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 บริษัที่ พ่ที่่จั่ เอ็นเนอย่ จัำากี่ัด (มหาชี้น) (พ่ท่ี่จ่ั) ได้จััดที่ำารายงานความยั�งยืนข้้�นเป็นปีที่่� 3 โดยม่วัติิิิิิิิถิุประสงค์เพ่อเปิดเผู้ย

กี่ระบวนกี่ารบริหารจััดกี่ารด้านความยั�งยืนข้ององค์กี่ร และผู้ลกี่ารดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษัที่ภิบาล เพ่อให้ 

ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยและผู้้้ที่่�สนใจัได้รับที่ราบ โดยรายงานความยั�งยืนฉบับน่�ครอบคลุมผู้ลกี่ารดำาเนินงานติิิิิิิิั�งแติิิิิิิิ่วันที่่� 1 มกี่ราคม 2564 

ถิ้ง 31 ธันวาคม 2564 

แนวทางการจััดทำารายงาน 
	 รายงานความย่�งยืนประจำำาปี	2564	ใช้้กรอบการรายงานตาม

มาตรฐาน	Global	Reporting	Initiative	Standards	(GRI	Standard)	 

ระดั่บพื้ื�นฐาน	 (Core	Option)	 และนำาเสนอผลการดัำาเนินงาน

ตามเป้าหมายพื้่ฒนาที่่�ย่�งยืนขององค์การสหประช้าช้าติ	(United	 

Nations	Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 เพื้ื�อแสดัง

ความม่�งม่�นในการร่กษาสมดั่ลในด้ัานการพื้่ฒนาเศรษฐกิจำ	 ส่งคม	

และสิ�งแวดัลอ้ม	สอดัคลอ้งกบ่ความตอ้งการและความคาดัหวง่ของ

ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม

เน้�อหาและขอบเขตของรายงาน 
	 รายงานความย่�งยืนประจำำาปี	2564	 นำาเสนอประเด็ันสำาค่ญ

ดั้านความย่�งยืน	 (Materiality	 Issue)	 ตามแนวที่างของ	 GRI	 

Standards	 ซึ่่�งผ�านการสำารวจำความคิดัเห็นของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย 

ที่่กกล่�มตามช้�องที่างการม่ส�วนร�วมที่่�บริษ่ที่ไดั้กำาหนดัไว้	 โดัย

รายงานฉบ่บน่�ครอบคล่มผลการดัำาเนินงานของบริษ่ที่ภายใต้ธุ่รกิจำ

นำ�าม่นเช้ื�อเพื้ลิงและธุ่รกิจำค้าปล่ก	ธุ่รกิจำแก๊ส	LPG	ธุ่รกิจำขนส�งและ 

ขนถ่�ายนำ�ามน่เชื้�อเพื้ลงิ	ธุร่กจิำอาหารและเครื�องดัื�ม	ธุร่กจิำศน้ย์บรกิาร

และซึ่�อมบำาร่งรถ่ยนต์	 และธุ่รกิจำพื้ล่งงานที่ดัแที่น	 ซึ่่�งครอบคล่ม

เฉพื้าะธุ่รกิจำของ	บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	 จำำาก่ดั	(มหาช้น)	(PTG)	

บริษ่ที่	ปิโตรเล่ยมไที่ย	คอร์ปอเรช้่�น	จำำาก่ดั	(PTC)	บริษ่ที่	แอตลาส	

เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(ATL)	บริษ่ที่	โอลิมปัส	ออยล์	จำำาก่ดั	(OLP)	บริษ่ที่	

พื้่ที่่จำ่	 โลจำิสติกส์	 จำำาก่ดั	(PTGLG)	 บริษ่ที่	 กาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	 จำำาก่ดั	

(PUN)	บริษ่ที่	จำ่เอฟเอ	คอร์ปอเรช้่�น	(ไที่ยแลนดั์)	จำำาก่ดั	(GFA)	ซึ่่�ง

บริษ่ที่	แมกซึ่์	การ์ดั	จำำาก่ดั	(MAX)	บริษ่ที่	แมกซึ่์	โซึ่ล้ช้่น	เซึ่อร์วิส	 

จำำาก่ดั	 (MSS)	 บริษ่ที่	 บ่พื้่่ที่่จำ่	 บริษ่ที่	 บ่พื้่ที่่จำ่	 จำำาก่ดั	 (BPTG)	 

บริษ่ที่	 พื้่พื้่พื้่	 กร่น	 คอมเพื้ล็กซึ่์	 จำำาก่ดั	 (PPP)	 และบริษ่ที่	 

สยามออโตแ้บคส	์จำำากด่ั	(SAB)	เพื้ิ�มเตมิเฉพื้าะในหว่ขอ้สทิี่ธุมิน่ษยช้น	 

ที่่�งน่�	บรษ่ิที่มก่ารปร่บเปล่�ยนการรายงานเก่�ยวกบ่ห�วงโซึ่�คณ่ค�าธุร่กจิำ

ให้ครอบคล่มกล่�มธุ่รกิจำ	Non-oil	มากยิ�งข่�น

เกี่่�ยวกี่ับัรายงานฉบัับัน่�

การรับรองการรายงาน 
	 ข้อม้ลที่่�ถ่้กเปิดัเผยในรายงานความย่�งยืนประจำำาปี	 2564	 

ไดั้ร่บการที่บที่วนและตรวจำสอบโดัยผ้้บริหารระดั่บส้งจำากที่่ก

บริษ่ที่ย�อยและหน�วยงานที่่�เก่�ยวข้อง	 นอกจำากน่�	 ข้อม้ลการปล�อย 

ก๊าซึ่เรอืนกระจำกขอบเขตที่่�	1-3	ซึ่่�งครอบคลม่พื้ื�นที่่�ปฏิบิต่กิารคลง่นำ�ามน่	 

ที่่�ง	9	สาขา	Fleet	ขนส�ง	และสำาน่กงานใหญ�	ซึ่่�งม่แผนในการไดั้

ร่บการร่บรองข้อม้ลจำากองค์การบริหารจำ่ดัการก๊าซึ่เรือนกระจำก	

(องค์การมหาช้น)	(อบก.)	ภายในเดัือนกรกฎาคม	2565	นอกจำากน่�	 

ข้อม้ลการลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกจำากโครงการติดัต่�งโซึ่ลาร์

ร้ฟที่็อป	ณ	สถ่าน่บริการนำ�าม่น	29	แห�ง	ไดั้ร่บการร่บรองผ�านการ

เขา้ร�วมโครงการลดัก๊าซึ่เรือนกระจำกภาคสมค่รใจำตามมาตรฐานของ

ประเที่ศไที่ย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program	

:	TVER)		 	

ช่่องทางการติดต่อ 
หากต้องการข้อม้ลเพื้ิ�มเติม	 ม่ข้อสงส่ยหรือข้อแนะนำา	 สามารถ่

ติดัต�อไดั้ที่่�	

ฝ่่ายกำำากำับดููแลกิำจกำารและพััฒนาความยั�งยืน
องค์กำร 
บริษัที่ พ่ที่่จ่ั เอ็นเนอย่ จัำากี่ัด (มหาชี้น)

90	อาคารซึ่่ดั่บเบิ�ลย้	ที่าวเวอร์	เอ	ช้่�นที่่�	33

ถ่นนร่ช้ดัาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กร่งเที่พื้ฯ	10310

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

อ่เมล:	cg@pt.co.th	 	

รายงานความย่�งยนืฉบบ่น่�เป็นส�วนเสรมิของแบบ	56-1	One	Report	 

ประจำำาปี	 2564	 ของบริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	 จำำาก่ดั	 (มหาช้น) 

โดัยสามารถ่เข้าถ่ง่	และดัาวน์โหลดัได้ัที่่�เว็บไซึ่ต์	www.ptgenergy.co.th

 

แบบสำารวจัความคิดเห็นข้องผู้้้อ่าน : 

ผ้้ อ� านสามารถ่สแกนคิวอา ร์ โคดัเพื้ื� อ 

เสนอแนะ	 และแสดังความคิดัเห็นของ 

ผ้้อ�านที่่�ม่ต�อรายงานความย่�งยืนประจำำาปี	

2564	 ฉบ่บน่�เพื้ื�อให้บริษ่ที่นำาไปปร่บปร่ง 

และพื้่ฒนาการจำ่ดัที่ำารายงานในปีถ่่ดัไป

https://www.ptgenergy.co.th/
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เกี่่�ยวกี่ับัรายงานฉบัับัน่�

บริษััทในขอบเขตการรายงาน
No. Company % Equity Energy

GHG 

Emission

GHG  

Reduction Water

Waste  

Water

Air  

Emission Waste OHS

Human 

Rights

Fuel Business and Retail Business

1 PTG Energy Pcl. 100.00

2 Petroleum Thai Corporation Co., Ltd. 99.99

3 Pyramid Oil Co., Ltd. 99.98

4 Alpine Oil Co., Ltd. 99.97

5 Empire Oil Co., Ltd. 99.98

6 Everest Oil Co., Ltd. 99.98

7 Andes Oil Co., Ltd. 99.97

8 BPTG Co., Ltd. 59.99

LPG Business

9 Atlas Energy Co., Ltd. 99.99

10 Olympus Oil Co., Ltd. 99.99

Renewable Energy Business and investment

11 PPP Green Complex Co., Ltd. 40.00

12 PTG Green Energy Co., Ltd. 99.99

13 Palangngan Pattana 5 Co., Ltd. 50.99

14 Max Venture Co., Ltd. 99.99

Food and Beverage Business

15 Punthai Coffee Co., Ltd. 99.99

16 GFA Corporation (Thailand) Co., Ltd. 99.99

17 Jitramas Co., Ltd. 99.99

18 Greennovate Co., Ltd. 24.00

Logistics and Warehouse Business

19 PTG Logistics Co., Ltd. 99.99

20 AMA Marine Pcl. 24.00

21 Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. 9.55

System and Equipment Management Business

22 Empire Service Solution Co., Ltd. 60.00

23 Innoligent Automation Co., Ltd. 59.99

Auto Care Services Business

24 Siam Autobacs Co., Ltd. 76.52

Electronic Money (e-Money) Business

25 Max Card Co., Ltd. 99.99

26 Max Solution Service Co., Ltd. 99.96

26 Maxbit Digital Asset Co., Ltd. 35.00

ม่ข้้อม้ลเปิดเผู้ยในรายงาน

ยังไม่ม่กี่ารเก็ี่บข้้อม้ล

ข้้อม้ลไม่ม่นัยสำาคัญ่ติิิิิิิิ่อกี่ารดำาเนินธุรกี่ิจั และไม่ส่งผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อภาพรวมข้อง พ่ที่่จั่ 

ส่อักี่ษรสถิานะบริษัที่ 

ส่ฟ้้า บริษัที่ย่อย คือ ถิือหุ้นมากี่กี่ว่าร้อยละ 50

ส่ส้ม บริษัที่ร่วม คือ ถิือหุ้นมากี่กี่ว่าร้อยละ 20 แติิิิิิิิ่ไม่เกี่ิน ร้อยละ 50

ส่ม่วง คือ บริษัที่ร่วมค้า (Joint Venture)

บริษัที่ที่่�เปิดเผู้ยข้้อม้ลผู้ลกี่ารดำาเนินงานด้านความยั�งยืนในรายงานความยั�งยืนประจัำาปี 2564 โดยเป็นบริษัที่ที่่� บริษัที่ พ่ที่่จั่ เอ็นเนอย่ จัำากี่ัด (มหาชี้น)  

ม่สัดส่วนกี่ารลงทุี่นมากี่กี่ว่ากี่้�งหน้�ง หรือม่อำานาจัในกี่ารบริหารจััดกี่าร ซ่้�งเป็นธุรกี่ิจัหลักี่ข้องบริษัที่และดำาเนินกี่ารในประเที่ศไที่ย โดยม่ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ด้านสิ�งแวดล้อม ความปลอดภัย และสิที่ธิมนุษยชี้นอย่างม่นัยสำาคัญ่

สัญ่ลักี่ษณ์์
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พลตำรวจเอก สุนทร ซายขวัญ 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ

นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน 

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

กรรมการอิสระ 

นางฉัตรแกว คชเสนี 

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ 

กรรมการบริษัท

ร.ศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ 

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ 

นายไกรรวี ศิริกุล 

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายรังสรรค พวงปราง 

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

นายสุพจน พิทยพงษพัชร 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

สารจัากี่ประธาน

เจั้าหน้าที่่�

บริหารและ

กี่รรมกี่าร 

ผู้้้จััดกี่ารใหญ่่

นายพิที่ักี่ษ์ รัชี้กี่ิจัประกี่าร

ประธานเจั้าหน้าที่่�บริหารและกี่รรมกี่ารผู้้้จััดกี่ารใหญ่่

 ในกี่ารก้ี่าวส้่ที่ศวรรษที่่� 4 ข้องกี่ารดำาเนิน

ธรุกี่จิั บริษทัี่ พ่ที่จ่ั ่เอ็นเนอย่ จัำากัี่ด มหาชี้น (พ่ที่จ่ั)่ 

ยังคงยืนหยัดในกี่ารที่ำางานด้วยความทีุ่่มเที่และ

มุ่งมั�น ไม่เพ่ยงแติิิิิิิิ่กี่ารให้บริกี่ารในธุรกี่ิจัพลังงาน

เที่่านั�น แติิิิิิิิ่ยังคงพัฒนาผู้ลิติิิิิิิิภัณ์ฑ์์และบริกี่าร

ให้ติิิิิิิิรงกี่ับความติิิิิิิิ้องกี่าร เพ่อเป็นส่วนหน้�งใน 

ช่ี้วิติิิิิิิิประจัำาวันข้องล้กี่ค้า บริษัที่ได้เริ�มศักี่ราชี้ใหม่ 

ป ี2564 ด้วยกี่ารเปล่�ยนวสิยัที่ศันอ์งคก์ี่รจัากี่กี่าร

เป็นผู้้้นำาด้านบริกี่ารในธุรกิี่จัพลังงานครบวงจัร

ข้องประเที่ศ ส้่ กี่ารเช่ี้อมให้ทีุ่กี่คนได้ม่โอกี่าสเข้้า

ถิ้งชี้่วิติิิิิิิิที่่� “อย้่ด่ ม่สุข้” ในทุี่กี่ด้านข้องช่ี้วงชี้่วิติิิิิิิิ 

โดยม่พันธกิี่จัในกี่ารร่วมสร้างโอกี่าสกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิ

กี่ับพันธมิติิิิิิิิรและชีุ้มชี้นในทีุ่กี่พื�นที่่� ที่ั�งด้านธุรกี่ิจั

พลังงานและข้ยายส้่บริกี่ารรอบด้านอย่างครบ

วงจัร เพ่อเติิิิิิิิิมเต็ิิิิิิิิมความสุข้และมาติิิิิิิิรฐานคุณ์ภาพ

ชี้่วิติิิิิิิิข้องทีุ่กี่คน

	 ในปทีี่่�ผ�านมา	บริษท่ี่ไดัเ้ผช้ญิกบ่ความที่า้ที่ายต�าง	ๆ 	 

โดัยเฉพื้าะอย�างยิ�งสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของ 

โรคตดิัเช้ื�อไวรส่โคโรนา	2019	หรอื	“โควิดั-19”	ระลอก

ใหม�ที่่�ส�งผลกระที่บที่่�ร่นแรงและยาวนานกว�าคร่�งก�อน	

พื้ท่ี่จ่ำ	่จำง่ไดัม้ก่ารปร่บแผนรองร่บการดัำาเนินธุร่กจิำอย�าง 

ต�อเนื�องให้สอดัร่บก่บสถ่านการณ์การดัำาเนินช่้วิต 

วิ ถ่่ ใหม� 	 (New	 No rma l ) 	 อา ทิี่ 	 การป ร่บใ ช้้ 

ช้�องที่างออนไลน์ในการดัำาเนินธุ่รกิจำผ�านแอพื้ลิเคช่้�น	 

PT	Max	Reward	การสร้างความร�วมมือก่บพื้่นธุมิตร

ที่างธุ่รกิจำเพื้ื�อเพื้ิ�มช้�องที่างการเดัลิเวอร่�ผลิตภ่ณฑ์์

อาหารและเครื�องดัื�มให้มากข่�น	อ่กที่่�ง	ย่งปร่บเปล่�ยน 

วิถ่่ช่้วิตการที่ำางานตามนโยบาย	 Flexi	Place	Flexi	

Time	 เพื้ื�อให้พื้น่กงานร้้ส่กถ่่งความยืดัหย่�นในการ

ที่ำางาน	 และเกิดัความสมดั่ลระหว�างการที่ำางาน

และช่้วิตส�วนต่ว	 (Work-Life	 Balance)	 และม่ 
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การมอบช่้ดั	 “อย้�ดั่ม่ส่ข”	 เพื้ื�อช้�วยเหลือพื้น่กงานที่่�ได้ัร่บผลกระที่บ 

จำากสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 นอกจำากน่�	 

บริษ่ที่ย่งร�วมบรรเที่าผลกระที่บจำากวิกฤติิิิิิิิิ โควิดั-19	 เค่ยงข้าง 

คนไที่ย	 โดัยไดั้ดัำาเนินโครงการฉ่ดัพื้�นฆ่�าเชื้�อในสถ่าน่บริการพื้่ที่่ 

เพื้ื�อสร้างความม่�นใจำในการเดัินที่างให้ก่บล้กค้า	 การสน่บสน่นนำ�าดัื�ม 

ให้โรงพื้ยาบาลสนาม	 และการมอบค้ปองเติมนำ�าม่นให้ก่บม้ลนิธิุ 

เพื้ื�อพื้่ฒนาการแพื้ที่ย์ที่างเลือก	(ประเที่ศไที่ย)	 เพื้ื�อร�วมเป็นกำาล่งใจำ 

ให้ก่บบ่คลากรที่่�ปฏิิบ่ติภารกิจำนำาผ้้ ป่วยติดัเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 

กล่บภ้มิลำาเนา	 และเคลื�อนย้ายผ้้ป่วยจำากบ้านถ่่งสถ่านพื้ยาบาล	

นอกจำากน่�	ย่งม่โครงการร�วมก่บกรมการค้าภายใน	กระที่รวงพื้าณิช้ย์ 

ร่บซึ่ื�อม่งค่ดัจำากเกษตรกร	200	 ต่น	 ช้�วยแบ�งเบาความเดัือดัร้อน

เกษตรกรช้�วงวิกฤติิิิิิิิโควิดั-19	โดัยสมนาคณ่ให้แก�สมาชิ้กบต่ร	“PT	Max	

Card”	ที่่�เติมนำ�าม่นครบ	50	บาที่	สามารถ่ร่บม่งค่ดั	ฟร่	1	กิโลกร่ม	

เป็นต้น

	 อก่หน่�งความที่า้ที่ายที่่�สำาคญ่ในป	ี2564	คอืความผน่ผวนของราคา

พื้ลง่งานโลกที่่�มก่ารปร่บตว่สง้ข่�น	ส�งผลใหภ้าคร่ฐมก่ารออกมาตรการ

ตร่งราคานำ�าม่น	 เพื้ื�อลดัค�าครองช่้พื้และต้นที่่นภาคเอกช้น	 ที่ำาให้	 

พื้่ที่่จำ่	 ต้องปร่บกลย่ที่ธุ์ในการดัำาเนินธุ่รกิจำโดัยพื้่�งเป้ากระจำายรายไดั้ 

ไปยง่ธุร่กจิำ	Non-oil	มากข่�น	และลดัตน้ที่น่ในดัา้นต�าง	ๆ 	ของบรษิท่ี่เพื้ื�อ

ลดัความเส่�ยงใหไ้ดัม้ากที่่�สด่ั	นอกจำากน่�	บรษิท่ี่ยง่ตระหน่กถ่ง่ประเดัน็

ความท้ี่าที่ายอื�น	 ๆ	 เช้�น	 การเปล่�ยนแปลงของสภาพื้ภ้มิอากาศที่่� 

ส�งผลต�อการรณรงค์ใช้้พื้ล่งงานสะอาดัและยานยนต์ไฟฟ้าที่่�อาจำเพื้ิ�ม

มากข่�นในอนาคต	 เพื้ื�อลดัการพ่ื้�งพื้าเชื้�อเพื้ลิงฟอสซิึ่ลและการปล�อย

ก๊าซึ่เรือนกระจำก	 โดัยบริษ่ที่ไดั้ร�วมมือก่บการไฟฟ้าฝ่่ายผลิต	 จำ่ดัต่�ง

สถ่าน่อ่ดัประจำ่ไฟฟ้า	 EleX	by	EGAT	 ภายในสถ่าน่บริการนำ�าม่นพื้่ที่่	 

เพื้ื�อให้บรกิารสำาหรบ่ยานยนต์ไฟฟ้า	ซึ่่�งเป็นส�วนหน่�งของการดัำาเนนิงาน 

เพื้ื�อร่บมือก่บความเส่�ยงที่างธุ่รกิจำจำากการเปล่�ยนผ�านไปส้�ส่งคม

คาร์บอนตำ�า	 และย่งเป็นการเตร่ยมร่บมือก่บความเส่�ยงในด้ัาน	 

Disruptive	Technology	อ่กดั้วย

	 ภายใต้สถ่านการณ์และความที่้าที่ายดั่งกล�าว	 พื้่ที่่จำ่	 ย่งคงย่ดั

หล่กการดัำาเนินงานตามกลย่ที่ธุ์ความย่�งยืนขององค์กรที่่�สอดัคล้อง

ก่บเป้าหมายการพื้่ฒนาที่่�ย่�งยืนของสหประช้าช้าติ	(United	Nation	

Sustainable	Development	Goals)	ซึ่่�งม่องค์ประกอบหล่ก	4	ดั้าน	

คือ	 การกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่	 (Good	Corporate	Governance)	 

การส�งมอบประสบการณท์ี่่�ดัแ่ละมค่ณ่ค�าตลอดัห�วงโซึ่�อป่ที่าน	(Inspire	

&	Enable)	การข่บเคลื�อนองคก์รส้�ความเปน็เลศิ	(Transform)	และการ

สร้างค่ณค�าร�วมก่บส่งคมและสิ�งแวดัล้อม	(Engage	&	Co-create)	

	 ในดัา้นการกำากบ่ดัแ้ลกจิำการ	พื้ท่ี่จ่ำ	่สามารถ่ร่กษาสถ่านะ	“ดัเ่ลศิ”	 

จำากผลการสำารวจำการกำาก่บดั้แลกิจำการบริษ่ที่จำดัที่ะเบ่ยนประจำำาปี	

2564	และม่เป้าหมายในการร่กษาสถ่านะน่�ให้ไดั้ในระยะยาว	ภายใต้

กลย่ที่ธุ์การส�งมอบประสบการณ์ที่่�ดั่และม่ค่ณค�าตลอดัห�วงโซึ่�อ่ปที่าน	

บริษ่ที่ต่�งเป้าหมายในการคิดัค้นนว่ตกรรมดั้านการบริการ	(Service	

Innovation)	 และนว่ตกรรมด้ัานผลิตภ่ณฑ์์	(Product	 Innovation)	

