บาที่

1.26 2,075

ปี 2561 2562 2563

ป็ริิม�ณกั�ริใช้ไฟฟ้�	(Kwh) 237,850 218,283 210,414

ค่�ไฟฟ้�	(ล้�นบ�ท) 1.28 1.31 1.26

ค่�ไฟฟ้�เฉลี�ยี	(บ�ท/คน) 2,140 2,479 2,075

หมาย่เหตัุ้: เป็้�หม�ยีขึ้อ็งป็ี	2563	 คือ็	 ค่�ไฟฟ้�เฉลี�ยีริ�ยีบุคคลต้อ็งตำ��กัว่�ป็ี	2562	 โดยีในป็ี	2563	 ค่�ไฟฟ้�เฉลี�ยีริ�ยีบุคคล	 เท่�กัับ	2,075.33	 บ�ท/คน	 

ลดลงจี�กัป็ี	2562	เป็็นจีำ�นวน	403.6	บ�ท	ซึ่้�งคิดเป็็นเป็อ็ริ์เซึ่็นต์ลดลงป็ริะม�ณ	16%

โค่รงกี่าร “กี่ระดาษเก่ี่า” แลกี่ “กี่ระดาษใหม่”

	 บริิษััทมีกั�ริจีัดโคริงกั�ริกัริะด�ษัเกั่�แลกักัริะด�ษัใหม่	 

และได้เขึ้้�ริ่วมกัับโคริงกั�ริ	“Perks	from	Trash	&	Care	the	Whale”	

ซึ่้�งเป็น็โคริงกั�ริที�ตล�ดหลักัทรัิพีย์ีแหง่ป็ริะเทศไทยีสนับสนุนให้ผ้เ้ช่�

อ็�ค�ริซีึ่ดบัเบิ�ลยี	้ท�วเวอ็ร์ิ	ร่ิวมกันับริิห�ริจัีดกั�ริขึ้ยีะเพีื�อ็ลดป็ริิม�ณ

ขึ้ยีะที�ป็ล่อ็ยีส้่ส�ธั�ริณะ	 โดยีบริิษััทได้มีกั�รินำ�กัริะด�ษัที�ใช้แล้ว 

ส่งไป็ให้ฝ��ยีบริิห�ริอ็�ค�ริซีึ่ดับเบิ�ลยี้	 ท�วเวอ็ร์ิ	 และบริิษััท	 SCG	 

เพีื�อ็นำ�กัลับม�ใช้ใหม่	 (Reuse)	 ทั�งหมด	3	 ครัิ�ง	 และจีะเขึ้้�ริ่วม

โคริงกั�ริอ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็ง	 ซึ่้�งจีะเป็็นส่วนหน้�งที�ส�ม�ริถุช่วยีลด 

กั๊�ชเริือ็นกัริะจีกัและลดกั�ริเกัิดภิ�วะโลกัริ้อ็นได้	 โดยีป็ริิม�ณ

กัริะด�ษัที�บริิษััทนำ�เขึ้้�ริ่วมโคริงกั�ริเป็็นดังนี�

คริั�งที�	1 บริิษััท	SCG จีำ�นวน	115	kg.

คริั�งที�	2 อ็�ค�ริ	CW	Tower จีำ�นวน	123.4	kg.

คริั�งที�	3 อ็�ค�ริ	CW	Tower จีำ�นวน	116.3	kg.



116 รายงานการพัฒนาความยั ่งยืน 2563

	 โดยีกัลุม่บริิษัทั	มีสดัส่วนในกั�ริส่งขึ้ยีะ	ใหก้ับัอ็�ค�ริซีึ่ดับเบิ�ลยี้	

ท�วเวอ็ริ์	เป็็นจีำ�นวน	239	กัิโลกัริัม	คิดเป็็นสัดส่วนได้ป็ริะม�ณ	25%	 

ขึ้อ็งป็ริิม�ณขึ้ยีะทั�งหมด	ที�อ็�ค�ริซีึ่ดบัเบิ�ลยี	้ท�วเวอ็ร์ิ	ไดรั้ิบทั�งหมด	 

ซึ่้� งจี�กักั�ริคำ�นวณขึ้อ็งตล�ดหลักัทริัพียี์แห่งป็ริะเทศไทยี 

บริิษััทส�ม�ริถุลดป็ริิม�ณกั๊�ชเริือ็นกัริะจีกัได้ป็ริะม�ณ	 128	

กัิโลกัรัิมค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์เทียีบเท่�	 จี�กัทั�งหมด	512	 กัิโลกัรัิม

ค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์เทียีบเท่�

PTG สามารถิลดปริมาณ

กี่๊าชี้เรือนกี่ระจกี่ได้ประมาณ 

128 
กิี่โลกี่รัมค่าร์บอนไดออกี่ไซด์

PTG ม่สัดส่วนในกี่ารส่งขยะ

เป็นจำานวน 239 กิี่โลกี่รัม  

คิ่ดเป็นสัดส่วนได้ 

ประมาณ 25%

กี่ารใชี้้เอกี่สารอิเล็กี่ที่รอนิกี่ส์ (e-Document)

	 บริษิััทตริะหนกััถุ้งคว�มสำ�คัญขึ้อ็งกั�ริใช้ทริพัียี�กัริขึ้อ็งบริษิััท

อ็ย่ี�งมีป็ริะสิทธิัภิ�พีส้งสุด	 และใช้เทคโนโลยีีเข้ึ้�ม�ทดแทนกั�ริใช้

ทริพัียี�กัริขึ้อ็งบริิษััท	โดยีกั�ริใช้เอ็กัส�ริอิ็เล็กัทริอ็นิกัส์	(e-Document)	 

