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10 ภาพรวมธุรกิจของ PTG
• ธุรกิจของ PTG
• สถำนที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ
• นโยบำยและกลยุทธ์มุ่งสู่ควำมยั่งยืน
• กำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
• กำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน
• กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

SDGs
27 เศรษฐกิจ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• จรรยำบรรณธุรกิจและ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
• กำรบริหำรควำมเสี่ยง
• กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน 
• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
• นวัตกรรม

53 สังคม
• กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

• กำรดูแลพนักงำน
• กำรพัฒนำพนักงำน
• ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

• กำรพัฒนำสังคมและชุมชน
80 สิ่งแวดล้อม

• กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

93 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
97 สถิติการด�าเนินงาน

102 การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI 
106 แบบสอบถามความคิดเห็น





บริษัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจ�ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ได้จดัท�ำรำยงำน
กำรพัฒนำควำมยั่งยืนขึ้นเป็นปีแรก (Disclosure 102-52) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและผลกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมำภิบำลใน
ประเดน็ส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยนืของบริษทั ทีบ่ริษทัได้ด�ำเนนิกำรเพือ่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงผู้สนใจได้รับทรำบ โดยรำยงำนกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้น ครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2562 (Disclosure 
102-50) ตำมแนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของ 
Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน
ระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) นอกจำก
นี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดเป้ำหมำยและมีกำรรำยงำนกำรด�ำเนินงำนที่
สอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืขององค์กำรสหประชำชำติ 
(United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) 
อีกด้วย

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

รำยงำนควำมยัง่ยนืฉบบันีน้�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำนเฉพำะของ
ธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2562 ดังนี้

• บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) 
• บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
• บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ�ำกัด 
• บริษัท พีระมิด ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท แอนดีส ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท แอตลำส ออยล์ จ�ำกัด
• บริษัท บีพีทีจี จ�ำกัด

เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลกำร
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
ส่วนธุรกิจอื่นอำศัยกำรก�ำกับดูแลผ่ำนคณะกรรมกำรในบริษัท

นั้นๆ ผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรดังกล่ำวจึงไม่ได้ถูกน�ำมำรวม
ในรำยงำนฉบับน้ี ทั้งน้ี บริษัทมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งพัฒนำกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน
ผ่ำนรำยงำนกำรพฒันำควำมยัง่ยนืให้ควำมครอบคลมุประเดน็ท่ีเป็น
สำระส�ำคัญและหน่วยธุรกิจให้มำกยิ่งขึ้นต่อไป 

เนื้อหาของรายงาน (Disclosure 102-54)

บริษัทได้มีกำรน�ำเสนอประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญด้ำนควำม
ยั่งยืน (Material topics) ตำมแนวทำงของ GRI Standards ทั้งนี้
เนื้อหำในรำยงำนฉบับนี้ได้ครอบคลุมประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญ
ด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทที่ผ่ำนกำรมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

การรับรองการรายงาน
เนือ้หำหลกัและข้อมลูส�ำคญัในรำยงำนฉบบัน้ีได้ถกูทบทวนและ

ตรวจสอบโดยผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท (Disclosure 102-32) 
เพือ่ให้ควำมเชือ่มัน่ว่ำเนือ้หำทีร่ำยงำนนัน้มคีวำมถกูต้องสอดคล้อง
กับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

ช่องทางการติดต่อ (Disclosure 102-53)

หำกต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม มีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำใดๆ
สำมำรถติดต่อได้ที่ 

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)
90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.: +66(0) 2168-3377, +66(0) 2168-3388 
อีเมล: cg@pt.co.th

รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนฉบับน้ีเป็นส่วนเสริมของ
รำยงำนประจ�ำปี 2562 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนฉบับนี้สำมำรถเข้ำถึง และดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.
ptgenergy.co.th

5บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Disclosure 102-14)

บริษัทให้ควำมส�ำคญักบักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีดี่ 
โดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั จำกผลกำร
ด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ ท�ำให้บรษิทัได้รบักำรประเมนิกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษัิทจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจ�ำ
ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ’’ (Excellent) เป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน (2560-2562) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Director 
หรือ IOD) และยังได้รับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

นอกจำกนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำไป
สู่สังคมอย่ำงยั่งยืน (Fuel Value to Community 
living) โดยมีกำรน�ำกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืน “SD” 
มำใช้ในกำรแบ่งปันคุณค่ำ (Shared value) และ
กำรพัฒนำคุณค่ำ (Development) เพื่อกำรส่งเสริม 
สนับสนุนนวัตกรรม และสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้
กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัหรอื Community Living 
ตลอดจนสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของ
องค์กำรสหประชำชำต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 25626



ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนในทุกๆ
มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู ่ไปกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน กำร
สร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยังคงมุ่งพัฒนำและ
ยกระดับองค์กรสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• บรษัิทได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) หรอื หุน้ยัง่ยนื ประจ�ำปี 2562 ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 2 แสดงถึงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่มีกำรด�ำเนิน
ธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล 
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) 
ควบคู่ไปกับกำรเติบโตของบริษัท เพื่อสร้ำงผลตอบแทน
ต่อเนื่องในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน และ

• รำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor 
Relations Awards) ประจ�ำปี 2562 จำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกด้วย 

ในด้ำนพนักงำนซ่ึงเป็นหนึง่ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�ำคญัในกำร
เติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืน บริษัทค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติต่อพนักงำน 

• บริษัทได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติสถำนประกอบกิจกำรดี
เด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ประจ�ำปี
2562 จำกส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ ้มครองแรงงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 5 

ส�ำหรับกำรพัฒนำทกัษะพนกังำน บรษิทัได้รบัรำงวลั Thailand 
Kaizen Award 2019 ประกอบไปด้วย

• รำงวัล Golden Award จำกผลงำน ซึ่งเข้ำประกวดใน
ประเภท Service Kaizen และ

• รำงวัล Silver Award ซึ่งเข้ำประกวดในประเภท Genba 
Kaizen จัดโดยสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับรำงวัล ASEAN Business Awards 
2019 จัดโดยสภำที่ปรึกษำธุรกิจอำเซียน (ASEAN Business 
Advisory Council : ASEAN-BAC) ถึง 3 รำงวัล ได้แก่ 

• รำงวัลประเภทธุรกิจพลังงำนขนำดใหญ่ระดับอำเซียน 
หรือ The winner under the category of 17 Priority 
Integration Sectors: Energy (Large-Tier) 

• รำงวัลส�ำหรบัธรุกจิทีม่คีวำมโดดเด่นในกำรพฒันำทรพัยำกร
มนษุย์ หรอืThe Country Winner, Skills Development 
(Large-Tier) และ

• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นเพื่อสังคมอย่ำงยั่งยืน 
หรือ The Country Winner, Sustainable Social 
Enterprise (Large-Tier) ซึ่งแสดงถึงบริษัทมีกำรส่งเสริม
กำรพฒันำทกัษะพนกังำนไปพร้อมกับกำรเติบโตขององค์กร 

อีกทั้ง บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำ
สู่สังคม เช่น กำรให้ควำมรู้กับนักเรียน นักศึกษำ ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
โดยมีกำรจัดโครงกำร CSR เพื่อสังคมต่ำงๆ มำกมำย ทั้งโครงกำร
สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บรษิทัได้มกีำรน�ำนวตักรรมมำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ เช่น 
โครงกำรปำล์มคอมเพล็กซ์ท่ีบริษัทร่วมทุน มีกำรด�ำเนินกำรผลิต
ภำยใต้หลักกำรของ Zero Waste และกำรบูรณำกำรเพื่อบริหำร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงยังให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ส่งเสรมิให้พนกังำนท�ำควำมดี ซึง่เป็นกำรส่งเสรมิกำรช่วยเหลอืสงัคม 
สอดคล้องกบัค่ำนยิมองค์กร Integrity & Ethics ท�ำทกุสิง่ให้ถกูต้อง 
เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

บริษัทต้องขอขอบพระค ุณกลุ่มผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรด�ำเนินกำรของบริษัทโดยส่งเสริม
และให้กำรสนับสนุนด้วยดีเสมอมำ ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัท
เติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวด้วยกันต่อไป 

 นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)

7บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)



วิสัยทัศน พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน� 
ผู้น�ำด้ำนบริกำรในธุรกิจพลังงำนครบวงจรของประเทศ

พันธกิจ 

สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้ำ พนักงำน และผู้ ใช้บริกำรทุกคน

บริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพ และบูรณำกำรเรื่องกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อสร้ำงรำยได้ และเพิ่มมูลค่ำให้แก่องค์กรและคู่ค้ำทุกคน

มีควำมรับผิดชอบ และสนับสนุน
กิจกรรมที่เป�นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม



ค�านิยมหลักของเรา เป�นพลังขับเคลื่อนสู�เป�าหมาย
เพื่อความสําเร็จ และการเป�นผู�นํา

CTIC
กุญเเจสู�การพัฒนาศักยภาพอย�างไม�หยุดยั้ง

กำรแสดงออกถึงควำมพยำยำม
ที่จะรับฟังและเข้ำใจลูกค้ำ 

(ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร) 
กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวังของลูกค้ำรวมทั้ง
ควำมพยำยำมที่จะตอบสนอง
ต่อควำมพึงพอใจสูงสุดของ

ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
หน้ำที่ของตนเองในฐำนะที่เป็น
สมำชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งกำร
มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน กำร
แก้ไขปัญหำ กำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น
ต่ำงๆ กับสมำชิกในทีม

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ตำมหลักจรรยำบรรณ และ

กำรแสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์
ในกำรท�ำงำน รวมทั้ง

กำรผลักดันให้สมำชิกในทีม
เคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์ และ

กฎระเบียบของบริษัท 

กำรคิดหำวิธีกำรที่จะพัฒนำ 
และประยุกต์ใช้ระบบงำน 

กระบวนกำร และขั้นตอนใหม่ๆ 
แทนที่ระบบงำน กระบวนกำร 
หรือขั้นตอนกำรท�ำงำนปัจจุบัน 
เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และพร้อมใช้งำน

ได้อยู่เสมอ

ยึดมั่นในค�านิยม คือ “CTIC”
Our ‘CTIC’ philosophy

คือ พลังขับเคลื่อนสู�เป�าหมาย

คือ พลังขับเคลื่อนสู�ความเป�นผู�นำ

คือ พลังขับเคลื่อนสู�ความสำเร็จ



ธุรกิจของ PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) (Disclosure 102-1)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PTG 

วันจดทะเบียนจัดตั้ง : วันที่ 21 มีนำคม 2531

ผู้บริหารสูงสุด : นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 1,670,000,000 บำท

ประเภทธุรกิจ : พลังงำนและสำธำรณูปโภค

กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (Disclosure 102-2)

1. ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้ำปลีก
1.1 ธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิงภำยใต้สถำนีบริกำร PT
1.2 ธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

2. ธุรกิจจ�ำหน่ำยแก๊ส LPG
3. ธรุกจิขนส่งและกำรจดักำรคลงัสนิค้ำ โดยเป็นกิจกำรขนส่งน�ำ้มนัเชือ้เพลิงส�ำหรบัสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั PT และกำรบรหิำรสินค้ำคงคลงั
4. ธุรกิจพลังงำนทดแทนและธุรกิจผลิตจ�ำหน่ำยไบโอดีเซลและน�้ำมันปำล์มบริโภค 
5. ธุรกิจระบบกำรบริหำรและซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในสถำนีบริกำร
6. ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
7. ธุรกิจให้ศูนย์บริกำรและซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ และรถเชิงพำณิชย์

ภาพรวมธุรกิจของ PTG 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Disclosure 102-2, (Disclosure 102-7))

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และบริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสำมำรถแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Product)
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท และบริษัทย่อยจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่จะเป็น

ผลติภัณฑ์ประเภทน�ำ้มนัเช้ือเพลงิส�ำหรบัยำนพำหนะต่ำงๆ สำมำรถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่

1.1 กลุ่มน�้ำมันดีเซล ได้แก่ น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ซึ่งต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “น�้ำมันดีเซล”) น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และ น�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B20

1.2 กลุ่มน�้ำมันเบนซิน ได้แก่ น�้ำมันเบนซินออกเทน 95 น�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) และน�้ำมัน 
แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “น�้ำมันเบนซิน”)

น�้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันดีเซล 
เนื่องจำกกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์เป็นกลุ่มลูกค้ำหลักท้ัง 
ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัท ปริมำณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จ�ำหน่ำย
จึงสอดคล้องกับประเภทรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น�้ำมันดีเซล ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมัน B20 เป็นกำรสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล กำรใช้พลังงำน
ทดแทน รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ บริษัทขยำยธุรกิจ
เข้ำมำในกรุงเทพ และปริมณฑลมำกขึ้น ท�ำให้สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเบนซินเพิ่มมำกขึ้นตำมล�ำดับ (Disclosure 102-6)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256210



2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น�้ำมันเชื้อเพลิง 
(Non-fuel Product)

บริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค และบริโภค ผ่ำนร้ำนสะดวกซ้ือ 
Max Mart ที่มีสินค้ำมำกกว่ำ 2,000 รำยกำร และบริษัทยังมีร้ำน
อำหำรและเครื่องดื่มที่ได้รับกำรชื่นชม และยอมรับจำกผู้บริโภคใน
เรือ่งรสชำต ิและคณุภำพ ด้วยกำรบรกิำรทีเ่ป็นกนัเองภำยใต้แบรนด์
ชือ่ กำแฟพนัธุไ์ทย, คอฟฟ่ี เวลิด์ (Coffee World), ครีม แอนด์ ฟัดจ์ 
(Cream & Fudge), นวิยอร์ก ฟิฟท์ อเวนวิ เดล ี(New York Deli 5th

Ave.), และร้ำนอำหำรไทยเชฟเอ็กเพรส (Thai Chef Express) 

นอกจำกนี้สินค้ำอุปโภค และบริโภคแล้ว บริษัทยังจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเคร่ืองคุณภำพสูงในรำคำย่อมเยำภำยใต้แบรนด์ช่ือ PT 
Maxnitron ซ่ึงเริม่เปิดตวัเมือ่ปลำยปี 2559 รวมถงึผลติภณัฑ์หล่อลืน่
เคร่ืองยนต์ชนดิต่ำงๆ และบรษิทัยงัมบีรกิำรพืน้ท่ีให้เช่ำภำยในสถำนี

สัดส่วนรำยได้
จำกกำรขำย

ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 4%

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง 96 % 

สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเบนซิน

น�้ำมันดีเซล 72 %

น�้ำมันเบนซิน 28 %

ธุรกิจค้ำส่งน�้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำ
น�้ำมันรำยอื่น และ

ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม 

(Wholesale) 6 %

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

ปริมำณกำรขำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงของธุรกิจ

แยกตำมช่องทำง
กำรจัดจ�ำหน่ำย

บรกิำร PT อกีด้วย ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัยงัได้ร่วมทนุเปิดศนูย์บรกิำร
และซ่อมบ�ำรุงรถบรรทกุและรถขนส่งขนำดใหญ่ทีค่รบวงจรแห่งแรก

ในประเทศไทยภำยใต้แบรนด์ชื่อ PRO TRUCK และศูนย์บริกำร
และซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ที่มีคุณภำพและครบวงจรจำกประเทศญี่ปุ่น 
ภำยใต้แบรนด์ชื่อ AUTOBACS ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนและรอบด้ำนมำกขึ้น 

บรษิทัยงัมกีำรให้บรกิำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้ำ และกลุ่มผู้ค้ำน�้ำมันรำยอ่ืน โดยกำร
ให้บริกำรที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น กำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงกับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีรถ
บรรทุกน�้ำมันเป็นของตนเอง และกำรให้บริกำรรับฝำกน�้ำมันแก่
ผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น

หมำยเหตุ : สถำนีบริกำรประเภท COCO คือ สถำนีบริกำรน�้ำมันประเภทนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated )โดยด�ำเนินกำรภำย
ใต้ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก โดยสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซินและ
น�้ำมันดีเซลในแต่ละสถำนีบริกำรน�้ำมัน จะแตกต่ำงไปตำมลักษณะควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน�้ำมันแต่ละแห่ง สถำนีบริกำรประเภท DODO คือ สถำนี
บรกิำรน�ำ้มนัประเภทนีจ้ะด�ำเนนิกำรโดยผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัทีไ่ด้รบัอนญุำตให้ใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำ PT จำกทำงบรษิทั หรอืเรยีกได้ว่ำเป็นเจ้ำของสทิธกิำรเช่ำในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั (Dealer 
Owned Dealer Operated) โดยสถำนีบริกำรน�้ำมันประเภท DODO จะรับซื้อน�้ำมันมำจำกบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ แก่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเหล่ำนี้ เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนี กำรลงทุน และกำรบริหำรงำน

ธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ประกอบไปด้วย 1) ผู้ค้ำส่งน�้ำมันรำยอื่น หมำยถึง ผู้ค้ำส่งน�้ำมันที่สั่งซื้อน�้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันต่อให้กับผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่น หรือผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันอิสระ หรือผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในธุรกิจ จึงมีกำรด�ำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งในธุรกิจ
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเรียกผู้ค้ำส่งน�้ำมันลักษณะนี้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำน�้ำมันประเภท Jobber”) 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันอิสระ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันขนำดเล็กที่ไม่ได้
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมันของผู้ค้ำน�้ำมันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำแสดงภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมัน หรืออำจใช้ตรำสัญญำลักษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนีบริกำร 3)ผู้ประกอบ
กำรอตุสำหกรรมทีต้่องใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในธรุกจิ เช่น ธรุกจิรบัเหมำก่อสร้ำงทีใ่ช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิส�ำหรบัเครื่องจกัรกลต่ำงๆ ธรุกิจขนส่งทีใ่ช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะ ธรุกจิกำรเกษตรทีใ่ช้น�ำ้มนัส�ำหรบั
เครื่องมือทำงกำรเกษตร และธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในกำรผลิต เป็นต้น
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) (Disclosure 102-9)

การจัดซ�้อน�ำมัน
และการขนส�ง การจัดเก็บน�ำมัน การจัดส�งน�ำมัน การตลาดและ

การขาย การบร�การ

สั่งซื้อน�้ำมันเช้ือเพลิงโดยตรงจำกโรงกลั่น
น�้ำมันไทยออยล์ ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ
คุณภำพ มำตรฐำนสูงสุด EURO 4 ด้วย
ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำมันที่  
ทันสมัย และประสิทธิภำพสูงสุด

ด�ำเนนิกำรขนส่งน�ำ้มนัเชือ้เพลงิไปยงัสถำนี
บริกำรน�้ำมัน หรือคลังน�้ำมันทั่วประเทศ 
ด้วยกองรถบรรทุกน�้ำมันของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย

จัดส่งน�้ำมันให้กับ
สถำนีบริกำรน�้ำมัน 
และลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ
ค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงที่

สัง่ซือ้น�ำ้มนัจำกบรษิัท

บริษัท มีคลังน�้ำมันเพื่อจัดเก็บน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปทั้งหมด 11 แห่ง และมีศูนย์

ปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพน�้ำมัน (LAB) 
ที่คลังน�้ำมันเพื่อตรวจสอบคุณภำพ
น�้ำมัน นอกจำกนี้บริษัท ยังมีหน่วย 

ตรวจสอบน�้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 
ส�ำหรับตรวจคุณภำพน�้ำมันที่จ�ำหน่ำยใน

สถำนีบริกำรน�้ำมัน PT

บริษัทมีฐำนลูกค้ำบัตรสมำชิก 
PT Max Card ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย เพื่อช่วย

กระตุ้นให้ลูกค้ำกลุ่ม 
เป้ำหมำยเพิ่มปริมำณกำร 

ซื้อน�้ำมันในแต่ละครั้ง

บริษัท  มีบริกำรขำยปลีกน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ ประเภท COCO และ DODO 
ผ่ำนสถำนีบริกำรกว่ำ 2,027 สถำนี 
นอกจำกนี้ยังมีบริกำรค้ำส่งน�้ำมัน รูป
แบบกำรให้บรกิำรแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ดังนี้

1. ลูกค้ำเป็นผู้รับน�้ำมันเอง

2. บริษัทท�ำกำรจัดส่งให้

กลุ่มลูกค้ำที่สำมำรถขอรับบริกำรกำร
ขำยส่ง ได้แก่ ขนส่ง, อุตสำหกรรม, 
กำรเกษตร, รับเหมำก่อสร้ำง เป็นต้น

การมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ (Disclosure 102-13)

• สมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี
• สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
• สมำชิกหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
• สมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
• สมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมัน (IESG)
• สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงำน
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 สถานที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ

บริษัทมีคลังน�้ำมันครอบคลุมหลำยพื้นท่ี เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บและส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งจำกโรงกล่ันน�้ำมันไทยออยล์มำพักที่
คลังน�้ำมันแต่ละแห่ง ก่อนกระจำยน�้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถำนีบริกำรน�้ำมันภำยใต้แบรนด์ PT ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง และลูกค้ำ
กลุ่มอุตสำหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีคลังน�้ำมันทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (Disclosure 102-3 ,Disclosure 102-4)

1. คลังน�ำมันลำปาง
ความจ� : 3.87 ล�านลิตร
เลขที่ 102 หมู� 10 ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 

4. คลังน�ำมันนครสวรรค�
ความจ� 6.65 ล�านลิตร
เลขที่ 74 หมู� 8 ตำบลม�วงหัก 
อำเภอพยุหะคีร� จังหวัดนครสวรรค� 
60130

6. คลังน�ำมันหนองแค 
ความจ� 5.30 ล�านลิตร 
เลขที่ 6 หมู� 9 ถนนพหลโยธ�น ตำบลหนองไข�น�ำ 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร� 18140

7. คลังน�ำมันแม�กลอง
และศูนย�ตรวจสอบคุณภาพน�ำมัน 
ความจ� 113.69 ล�านลิตร
เลขที่ 88 หมู� 1ถนนว�ธานว�ธ� ตำบลบางจะเกร็ง 
อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

สำนักงานใหญ� 
เลขที่ : 90 อาคารซ�ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร� เอ
ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห�วยขวาง 
เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2. คลังน�ำมันพิษณุโลก
ความจ� 7.69 ล�านลิตร 
เลขที่ 76/4 หมู�ที่ 2 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ 
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

3. คลังน�ำมันน�ำพอง
ความจ� 7.69 ล�านลิตร 
เลขที่ 291หมู� 1 ถนน มิตรภาพ 
ตำบลกุดน�ำใส อำเภอน�ำพอง 
จังหวัดขอนแก�น 40310

5. คลังน�ำมันสุร�นทร�
ความจ� 6.2 ล�านลิตร
เลขที่ 165 หมู� 6 ตำบลสำโรง 
อำเภอเมืองสุร�นทร� 
จังหวัดสุร�นทร� 32000

8. คลังน�ำมันป�กธงชัย
ความจ� 12.52 ล�านลิตร 
เลขที่ 333 หมู� 12 ตำบลง�้ว อำเภอป�กธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150

9. คลังน�ำมันชุมพร
ความจ� 26.54 ล�านลิตร 
เลขที่ 167 หมู� 1 ตำบลท�ายาง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120

10. คลังน�ำมันปากพนัง
ความจ� 19.80 ล�านลิตร 
เลขที่ 96/5 หมู� 4 ตำบลปากพนังฝ��งตะวันตก 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศร�ธรรมราช 80140

บริษัทมีรถวิ่งโอนระหว่ำงคลังโดยมีจุดศูนย์กลำงอยู่ท่ีโรงกล่ันน�้ำมันไทยออยล์ที่อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี รถวิ่งจัดส่งกระจำยไป
ตำม Fleet ต่ำงๆ ปัจจุบันมี 6 Fleet คือ คลังสระบุรี คลังปักธงชัย คลังขอนแก่น คลังล�ำปำง คลังแม่กลอง และคลังชุมพร ใช้รถเทรลเลอร์
ขนำด 3 เพลำควำมจุ 36,000 – 45,000 ลิตร ในกำรวิ่งจัดส่งเพื่อให้ได้ปริมำณมำก เพื่อให้ต้นทุนต�่ำที่สุด เพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
และก�ำไรทำงธุรกิจ

หมำยเหตุ : ในอดีตบริษัทใช้คลังน�้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน�้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน�้ำมัน และกลุ่มลูกค้ำในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) แต่
เนื่องจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่ำวไม่สูงมำก จึงไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรคลังน�้ำมัน บริษัทจึงหยุดใช้งำนคลังน�้ำมันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต ปริมำณ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงมีปริมำณมำกเพียงพอ บริษัทอำจพิจำรณำใช้คลังน�้ำมันปำกพนังเป็นจุดกระจำยน�้ำมันอีกครั้ง
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จ�านวนสถานีบริการน�้ามันแยกตามประเภท และตามที่ตั้งรายภาค (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 

ปัจจุบันบริษัทมีสถำนีบริกำร PT รวมทั้งสิ้น 2,027 สถำนี โดยแบ่งเป็น สถำนีบริกำรประเภท COCO จ�ำนวน 279 สถำนี และ สถำนี
บริกำรประเภท DODO จ�ำนวน 1,748 สถำนี

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

ภาคใต�

ภาคเหนือ
• สถานีบร�การประเภท COCO
  จำนวน 359 สาขา
• สถานีบร�การประเภท DODO
  จำนวน 72 สาขา

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

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

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

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

กรุงเทพและปร�มณฑล 
• สถานีบร�การประเภท
  COCO จำนวน 154 สาขา
• สถานีบร�การประเภท
  DODO จำนวน 5 สาขา
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กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นลูกค้ำ 
พนักงำน คู่ค้ำ สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนำธุรกิจสู่ควำมยั่งยืน บริษัทได้ผนวกเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืนเข้ำกับกลยุทธ์
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท ที่เน้นสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรเติบโตของบริษัท กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน และกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Disclosure102-20)

ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีนโยบำยกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 
(Disclosure102-29)

 มิติเศรษฐกิจ  มิติสิ่งแวดล้อม  มิติสังคม

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและประกอบ
ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมี
ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูถ้อื
หุน้ เพือ่สร้ำงและรักษำผลประกอบกำรทีดี่ 
สร้ำงควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนทำงด้ำน
กำรเงินให้กับบริษัท 

• มุง่มัน่ในกำรพัฒนำด้ำนผลติภณัฑ์และกำร
บรกิำรทีด่ ีโดยสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรม 
เพื่อตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้
แก่ลูกค้ำ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำม
สมัพนัธ์กบัลกูค้ำ

• กำรพัฒนำกลยุทธ ์กำรเติบโตอย ่ำงมี
คุณภำพ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
และกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่ดี สำมำรถ
ปรับตัวได้ภำยใต้ภำวะกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ

• มุ ่งเน้นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศ 
วิทยำอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้พลังงำน
และน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำง
เศรษฐกจิหมนุเวยีน ดแูลรักษำสิง่แวดล้อม
ในตลอดกระบวนกำรของกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
หลีกเลี่ยงกำรท�ำให้เกิด รวมถึงลดผล 
กระทบเชิงลบที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ใน 
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดย
มีแนวทำงกำรฟื ้นฟู เพื่อชดเชยผลกระ
ทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำร 
รวมถึงกำรปรับตัวเตรียมควำมพร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยน�ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ส ่งเสริมกำรปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำน 
เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรและดูแลส่ิงแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้ำง
บรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมและเป็นช่อง
ทำงให้พนักงำนร่วมกันแสดงพลังและ
จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบ
นิเวศวิทยำ รวมถึงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

• กำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผ่ำนกิจกรรมที่จัดท�ำขึ้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด และ
น�ำไปสู่กำรอยูร่่วมกนัในสังคมอย่ำงมคีวำม
สุข ควบคู่กับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value 
Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วน
ได้เสยีทกุภำคส่วน เพ่ือคณุภำพชวิีตทีด่ขีึน้

• ให้ควำมส�ำคญัในกำรดแูลพนกังำน พัฒนำ
ศกัยภำพของพนกังำน เสรมิสร้ำงศกัยภำพ
ทนุมนษุย์ เพือ่รองรบักบักลยทุธ์ของบรษิทั
ในด้ำนต่ำงๆ

นอกจำกนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวม
ถึงกำรระบุและประเมินประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญต่อธุรกิจ (Materiality) เพื่อน�ำมำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมยั่งยืน

 นโยบายและกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน
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• แนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
(Disclosure102-19, Disclosure102-22)

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร มหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำ ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำร และควำมยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะท�ำงำนก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำน และฝ่ำยจัดกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
มหีน้ำทีใ่นกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและผลกัดนักำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมยัง่ยนื โดยก�ำหนดกลยทุธ์ และ
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