อย�างไม�หย่ดัย่�ง	 โดัยบริษ่ที่ไดั้ผสานความร�วมมือก่บช่้มช้นพื้่ฒนา

อ่ตสาหกรรมโอเลโอเคม่	 เพื้ื�อคิดัค้นนว่ตกรรมผลิตภ่ณฑ์์ดั้านส่ขภาพื้

และความงาม	ในส�วนของกลยท่ี่ธุก์ารข่บเคลื�อนองคก์รส้�ความเปน็เลศิ	

บรษิท่ี่ต่�งเป้าหมายในการม่�งพื้ฒ่นาองค์กรให้มป่ระสิที่ธุภิาพื้	ปราศจำาก

อ่บ่ติเหต่จำากการที่ำางาน	(Net	Zero	related	work	accident)	เคารพื้

หล่กสิที่ธุิมน่ษยช้น	 และสร้างข่ดัความสามารถ่ให้บ่คลากรในการ 

สรรค์สร้างนว่ตกรรมกระบวนการ	(Process	Innovation)	เพื้ื�อรองร่บ

ก่บความที่้าที่ายใหม�	ๆ	ไดั้อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้	

	 นอกจำากน่�	บริษท่ี่ยง่ให้ความสำาคญ่กบ่การสร้างความสม่พื้น่ธ์ุและ 

ส�งเสริมค่ณภาพื้ช่้วิตที่่�ดั่ให้แก�ส่งคมและช่้มช้น	 รวมถ่่งบรรเที่า 

ผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อม	 ผ�านกลย่ที่ธ์ุการสร้างค่ณค�าร�วมก่บส่งคม

และสิ�งแวดัลอ้ม	โดัยม่�งเปา้เพื้ิ�มระดับ่ความพื้ง่พื้อใจำของช่้มช้นผ�านการ

ดัำาเนินโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	อาที่ิ	 โครงการ	ค�ายอาสา	

พื้่ที่่	 ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งก่น	 ในดั้านการร่กษาสิ�งแวดัล้อม	 บริษ่ที่สน่บสน่น

การใช้้พื้ล่งงานสะอาดัผ�านการติดัต่�งโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปในสถ่าน่บริการ

จำำานวน	29	แห�ง	โดัยม่�งเป้าลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกให้ไดั้	6,794	

ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�าภายในปี	2570

	 ดั้วยความม่�งม่�นในการผล่กดั่นองค์กรส้�ความย่�งยืน	 ส�งผลให้	 

พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ร่บค่ดัเลือกให้อย้�ในรายชื้�อห่้นย่�งยืนของตลาดัหล่กที่ร่พื้ย์ 

แห�งประเที่ศไที่ย	(Thailand	Sustainability	Investment)	ตดิัต�อกน่เป็นปีที่่�	4	 

และย่งไดั้ร่บรางว่ล	 Asia	Responsible	Enterprise	Awards	 สาขา

ผ้้นำาองค์กรที่่�ม่ความร่บผิดัช้อบ	(Responsible	Business	Leadership)	

และสาขาการสร้างความเข้มแข็งในส่งคม	(Social	Empowerment)	

นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ย่งได้ัร่บรางว่ล	 ASEAN	Business	Award	2021	

ประเภที่ธุ่รกิจำพื้ล่งงานขนาดัใหญ�ระดั่บอาเซึ่่ยน	(Priority	Integration	

Sector:	Energy)	จำากสภาที่่�ปร่กษาธุ่รกิจำอาเซึ่่ยน	รางว่ลจำรรยาบรรณ

ดั่เดั�น	 จำากหอการค้าไที่ย	 และสภาหอการค้าไที่ย	 และรางว่ล	 Best	

Companies	to	work	for	in	Asia	2021	จำาก	HR	Asia	Awards	เป็นต้น	

ซึ่่�งที่่�งหมดัน่�	 แสดังถ่่งความสำาเร็จำของพื้น่กงานที่่กคนในการช้�วยข่บ

เคลื�อน	พื้่ที่่จำ่	ไปส้�องค์กรที่่�ม่ศ่กยภาพื้ในการสร้างความ	“อย้�ดั่	ม่ส่ข”	

ให้แก�ส่งคมไที่ยในระยะยาว	

	 สด่ัท้ี่ายน่�	ในนามของ	พื้ท่ี่จ่ำ	่ผมขอขอบคณ่ที่ก่การสน่บสน่นจำาก

ที่่กภาคส�วนที่่�ที่ำาให้บริษ่ที่สามารถ่ก้าวข้ามผ�านวิกฤติิิิิิิิิ	 อ่ปสรรคและ

ความที่้าที่ายต�าง	ๆ	ตลอดัระยะเวลาที่่�ผ�านมา	โดัย	พื้่ที่่จำ่	จำะย่งคง

พื้่ฒนาธุ่รกิจำพื้ล่งงานและผล่กดั่นการเติบโตในธุ่รกิจำ	 Non-oil	 อย�าง 

ต�อเนื�อง	 ดั้วยจำ่ดัประสงค์ในการสร้างผลตอบแที่นที่่�สมำ�าเสมอใน 

ระยะยาว	โดัยคำาน่งถ่ง่ปัจำจำย่ด้ัานสิ�งแวดัล้อม	สง่คม	และบรรษท่ี่ภิบาล	 

ในการข่บเคลื�อนองค์กรส้�ความย่�งยืนต�อไป
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สัังคม

สรุปผลกี่ารดำำาเนินงานดำ้านความยั�งยืนที่่�สำาคัญปี 2564    

0
ผลกำารสัำารวจ CGR  

96% 
อยู�ในระดูับ “ดูีเลิศ” 

รับกำารต่�ออายุสัมาชิิกำ 

CAC 
อย�างต่�อเนื�องเป็็นครั�งที่ี� 3

ข้้อร้องเรียนดู้านทุี่จริต่
ผ�านชิ�องที่าง 
whistleblowing  
ที่ี�มีนัยสัำาคัญ เป็็น 

100% 
ข้องพันักำงานใหม�ไดู้รับกำารอบรม 
ในหัวข้้อกำารต่�อต่้านกำารทุี่จริต่ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิำจ 
และกำารบริหารความเสัี�ยง

กำารกำำากัำบดููแลกำิจกำารที่ี�ดูี กำารสัร้างคุณค�าร�วมกัำบสัังคมและสัิ�งแวดูล้อม

ความป็ลอดูภััย 

สัิที่ธิมนุษยชิน 

สัิ�งแวดูล้อม

ที่รัพัยากำรบุคคล

20 
นวัต่กำรรมผลิต่ภััณฑ์์
และบริกำารผ�านกำารคิดูค้น
และลงมือป็ฏิิบัต่ิ

ความพัึงพัอใจข้องลูกำค้า : 
ลูกำค้ากำลุ�มผู้ป็ระกำอบกำาร  

85% 

และ ลูกำค้ากำลุ�มผู้บริโภัค 

90.48% 

อัต่ราความถี่ี�จากำกำารเจ็บป็่วย 
ดู้วยโรคจากำกำารที่ำางาน 
(Occupation Illness  
Frequency Rate : OIFR) 

พันักำงาน 0

อัต่ราความถี่ี�จากำกำารบาดูเจ็บจากำกำารที่ำางานถึี่งขั้�นหยุดูงาน  
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)

พันักำงาน 1.2
ผู้รับเหมา 0

กำารข้ับเคลื�อนองค์กำรสัู�ความเป็็นเลิศ 

100%
ข้องกำิจกำรรมที่างธุรกำิจต่ามห�วงโซ�คุณค�า
ไดู้รับกำารป็ระเมินความเสัี�ยงดู้านสิัที่ธิมนุษยชิน

18.75% 
ข้องกำิจกำรรมที่างธุรกิำจมีความเสีั�ยง
ดู้านสัิที่ธิมนุษยชินอยู�ในระดูับสูัง 

จำานวนชัิ�วโมง
กำารอบรมพันักำงานรวม 

137,926 ชิั�วโมง

คะแนนความผูกำพัันพันักำงาน 

73% 

ความพัึงพัอใจข้องชิุมชินจากำ
กำารจัดูโครงกำาร CSR 

91.06%
เวลาในกำารบริหารสัังคม
ข้องพันักำงานบริษัที่ 

78,526 บาที่

เงินบริจาครวม 

140,792,708
บาที่

Circularity : 0.76 ต่ัน
ข้องข้ยะที่ี�สัถี่านีบริกำารถีู่กำนำาไป็ Recycle 
ภัายใต่้โครงกำาร Recycling drop point 

ป็ลูกำต่้นไม้รวม 

1,376ต่้น 

ภัายใต่้โครงกำารค�ายอาสัา  
พัีที่ี ที่ำาจริง ไม�ที่ิ�งกำัน

กำารรั�วไหลข้องนำ�ามัน
และสัารเคมีอย�างมีนัยสัำาคัญ 
(มากำกำว�า 100 บาร์เรล/ครั�ง) 

0 ครั�ง

ลดูกำารป็ล�อยกำ๊าซเรือนกำระจกำรวม 

3,362
ต่ันคาร์บอนไดูออกำไซดู์เที่ียบเที่�า

ป็ริมาณไฟฟ้าเฉลี�ย 
รายบุคคล (Kwh/คน) 

ข้องสัำานักำงานใหญ�ลดูลงจากำป็ีฐาน 

61.98% 
สััดูสั�วนป็ริมาณนำ�าต่�อยอดูข้ายนำ�ามัน

ผ�านคลังนำ�ามันและสัถี่านีบริกำาร  
(ลูกำบากำศ์เมต่ร/ลิต่ร) ลดูลงจากำป็ีฐาน 

8% 
100% 

ข้องป็ริมาณข้ยะ
และข้องเสัียอันต่ราย
ถีู่กำกำำาจัดูอย�างถูี่กำวิธี 

กำารสั�งมอบป็ระสับกำารณ์ทีี่�ดูีและมีคุณค�าต่ลอดูห�วงโซ�อุป็ที่าน 
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ภาพรวมกี่ารบัริหารจััดำกี่ารภาวะวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิโควิดำ-19   

แนวที่างกำารบริหารจัดูกำารความเสัี�ยง 
พัทีี่จี ีนำาระบบกำารบรหิารความต่�อเนื�องที่างธรุกำิจ (Business Continuity Management : BCM) 
มาป็รับใชิ้เพืั�อจัดูกำารกำับสัถี่านกำารณ์กำารแพัร�ระบาดูข้องไวรัสัโควิดู-19 ระลอกำใหม� โดูยมีคณะ
กำรรมกำารบริหารจัดูกำารภัาวะวิกำฤต่ิิิิิิิิ เป็็นศูนย์กำลางกำารบริหารจัดูกำาร ป็ระเมินสัถี่านกำารณ์ 
ออกำมาต่รกำารต่อบโต่้ เพืั�อป็้องกำันกำารแพัร�ระบาดู และไดู้จัดูต่ั�งที่ีมย�อยโดูยมีต่ัวแที่นจากำฝ่่าย
งานที่ี�เกำี�ยวข้้องเพืั�อป็ระสัานงานและดูำาเนินกำารต่ามมาต่รกำารต่อบโต่้ และต่ิดูต่ามสัถี่านกำารณ์
กำารแพัร�ระบาดูข้องเชิื�อไวรัสัโควิดู-19 อย�างใกำล้ชิิดูและต่�อเนื�อง 

ดู้านกำารป็ฏิิบัต่ิกำารและข้นสั�ง

พันักำงาน

ดู้านกำารต่ลาดู

ลูกำค้า

คู�ค้า

ชิุมชินดู้านสัภัาพัคล�องที่างกำารเงิน

กำารป็รับกำลยุที่ธ์กำารดูำาเนินธุรกำิจ

มาต่รกำารบรรเที่าผลกำระที่บแกำ�ผู้มีสั�วนไดู้เสีัย

ป็รับแผนกำารรับนำ�ามันเป็็นรายวัน  
ให้สัอดูคล้องต่ามสัถี่านกำารณ์ และ
ความต่้องกำารในสัถี่านกำารณ์กำาร

แพัร�ระบาดูข้องไวรัสั 
โควิดู-19 ระลอกำใหม�

ป็รับรูป็แบบกำารที่ำางานให้พันักำงาน
ป็ฏิิบัต่ิ ณ ที่ี�พัักำ (Work From Home) 
รวมถี่ึงจัดูหาอุป็กำรณ์ในกำารป็้องกำัน
กำารต่ดิูเชืิ�อ เชิ�น แอลกำอฮอล์ฆ่�าเชืิ�อโรค  

และหน้ากำากำอนามัย 

ให้บริกำารฉีดูพั�นฆ่�าเชิื�อไวรัสัโควิดู-19 
ฟรี ณ สัถี่านีบริกำาร และจุดูจอดูรถี่

แที่็กำซี�ที่�าอากำาศยานสุัวรรณภัูมิ

สัื�อสัารเรื�องกำารบริหารจัดูกำารภัายใต่้
สัถี่านกำารณ์โควิดู-19 ไป็ยังคู�ค้า 

มอบคูป็องเติ่มนำ�ามัน PT ให้มูลนิธิต่�าง ๆ เพัื�อ
สันับสันุนภัารกำิจเคลื�อนย้ายผู้ป็่วยโควิดู-19 

สันับสันุนสัินค้าจากำเกำษต่รกำร เชิ�น มังคุดู 
ลำาไย เพืั�อชิ�วยฝ่่าวิกำฤติิิิิิิิิ่โควิดู-19 

ให้ความรู้แกำ�ชิุมชินในกำารป็้องกัำนกำารติ่ดูเชิื�อ 
ไวรัสัโควิดู-19 ผ�านกำิจกำรรมชุิมชินสััมพัันธ์

ฉีดูพั�นฆ่�าเชิื�อในพัื�นที่ี�สัำานักำงานอย�าง
สัมำ�าเสัมอ โดูยมีจุดูคัดูกำรองและจุดูวัดู
อุณหภัูมิร�างกำายสัำาหรับผู้ป็ฏิิบัต่ิงาน

ในสัำานักำงานและสัถี่านีบริกำาร

แจกำข้้าวกำล�องฟรีให้กัำบผู้ขั้บข้ี� 
รถี่โดูยสัารสัาธารณะและเป็็นสัมาชิิกำบัต่ร 

MAX Card ณ สัถี่านีบริกำาร LPG

ให้คู�ค้าแจ้งผลกำระที่บในกำารสั�งสัินค้า 
เพืั�อวางแผนป็ริมาณความต่้องกำาร 

ใชิ้งานและแผนกำารข้นสั�งร�วมกำัน 

จัดูต่ั�งตู่้ป็ันสุัข้ ป็ันรอยยิ�ม เพืั�อชิ�วยเหลือและแบ�งเบา
ภัาระข้องป็ระชิาชินจากำวิกำฤต่ิิิิิิิิิโควิดู-19

จัดูที่ำาคู�มือมาต่รกำาร 
ความป็ลอดูภััยในกำาร 
ควบคุมและป็้องกัำนโรค 
ต่ิดูเชิื�อไวรัสัโควิดู-19

เป็ิดูพืั�นที่ี�ให้เชิ�าในสัถี่านีบริกำารในราคา
พัิเศษ ในเข้ต่กำรุงเที่พั และป็ริมณฑ์ล

ป็รับเป็ลี�ยนรูป็แบบกำารจัดูกำิจกำรรม
เป็็นแบบออนไลน์ เชิ�น  

กำารต่รวจป็ระเมินออนไลน์

บริจาคนำ�าดืู�มและเครื�องดืู�มให้แกำ�บุคลากำร
ที่างกำารแพัที่ย์ และโรงพัยาบาลสันาม

ป็ระสัานหน�วยงานต่�าง ๆ  
เพืั�อจัดูหาวัคซีนให้แกำ�พันักำงาน  

และมอบชิุดู“อยู�ดูีมีสัุข้”เพืั�อชิ�วยเหลือ
พันักำงานทีี่�ไดู้รับผลกำระที่บจากำสัถี่านกำารณ์

กำารแพัร�ระบาดูข้องไวรัสั โควิดู-19

เพิั�มชิ�องที่างกำารข้ายบนแพัลต่ฟอร์มออนไลน์ รวมถี่ึง
จัดูแคมเป็ญ Recall สัมาชิิกำ PT Max Card ให้กำลับมา

ใชิ้บริกำารและกำระตุ่้นยอดูจำาหน�ายสิันค้าและบริกำาร

ป็รับลดูกำารลงทุี่นข้ยายสัถี่านี 
บริกำารนำ�ามัน และชิะลอโครงกำาร 

ลงทีุ่นทีี่�ยังไม�จำาเป็็น

กำำาหนดูมาต่รกำารลดูค�าใชิ้จ�าย 
ที่ั�งองค์กำร โดูยบริษัที่ไม�มีนโยบายกำาร

ลดูจำานวนพันักำงาน ยังคงดููแลและ 
ให้สัวัสัดูิกำารพันักำงานต่ามป็กำต่ิ

ดูำาเนินกำารจัดูหาชิ�องที่างกำารเงิน 
รูป็แบบอื�น ๆ  เชิ�น กำารออกำต่ั�วสััญญา
ใชิ้เงิน กำารออกำหุ้นกำู้กำ�อนชิ�วงกำำาหนดู 

เพืั�อเต่รียมความพัร้อมกำรณีหากำ
เงินสัดูไม�เพีัยงพัอในกำารดูำาเนินธุรกำิจ

ข้ยายกำลุ�มพัันธมิต่รที่างธุรกำิจให้ครอบคลุมกำลุ�ม 
ให้บริกำารดู้าน Delivery กำลุ�มเครือข้�ายโที่รศัพัที่์  

และกำลุ�มบริกำารดู้านบันเที่ิง รองรับกำารใชิ้ชิีวิต่วิถี่ีใหม� 
(New Normal) ข้องผู้บริโภัค

ในสั�วนข้องสัถี่านีบริกำาร กำรณีสัาข้า
ที่ี�มีพันักำงานต่ิดูเชิื�อจะจัดูพันักำงาน
สัาข้าใกำล้เคียงเข้้าไป็ป็ฏิิบัต่ิงานแที่น 

และมีกำารจัดูต่ั�งที่ีม SWOT  
ป็ระจำาเข้ต่ เข้ต่ละ 1 ที่ีม  

เพืั�อเข้้าป็ฏิิบัต่ิงานแที่นกำรณี
พันักำงานสัาข้าใกำล้เคียงไม�เพัียงพัอ

ป็รับแผนกำารข้นสั�งนำ�ามันให้
สัอดูคล้องต่ามมาต่รกำารภัาครัฐ 
และโอนย้ายพันักำงานข้ับรถี่ข้นสั�ง

นำ�ามันเพืั�อไป็ชิ�วยใน 
พืั�นที่ี�ที่ี�ไดู้รับผลกำระที่บ

95.26% 27,964,796บาที่

พันักำงานป็ระจำาสัำานักำงานใหญ�
ไดู้รับกำารฉีดูวัคซีน

สันับสันุนเงินบริจาคและสัิ�งข้องเพืั�อฝ่่าวิกำฤต่ิิิิิิิิิโควิค-19
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วิสััยทัศน์

ค่่านิยม

เชื่่อมให้้ทุุกคนได้้มีโอกาส 

เข้้าถึึงชื่ีวิิตทุี� “อยู่่�ด้ี มีสุข้” 

ในทุุกด้้านข้องชื่�วิงชื่ีวิิต

ในวัินทุี� 21 มีนาคม 2531 บริิษััทุ ภาคใต้เชื่้�อเพลิิง จำำากัด้ ได้้ก�อตั�งขึ้�นบนควิามตั�งใจำปริะกอบกิจำการิคลัิงนำ�ามัน  

แลิะค้านำ�ามันเชื่้�อเพลิิงให้้กับชืุ่มชื่น ผู่้้ปริะกอบการิปริะมง แลิะโริงงานอุตสาห้กริริมในแถึบจัำงห้วิัด้ 

ภาคใต้ข้องปริะเทุศไทุยู่ จำนปี พ.ศ. 2535 จึำงเริิ�มธุุริกิจำสถึานีบริิการินำ�ามัน ภายู่ใต้การิด้ำาเนินงานข้อง 

บริิษััทุ ปิโตริเลิียู่มไทุยู่คอริ์ปอเริชื่ั�น จำำากัด้ บริิษััทุได้้จำด้ทุะเบียู่นในตลิาด้ห้ลิักทุริัพยู่์แห้�งปริะเทุศไทุยู่

เม่อปี พ.ศ. 2538 ภายู่ใต้ชื่่อบริิษััทุ ภาคใต้เชื่้�อเพลิิง จำำากัด้ (มห้าชื่น) แลิะเปลิี�ยู่นชื่่อเป็น บริิษััทุ  

พีทุีจำี เอ็นเนอยีู่ จำำากัด้ (มห้าชื่น) เม่อปี พ.ศ. 2554 แลิะข้ยู่ายู่ธุุริกิจำนำ�ามันแลิะ Non-oil คริอบคลุิม 

ทุุกพ้�นทุี�ในปริะเทุศไทุยู่จำนถึึงปัจำจุำบัน

ริ�วิมสริ้างโอกาสการิเติบโต 

กับพันธุมิตริ แลิะชืุ่มชื่นในทุุกทุี�  

ทุั�งด้้านธุุริกิจำพลัิงงาน แลิะข้ยู่ายู่ส่�

การิบริิการิริอบด้้านอยู่�างคริบวิงจำริ 

เพ่อเติมเต็มควิามสุข้ แลิะมาตริฐาน

คุณภาพชีื่วิิตข้องทุุกคน

Breakthrough the Limit (ที่ลายทุี่กำข้้อจำากัำดู กำ้าวข้้ามทีุ่กำอุป็สัรรค)
เริาเชื่่อวิ�าทุุกอยู่�างเป็นไปได้้ พริ้อมก้าวิข้้ามทุุกข้้อจำำากัด้ทุี�เข้้ามาทุ้าทุายู่ เพริาะเริากลิ้าคิด้ กลิ้าเสี�ยู่ง กลิ้าทุำา 

ในสิ�งทีุ�แตกต�าง ริวิมถึึงแสวิงห้า แลิะไข้วิ�ควิ้าทุุกโอกาส เพ่อไปส่�โลิกการิทุำางานให้ม�ทุี�ด้ีข้ึ�นอยู่�างสมำ�าเสมอ ด้้วิยู่

การิทุำางานทุี�เต็มไปด้้วิยู่ควิามยู่้ด้ห้ยูุ่�น พริ้อมปรัิบตัวิ แลิะไม�กลัิวิทุี�จำะเริียู่นริ่้จำากควิามลิ้มเห้ลิวิอยู่�างริวิด้เร็ิวิ

Embrace Empathy (มองเห็นใจข้องคนอื�น ใสั�ใจทีุ่กำความต่้องกำาร)
เริาจำะอยู่ากริ่้อยู่ากเห้็น แลิะมองห้าควิามต้องการิแฝงข้องลิ่กค้ากับเพ่อนริ�วิมงานอยู่่�เสมอ พริ้อมทุำา 