แทนเอ็กัส�ริค้่มือ็กั�ริฝึกัอ็บริมสำ�หริับพีนักัง�นใหม่	และนำ�เอ็กัส�ริ

กั�ริบริิห�ริแริงง�นสมัพีนัธัเ์ขึ้�้ริะบบ	HR	Flow	เพีื�อ็เป็น็กั�ริลดกั�ริใช ้

กัริะด�ษั	โดยีในริะยีะแริกัส�ม�ริถุลดกั�ริใช้กัริะด�ษัได้จีำ�นวนกัว่�	

17,990	แผ่น	คิดเป็็นเงิน	4,320	บ�ท	และกัำ�ลังขึ้ยี�ยีผลส้่กัิจีกัริริม

อ็ื�นๆ	 ให้เป็็นริะบบ	Paperless	 ในทุกัส่วนที�ส�ม�ริถุทำ�ได้	ซึ่้�งจี�กั

กัิจีกัริริมดังกัล่�วเป็็นกั�ริช่วยีลดกั�ริใช้ทริัพียี�กัริและลดกั�ริเกัิด

ภิ�วะโลกัร้ิอ็นไดอ้็กีัท�งหน้�ง	นอ็กัจี�กันี�	ยีงัทำ�ใหก้ั�ริค้นห�ข้ึ้อ็มล้หริอื็ 

กั�ริตริวจีสอ็บขึ้อ้็มล้ต�่งๆ	ส�ม�ริถุทำ�ไดง้�่ยีข้ึ้�น	และเกัดิขึ้อ้็ผดิพีล�ด 

นอ้็ยีลง	ทั�งยีงัสอ็ดคลอ้็งกับัแนวป็ฏิิบตัขิึ้อ็งอ็งคก์ัริในริะดบัส�กัลขึ้อ็ง

กั�ริขึ้ับเคลื�อ็นส้่กั�ริเป็็นอ็งค์กัริสีเขึ้ียีว

โค่รงกี่ารโซลาร์ร้ฟสถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน

	 บริิษััทมีโคริงกั�ริติดตั�งโซึ่ล�ร์ิร้ิฟเพีื�อ็ผลิตไฟฟ้�สำ�หริับใช้ใน

สถุ�นบีริิกั�รินำ��มนั	เพีื�อ็เป็น็กั�ริลดค�่ไฟฟ�้ในสถุ�นบีริิกั�รินำ��มนั	และ

เป็น็กั�ริชว่ยีลดผลกัริะทบที�มตีอ่็สิ�งแวดลอ้็ม	โดยีในป็	ี2563	ไดเ้ป็ดิใช้ 

โซึ่ล�ริ์ริ้ฟทั�งหมดจีำ�นวน	7	สถุ�นี	ซึ่้�งมีเป็้�หม�ยีที�จีะลดกั�ริป็ล่อ็ยี

กั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกัริวมในป็ี	2564	ให้ได้	296	ตันค�ริ์บอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์

เทียีบเท่�	 นอ็กัจี�กันี�	 บริิษััทยีังมีโคริงกั�ริที�จีะเป็ิดใช้โซึ่ล�ริ์ร้ิฟ 

เพีิ�มอ็ีกั	22	สถุ�นี	ริวมเป็็น	29	สถุ�นี	ซึ่้�งห�กัเป็ิดใช้โซึ่ล�ริ์ริ้ฟคริบ 

ทั�ง	29	สถุ�นแีลว้	บริิษััทมีเป้็�หม�ยีที�จีะลดกั�ริป็ล่อ็ยีกั�๊ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกั 

ริวมในป็ี	2564	-	2570	ให้ได้	6,794	ตันค�ริบ์อ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์เทียีบเท่�
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B7 
ปล่อยปริมาณ

กี่๊าชี้เรือนกี่ระจกี่ได้ประมาณ 

39,599 
ตัินค่าร์บอนไดออกี่ไซด์

B10 
ลดปริมาณ

กี่๊าชี้เรือนกี่ระจกี่ได้ประมาณ 

1,277 
ตัินค่าร์บอนไดออกี่ไซด์

โค่รงกี่ารลดค่่าใชี้้จ่ายจากี่กี่ารใชี้้นำ�ามันด่เซล B10 

แที่นนำ�ามันด่เซล B7 สำาหรับรถิขนส่ง

	 ในป็ี	2563	บริิษััทมีนโยีบ�ยีในกั�ริส่งเสริิมกั�ริใช้นำ��มันดีเซึ่ล	

B10	แทนกั�ริใช้นำ��มนัดีเซึ่ล	B7	กับัริถุบริริทุกัที�ใช้ในกั�ริขึ้นส่งนำ��มัน

เชื�อ็เพีลิงที�เป็็นริถุเทริลเลอ็ริ์กั้�งพี่วง	และริถุสิบล้อ็	จีำ�นวน	502	คัน	

ทำ�ใหค่้�ใชจ่้ี�ยีลดลง	50,717,638	บ�ท	ซึ่้�งส�ม�ริถุป็ริะหยีดัค�่ใชจ้ี�่ยี 

ได้	17.23%	นอ็กัจี�กัจีะช่วยีป็ริะหยีัดค่�ใช้จี่�ยีแล้วยีังส�ม�ริถุช่วยี 

ลดผลกัริะทบต่อ็สิ�งแวดล้อ็มได้	 ห�กับริิษััทใช้นำ��มันดีเซึ่ล	 B7	 กัับ 

ริถุขึ้นส่งจีะมกีั�ริป็ล่อ็ยีก๊ั�ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกั	39,599	ตนัค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์

เทียีบเท่�ต่อ็ลิตริ	 แต่เมื�อ็เป็ลี�ยีนม�ใช้นำ��มันดีเซึ่ล	 B10	 กัับ 

ริถุขึ้นส่งจีะมกีั�ริป็ล่อ็ยีก๊ั�ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกั	38,322	ตนัค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์

เทียีบเท่�ต่อ็ลิตริ	 ซึ่้�งส�ม�ริถุลดกั�ริป็ล่อ็ยีก๊ั�ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกัได้ถุ้ง	 

1,277	ตันค�ร์ิบอ็นไดอ็อ็กัไซึ่ด์เทยีีบเท่�ต่อ็ลิตริ

หมาย่เหตุั้	ป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อ็ยีกั�๊ซึ่เริอื็นกัริะจีกั	คำ�นวณจี�กักิัจีกัริริมที�ทำ�ใหเ้กิัด

กั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกัค้ณกัับค่�สัมป็ริะสิทธัิ�กั�ริป็ล่อ็ยีกั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกั	โดยีอ็้�งอ็ิง

จี�กัอ็งค์กั�ริบริิห�ริจีัดกั�ริกั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกั	(อ็บกั.)