คณะท�ำงำนพฒันำควำมยัง่ยนืองค์กร มหีน้ำทีใ่นกำรสนบัสนนุให้เกดิกำรพฒันำองค์กรให้เตบิโตอย่ำงยัง่ยนืโดยกำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นเลศิ
ควบคู่กับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท 
(BOD)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
(CGC)

คณะท�างานก�ากับ
ดูแลกิจการ
(CGM)

คณะท�างานพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร
(CSD)

• กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทได้มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์ โดยเน้นสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรเติบโตของบริษัท กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน และกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับชุมชนและสังคม

“Fuel Value to Community Living” สร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัธรุกจิของกลุม่บริษทั พทีจี ีเอน็เนอย ีและคูค้่ำพนัธมติรต่อไปในระยะ
ยำว สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม มกีำรแบ่งปันคณุค่ำ (Share Value) และ กำรพฒันำคณุค่ำ (Development) 
จำกภำยในสู่ภำยนอก ซึ่งรวมถึงชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่ำงๆร่วมกัน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Shared Value

Development
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้
เสีย โดยเชื่อมั่นว่ำควำมคิดเห็นและข้อแนะน�ำของผู้มีส่วนได้เสียจะ
ส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นองค์กรทีพ่ฒันำและเตบิโตได้
อย่ำงยั่งยืน พร้อมทั้งสำมำรถสร้ำงคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้
เสยีทกุภำคส่วน บรษัิทจงึได้มกีำรรบัฟังควำมคดิเหน็รวมถงึข้อเสนอ
แนะของผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงส�ำรวจควำมคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำมำวิเครำะห์ พัฒนำแผน/ แนวทำงใน 
กำรด�ำเนินงำน โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้ (Disclosure102-43)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

1. ระบุผู้ที่มีบทบาทและความส�าคัญต่อธุรกิจ

ผู ้มีส ่วนได้เสียล้วนมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเติบโตและยั่งยืน  
ดังนั้น บริษัทจึงได้ท�ำกำรวิเครำะห์โดยกำรระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ม ี
ควำมส�ำคัญต่อธุรกิจ และระบุว่ำผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำน้ันมีควำม
สัมพันธ์กับธุรกิจอย่ำงไร

2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อบริษัทท�ำกำรระบุผู ้มีส่วนได้เสียครบถ้วนแล้ว จึงท�ำ 
กำรพิจำรณำผลกระทบท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และผลกระทบ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจำกธุรกิจ เพื่อด�ำเนินกำรวำงแผนและสร้ำง
ช่องทำงมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละกลุม่อย่ำงเหมำะสมต่อไป

3. จัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ด�ำเนินกำรกำรจัดล�ำดับผู้มีส่วนได้เสียตำมระดับผลกระทบ
ที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้ำนกำรเงิน กำรด�ำเนินงำน กฎระเบียบข้อบังคับ  
ภำพลักษณ์ชื่อเสียง และควำมปลอดภัย

4. ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ด�ำเนินกำรระบุกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะองค์กร พฤติกรรมของผู้มี 
ส่วนได้เสยี และสภำพแวดล้อมของธรุกจิ และน�ำควำมคำดหวงัของ
ผู้มีส่วนได้เสียจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมมำก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ
ด้ำนควำมยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำธุรกิจที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยผลกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นจะถูกรวบรวมและวิเครำะห์โดย
คณะท�ำงำนพฒันำควำมยัง่ยนืองค์กร ก่อนกำรน�ำเสนอและรำยงำน
ต่อคณะท�ำงำนก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรเพื่อพิจำรณำ (Disclosure 102-21)

ในปี 2562 บรษิทัได้มกีำรทบทวนกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภำยใน
และภำยนอก โดยจดัล�ำดบัและแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุม่หลกั ได้แก่ 
1) ผู้ถือหุ้น 2) ลูกค้ำ 3) พนักงำน 4) คู่ค้ำ 5) ชุมชน 6) หน่วยงำน
รำชกำร และ 7) สถำบันกำรเงิน ทั้งนี้ รูปแบบกำรสื่อสำรและ
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีโดยมีรำยละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ (Disclosure 102-40, 
Disclosure 102-42 )
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความคาดหวัง หัวข้อในรายงาน

1. ผู้ถือหุ้น
(ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นกู้  
นักวิเครำะห์ สถำบันกำรเงิน)

รำยงำนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น, กำรประชุมนักวิเครำะห์, 
กำรแถลงผลกำรด�ำเนินงำนรำย
ไตรมำส, Road Show  
ในประเทศและต่ำงประเทศ

• ผลตอบแทนจำกรำคำหุ้น เงินปันผล และ
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• ผลกำรด�ำเนินงำนและกำรเติบโตของธุรกิจ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• สถิติผลกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนเศรษฐกิจ
• กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 2. ลูกค้า

(ลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำและบริกำร)

ส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ, 
พบปะลูกค้ำ, Call Center 
(1614),Whistleblowing, 
ข้อร้องเรียนลูกค้ำ,  
สื่อสังคมออนไลน์

• ได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพ ปริมำณครบถ้วน 
ตรงตำมเวลำที่ก�ำหนด ปลอดภัยในกำร
ใช้งำน 

• ได้รับบริกำรที่ดีและเป็นมำตรฐำน
• มผีลติภณัฑ์ สนิค้ำและบรกิำร ทีห่ลำกหลำย

• ควำมรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้ำ

• นวัตกรรม

3. พนักงาน
(พนักงำน และผู้บริหำร)

Employee engagement 
survey, ประชุมคณะกรรมกำร
บุคคล นำยจ้ำง/ลูกจ้ำง, ประชุม
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร, Exit 
interview, Salary survey, 
กระบวนกำรประเมินค่ำงำนและ
ทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือน, ประชุม
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย

• รำยได้ และค่ำตอบแทน สวัสดิกำร 
• ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
• กำรส่งเสริมเรียนรู้และกำรพัฒนำ
• ควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร
• ผลกำรด�ำเนนิงำนและกำรเติบโตของธุรกจิ
• มีกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน 

• กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

• นวัตกรรม
• สถิติผลกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนเศรษฐกิจ

4. คู่ค้า
(ผู้ขำยวัตถุดิบ, สินค้ำ, วัสดุ
อุปกรณ์, ผู้รับเหมำ และผู้ให้

บริกำร Outsource)

ประเมิน Supplier, Call Center 
(1614), Whistleblowing, กำร
ประชุมกับคู่ค้ำ/ผู้รับเหมำ, เยี่ยมชม
สถำนที่ประกอบกำรของคู่ค้ำ

• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นธรรม โปร่งใส 
ปฏิบัติตำมข้อตกลงตำมสัญญำ

• ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ช�ำระค่ำสินค้ำ
และบริกำรตรงตำมเวลำ 

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• กำรบริหำรห่วงโซ่

อุปทำน

5. ชุมชน
(ผู้ที่พักอำศัยอยู่รอบพื้นที่สถำน

ประกอบกำร)

ลงพื้นที่สอบถำมชุมชน, เข้ำร่วม
ประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียน
จำกคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, 
กิจกรรม Safety Week

• ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อย
มลพิษสู่ชุมชน 

• ควำมปลอดภัยในชีวิต และที่อยู่อำศัย
• กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงรำยได้ให้

ชุมชน

• กำรพัฒนำสังคมและ
ชุมชน

• กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. หน่วยงานราชการ
(หน่วยงำนรำชกำร 

ที่ก�ำกับดูแล)

เข้ำร่วมประชุมกับภำครัฐ,  
กฏหมำยใหม่, หนังสือที่ได้รับ 
จำกภำครัฐ

• ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับกฎหมำย 
และนโยบำยที่ก�ำหนด 

• ให้ควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและ
ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนรำชกำร

• จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

และกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

7. สถาบันการเงิน
(เจ้ำหนี้ผู้ให้สินเชื่อ)

กำรประชุมร่วมกับตัวแทนจำก
สถำบันกำรเงิน ผลกำรประเมินของ
สถำบันกำรเงิน

• ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมที่
ก�ำหนดในสัญญำ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ออก
โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

• จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ

• ผลกำรด�ำเนนิงำนและกำรเติบโตของธุรกจิ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• กำรบริหำรควำมเสี่ยง
• สถิติผลกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนเศรษฐกิจ
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การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

ในปี 2562 บริษัทได้ท�ำกำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำม
ยั่งยืน ตำมแนวทำงของ Global Reporting Initiative (GRI) 
โดยค�ำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อกำรประเมินและกำรตัดสินใจของผู้มี
ส่วนได้เสยี และขอบเขตของกระบวนกำรมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสยี
จะครอบคลมุผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม โดยพจิำรณำจำกควำมเกีย่วข้อง
ทำงธรุกจิ ผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรด�ำเนนิงำน และควำมพร้อม
ของข้อมูล ตลอดจนผลกระทบที่อำจส่งผลต่อภำยนอกองค์กร 

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�าคัญ

1. ระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน (Identification)

บริษัทได้ร่วมกันก�ำหนดประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกิจ ตำมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบำล โดยพิจำรณำจำก
ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ แนวโน้มของธุรกิจโลก และ
ประเด็นส�ำคัญของอุตสำหกรรมใกล้เคียง

2. จัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน  
(Prioritization)

จดัล�ำดบัควำมส�ำคัญของประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยนื โดยพจิำรณำ
จำกควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตำมควำมส�ำคัญ 3 ระดับ คือ มำก 
ปำนกลำง และน้อย โดยรำยงำนฉบับนี้จะครอบคลุมในระดับ มำก 
และปำนกลำงเท่ำนั้น

3. ทวนสอบประเด็นส�าคัญ (Validation)

รวบรวมและสรุปผลประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน เพ่ือเสนอ
ให้ฝ่ำยจดักำรทีเ่กีย่วข้องในฐำนะคณะท�ำงำนก�ำกบัดูแลกจิกำร เป็น
ผูท้บทวน พจิำรณำ รบัรองผลกำรประเมนิประเดน็ส�ำคญัด้ำนควำม
ยัง่ยนื และพจิำรณำเหน็ชอบให้มกีำรเปิดเผยในรำยงำนควำมยัง่ยนื
ประจ�ำปีของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้น�ำผลกำรประเมิน
ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ของปี 2561 มำใช้ก�ำหนดเนื้อหำใน
รำยงำน โดยได้มกีำรเปล่ียนชือ่ประเดน็ให้เหมำะสมกบัองค์กร ในมิติ
สังคม คือ ประเด็นเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ประจ�าปี 2562 (Disclosure 102-47)

ผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจ
มาก

มาก

น�อย

คว
าม

คา
ดห

วัง
ขอ

งผ
ู�มีส

�วน
ได

�เส
ีย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การบร�หารความเสี่ยง
3. การบร�หารห�วงโซ�อุปทาน
4. นวัตกรรม

5. การบร�หารทรัพยากรบุคคล
6. ความรับผิดชอบต�อลูกค�า
7. การพัฒนาสังคม/ชุมชน

8. ก�าซเร�อนกระจก
8. ก�าซเร�อนกระจก
9. พลังงาน
10. น�ำ
11. ขยะ ของเสีย และมลพิษ

4

8

11

1

7

5

2

3

6

9

10

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล�อม

นวัตกรรม

กาซเรือนกระจก

ขยะ ของเสีย และมลพิษ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาสังคม/ชุมชน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารหวงโซอุปทาน

ความรับผิดชอบตอลูกคา

พลังงาน

น้ำ
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน และตัวชี้วัด

บริษัทได้จัดล�ำดับควำมส�ำคัญออกมำเป็น 11 ประเด็น และก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืน 
GRI Standards ดังนี้

ประเด็นส�ำคัญ
ด้ำนควำมยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดของบริษัท
ควำม

สอดคล้อง
กับ GRI

ควำม
สอดคล้อง
กับ SDGsผู้ถ

ือห
ุ้น

พน
ักง

ำน

ลูก
ค้ำ

คู่ค
้ำ

ชุม
ชน

 ส
ังค

ม

หน
่วย

งำ
นร

ำช
กำ

ร

สถ
ำบ

ันก
ำร

เง
ิน

1  กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี • ผลประเมินโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน (CGR)

• จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

205-2

205-3

8,16

7  กำรพัฒนำสังคมและชุมชน • จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนำสังคม และ
ชุมชน 

• จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคม

8,11

5  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล • ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร
• จ�ำนวนพนักงำน ที่ได้รับกำร Training 

ตำม Roadmap ที่วำงไว้
• อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ

404-1

404-2
403-2

3,8,11

2  กำรบริหำรควำมเสี่ยง • กำรจัดกำร ติดตำมและทบทวนควำม
เสี่ยงระดับหน่วยงำน

102-30 8

4  นวัตกรรม • จ�ำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมด้ำน
นวัตกรรม

9

3  กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน • คู่ค้ำรำยส�ำคัญที่รับทรำบจรรยำบรรณ
ธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ

16

6  ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ • ควำมพงึพอใจของกลุม่ลกูค้ำแฟรนไชส์ 8

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• จ�ำนวนกำรถูกปรับอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
กรณีละเมิดกฎหมำยสิ่งแวดล้อม

• ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำต่อยอดขำยน�้ำมัน
ผ่ำนคลังน�้ำมัน

• ค่ำไฟฟ้ำต่อยอดขำยน�้ำมันผ่ำนสถำนี
บริกำร coco

• ค่ำน�้ำต่อยอดขำยน�้ำมันผ่ำนสถำนี
บริกำร coco

307-1

302-1

12 ,7,13

8  ก๊ำซเรือนกระจก

9  พลังงำน

10  น�้ำ

11  ขยะ ของเสีย และมลพิษ
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บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ (Disclo-
sure 102-43) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ำยของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยบริษัทมุ่งเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (SDGs) โดยบริษัท ได้
พิจำรณำแล้วพบว่ำมี 9 เป้ำหมำยที่สอดคล้องกับบริษัท ได้แก่ เป้ำหมำยที่ 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 (Disclosure 102-12 )

เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็น 
ความยั่งยืน การด�าเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 และสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ

8 : ส่งเสริมกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจที่ต่อ
เนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน กำรจ้ำงงำน 
เต็มที่ และกำรมีงำนที่
มีคุณค่ำส�ำหรับทุกคน

ส�งเสร�มการเร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

8.1 รักษำกำรเจริญ
เติบโตทำงเศรษฐกิจ

8.2 เพิ่มควำม 
หลำกหลำยทำง
เศรษฐกิจ ยกระดับ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึง 
มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและ 
สนับสนุนกำรใช้
แรงงำนในภำค
อุตสำหกรรม

กำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

• สร้ำงควำมตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใส มีควำมรับผิด
ชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

• ได้รับกำรคัดเลือกให้อยู่ใน 
รำยชื่อ Thailand 
Sustainability Investment 
(THIS) หรือ “หุ้นยั่งยืน” 
ประจ�ำปี 2561-2562 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• ได้รับกำรประเมินกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรจำกบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำ
ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อ
กันจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัไทย (Thai 
Institute of Director หรือ 
IOD)

• สร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของ
บริษัทเพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน
สร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ควำมน่ำเชื่อถือให้
กับผู้มีส่วนได้เสีย

• สร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจ 

• ลดผลกระทบต่อ 
สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• เป็นแบบอย่ำงใน
กำรด�ำเนินงำนให้
องค์กรอื่นๆ 

ควำมรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ำ

• มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำร
บริกำรลูกค้ำอย่ำงยั่งยืน

• จัดท�ำมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
และคู่มือปฏิบัติงำนส�ำหรับกำร
ให้บริกำรที่สถำนีบริกำร

• มีโครงกำร Max Camp ซึ่งเป็น
จุดพักรถส�ำหรับลูกค้ำและ 
นักเดินทำง

• พฒันำ Mobile Application 
PT Max rewards

• สร้ำงควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำกลุ่มเดิม 
และส่งเสริมกำร
สร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่

• สำมำรถควบคุม
คุณภำพของกำร
บริกำรในสถำนี
บริกำร

• ช่วยลดอุบัติเหตุ 
ท�ำให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อสังคม
และชุมชน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256222



เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็น 
ความยั่งยืน การด�าเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 และสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ

8 : ส่งเสริมกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจที่ต่อ
เนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน กำรจ้ำงงำน 
เต็มที่ และกำรมีงำนที่
มีคุณค่ำส�ำหรับทุกคน

ส�งเสร�มการเร�ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

• มีกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงำน

• สร้ำงควำมตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญของกำรบริหำรควำม
เสี่ยงรวมถึงส่งเสริมกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงในองค์กร

• สำมำรถจดักำร
ควำมเสีย่งของ
องค์กรโดยรวม
ให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได้

• ลดควำมเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อ
สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

8.5 จ้ำงงำนเต็ม
อัตรำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
เป็นงำนที่มีคุณค่ำ
ส�ำหรับผู้ชำยและ 
ผู้หญิงทุกคน รวมถึง
เยำวชนและผู้พิกำร

กำรพัฒนำ
สังคม และ
ชุมชน

• มีโครงกำรส่งเสริมอำชีพคน
พิกำรของบริษัท

• ปฏิบัติตำม
กฎหมำยในกำร
จ้ำงคนพิกำรใน
สถำนประกอบกำร

• ได้รับบริกำร/ 
กำรปฏิบัติจำก
พนักงำนของคน
พิกำรที่เป็นส่วน
หนึ่งในกำรด�ำเนิน
กระบวนกำรทำง
ธรุกิจของบรษัิท

• สร้ำงโอกำสและ
ควำมเท่ำเทียม
ทำงอำชีพให้กลุ่ม
คนพิกำรเพื่อให้
มีรำยได้ สำมำรถ
เลี้ยงดูตัวเองและ
ครอบครัวได้

• พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ที่จะเป็น
ก�ำลังในกำร
ช่วยกันพัฒนำ
เศรษฐกิจ และ
สังคมใน 
ระยะยำว

กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

• มีกำรวัดระดับควำมผูกพันของ
พนักงำนที่มีต่อองค์กรอย่ำง
สม�่ำเสมอ

• จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ในสถำนประกอบกำร เพื่อส่ง
เสริมให้พนักงำนรวมกลุ่มใน
กำรหำรือกับบริษัท

• จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น
ของพนักงำนที่มีต่อสวัสดิกำร
ปัจจุบัน และควำมคำดหวังต่อ
สวัสดิกำรในอนำคต

• พัฒนำศักยภำพของพนักงำน
ตำม Training Road Map

• ได้รับควำมคิดเห็น
จำกพนักงำนที่
หลำกหลำยในกำร
ก�ำหนดแนวทำง
พัฒนำบริษัทเพื่อ
ส่งเสริมให้มีกำร
เติบโตร่วมกับ
องค์กรไปด้วยกัน
อย่ำงยั่งยืน

• เพิ่มแรงจูงใจและ
ประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนของ
พนกังำน

พนักงำนมีควำมสุข
ในกำรท�ำงำน เป็น
แรงงำนที่มีศักยภำพ
ของสังคม ช่วยสร้ำง
และพัฒนำคุณค่ำ
สู่สังคมอย่ำงยั่งยืน 
เช่น กำรมีส่วนร่วม
กับชุมชน กำรช่วย
กันดูแลรักษำ 
สิ่งแวดล้อม กำร
มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำอำชีพให้กับ
กลุ่มผู้ต้องกำรโอกำส
ในสังคม เป็นต้น
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เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็น 
ความยั่งยืน การด�าเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 และสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ

16 : ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุข และเอื้อต่อ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม 
และสร้ำงสถำบันที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำม
รับผิดชอบ และทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงในทุก
ระดับ

ส�งเสร�มสันติภาพ
และการเข�าถึงระบบ
ยุติธรรมอย�าง
เท�าเทียม

16.5 ลดกำรทุจริต
และกำรรบัสนิบนทกุ
รูปแบบ

16.6 พัฒนำสถำบัน
ที่มีประสิทธิผล มี
ควำมรับผิดชอบและ
โปร่งใสในทุกระดับ

16.7 สร้ำงหลัก
ประกันว่ำจะมี
กระบวนกำร 
ตัดสินใจที่มีควำม 
รับผิดชอบ 
ครอบคลุมกำรมี 
ส่วนร่วมและมีควำม
เป็นตัวแทนที่ดีในทุก
ระดับกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรห่วงโซ่
อุปทำน

กำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

• มีคณะท�ำงำนก�ำกับดูแลกิจกำร
และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร เพื่อให้กำรด�ำเนินกำร
ของบริษัทเป็นไปตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
ธรรมำภิบำล และจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ

• ผ่ำนกำรต่ออำยุกำรรับรองเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต (CAC)

• มีมำตรกำรกำรรับเรื่องร้อง
เรียนและแจ้งเบำะแส โดย 
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้
ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบำะแส

• มีมำตรกำรป้อง 
กันกำรทุจริต 
คอร์รัปชัน

• ลดต้นทุนในกำร
ด�ำเนินกำร

• ลดกำรทุจริต 
คอร์รัปชันในสังคม 
ทั้งภำครัฐและภำค
เอกชน

กำรบริหำรห่วง
โซ่อุปทำน

• มีกำรจัดท�ำนโยบำยในกำร
จัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำ และ
จรรณยำบรรณธุรกิจส�ำหรับ
บริษัทคู่ค้ำ

• ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และยังให้
ควำมส�ำคัญในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคู่ค้ำ

• มีควำมโปร่งใสใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ
กับคู่ค้ำ ช่วยสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับ
องค์กรในกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน

• บริษัทคู่ค้ำด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำม
สุจริต และลดกำร
ทุจริต คอร์รัปชั่น 
สนับสนุนกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคม

9 : สร้ำงโครงสร้ำงพื้น
ฐำนที่มีควำมต้ำนทำน
และยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน

ส�งเสร�ม
อ�ตสาหกรรมที่
ยั่งยืนและนวัตกรรม

9.2 สนับสนุนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
อย่ำงรอบด้ำนและ
ยั่งยืน

9.4 ยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
และปรับปรุงให้
อุตสำหกรรมมีควำม
ยั่งยืนโดยเพิ่มกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
และใช้เทคโนโลยี
และกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ที่สะอำดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น

นวัตกรรม • มีโครงกำร พีพีพี กรีน
คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงกำรที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกำร
ด�ำเนินงำนภำยใต้แนวคิดกำร
ผลิตแบบ Zero Waste

• ได้รับรำงวัลเหรียญทองและ
เหรียญเงินจำกกำรเข้ำประกวด
รำงวัล Thailand Kaizen 
Awards 2019

• จัดตั้งส่วนงำน Business 
Innovation and Incubation 
ขึ้นมำเพื่อท�ำหน้ำที่ดูแลงำน
ด้ำนนวัตกรรมโดยเฉพำะ

• สำมำรถน�ำสิ่ง
เหลือใช้กลับมำ
ใช้ประโยชน์ได้
ทั้งหมด

• บริหำรต้นทุนให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด

• ส่งเสริมควำม
สำมำรถในกำร
แข่งขันและกำร
เติบโตของธุรกิจ

• พัฒนำสินค้ำ และ
บริกำรที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำ

• ลดปรมิำณของเสยี
ในกระบวนกำร
ผลิตที่จะส่งผล 
กระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดย
จะถูกส่งกลับเป็น
พลังงำนหมุนเวียน
ที่สะอำด

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256224



เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็น 
ความยั่งยืน การด�าเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 และสิ่งแวดล้อม
มิติสังคม

1 : ยุติควำมยำกจน
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ขจัดความยากจน

1.1 ขจัดปัญหำ
ควำมยำกจน

กำรพัฒนำสังคม 
/ชุมชน

• มีนโยบำยกำรสรรหำพนักงำน
ประจ�ำสถำนีบริกำรที่ให้ควำม
ส�ำคัญกับบุคลำกรในพื้นที่ โดย
กำรประกำศรับสมัครพนักงำน
ที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถำนี
บริกำรที่จะเปิดใหม่

• มีโครงกำร ชีวิตดี มีอำชีพ 
PT จัดให้เป็นโครงกำรที่ PT 
สนับสนุนเสริมสร้ำงอำชีพให้
คนในท้องถิ่น

• พนักงำนประจ�ำมี
ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถให้บริกำร
คนในพื้นที่ได้อย่ำง
เหมำะสม

• สร้ำงอำชีพให้กับ 
คนในชุมชนให้มี 
งำนท�ำ และ
สำมำรถ 
ดูแลตนเองได้

11 : ท�ำให้เมืองและ
กำรตั้งถิ่นฐำนของ
มนุษย์ มีควำมทั่วถึง 
ปลอดภัย พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงและ
ยั่งยืน

สร�างเมืองและ
การตั้งถิ�นฐาน
ที่ปลอดภัย

11.1 สร้ำงหลัก
ประกันกำรบริกำร
ขั้นพื้นฐำนที่เพียงพอ 
ปลอดภัย ตลอดจน
ยกระดับกำรพัฒนำ
ชุมชนแออัด

11.2 จัดให้มีกำรเข้ำ
ถึงระบบคมนำคม
ที่ปลอดภัย และ
ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน 
และพัฒนำควำม
ปลอดภัยบนท้อง
ถนน

กำรพัฒนำสังคม 
/ ชุมชน

• ส่งเสริมให้ควำมรู้และกำรฝึก
ซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงำน
ในบริษัท และบุคคลภำยนอก

• มีโครงกำรขับขี่ปลอดภัยไป
กับพีทีประจวบ เอฟซี โดย 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด 
(มหำชน)

• สร้ำงควำมปลอด-
ภัยให้แก่พนักงำน

• สร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน

• คนในท้องถิ่นมี
สภำพแวดล้อม
ควำมเป็นอยู่ที่
ปลอดภัย ช่วยลด
ปัญหำสังคม

• คุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้น

มิติสิ่งแวดล้อม

7 : สร้ำงหลักประกัน
ว่ำทุกคนเข้ำถึง
พลังงำนสมัยใหม่ใน
รำคำที่สำมำรถซื้อ
หำได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน

ให�ทุกคนเข�าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได�ตามกำลังของตน

7.2 เพิ่มส่วน
แบ่งของพลังงำน
หมุนเวียนในสมดุล
กำรใช้พลังงำน

7.3 เพิ่มอัตรำกำร 
ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ 
กำรใช้พลังงำน

พลังงำน
ก๊ำซเรือนกระจก

• มีโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ 
โดยลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
รวมถึงกำรใช้พลังงำนสะอำด

• ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์ปิด
ไฟในเวลำพักเที่ยงหรือเมื่อ
เลิกกำรใช้งำนหรือหมดควำม
จ�ำเป็นต้องใช้งำน และก�ำหนด
ช่วงเวลำเปิดปิดไฟให้เหมำะสม
กับช่วงเวลำที่ใช้งำน

• มีโครงกำรโซลำร์รูฟสถำนี
บริกำรน�้ำมัน

• มีกำรใช้น�้ำมัน B20 กับรถ
ขนส่งของบริษัท

• ปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำในส�ำนักงำน
ใหญ่ในปี 2562 
ปรับตัวลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำ

• ลดกำรใช้พลังงำน
และลดค่ำใช้จ่ำย
บริษัทลดลง

• ลดค่ำไฟฟ้ำใน
สถำนีบริกำรน�้ำมัน

• ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจำก
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

13 : ด�ำเนินกำรอย่ำง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และ
ผลกระทบ

ดำเนินการอย�างเร�ง
ด�วนเพ�่อแก�ป�ญหา
โลกร�อน

13.3 สร้ำงควำม
ตระหนักรู้และขีด
ควำมสำมำรถของ
มนุษย์และสถำบัน
ในกำรบรรเทำกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ กำรปรับ
ตัว และลดผลกระทบ

25บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็น
ความยั่งยืน การด�าเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท

ประโยชน์ต่อ
สังคม

 และสิ่งแวดล้อม
มิติสิ่งแวดล้อม

12 : สร้ำงหลักประกัน
ให้มีรูปแบบกำรผลิต
และกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื

สร�างรูปแบบ
การผลิตและ
การบร�โภคทียั่งยืน

12.2 บริหำรจัดกำร
อย่ำงยั่งยืนและใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

12.4 บริหำรจัดกำร
สำรเคมีและของ
เสียทุกประเภท
อย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

12.5 ลดกำรสร้ำง
ขยะในปริมำณมำก
โดยวิธีกำรป้องกัน 
ลดกำรใช้ รีไซเคิล
และน�ำกลับมำใช้
ใหม่

ขยะ ของเสีย 
และมลพิษ

• มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในด้ำน
สิ่งแวดล้อม ในกำรบริหำร
จัดกำรมลพิษและของเสียให้มี
ประสิทธิภำพ

• มีกำรควบคุมสำรเคมีที่เป็น
อันตรำยและส่งไปก�ำจัดโดย
บริษัทที่ได้รับอนุญำต

• มีกำรควบคุมมลพิษและของ
เสียไม่ให้เกินกว่ำค่ำที่กฏหมำย
ก�ำหนด

• มีโครงกำรยำงหล่อดอก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ยำงให้
คุ้มค่ำมำกขึ้น และช่วยลดขยะ
ของยำงที่ไม่ใช้งำนแล้ว