ควิามเข้้าอกเข้้าใจำ ด้้วิยู่การิมองโลิกผู้�านสายู่ตาข้องเข้า เริาจำะตั�งคำาถึามสังเกต แลิะรัิบฟััง เพ่อตริวิจำสอบ

ควิามคิด้ ควิามริ่้สึก ควิามเข้้าใจำ ควิามต้องการิ ข้องอีกฝ่ายู่ เพ่อตอบสนองควิามต้องการิได้้อยู่�างริวิด้เร็ิวิ 

แลิะเกินควิามคาด้ห้มายู่ มากไปกวิ�าเริาจำะริ้องข้อข้้อม่ลิป้อนกลัิบ เพ่อพัฒนาสิ�งทุี�เริาส�งมอบในทุุกมิติต�อไป

Succeed Together (เชิื�อมต่�อทีุ่กำคุณค�า สัร้างความสัำาเร็จไป็ดู้วยกำัน)
เริาจำะยู่ึด้เป้าห้มายู่เด้ียู่วิกัน แลิะมุ�งมั�นข้ับเคลิ่อนธุุริกิจำเพ่อบริริลิุผู้ลิสำาเริ็จำไปด้้วิยู่กัน ด้้วิยู่การิทุำางานอยู่�าง 

ริ�วิมแริงริ�วิมใจำ พริ้อมบ่ริณาการิทุุกควิามเชื่ี�ยู่วิชื่าญ ให้้เกิด้ปริะโยู่ชื่น์ส่งสุด้ ทุั�งยู่ังสนับสนุนการิทุำางานริะห้วิ�าง

ห้น�วิยู่งานอยู่�างเป็นม้ออาชีื่พ แลิะห้มั�นส่อสาริกันอยู่�างมีปริะสิทุธิุภาพ เพ่อปริะสิทุธิุผู้ลิส่งสุด้ในการิทุำางาน

Cultivate Trust (เติ่มเต่็มความไว้วางใจซ่�งกำันและกำัน)
เริาคิด้ ตัด้สินใจำ แลิะลิงม้อด้ำาเนินธุุริกิจำโด้ยู่มองผู้ลิลัิพธุ์ริะยู่ะยู่าวิ เริาจำึงปลิ่กฝังจำริิยู่ศาสตริ์ในแต�ลิะวิิชื่าชีื่พ 

สริ้างควิามไวิ้วิางใจำซึึ่�งกันแลิะกันภายู่ในองค์กริ ผู้�านการิแสด้งออกถึึงการิมอบอำานาจำ ให้้ควิามเคาริพแก�

คนทุำางานทุุกริะดั้บ ทุั�งยู่ังสริ้างควิามโปริ�งใสในการิทุำางาน คำานึงถึึงผู้ลิกริะทุบข้องผู่้้เกี�ยู่วิข้้อง เพ่อเป็นทุี�ไวิ้

วิางใจำข้องทุุกคนตลิอด้ไป

พัันธกิจั

ร้�จััก PTG

B
E
S
T

ข�อม้ลพั้�นฐานบริษััท
ชิื�อบริษัที่ :  บริษััท พัีทีจัี เอ็นเนอยี จัำากัด (มหาช่น)
ชิื�อย�อหลักำที่รัพัย์ : PTG
วันจดูที่ะเบียนจัดูต่ั�ง : วันที� 21 มีนาค่ม 2531
เลข้ที่ะเบียนบริษัที่ : 0107538000703
ทีุ่นจดูที่ะเบียนชิำาระแล้ว : 1,670,000,000 บาท 
สัถี่านที่ี�ต่ั�งสัำานักำงานใหญ�: 
90 อาค่ารซีีดับเบิ�ลย้ ทาวเวอร์ เอ ช่ั�นที� 33 ถนนรัช่ดาภิิเษัก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพัมหานค่ร 10310

กำารเป็็นสัมาชิิกำองค์กำร
• สัมาช่ิกสัภิาวิช่าช่ีพับัญช่ี
• สัมาค่มบริษััทจัดทะเบียนไทย
• สัมาค่มสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษััทไทย
• สัถาบันปิิโตรเลียมแห่งปิระเทศไทย (PTIT)
• สัมาช่ิกหอการค่�าไทยและสัภิาหอการค่�าแห่งปิระเทศไทย
• สัมาช่ิกโค่รงการแนวร่วมปิฏิิบัติของภิาค่เอกช่นไทยใน

การต่อต�านการทุจัริต
• สัมาค่มอนุรักษ์ัสัภิาพัแวดล�อมของกลุ่มอุตสัาหกรรม

นำ�ามัน (IESG)
• สัมาค่มนักวิเค่ราะห์การลงทุน (IAA)
• สัมาค่มตลาดตราสัารหนี�ไทย (ThaiBMA)  

หน้าเว็บไซต่์หลักำ : www.ptgenergy.co.th 
ผู้บริหารสัูงสัุดู : นายพัิทักษั์ รัช่กิจัปิระการ
จำานวนพันักำงาน : 16,727 ค่น (ณ 31 ธันวาม 2564) 
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ภาพรวมธุุรกี่ิจับัริษััที่

ธุรกำิจภัายใต่้กำลุ�มบริษัที่พัีที่ีจี เอ็นเนอยี สัามารถี่แบ�งไดู้ต่ามกำารถี่ือหุ้นไดู้เป็็น 8 กำลุ�มธุรกำิจ ดูังนี�

ธุรกำิจนำ�ามันเชิื�อเพัลิง
และธุรกำิจค้าป็ลีกำ

ธุรกำิจบริหาร 
และจัดูกำารระบบ

ธุรกำิจ 
พัลังงานที่ดูแที่น
และกำารลงทีุ่น

กำลุ�มธุรกำิจ Auto 
Care Services

ธุรกำิจข้ายป็ลีกำ 
แกำ๊สั LPG

ธุรกำิจอาหารและ
เครื�องดูื�ม

ธุรกำิจข้นสั�ง 
และข้นถี่�าย 
นำ�ามันเชิื�อเพัลิง

ธุรกำิจกำารบริกำาร
เงินอิเล็กำที่รอนิกำสั์ 
(e-Money)
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กี่รุงเที่พและปริมณ์ฑ์ล                                                             

สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 193  สถานีี ปริะกอบด้้วย 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 189 สถานีี                            
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 4 สถานีี

สำานักี่งานใหญ่่  

เลขที� : 90 อาคาริซีีดั้บเบ้�ลย่ ทาวเวอริ์ เอ ชั้ั�นีที� 
33 ถนีนีรัิชั้ด้าภ้เษก แขวงห้วยขวาง เขตำห้วยขวาง 
กรุิงเทพมู่หานีคริ 10310 

ภาคติิิิิิิิะวันออกี่                                                             
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  217 สถานีี ปริะกอบด้้วย
-  สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 186 สถานีี
-  สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 31 สถานีี

สำานักี่งานข้นส่งศร่ราชี้า

เลขที� 192/105 หมู่่� 5 ตำำาบลหนีองขามู่ อำาเภอศริีริาชั้า 
จำังหวัด้ ชั้ลบุริี  20230

ภาคใติิิิิิิิ้
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 248 สถานีี ปริะกอบด้้วย                                                                                                                                 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 208 สถานีี                                                      
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 40 สถานีี                                          

คลังนำ�ามันชุี้มพร ความจัุ 26.54 ล้านลิติิิิิิิิร

เลขที� 167 หมู่่� 1 ตำำาบล ท�ายาง อำาเภอ เมู่ืองชัุ้มู่พริ 
จำังหวัด้ ชัุ้มู่พริ 86120

คลังนำ�ามันปากี่พนัง ความจัุ 19.80 ล้านลิติิิิิิิิร 
*

เลขที� 96/5 หมู่่� 4 ตำำาบล ปากพนีังฝั่่�งตำะวันีตำก 
อำาเภอ ปากพนีัง จำังหวัด้ นีคริศริีธริริมู่ริาชั้ 80140

ภาคติิิิิิิิะวันออกี่เฉ่ยงเหนือ
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  658 สถานีี ปริะกอบด้้วย
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 556 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 102 สถานีี

คลังนำ�ามันสุรินที่ร์ ความจัุ 6.2 ล้านลิติิิิิิิิร

เลขที� 165 หมู่่� 6 ตำำาบล สำาโริง อำาเภอ เมู่ืองสุริินีทริ์ 
จำังหวัด้ สุริินีทริ์ 32000

คลังนำ�ามันปักี่ธงชี้ัย  ความจัุ  12.52 ล้านลิติิิิิิิิร

เลขที� 333 หมู่่� 12 ตำำาบล งิ�ว อำาเภอ ป่กธงชัั้ย จำังหวัด้ 
นีคริริาชั้สีมู่า 30150

คลังนำ�ามันนำ�าพอง ความจัุ 7.69 ล้านลิติิิิิิิิร 

เลขที� 291 หมู่่� 1 ถนีนี มู่้ตำริภาพ ตำำาบล กุด้นีำ�าใส 
อำาเภอ นีำ�าพอง จำังหวัด้ ขอนีแก�นี 40310

ภาคกี่ลาง
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี 138  สถานีี ปริะกอบด้้วย                                                                                                                 
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 120 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 18 สถานีี

คลังนำ�ามันแม่กี่ลอง และศ้นย์ติิิิิิิิรวจัสอบคุณ์ภาพนำ�ามัน 

ความจัุ 113.69 ล้านลิติิิิิิิิร   

เลขที� 88 หมู่่� 1 ถนีนี วิธานีวิธี ตำำาบล บางจำะเกริ็ง   
อำาเภอ เมู่ือง จำังหวัด้ สมุู่ทริสงคริามู่ 75000

คลังนำ�ามันนครสวรรค์ ความจัุ 6.65 ล้านลิติิิิิิิิร 

เลขที� 74 หมู่่� 8 ตำำาบล มู่�วงหัก อำาเภอ พยุหะคีริี  
จำังหวัด้ นีคริสวริริค์ 60130

คลังนำ�ามันพิษณุ์โลกี่ ความจัุ 7.69 ล้านลิติิิิิิิิร

เลขที� 76/4 หมู่่�ที� 2 ถนีนี พ้ษณุุโลก-บึงพริะ ตำำาบล บึงพริะ 
อำาเภอ เมู่ืองพ้ษณุุโลก จำังหวัด้ พ้ษณุุโลก 65000

คลังนำ�ามันหนองแค ความจุั 5.30 ล้านลิติิิิิิิิร

เลขที� 6 หมู่่� 9 ถนีนี พหลโยธินี ตำำาบล หนีองไข�นีำ�า  
อำาเภอ หนีองแค จำังหวัด้ สริะบุริี 18140

ภาคติิิิิิิิะวันติิิิิิิิกี่ 
สถานีีบริิการิ จำำานีวนี  263 สถานีี ปริะกอบด้้วย
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำำานีวนี 227 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 36 สถานีี

สัถี่านที่ี�ต่ั�งข้อง
หน่วยธุรกิจั
 พ่ที่่ จ่ั ดำาเนินธุรกี่ิจัค้าปล่กี่นำ�ามันและธุรกี่ิจั Non-oil 

ครอบคลุมกี่ารให้บริกี่ารทัี่�วประเที่ศไที่ย โดยบริษัที่ม่คลัง

นำ�ามันที่ั�งหมด 9 แห่ง เพ่อใชี้้ในกี่ารจััดเกี่็บและสำารองนำ�ามัน

เชี้ื�อเพลิงที่่�ข้นส่งจัากี่โรงกี่ลั�นนำ�ามันไที่ยออยล์ และสำานักี่งาน

ข้นส่ง 1 แห่ง เพ่อกี่ระจัายนำ�ามันเชี้ื�อเพลิงไปยังสถิาน่บริกี่าร

นำ�ามันภายใติิิิิิิิ้แบรนด์ PT ปัจัจัุบันบริษัที่ม่สถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน

ภายใติิิิิิิิ้แบรนด์ PT รวมที่ั�งสิ�น 2,167 สถิาน่ โดยแบ่งเป็น 

สถิาน่บริกี่ารประเภที่บริษัที่บริหารจััดกี่ารเอง (Company 

Owned Company Operated: COCO) จัำานวน 1,859 สถิาน ่

และสถิาน่บริกี่ารประเภที่แฟ้รนไชี้ส์ (Dealer Owned Dealer 

Operate: DODO) จัำานวน 308 สถิาน่

หมายเหติิิิิิิิุ : 
* 

 ในอด่ติิิิิิิิบริษัที่ใชี้้คลังนำ�ามันปากี่พนังเป็นจุัดกี่ระจัายนำ�ามันไปยังสถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน และกี่ลุ่ม

ล้กี่ค้าในเข้ติิิิิิิิพื�นที่่�ภาคใติิิิิิิิ้ติิิิิิิิอนล่าง (ติิิิิิิิั�งแติิิิิิิิ่จัังหวัดนครศร่ธรรมราชี้จันถิ้งจัังหวัดนราธิวาส) แติิิิิิิิ่

เน่องจัากี่ปริมาณ์กี่ารจัำาหน่ายนำ�ามันเชี้ื�อเพลิงในพื�นที่่�ดังกี่ล่าวไม่ส้งมากี่ จั้งไม่คุ้มกี่ับค่าใชี้้จั่าย

ในกี่ารบริหารจััดกี่ารคลังนำ�ามัน บริษัที่จั้งหยุดใชี้้งานคลังนำ�ามันปากี่พนัง อย่างไรก็ี่ติิิิิิิิาม หากี่ใน

อนาคติิิิิิิิ ปริมาณ์กี่ารจัำาหน่ายนำ�ามันเชี้ื�อเพลิงในเข้ติิิิิิิิพื�นท่ี่�ภาคใติิิิิิิิ้ติิิิิิิิอนล่างม่ปริมาณ์มากี่เพ่ยงพอ 

บริษัที่อาจัพิจัารณ์าใชี้้คลังนำ�ามันปากี่พนังเป็นจุัดกี่ระจัายนำ�ามันอ่กี่ครั�ง

อำาเภอ เมู่ืองลำาปาง จัำงหวัด้ ลำาปาง 52100
เลขที� 102 หมู่่� 10 ตำำาบล ปงแสนีทอง
คลังนำ�ามันลำาปาง ความจุั : 3.87 ล้านลิติิิิิิิิร

- สถานีีบริิการิปริะเภท DODO จำำานีวนี 77 สถานีี
- สถานีีบริิการิปริะเภท COCO จำาำ นีวนี 373 สถานีี

ภ
ส 
า

ถา 
ค
นีีบ
เ
ริ
ห
ิกา
น
ริ 
ือ
จำำานีวนี 450 สถานีี  ปริะกอบด้้วย
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การจัดซื้อจัดหา การขนส�ง
(inbound-outbound) การจัดเก็บ การตลาดและการบร�การ

ขนส�งแก�ส LPG

ขนส�งวัตถุดิบ
และอ�ปกรณ�

ลูกค�าบุคคล/ผู�บร�โภค
(End user)

จัดซื้อน้ำมัน

จัดหาวัตถุดิบ
และอ�ปกรณ�สำหรับธุรกิจค�าปลีก

ขนส�งน้ำมัน

จัดซื้อก�าซธรรมชาติ คลังก�าซ

โรงบรรจ�แก�ส

คลังน้ำมัน

คลังกระจายสินค�า

ร�านจำหน�ายก�าซหุงต�ม
บรรจ�ถัง (COCO)

สถานีบร�การก�าซ 
ป�โตรเลียมเหลว (COCO)

สถานีบร�การ
น้ำมัน PT (COCO)

ร�านสะดวกซื้อ

อาหารและ
เคร�่องดื่ม

ศูนย�บร�การและซ�อมบำรุง

กลุ�มโรงบรรจ�ก�าซ

กลุ�มลูกค�าโรงงาน

กลุ�มลูกค�าสถานี
บร�การก�าซหุงต�ม LPG

กลุ�มผู�ประกอบการสถานีบร�การน้ำมัน 
และกลุ�มผู�แทนจำหน�ายธุรกิจน้ำมัน (DODO)

ผู�ค�าน้ำมันรายอื่น (Jobber) 
และลูกค�าอ�ตสาหกรรม

ผู�แทนจำหน�ายธุรกิจ
อาหารและเคร�่องดื่ม

ห่วงโซี่คุ่ณค่่า 

ธุรกิจัของ พีัที่ีจี
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โครงสัร้างกำารถืี่อหุ้นข้องบริษัที่ พัีที่ีจี เอ็นเนอยี จำากัำดู (มหาชิน)  
(ณ วันที่ี� 31 ธันวาคม 2564)

บริษัที่ พัีที่ีจี เอ็นเนอยี จำากำัดู (มหาชิน)

กำลุ�มธุรกำิจ 
จำาหน�ายแกำ๊สั LPG

บริษัที่ ป็ิโต่รเลียม
ไที่ยคอร์ป็อเรชิั�น
จำากำัดู (PTC)

บริษัที่ เอ็มไพัร์  
ออยล์ จำากำัดู
(EPO)

บริษัที่ แอนดูีสั  
ออยล์ จำากำัดู  
(AND) 

บริษัที่ แอลไพัน์  
ออยล์ จำากำัดู  
(APO) 

บริษัที่ พัีที่ีจี กำรีน 
เอ็นเนอยี จำากำัดู 
(PTGGE)

บริษัที่ บีพัีที่ีจี 
จำากำัดู 
(BPTG)

บริษัที่ พัีพัีพัี กำรีน 
คอมเพัล็กำซ์ จำากำัดู 
(PPPGC) 

บริษัที่ แมกำซ์
เวนเจอร์สั จำากำัดู
(MVT)

บริษัที่ พัลังงาน
พััฒนา 5 จำากำัดู 
(PP5)

บริษัที่ แอต่ลาสั  
ออยล์ จำากำัดู  
(ATL) 

บริษัที่ โอลิมป็ัสั  
ออยล์ จำากำัดู  
(OLP) 

(99.98%)

(99.97%)

(99.99%)
(99.99%) (51.00%)

(99.97%)

(99.99%) (99.99%)
(99.99%) (40.00%)

(59.99%)

กำลุ�มธุรกำิจ 
นำ�ามันเชิื�อเพัลิง  
และธุรกำิจค้าป็ลีกำ

กำลุ�มธุรกำิจ 
พัลังงานที่ดูแที่น
และกำารลงทีุ่น

บริษัที่ เอเวอร์เรสัต่์ 
ออยล์ จำากำัดู  
(EVO) 

(99.98%)

บริษัที่ พัีระมิดู  
ออยล์ จำากำัดู  
(PMO) 

(99.98%)

บริษัที่ พัีที่ีจี  
โลจิสัต่ิกำสั์ จำากำัดู 
(PTGLG)

บริษัที่  
กำาแฟพัันธุ์ไที่ย 
จำากำัดู (PUN) 

บริษัที่ เอ็มไพัร์ 
เซอร์วิสั โซลูชิั�น 
จำากำัดู (ESS) 

บริษัที่ สัยาม  
ออโต่้แบคสั์ จำากำัดู 
(SAB) 

บริษัที่ แมกำซ์ กำาร์ดู 
จำากำัดู  
(MAX)

บริษัที่ อินโนลิเจนที่์ 
ออโต่เมชิั�น จำากำัดู 
(INA)

บริษัที่ แมกำซ์บิที่ 
ดูิจิที่ัล แอสัเซที่ 
จำากำัดู (MDA)

บริษัที่ อาม�า  
มารีน จำากำัดู 
(มหาชิน) (AMA) 

บริษัที่ จี เอฟ เอ 
คอร์ป็อเรชิั�น  
(ไที่ยแลนดู์) จำากำัดู 
(GFA) 

บริษัที่ จิต่รมาสั  
จำากำัดู
(JTC)

บริษัที่ กำรีโนเวที่ 
จำากำัดู 
(GNV)

บริษัที่ ข้นสั�งนำ�ามัน
ที่างที่�อ จำากำัดู 
(FPT) 

(24.00%) (99.99%) (99.99%)

(24.00%)

(9.55%)

(99.99%) (99.99%)(60.00%) (76.52%)
(99.99%)(59.99%) (35.00%)

กำลุ�มธุรกำิจ 
ข้นสั�ง

กำลุ�มธุรกำิจ 
บริหาร และ
จัดูกำารระบบ

กำลุ�มธุรกำิจ 
เครื�องดูื�ม 
และอาหาร

กำลุ�มธุรกำิจ 
Auto Care 
Services

กำลุ�มธุรกำิจบริกำาร
เงินอิเล็กำที่รอนิกำสั์ 
(e-Money)

บริษัที่ แมกำซ์ โซลูชิั�น 
เซอร์วิสั จำากำัดู 
(MSS)

(99.96%)
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พ่ที่่จัี และกี่ารบัริหารจััดำกี่ารดำ้านความยั�งยืน

โครงสำร้างกำารขั้บเคลื�อนดู้านความยั�งยืน
	 คณะกรรมการบริษ่ที่ให้ความสำาค่ญก่บการผล่กดั่น	พื้่ที่่จำ่	ส้�การดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�คำาน่งถ่่ง	เศรษฐกิจำ	ส่งคม	และสิ�งแวดัล้อม	โดัยไดั้ม่

การแต�งต่�งคณะกรรมการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 คณะที่ำางานกำาก่บดั้แลกิจำการ	 และคณะที่ำางานพื้่ฒนาความย่�งยืนองค์กร	 เพื้ื�อเป็นกลไกใน 

การข่บเคลื�อนดั้านความย่�งยืนองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และตอบสนองต�อความคาดัหว่งของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม		

คณ์ะกี่รรมกี่ารบริษัที่

คณ์ะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่าร

คณ์ะที่ำางานกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่าร

คณ์ะที่ำางานพัฒนาความยั�งยืนองค์กี่ร

• คณะกรรมการกํากับดูแูลกิจการ	ประกอบด้ัวยคณะกรรมการอิสระ	 

ซึ่่�งม่หน้าที่่�ในการพื้ิจำารณา	 ให้คำาแนะนำา	 กำาหนดัแนวปฏิิบ่ติ	

ติดัตามผลการดัำาเนินงานดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการและ 

ความย่�งยนืองค์กร	พื้ร้อมที่่�งรายงานผลต�อคณะกรรมการบริษท่ี่

• คณะทํํางานกํากับดููแลกิจการ ประกอบด้ัวยประธุานเจำ้าหน้าที่่�

บริหารและกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�และผ้้บริหารระดั่บส้งจำาก 

ฝ่า่ยต�าง	ๆ 	คือ	ฝ่า่ยสื�อสารองคก์ร	ฝ่า่ยจำด่ัซึ่ื�อ	ฝ่า่ยความปลอดัภย่

และสิ�งแวดัล้อม	 ฝ่่ายกำาก่บดั้แลกิจำการ	 ฝ่่ายบริหารระบบและ

ประก่นค่ณภาพื้	 ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 ฝ่่ายกฎหมาย	