โค่รงกี่ารยางหล่อดอกี่

	 บริิษััทได้จีัดทำ�โคริงกั�ริยี�งหล่อ็ดอ็กัอ็ยี่�งต่อ็เนื�อ็งม�เป็็น 

ริะยีะเวล�	4	 ปี็	 โดยีเริิ�มตั�งแต่ป็ี	2560	 ซึ่้�งโคริงกั�ริยี�งหล่อ็ดอ็กั

เป็็นกั�รินำ�ยี�งขึ้อ็งหัวล�กัริถุบริริทุกัอี็ซึ่้ซุึ่	 หัวล�กัริถุวอ็ลโว่	 และ

ห�งเทริลเลอ็ร์ิ	 ที�คริบอ็�ยีุกั�ริใช้ง�นม�ทำ�เป็็นยี�งหล่อ็ดอ็กั	 เพีื�อ็

เป็็นกั�ริเพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีในกั�ริใช้ยี�งให้คุ้มค่�ได้ม�กัข้ึ้�น	 และ

ช่วยีลดป็ริิม�ณขึ้ยีะจี�กัยี�งที�คริบอ็�ยีุกั�ริใช้ง�นแล้ว	 นอ็กัจี�กันี� 

ยีังส�ม�ริถุช่วยีลดป็ริิม�ณกั�ริใช้ยี�งใหม่ได้	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริช่วยี

ป็ริะหยีัดค่�ใช้จี่�ยีขึ้อ็งบริิษััท	จี�กักั�รินำ�ยี�งเกั่�ม�ริีไซึ่เคิลใช้ใหม่

 

	 ในป็ี	 2563	 บริิษััทมีเป็้�หม�ยีในกั�ริลดค่�ใช้จี่�ยีจี�กักั�ริ 

ใชย้ี�งใหม	่จีำ�นวน	1,000	เสน้	คิดเป็น็	6,817,892	บ�ท	ซึ่้�งในป็	ี2563	

จีำ�นวนยี�งที�นำ�ม�หล่อ็ดอ็กัใหม่	มีทั�งหมด	1,152	เส้น	ทำ�ให้บริิษััท

ส�ม�ริถุลดค่�ใช้จี�่ยีได้	7,910,716	บ�ท	ซึ่้�งลดค่�ใช้จี�่ยีได้นอ้็ยีกัว่� 

ป็	ี2562	คดิเป็น็	6.69%	เนื�อ็งจี�กั	ตน้ทนุยี�งใหมต่ำ��ลง	ทำ�ใหซ้ึ่ื�อ็ยี�งใหม ่

ได้ในริ�ค�ที�ถุ้กักัว่�	 และจีำ�นวนยี�งเกั่�ที�นำ�ไป็หล่อ็ดอ็กัลดลงเป็็น

ผลม�จี�กัสภิ�พีโคริงยี�งเกั่�ไม่ส�ม�ริถุหล่อ็ดอ็กัได้

2561 2562 2563

ค่่าใชี้้จ่ายท่ี่�ลดได้จากี่กี่ารใชี้้ยางหล่อดอกี่ 

(บาที่/ปี)

6,385,451

7,910,716
8,440,490

บาที่

7,910,716
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สุดยอดสินค้าแห่งป็ี  
(Product of the year 2020) Kaizen awardsSET Awards

บริิษััทได้ริับริ�งวัลจี�กัง�น	 สุดยีอ็ดสินค้�

แหง่ป็	ี2563	“Product	of	The	Year	Awards	

2020”	ซึ่้�งจีดัโดยี	นติยีส�ริ	BUSINESS+	ริว่มกับั 

วิทยี�ลัยีกั�ริจัีดกั�ริ	 มห�วิทยี�ลัยีมหิดล	

(CMMU)	 เป็็นริ�งวัลที�ผ่�นกั�ริคัดเลือ็กั

สำ�ริวจี	 และวิจีัยีตล�ดต�มหลักัวิช�กั�ริ 

จี�กัผ้้เชี�ยีวช�ญ	 และคะแนนโหวตจี�กั 

ผ้้บริิโภิค	จี�กักัว่�	36	บริิษััท	14	ป็ริะเภิท

กัลุ่มสินค้�	 โดยีบริิษััทได้ริับริ�งวัลในกัลุ่ม 

พีลังง�นและส�ธั�ริณ้ป็โภิคยีอ็ดเยีี�ยีม

แห่งป็ี	 ในกัลุ่มผลิตภิัณฑ์์สถุ�นีนำ��มัน	 

จี�กัคว�มมุ่ งมั�นขึ้อ็ง	 PTG	 ที�จีะเป็็น 

ผ้้ นำ� ด้ � น บ ริิ กั � ริ ใ น ธัุ ริ กัิ จี พี ลั ง ง � น 

อ็ยี่�งคริบวงจีริ	ด้วยีกั�ริบริิกั�ริที�ยีอ็ดเยีี�ยีม

เป็็นม�ตริฐ�น	คริอ็บคลุมส้งสุดทั�วไทยี

บริิษััทเขึ้้�ริับ	 6	 ริ�งวัลในกั�ริป็ริะกัวด	

Thailand	Kaizen	Award	2020	 จีัดโดยี

สม�คมส่งเสริิมเทคโนโลยีี	 (ไทยี-ญี�ป็ุ�น)	

เป็็นป็ีที�	5	 ติดต่อ็กััน	 โดยีได้ริับ	2	 ริ�งวัล	

Bronze	Awards	3	ริ�งวัล	Silver	Awards	

และเป็็นครัิ�งแริกัที�ได้รัิบริ�งวัล	 Popular	

vote	 สะท้อ็นให้เห็นถุ้งคว�มส�ม�ริถุ 

ในกั�ริบริิห�ริ	 สอ็ดคล้อ็งกัับนโยีบ�ยีขึ้อ็ง

บริิษััทในกั�ริเพีิ�มป็ริะสิทธัิภิ�พีกั�ริทำ�ง�น	

ส่งเสริิมบุคล�กัริภิ�ยีในอ็งค์กัริมีส่วนริ่วม

ในกั�ริป็ริับป็ริุงกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น	 เพีื�อ็ 