• บริหำรจัดกำรสิ่ง
แวดล้อมให้สอด
คล้องกับกฎหมำย

• ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ให้องค์กร

• ควบคุมมลพิษ/ 
ลดปริมำณขยะที่
จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

14 : อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำก
มหำสมุทร ทะเล และ
ทรัพยำกรทำงทะเล
อย่ำงยั่งยืน เพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน

อนุรักษ�และใช�
ประโยชน�จาก
ทรัพยากรทาง
ทะเลอย�างยั่งยืน

14.2 บริหำรจัดกำร
และปกป้องระบบ
นิเวศชำยฝั่งอย่ำง
ยั่งยืน

กำรพัฒนำ
สังคม/ชุมชน

• ในปี 2562 บริษัทมีโครงกำร
ปกป้องระบบนิเวศชำยฝั่ง
บริเวณป่ำชำยเลนใกล้คลัง
น�้ำมันแม่กลอง เพื่อส่ง
เสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่
โครงกำร พีที รวมพลัง 
รวมใจ ร่วมกันสร้ำงสุขแก่
ชุมชน เป็นโครงกำรอนุรักษ์
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
และโครงกำรพัฒนำร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนท้องถิ่น : 
ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบำง
จะเกร็ง ส�ำนักงำนบริหำรจัด
หำทรัพยำกรฯ โรงเรียนบ้ำน
ฉู่ฉี่ รพ.สต.บ้ำนฉู่ฉี่ และผู้น�ำ
ชุมชน โดยมีเป้ำหมำย สร้ำง
และพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย ให้
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อกำร
ศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำชำย
เลนของเด็กนักเรียน และส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่
ดีต่อชุมชน

• สร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรพฒันำสงัคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ระหว่ำงบริษัท กับ
หน่วยงำนรำชกำร 
ชมุชน และ
ประชำชน
ในพื้นที่

• สร้ำงและพัฒนำ
พื้นที่เป้ำหมำย ให้
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น เพื่อกำรศึกษำ
เรยีนรูร้ะบบนเิวศ
ป่ำชำยเลนของ
เด็กนักเรียน และ
ส่งผลต่อคุณภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่
ที่ดีต่อชุมชน

• เป็นต้นแบบกำร
พัฒนำพื้นที่รอบ
คลังน�้ำมันเพื่อ
ขยำยไปยังชุมชน
อื่นในพื้นที่ต่ำงๆ
ต่อไป

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256226



เศรษฐกิจ



ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

คณะกรรมกำรบริษัท ยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลัก
จริยธรรมและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้
พนกังำน เป็นคนด ีท�ำงำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส ควบคูไ่ป
กบักำรมคีวำมรับผดิชอบต่อ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ตลอดจน
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัผูล้งทนุ และสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้
เสียทุกฝ่ำย น�ำไปสู่กำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

กำรมุง่มัน่ปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีปฏบิตัติำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ด้วย
กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ช่วยส่งเสริม
กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อ
ถือและควำมเชื่อม่ัน สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ และยังช่วยลดควำม
เสีย่งด้ำนปฏบิตักิำรและกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบอกีด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนด นโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและมีกำรทบทวนทุกปี  
เพื่อให้มีควำมเป็นปัจจุบัน เหมำะสมกับภำวกำรณ์และสภำพ
แวดลอ้มทำงธรุกจิ รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวทำงทีต่ลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำงๆ ก�ำหนดขึ้นเพิ่ม
เตมิ ซึง่เป็นกำรยกระดบัแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล อกีทัง้แต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ท�ำ
หน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลให้กำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทั สอดคล้อง
กับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนควำมยั่งยืน กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3)

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Disclosure 102-18 ,Disclosure 102-22 ,Disclosure 102-23)

ฝ่ำยก�ำกับ
ดูแลกิจกำร 

ฝ่ำย Business 
Intelligence

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

ฝ่ำยควำม
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่ำย
ปฏิบัติกำร

ฝ่ำยบริหำร
Supply Chain

ฝ่ำย
กำรขำย 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ฝ่ำยจัดซื้อ 

ฝ่ำย
กฎหมำย

ฝ่ำยนโยบำยและ
กลยุทธ์องค์กร

ฝ่ำยประกันและ
บริหำรระบบ

คุณภำพ

ฝ่ำยโลจิสติกส์
น�้ำมัน

ฝ่ำย
วิศวกรรม

ฝ่ำยกำรตลำด
และลูกค้ำ
สัมพันธ์

ฝ่ำยบัญชี
 และกำรเงิน

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ส�านักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256228



ชาย 8 คน หญิง 2 คน

คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยจ�านวน 10 คน
    

3 ท่าน
อายุ
70-79 ปี

4 ท่าน
อายุ

50-59 ปี

3 ท่าน
อายุ
60-69 ปี

30%

30%

40%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหารและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ

80%
20%

40%

67%
67%

เป็นกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

เป็นกรรมการอิสระ 2 คน

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

ข้อมูลของคณะกรรมกำรบริษัท
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กำรสรรหำคณะกรรมกำร (Disclosure 102-24)

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท มีองค์ประกอบ
ตำมที่ก�ำหนด โดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ สัญชำติ ศำสนำ และอำยุ โดยจัดท�ำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยท�ำให้กำรสรรหำกรรมกำรมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

> ธุรกิจ/การจัดการ 10 คน

> เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมโดยตรง 4  คน

> เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมโดยอ�อม 3 คน

> การวางแผนเช�งกลยุทธ� 4 คน

> บัญช�-ตรวจสอบบัญช� 2 คน

> การบัญช�อื่นๆ 2 คน

> การเง�น-การบร�หารการลงทุน 1 คน

> การเง�นอื่นๆ 1 คน

> เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน

> กฎหมาย 1 คน

> การกำกับดูแลกิจการ 1 คน

> เศรษฐศาสตร� 3 คน

> การค�าระหว�างประเทศ 2 คน

> บร�หารความเสี่ยง 1 คน

> โลจ�สติกส� 3 คน

> ว�ศวกรรม 1 คน

> อื่นๆ 2 คน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256230



กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร (Disclosure 102-28)

เพือ่ให้กำรก�ำกบัดแูละกจิกำรของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำน ปีละ 1 ครั้ง โดยผลกำรประเมินของปี 2562 มีดังนี้

ชื่อคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
รำยคณะ (ร้อยละ)

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล (ร้อยละ)

คณะกรรมกำรบริษัท 99.60 100

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 98.90 100

คณะกรรมกำรบริหำร 100 100

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 100 100

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 100 100

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 98.15 100

กำรพัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำร (Disclosure 102-27)

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นพื้นฐำนส�ำหรับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ดังนี้

หลักสูตร ผู้จัดกำรอบรม จ�ำนวนคณะ
กรรมกำรที่เข้ำร่วม

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

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย

1

Design Thinking Deep Dive for Executive Board
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น 

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (SEAC)
10

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 1

หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ 
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

1

หลักสูตรเทคโนโลยีกำรแปรรูปชีวมวลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
(Biomass Recovery Technology for Economic Value Added)

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1

จรรยำบรรณธุรกิจและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
บริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมโปร่งใส และน่ำเชื่อถือ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดระดับสำกล และระดับประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติ ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีกำรทบทวนนโยบำย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร อำทิ (Disclosure 102-16)

• นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
• กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
• คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ 
• นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน 

• แนวปฏิบัติกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
• นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
• จรรยำบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ
• แนวปฏิบัติด้ำนภำษี
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• กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุรติ โปร่งใส มคีณุธรรม รบัผิดชอบต่อสังคม และผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุม่ คณะกรรมกำร
บริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทำงตรง และทำงอ้อม

นอกจำกนี้บริษัทได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมลงนำมในค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร 
ทจุรติคอร์รปัชนั เมือ่วนัที ่28 ตลุำคม 2557 และได้รบักำรต่ออำยกุำรรบัรองเข้ำเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และก�ำลังด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสู่กระบวนกำรต่ออำยุกำรรับรองต่อไป

• กำรสื่อสำรภำยในและภำยนอก (Disclosure 205-2) 

บริษัทได้มีกำรอบรม ให้กับพนักงำน โดยในปี 2562 จัดหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงำนใหม่ จ�ำนวน 279 คน และยังสร้ำง CG 
Awareness ทั้งในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน อย่ำงสม�่ำเสมอ กำรจัดให้มีกำรฝึกอบรม “หลักสูตรกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจ ให้กับพนักงำนของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน นอกจำกนี้ บริษัท
ยังมีนโยบำยกำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีกำรท�ำหนังสือแจ้งไปยัง ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีอุปกำรคุณ เพื่อขอควำมร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่  
ของก�ำนัล และจัดงำนเลี้ยงรับรอง เป็นประจ�ำทุกปี

• กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก

• บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรม วันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง…อำสำสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและ
กำรประชมุไบเทค บำงนำ ทีจ่ดัข้ึนโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) และภำคเีครอืข่ำย ทัง้ภำคประชำชน และภำครัฐได้จดั
ขึน้ เพ่ือขยำยภำคเีครอืข่ำยควำมร่วมมอืต่อต้ำนคอร์รัปชนัทัง้ในภำคประชำชน ภำครำชกำร และเอกชนให้เข้มแขง็ และมพีลงัมำกขึน้

• บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำคธุรกิจเอกชน เพ่ือใช้
ในกำรด�ำเนินงำนวิจัยในโครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำคธุรกิจเอกชน  
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) และ บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ทริส)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256232



• บริษัทเข้ำร่วมงำนประกำศเกียรติคุณจรรยำบรรณดีเด่น หอกำรค้ำไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics for Sustainable 
Development : จรรยำบรรณ น�ำ ธุรกิจยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562  ณ ส�ำนักงำน ป.ป.ช. (สนำมบินน�้ำ) จังหวัด
นนทบรุ ีซ่ึงในปีนีไ้ด้รบัเกยีรตอิย่ำงสงูจำกท่ำน ศำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุ.นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตร ีมำเป็นประธำนในพธิฯี พร้อม
ปำฐกถำพิเศษ หัวข้อ “Business Ethics for Sustainable Development” 

• กระบวนกำรรับข้อร้องเรียน (Disclosure 102-17) 

บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้บริษัทได้รับทรำบเรื่องร้องเรียนกำรกระท�ำผิด 
ทำงกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อันน�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียในทรัพย์สินของบริษัท ท้ังจำก
พนักงำนภำยใน และบุคคลภำยนอกในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน

 เว็บไซต์บริษัท www.ptgenergy.co.th
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@pt.co.th
 จดหมายธรรมดา เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)
  เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
  กรุงเทพมหำนคร 10310

สรุปผลการด�าเนินงาน (Disclosure 205-3)

ผลกำรประเมินโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน (CGR)

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

2561 2562 2562

94%

0
96%

0
95%

0

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

หมำยเหตุ : ในปี 2562 มีกำรรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจ�ำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีกำรลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีกำรแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 เรื่อง และพบว่ำไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร

33บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

จำกสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจ ซึ่งมีทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมำย กฎระเบียบ ตลอดจนเทคโนโลยีต่ำงๆ 
อกีทัง้ยงัมคีวำมเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ (Emerging Risk) ซ่ึงถอืเป็น
ควำมท้ำทำยส�ำหรับกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่บริษัทจะต้อง
เผชิญ บริษัทจึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส�ำคัญในกำร
ด�ำเนนิธรุกจิทีม่คีวำมเชือ่มโยงกนัทกุระดบั ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบั
ฝ่ำย และกระบวนกำร ซ่ึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลจะช่วยเพื่อเพิ่มโอกำสและลดควำมไม่แน่นอนของ
ผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อองค์กร และผู้มีส่วน
ได้เสียในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

ในปัจจุบันผู ้บริโภคเริ่มหันมำสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
มำกขึ้น ท�ำให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับพลังงำนต้องมีกำรปรับตัวอย่ำง
มำกเนือ่งจำกผูบ้รโิภคหนัมำใช้พลงังำนสะอำดและพลงังำนทดแทน
มำกขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรใช้ชีวิต
อย่ำงมำก ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมกำรบริโภค รวมถงึกำรใช้ชีวิตประจ�ำ
วันของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว ท�ำให้ 
ผูป้ระกอบกำรต้องผลติสนิค้ำหรือบรกิำรให้ทนัสมยั รวดเรว็ และตรง
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงถือเป็นควำมท้ำทำย
ของบรษิทัอย่ำงมำกทีจ่ะท�ำให้ธรุกจิเตบิโตได้ในสถำนกำรณ์ปัจจบุนั 
บริษัทจึงได้มีกำรปรับกระบวนกำรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น โดยใช้โมเดล SCOR (Supply Chain Operation 
Reference model) มำบรหิำร Supply Chain รวมไปถงึกำรท�ำงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนจำกวิธี Manual 
เป็นกำรใช้เทคโนโลยีหรือ Automatic มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำร
พัฒนำ Software บน Mobile Application เพื่อให้ตอบสนอง
ลูกคำ้ที่มีควำมต้องกำรควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็วมำกยิ่ง
ขึ้น นอกจำกควำมท้ำทำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีแล้ว 
ยงัมคีวำมท้ำทำยในเรือ่งของควำมผนัผวนของรำคำน�ำ้มนัทีเ่กดิจำก
ปัจจัยภำยนอก เช่น สงครำมระหว่ำงประเทศ หรือภำวะเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
ของโลกที่ค่อนข้ำงถดถอย ท�ำให้เกิดควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน 
ซึ่งท�ำให้รำคำน�้ำมันดิบโลกสูงขึ้นอย่ำงมำก แต่ส�ำหรับประเทศไทย
นั้น รัฐบำลมีกองทุนรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงช่วยรักษำเสถียรภำพของ
ระดับรำคำขำยปลีกน�้ำมันเช้ือเพลิงภำยในประเทศ ซ่ึงช่วยลดผล 
กระทบได้มำกจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทน้ันจะต้องเผชิญกับควำมเส่ียงในระดับองค์กรที่หลำกหลำย 
และอำจท�ำให้ธุรกิจไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดได้ บริษัท จึง
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยถือว่ำกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดระดับ
ควำมเส่ียง และป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคต และยงัให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิง่กบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ตำมหลักมำตรฐำนสำกล COSO ERM ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

ทั้งยังก�ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ยั่งยืน ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(Environment) สงัคม (Social) และบรรษทัภบิำล (Governance) 
หรอื ESG โดยบรูณำกำรประเดน็ด้ำน ESG กบักำรจดักำรควำมเสีย่ง
ขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ด้วย

สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบำล

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร เพื่อให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม และเพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำนคณะกรรมกำร ท�ำหน้ำที่
ในกำรก�ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ก�ำกับดูแล
และสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
สอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้ำหมำยทำงธรุกิจ ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พร้อม
ทั้งรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ ประเมิน และบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจ
สอบอย่ำงต่อเนื่อง 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256234



โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Disclosure 102-30) 

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

(ส่วนงำนบริหำรควำมเสี่ยง)
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

คณะท�ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยง

ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำรและ

กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

ผู้จัดกำรส่วน/
ผู้จัดกำรแผนก

หัวหน้ำแผนก/พนักงำน
ระดับปฏิบัติกำร

35บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Disclosure 102-11)

1. สภาพแวดล�อม
ในองค�กร

8. ติดตาม
ประเมินผล

6. จัดการ
ความเสี่ยง 5. ประเมิน

มาตรการควบคุม

กระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง
(ERM Process)7. รายงาน

ความเสี่ยง
4. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. ระบุ
เหตุการณ�

2. กำหนด
วัตถุประสงค�

ว�สัยทัศน� (Vision)

โครงการ (Project) กระบวนการ (Process)

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

ระดับปฏิบัติการ (BU level)

ระดับองค�กร (Organization level)

การสื่อสาร

ระ
บบ

สา
รส

นเ
ทศ

นโยบาย (Policy)

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

กลยุทธ�/เป�าหมายของหน�วยงาน
(Strategies & Objective)

กลยุทธ�/เป�าหมายขององค�กร
(Strategies & Objective)

พันธกิจ (Mission)

กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงระบบบริหำรควำมเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึง่มอีงค์ประกอบกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)

2) กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (Objective Setting)

3) กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)

4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

6) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Responses) 

7) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 

8) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 

นอกจำกน้ีบริษัทได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียง เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับส่วนงำนบริหำรควำมเส่ียง น�ำนโยบำย
และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงสู่กำรปฏิบัติในระดับกระบวนกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กร รับผิดชอบให้ส่วนงำน/แผนกด�ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึง ติดตำมและรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
แผนจัดกำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน ประสำนงำนและสื่อสำรเกี่ยวกับมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงไปยังผู้รับผิดชอบรับทรำบ พร้อมทั้ง  
สรุปผลเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส
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ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3, Disclosure 102-15)

ในปี 2562 บรษิทัได้ท�ำกำรระบแุละประเมนิควำมเส่ียงระดบัองค์กร จดัท�ำตวัชีว้ดัควำมเส่ียง (Key Risk Indicators : KRIs) และก�ำหนด
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ภำยใต้มำตรกำรบรหิำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม พร้อมทัง้จดัอบรมและให้ควำมรูเ้กีย่วกับกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้
กับคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจน�ำไปปฏิบัติ

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ • ควำมเสี่ยงจำกภำวะกำรแข่งขัน
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน • ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำตลำดและรำคำน�้ำมัน
• ควำมเสี่ยงในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร • ควำมเส่ียงที่เกิดสถำนกำรณ์รุนแรงที่มีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ หรือท�ำให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก

• ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ • ควำมเสีย่งจำกผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำครฐั กฎหมำย ระเบยีบ 

และข้อบังคับ

ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

บรษัิทได้ตระหนักถงึควำมเส่ียงทีอ่ำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธกุจิ ท้ังในปัจจบุนัและอนำคต หรือประเดน็ควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
บริษัทจึงได้มีกำรระบุควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม
มำตรกำรในกำรจัดกำรเพื่อรองรับกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น เช่น ควำมเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Disruptive technology) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ท�ำให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย 
ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดน�้ำมันรั่วไหลจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ควำมเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Disruptive technology)

ในยคุทีเ่ทคโนโลยกี�ำลังมบีทบำทเข้ำมำช่วยสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กบักำรใช้ชวีติประจ�ำวนัของคนเรำ ชวีติรปูแบบใหม่ในโลก
ดิจิทัลก�ำลังขยำยวงกว้ำงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ธุรกิจน้ันมีควำมเสี่ยงต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังน้ัน บริษัทจึงได้มีกำรติดตำม
เทคโนโลยใีหม่ๆ มำวเิครำะห์ผลกระทบต่อธรุกิจอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ทบทวนและปรบักลยทุธ์ของบรษิทัให้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี และควำมต้องกำรของผู้บริโภค เช่น กำรจัดท�ำ Digital Transformation Journey ให้สอดคล้องกับ Strategic Theme 
“PTG Digitalization” และกำรพัฒนำ Mobile Application ของบริษัท ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค เช่น กำร
ค้นหำท�ำเลทีต่ัง้ของสถำนบีรกิำร ตรวจสอบคะแนนบตัรสมำชิก กำรแลกแต้ม หรอืกำรโอนแต้ม ฯลฯ รวมถงึกำรน�ำระบบ RPA (Robotic 
Process Automation) มำใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อลดเวลำ ข้อผิดพลำด รวมถึงช่วยให้กำรท�ำงำนนั้นมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

37บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์วิกฤติและกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(Business Continuity Management)

จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ได้หลำกรปูแบบในปัจจบุนั ไม่ว่ำจะเป็นภัยธรรมชำตหิรอืภยัจำกมนษุย์กต็ำม ซึง่
ภัยคุกคำมเหล่ำน้ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งต่อควำมปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน สังคม ชุมชนใกล้เคียง รวม
ถึงควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์วิกฤติที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีแผนบริหำร
สภำวะวิกฤติต่ำงๆ เช่น แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันกำรก่อวินำศกรรม แผนฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ เป็นต้น โดย
ก�ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งภำยในบริษัท รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงำนรวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดควำมเชื่อมั่นว่ำหำกเกิดสถำกำรณ์วิกฤติขึ้นจะสำมำรถน�ำแผนมำปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแผนรองรับ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ไว้รองรับสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดย
มีกำรทบทวนและทดสอบแผนฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องหำก
เกิดสถำนกำรณ์วิกฤติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)

ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นควำมเส่ียงที่มีควำมท้ำทำยต่อกำรกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำก และมีแนว
โน้มที่จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกหำกมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพหรือไม่มีกำรเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เช่น ภัยแล้ง หรืออุทกภัยที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกซ่ึงส่งผลต่อปริมำณผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้กำรบริโภค
น�้ำมันผ่ำนสถำนีบริกำรในประเทศ โดยเฉพำะในภำคเกษตรลดน้อยลง หรือท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดส่งน�้ำมัน และเปิดสถำนี
บรกิำรได้ในพืน้ทีท่ีเ่กดิอทุกภยั และจำกผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศทัง้ภำครฐัและเอกชนรวมถงึสงัคมจงึมกีำร
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพื่อสนับสนุนพลังงำนสะอำดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อรองรับกับผลกระทบที่อำจเกิด
ขึ้น บริษัทจึงได้มองหำโอกำสจำกกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจปำล์มน�้ำมันครบวงจรเพื่อต่อยอด
ธุรกิจพลังงำนทดแทน ศูนย์บริกำรและซ่อมบ�ำรุงรถยนต์และรถบรรทุกขนำดใหญ่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ยังมีโครงกำรติดตั้งโซลำร์รูฟที่สถำนีบริกำร เพื่อลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดน�้ำมันรั่วไหลจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน

กำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมีเป็นหนึ่งในเรื่องที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรรองรับสถำนกำรณ์ เนื่องจำกกำรรั่วไหลของน�้ำมันและ
สำรเคมปีริมำณมำกหรอืกำรรัว่ไหลอย่ำงต่อเนือ่ง สำมำรถก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ต่อส่ิงมชีีวติ สุขภำพของมนษุย์ ตลอดจนเศรษฐกจิและสงัคม
ในพืน้ทีไ่ด้ ดงันัน้ บริษัทจงึให้ควำมส�ำคญัต่อกำรป้องกนักำรรัว่ไหล ควบคูไ่ปกบักำรเตรยีมพร้อมเพือ่ตอบสนองในกรณฉีกุเฉนิ และกำรตดิตำม
ตรวจสอบกระบวนกำรรักษำ ควำมปลอดภัย และควำมพร้อมใช้งำนของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ถัง ท่อ ให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมัน (Oil Industry Environmental 
Safety Group Association : IESG ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับมำตรฐำน และพัฒนำพนักงำนด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิโตเลียมขนำดใหญ่ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน�้ำมันรั่วไหลลง
แหล่งน�้ำ และพื้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ พร้อมกับกำรก�ำหนดมำตรกำรส�ำหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรรั่วไหลของน�้ำมัน
ลงสู่แม่น�้ำส�ำหรับคลังน�้ำมันที่สำมำรถรับน�้ำมันทำงน�้ำ ซึ่งได้แก่ คลังน�้ำมันแม่กลอง และคลังน�้ำมันชุมพร โดยมีกำรเตรียมซ้อมแผนในกำร
ขจัดมลพิษประจ�ำท่ำเรือส�ำหรับกำรขนถ่ำยน�้ำมันเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัท ตลอดจนหน่วย
งำนภำยใน รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 

สรุปผลการด�าเนินงาน

กำรจัดกำร ติดตำมและทบทวนควำม
เสี่ยงระดับหน่วยงำน

2561 2562 2562

100% 100% 100%

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

39บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)



ความส�าคัญ (disclosure 103-1)

บรษัิทให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรห่วงโซ่อปุทำน ในกำรสนบัสนนุคูค้่ำ ให้ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ตำมระเบยีบและวธีิกำรจดัหำ
ของบริษัท เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรบริหำรต้นทุน ด้ำนประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน และกำรร่วมมือกันในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่ำงต่อ
เนื่อง รวมถึงกำรมีส่วนร่วม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และน�ำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2) 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร ผู้จ�ำหน่ำย ผู้แทนจ�ำหน่ำย ผู้ให้บริกำร หรือผู้รับจ้ำง 
อย่ำงมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้ำ ให้ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โดยมีจรรยำบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ (Supplier 
Code of Conduct) เพือ่ให้คูค้่ำใช้เป็นแนวทำงกำรปฏบัิตใินกำรด�ำเนนิธรุกจิ สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดกฎหมำย และจรรยำบรรณของบรษัิท 
ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะช่วยผลกัดนัให้คู่ค้ำของบรษิทัด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ค�ำนงึถงึสทิธมินษุยชน มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน ยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และเสริมสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน

นอกจำกนี้ บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ค้ำ
หลังส่งมอบสินค้ำและบริกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรซื้อสินค้ำ กำรว่ำจ้ำงเหมำช่วง และกำรจ้ำงงำนบริกำร เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสมตำม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรคัดเลือกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรรำยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมั่นใจว่ำศักยภำพของ 
ผูข้ำยและผูใ้ห้บรกิำรปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นบญัชรีำยช่ือของผูข้ำย หรอืผู้ให้บรกิำรท่ีอนมุตัแิล้ว (Approved Supplier List) จะได้รบักำรประเมนิผล 
อย่ำงสม�่ำเสมอ 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256240



ผลการด�าเนินงาน (disclosure 103-3)

• กำรจัดกำรคู่ค้ำ

แผนงานในช่วง 2561-2564

ปี 2561 – 2563 บริษัทได้จัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจส�ำหรับ
บริษัทคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็น
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสื่อสำรจรรยำ 
บรรณธรุกจิฯ รวมถงึนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รบัชัน่ ให้แก่ 
คู่ค้ำ ในธุรกิจน�้ำมัน และธุรกิจ Non-oil ในกลุ่มคู่ค้ำหลัก เพื่อ 
ให้คูค้่ำใช้เป็นแนวปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ค�ำนงึถงึ 
สิทธิมนุษยชน เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรก�ำหนดให้คู่ค้ำบำงส่วนของบริษัท
มีส่วนร่วมในกำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ผ่ำนกำร
ตอบแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของคู่ค้ำด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท 
เพื่อให้คู่ค้ำของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้ง
บริษัทยังมีกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของห่วงโซอุปทำน
ในระดับองค์กรและระดับฝ่ำยงำนของงำนจัดซื้อน�้ำมัน งำนจัดซื้อ
ทั่วไป งำนปฏิบัติกำรคลัง งำนปฏิบัติกำรสถำนี งำนขนส่ง รวมถึง
งำนบริกำรและงำนบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำด้วย โดยบริษัทได้มี
กำรหำรือ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคู่ค้ำรำยใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุหำรอืถึงแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั เพือ่
ให้สำมำรถส่งมอบสนิค้ำและบรหิำรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ หรอืกำร
เข้ำรว่มกิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธท์ี่คู่คำ้จดัขึน้ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน จรรยำบรรณธุรกิจให้กับคู่ค้ำทุกรำยและมีกำรจัดกลุ่ม 
คูค้่ำโดยพจิำรณำจำกสดัส่วนมลูค่ำกำรซือ้สนิค้ำและบรกิำร โดยคูค้่ำ
ทีม่นียัส�ำคญัตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดจะก�ำหนดให้มกีำรลงนำมรบัทรำบ
จรรยำบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ เพื่อให้คู่ค้ำใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2563-2564 บริษัทมีแผนที่จะน�ำเทคโนโลยีมำช่วย
สนบัสนุนในกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมยัง่ยนืร่วมกบัคูค้่ำ โดยก�ำหนด
ให้มีกำรน�ำจรรยำบรรณธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ (Supplier Code 
of Conduct) และแบบประเมินตนเองของคู่ค้ำ ด้ำนบรรษัทภิบำล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) เข้ำระบบ เพื่อให้คู่ค้ำรำยใหม่ ได้

ท�ำกำรประเมินก่อนมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับบริษัท รวมถึงคู่ค้ำรำย
ปัจจบุนัได้มกีำรประเมนิตำมรอบระยะเวลำทีก่�ำหนด รวมถงึพฒันำ
เกณฑ์ประเมินควำมเส่ียงด้ำนควำมยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้ำ เพื่อน�ำไป
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนควำมยั่งยืนของคู่ค้ำรำยส�ำคัญของบริษัท 
พร้อมทั้งระบุคู่ค้ำที่ต้องได้รับกำรตรวจประเมิน ด้ำนบรรษัทภิบำล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG Audit) 