และสายงาน	 Office	of	Transformation	and	 Innovation	 

โดัยคณะที่ำางานฯ	 ม่หน้าที่่�ในการสน่บสน่นการดัำาเนินงานดั้าน

การกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่	 และผล่กด่ันการบริหารจำ่ดัการด้ัาน

ความย่�งยืน	โดัยพื้ิจำารณากลย่ที่ธุ์	และแผนงานดั้านความย่�งยืน

ให้สอดัคล้องกบ่กลย่ที่ธ์ุและที่ศิที่างการดัำาเนนิธุ่รกจิำขององค์กร

• คณะทําํงานพัฒันาความยัั่�งยั่นืองค์กร ประกอบด้ัวยตว่แที่นจำาก

หน�วยงานหล่กที่่�ดัำาเนินงานดั้านการพื้่ฒนาความย่�งยืนองค์กร	

โดัยม่หน้าที่่�จำ่ดัที่ำากลย่ที่ธุ์	และแผนงานดั้านความย่�งยืนองค์กร	

โดัยประสานงานให้สอดัคลอ้งกบ่แผนงานของที่ก่ฝ่า่ย	เพื้ื�อใหเ้กดิั

องค์รวมในการบริหารจำ่ดัการดั้านความย่�งยืนองค์กร

ส่งเสริมกี่ารกี่ำากี่ับด้แล

กี่ิจักี่ารที่่�ด่ โดยประกี่อบ

ธุรกิี่จัอย่างม่จัริยธรรม

และ ม่ความรับผู้ิดชี้อบ

ติิิิิิิิ่อผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย รวม

ถิ้งมุ่งมั�นในกี่ารพัฒนา

ผู้ลิติิิิิิิิภณั์ฑ์แ์ละบรกิี่ารผู้า่น

กี่ารสรรสร้างนวัติิิิิิิิกี่รรม 

แล ะ ให้ คว ามสำาคัญ่กี่ั บ

กี่ารเพิ�มประสิที่ธิภาพกี่าร

จััดกี่ารห่วงโซ่่อุปที่าน

มุ่งดำา เนินกี่ิจักี่ารอย่าง

ม่ความ รับผิู้ดชี้อบติิิิิิิิ่อ

สั ง คมผู้่ า น กี่ า รสร้ า ง 

ม้ลค่ า เ พิ� ม  เพ่อความ

เป็นอย้่ที่่�ด่ข้องสังคมและ

ชีุ้มชี้น และให้ความสำาคัญ่

กี่ับกี่ารพัฒนาศักี่ยภาพ

และคุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิในกี่าร

ที่ำางานข้องพนักี่งาน 

มิต่ิเศรษฐกำิจ มิต่ิสำังคม 

มุ่งเน้นในกี่ารบริหารจััดกี่ารที่รัพยากี่รธรรมชี้าติิิิิิิิิให้ม่

ประสิที่ธิภาพ และรักี่ษาความหลากี่หลายที่างชี้่วภาพ

ข้องระบบนิเวศวิที่ยาอย่างยั�งยืน รวมถิ้งปล้กี่จัิติิิิิิิิสำาน้กี่

ในกี่ารด้แลรักี่ษาสิ�งแวดล้อมให้แกี่่พนักี่งาน

มิต่ิสำิ�งแวดูล้อม

 พัีทํีจี	 ตระหน่กดั่ถ่่งการดัำาเนินธุ่รกิจำ

อย�างม่ความร่บผิดัช้อบ	 และการคำาน่งถ่่ง 

ผ้ม้ส่�วนได้ัเสย่ที่ก่กล่�ม	บรษิท่ี่จำง่ผนวกความม่�งม่�น 

ในการพื้่ฒนาธุ่รกิจำส้�ความย่�งยืนเข้าก่บ

กลย่ที่ธุ์การดัำาเนินงานของบริษ่ที่	เพื้ื�อเน้นยำ�า 

ความพื้ยายามในการร่กษาสมดั่ลระหว�าง

การดัำาเนินงานเพื้ื�อพื้่ฒนาเศรษฐกิจำ	 ส่งคม	

และสิ�งแวดัล้อม	บริษ่ที่ไดั้ประกาศและบ่งค่บ 

ใช้้นโยบายการบริหารจำ่ดัการความย่�งยืน

ซึ่่� งสอดัคล้อง ก่บ เ ป้าหมายการพื้่ฒนา 

ความย่�งยืนของสหประช้าช้าติ	 (United	 

Nation	Sustainable	Development	Goals)	

เพื้ื�อเปน็กรอบในการพื้ฒ่นาประสทิี่ธุภิาพื้การ

ดัำาเนินงานอย�างย่�งยืนตลอดัห�วงโซึ่�อ่ปที่าน	

รวมถ่่งสร้างความตระหน่กของพื้น่กงาน

ในการม่ส�วนร�วมเพื้ื�อข่บเคลื�อนองค์กร 

ส้�ความย่�งยืน	 ที่่�งน่�	 พื้่ที่่จำ่	 ม่การที่บที่วน

นโยบายเป็นประจำำาที่่กปี	 เพื้ื�อปร่บปร่งให้

สอดัคล้องก่บแนวโน้มการดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�

เปล่�ยนแปลงไปตามความท้ี่าที่ายที่่�เกิดัข่�นใหม�		

นโยบายกำารบริหาร
จัดูกำารความยั�งยืน
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พ่ที่่จัี และกี่ารบัริหารจััดำกี่ารดำ้านความยั�งยืน

กำลยุที่ธ์ดู้านความยั�งยืนองค์กำร กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารที่่�ด่ (Good Corporate Governance)

ม่�งสรา้งว่ฒนธุรรมการดัำาเนนิธุร่กจิำอย�างม่ความร่บผดิัช้อบ	โปร�งใส	

และตรวจำสอบไดั้

กี่ารส่งมอบประสบกี่ารณ์์ที่่�ด่และม่คุณ์ค่าติิิิิิิิลอดห่วงโซ่่อุปที่าน 

(Inspire & Enable)

ม่�งเน้นการสร้างประสบการณ์ร้ปแบบใหม�ที่่�สะดัวกสบายและม่

ค่ณค�าให้แก�ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	เพื้ื�อการเติบโตที่างธุ่รกิจำในระยะยาว

กี่ารข้ับเคล่อนองค์กี่รส้่ความเป็นเลิศ (Transform)

ม่�งข่บเคลื�อนองค์กรให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้	 ปลอดัภ่ย	 เป็นธุรรม	 และ

สร้างข่ดัความสามารถ่ให้บ่คลากรในการสรรสร้างนว่ตกรรม	 เพื้ื�อ

รองร่บการเปล่�ยนแปลงไดั้อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้

กี่ารสร้างคุณ์ค่าร่วมกี่ับสังคมและสิ�งแวดล้อม 

(Engage & Co-create)

ม่�งดัำาเนนิการสรา้งความสม่พื้น่ธุแ์ละส�งเสรมิคณ่ภาพื้ช่้วติที่่�ดัใ่หแ้ก�

ส่งคมและช้่มช้น	และร่กษาสิ�งแวดัล้อม

	 นอกจำากการกำาหนดันโยบายการบรหิารจำด่ัการความย่�งยนื	พื้ท่ี่จ่ำ	่ได้ัจำด่ัที่ำากลยท่ี่ธุด์ัา้นความย่�งยนืองคก์ร	เพื้ื�อสน่บสน่นวสิย่ที่ศ่นอ์งคก์ร 

ในการเชื้�อมให้ที่่กคนไดั้ม่โอกาสเข้าถ่่งช่้วิตที่่�	 “อย้�ดั่	 ม่ส่ข”	 ในที่่กดั้านของช้�วงช่้วิต	 และถ่�ายที่อดันโยบายบริหารจำ่ดัการความย่�งยืน

ไปส้�การปฏิิบ่ติที่่�วที่่�งองค์กร	 ในปี	2564	 บริษ่ที่ม่การปร่บปร่งกลย่ที่ธ์ุด้ัานความย่�งยืนองค์กร	 โดัยได้ัม่การกำาหนดัเป้าหมายหรือดั่ช้น่ 

วด่ัผลความสำาเรจ็ำในระยะยาวเพื้ิ�มเตมิ	รวมถ่ง่ระบท่ี่ศิที่างการดัำาเนนิงานดัา้นความย่�งยนืองคก์รใหช่้้ดัเจำนยิ�งข่�น	เพื้ื�อจำด่ัการกบ่ความที่า้ที่าย 

ดั้านสิ�งแวดัล้อม	ส่งคม	และบรรษ่ที่ภิบาล	และตอบสนองต�อความคาดัหว่งของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม	โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�

“อยู่่�ดีี มีีสุุข”

Good Corporate Governance

Balance Business with Sustainability

MAXITIZEN
Enriching the quality of life and  

contentedness of people we serve

Inspire & 

enable 

Value-added 
experience and 

convenient life for 
long-term growth

Engage &  

Co-create

With society 
and community 

to enhance 
relationship,  

well-being and 
preserve the 
environment

Transform 

People and 
organization to 

improve efficiency 
and competency 

to cope with 
challenges
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ทิิศทิางกลยุุทิธ์์ด้้านความยุ่�งยุืนองค์กร เป้้าหมายุระยุะส่ั้�น/ระยุะยุาว
ความสั้่มพั่นธ์์ก่บเป้้าหมายุ

การพั่ฒนาทิ่�ยุ่�งยุืน
การกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่

(Good Corporate  

Governance)

มุ่่�งสร้างวััฒนธรรมุ่การดูำาเนินธ่รกิจอย่�างมุ่่ 

ควัามุ่รับผิิดูชอบ โปร�งใส ตรวัจสอบไดู้
• รักษาระดูับ “ดู่เลิศ” จากการสำารวัจการกำากับดููแลกิจการบริษัที่จดูที่ะเบ่ย่น  

การส�งมุ่อบประสบการณ์์ 

ที่่�ดู่และมุ่่ค่ณ์ค�าตลอดู 

ห่�วังโซ่�อ่ปที่าน

(Inspire & Enable)

มุ่่�งเน้นการสร้างประสบการณ์์รูปแบบให่มุ่�ที่่�สะดูวักสบาย่และมุ่่

ค่ณ์ค�าให่้ผูิ้มุ่่ส�วันไดู้เส่ย่ เพื่่อการเติบโตที่างธ่รกิจในระย่ะย่าวั 

• จำานวันโครงการนวัตักรรมุ่ผิลติภัณั์ฑ์แ์ละบรกิารที่่�ผิ�านการนำาเสนอต�อผิูบ้รหิ่าร 20 โครงการ ในป ี2564

• เป็นที่่�ห่น่�งในใจลูกค้า โดูย่มุ่่ผิลสำารวัจควัามุ่พื่่งพื่อใจของลูกค้ากล่�มุ่ผิู้ประกอบการ > 80%  

และลูกค้ากล่�มุ่ผิู้บริโภัค > 90% ในปี 2564

การขับเคล่อนองค์กร 

สู�ควัามุ่เป็นเลิศ

(Transform)

มุ่่�งสร้างสภัาพื่แวัดูล้อมุ่ที่่�ปราศจากอ่บัติเห่ต่จาก 

การที่ำางาน
• อัตราการเกิดูอ่บัติเห่ต่และการเส่ย่ช่วัิตจากการที่ำางานเป็นศูนย่์* 

เคารพื่ห่ลักสิที่ธิมุ่น่ษย่ชน • ที่่กกิจกรรมุ่ที่างธ่รกิจตามุ่ห่�วังโซ่�ค่ณ์ค�าไดู้รับการประเมุ่ินควัามุ่เส่�ย่งดู้านสิที่ธิมุ่น่ษย่ชน ในปี 2564

พื่ัฒนาศักย่ภัาพื่และควัามุ่ผิูกพัื่นพื่นักงานรองรับ 

การเติบโตของธ่รกิจ

• ร้อย่ละ 50 ของพื่นักงานบริษัที่ไดู้รับการพื่ัฒนาศักย่ภัาพื่ ในปี 2564 

• ผิลสำารวัจควัามุ่ผิูกพื่ันพื่นักงาน > 77% ในปี 2564

มุ่่�งสร้างนวััตกรรมุ่กระบวันการรองรับการเปล่�ย่นแปลง 

และควัามุ่ที่้าที่าย่ให่มุ่� ๆ 

• จำานวันโครงการนวััตกรรมุ่กระบวันการ > 100 โครงการ ในปี 2564

การสร้างค่ณ์ค�าร�วัมุ่กับ

สังคมุ่และสิ�งแวัดูล้อมุ่

(Engage & Co-create)

มุ่่�งสร้างควัามุ่สัมุ่พัื่นธ์และการย่อมุ่รับจากช่มุ่ชนต�อ 

การดูำาเนินธ่รกิจ
• ผิลสำารวัจควัามุ่พื่่งพื่อใจของช่มุ่ชน > 90% ในปี 2564

มุ่่�งสร้างควัามุ่ร�วัมุ่มุ่ือกับช่มุ่ชนเพื่่อย่กระดูับค่ณ์ภัาพื่ช่วัิต

• มุ่่การริเริ�มุ่โครงการการสร้างค่ณ์ค�าร�วัมุ่ให่มุ่�อย่�างน้อย่ 1 โครงการ โดูย่สามุ่ารถสร้างผิลตอบแที่น 

ที่่�เป็นรูปธรรมุ่สู�ช่มุ่ชนไดู้ภัาย่ในปี 2566 

• ผิลตอบแที่นที่างสังคมุ่จากการลงที่่น (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ 

การสร้างค่ณ์ค�าร�วัมุ่กับช่มุ่ชนในสัดูส�วันมุ่ากกวั�า 1:1 ภัาย่ในปี 2567

บริห่ารจัดูการการเปล่�ย่นแปลงของสภัาพื่ภัูมิุ่อากาศ

• สามุ่ารถกำาห่นดูเป้าห่มุ่าย่การลดูการปล�อย่ก๊าซ่เรือนกระจกระดัูบองค์กรภัาย่ในปี 2566

• ลดูการปล�อย่ก๊าซ่เรือนกระจกจากโครงการติดูตั�งโซ่ลาร์รูฟท็ี่อปที่่�สถาน่บริการให่้ไดู้ 6,794 ตัน

คาร์บอนไดูออกไซ่ดู์เที่่ย่บเที่�า ภัาย่ในปี 2570

ย่กระดูับประสิที่ธิภัาพื่เชิงนิเวัศในการปฏิิบัติการ

• ปริมุ่าณ์การรั�วัไห่ลของนำ�ามุ่ันที่่�ส�งผิลกระที่บอย่�างร่นแรงต�อพื่ื�นดูินห่รือแห่ล�งนำ�าเป็นศูนย่์ (บาร์เรล)

• ปริมุ่าณ์การใช้ไฟฟ้าเฉล่�ย่ราย่บ่คคลในสำานักงานให่ญ่�ลดูลง 10%จากปีฐาน (2562) ลดูสัดูส�วันปริมุ่าณ์

ค�าไฟฟ้าต�อย่อดูขาย่นำ�ามุ่ันผิ�านสถาน่บริการและคลังนำ�ามุ่ัน (kWh/ลิตร) และลดูสัดูส�วันปริมุ่าณ์นำ�า 

ต�อย่อดูขาย่นำ�ามุ่ันผิ�านคลังนำ�ามุ่ัน (ลูกบาศก์เมุ่ตร/ลิตร) 5% จากปีฐาน ในปี 2564

หมายเหตุุ: *ขอบเขตุการดำำาเนิินิงานิครอบคลุุมเฉพาะ PTG PTGLG PUN GFA OLP แลุะ ATLAS
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กำารมีสำ�วนร�วมข้องผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย

 พีัทีํจี ตระหน่กถ่่งความสำาคญ่ในการเสรมิสร้างความสม่พื้น่ธ์ุที่่�ดัก่บ่ผ้ม้ส่�วนได้ัเสย่	 ซึ่่�งเป็นปัจำจำย่แห�งความสำาเรจ็ำในการสร้างคณ่ค�าของ

ธุ่รกิจำในระยะยาว	บริษ่ที่จำ่งไดั้ม่การวิเคราะห์กล่�มผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยเพื้ื�อกำาหนดักล่ยที่์การสร้างการม่ส�วนร�วมที่่�เหมาะสม	โดัยม่ข่�นตอนดั่งน่�	

1.	ระบ่ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่�ม่ความสำาค่ญต�อธุ่รกิจำ	โดัยพื้ิจำารณาความส่มพื้่นธุ์ของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำตลอดัห�วงโซึ่�อ่ปที่าน

2.	ประเมินผลกระที่บเช้งิบวกและลบของผ้้มส่�วนได้ัเสย่ต�อธุ่รกจิำและผลกระที่บที่่�ผ้้มส่�วนได้ัเสย่ไดัร่้บจำากธุ่รกจิำ	เพื้ื�อดัำาเนนิการวางแผนและ

สร้างช้�องที่างม่ส�วนร�วมก่บผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยแต�ละกล่�มอย�างเหมาะสมต�อไป

3.	ดัำาเนินการจำ่ดัลำาด่ับผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยตามระด่ับผลกระที่บที่่�ม่ต�อธุ่รกิจำ	 ที่่�งด้ัานการเงิน	 การดัำาเนินงานตามกฎระเบ่ยบข้อบ่งค่บต�าง	 ๆ	

ภาพื้ล่กษณ์และช้ื�อเส่ยง	ความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม

4.	นำาผลวิเคราะห์ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยเสนอต�อคณะที่ำางานพื้่ฒนาความย่�งยืนองค์กร	 คณะที่ำางานกำาก่บดั้แลกิจำการและคณะกรรมการกำาก่บ

ดั้แลกิจำการ	เพื้ื�อพื้ิจำารณาความเหมาะสม

ผลกำารวิเคราะห์ผู้มีสำ�วนไดู้เสีำยในห�วงโซ�คุณค�าธุรกำิจข้อง พีัที่ีจี

กี่ลุ่มผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย กี่ารจััดซ่ื�อจััดหา กี่ารข้นส่ง กี่ารจััดเกี่็บ กี่ารติิิิิิิิลาดและกี่ารบรกิี่าร

ผู้้้ถิือหุ้น

ล้กี่ค้า

พนักี่งาน

ค้่ค้า

ชีุ้มชี้น

หน่วยงานราชี้กี่าร

สถิาบันกี่ารเงิน

แนวที่างกำารสำร้างกำารมีสำ�วนร�วมกำับผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย
 พัีทํีจี	จำ่ดัที่ำาการสำารวจำเพื้ื�อร่บฟังความคิดัเห็นของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	และนำาข้อม้ลมารวบรวมเพื้ื�อวิเคราะห์และใช้้ในการปร่บปร่งพื้่ฒนา

กลยท่ี่ธ์ุในการดัำาเนนิธุ่รกิจำเพื้ื�อตอบนสนองต�อความคาดัหวง่ของผ้้ม่ส�วนได้ัเสย่ที่ก่กล่�ม	โดัยผลจำากการสำารวจำพื้บว�าประเด็ันที่่�ผ้้ม่ส�วนได้ัเสย่

ให้ความสำาค่ญมากที่่�ส่ดั	3	ลำาดั่บแรก	ไดั้แก�	การเติบโตที่างธุ่รกิจำ	การบริหารความส่มพื้่นธุ์ก่บล้กค้า	และการกำาก่บดั้แลกิจำการ	บริษ่ที่ 

ไดัพ้ื้จิำารณาประเดัน็ต�าง	ๆ 	และมอบหมายใหห้น�วยงานที่่�เก่�ยวขอ้งพื้ฒ่นาศก่ยภาพื้การดัำาเนนิงานและสรา้งการมส่�วนร�วมกบ่ผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่	

เพื้ื�อให้ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยร่บที่ราบแนวที่างและผลการดัำาเนินงานของบริษ่ที่ที่่�ช้่ดัเจำนมากยิ�งข่�นผ�านช้�องที่างและกิจำกรรมต�าง	ๆ	ดั่งน่�	      
เพ�อสนับสนุน

สุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

ของชุมชน



รายงานความยั่งยืน 2564 025

เพ�อสนับสนุน

สุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

ของชุมชน

เพ�อสนับสนุน

สุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

ของชุมชน
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• กี่ารประชีุ้มสามัญ่ผู้้้ถิือหุ้น

• กี่ารประชีุ้มนักี่วิเคราะห์และกี่ิจักี่รรมนักี่วิเคราะห์

เย่�ยมชี้มกี่ิจักี่าร

• กี่ารแถิลง ผู้ลกี่ารดำาเนินงานรายไติิิิิิิิรมาส

• Roadshow ในประเที่ศและติิิิิิิิ่างประเที่ศ

• กี่ารสำารวจัความพ้งพอใจัข้องล้กี่ค้า และ 

กี่ารพบปะล้กี่ค้า

• กี่ารรับข้้อร้องเร่ยนผู้่าน Call Center (1614) 

และส่อสังคมออนไลน์ เชี้่น Facebook  

และ Mobile Application PT Max Reward

• กี่ารสำารวจัความผู้้กี่พันพนักี่งาน

• กี่ารประชี้มุคณ์ะกี่รรมกี่ารบคุคล คณ์ะกี่รรมกี่าร

สวัสดิกี่าร และคณ์ะกี่รรมกี่ารความปลอดภัย

• กี่ารประ เมินรายได้  ค่างาน และที่บที่วน

โครงสร้างเงินเดือน 

• กี่ารประเมินความพ้งพอใจัข้องพนักี่งาน 

• กี่ิจักี่รรม CEO Talk 

• กี่ิจักี่รรม Chit Chat 

• กี่ารรับข้้อร้องเร่ยนผู้่าน Call Center (1614)

• กี่ารประชุี้มกัี่บค้่ค้า/ผู้้้รับเหมา และเย่�ยมชี้ม 

สถิานที่่�ประกี่อบกี่ารข้องค้่ค้า

• กี่ารเข้้าติิิิิิิิรวจักี่ารดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม 

สังคม และบรรษัที่ภิบาลข้องค้่ค้า

• กี่ารรับข้้อร้องเร่ยนผู้่าน  Call Center (1614)  

• กี่ารสำารวจัความต้ิิิิิิิิองกี่ารข้องชุี้มชี้นโดย 

รอบพื�นที่่�ปฏิิบัติิิิิิิิิกี่าร

• กี่ารดำาเนินโครงกี่ารสร้างความสัมพันธ์กี่ับ

ชีุ้มชี้น และโครงกี่ารความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อสังคม 

• กี่ารซ้่อมแผู้นฉุกี่เฉินร่วมกัี่บชีุ้มชี้นโดยรอบ

พื�นที่่�ปฏิิบัติิิิิิิิิกี่าร

• กี่ารรับข้้อร้องเร่ยนผู้่าน  Call Center (1614) 

• กี่ารประชีุ้มร่วมกี่ับหน่วยงานภาครัฐ • กี่ารประชีุ้มร่วมกี่ับติิิิิิิิัวแที่นจัากี่สถิาบันกี่ารเงิน

• เข้้าร่วมติิิิิิิิอบแบบประเมินข้องสถิาบันกี่ารเงิน
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• ผู้ลติิิิิิิิอบแที่นจัากี่ราคาหุ้น เงินปันผู้ลและ 