เพีิ�มขึ้ีดคว�มส�ม�ริถุในกั�ริแขึ้่งขึ้ัน

บ ริิษััทไ ด้ริับริ�ง วัลนักัลง ทุนสัมพีัน ธ์ั 

ดีเด่น	 (Outstanding	Investor	Relations	 

Awards)	ในกัลุม่บริิษัทัในตล�ดหลกััทริพัียี์

ที�มีม้ลค่�หลักัทริัพียี์ต�มตล�ดริะหว่�ง	

10,000-30,000	 ล้�นบ�ท	 จี�กัผลง�น 

ยีอ็ดเยีี�ยีมในกิัจีกัริริมนักัลงทุนสัมพัีนธ์ั	 

ต่อ็เนื�อ็งเป็็นป็ีที�	 2	 ติดต่อ็กัันและได้รัิบ 

คดัเลือ็กัอ็ยี้ใ่นริ�ยีชื�อ็	“หุน้ยีั�งยืีน”	หริอื็	Thailand	 

Sustainability	Investment	(THSI)	ต่อ็เนื�อ็ง

เป็็นป็ีที�	3	จี�กัเวที	SET	AWARDS	2020	ที�

จีดัข้ึ้�นโดยีตล�ดหลกััทริพัียีแ์หง่ป็ริะเทศไทยี	

(SET)	และว�ริส�ริกั�ริเงินกั�ริธัน�ค�ริ

ธุุรกิจแฟรนไช่ส์ที�ผู้่านเกณฑ์์ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพึบริหารจัดการ

บริิษััท	 กั�แฟพีันธุ์ัไทยี	 จีำ�กััด	 และบริิษััท	

จีีเอ็ฟเอ็	 คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	(ไทยีแลนด์)	 จีำ�กััด	 

ซึ่้�งเป็็นบริิษััทในกัลุ่มขึ้อ็งบริิษััทได้ริับริ�งวัล

ธัุริกัิจีแฟรินไชส์ที�ผ่�นเกัณฑ์์ยีกัริะดับ

ม�ตริฐ�นคุณภิ�พีบริิห�ริจัีดกั�ริธุัริกิัจี 

แฟรินไชส	์ป็ริะจีำ�ปี็	2563	โดยีง�นนี�จีดัข้ึ้�นเพีื�อ็ 

ยีกัริะดับศักัยีภิ�พีธุัริกิัจีแฟรินไชส์ไทยี

ให้มีคว�มแข็ึ้งแกัร่ิง	 มีโอ็กั�สเติบโตใน

อ็น�คตอ็ย่ี�งต่อ็เนื�อ็งในกั�ริสร้ิ�งม้ลค่� 

ท�งเศริษัฐกัิจีให้กัับป็ริะเทศ
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สถืานป็ระกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 
สัมพัึนธุ์และสวัสดิการแรงงาน ป็ีที� 4

สถืานป็ระกอบการที�ดำาเนินการป็้องกัน
และแก้ไขป็ัญหายาเสพึติดใน 

สถืานป็ระกอบการ

บริิษััท	 และบ ริิษััท	 ปิ็ โตริ เลี ยีมไทยี

คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	 จีำ�กััด	 ได้ริับริ�งวัล	 สถุ�น

ป็ริะกัอ็บกัิจีกั�ริดีเด่น	ด้�นแริงง�นสัมพีันธั์

และสวัสดิกั�ริแริงง�น	ป็ริะจีำ�ป็ี	2563	ซึ่้�ง

เป็็นปี็ที�	4	 ติดต่อ็กััน	 จี�กักัริมสวัสดิกั�ริ

และคุ้มคริอ็งแริงง�น	 กัริะทริวงแริงง�น	

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจัีดกั�ริ

แริงง�นสัมพัีนธ์ั	 และพีนักัง�นที�ให้คว�ม

สำ�คัญกัับกั�ริทำ�ง�นริ่วมกัันอ็ย่ี�งเอ็ื�อ็เฟ้�อ็

ช่วยีเหลือ็	 แบ่งป็ันผลป็ริะโยีชน์อ็ยี่�ง

เหม�ะสมและเป็็นธัริริม	 ก่ัอ็ให้เกัิดริะบบ

แริงง�นสัมพัีนธ์ัที�ดใีนสถุ�นป็ริะกัอ็บกิัจีกั�ริ

บ ริิษััท	 และบ ริิษััท	 ป็ิ โตริ เ ลียีมไทยี

คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	ได้ริับป็ริะกั�ศนียีบัตริ	

“สถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริที�ดำ�เนินกั�ริป็้อ็งกััน

และแกั้ ไขึ้ป็ัญห�ยี� เสพีติดในสถุ�น

ป็ริะกัอ็บกั�ริ”	 ต�มโคริงกั�ริโริงง�นสีขึ้�ว	 

ขึ้อ็งสำ�นักัง�นสวัสดิกั�ริและคุ้มคริอ็ง 

แริงง�น	จีำ�นวน	158	สถุ�นี	ซึ่้�งมอ็บให้กัับ 

สถุ�นป็ริะกัอ็บกั�ริที� ได้มีกั�ริดำ� เนิน

กัิจีกัริริม	 เพีื�อ็เป็็นกั�ริเสริิมสร้ิ�งคว�มร้้ิ

คว�มเขึ้้�ใจีในกั�ริป็้อ็งกัันและแกั้ไขึ้ป็ัญห�

ยี�เสพีติด	 และส�ม�ริถุขึ้ยี�ยีผลไป็ยัีง 

ชุมชนริอ็บสถุ�นป็ริะกัอ็บกัิจีกั�ริ

การรับรอง

บริิษััทได้ริับคะแนนในริะดับ	 “ดีเลิัศ”  

จี�กักั�ริป็ริะเมินกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริขึ้อ็ง

บริิษััทจีดทะเบียีนไทยีในตล�ดหลักัทริัพียี์	

(Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies) ป็ริะจีำ�ป็ี	2563	 ซึ่้�ง 

จีดัทำ�โดยีสม�คมสง่เสริิมสถุ�บนักัริริมกั�ริ

บริิษััทไทยี	(IOD)

ใบริับริอ็งม�ตริฐ�น	 มอก. 