•  ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนส�ำหรับผู้รับเหมำ

บริษทัได้มกีำรจดัอบรมส�ำหรบัผูรั้บเหมำ เพือ่ให้สำมำรถปฏบัิติ
งำนได้อย่ำงถูกต้อง เข้ำใจในขั้นตอนกำรท�ำงำน ทรำบกฎระเบียบ
วิธีปฏิบัติขณะที่เข้ำท�ำงำนในพื้นที่ก่อสร้ำงของสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
ตำมคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนส�ำหรับผู้รับเหมำ โดยหัวข้อ
ในกำรอบรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้ำและระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ
ของสถำนที่ประกอบกิจกำรน�้ำมัน ระบบตู้จ่ำยน�้ำมัน ระบบบ่อดัก 
ไขมนัและรำงระบำยน�ำ้ ระบบสีท่อน�ำ้มนั กำรตดิตัง้ป้ำยเตอืนควำม
ปลอดภยัต่ำงๆ ควำมปลอดภยัเบ้ืองต้น กำรบรหิำรจดักำรขยะท่ีเกดิ
จำกกำรก่อสร้ำง เป็นต้น 

41บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



สรุปผลการด�าเนินงาน

คู่ค้ำรำยส�ำคัญที่รับทรำบจรรยำบรรณ
ธุรกิจส�ำหรับบริษัทคู่ค้ำ

2561 2562 2562

N/A 48% 70%

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

หมำยเหตุ : คู่ค้ำรำยส�ำคัญของบริษัทพิจำรณำจำกสัดส่วนมูลค่ำกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยแบ่งกลุ่มคู่ค้ำออกเป็นกลุ่มจัดซื้อน�้ำมัน กลุ่มจัดซื้อทั่วไป และกลุ่ม
จัดซื้อวิศวกรรม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256242



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

ด้วยควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรในปัจจุบันและอนำคต บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษำคุณภำพของสินค้ำ และบริกำร สร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเช่ือถือ และไว้วำงใจเม่ือมีกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท ผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้ในอนำคต นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำที่ได้รับบริกำรแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ในเชิงธุรกิจ เช่น ภำพลักษณ์ที่ทันสมัย กำรลดต้นทุนในด้ำนต่ำงๆ ในระยะยำว และนวัตกรรมกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำร่วมกับคู่ค้ำและพันธมิตร เป็นต้น 

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

บรษัิทมแีนวทำงกำรบรหิำรลกูค้ำสมัพนัธ์เพือ่ตอบสนองควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ เช่น กำรจดักจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบั
ลูกค้ำ กำรรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำในระบบ Voice of Customer จำกหลำกหลำยช่องทำง อำทิ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือ PT Call Center ผ่ำนกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำในแต่ละปี และผ่ำนทำงผู้แทนขำยจำกข้อมูล Inquiry และ Complaint 
ของลูกค้ำในระบบ Customer Relationship Management (CRM) ซึ่งมีกำรบันทึกประวัติและรำยกำรกำรซื้อของลูกค้ำ เป็นต้น และอีก
หนึ่งเครื่องมือส�ำคัญ ที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำยสำขำ และเดินหน้ำขยำยธุรกิจ Non-oil ได้อย่ำงรวดเร็ว คือ บัตรสมำชิก “Max Card” ที่
แต่เดิมท�ำหน้ำที่เป็นบัตรที่สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ซึ่งนับจำกนี้บัตรสมำชิกใบนี้ จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อม
ต่อสินค้ำ-บริกำรต่ำงๆ ส�ำหรับบริษัทในเครือ และพันธมิตรคู่ค้ำกับลูกค้ำเข้ำด้วยกัน โดยฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ได้มำ ถือเป็น Big Data ที่จะน�ำ
มำวิเครำะห์ เพื่อท�ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในวันนี้ และในอนำคต เพื่อต่อไปจะได้น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่ “ตรงใจ” 
ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม (segment) แต่ละรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ได้

CRM

Finance Marketing

SaleAnalysis

Customer
Service

Implementation
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•  กำรให้บริกำรลูกค้ำ 

เพื่อยกระดับมำตรฐำน ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด และ 
กำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพแก่ลูกค้ำที่มำใช้บริกำร รวมถึงมุ่งสร้ำง 
กำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศของสถำนีบริกำร บริษัทจึงได้จัดท�ำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร และคู่มือปฏิบัติงำนส�ำหรับกำรให้บริกำร
ที่สถำนีบริกำร เพื่อควบคุมคุณภำพของกำรบริกำรในสถำนีบริกำร 
โดยใช้วิธีกำรตรวจประเมินผลตำมมำตรฐำนบริกำรตำมระบบ 
mystery shopper ซึ่งจะด�ำเนินกำรทุกเดือน และน�ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรท่ีสถำนีบริกำรเพื่อส่ง
มอบกำรบริกำรที่ดีให้กับลูกค้ำต่อไป

อีกทั้ง บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำร โดยปลูกฝังถึงกำร
ให้บริกำร (Service Mind) กับผู้แทนขำย และมุ่งเน้นบริกำรที่ใส่ใจ
ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น ด้วยควำมรวดเร็ว และดูแลลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ 
มีกำรติดตำมลูกค้ำหลังจำกพบปัญหำ และได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
เรยีบร้อยแล้ว เพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจหลงัได้รบักำรแก้ไขปัญหำ 
เข้ำตรวจเย่ียมและให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้ำแฟรนส์ไชส์ในเรื่องของ
กำรควบคุมคุณภำพน�้ำมันในสถำนีบริกำร เพื่อรับประกันว่ำน�้ำมัน
ที่ส่งมอบให้กับลูกค้ำมีคุณภำพสดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรบริกำรลูกค้ำแฟรสไชส์ โดยให้ผู้จัดกำรขำยเข้ำมำ
อบรมมำตรฐำนกำรบรกิำร และน�ำไปถ่ำยทอดให้กบัลกูค้ำ เพือ่รกัษำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรทีเ่หมอืนกนัทัว่ประเทศ อกีทัง้ เพือ่รกัษำฐำน
ลูกค้ำ บริษัทจึงได้มีกำรก�ำหนดเกณฑ์ในกำรแบ่งเกรดลูกค้ำ เพื่อให้
สิทธิประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน

•  กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนบริกำร 

ปัจจุบันบริษัทมีช่องทำงในกำรรับเรื่องข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะกำรบริกำรผ่ำนหลำยช่องทำง อำทิเช่น สถำนที่เข้ำรับ
กำรบริกำร, PT Call Center 1614, Facebook และ PT Mobile 
Application เป็นต้น และในปี 2562 บริษัทได้ท�ำกำรเพิ่มช่อง
ทำงในกำรรับข้อร้องเรียนเพิ่มเติมผ่ำนทำงเว็บไซด์ โดยจะมีกำร
แก้ไขปัญหำ รับฟังข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน เพื่อตอบสนองและ
แก้ไขข้อร้องเรียน โดยค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

•  กำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ 

บรษิทัให้ควำมส�ำคญัและเคำรพต่อข้อมลูควำมเป็นส่วนตวัของ
ลกูค้ำ กำรรกัษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยในถือเป็นข้อก�ำหนด
ส�ำคัญในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยจะต้องเคำรพ
ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ ทั้งข้อมูลทำงด้ำนกำรตลำด กำร 
สั่งซื้อและกำรให้บริกำร ข้อมูลลูกค้ำจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ และ
กำรเข้ำถึงข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงโดยบุคคลที่ได้รับสิทธิเท่ำนั้น ทั้งนี้  
หำกจะใช้เปิดเผย หรอืถ่ำยโอนข้อมลูดงักล่ำวไปยงับคุคลอืน่ จะต้อง
ไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย และจะต้องได้รับควำมยินยอม
จำกบุคคลผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลล่วงหน้ำอีกด้วย

•  กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  

บริษัทมีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำประจ�ำปี โดยมี
กำรจัดตั้งคณะท�ำงำนส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพื่อปรับปรุง
คณุภำพกำรบรกิำรลูกค้ำอย่ำงยัง่ยืน โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส�ำรวจ 
คือ กลุ่มลูกค้ำแฟรนไชส์ ซึ่งกระบวนกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของลูกค้ำด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนที่เป็นกลำง ด้วยวิธีกำรท่ีได้
มำตรฐำน ครอบคลุมกระบวนกำรเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภำพและ
ปริมำณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส และผลกำรส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจโดยรวมของลูกค้ำจะน�ำเสนอต่อผู้บริหำรภำยใน 1 
เดือนหลังได้รับผลส�ำรวจ ทั้งน้ี หำกมีข้อเสนอแนะจำกกำรส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจที่สำมำรถน�ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนจะ
น�ำมำวิเครำะห์ และใช้เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนดแผนกำรพัฒนำ
ปรับปรุงและแผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี ซึ่งได้แก่ กำรบริหำร
จัดกำร คุณภำพ กำรบริกำร กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร และ
ควำมปลอดภัย เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง
และตรงประเด็น 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256244



ผลการด�าเนินงาน (Performance) (Disclosure 103-3)

บรษัิทได้มกีำรพฒันำระบบ CRM (Customer Relationship Management) มำใช้เพ่ือท�ำกำรตลำด และส่งเสรมิกำรขำย และรองรบั
สมำชกิบตัรสะสมแต้ม PT Max Card จำกกำรเตมิน�ำ้มนัในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั ท่ีจะมจี�ำนวนสมำชกิเพิม่มำกขึน้ในอนำคต โดยทำงบรษัิทได้
น�ำข้อมูลจำกระบบ CRM มำใช้วิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรบันทึกสะสมแต้ม 
และกำรแลกของรำงวัล และในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัว PT Max Card โฉมใหม่ เชื่อมแบรนด์ดังกว่ำ 100 รำยไว้ในบัตรเดียว เป็นบัตร
สมำชิกที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ชีวิตภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Connecting Life’s Benefit เชื่อมได้หลำยที่ ดีลดีๆ ก็มีเยอะ”โดยเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรสะสมแต้มและแลกแต้มกบัพนัธมติรทีห่ลำกหลำย ซ่ึงไม่ได้เป็นเพยีงบตัรสะสมคะแนนในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัอกีต่อไป แต่เป็น
บัตรที่เชื่อมโยงทุกไลฟสไตล์เอำไว้ในบัตรเดียว โดยจะเจำะฐำนลูกค้ำใหม่ในกลุ่มคนเมืองมำกขึ้น อีกทั้ง เพื่อสร้ำงกิจกรรมผ่ำนแพลตฟอร์ม
ของพีที แมกซ์กำร์ด และกำรให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบและตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่ำงแท้จริง

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

ของวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท�ำให้บริษัทประสบผล
ส�ำเร็จ และมีค่ำนิยมหลัก CTIC ประกอบด้วย Customer Service, 
Teamwork, Integrity& Ethics, Continuous Improvement 
ที่เป็นพฤติกรรมขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้ำหมำย ผลักดันให้พนักงำน
ปรับใช้ในกำรท�ำงำน ตั้งแต่ปี 2560 ทำงบริษัทได้ริเริ่มโครงกำร 
PT Service Volunteer Ep.1 และปี 2562 บริษัทก็ยังด�ำเนิน
กำรโครงกำร PT Service Volunteer Ep.2 ปีที่สอง ในกำรรักษำ
วัฒนธรรมขององค์กร เป็นโครงกำรที่เปิดรับสมัครอำสำสมัคร 
(Volunteer)จำกพนักงำนที่ประจ�ำส�ำนักงำนใหญ่มำร่วมให้บริกำร
ลูกค้ำที่สถำนีบริกำรน�้ำมันและ LPG ของ PT สำขำเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร) 
โดยกำรมำเป็นอำสำสมัคร (Volunteer) ในกำรบริกำร พูดคุยกับ
ลูกค้ำทุกวันเสำร์ 8.00 – 12.00 (ยกเว้น วันเสำร์ที่ติดวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) ซึง่เป็นวนัหยดุของพนกังำน ในระยะเวลำ 4 เดอืน ตัง้แต่เดอืน
มีนำคม – มิถุนำยน 2562 เพื่อให้พนักงำนได้รับรู้ ตระหนักถึง และ
เข้ำใจในเรื่องของกำรบริกำร นอกจำกน้ันยังช่วยส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนในส�ำนักงำนใหญ่และสถำนี
บริกำร ท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนเป็นทีม และเกิดพฤติกรรมกำรท�ำงำน
ตำมวิถี PTG Way รวมถึงกำรพัฒนำกำรบริกำรให้เข้ำถึงลูกค้ำมำก
ยิ่งขึ้น โดยมีพนักงำนเป็นสื่อกลำงของกำรบริกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำ
หมำยขององค์กรในกำรก้ำวไปเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ 

ในคร้ังนี ้ทำงบรษัิทได้ด�ำเนนิกำรโครงกำรตำมวตัถุประสงค์ เพือ่
ประโยชน์ของลูกค้ำและองค์กร ดังนี้

• เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรและยอดขำยของสถำนี
บริกำรน�้ำมัน

• เพื่อเพิ่มยอดสมำชิก Max Card ของลูกค้ำใหม่และรักษำ
ฐำนลูกค้ำเดิม และน�ำมำสู่ยอดขำยที่เพิ่มขึ้น

• เพือ่ส�ำรวจควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของลกูค้ำเพือ่น�ำมำพฒันำ
และปรับปรุงด้ำนกำรบริกำร

• เพื่อพัฒนำด้ำน Customer Service และ Continuous 
Improvement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
กำรบรกิำร (PTG Way) ในกำรส่งมอบกำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ
แก่ลูกค้ำ สถำนีบริกำรน�้ำมันและLPG ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ทั้งหมด 145 สถำนี

กระบวนกำรในกำรให้บริกำรจะมีกำรอบรมก่อนลงปฏิบัติ
ที่สถำนีบริกำร โดยจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกำรท�ำงำนในสถำนี
บริกำรเบื้องต้น หลักกำรกำรบริกำรลูกค้ำและวิธีกำรเข้ำหำลูกค้ำ 
รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษของโครงกำร PT Service Volunteer ที่จัด
เตรียมไว้ให้กับลูกค้ำในช่วงด�ำเนินโครงกำร เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรบริกำรของผู้เป็นอำสำสมัคร (Volunteer) โดยโปรโมช่ันพิ
เศษของโครงกำร PT Service Volunteer ที่แจกของพรีเมี่ยมให้
กับลูกค้ำ จะเป็นของที่ทำงบริษัทตั้งใจจัดหำมำส่งมอบให้กับลูกค้ำ
เป็นพิเศษ ด้วยกำรสั่งผลิตเฉพำะและออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
โดยพนักงำนของบริษัท นอกจำกนี้ ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรม
โครงกำรก็มีกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรจัดกิจกรรม CEO 
Town Hall เป็นต้น
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ของพรีเมี่ยมโครงการ 
PT Service Volunteer

 ไข่เค็มบำงเลน  ล�ำไยอบแห้ง
เนื้อสีทอง เกรด 4A

 กล้วยอบกรอบ

สรุปผลการด�าเนินงาน

ควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำแฟรนไชส์

2561 2562 2562

86.4% 86.6% 80%

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

หมำยเหตุ : กลุ่มลูกค้ำแฟรนไชส์ หมำยถึง เจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน�้ำมัน (Dealer Owned Dealer Operated) โดยสถำนีบริกำรน�้ำมันประเภท DODO จะรับซื้อน�้ำมันมำจำกบริษัท 
และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมันเหล่ำนี้ เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนี กำรลงทุน และกำรบริหำรงำน
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ความส�าคัญ (disclosure 103-1)

บรษิทัได้มกีำรส่งเสรมิกำรน�ำนวตักรรม และเทคโนโลยรีวมทัง้
กำรร่วมมือกับคู่ค้ำ มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนผ่ำน
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทให้
ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่กับกำรสร้ำงฐำนส�ำคญัขององค์กรผ่ำนกำรปลูก
ฝังแนวคดิแห่งกำรคดิค้น และสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพ่ือรองรบักบักำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้ำทำยใน
กำรด�ำเนนิธุรกจิไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีสงัคม หรอื
สิง่แวดล้อม โดยมกีำรบรหิำรจดักำรนวตักรรม พฒันำจำกธรุกจิเดมิ
ที่มีอยู่ ธุรกิจที่ใกล้เคียง และธุรกิจใหม่ เนื่องจำกปัจจัยดังกล่ำวเป็น
กุญแจส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรบนพื้นฐำนของควำมรู้ เพื่อสร้ำง
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั กำรเติบโตทำงธรุกจิทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิ
และวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กร พร้อมยกระดับคุณภำพชีวิตของ
คนไทยให้ดีขึ้น ให้เติบโตและก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกันได้อย่ำงยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (disclosure 103-2)

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร 
จึงก�ำหนดแนวทำงจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงอย่ำง 
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) อย่ำงเป็นระบบ โดยมี 
เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม หรือวิธีกำรท�ำงำน
รูปแบบใหม่ที่ดีกว่ำเดิม เกิดกำรค้นพบสินค้ำ และบริกำรใหม่ที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆ ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพแวดล้อมทำง
ธรุกิจอยูต่ลอดเวลำ โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึง่ในนโยบำยคณุภำพ
ขององค์กร ทีมุ่ง่เน้นให้พนกังำนทกุระดบัมส่ีวนร่วมด�ำเนนิกจิกรรม
เชิงปฏิบัติเพื่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำน และเกิดกำรพัฒนำอย่ำง 
ต่อเนื่อง อำทิ 

•  กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion)

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้เสนอแนะแนวคิด เพื่อ 
“ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน” ปัจจุบันให้ดีขึ้น และลดควำม
สูญเปล่ำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนกำร เช่น ลดของเสีย ลดเวลำ
กำรว่ำงงำน เพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรท�ำงำน โดย

นวัตกรรม
เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิด
เห็น โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนของตนเอง 

•  กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) 

บริษัทได้น�ำกิจกรรมไคเซ็น เข้ำมำเป็นกิจกรรม ”พัฒนำระบบ
งำน” ทั้งฝ่ำยปฏิบัติกำร และฝ่ำยสนับนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท�ำงำนให้ดยีิง่ขึน้ และเน้นย�ำ้ค่ำนยิมขององค์กรด้ำนกำรพฒันำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกพนักงำน เป็นกำร
เปิดโอกำสและกระตุ้นให้พนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรน�ำ
เสนอข้อคิดเห็น และกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนในแต่ละหน่วยงำน  
เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นระบบแบบแผนมำกขึ้น มีกำรสร้ำงสรรค ์
ผลงำน และสำมำรถต่อยอดเป็นนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถ
ลดระยะเวลำในกำรท�ำงำน ส่งผลให้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนใน
กำรท�ำงำนทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ

• นวัตกรรมเริ่มต้นที่ “คน”

ลงทุนกับการเรียนรู้

บริษัทส่งเสริมกำรเรียนรู้ และฝึกฝนบุคลำกรในทุกระดับ  
โดยเฉพำะระดับผู้บริหำรผ่ำนกำรเรียนรู้มำกมำยหลำยรูปแบบที่ได้
จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรอบรม กิจกรรมต่ำงๆ และแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ Your Next You ที่ได้รับรองหลักสูตรจำกสถำบัน 
ด้ำนกำรเรียนรู้ชั้นน�ำระดับโลกรวมถึงมหำวิทยำลัยชั้นน�ำอย่ำง 
d.school มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำและ
อีกมำกมำย
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มุ่งเน้น “กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยน” โดยเริ่มตั้งแต่กำรกระตุ้นให้บุคลำกรของบริษัทตื่นรู้ และเข้ำใจในสถำนกำรณ์ปัจจุบันและ 
แนวโน้มในอนำคต พร้อมร่วมกันออกแบบวิธีกำรท�ำงำน วำงแผนกำรสร้ำงคนสร้ำงองค์กรให้พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ตัวอย่ำงเช่น แนวคิด Human Centric วิธีท�ำงำนด้วย Design Thinking และเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถ
แสดงศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่ผ่ำนกำรผลักดันของเหล่ำผู้บริหำรที่มีควำมเข้ำใจ และทัศนคติแบบ Growth Mindset / Outward Mindset 
ที่พร้อมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน เป็นต้น 

เหล่ำนีถ้อืเป็นกำรลงทนุด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรและองค์กร เพือ่เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ด้วยกำรละทิง้
รูปแบบกำรท�ำงำนแบบเดิมสู่วิถีแห่งกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ที่มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เข้ำใจมำกขึ้น เพื่อน�ำเสนอกำรแก้
ปัญหำ สินค้ำ และบริกำรที่ตอบโจทย์ตอบควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ รวมถึงชุมชนต่ำงๆ ในสังคมไทยได้อย่ำงแท้จริง

ลงแรงกับการท�าความเข้าใจ
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Design Thinking คือ หนึ่งในกระบวนกำรส�ำคัญส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่พีที โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่ บริษัทให้ควำมส�ำคัญ
ทีส่ดุ คอื กำรท�ำควำมเข้ำใจ (Empathy) อย่ำงลกึซึง้และรอบด้ำนเกีย่วกบัปัญหำต่ำงๆ ทีส่ะท้อนวถิชีวีติของผูค้นด้วยมมุมองแบบนวตักรรม
ที่สำมำรถพลิกผันปัญหำกลับมำเป็นโอกำสที่พีทีจะสำมำรถช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เขำเหล่ำนั้นมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

Design Thinking Process

EMPATHIZE

EMPATHIZE
Develop a deep
understanding of
the challenge

DEFINE
Clearly articulate
the problem you
want to solve

IDEATE
Brainstom potential
solutions, select, and
develop your solution

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

TEST
Engage in a short-
cycle testing process
to refine and improve
your solution

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

ผลการด�าเนินงาน (disclosure 103-3)

• Process Innovation & Improvement

เพ่ือให้กำรด�ำเนินนโยบำยและกลยุทธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บริษัทได้ส่งเสริมนวัตกรรมด้ำน
กระบวนกำรใหม่ (Process Innovation) โดย เริ่มต้นจำกกำร
ให้พนักงำนเปลี่ยนแปลงงำนของตนเองให้เป็นอัตโนมัติ และน�ำ
เทคโนโลยีมำช่วยให้กำรท�ำงำนสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
ก้ำวแรกสูก่ำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้งำนให้มำกขึน้ในอนำคต และถอืเป็น
ก้ำวแรกในกำรท�ำ Digital Transformation ภำยในองค์กร โดยมี
RPA (Robotic Process Automation) เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเปลี่ยน 
Business Process ที่เคยมีอยู่ให้เป็นอัตโนมัติ โดยกำรแปลง
กระบวนกำรกำรท�ำงำนซ�ำ้ๆ ทีม่อียูเ่ดิมให้เป็นอตัโนมตัเิพือ่ลดภำระ
กำรท�ำงำนของพนักงำน และลดควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นเป็นหลัก

นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมประกวด 
Thailand Kaizen Award ประจ�ำปี 2562 ท�ำให้ผลงำน “เพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร Stock น�้ำมันเครื่องท่ีคลังและสถำนี
บริกำร” ซ่ึงเป็นผลงำนจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยปฏิบัติกำรคลัง 
ฝ่ำยจัดซื้อ และฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับรำงวัล “Golden 
Award” จำกกำรเข้ำประกวดในประเภท Service Kaizen และ
ผลงำน “ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรยกเกียร์รถบรรทุก” ซึ่งเป็น
ผลงำนจำกฝ่ำยโลจสิตกิส์น�ำ้มนัได้รบัรำงวลั “Silver Award” จำกกำร
เข้ำประกวดในประเภท Genba Kaizen ซ่ึงนบัว่ำเป็นกำรได้รบัรำงวลั
อย่ำงต่อเนือ่ง 4 ปีตดิกนัของบรษิทั โดยผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวลัเหล่ำนี้

จะถูกน�ำมำพัฒนำกำรบริหำรงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพย่ิงๆ 
ขึน้ไป ทัง้นี ้บรษิทัจะไม่หยดุพฒันำศักยภำพของพนกังำนและบรษิทั 
เพื่อส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256250



• Service Innovation

บริษัทมุ่งหวังที่จะส่งมอบคุณค่ำให้กับลูกค้ำ ผ่ำนกำรรับรู้และ
เข้ำใจถึงควำมต้องกำรและกำรใช้ชีวิตของลูกค้ำท่ีเป็น คนขับรถ
บรรทกุ หรือรถขนส่ง จำกกำรใช้ประโยชน์จำกพืน้ทีข่องสถำนบีรกิำร
น�ำ้มนั PT ในกำรส่งเสรมินวัตกรรมด้ำนบริกำรรปูแบบใหม่ (Service 
Innovation) จึงท�ำให้เกิด PT MAX CAMP ต้นแบบที่พักรถ 
ครบวงจรแห่งแรกในไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น�ำไปสู่ศูนย์รวมของสังคม
ใหม่ๆของผู้ที่ขับรถทำงไกล หรือขับรถมำคนเดียว สำมำรถเข้ำมำ
แวะพักผ่อนเพื่อใช้บริกำรได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ปัจจุบันมีทั้งหมด 
11 สำขำทั่วประเทศ โดยจะให้บริกำร พัก-นอน-อำบน�้ำ-มีห้องน�้ำ 
และห้องอำบน�ำ้แยกกนัเป็นสดัส่วน มบีรกิำรเก้ำอีน้วดหยอดเหรยีญ 
โต๊ะทำนข้ำว ทวี ีคอฟฟ่ีบำร์ และเครือ่งซักผ้ำบรกิำร นอกจำกนัน้ยงัมี
ห้องนอน แบ่งเป็นชำย 13 ห้องนอน หญงิ 9 ห้องนอน ซึง่เปิดบรกิำร
ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อควำมปลอดภัย  
ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้

 เพียงแค่มีบัตร PT MAX CARD เท่ำน้ัน ถือได้ว่ำสถำนี
บริกำร PTแห่งนี้ ให้บริกำรครบวงจร เพรำะนอกจำกจะมีสถำนี
บริกำรน�้ำมัน ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถบรรทุกครบวงจร “PRO TRUCK” 
ศนูย์บริกำรพักรถ“PT MAX CAMP” แล้ว ยงัมร้ีำนสะดวกซือ้ “Max 
Mart” และร้ำนกำแฟพันธุ์ไทย อีกด้วย

• Business Innovation

ตลอดปี 2562 เรำได้เริ่มต้นท�ำกำรค้นหำและท�ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำ รวมถึงควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำและสังคมในหลำก
หลำยมิติ โดยได้มีกำรจัดตั้งส่วนงำน Business Innovation and 
Incubation ขึ้นมำเพื่อท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนนวัตกรรม
โดยเฉพำะ เพ่ิมเติมจำกที่ทุกส่วนงำนในองค์กรที่ได้มีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท�ำงำน สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
บคุลำกรทกุคนในส่วนงำน Business Innovation and Incubation 
จะได้รับกำรฝึกอบรบและผ่ำนหลักสูตร Design Thinking จำก 
d.school มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดและกำรท�ำงำนในเชิงนวัตกรรม

ปัจจุบัน มีโครงกำรด้ำนนวัตกรรมมำกมำยอยู่ในระหว่ำงกำร
ศกึษำ ทดลอง และขยำยผล ด้วยควำมมุง่มัน่ผ่ำนภำรกจิเดยีวกัน คอื 
กำรเชือ่มต่อและยกระดบัคณุภำพชีวติของคนไทยผ่ำนสินค้ำ บรกิำร
และกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัทเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

51บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



นอกเหนือจำกกิจกรรมต่ำงๆท่ีกล่ำวไปแล้วข้ำงต้น บริษัทได้
ส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model Innovation) โดย
ขยำยกำรด�ำเนินงำนไปสู่ธุรกิจพลังอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรในกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรพลังงำนในอนำคต โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรร่วม
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ และเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตของประชำกร 

บริษัทได ้ร ่วมลงทุนกับบริษัท ท ่ำฉำงสวนปำล์มน�้ำมัน
อุตสำหกรรม จ�ำกัด และบริษัท อำร์ ดี เกษตร พัฒนำ จ�ำกัด ผู้ผลิต
ต้นกล้ำปำล์มน�้ำมันรำยใหญ่ จัดตั้ง บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ�ำกัด (PPP) เพื่อด�ำเนินโครงกำรปำล์มน�้ำมันครบวงจร หรือที่เรียก
ว่ำ ปำล์มคอมเพล็กซ์ (Palm Complex ) ซึ่งบริษัท พีทีจี ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ท่ำฉำงสวนปำล์มน�้ำมันอุตสำหกรรมฯ ร้อยละ 
50 และอำร์ ดี เกษตร พัฒนำฯ ร้อยละ 10 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิต 
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันปำล์ม โดยโครงกำรน้ี เป็นโครงกำร
ปำล์มน�้ำมันครบวงจร (Palm Complex) ซึ่งเป็นโครงกำรแห่งแรก
ในประเทศไทยที่รวมกำรผลิตทุกขั้นตอนไว้ในท่ีเดียวกัน ตั้งแต่
กำรหีบผลปำล์มสดจนถึงกำรได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้
ผสมในน�้ำมันดีเซล และน�้ำมันโอลีอีน (Olein Cooking Oil) เพื่อ
กำรบริโภค ภำยใต้แนวคิดกำรผลิตแบบ Zero Waste ที่สำมำรถ 
น�ำส่ิงเหลอืใช้กลับมำใช้ประโยชน์ได้ทัง้หมด และกำรบูรณำกำรเพือ่
บริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำผลผลิตปำล์มน�้ำมันท่ีมีคุณภำพให้กับเกษตรกร เพื่อใช้
ในกระบวนกำรผลิต ประกอบด้วย โรงสกัด, โรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม, 