กี่ารปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิ่อผู้้้ถิือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมกี่ัน 

• ผู้ลกี่ารดำาเนินงานและกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิข้องธุรกี่ิจั 

ในระยะยาว

• ได้รับสินค้าที่่�ม่ คุณ์ภาพ ปริมาณ์ครบถ้ิวน 

ติิิิิิิิรงติิิิิิิิามเวลาที่่�กี่ำาหนด 

• ได้รับกี่ารบริกี่ารที่่�เป็นไปติิิิิิิิามมาติิิิิิิิรฐาน และ 

ม่ความปลอดภัยติิิิิิิิ่อชี้่วิติิิิิิิิและที่รัพย์สิน

• รายได้ และค่าติิิิิิิิอบแที่น สวัสติิิิิิิิิกี่าร

• ความปลอดภัยในกี่ารที่ำางาน

• กี่ารส่งเสริมเร่ยนร้้และกี่ารพัฒนา

• ผู้ลกี่ารดำาเนินงานและกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิข้องธุรกี่ิจั

• ม่กี่ารนำาเที่คโนโลย่ที่่� ทัี่นสมัยมาใช้ี้เพ่อเพิ�ม

ประสิที่ธิภาพในกี่ารที่ำางาน

• กี่ารจััดซ่ื�อจััดจ้ัางที่่�เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิิบัติิิิิิิิิ

ติิิิิิิิามข้้อติิิิิิิิกี่ลงติิิิิิิิามสัญ่ญ่า

• ให้ผู้ลติิิิิิิิอบแที่นที่่�เหมาะสมชี้ำาระค่าสินค้าและ

บริกี่ารติิิิิิิิรงติิิิิิิิามเวลา 

• ไม่กี่่อให้ เกี่ิดผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อชีุ้มชี้น ในด้าน 

ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มกี่ารอย้อ่าศยั

• กี่ารพัฒนาคุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิ กี่ารสร้างรายได้ และ

กี่ารแบ่งปันองค์ความร้้ให้แกี่่ชีุ้มชี้น

• ปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามระเบ่ยบ ข้้อบังคับกี่ฎหมายและ

นโยบายที่่�กี่ำาหนด

• ม่จัริยธรรม และความโปร่งใสในกี่ารดำาเนิน

ธุรกี่ิจั

• ให้ความร่วมมือในกี่ารติิิิิิิิิดติิิิิิิิ่อส่อสารและปฏิิบัติิิิิิิิิ

งานกี่ับหน่วยงานราชี้กี่าร

• ปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามเง่อนไข้และข้้อติิิิิิิิกี่ลงติิิิิิิิามที่่�กี่ำาหนด 

ในสัญ่ญ่า รวมถิง้กี่ฎเกี่ณ์ฑ์ท์ี่่�ออกี่โดยหน่วยงาน 

กี่ำากี่ับด้แลที่่�เกี่่�ยวข้้อง 

• ม่จัริยธรรม และความโปร่งใสในกี่ารดำาเนิน

ธุรกี่ิจั
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1. จััดประชีุ้มผู้้้บริหารร่วมกี่ับนักี่ลงทีุ่นสถิาบัน 

ในกี่ารเย่�ยมชี้มสถิานประกี่อบกี่ารข้องบริษัที่

2. จััดที่ำา Factsheet , E-Newsletter และส่อสาร

ผู้่านชี้่องที่าง เว็บไซ่ติิิิิิิิ์บริษัที่ Line official  

ข้องนักี่ลงทีุ่นสัมพันธ์  เพ่อเป็นข้้อม้ล ให้กี่ับ 

ผู้้้ถิือหุ้น และนักี่ลงทีุ่นได้ร้้จัักี่ธุรกี่ิจั และที่ราบ

ผู้ลประกี่อบกี่ารข้องบริษัที่

3. จััดที่ำาบที่สรุปรายไติิิิิิิิรมาส (Key takeaway)

4. งาน Business review ประจัำาปี

1. ข้ยายสถิาน่บริกี่ารนำ�ามันพ่ที่่ที่ั�งหมด จัำานวน  

73 สาข้า 

2. เพิ�มสถิาน่บริกี่ารนำ�ามันแบบ Model A จัำานวน 

21 สถิาน่

3. เพิ�มจัุดบริกี่าร EV Charger

4. ยกี่ระดับกี่ารบริกี่าร โดยจััด โครงกี่าร  

PT Smile เพ่อด้แลพนักี่งานในด้านติิิิิิิิ่าง ๆ 

เชี้่น ปรับทัี่ศนคติิิิิิิิิ เคร่องแบบ กิี่ริยามารยาที่ 

และความเป็นอย้่

5. จััดที่ำา Max Card Database Project เชี้่น 

กี่ารใชี้้ข้้อม้ลจัากี่ฐานข้้อม้ล Max card ในกี่าร 

ที่ำาข้้อม้ลเพ่อหาโอกี่าสในกี่ารข้ายนำ�ามันใส 

และนำ�ามันเคร่อง 

6. เพิ�ม Official Account ใน e-commerce 

Platform ข้อง PT Maxnitron เชี้่น  Lazada 

Shopee

7. จัดั Co-Promotion กัี่บ Partner เช่ี้น กี่ารก้้ี่เงิน

ผู้่าน PT Max Rewards ได้แติิิิิิิิ้มและดอกี่เบ่�ย

พิเศษ

8. วิเคราะห์ Segment ล้กี่ค้า เพ่อจััดแคมเปญ่

ติิิิิิิิาม Segment ข้องล้กี่ค้า และจััดแคมเปญ่

พเิศษแบบเฉพาะเจัาะจังสำาหรบัลก้ี่คา้ที่่�ติิิิิิิิอ้งกี่าร

ให้กี่ลับมาใชี้้งานอ่กี่ (Max Mart, Cooking 

Gas, AUTOBACS)

9. จััดที่ำาบ ริกี่ารที่างกี่ารเงินผู้่ านชี้่องที่าง  

e-Payment 

10. บริกี่ารทัี่กี่สั�งได้ สั�งนำ�ามัน กี่าแฟ้ และสินค้า 

จัากี่ Max Mart ล่วงหน้า

11. กี่ิจักี่รรมช่ี้วยพ่นฆ่่าเชี้ื�อโควิด-19 ท่ี่�สถิาน่

บริกี่ารนำ�ามัน ที่่�ม่ประวัติิิิิิิิิผู้้้ติิิิิิิิิดเชี้ื�อมาที่่�สถิาน่ฯ

12. โครงกี่ารพ่นฆ่่าเชี้ื�อโควิด-19 ฟ้ร่ ที่่�สถิาน่

บ ริกี่าร LPG และ จุัดจัอดรถิแท็ี่กี่ซ่่�ที่่ า

อากี่าศยานสุวรรณ์ภ้มิ

13. กี่ิจักี่รรมแจักี่ข้้าวกี่ล่องฟ้ร่ใ ห้ กัี่บผู้้้ ข้ับข้่� 

รถิโดยสารสาธารณ์ะและเป็นสมาชี้กิี่บตัิิิิิิิิร MAX 

Card ณ์ สถิาน่บริกี่าร LPG 

1. สง่เสริมและสนับสนุนกี่ารพัฒนาทัี่กี่ษะพนักี่งาน

ให้ม่กี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิไปพร้อมกี่ับองค์กี่ร 

2. สอ่สารที่ศิที่างและกี่ลยทุี่ธ์ข้ององคก์ี่รผู้า่นกี่าร

จััดกี่ิจักี่รรม CEO Talk

3. จััดให้ม่กี่ารที่ำางานแบบ Flexi place และ  

Flexi time 

4. มก่ี่ารใช้ี้ระบบกี่ารประเมินผู้ลงานแบบ 360 องศา 

สำาหรับระดับผู้้้บริหารข้้�นไป 

5. ม่ กี่ า ร ว า ง แ ผู้ น สื บ ที่ อ ด ติิิิิิิิำา แ ห น่ ง ง า น  

(Succession plan) โดยดำาเนินกี่ารคัดเลือกี่

และพัฒนาพนักี่งานกี่ลุ่มที่่�ม่ ศักี่ยภาพส้ง  

เพ่อพร้อมที่่�จัะเป็นผู้้้สืบที่อดติิิิิิิิำาแหน่งผู้้้บริหาร

ระดับส้งในอนาคติิิิิิิิ

6. จััดที่ำา Individual Development Plan  

รายบุคคลข้องผู้้้บริหารเพ่อให้สามารถิปฏิิบัติิิิิิิิิ

งานได้บรรลุเป้าหมายติิิิิิิิามสายงานอาชี้่พ

7. จััดกี่ารประเมินความผู้้กี่พันข้องพนักี่งาน 

ติิิิิิิิ่อองค์กี่ร

8. แจักี่ชีุ้ด อย้่ด่ ม่สุข้ เพ่อเป็นกี่ารช่ี้วยเหลือ

พนกัี่งานที่่�ได้รบัผู้ลกี่ระที่บจัากี่เชี้ื�อไวรัสโควิด-19  

โดยกี่ารสั�งกี่ักี่ติิิิิิิิัวจัากี่ที่างบริษัที่ และภาครัฐ

1. พฒันาระบบ Vendor Relationship Manage-

ment Phase II

2. ดำา เนินกี่ารติิิิิิิิรวจัเย่�ยมค้่ค้ ารายสำาคัญ่ใน 

ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษัที่ภิบาล  

(ESG Audi t )  ผู้่ านชี้่องที่างออนไลน์  

เพ่อเสริมสร้างความร่วมมือในกี่ารดำาเนิน

ธุรกี่ิจัอย่างยั�งยืน

3. กี่ารจััดอบรมให้ความร้้เกี่่�ยวกัี่บกี่ารที่ำางาน 

ข้องผู้้้รับเหมาเพ่อส่งเสริมความปลอดภัยใน

สถิานปฏิิบัติิิิิิิิิงาน

4. จััดกี่ิจักี่รรม Knowledge Sharing ให้ความร้้

เกี่่�ยวกี่ับกี่ารดำาเนินงานอย่างยั�งยืนให้แกี่่ค้่ค้า

1. จััดกี่ิจักี่รรมเพ่อพัฒนาความสัมพันธ์กี่ับ

ชีุ้มชี้นโดยรอบสถิานปฏิิบัติิิิิิิิิกี่าร เชี้่น กี่ิจักี่รรม 

สานพลังเครือข้่าย ส้้ภัยวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิ เพิ�มคุณ์ภาพ

ชี้่วิติิิิิิิิแรงงานไที่ย (คลังนครสวรรค์) กี่ิจักี่รรม

สอ่มวลชี้นรวมใจั ติิิิิิิิา้นภยัหนาว ประจัำาป ี2564  

ครั�งที่่� 13 ณ์ บ้านแมก่ี่า๋ (คลงัลำาปาง) กี่จิักี่รรม” 

ถินนสะอาด  หน้าบ้านน่ามอง“ (คลังสุรินที่ร์) 

2. ดำาเนินโครงกี่ารความรับผู้ิดชี้อบต่ิิิิิิิิอสังคม 

ข้องบริษัที่ เช่ี้น โครงกี่าร ค่ายอาสา พ่ที่ ่ 

ที่ำาจัริง ไม่ที่ิ�งกี่ัน ร่วมกัี่บ PPP Green  

Complex ณ์ จัังหวัด ประจัวบค่ร่ข้ันธ์

3. จััดกี่ิจักี่รรมเพ่อบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บและสร้าง

ความติิิิิิิิระหนักี่ในกี่ารป้องกี่ันไวรัสโควิด-19  

ให้แกี่่ชีุ้มชี้น เชี้่น กี่ิจักี่รรม “พ่ที่่ร้้ ส้้โควิด” 

(คลังพิษณ์ุโลกี่) กิี่จักี่รรม “ก๊ี่าซ่หุงติิิิิิิิ้มพ่ที่่” 

ร่วมใส่ใจัชี้่วยพ่อค้าแม่ค้า ห่างไกี่ลโควิด-19

4. ดำาเนินโครงกี่าร PT TAXI TRANSFORM 

เปล่�ยนเพ่ออนาคติิิิิิิิ เพ่อข้ยายความชี้่วยเหลือ 

กี่ลุ่มแที่็กี่ซ่่�ในสถิานกี่ารณ์์กี่ารแพร่ระบาดข้อง

เชี้ื�อไวรัสโควิด-19 

5. มอบค้ปองเติิิิิิิิิมนำ�ามัน PT ให้ม้ลนิธิเพชี้รเกี่ษม 

และม้ลนิธิเพ่อพัฒนากี่ารแพที่ย์ที่างเลือกี่  

(ประเที่ศไที่ย)  สนับสนุนภารกี่ิจัเคล่อนย้ายผู้้้

ป่วยโควิด-19 โดยรถิยนติิิิิิิิ์

6. สนับสนุนเกี่ษติิิิิิิิรกี่รไที่ยฝ่่าวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิโควิด-19 

และอุที่กี่ภัยผู้่านความร่วมมือกี่ับกี่ระที่รวง

พาณิ์ชี้ย์ กี่รมกี่ารค้าภายใน ช่ี้วยอุดหนุน

ผู้ลผู้ลิติิิิิิิิเกี่ษติิิิิิิิรกี่ร เชี้่น ลำาไย มังคุด ไข้่ ผู้ักี่ 

เพอ่เปน็ข้องสมนาคุณ์ใหแ้กี่ล้่กี่คา้สถิานบ่ริกี่าร 

พ่ที่่ และจัำาหน่ายในร้านสะดวกี่ซ่ื�อ Max Mart

7. โครงกี่ารติิิิิิิิรวจัสุข้ภาพชีุ้มชี้น ภายใติิิิิิิิ้โครงกี่าร 

MAX Pharmacy

8. สนับสนุนวัติิิิิิิิถุิดิบที่้องถิิ�น เชี้่น ส้มมะปร่�ด 

นำ�าติิิิิิิิาลดอกี่มะพร้าว โกี่โกี่้ เพ่อใชี้้ในกี่าร

ผู้ลิติิิิิิิิภัณ์ฑ์์เคร่องด่ม ภายใต้ิิิิิิิิแบรนด์ กี่าแฟ้

พันธุ์ไที่ย

1. ปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามกี่ฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับติิิิิิิิ่างๆ  

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับกี่ารดำาเนินธุรกี่ิจั อย่างถิ้กี่ติิิิิิิิ้อง 

โปร่งใส

2. ควบคุมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อมให้เป็นไปติิิิิิิิาม

มาติิิิิิิิรฐานที่่�กี่ฎหมายกี่ำาหนด

1. ปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามกี่ฎเกี่ณ์ฑ์์ข้องสถิาบันกี่ารเงิน 

ซ่้�งออกี่โดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2. ติิิิิิิิอบข้้อซั่กี่ถิามแก่ี่เจั้าหน้าที่่�วิเคราะห์สินเช่ี้อ 

เม่อม่ข้้อสงสัยได้อย่างถิ้กี่ติิิิิิิิ้องและรวดเร็ว

3. ปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามเง่อนไข้ข้องสัญ่ญ่าเงินกี่้้และหุ้นกี่้้ 

ได้อย่างเคร่งครัด

พนักี่งาน ค้่ค้า ชีุ้มชี้น หน่วยงานราชี้กี่าร สถิาบันกี่ารเงินผู้้้ถิือหุ้น ล้กี่ค้า
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กำารป็ระเมินป็ระเด็ูนสำำาคัญดู้านความยั�งยืน
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่ไดัท้ี่ำาการประเมนิประเดัน็สำาคญ่ดัา้นความย่�งยนืตามแนวที่างของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	เพื้ื�อนำาไปส้�การพื้จิำารณา

แนวที่างการบริหารจำ่ดัการแต�ละประเดั็นอย�างเหมาะสมต�อไป	โดัยบริษ่ที่ม่ข่�นตอนในการระบ่ประเดั็นสำาค่ญดั้านความย่�งยืนดั่งน่�	

ผลกำารป็ระเมินป็ระเด็ูนสำำาคัญดู้านความยั�งยืน
	 ในปี	2564	พื้ท่ี่จ่ำ	่ไดัม้ก่ารที่บที่วนประเด็ันสำาคญ่ด้ัานความย่�งยืน	โดัยศก่ษาแนวโน้มของธุ่รกจิำ	ความท้ี่าที่ายด้ัานสิ�งแวดัล้อม	สง่คม	และ 

บรรษ่ที่ภิบาล	 รวมถ่่งประเดั็นสำาค่ญของธุ่รกิจำในกล่�มอ่ตสาหกรรมเดั่ยวก่น	 ซึ่่�งส�งผลให้ม่การเพื้ิ�มเติมประเดั็นสำาค่ญดั้านความย่�งยืนของ

บริษ่ที่จำากปีก�อนหน้า	2	 ประเดั็น	 คือ	 ประเดั็นดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	 และความปลอดัภ่ยที่างไซึ่เบอร์	 	 และม่การปร่บชื้�อประเด็ันสำาค่ญ 

ดั้านความย่�งยืน	2	ประเดั็น	คือ	ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมและช้่มช้น	และ	การบริหารจำ่ดัการการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	แที่นการ

ม่ส�วนร�วมก่บช้่มช้นและส่งคม	และการจำ่ดัการดั้านสภาพื้ภ้มิอากาศ	ตามลำาดั่บ

กำารระบุป็ระเดู็นสำำาคัญดู้านความยั�งยืน
ระบ่ประเด็ันสำาค่ญดั้านความย่�งยืนที่่�เก่�ยวข้องก่บธุ่รกิจำ	 โดัยพื้ิจำารณาจำากความ 

คาดัหว่งของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม	แนวโน้มของธุ่รกิจำโลก	และประเดั็นสำาค่ญของ

ธุ่รกิจำในกล่�มอ่ตสาหกรรมเดั่ยวก่น

กำารจัดูลำาดูับป็ระเดู็นสำำาคัญดู้านความยั�งยืน
จำด่ัลำาดับ่ความสำาค่ญของประเดัน็ดัา้นความย่�งยนืแบ�งตามความสำาค่ญ	4	ระดับ่	คอื

มากที่่�ส่ดั	มาก	ปานกลาง	และน้อย

กำารที่วนสำอบป็ระเดู็นสำำาคัญดู้านความยั�งยืน
สร่ปผลประเดั็นสำา ค่ญดั้านความย่� งยืน	 และเสนอให้คณะที่ำางาน	 และ 

คณะกรรมการกำาก่บดั้แลกิจำการพื้ิจำารณาร่บรองผลการประเมินประเดั็นสำาค่ญ 

ดั้านความย่�งยืน

1. กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารที่่�ด่

2. กี่ารบริหารความเส่�ยงและภาวะวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิ

3. ความปลอดภัยที่างไซ่เบอร์

4. กี่ารข้ยายธุรกี่ิจัและผู้ลประกี่อบกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิติิิิิิิิ่อเน่อง

5. กี่ารบริหารความสัมพันธ์และความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อล้กี่ค้า

6. นวัติิิิิิิิกี่รรมที่างธุรกี่ิจัและสังคม

7. กี่ารบริหารห่วงโซ่่อุปที่าน

8. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในกี่ารที่ำางาน

9. กี่ารบริหารที่รัพยากี่รบุคคล

10. สิที่ธิมนุษยชี้น

11. ความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อสังคมและชีุ้มชี้น

12. กี่ารจััดกี่ารสิ�งแวดล้อม ข้ยะ ข้องเส่ย และมลพิษ

13. กี่ารประหยัดพลังงาน

14. กี่ารบริหารจััดกี่ารกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากี่าศ

15. กี่ารบริหารจััดกี่ารนำ�า

ผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อกี่ารดำาเนินธุรกี่ิจัข้อง PTG
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มิติิิิิิิิิเศรษฐกิี่จั มิติิิิิิิิิสังคม มิติิิิิิิิิสิ�งแวดล้อม
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เพ�อมอบ

ประสบการณ
และความสะดวกสบาย

ที่เหนือกวา
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กี่ลยุที่ธ์ด้านความยั�งยืนองค์กี่ร ประเด็นสำาคัญ่ด้านความยั�งยืน ความเส่�ยง โอกี่าส และผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อธุรกี่ิจั
ความสัมพันธ์กี่ับเป้าหมาย

กี่ารพัฒนาที่่�ยั�งยืน

กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารท่ี่�ด่

(Good Corporate  

Governance)

กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารที่่�ด่

GRI 102: Governance

GRI 205: Anti-corruption

• แรงผู้ลักี่ดันจัากี่สถิาบันและนักี่ลงทุี่นส่งผู้ลให้บริษัที่ติิิิิิิิระหนักี่ถิ้งความสำาคัญ่ติิิิิิิิ่อกี่ารบริหารจััดกี่ารปัจัจััยด้านบรรษัที่ภิบาล ผู้่านกี่ารจััดที่ำา

แบบสำารวจักี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารบริษัที่จัดที่ะเบ่ยน  ซ้่�งผู้ลกี่ารประเมินสร้างผู้ลกี่ระที่บด้านชี้่อเส่ยง และรายได้ที่่�อาจัส้ญ่เส่ยไปหากี่บริษัที่ 

ไม่สามารถิสร้างความเชี้่อมั�นจัากี่ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ย เน่องจัากี่ไม่ม่กี่ารบริหารจััดกี่ารประเด็นที่่�เหมาะสม  

กี่ารบริหารความเส่�ยงและภาวะวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิ

GRI 102: Governance 

• กี่ารเปล่�ยนแปลงข้องสถิานกี่ารณ์์ด้านเศรษฐกี่ิจั สังคม สิ�งแวดล้อม กี่ฎหมาย เที่คโนโลย่  และโรคอุบัติิิิิิิิิใหม่ ส่งผู้ลติิิิิิิิ่อกี่ารปรับแผู้นกี่าร 

ดำาเนินธุรกี่ิจัอย่างติิิิิิิิ่อเน่อง เพ่อป้องกัี่นกี่ารหยุดชี้ะงักี่ข้องธุรกิี่จั

ความปลอดภัยที่างไซ่เบอร์ • กี่ารปรับธุรกี่ิจัส้่ระบบกี่ารค้าออนไลน์ผู้่าน  Application PT Max Reward และกี่ารให้บริกี่ารผู้่านบัติิิิิิิิรสมาชิี้กี่ PT Max Card ที่ำาให้เกิี่ด

ความเส่�ยงจัากี่ภัยคุกี่คามและกี่ารโจัรกี่รรมข้้อม้ลที่างไซ่เบอร์ 

กี่ารส่งมอบประสบกี่ารณ์์ 

ที่่�ด่และม่คุณ์ค่าติิิิิิิิลอด 

ห่วงโซ่่อุปที่าน

(Inspire & Enable)

กี่ารข้ยายธุรกี่ิจัและผู้ลประกี่อบกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิติิิิิิิิ่อเน่อง