9001-2559 (ISO9001:2015)  

ม อ็ บ ใ ห้ กัั บ บ ริิ ษัั ท ที� มี

ริะบบบริิห�ริง�นที�มีคุณภิ�พี	 สำ�หริับ

ขึ้อ็บขึ้่�ยี	 กั�ริริับ	 จีัดเกั็บ	 และจี่�ยี

ผลิตภิัณฑ์์นำ�� มันเชื�อ็เพีลิงภิ�ยีในคลัง

นำ��มัน	ภิ�ยีใต้กั�ริรัิบริอ็งจี�กัสถุ�บันรัิบริอ็ง 

มาตั้รัฐานไอเอสูโอ (MASCI)

บริิษััทได้ริับกั�ริอ็นุมัติ ให้ เป็็นสม�ชิกั

แนวร่ิวมป็ฏิิบัติขึ้อ็งภิ�คเอ็กัชนไทยีใน 

กั�ริต่อ็ต้�นทุจีริิต	 (CAC)	 ซึ่้�งเป็็นอ็งค์กัริ

ภิ�คเอ็กัชนที�สนับสนุนให้บริิษััทกัำ�หนด

นโยีบ�ยีและแนวป็ฏิิบัติในกั�ริที�จีะต่อ็ต้�น

คอ็ริ์ริัป็ชันทุกัริ้ป็แบบ

ใบริับริอ็งม�ตริฐ�น	 มอก.  

17025-2548 ( ISO/IEC 

17025:2005) มอ็บให้กัับ

ห้ อ็งป็ฏิิบัติ กั�ริทดสอ็บ 

ที�มคีว�มส�ม�ริถุในกั�ริทดสอ็บ	 และ/หริือ็

สอ็บเทียีบ	 โดยีป็ริะกัอ็บด้วยีข้ึ้อ็กัำ�หนด

ด�้นกั�ริบริิห�ริง�นคณุภิ�พีและขึ้อ้็กัำ�หนด 

ด้�นวิช�กั�ริ	 ซึ่้�งเป็็นม�ตริฐ�นที�ส�ม�ริถุ

นำ�ม�ใช้ได้กัับทุกัอ็งค์กัริ	 ที�มีกั�ริดำ�เนิน

กัิจีกัริริมทดสอ็บหริือ็สอ็บเทียีบ	 ภิ�ยีใต้ 

กั�ริริับริอ็งจี�กักัริะทริวงอ็ุตส�หกัริริม	 

สำ�นักัม�ตริฐ�นผลิตภิัณฑ์์อ็ุตส�หกัริริม

หมาย่เหตุั้: ปั็จีจีบัุนอ็ยี้ร่ิะหว่�งพีจิี�ริณ�กั�ริให้กั�ริริบัริอ็ง

เครืิ�อ็งหม�ยีกั�ริรัิบริอ็งหลังจี�กักั�ริป็รัิบป็รุิงห้อ็งป็ฏิิบตักิั�ริ
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“อยู่้ด่่
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ม่สุุข”
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สถิิติิกี่ารดำาเนินงาน

ด้านเศรษัฐกิจ
GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน 2560 2561 2562 2563

GRI	201-1 ม้ลค่่าเชิี้งเศรษฐกิี่จที่างติรง    

ผลกั�ริดำ�เนินง�นด้�นเศริษัฐกัิจี	(ล้�นบ�ท)    

ริ�ยีได้จี�กักั�ริขึ้�ยี 84,624.59 107,829.28 	120,026.69 104,422.71

ริ�ยีได้ริวม 84,904.78 108,142.00 	120,291.46 76,357.68

กัำ�ไริสุทธัิ 913 624 	1,560.68 1,906.18

EBIDA 3,070.68 3,512.73 	5,272.72 6,315.24

ข้อม้ลเก่ี่�ยวกัี่บงบดุล (ล้านบาที่)    

สินทริัพียี์หมุนเวียีน 3,909.46 3,937.26 	4,850.02 3,858.64

สินทริัพียี์ริวม 17,985.38 20,939.73 	22,651.87 42,037.40

หนี�สินหมุนเวียีน 8,275.47 10,892.33 	11,614.32 84,858.71

หนี�สินริวม 15,463.91 12,866.83 	15,944.38 34,057.47

ทุนที�อ็อ็กัและชำ�ริะแล้ว	(ล้�นหุ้น) 1,670 1,670 1,670 1,670

ส่วนขึ้อ็งผ้้ถุือ็หุ้น 5,118.54 5,475.82 	6,707.49 7,979.92

อัติราส่วนที่างกี่ารเงิน    

ผลตอ็บแทนต่อ็ส่วนผ้้ถุือ็หุ้น	(%) 18.87 11.85 	25.81 25.96

ผลตอ็บแทนจี�กัสินทริัพียี์	(%) 8.23 5.31 	10.36 5.89

กัำ�ไริขึ้ั�นต้น	(%) 7.39 6.90 	8.25 10.15

อ็ัตริ�ส่วนสภิ�พีคล่อ็งต่อ็หนี�สิน	(เท่�) 0.47 0.36 	0.42 0.45

อ็ัตริ�ส่วนหนี�สินต่อ็ผ้้ถุือ็หุ้น		(เท่�) 2.52 2.84 	2.40 4.27

ข้อม้ลเก่ี่�ยวกัี่บหุ้นสามัญ่    

ริ�ค�พี�ริ์ต่อ็หุ้น	(บ�ท) 1 1 1 1

ม้ลค่�หุ้นท�งบัญชีต่อ็หุ้น	(บ�ท) 2.92 3.15 	3.77 4.53

กัำ�ไริต่อ็หุ้น	(บ�ท) 0.55 0.37 	0.93 1.14

ม้ลค่่าเชิี้งเศรษฐกิี่จท่ี่�ถ้ิกี่แจกี่จ่าย    

ค่�ใช้จี่�ยีในกั�ริดำ�เนินกั�ริ	(ล้�นบ�ท) 5,278.49 6,710.63 	7,907.31 7,819.65

ค่�ตอ็บแทนและสวัสดิกั�ริขึ้อ็งพีนักัง�น	(ล้�นบ�ท) 1,858 2,254.86 2,552.41 2,791.91