โรงไบโอดเีซล, โรงน�ำ้มนัพชื, โรงไฟฟ้ำแบบชวีมวล, และโรงงำนผลติ
ไฟฟ้ำก๊ำซชวีภำพ นอกจำกนี ้ยงัมคีลงัน�ำ้มนัทีม่คีวำมจุรวมประมำณ 
120 ล้ำนลิตร เพื่อกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โรงงำนแห่งนีม้กี�ำลังกำรผลิตน�ำ้มนัไบโอดเีซลเท่ำกบั 450,000 
ลิตรต่อวัน และก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันพืช 200,000 ลิตรต่อวัน โดย
ไบโอดีเซล B100 ที่ได้จะถูกน�ำมำใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำมันดีเซล 
ตำมสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล โดยบริษัทมีกำร
วำงแผนเพิม่ก�ำลงักำรผลติของโรงงำนเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร
ใช้ไบโอดเีซลทีเ่พิม่มำกขึน้ตำมกำรขยำยตวัของบรษิทั ซึง่ในปี 2562 
โครงกำรนีไ้ด้เริม่กระบวนกำรผลิตเชงิพำณิชย์ได้ร้อยละ 92 และคำด
ว่ำจะสำมำรถผลิตได้เต็มก�ำลังในปี 2563

ประโยชน์จำกโครงกำร

บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย B100 ให้กับโรงกลั่นน�้ำมันใน
ประเทศ เพื่อเป็นส่วนผสมในน�้ำมันดีเซล ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
น�้ำมันดีเซล เพิ่มศักยภำพในกระบวนกำรผลิต ลดต้นทุน ลดกำร
สูญเสียของเหลวระหว่ำงกำรขนส่ง และกระจำยรำยได้สู่ชุมชน (ซื้อ 
CPO จำกโรงหีบใกล้เคียง) ช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร สำมำรถ
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นพลังงำนสะอำดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ช่วยลดมลพษิในอำกำศ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเผำไหม้ของเครือ่งยนต์ 
และช่วยลดก๊ำซเรอืนกระจก โดยเฉพำะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ อกี
ทัง้ยงัเป็นกำรลดกำรพึง่พำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิจำกต่ำงประเทศ โดย
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในโครงกำรจะท�ำให้ผลติภณัฑ์ไบโอดเีซล และโอลีอนิ
ที่ได้ มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนยุโรป

สรุปผลการด�าเนินงาน

จ�ำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมด้ำนนวัตกรรม

2561 2562 2562

63
โครงกำร

101
โครงกำร

100
โครงกำร

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
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ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

บริษัทถือว่ำบุคลำกรทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นเสมอว่ำกำรเจริญเติบโตขององค์กรขึ้น
อยู่กับบุคลำกรที่มีคุณภำพ ดังน้ัน บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล โดยครอบคลุม ในเรื่องของกำรดูแล
พนักงำน กำรพัฒนำศักยภำพ กำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมผูกพัน
ของพนักงำน กำรปลูกฝั่งค่ำนิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
กำรสร้ำงวฒันธรรมในองค์กร ตลอดจนกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

กำรดูแลพนักงำน

• ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร

บริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนใน
อัตรำที่เหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยด�ำเนินกำร ดังนี้ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short term incentive)

บริษัทมีนโยบำยเน้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนที่ท�ำได้ 
(Pay for Performance) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นจูงใจให้พนักงำน
ในองค์กรสร้ำงผลงำน มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย และตัวช้ีวัดในกำร
ท�ำงำนทีช่ดัเจน ซึง่ท�ำให้กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลมปีระสทิธิภำพ
มำกข้ึน ทั้งนี้ บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจูงใจในรูปแบบที ่
หลำกหลำยให้เหมำะสมตำมลกัษณะงำนท่ีพนกังำนรบัผดิชอบ เช่น 
โบนัสประจ�ำปี (Annual Bonus) บริษัทได้ก�ำหนดรูปแบบกำรจ่ำย
โบนัส เป็นแบบผันแปร (Variable Pay) ซึ่งพิจำรณำกำรจ่ำยตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนของพนักงำนเป็นส�ำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่
กำรท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยและก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จเดียวกัน 
นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรสร้ำงกำรบริกำรท่ีดีต่อลูกค้ำ  

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยจดัให้มกีำรสุ่มตรวจสอบกำรบรกิำรจำก Mystery Shopper เพือ่
วัดมำตรฐำนกำรให้บริกำร ซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยหลักเพื่อสร้ำงควำม
พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้ำ ดังนั้น จึงก�ำหนดให้มีเงินรำงวัลจูงใจ หรือ
เงินรำงวัลตำมผลกำรปฏิบัติงำน (Incentive for Performance) 
ส�ำหรับพนักงำนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลลูกค้ำเป็นอย่ำงดี

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long term incentive)

บริษัทมีนโยบำยในกำรจูงใจรักษำพนักงำนให้สร้ำงผลงำนให้
กับองค์กรในระยะยำว ผ่ำนกำรให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นบริษัทในรำคำ
ที่ก�ำหนด (Stock Option) ท่ีพนักงำนจะได้รับ คือ หำกบริษัทมี
ผลก�ำไรมำกเท่ำใด พนักงำนที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่ำเพิ่มได้
มำกขึ้น จำกมูลค่ำหุ้น และผลก�ำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มำก
ขึ้นทุกปี ตำมผลประกอบกำรของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี รวมถึงกำร
จัดสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
รวมถึงประกันสังคม อีกทั้งกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็น
หลักประกันทำงกำรเงินช่วยสนับสนุนให้มีกำรวำงแผนส�ำหรับกำร
ออมระยะยำว เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับพนักงำนในยำมเกษียณ
ในเรื่องของผลตอบแทน บริษัทเข้ำร่วมส�ำรวจข้อมูลค่ำตอบแทน 
และสวัสดิกำรกับหน่วยงำนภำยนอก (Salary Benchmarking) 
อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดท�ำโครงสร้ำงเงินเดือนส�ำหรับพนักงำน
ภำยในองค์กร เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
และสวัสดิกำรของบริษัทที่เป็นธรรมทั้งควำมเป็นธรรมภำยใน และ
ภำยนอก อกีทัง้ยงัมส่ีวนในกำรกระตุน้จงูใจให้พนกังำนตัง้ใจท�ำงำน
ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ

บริษัทมีนโยบำยที่จะดูแลให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยท่ีดี ท้ัง
ในส่วนของกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี โดยเพิ่มโปรแกรมกำรตรวจ
สุขภำพให้กับบุคลำกรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่สัมผัสกับน�้ำมัน 
และสำรเคมี ฯลฯ กำรประกันสุขภำพ กำรประกันชีวิต ซึ่งมำกกว่ำ
สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของประกันสังคมตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด รวมถึงจัดให้มีสถำนที่ส�ำหรับออกก�ำลังกำย พร้อมกับ
สนับสนุนเคร่ืองออกก�ำลังกำย เพ่ือให้พนักงำนมีสุขภำพที่แข็งแรง 
พร้อมปฏิบตังิำนให้บรษิทัได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ รวมไปถงึกำรสร้ำง
บรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน 

นอกจำกนี้ บริษัทมีหน่วยงำนพนักงำนสัมพันธ์และสื่อสำร
ภำยใน เพื่อรักษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงบริษัทกับบุคลำกร 
(Employer-Employee Relationships) ซึ่งน�ำไปสู่กำรสร้ำง
ผลผลิตที่น่ำพึงพอใจ (Satisfactory Productivity) สร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) ตลอดจนขวัญก�ำลังใจ (Morale) โดยได้น�ำเครื่อง
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มือสร้ำงสุขของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) มำใช้สร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำนของพนักงำน เพรำะเชื่อว่ำ
เมือ่บคุลำกรมคีวำมสขุในกำรท�ำงำน ผลงำนย่อมมปีระสทิธภิำพตำม
ควำมสุขของกำรท�ำงำนด้วย 

อีกทั้ง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมใน
กำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรจดัสวัสดกิำรภำยในองค์กร โดยมกีำรเลอืกตัง้
คณะกรรมกำรสวัสดกิำรในสถำนประกอบกจิกำร และมกีำรประชุม
หำรือร่วมกับนำยจ้ำงอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำเสนอข้อคิดเห็นและ
สวัสดิกำรแก่พนักงำน (Disclosure 102-42)

• สิทธิมนุษยชนและแรงงำน

เพ่ือเป็นกำรตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรเคำรพสทิธมินษุยชน 
และกำรปฏบิตัทิำงด้ำนแรงงำนต่อบคุคลทกุคน บรษิทัจึงได้ก�ำหนด
นโยบำยสทิธมินษุยชนและแรงงำน เพือ่ปฏบิตัต่ิอคนทกุคนอย่ำงเท่ำ
เทียม พร้อมทั้งจะสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยง
กำรกระท�ำใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธมินษุยชน รวมทัง้จะปฏบิติัต่อ
พนักงำนเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม เช่น 

ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกกระบวนกำรของกำรจ้ำงงำน 
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำท�ำงำน และ
วันหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร
ฝึกอบรมและพฒันำ โดยสนบัสนนุให้พนกังำนได้รบักำรฝึกอบรม
ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

ให้ทุนกำรศึกษำกับพนักงำนในหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้องกับ
ทิศทำงของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพพนักงำน
ให้น�ำควำมรู้มำพัฒนำองค์กรต่อไป 

ปฏิบตัต่ิอกนัอย่ำงเท่ำเทยีม โดยไม่แบ่งแยกจำกควำมแตกต่ำงใน 
กำย จติใจ เชือ้ชำต ิสัญชำต ิศำสนำ เพศ ภำษำ อำย ุสผีวิ กำรศกึษำ
สถำนะทำงสังคม หรือในเรื่องอื่นใด เช่น กำรสนับสนุนส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนแรงงำนผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรในสถำนประกอบกำร

นอกจำกน้ี บริษัทได้มีหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและ
รำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ มิได้มีส่วนร่วมหรืองดเว้นกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และจัดให้มีช่องทำงภำยในส�ำหรับพนักงำน เช่น 
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร กล่องรับควำมคิดเห็นพนักงำน และ 
ช่องทำงส�ำหรับบุคคลภำยนอก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โทรศัพท์ 
และจดหมำย เป็นต้น

• กำรสรรหำบุคคลำกร 

บริษัทยังได้ให้ควำมส�ำคัญในเพิ่มช่องทำงกำรสรรหำ และ
คัดเลือกบุคลำกรที่เหมำะสม และมีศักยภำพเข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น 
เช่น กำรร่วมมือกับส�ำนักงำนจัดหำงำนประจ�ำจังหวัดต่ำงๆ ใน
กำรสรรหำบุคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในพื้น
ที่น้ันๆ เช่น สรรหำบุคลำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
สถำนีบริกำร เพื่อเป็นกำรสร้ำงงำนให้กับชุมชน และเปิดโอกำส
ให้บุคลำกรได้อำศัยอยู่กับครอบครัว อีกท้ังส่งเสริมให้มีบุคลำกรท่ี 
ได้รบักำรคัดเลือกเข้ำมำ มใีจรกัในกำรให้บริกำรลูกค้ำเสมอืนสมำชกิ
ในครอบครัว (Service Mind)

กำรพัฒนำศักยภำพ 
บรษิทัให้ควำมส�ำคัญในกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล เพ่ือเตรยีม

ควำมพร้อมของบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและประเด็น
ท้ำทำยทำงธรุกจิทีบ่รษิทัเผชญิอยู ่ปรบัปรงุระบบบรหิำร และระบบ
กำรพฒันำบคุลำกรเพือ่รองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิ รวมถงึกำรส่ง
เสริมควำมเชี่ยวชำญในงำน และเพิ่มทักษะควำมรู้ต่ำงๆ โดยบริษัท
ให้ควำมส�ำคญักบักำรฝึกอบรมแก่บคุลำกรทัง้ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยปฏิบตัิ
กำร และฝ่ำยสนบัสนนุ ตลอดจนส่งเสรมิบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพสงูได้
มีโอกำสก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส�ำเร็จ
องค์กร

บริษัทได้แบ่งกำรพัฒนำเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำร และ
กลุ่มบุคลำกรที่เชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจน และมีประสิทธิภำพ ผ่ำน
กระบวนกำรคัดเลือกประเมินศักยภำพ และจัดท�ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
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• กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดกำรส่วนขึ้นไป) เป็นกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบ กลุ่มผู้น�ำพีทีจี เอ็นเนอยี (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูง ทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ มีคณะ
กรรมกำรบุคคลระดับบริษัท มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดทิศทำง และนโยบำยด�ำเนินงำนในเร่ือง
กำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มผู้บริหำรระดับสูง ร่วมมือกับฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในกำรตัดสินใจประเด็น
ควำมร่วมมือท่ีส�ำคัญต่อกลยุทธ์ และทิศทำงในกำรก�ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัทให้สอดคล้อง
กับทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร

• กลุม่บคุลากร (ระดับผูจ้ดักำรแผนก หรอืเทยีบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบรหิำร และพฒันำงำนตำมควำมจ�ำเป็นของ
กำรด�ำเนนิธรุกจิของแต่ละฝ่ำย (Department) เพือ่รองรับทิศทำงกำรด�ำเนนิธุรกิจในอนำคต โดยก�ำหนดให้จดั
ตั้งคณะกรรมกำรบุคคลระดับบริษัท มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรส่งเสริมผลักดัน และควบคุมติดตำม กำร
ด�ำเนินงำนในเรือ่งกำรบริหำรสำยอำชพีกลุม่บคุลำกรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำร
สำยอำชีพนั้น เป็นกลไกให้บุคลำกรตั้งเป้ำหมำย และวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ
สร้ำงคุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบของหน่วยงำน สอดคล้องกับเป้ำหมำย และทิศทำงขององค์กร ทั้งในรูปแบบ 
กำรฝึกอบรมทีเ่หมำะสม รวมถงึกำรหมนุเวยีนเปลีย่นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ตำม Career Path เพือ่ให้พนกังำน
สำมำรถพัฒนำทักษะ ควำมช�ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งหน้ำที่ใหม่ ตลอดจนกำรแต่งตั้ง เลื่อนระดับ
บคุลำกรให้เหมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ และศกัยภำพของบคุลำกร ซ่ึงกำรพฒันำบคุลำกรให้เหมำะสม
ตำมควำมสำมำรถ และควำมต้องกำรของบุคลำกร และองค์กรนั้น นอกจำกพนักงำนจะมีควำมพร้อมส�ำหรับ
กำรเตบิโตเป็นผูบ้ริหำรในอนำคตแล้ว ยงัเป็นกำรแสดงออกถงึควำมมุง่ม่ันทีจ่ะรกัษำบคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ
ให้น�ำพำบริษัทไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในที่สุด 

ส�ำหรับกำรเรยีนรู้ของบคุลำกรภำยในองค์กร ได้ก�ำหนดแผนกำรฝึกอบรม และพฒันำบคุลำกรไว้อย่ำงชดัเจน และเป็นระบบ (Disclosure 
404-2) เพือ่เปดิโอกำสให้กลุม่ผูบ้ริหำร และบคุลำกรได้รับกำรเรียนรูต้ลอดชีวติกำรท�ำงำน ซึง่จะเป็นต้นทนุทีม่คีุณค่ำขององคก์ร ด้วยควำม
เชื่อมั่นในพลังแห่งกำรเรียนรู้จะเป็นประตูสู่โอกำสในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงมั่นคง และยั่งยืน โดยบริษัทเปิดกว้ำงให้บุคลำกร
ทุกระดับได้รับโอกำสเรียนรู้ตลอดเวลำ ผ่ำนกลุ่มหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้

2. ฝึกอบรมควำมรูพ้ืน้ฐำนทีเ่ก่ียวข้องกบักำรปฎบิตังิำนให้กบัพนกังำน
ใหม่ทกุคน (On Boarding Program) เพือ่ให้พนกังำนใหม่เกดิควำม
เข้ำใจ และสำมำรถปฎบิตังิำนได้อย่ำงถกูต้อง ปลอดภยั และเป็นไป
ตำมมำตรฐำน และกฎระเบียบของบริษัท

3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ้เฉพำะด้ำน เพื่อเพิ่มทักษะ
กำรท�ำงำนของพนักงำนให้มีควำมช�ำนำญ เช่น หลักสูตร
มำตรฐำนกำรบริกำร หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมผู้จัดกำร
สถำนบีรกิำร เป็นต้น เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ และประสทิธผิล
ในกำรปฎิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน

4. ฝึกอบรมพัฒนำด้ำนกำรบริหำรคน งำน เพื่อ
พัฒนำทักษะและเตรียมควำมพร้อมกำร
เป็นผู้น�ำ กำรพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมต่ำงๆ เช่น หลักสูตร Problem 
Solving & Decision Making, หลักสูตร 
Improving Leadership Skill เป็นต้น 

5. ด�ำเนนิกจิกรรมเชงิปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นในกำรบรหิำร
จัดกำร กำรท�ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ 
โครงกำร PTG Academy on Tour กิจกรรม 
Sharing Inspiration

6. ฝึกอบรมในรปูแบบ Self-learning ตัง้แต่ระดบับคุลำกร จนถงึระดบัผูบ้รหิำร 
ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรยีนรู ้“Your Next YOU by SEAC” ซึง่เป็นกำรเรยีน
รูแ้บบผสมผสำน (Blended Learning) ทีพ่นกังำนสำมำรถเลือกเรยีนได้ตำม
แนวทำงที่ถนัด และเลือกก�ำหนดรูปแบบและหลักสูตรกำรเรียนรู้ได้ด้วยตัว
เอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Speed of 
Change) สำมำรถพัฒนำทักษะใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว 

1. ฝึกอบรมโดยมีค่ำนิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐำน 
เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจหลักกำร แนวคิด และ
วฒันธรรมกำรท�ำงำนร่วมกนั ให้บรรลเุป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อบรรลุผลเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในทุกปีของกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนำ “ระบบกำรบริหำร
ผลกำรปฎิบัติงำน” (Performance Management System :PMS) นับตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

โดยในปี 2562 เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกิจให้บรรลเุป้ำหมำยตำมกลยทุธ์ทีว่ำงไว้ “ระบบกำรบรหิำรผลกำรปฎิบตังิำน” ได้ถกูยกระดบัโดยกำร
สร้ำงควำมสอดคล้องกันระหว่ำง Corporate KPI และ Functional KPI ให้มีทิศทำงและด�ำเนินกิจกำรไปในเป้ำหมำยเดียวกัน รวมถึงเชื่อม
โยง Functional KPI ของแต่ละฝ่ำย ให้ท�ำงำนสอดประสำนและสนับสนุนเป้ำหมำยใหญ่ของ Corporate KPI ได้อีกด้วย

ทัง้นีเ้พือ่ให้ควำมส�ำเรจ็ทีเ่กดิจำกกำรร่วมมอืกนัของทกุฝ่ำยภำยในองค์กร ผลกำรประเมนิจะถกูน�ำมำใช้ประกอบกำรพจิำรณำเพือ่ปรบั
เงินเดือน โบนัส และปรับต�ำแหน่งให้สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนในระดับองค์กร

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ส�ำหรับบริษัท นอกจำกรำยได้ ควำมมั่นคง กำรเติบโตในเส้นทำงอำชีพแล้ว บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำง

ค่ำนิยม ปลูกฝังควำมคิด ส่งเสริมวิถีปฏิบัติ ที่น�ำมำซึ่งผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน อันจะน�ำมำซึ่งรำกฐำนและเป็นตัว
ก�ำหนดพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ดีในองค์กรให้กับพนักงำนอีกด้วย โดยบริษัทท�ำกำรส่ือสำรเรื่องวัฒนธรรมองค์กรท้ัง
ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อที่ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมสนใจอยำกร่วมงำนกับเรำในอนำคตมีควำมเข้ำใจในค่ำ
นิยมองค์กรของบริษัทด้วยเช่นกัน 

PTG Way (CTIC) คือ ค่ำนิยมองค์กรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบไปด้วย 4 ตัว 

• Customer Service: คุณภำพเต็มที่ บริกำรเต็มพลัง
• Teamwork: ก้ำวไปด้วยกัน เพื่อควำมผูกพันที่ยั่งยืน
• Integrity & Ethics: ท�ำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
• Continuous Improvement: กล้ำคิด กล้ำท�ำ เรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ

ค่ำนยิมทัง้ 4 จะช่วยส่งเสรมิให้กำรท�ำงำนภำยในองค์กรทีม่คีวำมแตกต่ำงหลำกหลำยท้ังในด้ำนวยั เพศ ศำสนำและวฒันธรรม สำมำรถ
ด�ำเนินธุรกิจและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

ตลอดปี 2562 บรษิทัได้ส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมอืและสนบัสนนุให้พนกังำนบรษิทั แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีส่อดคล้อง
ไปกับทั้งวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมองค์กร ผ่ำนเครื่องมือสื่อสำร กิจกรรม และโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้

Corporate KPI 
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำน

ระดับองค์กร 

Function KPI
วัดผลกำรปฏิบัติงำน 

เป็นรำยต�ำแหน่ง 
หรือรำยบุคคล 

PTG WAY (CTIC) 
วัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัท 

ได้น�ำวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมองค์กร 
เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมิน

ผลกำรปฏิบัติงำน ค่ำนิยมอันดีส่งเสริม
พฤติกรรมกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น ทั้งยังสนับสนุนให้องค์กร 
บรรลุเป้ำหมำยและกลยุทธ์

ที่ตั้งไว้ 
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• กิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร

• จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

หนึง่ในวำระของกำรจดัปฐมนเิทศพนกังำนใหม่ นัน่คอืกำรสร้ำง
กำรรับรู้ถึงค่ำนิยมองค์กร “PTG Way” เพื่อให้พนักงำนเข้ำใหม่ทุก
ระดับเข้ำใจและทรำบถึงค่ำนิยมขององค์กรที่บริษัท ให้ควำมส�ำคัญ

• คนพีที ท�าดีจากใจ

สื่อสำรเรื่องรำวของคนพีทีตลอดปี 2562 ที่แสดงออกถึง
พฤตกิรรมกำรท�ำงำนตรงกบัค่ำนยิมองค์กร โดยเรือ่งรำวต่ำงๆ ถกูน�ำ 
มำส่ือสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อช่ืนชมและขอบคุณ
พนักงำนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่ำว ทั้งยังเป็นตัวอย่ำงที่ดี
ให้กับบุคลำกรท่ำนอื่นๆ

• PTG Way Walk Run Fun

กิจกรรมกระตุ้นกำรรับรู้ถึงค่ำนิยมองค์กร ด้วยรูปแบบกำร
วิ่งสะสมระยะทำงของพนักงำนท้ังองค์กร รวมระยะเวลำ 2 เดือน 
โดยมีกำรสื่อสำรเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับค่ำนิยมองค์กรตลอดระยะ
เวลำที่จัดกิจกรรม 

• CTIC Fest 2019

นิทรรศกำรส่งท้ำยปี รวบรวมเรื่องรำวและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยว
กับค่ำนิยมองค์กรตลอดปี 2562 มำสื่อสำรผ่ำนนิทรรศกำรและ
กิจกรรม ส่งต่อค่ำนิยมองค์กรสู่ปีถัดไปเพื่อควำมส�ำเร็จที่ยั่งยืน 
ภำยในกิจกรรม ประกอบด้วยกำรย้อนถงึทีม่ำทีไ่ปถงึ PTG Way ร่วม
ชืน่ชมคนพทีที�ำดจีำกใจ และเขยีนค�ำมัน่สัญญำเพือ่พฒันำตนเองให้
สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรต่อไป
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• PT Service Volunteer 

ซึ่งเป็นโครงกำรที่ผู้บริหำร และบุคลำกรในส�ำนักงำนใหญ่ร่วม
ลงปฏิบัติภำรกิจพร้อมกับพนักงำนหน้ำลำน ณ สถำนีบริกำรน�้ำมัน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ทุกวันเสำร์ เป็นระยะเวลำ 
4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนำคม – มิถุนำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.00-
12.00 นำฬิกำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• มอบของแทนใจ และบริกำรให้กับลูกค้ำด้วยรอยยิ้ม 
(PT Caring)

• เพิ่มจ�ำนวนสมำชิกบัตรสะสมแต้ม (PT Max Card)
• ส่งมอบบริกำรเสริม และผลิตภัณฑ์ (PT Delivery)

• กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจและทบทวนค่ำนิยมองค์กร

• PT Core Competency

กำรสร้ำงเกณฑ์ “ตัววัดผลเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกตำมค่ำนิยมองค์กร” เพื่อก�ำหนดเป็นควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) 
ของบุคลำกร และใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงพิจำรณำ ให้ผลตอบแทน กำรปรับต�ำแหน่ง กำรโอนย้ำย และ
สวัสดิกำร ฯลฯ มีกำรทบทวนเนื้อหำและแบ่งกลุ่มชุดพฤติกรรมของพนักงำน ตำมควำมคำดหวังขององค์กรที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละระดับ
ของกำรท�ำงำน ผลที่ได้คือ มีควำมชัดเจนถึงพฤติกรรมกำรท�ำงำน ควำมสำมำรถหลักในกำรท�ำงำนที่องค์กรคำดหวังต่อพนักงำนในระดับที่
แตกต่ำงกัน

• PTG Workshop 

จัดท�ำ Workshop ให้กับหัวหน้ำงำนในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อสกัดหำชุดพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรของหน่วยงำนน้ันๆ 
โดยแบ่งควำมคำดหวังตำมระดับของพนักงำนที่แตกต่ำงกัน 

• กิจกรรมเพื่อวัดผลพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

• CTIC Assessment

จัดท�ำกำรประเมินพฤติกรรมกำรท�ำงำนของพนักงำน เพื่อใช้
เป็นคะแนนในกำรประเมินผลกำรท�ำงำนประจ�ำปี โดยกำรจัดท�ำ
ประเมินในครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภำพ และรักษำมำตรฐำนกำร
ท�ำงำนที่สอดคล้องไปกับค่ำนิยมองค์กร
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ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นผู้น�ำด้ำนกำรให้บริกำรในธุรกิจพลังงำนโดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพควำม

ปลอดภัยสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม จึงได้
ก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1 มุ่งมั่นให้มีกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งบริษัท ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ และบริกำรที่ตรงตำมข้อก�ำหนด เพื่อ
เพิ่มควำมพึงพอใจ โดยกำรตอบสนองควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของลูกค้ำ

2 มุ่งมั่นบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย รวมทั้งข้อ
ก�ำหนด และมำตรฐำนสำกลอื่นๆ ที่บริษัทน�ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และ
กำรเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงำน

3 มุ่งมั่นในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง

4 บรหิำรองค์กรด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสังคม โดยด�ำเนนิกำรเพือ่ลดผลกระทบ และป้องกนัปัญหำส่ิงแวดล้อม 
และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของพนักงำน และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

• กำรปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ควำมมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

ควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย เป็นเร่ืองท่ีทุกคนในองค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนทุกระดับ ต้องมีควำมเข้ำใจ ให ้
ควำมส�ำคัญ มีส่วนร่วมและให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังเพื่อให้เรื่องของควำมปลอดภัย ในกำรท�ำงำนกำรป้องกันอันตรำย อยู่ในจิตส�ำนึก
และหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัท บริษัทจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนำ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนขององค์กรเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรและกำรปฏบิตังิำนด้ำนควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ประสบผลส�ำเรจ็อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ให้พนกังำนทกุระดบัของบรษิทัมคีวำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำนและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจำกกำรพิจำรณำทบทวนระบบกำรจัดกำร อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้
ทรำบสถำนภำพปัจจบุนัขององค์กร มกีำรก�ำหนดนโยบำย และมอบหมำยให้มกีำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยได้รบักำรพัฒนำทีเ่หมำะสม และ
มีควำมสำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบรวมท้ังส่งเสริมให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบกำรจัดกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผนท่ีม ี
กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีชัดเจน เพื่อให้สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้ถูกต้องทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกร รวมทั้งกำร
แปลงแผนงำนสู่กำรปฏิบัติและกำรตรวจติดตำมประเมินผล 
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ผลการด�าเนินงาน  
(Disclosure 103-3)