GRI 201: Economic Performance

• ผู้ลกี่ระที่บจัากี่ความผัู้นผู้วนข้องราคาพลังงานโลกี่ที่่�ม่กี่ารปรับติิิิิิิิัวส้งข้้�น ส่งผู้ลให้ภาครัฐม่กี่ารออกี่มาติิิิิิิิรกี่ารติิิิิิิิร้งราคานำ�ามัน ที่ำาให้บริษัที่

ติิิิิิิิ้องปรับเปล่�ยนกี่ลยุที่ธ์กี่ารดำาเนินธุรกิี่จั เพ่อรักี่ษากี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิอย่างติิิิิิิิ่อเน่อง

กี่ารบริหารความสัมพันธ์และความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อล้กี่ค้า

GRI 416: Customer Health and Safety

GRI 418: Customer Privacy

• กี่ารเปล่�ยนแปลงข้องพฤติิิิิิิิิกี่รรมผู้้้บริโภคติิิิิิิิามสภาวะด้านเศรษฐกิี่จั สังคม และสิ�งแวดล้อม ส่งผู้ลให้บริษัที่ติิิิิิิิ้องปรับแผู้นในกี่ารดำาเนินธุรกิี่จั

เพ่อรักี่ษาโอกี่าสในกี่ารติิิิิิิิอบสนองติิิิิิิิ่อความติิิิิิิิ้องกี่ารข้องล้กี่ค้าให้ได้อย่างหลากี่หลาย และที่ั�วถิ้ง

• กี่ฎหมายวา่ดว้ยกี่ารคุม้ครองข้อ้มล้สว่นบุคคล สง่ผู้ลใหบ้ริษทัี่ติิิิิิิิอ้งมก่ี่ารปรับโครงสรา้งพื�นฐานดา้นเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและกี่ำาหนดมาติิิิิิิิรกี่าร

ที่่�เข้้มงวดเพ่อป้องกัี่นความเส่�ยงจัากี่กี่ารรั�วไหลข้องข้้อม้ลส่วนบุคคลข้องล้กี่ค้า

นวัติิิิิิิิกี่รรมที่างธุรกี่ิจัและสังคม • โอกี่าสในกี่ารลงทีุ่นเพ่อคิดค้นนวัติิิิิิิิกี่รรมกี่ารบริกี่ารและผู้ลิติิิิิิิิภัณ์ฑ์์ เพ่อเพิ�มรายได้ในระยะยาว และติิิิิิิิอบสนองติิิิิิิิ่อความติิิิิิิิ้องกี่ารข้องล้กี่ค้าใน

กี่ารดำาเนินชี้่วิติิิิิิิิแบบปกี่ติิิิิิิิิใหม่ (New Normal) และรองรับความเส่�ยงด้าน Disruptive Technology

กี่ารบริหารห่วงโซ่่อุปที่าน

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

GRI 414: Supplier Social Assessment 

• แนวคิดเร่องห่วงโซ่่อุปที่านอย่างยั�งยืน ส่งผู้ลให้บริษัที่ติิิิิิิิระหนักี่ถิ้งกี่ารปรับเปล่�ยนกี่ลยุที่ธ์กี่ารดำาเนินงาน กี่ารคัดเลือกี่ และกี่ารประเมินค้่ค้า

ให้เกี่ิดกี่ารบริหารจััดกี่ารผู้ลกี่ระที่บด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษัที่ภิบาลอย่างครบถิ้วนติิิิิิิิลอดวัฏิจัักี่รชี้่วิติิิิิิิิสินค้าและบริกี่าร เพ่อบริหาร

จััดกี่ารห่วงโซ่่อุปที่านให้ม่ประสิที่ธิภาพมากี่ยิ�งข้้�น

กี่ารขั้บเคล่อนองค์กี่ร 

ส้่ความเป็นเลิศ

(Transform)

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในกี่ารที่ำางาน

GRI 403: Occupational Health and Safety

• ความเส่�ยงจัากี่กี่ารพบพนักี่งานติิิิิิิิิดเชี้ื�อไวรัสโควิด-19 ในสถิานประกี่อบกิี่จักี่าร อาจัส่งผู้ลให้กี่ารที่ำางานหยุดชี้ะงักี่ 

• กี่ารเกี่ิดอุบัติิิิิิิิิเหติิิิิิิิุจัากี่กี่ารที่ำางาน ส่งผู้ลให้บริษัที่เส่อมเส่ยชี้่อเส่ยง และงบประมาณ์สำาหรับกี่ารเย่ยวยาผู้้้ได้รับผู้ลกี่ระที่บ 

กี่ารบริหารที่รัพยากี่รบุคคล

GRI 401: Employment

GRI 404: Training and Education 

• ความเส่�ยงจัากี่กี่ารเติิิิิิิิร่ยมกี่ำาลังคน และศักี่ยภาพข้องพนักี่งานเพ่อรองรับธุรกิี่จัใหม่ และ Digital Transformation ซ่้�งหากี่ไม่ม่กี่ารจััดกี่าร

อย่างม่ประสิที่ธิภาพ อาจัส่งผู้ลติิิิิิิิ่อข้่ดความสามารถิในกี่ารแข้่งขั้นข้ององค์กี่ร 

สิที่ธิมนุษยชี้น

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 

GRI 412: Human Rights Assessment 

• กี่ระแสสังคมเร่องกี่ารเคารพสิที่ธิมนุษยชี้น ความหลากี่หลาย และความเที่่าเที่่ยม ส่งผู้ลให้บริษัที่ติิิิิิิิ้องม่กี่ารกี่ำาหนดกี่ลยุที่ธ์เพ่อป้องกี่ัน

เหติิิิิิิิุกี่ารณ์์กี่ารละเมิดสิที่ธิมนุษยชี้นติิิิิิิิ่อผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กี่กี่ลุ่ม ซ่้�งอาจัส่งผู้ลให้ธุรกี่ิจัเส่อมเส่ยชี้่อเส่ยง และงบประมาณ์ในกี่ารเย่ยวยา  

หากี่ไม่ม่กี่ารจััดกี่ารประเด็นอย่างเหมาะสม 

กี่ารสร้างคุณ์ค่าร่วมกัี่บ 

สังคมและ สิ�งแวดล้อม

(Engage & Co-create)

ความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อสังคมและชีุ้มชี้น

GRI 203: Indirect Economic Performance 

GRI 413: Local Communities 

• ความเส่�ยงจัากี่กี่ารร้องเร่ยนจัากี่ชุี้มชี้น เน่องจัากี่ได้รับผู้ลกี่ระที่บจัากี่กี่ารดำาเนินธุรกิี่จัข้องบริษัที่ 

• โอกี่าสในกี่ารพัฒนาความร่วมมือกี่ับชีุ้มชี้นเพ่อเป้าหมายเชิี้งพาณิ์ชี้ย์ ภายใติิิิิิิิ้วิสัยทัี่ศน์ “อย้่ด่ ม่สุข้”

กี่ารบริหารจััดกี่ารกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากี่าศ

GRI 305: Emission

• ความเส่�ยงที่างกี่ายภาพและกี่ารรณ์รงค์เร่องกี่ารเปล่�ยนผู้่านไปส้่สังคมคาร์บอนติิิิิิิิำ�าในระดับประเที่ศและสากี่ล อาจัส่งผู้ลให้ม่กี่ารพ้�งพา 

เชี้ื�อเพลิงฟ้อสซิ่ลน้อยลงจัากี่กี่ารสนับสนุนกี่ารใชี้้ยานยนติิิิิิิิ์ไฟ้ฟ้้ามากี่ข้้�น

กี่ารจััดกี่ารสิ�งแวดล้อม ข้ยะ ข้องเส่ย และมลพิษ

GRI 306: Waste

GRI 307: Environmental Compliance

• กี่ารรณ์รงค์เร่องเศรษฐกิี่จัหมุนเว่ยนจัากี่ภาครัฐ และเอกี่ชี้น ส่งผู้ลให้บริษัที่ติิิิิิิิระหนักี่ถิ้งกี่ารใชี้้ที่รัพยากี่รธรรมชี้าติิิิิิิิิให้เกิี่ดประสิที่ธิภาพส้งสุด 

เพ่อป้องกัี่นความเส่อมโที่รม และกี่ารข้าดแคลนในอนาคติิิิิิิิ ซ่้�งจัะส่งผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อติิิิิิิิ้นทุี่น และกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิข้องธุรกิี่จัในระยะยาว 

• โอกี่าสในกี่ารพัฒนาความร่วมมือกี่ับพันธมิติิิิิิิิรที่างธุรกี่ิจัเพ่อปรับเปล่�ยนวิธ่กี่ารดำาเนินงานให้สอดคล้องกี่ับแนวคิดเศรษฐกิี่จัหมุนเว่ยนมากี่ข้้�น 

กี่ารประหยัดพลังงาน

GRI 302: Energy

กี่ารบริหารจััดกี่ารนำ�า

GRI 303: Water and Effluent 
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มุ่งสร้างวัฒนธรรมกี่ารดำาเนินธุรกี่ิจัอย่างม่ความรับผู้ิดชี้อบ  

โปร่งใส และติิิิิิิิรวจัสอบได้ เพ่อสร้างความมั�นใจัให้แกี่่ 

ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยทุี่กี่กี่ลุ่ม

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดสำาคัญ่

กำลยุที่ธ์กำารกำำากัำบ 
ดููแลกำิจกำารที่ี�ดูี

Good Corporate Governance

ผู้ลสำารวจักี่าร

กี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่าร

บริษัที่จัดที่ะเบ่ยน 

96% 

ระดับความเส่�ยง

องค์กี่รลดลง

 32% 

ปราศจัากี่ 

ข้้อร้องเร่ยน 

ท่ี่�ม่นัยสำาคัญ่ 

เก่ี่�ยวกี่ับกี่ารทีุ่จัริติิิิิิิิ 

ปราศจัากี่กี่ารโจัมต่ิิิิิิิิ

ที่างไซ่เบอร์ท่ี่�ส่ง

ผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อกี่าร

ดำาเนินธุรกี่ิจั 

อย่างม่นัยสำาคัญ่
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กี่ารกี่ำากี่ับั 
ดำูแลกี่ิจักี่ารที่่�ดำ่

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ 
	 พื้่ที่่จำ่	 เชื้�อม่�นว�าการดัำาเนินธุ่รกิจำภายใต้แนวปฏิิบ่ติ 

ดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่จำะส�งเสริมให้องค์กรเพื้ิ�มข่ดั

ความสามารถ่ในการแข�งข่น	 อ่กที่่�งย่งสะที่้อนให้เห็นถ่่งการ

บริหารจำ่ดัการองค์กรที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพื้	ม่จำริยธุรรม	ค่ณธุรรม	

ความโปร�งใสและตรวจำสอบไดั้	 ส�งเสริมภาพื้ล่กษณ์องค์กร	

ตลอดัจำนการสร้างความเชื้�อม่�นให้ก่บผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม

ในระยะยาว	 ดั่งน่�น	 บริษ่ที่จำ่งม่�งม่�นในการกำาหนดันโยบาย	

และโครงสร้างการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพื้	พื้ร้อม

รองร่บกบ่ความผน่ผวนของสถ่านการณด์ัา้นเศรษฐกจิำ	สง่คม	

และสิ�งแวดัล้อม	 โดัยเคร�งคร่ดัในการปฏิิบ่ติตามกฎหมาย	 

กฎระเบ่ยบ	และข้อบ่งค่บต�าง	ๆ	และม่การสื�อสารเก่�ยวก่บ

แนวปฏิิบ่ติดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่เพื้ื�อให้พื้น่กงานไดั้

ยด่ัถื่อเป็นแนวที่างในการปฏิบิติ่งานต�อไป	ภายใตส้ถ่านการณ์

การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19	ที่่�เกิดัข่�น	ส�งผลกระที่บ 

ต�อที่่กอ่ตสาหกรรมและภาคธุ่รกิจำ	 รวมถ่่งความเป็นอย้�

และการดัำาเนินช่้วิตของที่่กคนที่่�วประเที่ศ	 ดั่งน่�น	 บริษ่ที่ 

จำ่งดัำาเนินธุ่รกิจำดั้วยการคำาน่งถ่่งผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม	

โดัยเน้นการตอบโต้ต�อสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัที่่�ม่การ

เปล่�ยนแปลงตลอดัเวลาอย�างรวดัเรว็	เพื้ื�อร่กษาความสามารถ่

ในการดัำาเนินธุ่รกิจำไดั้อย�างต�อเนื�อง	อ่กที่่�ง	บริษ่ที่ย่งกำาหนดั

มาตรการบรรเที่าผลกระที่บเพื้ื�อช้�วยเหลือผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย 

ให้ผ�านพื้้นวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	น่�ไปดั้วยก่น

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ผู้ลประเมินโครงกี่ารสำารวจั 

กี่ารกี่ำากี่ับด้�แลกี่ิจักี่าร

จัำานวนข้้อร้องเร่ยนด้านทุี่จัริติิิิิิิิ 

ผู้่านชี้่องที่าง whistleblowing  

ท่ี่�ม่นัยสำาคัญ่

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

≥96%

0

96%

0
กี่รณ่์

กี่รณ่์
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คณะกำรรมกำาร 
กำำากำับดููแลกำิจกำาร

คณะกำรรมกำาร 
บริหารความเสำี�ยง

คณะกำรรมกำาร 
บริหาร

สำายงาน Office of  
Transformation and Innovation

สำำานักำ 
เลข้านุกำารบริษัที่

คณะกำรรมกำารสำรรหา 
และพัิจารณาค�าต่อบแที่น

คณะกำรรมกำาร 
ต่รวจสำอบ

ผู้ชิ�วยกำรรมกำาร 
ผู้จัดูกำารใหญ�

สำำานักำกำรรมกำาร 
ผู้จัดูกำารใหญ�

ฝ่่ายกำากับ 
ด้แลกิจัการ 

ฝ่่าย 
กฎหมาย      

ฝ่่ายนโยบาย 
และ

กลยุทธ์องค่์กร

ฝ่่ายปิระกันและ
บริหารระบบ

คุ่ณภิาพั

ฝ่่าย
โลจัิสัติกสั์ 

นำ�ามัน

ฝ่่าย
วิศวกรรม

ฝ่่ายการตลาด
และลก้ค่�าสััมพัันธ์

ฝ่่ายบัญช่ี
 และการเงิน

ฝ่่ายบริหาร
ทรัพัยากร 

บุค่ค่ล

ฝ่่ายสั้�อสัาร 
องค่์กร

ฝ่่ายค่วามปิลอดภิัย
และสัิ�งแวดล�อม

ฝ่่าย
ปิฏิิบัติการ

Transformation
Management
Office Division

Business
Transformation
Division

Digital
Transformation
Division

People and 
Organization
Transformation
Division

ฝ่่ายต่รวจสำอบ
ภัายใน

ฝ่่ายบริหาร
Supply Chain

ฝ่่าย
การขาย

ฝ่่ายเทค่โนโลยี
สัารสันเทศ

ฝ่่าย 
จััดซี้�อ

ฝ่่าย Business 
Intelligence

คณะกรรมการ

บริษััท

ป็ระธานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร
และกำรรมกำารผู้จัดูกำารใหญ�

แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร 
	 พื้่ที่่จำ่	กำาหนดันโยบายดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการ	การต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	จำริยธุรรมและจำรรยาบรรณที่างธุ่รกิจำ	และแต�งต่�ง 

คณะกรรมการกำากบ่ดัแ้ลกจิำการที่ำาหน้าที่่�ในการกำากบ่ดัแ้ลให้การดัำาเนนิงานของกล่�มบรษิท่ี่เป็นไปอย�างมป่ระสทิี่ธุภิาพื้	โปร�งใส	และตรวจำสอบได้ั	 

รวมถ่่งที่บที่วนและปร่บปร่งนโยบายที่่�เก่�ยวข้องก่บการกำาก่บดั้แลกิจำการให้ม่ความเหมาะสมต�อสถ่านการณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไปและให้

สอดัคล้องก่บแนวปฏิิบ่ติระดั่บสากล	 โดัยม่การรายงานผลการดัำาเนินงานต�อคณะกรรมการบริษ่ที่	 นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ไดั้กำาหนดัให้ม่ 

คณะที่ำางานกำากบ่ดัแ้ลกจิำการข่�น	เพื้ื�อเปน็กลไกในการข่บเคลื�อนนโยบายและแผนการดัำาเนนิงานดัา้นการกำากบ่ดัแ้ลกจิำการที่่�ดั	่และสื�อสาร

นโยบายดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการให้เกิดัการปฏิิบ่ติที่่�วที่่�งองค์กร	

โครงสำร้างองค์กำรเพัื�อกำารกำำากัำบดููแลกิำจกำารที่ี�ดูี
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คณะกำรรมกำารบริษัที่
	 คณะกรรมการบริษ่ที่ประกอบด้ัวยกรรมการจำำานวน	10	 คน	 เป็นกรรมการที่่�มิใช้�ผ้้บริหาร	8	 คน	 กรรมการที่่�เป็นผ้้บริหารจำำานวน	 

2	 คน	 ซึ่่�งม่กรรมการอิสระ	 จำำานวน	4	 คน	 พื้่ที่่จำ่	 ให้ความสำาค่ญก่บความหลากหลายของคณะกรรมบริษ่ที่	 ไม�ปิดัก่�นต�อเพื้ศ	 ศาสนา	 

เช้ื�อช้าติ	ที่่กษะ	ประว่ติการศ่กษา	และประสบการณ์	โดัยพื้ิจำารณาให้สอดัคล้องก่บล่กษณะที่างธุ่รกิจำของบริษ่ที่	นอกจำากน่�	บริษ่ที่ไดั้จำ่ดัที่ำา

นิยามค่ณสมบ่ติกรรมการอิสระของบริษ่ที่	ซึ่่�งสอดัคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำาก่บตลาดัที่่นที่่�	ที่จำ.	39/2559	ของสำาน่กงาน	ก.ล.ต.	

และเกณฑ์์การประเมินของดั่ช้น่ความย่�งยืนดัาวโจำนส์	(DJSI)	

	 บริษท่ี่มก่ารแต�งต่�งคณะกรรมการช่้ดัย�อยที่่�ม่ความเป็นอิสระใน

การปฏิิบ่ติหน้าที่่�	และอย้�ภายใต้ความร่บผิดัช้อบต�อคณะกรรมการ

บริษ่ที่	ซึ่่�งประกอบไปดั้วย	

1.  คณ์ะกี่รรมกี่ารบริหาร  

	 จำำานวน	3	คน	เป็นกรรมการที่่�ไม�เป็นผ้้บริหาร	1	คน	

2.  คณ์ะกี่รรมกี่ารติิิิิิิิรวจัสอบ

	 จำำานวน	3	คน	เป็นกรรมการอิสระ	

3.  คณ์ะกี่รรมกี่ารสรรหาและพิจัารณ์าค่าติิิิิิิิอบแที่น 

	 จำำานวน	3	คน	เป็นกรรมการอิสระ	2	คน	(ร้อยละ	67)

4.  คณ์ะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จักี่าร 

	 จำำานวน	3	คน	เป็นกรรมการอิสระ	2	คน	(ร้อยละ	67)

5.  คณ์ะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง 

	 จำำานวน	7	คน	เป็นกรรมการที่่�เป็นผ้้บริหาร	

องค์ประกี่อบข้องคณ์ะกี่รรมกี่ารบริษัที่ฯ 

(Board Composition) 

กี่รรมกี่ารบริหาร : 2 คน

กี่รรมกี่ารที่่�มิใชี้่ผู้้้บริหาร : 8 คน

ชี้าย  

9
หญ่ิง  

1

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามเพศ

ระยะเวลาดำารงติิิิิิิิำาแหน่งข้องคณ์ะกี่รรมกี่ารบริษัที่ (ปี)

0-3 4-6 7-9 >10
1 ค่น 2 ค่น 4 ค่น 3 ค่น

ระยะเวลากี่ารดำารงติิิิิิิิำาแหน่งเฉล่�ย 9.3 ปี

ป็ระสำบกำารณ์และความเชิี�ยวชิาญข้องคณะกำรรมกำารบริษัที่ (Board Industry Experience &  
Expertise)
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้พื้ิจำารณาถ่่งองค์ประกอบในเรื�องความหลากหลายของคณะกรรมการ	 ไดั้แก�	 ส่ดัส�วนกรรมการอิสระและกรรมการที่่�เป็น 

เพื้ศหญงิ	(ความหลากหลายที่างเพื้ศ)	ความหลากหลายที่างเชื้�อช้าต	ิสญ่ช้าต	ิศาสนา	อาย	่รวมถ่ง่ที่ก่ษะ	ความร้ค้วามสามารถ่	ประสบการณ์	

และความเช้่�ยวช้าญเฉพื้าะดั้านอ่นสอดัคล้องก่บอ่ตสาหกรรมที่่�เก่�ยวข้องก่บธุ่รกิจำของบริษ่ที่	(Materials	 Industry)	 ตาม	 Board	Skills	 

Matrix	รวมที่่�งไดัพ้ื้จิำารณาจำากบญ่ช่้รายชื้�อหรอืฐานขอ้มล้กรรมการ	(Director’s	Pool)	และสมาคมส�งเสริมสถ่าบน่กรรมการบริษท่ี่ไที่ย	(IOD)	 

เพื้ื�อส�งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษ่ที่ม่ความหลากหลายและเหมาะสมเพื้ื�อให้คณะกรรมการบริษ่ที่ม่องค์ประกอบ 

ตามที่่�กำาหนดั
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ทัักษะและประสบการณ์์ทัั�วไป

ทัักษะ และประสบการณ์ ์

เฉพาะทัางธุุรกิจ ทัักษะ และประสบการด้้านอื่่นๆ

รายชื่่อื่ /  

ความร้้ ความชื่ำานาญเฉพาะด้้าน
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1.	 พลตำำ�รวจเอกสุุนทร	ซ้้�ยขวัญ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2.	 ดร.วุฒิิชััย	ดวงรัตำน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3.	 น�ยสุุพจน์	พิทยพงษ์์พัชัร์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4.	 รองศ�สุตำร�จ�รย์	ดร.	วันชััย
	 รัตำนวงษ์์

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

5.	 น�ยพิทักษ์์	รัชักิจประก�ร / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6.	 ดร.	เฉลิมรัฐ	น�ควิเชัียร / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7.	 น�งจรัสุลักษ์ณ์์	นิธย�นุรักษ์์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

8.	 น�ยพงษ์์ศักดิ�	วชัิรศักดิ�พ�นิชั / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

9.	 น�ยไกรรวี	ศิริกุล / / / / / / / / / / / / / / / / /

10.	น�ยรังสุรรค์	พวงปร�ง / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

รวม 10 10 10 9 3 9 7 9 10 10 10 10 9 7 8 8 9 5 5 7 8 9 10 10 9 10 10 6 6

การสรรหาผู้้�บริหารส้งสุด 
	 พีทีจี	มีแผนก�รคัดเลือกบุุคล�กรที�จะเข้�ม�รับุผิดชัอบุในตำำ�แหน่ง	ประธ�นเจ้�หน้�ที�บุริห�รและกรรมก�รผ้้จัดก�รใหญ่	กรรมก�รผ้้จัดก�ร	