ภิ�ษัีที�จี่�ยีให้ภิ�คริัฐ	(บ�ท) 153,832,571 119,626,154 	359,442,038 424,885.83

เงินป็ันผลจี่�ยีให้แกั่ผ้้ถุือ็หุ้น	(บ�ท/หุ้น) 0.17 0.20 	0.50 0.50

กั�ริจี่�ยีเงินป็ันผลสำ�หริับผลกั�ริดำ�เนินง�นป็ริะจีำ�ป็ี	(ล้�นบ�ท) 283.9 334 	835 835

หมาย่เหตัุ้ :	1.	ขึ้้อ็ม้ลจี�กังบกั�ริเงินริวมขึ้อ็ง	บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	สำ�หริับสิ�นสุด	ณ	วันที�	31	ธัันว�คม	2563																																									

	 	 2.	ขึ้้อ็ม้ลค่�ตอ็บแทนและสวัสดิกั�ริขึ้อ็งพีนักัง�นขึ้อ็ง	กัลุ่มบริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	(มห�ชน)	ไม่ริวมกัริริมกั�ริ	และผ้้บริิห�ริขึ้อ็งบริิษััท	และ

บริิษััทยี่อ็ยี	
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GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน 2560 2561 2562 2563

GRI	205-3 จีำ�นวนข้ึ้อ็ร้ิอ็งเรีิยีนที�ไม่สอ็ดคล้อ็งกัับหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจีกั�ริ	

จีริิยีธัริริมและจีริริยี�บริริณธัุริกัิจี N/A 2 9 21

หมาย่เหตัุ้ : 		ในป็ี	2563	มีกั�ริริับขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนที�ไม่สอ็ดคล้อ็งกัับหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจีกั�ริที�ดีจีำ�นวน	21	เริื�อ็ง	ซึ่้�งได้มีกั�ริลงทะเบียีนริับและยีุติไป็แล้ว	ริวม

ถุ้งได้มีกั�ริแจี้งผลสริุป็ต่อ็ผ้้ริ้อ็งเริียีนเป็็นที�เริียีบริ้อ็ยีแล้วทั�ง	21	เริื�อ็ง		และพีบว่�ไม่มีขึ้้อ็ริ้อ็งเริียีนที�มีนัยีสำ�คัญต่อ็อ็งค์กัริ	

ด้านสังคม 
ขึ้้อ็ม้ลกั�ริจี้�งง�นขึ้อ็งบริิษััท	และบริิษััทยี่อ็ยี	(ไม่ริวมกัริริมกั�ริ	และผ้้บริิห�ริขึ้อ็งบริิษััท	และบริิษััทยี่อ็ยี)	

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

102-8 จำานวนพันักี่งาน  ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง

จีำ�นวนพีนักัง�นทั�งหมด
กัำ�ลังคน

12,915 14,956 17,017 17,283

 5,297 7,618 5,744 9,212 6,361 10,656 6,431 10,852

 ริ้อ็ยีละ 41.01 58.99 38.41 61.59 37.38 62.62 37.21 62.79

	405-1 จีำ�นวนพีนักัง�นจีำ�แนกัต�มริะดับ 

พีนักัง�นริะดับบริิห�ริ กัำ�ลังคน 65 27 66 32 76 44 84 49

 ริ้อ็ยีละ 70.65 29.35 67.35 32.65 63.33 36.67 63.16 36.84

พีนักัง�นริะดับหัวหน้�ง�น กัำ�ลังคน 152 134 159 153 179 193 1,107 1,405

 ริ้อ็ยีละ 53.15 46.85 50.96 49.04 48.12 51.88 44.07 55.93

พีนักัง�นริะดับป็ฏิิบัติกั�ริ กัำ�ลังคน 5,078 5,078.00 5,519 9,027 6,106 10,419 5,240 9398

 ริ้อ็ยีละ 40.51 59.49 37.94 62.06 36.95 63.05 35.80 64.20

ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน 2560 2561 2562 2563

จำานวนพันักี่งานจำาแนกี่ติามอายุ กี่ำาลังค่น ร้อยละ กี่ำาลังค่น ร้อยละ กี่ำาลังค่น ร้อยละ กี่ำาลังค่น ร้อยละ

15-20	ป็ี 1,840 14.25 2,117 14.15 2,264 13.30 1,857 10.74

21-30	ป็ี 5,428 42.04 6,234 41.68 7,228 42.48 7,433 43.01

31-40	ป็ี 3,486 27.00 3,958 26.46 4,399 25.85 4,569 26.44

41-50	ป็ี 1,670 12.93 1,972 13.19 2,307 13.56 2,520 14.58

51-60	ป็ี 466 3.61 608 4.07 723 4.25 805 4.66

61	ป็ีขึ้้�นไป็ 23 0.18 67 0.45 96 0.56 99 0.57
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GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

	401-1 พันักี่งานใหม่ ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง

พีนักัง�นใหม่ทั�งหมด
กัำ�ลังคน

14,086 18,925 18,408 13,893

พีนักัง�นใหม่ 6,161 7,925 8,010 10,915 7,864 10,544 5,912 7,981

อ็ตัริ�กั�ริว�่จี�้งพีนกััง�นใหม่ ริ้อ็ยีละ 116.31 104.03 139.45 118.49 123.63 98.95 42.55 57.45