กำรดูแลพนักงำน

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบบัตรพนักงำน
แบบใหม่ Smart Employee Card ที่ช่วยให้พนักงำนได้เข้ำ
ถึงสวัสดิกำรได้ง่ำยข้ึนแทนกำรใช้บัตรพนักงำนแบบเดิม โดย
พนักงำนสำมำรถใช้สวัสดิกำรบริษัทผ่ำนบัตรพนักงำนได้ในทุก
สำขำของบริษัท และสร้ำงประสบกำรณ์ดีๆ ร่วมกับองค์กร และ
เปิดช่องทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้บัตรพนักงำน ผ่ำน Intranet 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและสะดวกรวดเร็วต่อกำรใช้งำน รวม
ถึงร่วมพิจำรณำหำแนวทำงปรับเวลำกำรท�ำงำนรูปแบบใหม่ที่
ให้พนักงำนสำมำรถเลือกเวลำท�ำงำนได้ แบบ Flexible Time 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของพนักงำน และให้
พนักงำนสำมำรถจัดสมดุลระหว่ำงเวลำงำนและเวลำส่วนตัวได้
ด้วยตัวเอง ซึ่งมีแผนที่จะน�ำไปใช้ในปี 2563

• ควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร

บริษัทเชื่อว่ำกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน ถือเป็นหนทำงในกำรน�ำไปสู่ควำมเร็จ ในปี 2562 บริษัทจึงได้สร้ำง CO-Working 
Space ทีส่�ำนกังำนใหญ่ หรอืเรยีกว่ำ PTG Village เนือ่งจำกบรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรท�ำงำนของพนกังำน กำรสร้ำงบรรยำกำศและสภำพ
แวดล้อมที่ดีในกำรท�ำงำน เม่ือพนักงำนถูกโอบล้อมด้วยสภำพบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดี ไม่ตึงเครียดจนเกินไปก็จะเกิดควำมผ่อนคลำย 
ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ และช่วยให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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• กำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำน

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรรักษำพนักงำนทั้งในส่วนภูมิภำค และส�ำนักงำนใหญ่โดยเท่ำเทียมกัน และสำมำรถสร้ำงแรงขับเคลื่อน 
กำรท�ำงำนด้วยกำรร่วมกันท�ำงำน อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภำพขององค์กรและผลงำนของพนักงำน บริษัทจึงมีกำรด�ำเนินกิจกรรม จิตอำสำ
พฒันำ PT โดยกำรจดัให้มกีำรลงพืน้ทีห่น้ำงำน อันได้แก่ สถำนบีริกำรและคลงัน�ำ้มนั ในส่วนภูมภิำค เพือ่ท�ำกำรพฒันำคุณภำพชวิีตพนกังำน 
ทั้งในด้ำนสถำนที่พักผ่อน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงพื้นที่กำรปฏิบัติงำน มีก�ำหนดกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562  
ถึงธันวำคม 2562 เพ่ือเพิ่มควำมผูกพันของพนักงำนท่ีมีต่อกัน และกับองค์กร โดยพิจำรณำจำกข้อเสนอแนะและคะแนนประเมินควำม 
ผูกพันธ์ของพนักงำนจำกกำรส�ำรวจในปี 2561 มำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว 

PT จติอาสาเตมิใจน้องพี ่สถานบีรกิาร สาขาลาดหลมุแก้ว

PT จิตอาสาเติมใจน้องพี่ สถานีบริการ สาขาวังน�้าเขียว

PT จิตอาสาเติมใจน้องพี่ สถานีบริการ สาขาพนมไพร 2

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสุขใน
กำรท�ำงำนจึงได้จัดให้มีโครงกำรสร้ำงสุขให้พนักงำนในองค์กรผ่ำน
กิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ โดยกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขให้พนักงำน
อย่ำงหลำกหลำย จัดขึ้นเป็นประจ�ำ เพื่อให้พนักงำนและผู้บริหำร
ได้มีส่วนร่วมสร้ำงสุขไปด้วยกัน “ก้ำวไปด้วยกัน เพื่อควำมผูกพันธ์
ที่ยั่งยืน”
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• โครงกำรสร้ำงสุขให้พนักงำน Happy Workplace 

1. ER on tour

บริษัท จดัให้มกีำรเยีย่มชม และให้ควำมรู้แก่พนกังำนระดับหวัหน้ำงำนระดบัต้นถึงระดบักลำง ในกำรบรหิำรจดักำรและด�ำเนนิกำรด้ำน
แรงงำนสัมพันธ์ และยังจัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม โดยจัดสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภำคทั่วประเทศ 
เพื่อให้ทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกฎหมำย 

2. โครงการ “คน PT ท�าดี จากใจ”

บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนท�ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์ รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมกำรช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร Integrity 
& Ethics ท�ำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยทำงบริษัทจะมีกำรส่ือสำรเผยแพร่เรื่องรำวกำรท�ำควำมดีของพนักงำน
ผ่ำนเว็บไซด์ มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นแบบอย่ำงสร้ำงคุณค่ำ สื่อสำรสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรมในองค์กร ตลอดจนพัฒนำคุณค่ำสู่สังคม

เมือ่วนัที ่20 มกรำคม 2562 คณุพรไพลนิ สสีด พนกังำนประจ�ำร้ำนมินมิำร์ท สำขำสมทุรสงครำม 4 เข้ำรบัพระรำชกระแสรบัสั่งชมเชย
จำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พร้อมบัตรจิตอำสำ หมวก ผ้ำพันคอ และสิ่งของพระรำชทำน ณ ห้องประชุมสมุทรสำมัคคี องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสงครำม ในฐำนะที่เก็บเงินแสนคืนนักท่องเที่ยวชำวบรำซิล 
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3. กิจกรรมท�าบุญบริษัทและเฉลิมฉลองเรื่องในวาระครบรอบ 31 ปี 

งำนฉลองครบรอบ 31 ปี ภำยในงำนมีกำรจัดพิธีท�ำบุญตักบำตรอำหำรแห้ง และถวำยภัตตำหำรเพลพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่อควำม
ควำมเป็นสิริมงคล พร้อมก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนบริกำรในธุรกิจพลังงำนครบวงจรของประเทศ น�ำโดยคุณพิทักษ์ รัชกิจประกำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมงำน

4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยกบ จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่ำงไกล ภำยในงำนมี
กำรจัดบูธเล่นเกมส�ำหรับน้องๆนักเรียน และเด็กจำกพื้นที่ใกล้เคียงได้เล่นชิงโชคลุ้นของรำงวัลจำก PT อำทิ กระเป๋ำผ้ำ แก้วน�้ำ เสื้อยืด และ
อื่นๆอีกมำกมำย ซึ่งมีผู้ปกครองและประชำชนในพื้นที่ให้ควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชมบูธเป็นจ�ำนวนมำก
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5. กิจกรรม มหาสงกรานต์ PT สืบสานประเพณีไทย 2562

บริษัท จัดกิจกรรม มหำสงกรำนต์ PT สืบสำนประเพณีไทย รดน�้ำขอพรจำกผู้บริหำร ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกำลสงกรำนต์ ซึ่งบริษัท
ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เปิดโอกำสให้พนักงำน ได้มีโอกำสพบปะกัน และรดน�้ำขอพรผู้บริหำรเนื่องในวันสงกรำนต์ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ 
สบืสำนประเพณอีนัดงีำม ทีถ่อืปฏบิตัใินวนัปีใหม่ไทย พร้อมทัง้รณรงค์ให้สวมใส่ชดุผ้ำไทย และชดุไทยเล่นน�ำ้สงกรำนต์เพือ่อนรุกัษ์วฒันธรรม
ประเพณีอันดีงำมของไทย

6. การแข่งขันกีฬาภายใน (PT Sport Day)

บรษิทัได้เลง็เหน็ถึงควำมส�ำคญัของกำรออกก�ำลงักำย ซึง่นอกจำกจะช่วยให้พนกังำนมสุีขภำพดปีรำศจำกโรคภัยไข้เจบ็แล้ว ยงัสำมำรถ
สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนมีควำมสำมัคคี รักหมู่คณะ มีน�้ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน
ให้มำกยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม PT Sport Day ทั่วทุกภำคส่วนของกลุ่มบริษัท โดยได้จัดกำรแข่งขันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 กีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ สถำนีบริกำร & LPG ภำคใต้ ณ สนำมกีฬำอเนกประสงค์ในร่ม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
สุรำษฎร์ธำนี ครั้งที่ 2 กีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ สถำนีบริกำร & LPG ภำคอีสำน ณ อำคำรโรงฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น สถำบันกำรพลศึกษำ 
วทิยำเขตมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม ครัง้ที ่3 กีฬำเช่ือมควำมสมัพนัธ์ สถำนบีริกำร & LPG ภำคกลำงและภำคตะวนัออก ณ โรงยมิเนเซยีม 
600 ที่นั่ง สนำมกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และครั้งที่ 4 กีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ ส�ำนักงำนใหญ่ ณ สนำมจันทนยิ่งยง ศูนย์
กีฬำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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7. My Boss My Friends & My Birthday

บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของพนักงำน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้กำ้วไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  
“วนัเกิด” จงึเป็นวนัทีพ่เิศษทีบ่รษิทัสำมำรถส่งมอบของขวญัและอวยพรวนัเกดิให้กบัพนกังำน ทกุคนได้ร่วมแสดงควำมยนิดกีบัเพือ่นพนกังำน
ที่มีวันคล้ำยวันเกิดในเดือนนั้นๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกเดือน 

8. 12 ราศี พีที ท�าดี พาท�าบุญ

บรษัิทสนบัสนนุและส่งเสรมิให้พนกังำนได้มโีอกำสในกำรท�ำบญุ และร่วมกจิกรรมในกำรท�ำนบุ�ำรงุศำสนำในวนัท�ำงำนปกต ิโดยนมินต์
พระสงฆ์มำรับบิณฑบำต ณ พื้นท่ีภำยในบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน ท�ำให้พนักงำนท่ีไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมทำงศำสนำได้มีโอกำสในกำร
ร่วมกิจกรรมมำกขึ้นโดยไม่ต้องหยุดงำน 
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กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน 

บริษทัได้ด�ำเนินกำรกำรจดัฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ โดย PTG Academy ท่ีจะช่วยยกระดับควำมสำมำรถและพฒันำ
ศักยภำพของพนักงำนทุกระดับให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งยังจัดให้กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นหัวใจหลักภำยใต้
แผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยคำดหวังผลลัพธ์ในกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรและลดอัตรำกำรลำ
ออกของพนักงำน ดังนี้

ล�ำดับ ประเภทกำรจัดอบรม จ�ำนวนหลักสูตร /ครั้ง จ�ำนวนคน

1 ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 12 296

2 กำรอบรมภำยใน In-House Training
• เพิ่มศักยภำพภำยในองค์กร โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสมตำมผู้เข้ำรับกำรฝึก

อบรม ซึ่งพนักงำนสำมำรถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับภำระหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ และ
สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้

29 927

3 กำรอบรมภำยนอก Public Training
• เพิม่ศกัยภำพโดยกำรอบรมนอกสถำนที ่โดยผู้เช่ียวชำญจำกหน่วยงำนอืน่ๆ เพือ่สร้ำง

องค์ควำมรู้ และพัฒนำพนักงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
101 228

4 PTG Academy on Tour (Theme: Service & Coaching) 
• เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ สร้ำงสรรค์กำรบริกำรในรูปแบบใหม่

ที่เหนือควำมคำดหมำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจ
สูงสุด

9 428

5 Sharing Inspiration
• กิจกรรมส่วนหน่ึงของกำรเรียนรู้และพัฒนำพนักงำนทุกระดับ ผ่ำนบุคคลที่มีชื่อ

เสียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงำนได้เรียนรู้และตระหนักเกี่ยวกับตัวเองมำก
ขึ้น สำมำรถรู้ว่ำตัวเองต้องกำรอะไร มีเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจที่
ชัดเจน เพิ่มพลังของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็จูงใจผู้อื่นด้วย เพื่อให้พนักงำนสำมำรถ
ดึงเอำศักยภำพตัวเองออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

4 622

รวม 155 2,501

กิจกรรม Sharing Inspiration

Sharing Inspiration: คน ธรรม งำน  
โดย คุณสุนิสำ สุขบุญสังข์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562
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Sharing Inspiration: Think to Grow 
โดย คุณรวิศ หำญอุตสำหะ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2562

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของบุคลากรสถานีบริการน�้ามันและแก๊ส

PTG Academy มีกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
รวมถึงกำรเติบโตในสำยอำชีพของบุคลำกรสถำนีบริกำรน�้ำมันและแก๊ส โดยแบ่งวิธีด�ำเนินกำรออกเป็น 3 วิธี

กำรฝึกอบรมควำมรู้ใน 
งำน และมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อให้พนักงำน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถปฎิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และ

ระเบียบของบริษัท

1 คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
เพื่อเป็นมำตรฐำน และ

แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ให้กับบุคลำกรสถำนีบริกำร

2 สื่อต่ำงๆ เช่น 
Infographic วีดีโอ เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยในกำร
เรียนรู้ และช่วยผลักดัน

ยอดขำยของสำขำ

3
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• กำรจัดฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมผู้ช่วยผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน และสถำนีแก�ส 

จดัฝึกอบรมให้กบัผูช่้วยผูจ้ดักำรสำขำใหม่ รวมถึงกำรจดัอบรมให้กบัพนกังำนหน้ำลำน พนกังำนแคชเชยีร์ และหวัหน้ำพนักงำนหน้ำลำน 
ทีม่ศีกัยภำพ ได้รบักำรคดัเลอืกให้มโีอกำสปรบัเลือ่นต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยผูจ้ดักำรสถำนบีรกิำร (Fast Track) โดยในปี 2562 มผีูเ้ข้ำร่วมอบรม
ทั้งหมด 534 คน

• กำรจัดฝึกอบรม PT SERVICE TRAINER 

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

• กำรจัดฝึกอบรมพนักงำนขับรถบรรทุกน�้ำมัน

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

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

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงำนดูแลควำมปลอดภัยโดยเฉพำะ ซึ่งจะดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
โดยจะท�ำหน้ำทีว่เิครำะห์ และตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของบริษทั ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยัของพนกังำน
ปฏิบัติงำน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงำน และคู่มือวิธีป้องกันภัย รวมถึงกำรให้ควำมรู้ 

และกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่บุคลำกรในองค์กร และบุคคลภำยนอก โดยกำรจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนรัฐ เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรกู้ภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงำนได้ตระหนัก
ถึงควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดี ดังนี้

• จัดอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนใหม่ในเรื่อง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
• จัดอบรมหลักสูตร ผู้ปฎิบัติงำนถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และผลกระทบต่ำงๆ ต่อชุมชน และ

บุคคลทั่วไป รวมถึงมีนโยบำยตรวจคัดกรองสำรเสพติดให้กับพนักงำนขับรถ และพนักงำนประจ�ำสถำนีบริกำร มีกำรติดตั้งระบบ 
GPS ตรวจติดตำมยำนพำหนะทุกคัน รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้กับพนักงำนขับรถก่อนกำรปฏิบัติหน้ำที่

• จัดโครงกำร Safety Terminal Awards เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนขับขี่อย่ำงปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง
• โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยคลังน�้ำมันและขนส่ง (ขนส่งสระบุรี) จ�ำนวน 1 ครั้ง
• โครงกำรหนีไฟไปจุดรวมพล จ�ำนวน 3 ครั้ง
• กิจกรรม Safe Drive Safe Life Project : ขับขี่ปลอดภัย ชีวิตดี๊ดี ที่คลังน�้ำมันไทยออยล์ จ�ำนวน 5 ครั้ง
• จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ผ่ำนระบบ Intranet แก่พนักงำนทุกคน ในเรื่องเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพและเฝ้ำระวังโรคติดต่อ

ตำมฤดูกำล เช่น โรคที่มำกับควำมร้อน อันตรำยจำกฝุ่น PM 2.5 เคล็ดลับเรื่องควำมปลอดภัย STROKE รู้ทันป้องกันได้ Office 
syndromes โรคยอดฮิต เป็นต้น

• จดัโครงกำร หุน่ดไีม่มขีำย ถ้ำอยำกได้ต้องเข้ำ PT GYM เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังำนมสีขุภำพทีด่ ีรวมทัง้ สือ่สำรคลปิวดีโีอกำรออกก�ำลงั
กำยระหว่ำงท�ำงำนให้กบัพนกังำนทกุคน เช่น 7 ท่ำโยคะง่ำยๆ แก้ปัญหำ Office Syndromes ,Office Exercise เก้ำอีข้ยีพ้งุ เป็นต้น

• จัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดตั้งคณะท�ำงำน 5 ส เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรรณรงค์ และส่งเสริมให้
พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พร้อมทั้งท�ำกำรตรวจประเมิน และติดตำมกำรด�ำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง

• จัดกิจกรรม PTG WAY WALK RUN FUN เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนหันมำสนใจออกก�ำลังกำย โดยกำรวิ่งเก็บระยะทำง เพื่อพิชิต 
32,000 กิโลเมตร ก่อนก้ำวสู่ปีที่ 32 ของบริษัท

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรด้ำนควำมปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7,242 คน โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 
4 หมวด ดังนี้

1. หลักสูตรกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
2. หลักสูตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง 
4. หลักสูตรเกี่ยวเนื่องด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ

บริษัทเห็นควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงแรงจูงใจ ผลักดัน และสนันสนุนกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนีบริกำรของ 
ผูจ้ดักำรสำขำและพนกังำนให้มคีวำมต่อเนือ่ง ยัง่ยนื และสอดคล้องกบันโยบำยของบรษิทั ซึง่แนวทำงกำรจดักจิกรรมกำรส่งข้อมลูกำรแก้ไข
ปัญหำควำมปลอดภัยจำกกำรเข้ำตรวจ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนตำมหลักควำมปลอดภัยของพนักงำนหน้ำลำน ทำงส่วนควำมปลอดภัย
รวบรวมข้อมูลของสถำนีท่ีมีกำรส่งแก้ไขปัญหำจำกกำรเข้ำตรวจ ซึ่งกำรมอบของรำงวัลใช้กำรสุ่มข้อมูล จำก Ticket สถำนีที่ส่งมำแก้ไข
ในเว็บไซต์ Safety PTC Service โดยโครงกำรจัดขึ้นในเดือนมกรำคมถึงธันวำคม ปี 2562 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรคือ ฝ่ำยควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256270



โครงกำรสนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภยัในสถำนบีรกิำร ฝ่ำยควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อมได้จดัท�ำกิจกรรมส�ำเรจ็ลลุ่วง
ไปเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมงำน ไปจนกระทั่งเสร็จส้ินกำรประกำศผลรำงวัล แม้ว่ำกำรด�ำเนินงำนมีอุปสรรคบำงส่วน แต่ 
ทกุคนกท็�ำงำนจนท�ำให้โครงกำรครัง้นีป้ระสบผลส�ำเรจ็ไปได้ด้วยด ีถอืว่ำบรรลวุตัถปุระสงค์เป้ำหมำยของโครงกำรตำมทีก่�ำหนดไว้ กล่ำวคอื 
ผู้จัดกำรสำขำและพนักงำนมีกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยมำกขึ้น และสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน แก้ไขปัญหำควำมปลอดภัย
ของผู้จัดกำรและพนักงำน จำกผลกำรจัดท�ำโครงกำรดังกล่ำว ได้ผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี น�ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงกำรครั้งนี้ และตระหนักถึงควำมปลอดภัยมำกขึ้น

โดยโครงกำรจดัขึน้ในเดือนตลุำคม ปี 2562 และมีกำรประกำศผลกำรตดัสินโครงกำรในเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2562 ซึง่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เป็นพนักงำนในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรคือ ฝ่ำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอ
ยี จ�ำกัด (มหำชน)

กิจกรรม หนึ่งข้อเสนอแนะ หนึ่งความปลอดภัย  
(One Suggestion One More Safety)

กจิกรรมค้นหำควำมเสีย่งในกำรฏบิติังำนและป้องกนัอนัตรำยท่ี
อำจจะท�ำให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ เพือ่ให้พนกังำนสำมำรถค้นหำถงึควำม
เสี่ยง และป้องกันควำมเป็นอันตรำยที่อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
และเพื่อให้พนักงำนทุกคนมีควำมตระหนักในด้ำนควำมปลอดภัย
ของตนเองและคนรอบข้ำง โดยเสนอแนะสภำพปัจจบุนัท่ีพบปัญหำ 
และเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำ มีกำรแบ่งประเภทของ
ข้อเสนอแนะออกเป็น 4 ประเภท คือ เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำม
ปลอดภัย สุขภำพ ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ และสภำพกำรท�ำงำน

เพิ่มประสิทธิภำพ
ด้ำนควำมปลอดภัย

ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ

สุขภำพ

สภำพกำรท�ำงำน
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กำรด�ำเนินงำนโครงกำรหนึ่งข้อเสนอแนะ หนึ่งควำมปลอดภัย (One Suggestion One More Safety) ฝ่ำยควำมปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ได้จัดท�ำกิจกรรมส�ำเร็จลุล่วงไปเป็นท่ีเรียบร้อย ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมงำน ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นกำรตัดสินโครงกำรท่ีได้ข้อ
เสนอแนะควำมปลอดภัย แม้ว่ำกำรด�ำเนินงำนมีอุปสรรคบ้ำง แต่ก็สำมำรถแก้ไขปัญหำและด�ำเนินกำรจนเสร็จส้ิน โครงกำรครั้งนี้ประสบ
ผลส�ำเร็จไปได้ด้วยดี ถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ กล่ำวคือ พนักงำนสำมำรถค้นหำควำมเส่ียง และมี
วิธีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ และพนักงำนมีควำมตระหนักในด้ำนควำมปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้ำงจำกผลกำร
จัดท�ำโครงกำรดังกล่ำว ได้ผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี น�ำมำซึ่งควำมสำมัคคี ควำมภำคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรครั้งนี้ และ
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยมำกขึ้น

• สถิติกำรประสบอันตรำย หรือกำรเจ็บป่วยในกำรท�ำงำน เปรียบเทียบปี 2560 – 2562 

บริษัท ปี 2560 (รำย) ปี 2561 (รำย) ปี 2562 (รำย)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) 0 0 1

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 11 8 13

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ�ำกัด 0 1 0

รวม 11 9 14

หมำยเหตุ: บริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย กำรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ให้
กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย 

แนวทางในการด�าเนินการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

1. กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย….ด้วยหัวใจสีเขียวในปี 2563 เป็นกำรมุ่งเน้นด�ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่ส�ำคัญคือ พนักงำนหน้ำ
ลำน ซึ่งจะต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยให้เหมำะสม และให้มีพนักงำนเป็นตัวแทนในกำรขยำยผลสู่
สถำนีบริกำร และสถำนีข้ำงเคียง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต ที่จะแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำง
ถนนได้อย่ำงตรงจุด คือ กำรให้ควำมรู้ควบคู่ไปกับกำรฝึกขับขี่อย่ำงปลอดภัย

2. กิจกรรม กำรประกวดแผนงำนควำมปลอดภัยฯ Safety Max เป็นจัดท�ำแผนกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนีบริกำรอย่ำงยั่งยืน 
โดยมุง่เน้นกำรลดควำมเสีย่ง และให้มกีำรพฒันำมำตรกำรลดควำมเส่ียงจำกอคัคีภัย โดยอำศัยผู้ทีม่อีงค์ควำมรูด้้ำนควำมปลอดภยัฯ 
ทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ทีม่คีวำมรูใ้นสำยงำนด้ำนควำมปลอดภยัให้มีแนวควำมคดิทีร่่วมกนัส่งเสรมิกำรพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนควำมปลอดภยั

3. กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2020) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมมุ่งม่ันในกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน โดยกำรลดสถิติกำรประสบอันตรำยในสถำน
ประกอบกจิกำรให้เป็นศนูย์ ผ่ำนกำรวำงแผนและบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัยเพื่อแรงงำนปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยดี

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256272



สรุปผลการด�าเนินงาน 

ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร

จ�ำนวนพนักงำนที่ได้รับกำร Training
ตำม Roadmap ที่วำงไว้

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ

2561 2562 2562
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ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับประเภทอุตสำหกรรม รวมถึงได้รับประกำศนียบัตรในด้ำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกำรด้ำนควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คลังน�้ำมัน) จำกส�ำนักงำน
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด จ�ำนวน 4 สำขำ ได้แก่ คลังน�้ำมันสำขำล�ำปำง คลังน�้ำมันสำขำนครรำชสีมำ คลังน�้ำมันสำขำ
พิษณุโลก และคลังน�้ำมันสำขำขอนแก่น

2. รำงวลัโครงกำรสถำนประกอบกำรสขีำว (สถำนบีรกิำรน�ำ้มนั) จำกส�ำนกังำนสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำนจงัหวดั จ�ำนวน 20 สำขำ 
ได้แก่ สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำร้องกวำง 1, 2, 3 สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำแพร่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำสอง 2, 4 
สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำลอง 1, 2 สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำเด่นชัย 3 สถำนีบริกำรน�้ำมันสำขำสูงเม่น 1, 3, 4, 5 และสถำนีบริกำร
น�้ำมันสำขำชะอ�ำ 5, 6
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับควำม 
รบัผดิชอบต่อสังคม และชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยถือว่ำชุมชนนั้นเป็น 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิธรุกิจ โดยเฉพำะชมุชนทีอ่ยูร่อบ
สถำนประกอบกำรของบรษิทั บรษิทัจงึให้ควำมส�ำคญักบักำรมีส่วน
ร่วมและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตลอดจนควำมปลอดภัย
ของชุมชน และกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน อำทิ 
กำรสนบัสนนุทนุกำรศกึษำ อปุกรณ์และสือ่กำรเรียนกำรสอน เสรมิ
ทักษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ แก่โรงเรียน กำรปรับปรุง หรือซ่อมแซม
อำคำรโรงเรียน รวมถงึกำรส่งเสรมิพฒันำอำชีพให้กบัชมุชน ผู้พกิำร 
ผู้สูงอำยุ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน และ
สังคมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับกำรเติบโตของบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

บริษัทมีแนวทำงในกำรรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกำร
ประกอบกิจกำรด้วยควำมดูแลเอำใจใส่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับกำรพัฒนำด้ำนกำรเติบโตของธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบำล 
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส่ และมีจรรยำ
บรรณ ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

จำกกลยุทธ์ในกำรพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทที่มุ่งเน้น
ในเรื่องของกำรแบ่งปัน และกำรพัฒนำ บริษัทได้น�ำเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development 
Goals :SDGs) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชมุชน โดยค�ำนงึถงึผลกระทบทีชุ่มชนจะได้รบัจำก
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุน
ให้ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของบริษัท เข้ำไปมีส่วนช่วยเหลือใน
กำรพัฒนำสังคมและชุมชนในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย ซ่ึงในปีที่ผ่ำนมำ 
บริษทัมเีป้ำหมำยในกำรพฒันำชมุชนและสงัคม เพือ่สร้ำงควำมเชือ่
มัน่และควำมไว้วำงใจให้กับชุมชน พร้อมทัง้เตบิโตควบคูไ่ปกบับรษิทั 
โดยครอบคลุมด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรกีฬำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนภัยพิบัติ ตลอดจนสุขภำพและอนำมัย
ของคนในชุมชน 

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3)

แบ่งปันโอกำส...
     พัฒนำอำชีพ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

เน่ืองด้วยในอดีตที่ผ่ำนมำสังคมมักมองคนพิกำรว่ำเป็นภำระ
ของทั้งผู้ดูแลและสังคม กำรให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำรจึงมักอยู่ใน
รปูของกำรสงเครำะห์ด้วยเงนิหรอืทรพัย์สนิต่ำงๆ ดงันัน้ สมำคมคน
พกิำรภำคตะวนัออก ร่วมกบักลุ่มบรษิทั จงึได้จดัท�ำโครงกำรส่งเสรมิ
อำชพีคนพกิำร เพือ่ช่วยส่งเสรมิกำรมอีำชพีให้กบัคนพกิำร สำมำรถ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนษุย์ทีจ่ะเป็นก�ำลงัในกำรช่วยกนัพฒันำสงัคมและประเทศชำตใิน
ระยะยำว ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญต่อคนพิกำร และเป็นกำร
ส่งเสริมให้คนพกิำรสำมำรถด�ำรงชวีติอยูไ่ด้ด้วยตนเอง หำเล้ียงชพีได้
โดยไม่ต้องเป็นภำระของผูอ่ื้น จงึได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ส่งเสรมิอำชพีคน
พิกำรโดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำร 2 แบบ ดังนี้

1. กำรจ้ำงงำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร

บริษัทได้มีกำรจ้ำงคนพิกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 รำย ดังนี้

1.1 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวน 2 รำย 
ได้แก่ ต�ำแหน่งพนักงำนขับรถและพนักงำนประจ�ำ
ส�ำนักงำน