และตำำ�แหน่งอื�นใดที�เทียบุเท่�กับุตำำ�แหน่งดังกล่�ว	 ให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสุม	 โปร่งใสุ	 และมั�นใจว่�บุริษ์ัทจะได้ผ้้บุริห�รระดับุสุ้งที�มีคว�มเป็น 

มืออ�ชัีพ	 และบุริห�รได้โดยเป็นอิสุระจ�กผ้้ถืือหุ้นร�ยใหญ่หรือร�ยใด	 โดยมีคณ์ะกรรมก�รสุรรห�และพิจ�รณ์�ค่�ตำอบุแทนเป็นผ้้จัดทำ� 

แผนสุืบุทอดตำำ�แหน่งผ้้บุริห�รระดับุสุ้งเพื�อนำ�เสุนอให้คณ์ะกรรมก�รบุริษ์ัทเป็นผ้้พิจ�รณ์�	 ทั�งนี�	 กระบุวนก�รสุรรห�ผ้้บุริห�รระดับุสุ้งของบุริษ์ัท 

จะเริ�มจ�กก�รคัดเลือกบุุคคลที�เป็นทั�งคนเก่ง	และคนดีเข้�ม�ร่วมง�น	ซ้่�งจะมุ่งเน้นไปที�ก�รรับุสุมัครคนรุ่นใหม่ที�มีคว�มร้้คว�มสุ�ม�รถื	(Young	

Talent)	และพัฒิน�คว�มพร้อมให้ทุกคนมีโอก�สุเตำิบุโตำก้�วหน้�ข่�นสุ้่ตำำ�แหน่งผ้้บุริห�รระดับุสุ้งในอน�คตำ	(Future	Leader)	โดยผ่�นขั�นตำอนของ

ก�รประเมินพนักง�นที�มีศักยภ�พสุ้ง	(High	Potential)	และได้รับุก�รพัฒิน�ตำ�มแผนที�ว�งไว้เป็นร�ยบุุคคล	(Individual	Development	Plan)	

โดยมีก�รมอบุหม�ยง�นที�ท้�ท�ย	หมุนเวียนง�น	เพื�อพัฒิน�ทักษ์ะของคว�มเป็นผ้้นำ�	และคว�มรอบุร้้ของง�นในทุกด้�น	ซ้่�งก�รเตำรียมบุุคล�กร

ของบุริษ์ัทดังกล่�วได้ถื้กกระทำ�ข่�นเพื�อให้เกิดคว�มพร้อมในก�รทดแทนสุำ�หรับุกรณ์ีที�มีตำำ�แหน่งผ้้บุริห�รระดับุสุ้งว่�งลง
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หลักเกณฑ์์ วิธีการ และคุ่ณสัมบัติของกรรมการบริษััท กรรมการชุ่ดย่อย และปิระธานเจั�าหน�าที�บริหารและกรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่ หร้อผู้้�บริหารส้ังสัุด
1.		 คณะกรรมการสรรหาและพื้ิจำารณาค�าตอบแที่น	 พื้ิจำารณาค่ณสมบ่ติของผ้้ที่่�จำะดัำารงตำาแหน�งกรรมการบริษ่ที่	 กรรมการช่้ดัย�อย	 

ประธุานเจ้ำาหน้าที่่�บริหารและกรรมการผ้้จำด่ัการใหญ�	กรรมการผ้้จำด่ัการ	และตำาแหน�งอื�นใดัที่่�เที่ย่บเที่�ากบ่ตำาแหน�งด่ังกล�าว	โดัยคำานง่ถ่่ง 

ความร้	้ประสบการณ	์และความเช้่�ยวช้าญเฉพื้าะดัา้นที่่�เปน็ประโยช้นต์�อบรษิท่ี่	รวมถ่ง่การอท่ี่ศิเวลา	และความพื้ยายามในการปฏิบิต่ิ

หน้าที่่�ของกรรมการ	กรรมการช้่ดัย�อย	ประธุานเจำ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�	กรรมการผ้้จำ่ดัการ	และตำาแหน�งอื�นใดั

ที่่�เที่่ยบเที่�าก่บตำาแหน�งดั่งกล�าว

2.		 คณะกรรมการสรรหาและพิื้จำารณาค�าตอบแที่น	กำาหนดัวธ่ิุการสรรหา	คด่ัเลอืก	และเสนอชื้�อบค่คลที่่�มค่่ณสมบติ่เหมาะสมกบ่ลก่ษณะ

เฉพื้าะขององค์กร	 และเป็นไปตามระเบ่ยบ	 และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกำาหนดัให้เข้าร่บตำาแหน�งกรรมการบริษ่ที่	 กรรมการช่้ดัย�อย	 

ประธุานเจ้ำาหน้าที่่�บริหารและกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�	 กรรมการผ้้จำ่ดัการ	 และตำาแหน�งอื�นใดั	 ที่่�เที่่ยบเที่�าก่บตำาแหน�งด่ังกล�าว	 

เสนอต�อคณะกรรมการบริษ่ที่	และ/หรือนำาเสนอที่่�ประช้่มใหญ�สาม่ญผ้้ถ่ือห่้นประจำำาปี	แล้วแต�กรณ่พื้ิจำารณาแต�งต่�ง	

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพื้ิจำารณาค�าตอบแที่น	 พื้ิจำารณาค่ณสมบ่ติของกรรมการอิสระให้ม่ความครบถ่้วน	 ตามหล่กเกณฑ์์ของ	 

คณะกรรมการกำาก่บตลาดัที่่น	ตลาดัหล่กที่ร่พื้ย์แห�งประเที่ศไที่ย	และประกาศอื�นใดัที่่�เก่�ยวข้อง	

4.		 คณะกรรมการบริษ่ที่เปิดัโอกาสให้ผ้้ถ่ือห่้นเสนอชื้�อบ่คคลที่่�ม่ค่ณสมบ่ติเหมาะสม	 และครบถ่้วนตามที่่�กฎหมายกำาหนดั	 เพื้ื�อเข้าร่บ

การพื้จิำารณาเลือกต่�งเป็นกรรมการบริษท่ี่เป็นการล�วงหน้าก�อนการประช้ม่ใหญ�สามญ่ผ้้ถ่อืห่น้ประจำำาป	ีโดัยได้ักำาหนดัค่ณสมบติ่	และ

ล่กษณะต้องห้ามไว้ดั่งน่�

(1)		 มค่ณ่สมบต่ถิ่ก้ตอ้ง	และไม�ม่ลก่ษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิท่ี่มหาช้นจำำากด่ั	กฎหมายหลก่ที่ร่พื้ยแ์ละตลาดัหลก่ที่ร่พื้ย	์และ

กฎหมายที่่�เก่�ยวข้องอื�นใดั	รวมถ่่งข้อบ่งค่บ	และหล่กการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่ของบริษ่ที่

(2)		 ม่ความร้้	ความสามารถ่	และประสบการณ์	ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ	รวมที่่�งกรรมการที่่�ม่ที่่กษะวิช้าช้่พื้	ความเช้่�ยวช้าญเฉพื้าะดั้าน	 

พื้ื�นฐานการศ่กษา	 และเข้าใจำถ่่งล่กษณะธุ่รกิจำของบริษ่ที่	 ตาม	 Board	Skill	Matrix	 ซึ่่�งประกอบไปดั้วย	 ความร้้และที่่กษะ	 

ดัา้นการบริหารธุ่รกจิำ	ด้ัานการวางแผนเช้งิกลยท่ี่ธ์ุ	ดัา้นบญ่ช่้การเงนิและการลงที่น่	ดัา้นเศรษฐศาสตร	์ดัา้นเที่คโนโลย	่ด้ัานการคา้

ระหว�างประเที่ศ	ด้ัานการขนส�ง	ด้ัานกฎหมาย	ดัา้นการกำากบ่ดัแ้ลกิจำการ	ดัา้นการบริหารความเส่�ยง	และดัา้นวศิวกรรมศาสตร์

(3)	 ม่ภาวะความเป็นผ้้นำา	ม่วิส่ยที่่ศน์กว้างไกล	รวมที่่�งม่ค่ณธุรรม	จำริยธุรรม	ตลอดัจำนม่ที่่ศนคติที่่�ดั่ต�อองค์กร	

(4)	 สามารถ่ท่ี่�มเที่อ่ทิี่ศเวลาได้ัอย�างเต็มเม็ดัเต็มหน�วย	 ม่ส่ขภาพื้ร�างกายที่่�แข็งแรง	 และจำิตใจำที่่�สมบ้รณ์	 สามารถ่เข้าประช่้ม 

คณะกรรมการบริษ่ที่อย�างสมำ�าเสมอ	 ม่การเตร่ยมต่วเป็นการล�วงหน้าก�อนการประช่้มเป็นอย�างดั่	 ม่ส�วนร�วมที่่�สร้างสรรค์ใน

การประช่้ม	 ม่ความตรงไปตรงมา	 ม่ความกล้าหาญในการแสดังความคิดัเห็นในที่่�ประช่้ม	 และ/หรือเป็นน่กธุ่รกิจำที่่�ม่ชื้�อเส่ยง	

ม่ประว่ติการที่ำางาน	และจำริยธุรรมที่่�ดั่งาม	และไดั้ร่บการยอมร่บจำากส่งคม	

(5)		 ไม�เป็นบ่คคลต้องห้ามมิให้ดัำารงตำาแหน�งกรรมการบริษ่ที่	 กรรมการช้่ดัย�อย	 ตามที่่�หน�วยงานราช้การที่่�เก่�ยวข้องกำาหนดั	 หรือ 

ม่ล่กษณะที่่�แสดังถ่่งการขาดัความเหมาะสมที่่�จำะไดั้ร่บความไว้วางใจำให้บริหารจำ่ดัการกิจำการที่่�ม่มหาช้นเป็นผ้้ถ่ือห่้น	

(6)		พื้ิจำารณาถ่่งค่ณสมบ่ติอื�นๆ	 ที่่�เหมาะสมและสอดัคล้องก่บองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลย่ที่ธ์ุที่างธุ่รกิจำของ

บริษ่ที่	ผ�านกระบวนการที่่�โปร�งใส	และสร้างความม่�นใจำให้แก�ผ้้ถ่ือห่้น

5.		 คณะกรรมการสรรหาและพื้จิำารณาค�าตอบแที่นจำด่ัที่ำาแผนสบืที่อดัตำาแหน�งผ้บ้รหิารระดับ่สง้	สำาหร่บตำาแหน�งประธุานเจำา้หนา้ที่่�บรหิาร

และกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�	กรรมการผ้้จำ่ดัการ	และตำาแหน�งอื�นใดัที่่�เที่่ยบเที่�าก่บตำาแหน�งดั่งกล�าว

6.		 คณะกรรมการบริษ่ที่	และ/หรือที่่�ประช้่มใหญ�สาม่ญผ้้ถ่ือห่้นประจำำาปี	(ไม�รวมกรรมการที่่�ม่ส�วนไดั้เส่ย)	แล้วแต�กรณ่พื้ิจำารณาอน่ม่ติ

 

บที่บาที่และความรับผิดูชิอบ
	 คณะกรรมการบรษิท่ี่	และผ้บ้รหิารใหค้วามสำาคญ่ในการปฏิบิต่ติามหลก่การกำากบ่ดัแ้ลกจิำการที่่�ดัม่าโดัยตลอดั	เพื้ื�อใหก้ารดัำาเนนิงาน 

ของบริษ่ที่บรรล่ตามวิส่ยที่่ศน์	 พื้่นธุกิจำ	 และค�านิยมที่่�ไดั้กำาหนดัไว้	 โดัยไดั้แต�งต่�งคณะกรรมการช่้ดัย�อยจำำานวน	5	 คณะ	 ประกอบด้ัวย	 

คณะกรรมการตรวจำสอบ	 คณะกรรมการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 คณะกรรมการสรรหาและพื้ิจำารณาค�าตอบแที่น	 คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่�ยง	และคณะกรรมการบริหาร	เพื้ื�อพื้ิจำารณากล่�นกรองงานดั้านต�าง	ๆ	ตามขอบเขตที่่�ไดั้ร่บมอบหมายของคณะกรรมการช้่ดัย�อย

แต�ละคณะ	รวมถ่ง่การรายงานผลการปฏิิบติ่หนา้ที่่�ต�อที่่�ประช้ม่คณะกรรมการบริษ่ที่อย�างสมำ�าเสมอ	ที่่�งน่�กรรมการช่้ดัย�อยต้องมค่่ณสมบติ่

ที่่�สอดัคล้องตามกฎหมายและหลก่เกณฑ์ท์ี่่�กำาหนดั	บริษท่ี่ได้ักำาหนดัค่ณสมบติ่	วาระการดัำารงตำาแหน�งหน้าที่่�ความร่บผิดัช้อบ	การรายงาน

ของคณะกรรมการช่้ดัย�อย	 รวมถ่่งการประเมินผลการปฏิิบ่ติงาน	 ไว้ในกฎบ่ตรของคณะกรรมการช้่ดัย�อยของแต�ละคณะของบริษ่ที่ด้ัวย	

สำาหร่บบที่บาที่หน้าที่่�ของกรรมการช้่ดัย�อยแต�ละคณะ	สามารถ่สร่ปไดั้ดั่งน่�
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คณ์ะกี่รรมกี่าร บที่บาที่หน้าที่่�

คณ์ะกี่รรมกี่าร

ติิิิิิิิรวจัสอบ

ประกอบไปด้ัวยคณะกรรมการที่่�เป็นอิสระอย�างน้อย	3	 ที่�าน	 ตามข้อกำาหนดัของตลาดัหล่กที่ร่พื้ย์ฯ	 

ที่ำาหน้าที่่�ในการสอบที่านรายงานที่างการเงิน	 ระบบควบค่มภายในที่่�เหมาะสม	 และม่ประสิที่ธุิผล 

รวมที่่�งให้ม่การเปิดัเผยข้อม้ลรายการเก่�ยวโยงหรือรายการที่่�อาจำก�อให้เกิดัความข่ดัแย้งที่างผลประโยช้น์

ให้ม่ความถ่้กต้อง	และครบถ่้วน	

คณ์ะกี่รรมกี่าร 

กี่ำากี่ับด้แลกิี่จักี่าร

พื้ิจำารณาให้คำาแนะนำาในการกำาหนดักรอบการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่	 การต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	

และความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมให้ม่ความเหมาะสมก่บโครงสร้างของกล่�มบริษ่ที่	 ตลอดัจำนปร่บปร่ง 

ให้สอดัคล้องก่บแนวปฏิิบ่ติตามมาตรฐานสากล	 เพื้ื�อนำาเสนอต�อคณะกรรมการบริษ่ที่พิื้จำารณาอน่ม่ติ	 

และกำากบ่ดัแ้ลการปฏิบิติ่งานของผ้้บรหิารให้เปน็ไปตามนโยบายการกำากบ่ดัแ้ลกิจำการ	และนโยบายอื�นๆ	

ที่่�เก่�ยวข้อง	รวมที่่�งสอบที่านร�วมก่บฝ่่ายจำ่ดัการเก่�ยวก่บการปฏิิบ่ติตามนโยบายการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่

คณ์ะกี่รรมกี่าร

สรรหาและพิจัารณ์า 

ค่าติิิิิิิิอบแที่น

ดั้แลให้คณะกรรมการบริษ่ที่และคณะกรรมการช่้ดัย�อยม่ขนาดัและองค์ประกอบที่่�เหมาะสมก่บบริษ่ที่	

รวมถ่่งจำ่ดัที่ำาแผนสืบที่อดัตำาแหน�งผ้้บริหารส้งส่ดั	ตลอดัจำนกล่�นกรองความเหมาะสมของหล่กเกณฑ์์การ

จำ�ายค�าตอบแที่นที่่กประเภที่	 และผลประโยช้น์อื�นให้อย้�ในระดั่บที่่�เหมาะสม	 เพื้่ยงพื้อ	 สำาหร่บการจำ้งใจำ 

ให้กรรมการ	 และผ้้บริหารปฏิิบ่ติงานให้สอดัคล้องก่บว่ตถ่่ประสงค์	 และเป้าหมายหล่กของบริษ่ที่	 และ

สร้างประโยช้น์ให้ก่บบริษ่ที่ในระยะยาว

คณ์ะกี่รรมกี่ารบริหาร

ความเส่�ยง

กำาก่บดั้แลและสน่บสน่นให้ม่การดัำาเนินงานดั้านการบริหารความเส่�ยงองค์กรและการบริหารจำ่ดัการ 

ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยให้สอดัคล้องก่บกลย่ที่ธุ์และเป้าหมายที่างธุ่รกิจำ	 รวมถ่่งสภาวการณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไป	 

สอบที่านรายงานการบริหารความเส่�ยง	 เพื้ิ�มการติดัตามความเส่�ยงที่่�ม่ความสำาค่ญต�อองค์กรและ 

ดัำาเนินการให้องค์กรม่การจำ่ดัการความเส่�ยงอย�างเหมาะสม

คณ์ะกี่รรมกี่ารบริหาร กำาหนดันโยบาย	 ที่ิศที่าง	 กลย่ที่ธุ์	 และโครงสร้างการบริหารงานหล่กในการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่ 

ที่่�กำาหนดัใหส้อดัคลอ้งและสนบ่สน่นต�อสภาพื้เศรษฐกจิำและการแข�งข่น	เพื้ื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษ่ิที่ 

พื้ิจำารณาอน่ม่ติ	 รวมที่่�งกำาหนดักรอบการจำ่ดัสรรที่ร่พื้ยากร	 การพื้่ฒนา	 งบประมาณ	 นโยบายการเงิน	

การลงที่่นของบริษ่ที่	 รวมที่่�งกำาก่บดั้แลให้นโยบายภาพื้รวม	 ม่ความสอดัคล้องก่บว่ตถ่่ประสงค์	 และ 

เป้าหมายหล่กในการประกอบธุ่รกิจำของบริษ่ที่

จรรยาบรรณธุรกำิจและกำารต่�อต่้านกำารทุี่จริต่
	 คณะกรรมการบริษ่ที่ได้ักำาหนดัให้ม่ค้�มือจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำของกล่�มบริษ่ที่	 เพื้ื�อให้กรรมการ	 ผ้้บริหาร	 และพื้น่กงาน

ที่่กระดั่บย่ดัถ่ือเป็นแนวที่างในการปฏิิบ่ติ	 น่บต่�งแต�การปฏิิบ่ติต�อพื้น่กงาน	ผ้้ถ่ือห่้น	 ล้กค้า	 ค้�ค้า	 ค้�แข�งที่างการค้า	 ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	 และ

ส่งคมโดัยรวม	 เพื้ื�อให้การดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	ม่ประสิที่ธุิภาพื้	ม่จำริยธุรรม	 โปร�งใส	และสามารถ่ตรวจำสอบไดั้	พื้ร้อมที่่�งกำาหนดัให้ม่ 

แนวปฏิิบ่ติการติดัตามการปฏิิบ่ติตามจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำ	 และรายงานผลต�อคณะกรรมการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 เพื้ื�อให้ม่ 

การติดัตามการปฏิิบ่ติตามจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำของบริษ่ที่	 และส�งเสริมให้ม่การดัำาเนินการจำ่ดัการกรณ่ที่่�ฝ่่าฝ่ืนจำริยธุรรม 

และจำรรยาบรรณธุ่รกิจำอย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้

	 ในปี	2564	 คณะกรรมการบริษ่ที่ไดั้อน่ม่ติค้�มือจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำฉบ่บปร่บปร่ง	 โดัยฉบ่บปัจำจำ่บ่นไดั้ร่บอน่ม่ติจำาก 

คณะกรรมการบริษท่ี่เมื�อวน่ที่่�	11	พื้ฤศจิำกายน	2564	และถื่อเป็นระเบย่บสง้สด่ัที่่�ใช้้ในการดัำาเนนิธุ่รกจิำของกล่�มบริษท่ี่	โดัยปัจำจำบ่น่ได้ักำาหนดั

ให้กรรมการ	ผ้้บริหาร	และพื้น่กงานที่่กระดั่บลงนามร่บที่ราบพื้ร้อมที่่�งนำาไปปฏิิบ่ติในการที่ำางานต�อไป	

	 นอกจำากน่�คณะกรรมการบริษ่ที่ได้ัม่การที่บที่วนปร่บปร่งนโยบายการต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	 นโยบายการให้หรือร่บของขว่ญ	

หรือที่ร่พื้ย์สิน	หรือประโยช้น์อื�นใดั	และค้�มือจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำ	(Code	of	Conduct)	 เพื้ื�อให้ครบถ่้วน	ครอบคล่มถ่่งการ

ต�อต้านการที่่จำริตและคอร์ร่ปช้่�นในที่่ก	ๆ	ดั้าน	รวมถ่่งเพื้ื�อให้สอดัคล้องก่บการเปล่�ยนแปลงของธุ่รกิจำ	และการเปล่�ยนแปลงของกฎหมาย	

ระเบ่ยบ	ข้อบ่งค่บต�างๆ	ที่่�เก่�ยวข้อง	ที่่�งน่�	บริษ่ที่ไดั้ปฏิิบ่ติตามมาตรการต�อต้านการที่่จำริตและคอร์ร่ปช้่�น	ซึ่่�งไดั้ร่บการร่บรองจำากโครงการ

แนวร�วมปฏิิบ่ติของภาคเอกช้นไที่ยในการต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	(Collective	Action	Coalition:	CAC)	มาโดัยตลอดั	โดัยไดั้ร�วม 

ลงนามในคำาประกาศเจำตนารมณ์ของแนวร�วมปฏิิบ่ติของภาคเอกช้นไที่ยในการต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	 เมื�อว่นที่่�	28	 ต่ลาคม	2557	

และไดั้ร่บการต�ออาย่การร่บรองเข้าเป็นสมาช้ิกแนวร�วมปฏิิบ่ติของภาคเอกช้นไที่ยในการต�อต้านการที่่จำริต	ต่�งแต�ว่นที่่�	31	ธุ่นวาคม	2564	

และสิ�นส่ดัการร่บรองในว่นที่่�	31	ธุ่นวาคม	2567	จำากสมาคมส�งเสริมสถ่าบ่นกรรมการบริษ่ที่ไที่ย	(IOD)	
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กำลไกำรับข้้อร้องเรียนกำารไม�ป็ฏิิบัต่ิต่ามจรรยาบรรณธุรกำิจ และกำารต่�อต่้านทุี่จริต่คอร์รัป็ชัิ�น 
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่สื�อสารช้�องที่างในการรอ้งเร่ยนใหแ้ก�ผ้ม่้ส�วนไดัเ้สย่ไดัร่้บที่ราบผ�านเวบ็ไซึ่ตข์องบรษิท่ี่	และอนิที่ราเนต็	โดัยผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่สามารถ่