พนักงานใหม่แบี่งตั้ามอายุ่

15-20	ป็ี กัำ�ลังคน 2,417 2,113 3,277 2,930 3,033 2,624 1,965 1,805

 ริ้อ็ยีละ 45.63 27.74 57.05 31.81 47.68 24.62 33.24 22.62

21-30	ป็ี กัำ�ลังคน 2,321 3,590 2,985 4,908 3,195 4,874 2,633 3,811

 ริ้อ็ยีละ 43.82 47.13 51.97 53.28 50.23 45.74 44.54 47.75

31-40	ป็ี กัำ�ลังคน 1,013 1,521 1,223 2,050 1,120 2,002 916 1,545

 ริ้อ็ยีละ 19.12 19.97 21.29 22.25 17.61 18.79 15.49 19.36

41-50	ป็ี กัำ�ลังคน 343 540 425 772 401 797 340 629

 ริ้อ็ยีละ 6.48 7.09 7.40 8.38 6.30 7.48 5.75 7.88

51-60	ป็ี กัำ�ลังคน 51 131 83 202 93 183 55 173

 ริ้อ็ยีละ 0.96 1.72 1.44 2.19 1.46 1.72 0.93 2.17

61	ป็ีขึ้้�นไป็ กัำ�ลังคน 16 30 17 53 22 64 3 18

 ริ้อ็ยีละ 0.30 0.39 0.30 0.58 0.35 0.60 0.05 0.23

พนักงานลัาออก

พีนักัง�นล�อ็อ็กัทั�งหมด
กัำ�ลังคน

11,466 16,269 15,992 13,641

พีนักัง�นล�อ็อ็กั 4,950 6,516 7,102 9,167 6,946 9,046 5,737 7,904

อ็ัตริ�พีนักัง�นล�อ็อ็กั ริ้อ็ยีละ 93.45 85.53 123.64 99.51 109.20 84.89 42.06 57.94

พนักงานลัาออกแบี่งตั้ามอายุ่ 

15-20	ป็ี กัำ�ลังคน 2,027 1,722 2,781 2,353 2,655 2,162 1,795 1,567

 ริ้อ็ยีละ 38.27 22.60 48.42 25.54 41.74 20.29 31.29 19.83

21-30	ป็ี กัำ�ลังคน 1,919 2,960 2,674 4,259 2,796 4,305 2,536 3,773

 ริ้อ็ยีละ 36.23 38.86 46.55 46.23 43.96 40.40 44.20 47.74

31-40	ป็ี กัำ�ลังคน 					747 1,255 1,155 1,716 1,025 1,731 934 1,661

ริ้อ็ยีละ 14.10 16.47 20.11 18.63 16.11 16.24 16.28 21.01

41-50	ป็ี กัำ�ลังคน 207 411 404 626 362 642 394 705

ริ้อ็ยีละ 3.91 5.40 7.03 6.80 5.69 6.02 6.87 8.92

51-60	ป็ี กัำ�ลังคน 43 99 70 166 88 147 73 177

ริ้อ็ยีละ 0.81 1.30 1.22 1.80 1.38 1.38 1.27 2.24

61	ป็ีขึ้้�นไป็ กัำ�ลังคน 19 32 18 47 20 59 5 21

ริ้อ็ยีละ 0.36 0.42 0.31 0.51 0.31 0.55 0.09 0.27
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GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

401-3 พันักี่งานท่ี่�ม่สิที่ธิ�ลาค่ลอด  ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง ชี้าย หญิ่ง

พีนักัง�นทั�งหมดที�มีสิทธัิ�ใน 

กั�ริล�คลอ็ด/ล�เลี�ยีงด้บุตริ

กัำ�ลังคน 5,297 7,618 5,744 9,212 6,361 10,656 10,852

 

พีนักัง�นที�ใช้สิทธัิ�ในกั�ริล�คลอ็ด/

ล�เลี�ยีงด้บุตริ

กัำ�ลังคน  215  302  356 343

 

พีนักัง�นที�กัลับม�ป็ฎิบัติง�น 

หลังจี�กัใช้สิทธัิ�ในกั�ริล�คลอ็ด/ 

ล�เลี�ยีงด้บุตริ

กัำ�ลังคน  212  292  267 285

 

พีนักัง�นที�กัลับม�ป็ฎิบัติง�น 

หลังจี�กัใช้สิทธัิ�ในกั�ริล�คลอ็ด/ 

ล�เลี�ยีงด้บุตริโดยีได้ริับกั�ริจี้�ง 

ต่อ็อ็ีกั	12	เดือ็น

กัำ�ลังคน  138  149  266 205

 

อ็ัตริ�กั�ริคงอ็ยี้่ขึ้อ็งพีนักัง�นที� 

ล�คลอ็ด/เลี�ยีงด้บุตริ

ริ้อ็ยีละ  64.19  49.34  74.72 59.77

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

	404-1 จำานวันชื่ั�วัโมงอบีรัมของพนักงาน

จีำ�นวนชั�วโมงทั�งหมด ชั�วโมง 9,447 4,120 102,671 	67,715	

จีำ�นวนชั�วโมงเฉลี�ยี	ต่อ็คนต่อ็ป็ี ชั�วโมง 

ต่อ็คน

15.14 18.72 28.56  20 

จำาแนกตั้ามรัะดับี

Management	level	(M1-UC) กัำ�ลังคน N/A N/A 146 132

Supervisor	level	(S1-S5) N/A N/A 2,203 	964	

Operation	level	(O1-O5) N/A N/A 1,246 	2,281	

หมาย่เหตัุ้ :   จีำ�นวนชั�วโมงอ็บริมขึ้อ็งพีนักัง�น	บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	บริิษััท	ป็ิโตเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	จีำ�กััด	บริิษััท	แอ็ตล�ส	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด	 

บริิษััท	โอ็ลิมป็ัส	อ็อ็ยีล์	จีำ�กััด	บริิษััท	กั�แฟพีันธัุ์ไทยี	จีำ�กััด	และบริิษััท	จีีเอ็ฟเอ็	คอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	(ไทยีแลนด์)	จีำ�กััด

ค่วามปลอดภัยและอาช่ี้วอนามัย

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

403-9 อัตั้รัาค์วัามถืี�ของการับีาดเจ็บี 

(I.F.R.) 