1.2 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 19 
รำย ได้แก่ พนักงำนหน้ำลำนเติมน�้ำมัน และพนักงำน
บริกำรนวดที่ประจ�ำ Max camp 
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2. กำรฝึกอบรมอำชีพมำตรำ 35 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2535 จ�ำนวน 98 คน ที่จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดพิจิตร งบประมำณทั้งหมด 11,017,160 บำท

โครงกำรฝึกงำนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
ระยะเวลำ 609 ชั่วโมง 

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำร
แบ่งปันคุณค่ำสู่สังคม จึงได้สนับสนุนให้มีโครงกำรพัฒนำอำชีพให้
กับผู้พิกำรเป็นกำรสร้ำงทักษะและควำมรู้ เพื่อให้ผู้ผ่ำนกำรฝึกงำน 
สำมำรถท�ำงำน น�ำควำมรู้ท่ีได้จำกฝึกงำน ฝึกอบรม น�ำควำมรู้ไป
สมัครเข้ำท�ำงำนในโรงงำน บริษัท ห้ำงร้ำน หรือน�ำควำมรู้ ควำม
สำมำรถกลับไปประกอบอำชีพอิสระในชุมชนท่ีอยู่อำศัยได้ โดย
เม่ือจบกำรฝึกงำน ผู้เข้ำฝึกงำนจะมีควำมสำมำรถมำกมำย อำทิ 
กำรเรียนรู้หลักกำรท�ำงำนและกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำน 
 ควำมรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักำรอปุกรณ์และจกัรเยบ็ผ้ำ กำรใช้งำนและ
บ�ำรุงรักษำจักรเบื้องต้น กำรออกแบบและตัดเย็บ เสื้อ กระโปรง 
กำงเกง ถุงผ้ำ เป็นต้น อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับจักรเย็บ
ผ้ำและอุปกรณ์เพื่อน�ำไปประกอบอำชีพ 

โครงกำรนวดแผนไทยเพื่อสุขภำพโดยพนักงำนที่พิกำร 
ทำงสำยตำ 

บริษัทได ้จ ้ำงพนักงำนประจ�ำที่พิกำรทำงสำยตำ ท่ีได ้
ผ่ำนกำรฝึกอบรม และได้รับใบประกำศนียบัตรที่รับรองกำร
นวด เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ ให้โอกำสและทำงเลือกในกำร
ประกอบอำชีพให้แก่ผู ้พิกำรทำงสำยตำ มำให้บริกำรนวดเพื่อ
สุขภำพกับลูกค้ำท่ีมำแวะพักใช้บริกำรที่สถำนีบริกำร โดยสำขำ
แรกที่ได้ด�ำเนินกำรไป คือ สถำนีบริกำรน�้ำมันพีทีสำขำสีคิ้ว 
จังหวัดนครรำชสีมำ และเพิ่มเติมอีกสำขำได้แก่ สถำนีบริกำร 
พทีเีขำย้อย จงัหวดัเพชรบรุ ีใน “PT MAX CAMP” ทีพ่กัรถครบวงจร
แห่งแรกในเมอืงไทย ส�ำหรบัลกูค้ำทีเ่ป็นสมำชกิบตัร PT MAX CARD

สถำนที่ฝึกอบรม :
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและ

อำชีพคนพิกำร
บ้ำนโมกุล อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 

ระหว่ำงวันที่
22 เมษำยน - 22 ตุลำคม 2562

จ�ำนวนคนพิกำร :
49 คน

สถำนที่ฝึกอบรม :
ณ สถำนีบริกำรน�้ำมันพีที
สำขำสีคิ้ว (Max Camp)

เลขที่ 37 หมู่ที่ 15 ต.ลำดบัวขำว อ.สีคิ้ว 
จ.นครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่

1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562
จ�ำนวนคนพิกำร :

6 คน
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กำรต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้พิกำรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงตัดเย็บเสื้อผ้ำ โดยกำรจ้ำงผู้พิกำรตัดชุดพนักงำน

หลังจำกพนกังำนได้มกีำรอบรมผูพ้ิกำรใหส้ำมำรถตัดเยบ็เสื้อผ้ำได้แลว้ บริษทัไดม้ีกำรสั่งตดัชดุพนักงำนที่ใชส้�ำหรับกำรท�ำงำนที่สถำนี
บริกำรโดยในปี 2562 ได้มีกำรสั่งตัดชุดเสื้อกั๊กส�ำหรับใช้ท�ำงำนเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,300 ตัว ซึ่งมำจำกผู้พิกำรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงตัดเย็บ
เสื้อผ้ำตำมมำตรำ 35 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2535 ทั้งสิ้น

เข้ำรับรำงวัลองค์กรสนับสนุนงำนด้ำนคนพิกำรดีเด่น
ประจ�ำปี 2562

วนัที ่4 ธนัวำคม 2562 ณ บรเิวณโถงช้ัน 1 กระทรวงพฒันำสังคม
และควำมมัน่คงของมนษุย์ ประธำนผูม้อบรำงวลัคอื นำยจตุ ิไกรฤกษ์  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 
ผู้บริหำรตัวแทนบริษัทเข้ำรับรำงวัล คือ คุณเอก อภิรักษ์ธนำกร  
(ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิบัติกำรสถำนี)

มีมูลค่ำกำรจ้ำงงำน 

253,525
บาท/ปี

จ�ำนวนผู้พิกำร

20 คน

20 คน121,481 123,737 

253,525 
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บาท

8 คน8 คน

 2560  2561  2562

ที่มา : บริษัท
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2. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

บรษิทัมนีโยบำยเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูส้งูอำยใุห้มงีำนท�ำในอำชพีทีเ่หมำะสมกบัวยัและประสบกำรณ์ และสร้ำงรำยได้ทีม่ัน่คง โดย
จ้ำงงำนผู้สูงอำยุเข้ำมำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรของบริษัท ได้แก่ ส�ำนักงำนใหญ่ สถำนีบริกำร คลังน�้ำมัน และธุรกิจขนส่งน�้ำมัน เป็นต้น

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

4,569,007 

6,048,144 

9,106,949 

117 คน

92 คน
66 คน

จำนวนคน มูลค�าการจ�างงาน

บาท

 2560  2561  2562

ที่มา : บริษัท

มีมูลค่ำกำรจ้ำงงำน 

9,106,949
บาท/ปี

จ�ำนวนผู้สูงอำยุ

117 คน

3. โครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ พีทีจัดให้

บริษทัได้จดัโครงกำร ชวีติดี มอีำชีพ พทีจีดัให้ มำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยมเีป้ำหมำยเพือ่เพิม่จ�ำนวนผูใ้ช้บรกิำรจำกสถำนบีรกิำรให้เพิม่มำกขึน้ 
เนือ่งจำกร้ำนค้ำทีเ่พิม่ของผู้ประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร และเพ่ิมรำยได้ของสถำนจีำกร้ำนค้ำของผูป้ระกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร รวมถงึ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยมำกขึ้น อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้ำงอำชีพให้คนในท้องถิ่น และคนบริเวณใกล้เคียงสถำนีบริกำร
น�้ำมันมีรำยได้มำกข้ึน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท�ำสัญญ่ำเช่ำ 1 ปี ในกำรเช่ำพื้นที่ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ซึ่งผู้ประกอบกำรที่ได้
รับคัดเลือก จะได้รับอัตรำค่ำเช่ำในรำคำพิเศษ ทั้งนี้ ในปี 2562 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ�ำนวน 30 รำย และในปี 2563 บริษัทมีเป้ำหมำย
ต้องกำรให้มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 100 รำย
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แบ่งปันควำมรู้สู่สังคม...
พัฒนำควำมปลอดภัยให้ชุมชน 

บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย
ของพนักงำนให้เป็นนิสัย ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเรื่องกำรท�ำงำน
ทีป่ลอดภัยแก่พนกังำน และรณรงค์ส่งเสรมิกระตุน้จติส�ำนกึของทกุ
คนในบริษัทให้ตระหนักว่ำ “ควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็นควำม
รับผิดชอบของบริษัท” โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 317 คน แบ่ง
เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี นักเรียนโรงเรียนมวก
เหล็กวิทยำคม พนักงำนบริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
และพนักงำนบริษัทเอกชนภำยนอก 

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

สัปดำห์ควำมปลอดภัยคลังน�้ำมันและขนส่ง
ณ ส�ำนักงำนขนส่งสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจรรม SAFETY WEEK PT Station 2019
ตอน PT เชื่อมไทย บริกำรด้วยใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256278



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

ประชาสัมพันธ�             สถานที่                กิจกรรม             การให�บร�การ

ความพึงพอใจของ
กิจกรรม ประมาณป� 2562 7% 6% 6% 2%

93% 94% 94% 98%

มากที่สุด มาก

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย อำชีว-
อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของท้ังพนักงำนรวม
ถึงชุมชนที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ใกล้กับสถำนประกอบกำร ที่บริษัทได้
ด�ำเนินกำรอยู่ โดยมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ ควำม
ตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยและกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉินที่มี
โอกำสเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง เช่น มหำวิทยำลัย 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรมได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขั้นต้น และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ แก้ไขเหตุกำรณ์เม่ือประสบภัย
ได้อย่ำงปลอดภยั และมปีระสทิธิภำพ “โครงกำรสอนน้องดบัเพลงิ” 
จึงได้ริเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวิทยำกรของฝ่ำยควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เข้ำร่วมกิจกรรมให้ควำมรู้ ฝึก
อบรม และให้ค�ำแนะน�ำกับสถำนศึกษำ ชุมชนและหน่วยงำนภำค
รัฐ และในปี 2562 นี้บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมสอนน้องดับเพลิง 
จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ (19 เมษำยน 62), วิทยำลัยเทคนิคปักธงชัย 
(28 พฤษภำคม 62), วิทยำลัยเทคนิคหนองแค (24 กรกฎำคม 62) 

โครงกำรสอนน้องดับเพลิง
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แบ่งปันควำมสุข...
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

1. โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3

บริษัทน�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน เพื่อให้
นักเรียนมีอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรบริโภคตลอดช่วง
กำรศึกษำ โดยใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีผลิตขึ้นภำยในโรงเรียน
มำประกอบอำหำร ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
ท�ำกำรเกษตร ด้ำนอำหำรโภชนำกำร และสุขภำพอนำมัย อีกทั้งยัง  
ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันกับ
กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256280



2. โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

สืบเนื่องจำกบริษัทให้กำรสนับสนุน เข้ำไปพัฒนำโรงเรียน
บ้ำนฉู่ฉี่เมื่อปี 2560 ในโครงกำร “รวมพลัง ร่วมใจ สร้ำงสุข เพื่อ
น้อง” โดยผลกำรด�ำเนินงำนประสบควำมส�ำเร็จ โรงเรียนมี
สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอกห้องเรียนท่ีดีขึ้น ท�ำให้
ชำวบ้ำนในชุมชน ส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียนในโรงเรียนประจ�ำ
ต�ำบลมำกขึ้น ถือว่ำได้ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียน
ที่มีฐำนะครอบครัวยำกจน-ปำนกลำง แต่ยังมีพื้นท่ีบริเวณด้ำน
หลังโรงเรียนท่ียังไม่ได้รับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะ
สม ดังนั้นเพื่อเป็นกำรต่อยอดจำก โครงกำร รวมพลัง ร่วมใจ 
สร้ำงสุขเพื่อน้อง สู่ “โครงกำร พีที รวมพลัง รวมใจ สร้ำงสุข
แก่ชุมชน” เพรำะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทจึงร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบำงจะเกร็ง, 
ส�ำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยฝั่งและ
ป่ำชำยเลน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนฉู่ฉี่, เครือข่ำยโรงเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทำงทะเล 4 โรงเรียน, กลุ่มอำสำสมัคร
พิทักษ์ทะเลสมุทรสงครำม, คนในชุมชนต�ำบลบำงจะเกร็ง และพนักงำนจิตอำสำของบริษัท มำกกว่ำ 100 คน ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะทะเลที่ตกค้ำงในระบบนิเวศป่ำชำยเลน บริเวณพื้นที่ป่ำชำยเลนด้ำนหลังโรงเรียนบ้ำนฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ต�ำบลบำงจะเกร็ง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยำกร โดยร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งทรัพยำกรป่ำชำย
เลน ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรปกคลุมของขยะ และเพื่อกำรศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำยชำยเลนของเด็กนักเรียน ซึ่งขยะที่เก็บ
ได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ถุงพลำสติก โฟม ขวดพลำสติก มำท�ำกำรคัดแยกและช่ังน�้ำหนัก ได้รวม 1,057 กิโลกรัม และได้ประสำนให ้
เทศบำลต�ำบลบำงจะเกร็ง น�ำไปก�ำจัดตำมขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1
สร้ำงและพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

เพื่อกำรศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลนของเด็กนักเรียน  
และส่งผลต่อคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน

2
เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม ระหว่ำงบริษัท กับหน่วยงำนรำชกำร  

ชุมชน และประชำชนในพื้นที่

3
เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม สร้ำงควำมมี 

ส่วนร่วม และส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

4
เพื่อเป็นต้นแบบ (Prototype) ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ส�ำหรับคลังน�้ำมัน และสถำนีบริกำรน�้ำมันในพื้นที่ต่ำงๆ ต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ
ป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยสัตว์น�้ำ สำมำรถ
สร้ำงอำชีพ และรำยได้

ให้ชุมชน

1

คุณค่าทางสังคม 
คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น เกิดควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำ และเป็น
แหล่งศึกษำธรรมชำติ

2 3

แบ่งปันน�้ำใจ...
 พัฒนำสังคม

โครงการบริจาคอุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ส�านักงานที่เสียหาย หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อแบ่งปันน�้าใจให้สังคม

บริษัทได้มีกำรบริจำคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ส�ำนักงำนที่เสียหำย หรือไม่ได้ใช้งำนแล้ว ให้กับองค์กร Future Group ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำกมูลนิธิร่วมน�้ำใจต้ำนภัยเอดส์ และศูนย์บริกำรสำธำรณะสุข 43 มีนบุรี โดยองค์กร Future Group จะน�ำ
สิง่ของทีก่ลุม่บรษิทัฯ บรจิำคไปด�ำเนนิกจิกรรมตำมกองทนุทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น กำรช่วยเหลอืผูพ้กิำร ผูย้ำกไร้ กำรสนบัสนนุทนุกำร
ศึกษำแก่เด็กและเยำวชน เป็นต้น ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ได้บริจำคอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เสียหำย หรือช�ำรุดแล้วประมำณ 1,000 ชิ้น 
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ 

ด้ำน กิจกรรม

ด้านความปลอดภัย • โครงกำรสอนน้องดับเพลิง
• PT Safety Week Station
• กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้ำนอุ่นใจ สุขสันต์สงกรำนต์
• โครงกำร “วิ่งมหำสนุกเพื่อมหำสมุทรของเรำ”
• โครงกำรหนีไฟไปจุดรวมพล 
• กิจกรรม Safe Drive Safe Life Project : ขับขี่ปลอดภัย ชีวิตดี๊ดี ที่คลังน�้ำมันไทยออยล์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม • โครงกำร รวมพลัง ร่วมใจ สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติทับลำน จังหวัดนครรำชสีมำ
• โครงกำร พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้ำงสุขแก่ชุมชน
• โครงกำรสร้ำงฝำยชลประทำน จ.ล�ำปำง

ด้านการศึกษา • โครงกำร พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้ำงสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3
• โครงกำรมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนปำกเกร็ด 

ด้านการกีฬา • โครงกำร PT ส่งสุข สำนฝันเพื่อน้อง
• โครงกำร “งำนวิ่ง วันวีรชน ผู้กล้ำ กองบิน5” HERO RUN ครั้งที่ 2/2019
• กิจกรรมคลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic)
• โครงกำร PT Football Clinic 2019

ด้านอาชีพ • โครงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร
• โครงกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
• โครงกำร ชีวิตดี มีอำชีพ พีทีจัดให้

ด้านภัยพิบัติ • โครงกำร PT มีแต่ให้ ธำรน�้ำใจช่วยภัยน�้ำท่วม ณ และโรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว (กำญจนำอุปถัมภ์) จ.ร้อยเอ็ด 
• PT ร่วมบริจำคน�้ำดื่มบรรจุขวด ขนำด 1.5 ลิตร จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,800 แพ็ค ( 16,800 ขวด) ให้ จ.อุบลรำชธำนี

(สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในรำยงำนประจ�ำปี 2562 หัวข้อ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม)

สรุปผลการด�าเนินงาน 

จ�ำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนำสังคม และชุมชน

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนำสังคม (คน)

2561 2562 2562

N/A

N/A

19
382
(8%)

11
10%
ของจ�ำนวน
พนักงำน*
ทั้งหมด

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

หมำยเหตุ : จ�ำนวนพนักงำนที่ปฏิบัติงำนที่ส�ำนักงำนใหญ่ และพื้นที่ปฏิบัติกำร
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สิ่งแวดลอม



ความส�าคัญ (Disclosure 103-1)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นผู้น�ำในด้ำนกำรให้บริกำร

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

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีว-
อนำมัย ควำมมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย 
รวมทัง้ข้อก�ำหนด และมำตรฐำนสำกลอืน่ๆ ทีอ่งค์กรน�ำมำประยกุต์
ใช้ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยของ
ผูป้ฏบิติังำน รวมถงึผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม จงึได้ก�ำหนดนโยบำย
คุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีรำย
ละเอียดดังนี้

1. มุ ่งมั่นให้มีกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งบริษัท ในกำรจัด
จ�ำหน่ำยสินค้ำ และบริกำรท่ีตรงตำมข้อก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ควำมพึงพอใจ โดยกำรตอบสนองควำมต้องกำร และควำม
คำดหวังของลูกค้ำ

2. มุ่งมั่นบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิง
แวดล้อม ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย รวมท้ังข้อก�ำหนด 
และมำตรฐำนสำกลอื่นๆ ท่ีบริษัทน�ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อ
ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วย
ของผู้ปฏิบัติงำน

3. มุง่มัน่ในกำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธภิำพ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหำรองค์กรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนิน
กำรเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของพนักงำน และชุมชน รวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ

ปัจจุบันคลังน�้ำมัน 9 แห่งของบริษัท ได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส�ำหรับกำรรับ 
จัดเก็บ และจ่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง ภำยในคลังน�้ำมัน ได้แก่ 
คลงัน�ำ้มนัชมุพร คลังน�ำ้มนัแม่กลอง คลังน�ำ้มนัขอนแก่น คลงัน�ำ้มนั
ล�ำปำง คลังน�้ำมันสระบุรี คลังน�้ำมันปักธงชัย คลังน�้ำมันปำกพนัง 
คลงัน�ำ้มนันครสวรรค์ และคลงัน�ำ้มนัพิษณโุลก รวมถงึยงัได้ก�ำหนด
ให้คลังน�้ำมันสำขำ และสถำนีบริกำรจัดท�ำแบบรำยงำน ทส.1 และ 
แบบ ทส.2 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมองค์รวมเป็น
ไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย 

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีแนวทำงเพื่อที่จะยกระดับกำรบริหำร
จดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ในกำรวำงแผนเพ่ือขอรบัรองมำตรฐำนระบบ
กำร Integrated Management System (ระบบกำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำร) โดยน�ำข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 9001 ISO 14001 
และ ISO 45001 : 2018 มำบูรณำกำรเป็นมำตรฐำนฉบับเดียว เพื่อ
เป็นพื้นฐำนในกำรจัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ให้เกิดควำม
เช่ือมโยงกนัทัง้กระบวนกำรปฏิบตังิำน และผลลัพธ์ เพือ่เชือ่มโยงกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร มกีรอบกำรปฏิบติั
งำนทีช่ดัเจน โดยน�ำข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล (International 
Standard Requirement) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ท�ำงำน และใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน เพือ่
ให้มรีะบบกำรด�ำเนนิงำน และกำรบรหิำรจดักำรองค์กรท่ีแขง็แกร่ง 
โดยมเีป้ำหมำยได้รบักำรรบัรองภำยในปี 2563 ทีค่ลังน�ำ้มนัแม่กลอง
และส�ำนักงำนใหญ่

สิ่งแวดลอม
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

• กำรจดัวำงระบบบรหิำรงำนเพือ่กำรประกนั
คุณภำพ ซึ่งเป็นระบบที่ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ
กระบวนกำรต่ำงๆ ได้รับกำรควบคุมและ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยผ่ำนระบบที่ระบุ
ขั้นตอนและวิธีกำรท�ำงำน เพื่อให้ม่ันใจว่ำ
บุคลำกรในองค์กรรู้หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ
และขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน

• กำรบริหำรจัดกำรกับควำมรับผิดชอบด้ำน
สิ่งแวดล้อมของตนอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้
ข้อก�ำหนดที่ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทำงในกำร
ปฏบิตั ิเพ่ือตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของ
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

• กำรมุง่เน้นพัฒนำควำมปลอดภยัและสภำพ
แวดล้อมภำยในองค์กรให้มบีรบิททีก่ว้ำงขึน้
โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยง โอกำส ข้อก�ำหนด
ทำงกฎหมำย และด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภำพด้ำนอำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัยให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำน

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3) 

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บริษัทด�ำเนินกำรเพื่อควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร เพื่อลดและป้องกันปัญหำมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนี้

• ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบคลังน�้ำมัน โดยจัดให้มีกำรคัดแยก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทบริเวณสถำนี
บรกิำร และคลังน�ำ้มัน กำรรักษำควำมสะอำดและจดัเกบ็พืน้ทีป่ฏบิตังิำนให้เรยีบร้อย และจดัให้มกีำรดแูลรกัษำอปุกรณ์ต่ำงๆ
ให้อยู่ในสภำพดีเสมอ

• บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรประหยดัพลังงำนและใช้ทรพัยำกร
อย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ โดยตั้งเป้ำหมำยในกำรลด
ค่ำน�้ำ ค่ำไฟฟ้ำที่สถำนีบริกำร และกำรน�ำกระดำษที่ใช้แล้วมำ
ใช้ใหม่ที่ส�ำนักงำนใหญ่

• กำรค�ำนวณแสงสว่ำงภำยในอำคำร และสถำนีบริกำร เพื่อให้
ใช้หลอดไฟในขนำดทีเ่หมำะสม รวมถึงส่งเสรมิกำรใช้หลอดไฟ 
LED เพื่อประหยัดพลังงำน 

• ติดต้ังระบบควบคุมไอน�้ำมัน (Vapor Recovery Unit) หรือ 
VRU ท่ีคลังน�้ำมัน สถำนีบริกำรน�้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่ง
น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับพื้นที่ที่มีกำรควบคุมไอน�้ำมัน

• เครื่องวัดแก๊สที่คลังน�้ำมัน เพื่อตรวจสอบกำรปล่อยไอระเหย
ของน�้ำมัน

• กำรตรวจสอบคณุภำพสิง่แวดล้อมสถำนบีรกิำร โดยจดัให้มกีำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำย
ในบรรยำกำศของสถำนที่ท�ำงำน และสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมี
อันตรำย

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256286



• กำรน�ำน�้ำมันที่ปนเปื้อนที่มำจำกคลังน�้ำมัน น�ำกลับมำใช้ซ้อมแผนดับเพลิงที่สถำนีบริกำร 
• กำรควบคุมกำรท�ำงำนในที่อับอำกำศ เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศ
• กำรควบคุมกำรปล่อยไอเสียจำกรถขนส่งน�้ำมัน โดยกำรซ่อมบ�ำรุงรถขนส่งตำมแผน และใช้รถใหม่ที่มีอัตรำสิ้นเปลืองน�้ำมันที่ดี

• กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษทัจึงได้ส่งเสริมให้พนกังำน มคีวำมตระหนกั ถงึเรือ่งควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดล้อม โดยจดักำรอบรมพนักงำนภำยใน
และภำยนอกบริษัท ดังนี้

• หลักสูตร Staff Orientation ส�ำหรับพนักงำนใหม่ของบริษัท ทุกคนจะได้รับกำรอบรมในหัวข้อ Basic Safety และ Basic Fire ทั้ง
ภำควิชำกำร และภำคปฏิบัติ

• อบรมให้ควำมรู้พนักงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรควบคุมไอน�้ำมัน กำรด�ำเนินกำรกับน�้ำมันที่หกล้น กำรควบคุมกำรปล่อยน�้ำทิ้ง 
กำรประหยัดพลังงำน กำรน�ำทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่ กำรคัดแยกขยะ 

• อบรมกำรฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำร และขจัดมลพิษประจ�ำท่ำเรือส�ำหรับกำรขนถ่ำยน�้ำมันเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเตรียมกำร
รับมือในกรณีเกิดภำวะฉุกเฉิน เนื่องจำกบริษัทมีกำรขนส่งน�้ำมันทำงน�้ำ 

สรุปข้อมูลกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย ประจ�ำปี 2562

หลักสูตร จ�ำนวนรุ่น จ�ำนวนคน

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถำนีบริกำร 1,731 สำขำ -

Gas Station Emergency Response Full scale Exercise 11 528

หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

กำรดับเพลิงขั้นต้น 13 811

กำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกำรระงับเหตุ 36 108

ดับเพลิงขั้นสูง 4 108

กำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถำนีแก๊ส 183 850

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีบริกำรน�้ำมัน 17 2,121

ผู้ปฏิบัติงำนถังขนส่งน�้ำมัน ประเภทรถขนส่งน�้ำมัน 7 248

ผู้ปฏิบัติงำนสถำนีบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 7 369

หลักสูตรเกี่ยวเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 31 1,007

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร 12 414

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน 11 612

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับเทคนิค 1 18

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 1 27

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 1 22

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนที่อับอำกำศ 1 19

รวมทั้งสิ้น 2,067 7,262
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Gas Station Emergency Response Full scale Exercise

กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรดับเพลิงขั้นต้น

• กำรป้องกันและจัดกำรกำรรั่วไหล

บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม กำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมี ซึ่งสำมำรถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อส่ิงมีชีวิต 
สุขภำพของมนุษย์ ตลอดจน เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้ ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดมำตรกำรทั้งด้ำนบุคลำกรและมำตรฐำนอุปกรณ์เพื่อให้
มั่นใจว่ำจะตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ได้ในทุกกรณีอย่ำงทันท่วงที โดยก�ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบริเวณพื้นที่ปฏิบัติกำรของบริษัท 
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อลดและควบคุมควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง อีกทั้ง มีกำรจัด
เตรยีมเครือ่งมอื หรอือปุกรณ์ส�ำหรบัก�ำจดัครำบน�ำ้มนัทีอ่ำจปนเป้ือนลงสูแ่ม่น�ำ้ในกรณเีกดิอบุตัเิหตเุพือ่ป้องกนัไม่ให้น�ำ้มันแพร่กระจำย และ
มีกำรด�ำเนินกำรทดสอบควำมดันของท่อสูบยำง และท่อล�ำเลียงเหล็กเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงก�ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจและรำยงำนควำม
ปลอดภัยบนเรือ และบนบก และรำยงำนหรือแจ้งข่ำวเมื่อพบว่ำมีกำรรั่วไหลของน�้ำมัน นอกจำกนี้ บริษัทยังเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคม
อนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในกำรยกระดบัมำตรฐำน และพฒันำพนกังำนด้ำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงผูป้ระกอบกำรใน
ธุรกิจปิโตรเลียมขนำดใหญ่ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำน�้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน�้ำ และพื้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ 

งำนสมัมนำ “กำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรรัว่ไหลของน�ำ้มนัในพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลของจังหวดัชมุพร”

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 256288



• กำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมสถำนีบริกำร

บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศของสถำนที่ท�ำงำน และสถำนที่เก็บ
รักษำสำรเคมีอันตรำย โดยจัดหำบริษัทภำยนอกเข้ำมำตรวจคุณภำพสิ่งแวดล้อมในสถำนีบริกำร จ�ำนวน 140 สถำนี แบ่งออกเป็น 

1. คุณภำพน�้ำ โดยจะพิจำรณำค่ำ COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมำยถึง ค่ำวัดควำมเน่ำเสียของน�้ำเสียที่เกิดจำกสำรเคมี 
โดยค่ำ COD จะแสดงให้เหน็ถงึปรมิำณออกซเิจนทีใ่ช้ในกำรออกซไิดซ์เพือ่ให้กลำยเป็นคำร์บอนไดออกไซด์และน�ำ้ นอกจำกนี ้บรษิทั
ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ในกรณีท่ีหำกพบว่ำค่ำคุณภำพน�้ำทิ้งที่ออกจำกสถำนีบริกำรน�้ำมันไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่
ก�ำหนด โดยให้พนักงำนแจ้งซ่อมโดยทันที หำกพบว่ำมีท่อต่อตรงจำกห้องน�้ำโดยไม่ผ่ำนถังแซท หรือจำกห้องน�้ำท่อช�ำรุด รวมถึง
ก�ำหนดให้ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรท�ำควำมสะอำดบ่อดักไขมัน ตักเศษขยะ และคำบไขมันอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดำห์

2. สภำพอำกำศ โดยท�ำกำรตรวจวัด 4 พำรำมิตเตอร์ ได้แก่ 1. เบนซิน ตรวจโดยกำรติดเครื่องมือกับตัวบุคคล 2. VOC ตรวจโดยกำร 
ตดิเครือ่งมอืกบัตวับุคคล 3. Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) ตรวจโดยกำรตดิตัง้เครือ่งมอืไว้บรเิวณตู้จ่ำยน�ำ้มนั 4. Reparable 
Dust ฝุ่นละอองที่มีขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน ตรวจโดยกำรติดตั้งเครื่องมือไว้บริเวณตู้จ่ำยน�ำมัน ซึ่งในปี 2562 กำรตรวจวัด 140 
สถำนีบริกำร ทุกสถำนีบริกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทั้งหมด

• กิจกรรมลดค่ำใช้จ่ำยน�้ำประปำในสถำนีบริกำร 

เนือ่งด้วยบริษัทมสีถำนบีรกิำรครอบคลมุท่ัวประเทศ และมกีำรใช้น�ำ้หลำยรปูแบบ ได้แก่ กำรใช้น�ำ้จำกอ่ำงล้ำงมอื กำรใช้น�ำ้จำกชักโครก 
กำรใช้น�้ำจำกกำรท�ำควำมสะอำด และกำรใช้น�้ำจำกกำรรดน�้ำต้นไม้ เป็นต้น บริษัทจึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย และ
ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนตัวแทนพนักงำนจำกสถำนีบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร KAIZEN 
ของบริษัท ท�ำกำรคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยน�้ำประปำ รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรน�ำน�้ำกลับมำ
ใช้ใหม่ ผ่ำนแนวคิด 3R (Reuse Reduce Recycle) เพื่อน�ำน�้ำที่ใช้แล้วน�ำกลับมำใช้ซักล้ำงอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำด และรดน�้ำต้นไม้ และมี 
เป้ำหมำยในกำรลดค่ำใช้จ่ำยน�ำ้ประปำของสถำนบีรกิำรให้ได้ 20 % โดยเบือ้งต้นบรษิทัได้มกีำรน�ำเครือ่งกรองน�ำ้ไปใช้กบัสถำนบีรกิำรทัง้หมด 
3 สถำนี คือ สำขำมโนรมย์ พยุหะคีรี 2 และนครสวรรค์ 8 ซึ่งจำกผลกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ท�ำให้บริษัทสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้ 
น�้ำประปำ เป็นจ�ำนวน 60,962 บำทต่อปี นอกจำกน้ีบริษัทยังมีแนวทำงที่จะเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องกรองน�้ำจำกน�้ำประปำให้เป็นน�้ำด่ืม 
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยค่ำน�้ำดื่มของพนักงำน และส่งเสริมให้พนักงำนในสถำนีบริกำรมีสุขอนำมัยที่ดีอีกด้วย

• กำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำที่ส�ำนักงำนใหญ่ 

บรษิทัมกีำรรณรงค์ให้พนกังำนประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในส�ำนกังำนใหญ่ รวมถงึมกีำรประกำศเสยีงตำมสำยทกุวนัศกุร์ เพือ่ให้พนกังำน
ปิดไฟในเวลำพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกกำรใช้งำน หรือหมดควำมจ�ำเป็นต้องใช้งำน และก�ำหนดช่วงเวลำกำรเปิดปิดไฟให้เหมำะสมกับช่วงเวลำ
ที่ใช้งำน (Disclosure 302-1, Disclosure 302-4)
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สรุปใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ส�านักงานใหญ่

 1.32

1.28

1.29

2560 2561 2562

 2,528.40 

 2,528.40 
 1,987.57 

2560 2561 2562

ค�าไฟฟ�าสำนักงาน ค�าไฟฟ�าเฉลี่ยต�อคนล�านบาท บาท

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

-

ที่มำ : บริษัท

ปี 2560 2561 2562

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (Kwh)  262,779.53  237,850.20  260,440.57 

ค่ำไฟฟ้ำ (ล้ำนบำท) 1.32  1.28  1.29 

ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/คน)  2,528.40  2,140.42  1,987.57 

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

โครงกำรโซลำร์รูฟสถำนีบริกำรน�้ำมัน (Disclosure 302-1, Disclosure 302-4)
โครงกำรตดิตัง้โซลำร์เซลล์บนหลงัคำสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัน�ำร่อง เป็นโครงกำรตดิตัง้โซลำร์เซลล์เพือ่ผลติไฟฟ้ำส�ำหรบัใช้ในสถำนบีรกิำร

น�ำ้มัน เพ่ือศกึษำกำรลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั เมือ่ตดิตัง้โซลำร์เซลล์กระแสไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์จะไปลดกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ
จำกกำรไฟฟ้ำภมูภิำคท�ำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลง รวมไปถงึส่งเสรมิกำรใช้พลังงำนสะอำด และพลงังำนทดแทน โดยจะเลอืกสถำนทีีม่ลัีกษณะกำรใช้
ไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันโดยเริ่มต้นที่ สถำนีวังน้อย และสถำนีนครชัยศรี 5 เนื่องจำกแต่ละสถำนีจะมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำไฟฟ้ำสูงมำก โดยในปี 
2562 มเีป้ำหมำย คอื สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำของสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัได้ร้อยละ 20 โดยมเีวลำกำรด�ำเนนิกำร ต้ังแต่ เดอืนมกรำคม 2562 – เดอืน
ธันวำคม 2562 จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้ สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำสถำนีบริกำรน�้ำมันลงได้ร้อยละ 19% อีกทั้งยังสำมำรถลดปัญหำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์ที่สถำนีบริกำร สำขำนครชัยศรี สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ได้ 28,544.2 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้กว่ำ 95.39 ต้น และกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์ที่สถำนีบริกำร สำขำวังน้อย สำมำรถลด
ปริมำณถ่ำนหิน ได้ 47,027.4 กิโลกรัมต่อปี และเทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ 7 ต้น ทั้งนี้ ในกำรติดตั้งโซลำร์รูฟในสถำนีบริกำรน�้ำมันจ�ำนวน 
35 สถำนี ในปี 2562 สำมำรถช่วยลดค่ำไฟฟ้ำของสถำนีบริกำรน�้ำมันได้ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 20 หำกโครงกำรแล้วเสร็จ สำมำรถลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ประมำณ 224 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ต่อเดอืน หรอืเทยีบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ประมำณ 152 ต้นต่อเดอืน
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• โครงกำรเป�ดจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ส�ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ และรถขนส่ง

ส�ำหรับกำรเปิดจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ส�ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ และรถขนส่งพีที ที่สถำนีบริกำร
น�้ำมันพีที เพื่อสนับสนุนนโยบำยพลังงำนที่ยั่งยืนและกำรใช้น�้ำมัน B20 ของภำครัฐ และเพื่อเป็นกลไกในกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดเีซลให้มำกขึน้ ซึง่จะช่วยลดต้นทนุค่ำบรกิำรขนส่ง และค่ำโดยสำรสำธำรณะ รวมทัง้ เป็นกำรช่วยลดมลพษิจำกฝุน่ละออง
ในอำกำศ และช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมัน ที่อยู่ในภำวะล้นตลำดและรำคำตกต�่ำอีกทำงหนึ่ง ซึ่งในปี 2562 บริษัท
มีปริมำณขำยจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน B20 จ�ำนวน 317 ล้ำนลิตร ผ่ำนสถำนีบริกำรจ�ำนวน 745 สำขำ 

• โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกำรใช้น�้ำมัน B20 ส�ำหรับรถขนส่ง

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซล B20 กับรถบรรทุกที่ใช้ในกำรขนส่งน�้ำมันเช้ือเพลิงที่เป็นรถเทรลเลอร์
กึง่พ่วง และรถสบิล้อ จ�ำนวน 503 คนั ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยลดลง 46,266,195 บำท ซึง่ประหยดัค่ำใช้จ่ำยไปได้ 11% นอกจำกจะช่วยประหยดัค่ำ
ใช่จ่ำยแล้วยงัช่วยผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถงึ 15.66% หรอื 7,051.71 ตนั/ลติร 
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• โครงกำรยำงหล่อดอก 

บริษัทจัดท�ำโครงกำรกำรใช้ยำงหล่อดอก ส�ำหรับหัวลำกรถ
บรรทุกอีซูซุ และหัวลำกรถวอลโว่ พร้อมทั้งหำงเทรลเลอร์ เพื่อให้
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ยำงให้คุ้มค่ำได้มำกขึ้น และช่วยลดขยะ
ของยำงทีไ่ม่ใช้งำนแล้ว และยงัสำมำรถช่วยลดปรมิำณในกำรใช้ยำง
ใหม่ได้ ซึง่จะช่วยลดและประหยดัค่ำใช้จ่ำยในองค์กรจำกกำรน�ำยำง
เก่ำมำรไีซเคลิใช้ใหม่ โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2560 ต่อเนือ่งจนมำถงึปัจจบุนั

ในปี 2562 บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้
ยำงใหม่จ�ำนวน 1000 เส้น คิดเป็น 5,740,190 บำท ซึ่งในปี 2562 
จ�ำนวนยำงที่น�ำมำหล่อดอกใหม่ มีทั้งหมด 1,215 เส้น บริษัท
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย ได้ถึง 8,440,490 บำท หรือร้อยละ 72 หำก
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 พบว่ำในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยลดลงเป็นจ�ำนวน 
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รางวัลแห่งความภูมิใจ

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

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

• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือ The 
Country Winner, Skills Development 
(Large-Tier)

• รำงวัลส�ำหรับธุรกิจที่มีควำมโดดเด่นเพื่อ
สังคมอย่ำงยั่งยืน หรือ The Country 
Winner, Sustainable Social Enterprise 
(Large-Tier)

โดยรำงวัลดังกล่ำวแสดงถึงควำมส�ำเร็จของ PTG ในระดับภูมิภำค 
อย่ำงไรก็ตำม PTG ยังคงมุ่งพัฒนำทั้งในด้ำนผลประกอบกำร ควบคู่กับ
กำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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 • บริษัทเข้ำรับรำงวัลรำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding 
Investor Relations Awards)

ในงำน SET Awards 2562 จดัขึน้โดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รำงวลั
น้ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน 
เท่ำเทียม และโปร่งใส โดยยึดตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อไป

 • บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู ่ ในรำยชื่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน

จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทได้รับกำรคัดเลือกเป็นปีที่ 
2 ตดิต่อกนั ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมยัง่ยนืมำอย่ำงต่อเนือ่งใน
ทุกๆมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ บริษัทเน้นกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่ำงต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกำรบรหิำรควำมเส่ียง กำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
ยังคงมุ่งพัฒนำและยกระดับองค์กรสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 • บริษัทได้รับรำงวัล Kaizen Awards จำกงำนประกำศรำงวัล Thailand 
Kaizen Awards 2019 

ในวนัที ่30 สิงหำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ 2 รำงวลั ได้แก่ รำงวลั “Golden Award” 
จำกทีม “Intension 3D” ซึ่งเป็นทีมจำกฝ่ำยปฏิบัติกำรคลังน�้ำมัน ฝ่ำยจัดซื้อ และ
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วยผลงำน “เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร Stock 
น�้ำมันเครื่องที่คลังและสถำนีบริกำร” ซึ่งเข้ำประกวดในประเภท Service Kaizen 
และรำงวัล “Silver Award” จำกทีม “Lift Gear Team” ทีมจำกฝ่ำยโลจิสติกส์ 
น�้ำมัน ด้วยผลงำน “ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรยกเกียร์รถบรรทุก” ซึ่งประกวดใน
ประเภท Genba Kaizen โดยผลงำนที่ได้รับรำงวัลเหล่ำน้ีจะถูกน�ำมำพัฒนำกำร
บริหำรงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพยิ่งๆ ขึ้นไป
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บรษิทัได้รบัโล่รำงวลั “หน่วยงำนทีเ่ข้ำร่วมส่งเสรมิกำรใช้พลังงำนอย่ำงมปีระสิทธภิำพภำย
ใต้แนวคดิ Future Revolution of Energy Efficiency 2019” จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค เนือ่ง
ด้วยบรษิทัส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์และกำรใช้พลงังำนทดแทนจำกกำรทีบ่รษิทัมโีครงกำรตดิตัง้ Solar 
Rooftop ในสถำนบีรกิำร เพือ่ลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำมำใช้พลังงำนแสงอำทติย์จำกแผง Solar 
Cell แทน โดยปัจจุบันบริษัทได้ด�ำเนินกำรติดตั้ง Solar Rooftop ในสถำนีบริกำรแล้วทั้งหมด 
33 สถำนี ซึ่งบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรติดตั้ง Solar Rooftop ในสถำนีบริกำรที่ใช้ไฟฟ้ำ
มำกเพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อไป

บริษทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั ได้รบั
รำงวัล “สถำนประกอบกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน” ประจ�ำปี 2562 
จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนโดยส�ำนกัแรงงำนสมัพนัธ์ กระทรวงแรงงำน โดยรำงวลั
สถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์และสวสัดกิำรแรงงำนเป็นรำงวลัทีแ่สดงให้เหน็
ถึงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทและพนังงำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำน
ร่วมกันอย่ำงเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิด
ระบบแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีในสถำนประกอบกิจกำร

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

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

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ “สถำนประกอบกำร ที่ให้ควำมส�ำคัญในกำร
ช�ำระเงนิสมทบถกูต้อง ครบถ้วน และส่งเงนิสมทบด้วยสือ่อเิล็กทรอนกิส์ตำมนโยบำยไทยแลนด์ 
4.0” จำกส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด โดยได้รับมอบโล่ประกำศเกียร์ติคุณ จำกท่ำนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ทั้งนี้สถำนีน�้ำมัน PT ได้รับจ�ำนวน 20 สถำนี
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การรับรอง

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

บริษัทได้รบักำรอนมุตัใิห้เป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุรติ 
(CAC) ซ่ึงเป็นองค์กรภำคเอกชนทีส่นบัสนนุให้บริษทัก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบัิตใินกำรท่ีจะ
ต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ใบรบัรองมำตรฐำน มอก. 9001-2559 (ISO9001:2016) มอบให้กบับรษิทัทีม่รีะบบบรหิำร
งำนที่มีคุณภำพ ส�ำหรับขอบข่ำย กำรรับ จัดเก็บ และจ่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมันชื้อเพลิงภำยในคลัง
น�้ำมัน ภำยใต้กำรรับรองจำกสถำบันรับรองมำตรำฐำนไอเอสโอ (MASCI)

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

หมำยเหตุ: ปัจจุบันงดใช้เครื่องหมำยกำรรับรองเนื่องจำกเตรียมกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร
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ด้านเศรษฐกิจ 
GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง    

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท)    

รำยได้จำกกำรขำย 84,624.59 107,829.28  120,026.69

รำยได้รวม 84,904.78 108,142.00  120,291.46

ก�ำไรสุทธิ 913 624  1,560.68

EBIDA 3,070.68 3,512.73  5,272.72

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)    

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,909.46 3,937.26  4,850.02

สินทรัพย์รวม 17,985.38 20,939.73  22,651.87

หนี้สินหมุนเวียน 8,275.47 10,892.33  11,614.32

หนี้สินรวม 15,463.91 12,866.83  15,944.38

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 1,670 1,670 1,670

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,118.54 5,475.82 6,707.49

อัตราส่วนทางการเงิน    

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 18.87 11.85  25.81

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 8.23 5.31  10.36

ก�ำไรขั้นต้น (%) 7.39 6.90  8.25

อัตรำส่วนสภำพคล่องต่อหนี้สิน (เท่ำ) 0.47 0.36  0.42

อัตรำส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น  (เท่ำ) 2.52 2.84  2.40

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ    

รำคำพำร์ต่อหุ้น (บำท) 1 1 1

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท) 2.92 3.15  3.77

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.55 0.37  0.93

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร (ล้ำนบำท) 5,278.49 6,710.63  7907.31

ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน (ล้ำนบำท) 1,858 2,254.86 2,552.41

ภำษีที่จ่ำยให้ภำครัฐ (บำท) 153,832,571 119,626,154 359,442,038

เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น (บำท/หุ้น) 0.17 0.2  0.5

กำรจ่ำยเงนิปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี (ล้ำนบำท) 283.9 334 835

สถิติการด�าเนินงาน 

หมำยเหตุ : 1. ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 2. ข้อมูลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน) ไม่รวมกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อย
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GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562

GRI 205-3 จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ n/a 0 0

หมำยเหตุ : 1. ในปี 2562 มีกำรรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจ�ำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีกำรลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีกำรแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที ่
  เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 เรื่อง  และพบว่ำไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร 

ด้านสังคม 
ข้อมูลกำรจ้ำงงำนของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อย) 

GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

102-8 จ�ำนวนพนักงำน  ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด ก�ำลังคน 12,915 14,956 17,017

 5,297 7,618 5,744 9,212 6,361 10,656

 ร้อยละ 41.01 58.99 38.41 61.59 37.38 62.62

405-1 จ�ำนวนพนักงำนจ�ำแนกตำมระดับ 

พนักงำนระดับบริหำร ก�ำลังคน 65 27 66 32 76 44

 ร้อยละ 70.65 29.35 67.35 32.65 63.33 36.67

พนักงำนระดับหัวหน้ำงำน ก�ำลังคน 152 134 159 153 179 193

 ร้อยละ 53.15 46.85 50.96 49.04 48.12 51.88

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร ก�ำลังคน 5,078 5,078.00 5,519 9,027 6,106 10,419

 ร้อยละ 40.51 59.49 37.94 62.06 36.95 63.05

GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562

405-1 จ�ำนวนพนักงำนจ�ำแนกตำมอำยุ ก�ำลังคน ร้อยละ ก�ำลังคน ร้อยละ ก�ำลังคน ร้อยละ

15-20 ปี 1,840 14.25 2,117 14.15 2,264 13.30

21-30 ปี 5,428 42.04 6,234 41.68 7,228 42.48

31-40 ปี 3,486 27.00 3,958 26.46 4,399 25.85

41-50 ปี 1,670 12.93 1,972 13.19 2,307 13.56

51-60 ปี 466 3.61 608 4.07 723 4.25

61 ปีขึ้นไป 23 0.18 67 0.45 96 0.56
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GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

401-1 พนักงำนใหม่ ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

พนักงำนใหม่ทั้งหมด
ก�ำลังคน

14,086 18,925 18,408

พนักงำนใหม่ 6,161 7,925 8,010 10,915 7,864 10,544

อัตรำกำรว่ำจ้ำงพนักงำนใหม่ ร้อยละ 116.31 104.03 139.45 118.49 123.63 98.95

พนักงำนใหม่แบ่งตำมอำยุ

15-20 ปี ก�ำลังคน 2,417 2,113 3,277 2,930 3,033 2,624

ร้อยละ 45.63 27.74 57.05 31.81 47.68 24.62

21-30 ปี ก�ำลังคน 2,321 3,590 2,985 4,908 3,195 4,874

ร้อยละ 43.82 47.13 51.97 53.28 50.23 45.74

31-40 ปี ก�ำลังคน 1,013 1,521 1,223 2,050 1,120 2,002

ร้อยละ 19.12 19.97 21.29 22.25 17.61 18.79

41-50 ปี ก�ำลังคน 343 540 425 772 401 797

ร้อยละ 6.48 7.09 7.40 8.38 6.30 7.48

51-60 ปี ก�ำลังคน 51 131 83 202 93 183

ร้อยละ 0.96 1.72 1.44 2.19 1.46 1.72

61 ปีขึ้นไป ก�ำลังคน 16 30 17 53 22 64

ร้อยละ 0.30 0.39 0.30 0.58 0.35 0.60

GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

พนักงำนลำออก

พนักงำนลำออกทั้งหมด
ก�ำลังคน

11,466 16,269 15,992

พนักงำนลำออก 4,950 6,516 7,102 9,167 6,946 9,046

อัตรำกำรลำออกของพนักงำน ร้อยละ 93.45 85.53 123.64 99.51 109.20 84.89

พนักงำนลำออกแบ่งตำมอำยุ

15-20 ปี ก�ำลังคน 2,027 1,722 2,781 2,353 2,655 2,162

ร้อยละ 38.27 22.60 48.42 25.54 41.74 20.29

21-30 ปี ก�ำลังคน 1,919 2,960 2,674 4,259 2,796 4,305

ร้อยละ 36.23 38.86 46.55 46.23 43.96 40.40

31-40 ปี ก�ำลังคน      747 1,255 1,155 1,716 1,025 1,731

ร้อยละ 14.10 16.47 20.11 18.63 16.11 16.24

41-50 ปี ก�ำลังคน 207 411 404 626 362 642

ร้อยละ 3.91 5.40 7.03 6.80 5.69 6.02

51-60 ปี ก�ำลังคน 43 99 70 166 88 147

ร้อยละ 0.81 1.30 1.22 1.80 1.38 1.38

61 ปีขึ้นไป ก�ำลังคน 19 32 18 47 20 59

ร้อยละ 0.36 0.42 0.31 0.51 0.31 0.55
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GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

401-3 พนักงำนที่มีสิทธิ์ลำคลอด ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

พนักงำนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ใน 
กำรลำคลอด/ลำเลี้ยงดูบุตร

ก�ำลังคน 5,297 7,618 5,744 9,212 6,361 10,656

 พนักงำนที่ใช้สิทธิ์ในกำรลำคลอด/
ลำเลี้ยงดูบุตร

ก�ำลังคน 215 302 356

 พนักงำนที่กลับมำปฎิบัติงำน 
หลังจำกใช้สิทธิ์ในกำรลำคลอด/ 
ลำเลี้ยงดูบุตร

ก�ำลังคน 212 292 267

 พนักงำนที่กลับมำปฎิบัติงำน 
หลังจำกใช้สิทธิ์ในกำรลำคลอด/ 
ลำเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับกำรจ้ำง 
ต่ออีก 12 เดือน

ก�ำลังคน 138 149 266

 อัตรำกำรคงอยู่ของพนักงำน 
ที่ลำคลอด/เลี้ยงดูบุตร

ร้อยละ 64.19 49.34 74.72

GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

404-1 จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงำน

จ�ำนวนชั่วโมงทั้งหมด ชั่วโมง 9,447 4,120 102,671

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย ต่อคนต่อปี ชั่วโมงต่อ
คน

15.14 18.72 28.56

จ�ำแนกตำมระดับ

Management level (M1-UC) ก�ำลังคน N/A N/A 146

Supervisor level (S1-S5) N/A N/A 2,203

Operation level (O1-O5) N/A N/A 1246

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

403-9 อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ (I.F.R.)

พนักงำนขับรถขนส่ง ครั้ง/ล้ำน
กิโลเมตร

N/A N/A 1.5

พนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร ครั้ง/ล้ำน
ชั่วโมง

N/A N/A 0.0
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

พลังงาน 

GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

302-1 กำรใช้พลังงำนทำงตรงทั้งหมด กิโลวัตต์ N/A N/A 58,410,556.40

ส�ำนักงำนใหญ่ 262,779.53 237,850.2 260,440.57

พื้นที่ปฏิบัติกำร N/A N/A 58,150,115.83

หมำยเหตุ : ปริมำณกำรใช้พลังงำนของพื้นที่ปฏิบัติกำรครอบคลุมสถำนีบริกำร และคลังน�้ำมันของบริษัท

307-1 จ�ำนวนหรือมูลค่ำกำรถูกปรับอย่ำง
มีนัยส�ำคัญกรณีละเมิดกฎหมำยสิ่ง
แวดล้อม

ครั้ง N/A N/A 0
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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 10

102-2 Activities, brands, products, and services 10

102-3 Location of headquarters 14

102-4 Location of operations 14

102-5 Ownership and legal form 12

102-6 Markets served 10-11

102-7 Scale of the organization 10-11

102-8 Information on employees and other workers 98

102-9 Supply chain 13

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain -

102-11 Precautionary principle or approach 36

102-12 External initiatives 22-26

102-13 Membership of associations 13

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6-7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 34, 36-39

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 8-9, 31

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 31-33

Governance

102-18 Governance structure 28

102-19 Delegating authority 17

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 16

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental and social topics 18-19

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 17, 28

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
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GRI 
Standard Description

Sustainability Report 
(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

102-23 Chair of the highest governance body 28

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 30

102-25 Conflicts of interest Annual Report
page 182-199

102-26 Role of the highest governance body in setting purpose, values, and strategy 17

Governance

102-27 Collective knowledge of highest governance body 31

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 31

102-29 Identifying and managing economic, environmental and social impacts 16, 22-26

102-30 Effectiveness of risk management process 36

102-32 Highest governance body’s roles in sustainability reporting 5

102-38 Annual total compensation ratio 97

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 18-19

102-41 Collective bargaining agreements 55

102-42 Identifying and selecting stakeholders 18-19

102-43 Approach to stakeholder engagement 18-19, 22-26

102-44 Key topics and concerns raised 21

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 5

102-46 Defining report content and topic boundaries 5

102-47 List of material topics 20-21

102-48 Restatements of information -

102-49 Changes in reporting -

102-50 Reporting period 5

102-51 Date of most recent report -

102-52 Reporting cycle 5

102-53 Contact point for questions regarding the report 5

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 5

102-55 GRI content index 102-105

102-56 External assurance -
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GRI 
Standard Description

Sustainability Report 
(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

Economic

GRI 201: Economic Performance 

201-1 Direct economic value generated and distributed 97

GRI 205: Anti-Corruption

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 28

103-2 The management approach and its components 28

103-3 Evaluation of the management approach 31-33

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 32

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 33

Environment

GRI 302: Energy

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 85-86

103-2 The management approach and its components 85-86

103-3 Evaluation of the management approach 86-92

302-1 Energy consumption within the organization 90, 92, 101

GRI 307: Environmental Compliance

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 85

103-2 The management approach and its components 85

103-3 Evaluation of the management approach 92

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 92, 101

Social

GRI 401: Employment

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 54

103-2 The management approach and its components 54, 55

103-3 Evaluation of the management approach 61-72

401-1 New employee hires and employee turnover 99

401-3 Parental leave 100

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 54

103-2 The management approach and its components 60

103-3 Evaluation of the management approach 70-73

403-1 Occupational health and safety management system 60

403-9 Work-related injuries 73, 100

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2562104



GRI 
Standard Description

Sustainability Report 
(Page / URL) and Remarks 

(Omission / Comment)

GRI 404: Training and Education

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 54

103-2 The management approach and its components 55-56

103-3 Evaluation of the management approach 67-69

404-1 Average hours of training per year per employee 100

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 67-69

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 54

103-2 The management approach and its components 55

103-3 Evaluation of the management approach 55

405-1 Diversity of governance bodies and employees 98

105บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหำชน)



แบบส�ำรวจควำมคิดเห็น

ท่ำนสำมำรถท�ำแบบส�ำรวจโดยแสกน QR Code 
หรือส่งแบบส�ำรวจนี้กลับมำยังบริษัทตำมที่อยู่ปรำกฎท้ำยเล่ม หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ cg@pt.co.th

กรุณาท�าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 เพศ  ชำย  หญิง

1.2 อำยุ  ต�่ำกว่ำ 30  30 – 50  มำกกว่ำ 50

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มใด

 พนักงำน  ลูกค้ำ  คู่ค้ำ  ผู้ถือหุ้น

 ชุมชน  หน่วยงำนรำชกำร  สถำบันกำรเงิน

 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………

3. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทจากที่ใด

 เว็บไซต์ของบริษัท  กำรประชุมผู้ถือหุ้น  พนักงำนของบริษัท  งำนสัมมนำ

 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………

4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนของท่านคืออะไร
 เพื่อรู้จักบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เพิ่มขึ้น
 เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
 เพื่อกำรศึกษำ/กำรวิจัย
 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนของบริษัทของท่ำน
 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนของบริษัทมากน้อยเพียงใด

5.1 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด

5.2 กำรก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ  มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด

5.3 เนื้อหำสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย  มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด

5.4 กำรออกแบบรูปเล่ม  มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด

5.5 ควำมพึงพอใจโดยรวม  มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด

6. ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำในรำยงำนควำมยั่งยืนครอบคลุมประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท หรือไม่
  ครอบคลุม   ไม่ครอบคลุม

7. หำกท่ำนคิดว่ำไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ไม่ครอบคลุมหรือควรเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำรำยงำนควำมยั่งยืนของบริษัท ในปีถัดไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณอย่ำงสูง ส�ำหรับควำมร่วมมือของท่ำน ข้อมูลจำกแบบส�ำรวจควำมคิดเห็น 
จะน�ำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนในปีถัดไป





การพัฒนาความยัง่ยืน 2562
PT ผู นำด  านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ 
บริษัท พีทีจี เอ ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ร า ย ง า น

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

www.ptgenergy.co.th