พีนักัง�นขึ้ับริถุขึ้นส่ง ครัิ�ง/ล้�น

กัิโลเมตริ

1.61 1.34 1.5 1.35

พีนักัง�นฝ��ยีป็ฏิิบัติกั�ริ ครัิ�ง/ล้�น

ชั�วโมง

0.75 0.47 0 2.15
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ด้านสิ�งแวดล้อม
พัลังงาน 

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

302-1 กั�ริใช้พีลังง�นท�งตริงทั�งหมด กัิโลวัตต์ N/A N/A 58,368,399 5,098,632

สำ�นักัง�นใหญ่ 262,779 237,850 218,283 210,414

พีื�นที�ป็ฏิิบัติกั�ริ N/A N/A 58,150,115 4,888,219

หมาย่เหตัุ้ : 		ป็ริิม�ณกั�ริใช้พีลังง�นไฟฟ้�ขึ้อ็งพีื�นที�ป็ฏิิบัติกั�ริคริอ็บคลุมสถุ�นีบริิกั�รินำ��มัน	(บริิษััท	 ป็ิโตเลียีมไทยีคอ็ริ์ป็อ็เริชั�น	 จีำ�กััด)	 และคลังนำ��มัน	 

(บริิษััท	พีีทีจีี	เอ็็นเนอ็ยีี	จีำ�กััด)	

กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ 

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

305-1 กั๊�ซึ่เริือ็นกัริะจีกัท�งตริง ตันค�ริ์บอ็น 

ไดอ็อ็กัไซึ่ด์ 

เทียีบเท่�

N/A N/A N/A 38,322

หมาย่เหตัุ้ :  	กั�ริป็ล่อ็ยีกั๊�ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกัในขึ้อ็บเขึ้ต	1	 นับเฉพี�ะก๊ั�ซึ่เรืิอ็นกัริะจีกัที�เกัิดจี�กักั�ริเผ�ไหม้จี�กักั�ริใช้นำ��มัน	 B10	 ในกั�ริขึ้นส่ง	 ขึ้อ็ง 

บริิษััท	พีีทีจีี	โลจีิสติกัส์	จีำ�กััด	เท่�นั�น

กี่ารรั�วไหลของนำ�ามันและสารเค่ม่

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

306-3 การัขนสู่งโดย่ใชื่�รัถืบีรัรัทุกของบีรัิษัท        

กั�ริริั�วไหลขึ้อ็งนำ��มัน	(Oil	Spill) ลิตริ 30,420 42,620 150 0

กี่ารปฏิิบัติิติามกี่ฎหมายสิ�งแวดล้อม

GRI ข้อม้ลกี่ารดำาเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

307-1 จีำ�นวนหริือ็ม้ลค่�กั�ริถุ้กัป็ริับอ็ยี่�งมี

นัยีสำ�คัญกัริณีละเมิดกัฎหม�ยี 

สิ�งแวดล้อ็ม

คริั�ง N/A N/A 0 0
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กี่ารแสดงข้อม้ลติาม ตัิวช่ี้�วัด GRI

GRI Content Index

GRI Standard Description

Sustainability Report  

(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name	of	the	organization 8

102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 9.	10

102-3 Location	of	headquarters 12 

102-4 Location	of	operations 12

102-5 Ownership	and	legal	form 14

102-6 Markets	served 10

102-7 Scale	of	the	organization 10

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 123

102-9 Supply	chain 13

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain 3

102-11 Precautionary	principle	or	approach 40

102-12 External	initiatives 	21-28

102-13 Membership	of	associations 	8

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 4,5

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 41-47

Ethics and Integrity

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 36-37	

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics 37

Governance

102-18 Governance	structure 32

102-19 Delegating	authority 16

102-20 Executive-level	responsibility	for	economic,	environmental,	and	
social	topics

15 

102-21 Consulting	stakeholders	on	economic,	environmental	and	 
social	topics

17-18	

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees 	16,32

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body 	32

102-24 Nominating	and	selecting	the	highest	governance	body 	34

102-25 Conflicts	of	interest  ริ�ยีง�นป็ริะจีำ�ป็ี	หน้�	172-187

102-26 Role	of	 the	highest	governance	body	 in	setting	purpose,	 
values,	and	strategy

16,	32	
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GRI Standard Description

Sustainability Report  

(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

Governance

102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body 36

102-28 Evaluating	the	highest	governance	body’s	performance 34	

102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental	and	social	

impacts

15,	41-47	

102-30 Effectiveness	of	risk	management	process 40

102-32 Highest	governance	body’s	roles	in	sustainability	reporting 3

102-38 Annual	total	compensation	ratio 122 

Stakeholder Engagement

102-40 List	of	stakeholder	groups 17-18	

102-41 Collective	bargaining	agreements 	68

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 17-18

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 17-18

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 19-20

Reporting Practice

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 3,	122	

102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries 3

102-47 List	of	material	topics 19

102-48 Restatements	of	information -

102-49 Changes	in	reporting 19

102-50 Reporting	period 3

102-51 Date	of	most	recent	report 3

102-52 Reporting	cycle 3

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 3

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	Standards 3

102-55 GRI	content	index 127-130

102-56	 External	assurance -
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GRI Standard Description

Sustainability Report  

(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

Economic

GRI 201: Economic Performance 

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 9-11

103-2 The	management	approach	and	its	components 10-11 

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 122

GRI 205: Anti-Corruption

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 31

103-2 The	management	approach	and	its	components 31

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 32,	36-37

205-2 Communication	and	training	about	anti-corruption	policies	

and	procedures

37

205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken 30,	37,	123

Environment

GRI 302: Energy

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 112

103-2 The	management	approach	and	its	components 112

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 114-116

302-1 Energy	consumption	within	the	organization 111,	126

GRI 305 : Emissions

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 112

103-2 The	management	approach	and	its	components 112

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 115-117

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions 126

GRI 306: Effluents and Waste

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 112

103-2 The	management	approach	and	its	components 112

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 112,	114-117

306-3 Significant	spills 126

GRI 307: Environmental Compliance

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 112

103-2 The	management	approach	and	its	components 112

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 112

307-1 Non-compliance	with	environmental	laws	and	regulations 111,	126
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GRI Standard Description

Sustainability Report  

(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

Social

GRI 401: Employment

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 68	

103-2 The	management	approach	and	its	components 68,	70

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 70

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 124

401-3 Parental	leave 125

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 82

103-2 The	management	approach	and	its	components 82

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 82-92

403-1 Occupational	health	and	safety	management	system 89,	112

403-9 Work-related	injuries 125

GRI 404: Training and Education

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 68

103-2 The	management	approach	and	its	components 68

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 74-80

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 125

404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	

programs

74-80

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 68-69

103-2 The	management	approach	and	its	components 70

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 70,	104-105

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees 104,	123
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