ส�งข้อร้องเร่ยนเก่�ยวก่บการกระที่ำาผิดัที่างกฎหมาย	กฎระเบ่ยบข้อบ่งค่บ	หรือจำรรยาบรรณการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	โดัยม่กระบวนการ

จำ่ดัการข้อร้องเร่ยนดั่งน่�

ข้ั�นติิิิิิิิอน กี่ระบวนกี่าร

1. แจ้งข้้อร้องเรียั่น ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยภายนอกและพื้น่กงาน

2. รับข้้อร้องเรียั่น ช้�องที่างในการแจำ้งเบาะแสหรือข้อร้องเร่ยน	

เว็บไซึ่ต์บริษ่ที่ฯ	:	www.ptgenergy.co.th	

อ่เมล์	:	whistleblower@pt.co.th	

จำดัหมาย	:	เลขาน่การคณะกรรมการบริษ่ที่	

บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	

เลขที่่�	90	อาคารซึ่่ดั่บเบิลย้	ที่าวเวอร์	เอ	ช้่�น	33

3. การดูําเนินการภายั่ใต้้นโยั่บายั่การแจ้งเบาะแส

หรือข้้อร้องเรียั่น 

• เลขาน่การคณะกรรมการบริษ่ที่แจำ้งหน�วยงานที่่�เก่�ยวข้องเพื้ื�อดัำาเนินการ

พื้ิจำารณาตรวจำสอบข้อเที่็จำจำริง	หรือติดัตามการแก้ไขข้อร้องเร่ยน	

• ม่มาตรการค้่มครองผ้้แจำ้งเบาะแสหรือข้อร้องเร่ยน	 โดัยไม�เปิดัเผยข้อม้ล 

ผ้้ร้องเร่ยน

• หน�วยงานหรือผ้้ตรวจำสอบข้อร้องเร่ยนรายงานผลการตรวจำสอบแก�เลขาน่การ

คณะกรรมการบริษ่ที่

4. รายั่งานผล • สร่ปรายงานข้อร้องเร่ยนดั้านที่่จำริตแก�คณะกรรมการตรวจำสอบรายไตรมาส	

• สร่ปรายงานข้อร้องเร่ยนดั้านจำรรยาบรรณธุ่รกิจำแก�คณะกรรมการกำาก่บ 

ดั้แลกิจำการรายไตรมาส

ผลกำารดูำาเนินงาน
การปิระเมินผู้ลการปิฏิิบัติงานของค่ณะกรรมการ
	 เพื้ื�อใหก้ารกำากบ่ดัแ้ลกจิำการของคณะกรรมการบรษิท่ี่เปน็ไปอย�างมป่ระสทิี่ธุภิาพื้	คณะกรรมการบรษิท่ี่ไดัท้ี่ำาแบบประเมนิผลการปฏิบิต่งิาน 

ของคณะกรรมการบริษ่ที่	 อย�างน้อยปีละ	1	 คร่�ง	 เพื้ื�อร�วมก่นพื้ิจำารณาผลงานและปร่บปร่งแก้ไขต�อไป	 โดัยม่การประเมินรายบ่คคลและ 

รายคณะ	2	ร้ปแบบดั่งน่�	1)	การประเมินคณะกรรมการบริษ่ที่	และ	2)	ประเมินคณะกรรมการช้่ดัย�อย	รายละเอ่ยดัปรากฏิในแบบ	56-1	

One	Report	ห่วข้อ	“รายงานผลการดัำาเนินสำาค่ญงานดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการ”

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

บริษัที่

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

ติิิิิิิิรวจัสอบ

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

บริหาร

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

บริหาร 

ความเส่�ยง

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

กี่ำากี่ับด้แล

กี่ิจักี่าร

คณ์ะ

กี่รรมกี่าร

สรรหาและ

พิจัารณ์า 

ค่าติิิิิิิิอบแที่น

จำำานวนการประช้่ม	(คร่�ง) 9 10 12 4 5 5

ส่ดัส�วนการเข้าร�วมประช้่ม	(%) 100 100 100 90 100 100

ผลการประเมนิการปฏิิบต่งิานรายคณะ	(%) 97.45 98.90 98.88 97.80 100 98.61
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กำารพััฒนาศักำยภัาพัข้องคณะกำรรมกำาร
	 ตามนโยบายของบริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 ส�งเสริมให้กรรมการที่่กที่�านไดั้ร่บการพื้่ฒนาและเข้าร่บการอบรมเพื้ื�อพื้่ฒนาศ่กยภาพื้เพื้ิ�มเติม	 อาที่ิ	 

การเข้าอบรมหลก่สต้รจำากสมาคมส�งเสริมสถ่าบน่กรรมการบริษท่ี่ไที่ย	(Institute	of	Thai	Directors:	IOD)	หรอืหลก่สต้รและการสม่มนาอื�น	ๆ 	 

ที่่�เก่�ยวข้องก่บธุ่รกิจำของบริษ่ที่	โดัยในปี	2564	กรรมการบริษ่ที่ไดั้เข้าอบรมในหล่กส้ตรต�าง	ๆ	ดั่งน่�

หลักี่สต้ิิิิิิิิร สถิาบนั จัำานวนคณ์ะกี่รรมกี่ารที่่�เข้้าร่วม (ราย)

-	 หล่กส้ตร	TLCA	CFO	Professional	Development	Program	 
คร่�งที่่�	5/2564		ห่วข้อ“Fraud	&	Cyber	Security	Risk

-		สมาคมบริษ่ที่จำดัที่ะเบ่ยนไที่ย

1-	 หลก่สต้ร	Governance,	Stewardship	&	Sustainability -		The	International	Corporate	 
Governance	Network	(ICGN)

-	 หล่กส้ตรกฎหมายฟอกเงิน	สำาหร่บผ้้ที่่�ม่หน้าที่่�รายงาน	โดัยบริษ่ที่	ฟินลิค -		บริษ่ที่	ฟินลิค	จำำาก่ดั

กำารสำื�อสำารและกำิจกำรรมเพืั�อสำนับสำนุนกำารต่�อต่้าน
กำารทีุ่จริต่ 
	 พื้่ที่่จำ่	ดัำาเนินธุ่รกิจำดั้วยความโปร�งใส	ภายใต้นโยบายการต�อต้าน

การที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	 และค้�มือจำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำ	 โดัยม่

การสื�อสารนโยบายและแนวปฏิบิต่ทิี่่�เก่�ยวขอ้งใหผ้้ม่้ส�วนไดัเ้สย่ของบรษิท่ี่

ไดั้ร่บที่ราบ	สำาหร่บผลการดัำาเนินงานของปี	2564	ม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�

• จำ่ดัหล่กส้ตรปฐมนิเที่ศให้ก่บพื้น่กงานใหม�ในห่วข้อ	 การต�อต้าน

การที่่จำริต	 จำริยธุรรมและจำรรยาบรรณของธุ่รกิจำ	 และการบริหาร 

ความเส่�ยง	โดัยม่พื้น่กงานใหม�เข้าร�วมที่่�งสิ�น	จำำานวน	252	คน

• บริษ่ที่จำ่ดัให้ม่การอบรมให้ความร้้	หล่กส้ตรการต�อต้านการที่่จำริต

คอร์ร่ปช้่�น	 จำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำ	 ให้ก่บพื้น่กงานและ

ผ้้บริหาร	(On	Boarding)	ของกล่�มบริษ่ที่	และจำ่ดัอบรมหล่กส้ตร	

ที่ำางานอย�างไรให้โปร�งใส	 ไร้ที่่จำริต	 แบบคน	 PT	 ให้แก�พื้น่กงาน	

ปีละ	1	 คร่�ง	 โดัยม่เนื�อหาครอบคล่มเรื�องการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 

การต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช่้�น	 การบริหารความเส่�ยงดั้าน 

การที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	ตลอดัจำนการพื้่ฒนาความย่�งยืนองค์กร	

• กำาหนดัให้พื้น่กงานร�วมจำ่ดัที่ำาแบบประเมินความตระหน่กร้้ 

ในเรื�องการกำากบ่ดัแ้ลกิจำการ	จำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกจิำ	เพื้ื�อ

วเิคราะหป์ระสทิี่ธุผิลความตระหน่กถ่ง่ความสำาค่ญของการกำากบ่

ดั้แลกิจำการของพื้น่กงาน	 และส�งเสริมการปฏิิบ่ติงานบนพื้ื�นฐาน

ของการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่	

• สื�อสารแนวปฏิิบ่ติในการบริจำาคหรือสน่บสน่นเงินหรือสิ�งของเพื้ื�อ 

การก่ศลฉบ่บปร่บปร่งให้ก่บบ่คลากรไดั้ร่บที่ราบ	รวมถ่่งจำ่ดัอบรม

ให้หน�วยงานที่่�ม่หน้าที่่�เก่�ยวข้องในการปฏิิบ่ติงานด่ังกล�าวได้ั 

นำาไปเป็นแนวที่างในการปฏิิบ่ติงาน	

• บริษ่ที่ไดั้ม่การประกาศงดัร่บ	หรือให้ของขว่ญ	หรือที่ร่พื้ย์สินหรือ

ประโยช้น์อื�นใดั	(No	Gift	Policy)	 ในช้�วงเที่ศกาลปีใหม�	 และ 

ในโอกาสอื�นใดั	ผ�านช้�องที่างเวบ็ไซึ่ต	์www.ptgenergy.co.th	และ

จำดัหมายจำากประธุานเจำา้หนา้ที่่�บริหารและกรรมการผ้้จำด่ัการใหญ�	

ถ่่งค้�ค้าของกล่�มบริษ่ที่	ที่่�งภายในและภายนอกบริษ่ที่

http://www.ptgenergy.co.th
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กี่ารบัริหาร
ความเส่�ยงและ
ภาวะวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิ 

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ 
	 ภายใต้การเปล่�ยนแปลงที่่�เกิดัจำากปัจำจำ่ยต�าง	 ๆ	 ที่่�งในดั้าน

เศรษฐกิจำ	ส่งคม	สิ�งแวดัล้อม	กฎหมายกฎระเบ่ยบ	และเที่คโนโลย่

ใหม�	 ๆ	 ที่่�อาจำส�งผลกระที่บต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่ได้ั	 โดัย

ปัจำจำ่บ่นผ้้บริโภคเริ�มห่นมาสนใจำในเรื�องของสิ�งแวดัล้อมมากข่�น

จำากเที่รนดั์ในเรื�องของส่งคมคาร์บอนตำ�าที่ำาให้ธุ่รกิจำที่่�เก่�ยวข้อง 

ก่บพื้ล่งงานต้องม่การปร่บต่วอย�างมาก	 เนื�องจำากผ้้บริโภคห่นมา

ใช้้พื้ล่งงานสะอาดัและพื้ล่งงานที่ดัแที่นมากข่�น	 รวมที่่�งในปัจำจำ่บ่น

เที่คโนโลย่เข้ามาม่บที่บาที่ในการใช้้ช่้วิตอย�างมาก	 ซึ่่�งส�งผลต�อ

พื้ฤติกรรมการบริโภค	 รวมถ่่งการใช้้ช่้วิตประจำำาว่นของผ้้บริโภคก็

เปล่�ยนแปลงไปอย�างต�อเนื�องและรวดัเร็ว	 ที่ำาให้ผ้้ประกอบการต้อง

ผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหท้ี่น่สมย่	รวดัเรว็	และตรงตามความตอ้งการ

ของล้กค้าอย้�ตลอดัเวลา	ซึ่่�งส�งผลให้ความเส่�ยงใหม�	ๆ	(Emerging	

Risk)	 อาจำเกิดัข่�นไดั้	 ถื่อเป็นความท้ี่าที่ายของบริษ่ที่อย�างมากที่่�จำะ

ที่ำาให้ธุ่รกิจำเติบโตได้ัในสถ่านการณ์ปัจำจำ่บ่น	 และย่งม่ความท้ี่าที่าย

ในเรื�องของความผ่นผวนของราคานำ�าม่นที่่�เกิดัจำากปัจำจำ่ยภายนอก	

อาที่	ิสงครามระหว�างประเที่ศ	ปญัหาความขด่ัแยง้ของกล่�มประเที่ศ

ผ้้ผลิตนำ�าม่น	 ภาวะเศรษฐกิจำของโลกที่่�ค�อนข้างถ่ดัถ่อย	 ที่ำาให้เกิดั

ความผ่นผวนของราคานำ�าม่นอย�างมาก	นอกจำากน่�สถ่านการณ์การ

แพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ระลอกใหม�ในปี	2564	 ที่่�ส�งผล

ต�อภาวะเศรษฐกิจำที่่�วโลก	ตลอดัจำนเศรษฐกิจำของประเที่ศไที่ย	โดัย

เฉพื้าะภาคการที่�องเที่่�ยวของประเที่ศหดัตว่ลงอย�างมาก	ผ้้บริโภคไม�

จำบ่จำ�ายใช้้สอยและลดัการเดิันที่างลง	พื้ฤติกรรมผ้้บรโิภคเปล่�ยนแปลง

ไปส้�การดัำาเนินช่้วิตวิถ่่ใหม�	 (New	Normal)	 ปัจำจำ่ยเหล�าน่�ที่ำาให้

อป่สงค์และอป่ที่านของนำ�ามน่มค่วามผน่ผวนในช้�วงสถ่านการณ์การ

แพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 กระที่บต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำหล่ก

ของบริษ่ที่	ซึ่่�งถ่ือเป็นความที่้าที่ายในการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่ที่่�ม่

ความสำาค่ญอ่กเรื�องหน่�ง	 บริษ่ที่จำ่งตระหน่กถ่่งความสำาค่ญของการ

บริหารความเส่�ยง	โดัยถ่ือว�าการบริหารความเส่�ยงเป็นองค์ประกอบ

ที่่�สำาค่ญในการดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�ม่ความเชื้�อมโยงก่นที่่กระด่ับ	 ที่่�งใน

ระดั่บองค์กร	ระดั่บฝ่่าย	และกระบวนการ	ซึ่่�งการบริหารความเส่�ยง

ที่่�ม่ประสิที่ธิุภาพื้และประสิที่ธิุผลจำะช้�วยเพื้ิ�มโอกาสและลดัความไม�

แน�นอนของผลการดัำาเนินงานโดัยรวม	 สร้างม้ลค�าเพื้ิ�มต�อองค์กร	

และผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยในการเติบโตอย�างย่�งยืน	

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ร้อยละข้องระดับความเส่�ยง 

องค์กี่รท่ี่�ลดลง

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

20%
32%
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร 
	 ในการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่ที่่�ต้องเผช้ิญก่บความเส่�ยงที่่�

หลากหลาย	และอาจำที่ำาใหธุ้ร่กจิำไม�บรรลเ่ป้าหมายตามที่่�กำาหนดัได้ั	 

พื้่ที่่จำ่	จำ่งให้ความสำาค่ญในเรื�องของการบริหารความเส่�ยง	โดัยการ

บริหารความเส่�ยงถ่ือเป็นส�วนหน่�งของว่ฒนธุรรมองค์กร	 เพื้ื�อลดั

ระดั่บความเส่�ยง	 และป้องก่นหรือบรรเที่าความเส่ยหายที่่�อาจำเกิดั

ข่�นในอนาคต	และยง่ใหค้วามสำาคญ่เปน็อย�างยิ�งกบ่การบรหิารความ

เส่�ยงตามหลก่มาตรฐานสากล	 The	Committee	of	Sponsoring	

Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	 โดัย

บริษ่ที่กำาหนดัให้ม่การบริหารความเส่�ยงท่ี่�วที่่�งองค์กร	(Enterprise	

Risk	Management)	ตามกรอบการบริหารความเส่�ยง	COSO-ERM	

2017	ซึ่่�งสอดัคล้องก่บหล่กการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่ของบริษ่ที่	ที่่�ง

ยง่กำาหนดัใหม้ก่ารบรหิารจำด่ัการความเส่�ยงดัา้นความย่�งยนื	ซึ่่�งเปน็

ความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้องก่บประเดั็นดั้านสิ�งแวดัล้อม	(Environment)	

ส่งคม	(Social)	และบรรษ่ที่ภิบาล	(Governance)	หรือ	ESG	โดัย

บ้รณาการประเดั็นดั้าน	ESG	ก่บการจำ่ดัการความเส่�ยงขององค์กร	

(Enterprise	Risk	Management:	ERM)	ดั้วย

	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้กำาหนดันโยบายการบริหารความเส่�ยงองค์กรข่�น	 

เพื้ื�อเปน็แนวที่างใหก้รรมการบรษิท่ี่	ผ้บ้รหิาร	และพื้น่กงานที่ก่ระดับ่ 

ถ่อืปฏิบิติ่	และมส่�วนร�วมในการดัำาเนนิงานตามกระบวนการบริหาร

ความเส่�ยงที่่�เปน็มาตรฐาน	ควบค้�ไปกบ่กระบวนการกำาหนดักลยท่ี่ธุ์

องคก์ร	โดัยกำาหนดัให้การบริหารความเส่�ยงเปน็หนา้ที่่�ของกรรมการ	

ผ้้บริหาร	 และพื้น่กงานที่่กระด่ับที่่�ต้องตระหน่กถ่่งความเส่�ยงที่่�ม ่

ในการปฏิิบ่ติงาน	โดัยให้นำาหล่กการและกระบวนการบริหารความ

เส่�ยงไปใช้้ปฏิิบ่ติเป็นส�วนหน่�งของการที่ำางาน	 เพื้ื�อเพื้ิ�มโอกาสและ 

ลดัความไม�แน�นอนในผลการดัำาเนินงานโดัยรวมขององค์กร	 และ

เพื้ื�อให้การบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงม่ประสิที่ธิุภาพื้มากข่�น	 บริษ่ที่

จำ่งได้ัม่การแต�งต่�งคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 ที่ำาหน้าที่่�

ในการกำาหนดันโยบาย	 กรอบการบริหารความเส่�ยง	 กำาก่บดั้แล

และสน่บสน่นให้การดัำาเนินงานด้ัานการบริหารความเส่�ยงองค์กร

สอดัคลอ้งกบ่กลยท่ี่ธุแ์ละเปา้หมายที่างธุร่กจิำ	ส�งเสรมิและสนบ่สน่น

ให้การบริหารความเส่�ยงเป็นส�วนหน่�งของว่ฒนธุรรมองค์กร	พื้ร้อม

ที่่�งรายงานสถ่านะความเส่�ยง	วิเคราะห์	ประเมนิ	และบริหารจำด่ัการ

ความเส่�ยงต�อคณะกรรมการบริษ่ที่และคณะกรรมการตรวจำสอบ

อย�างต�อเนื�อง	

โครงสำร้างกำารบริหารจัดูกำารความเสำี�ยง

คณะกรรมการ

บริษััท

ผู้ชิ�วยกำรรมกำาร 
ผู้จัดูกำารใหญ�

ฝ่่ายต่รวจสำอบ 
ภัายใน

คณะที่ำางานบริหาร 
ความเสำี�ยงองค์กำร

สำ�วนบริหารความเสำี�ยง  
(เลข้านุกำารคณะกำรรมกำาร 
บริหารความเสำี�ยง)

ป็ระธานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร
และกำรรมกำารผู้จัดูกำารใหญ�

คณะกำรรมกำาร 
ต่รวจสำอบ

คณะกำรรมกำาร 
บริหารความเสำี�ยง

สำายงาน  
Office of 

Transformation  
and Innovation

กำลุ�มหน�วยธุรกำิจ    
(Business Unit)

กำลุ�มหน�วยงาน
สำนับสำนุน 

(Support Unit)

Risk Coordinator Risk Coordinator Risk Coordinator

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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	 สำาหร่บกระบวนการบริหารความเส่�ยงของบริษ่ที่ม่การดัำาเนิน

การระบ่ความเส่�ยง	 ประเมินความเส่�ยงจำากปัจำจำ่ยต�าง	 ๆ	 ที่่�จำะ

ส�งผลกระที่บต�อองค์กรอย�างต�อเนื�อง	 โดัยไดั้พื้ิจำารณาความเส่�ยง

จำากบริบที่ที่่�งภายในและภายนอกองค์กร	 จำากความต้องการ 

ความคาดัหวง่ของผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่	จำากกฎหมายหรอืขอ้กำาหนดัต�าง	ๆ 	 

ที่่�เก่�ยวข้อง	 และกำาหนดัแผนบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงอย�างเป็น 

ร้ปธุรรมครอบคลม่ท่ี่�วที่่�งองค์กร	โดัยม่�งหวง่ที่่�จำะลดัระด่ับความเส่�ยง

ดั้านต�าง	ๆ	ให้อย้�ในระดั่บความเส่�ยงที่่�องค์กรยอมร่บไดั้	และเพื้ื�อ

สร้างความเชื้�อม่�นใหก่้บผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่โดัยการแสดังใหเ้หน็ว�าบริษท่ี่

จำะสามารถ่ดัำาเนินธุ่รกิจำได้ัอย�างต�อเนื�องภายใต้การเปล่�ยนแปลงที่่�

อาจำเกิดัข่�น	 รวมถ่่งติดัตามและรายงานผลการบริหารความเส่�ยง

ระดับ่องคก์ร	และความเส่�ยงระดับ่หน�วยงาน	รายงานต�อคณะที่ำางาน 

บริหารความเส่�ยงองค์กร	 และคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	

เพื้ื�อกำาก่บดั้แลการบริหารความเส่�ยงอย�างต�อเนื�อง	 และเพื้ื�อให้การ

ดัำาเนินงานเกิดัผลสำาเร็จำไดั้ตามว่ตถ่่ประสงค์และเป้าหมายที่่�ง 

ในระยะส่�น	และระยะยาวขององค์กรอย�างย่�งยืน

กี่ระบวนกี่ารบริหารความเส่�ยง

กี่ารระบุความเส่�ยง

กี่ารจััดกี่าร 

ความเส่�ยง

กี่ารประเมิน 

ความเส่�ยง

กี่ารติิิิิิิิิดติิิิิิิิามและ

รายงานผู้ลกี่าร

บริหารความเส่�ยง

กำารสำร้างวัฒนธรรมดู้านกำารบริหารความเสำี�ยงในองค์กำร  
	 พื้่ที่่จำ่	ม่�งม่�น	สน่บสน่น	และส�งเสริมว่ฒนธุรรมดั้านการบริหารจำ่ดัการความเส่�ยง	โดัยบริษ่ที่ไดั้ให้ความร้้ความเข้าใจำในกระบวนการ

และแนวที่างการบริหารความเส่�ยงแก�กรรมการบริษท่ี่	ผ้้บรหิารและพื้น่กงานอย�างต�อเนื�อง	มก่ารจำด่ัที่ำาสื�อประช้าสม่พื้น่ธ์ุเกร็ดัความร้้เก่�ยวกบ่

การบริหารความเส่�ยง	ปัจำจำ่ยเส่�ยงต�าง	ๆ 	เผยแพื้ร�ให้พื้น่กงานที่่กระดั่บไดั้เร่ยนร้้	ม่การจำ่ดัที่ำาข�าวสารส�งให้ผ้้บริหารไดั้ร่บที่ราบสถ่านการณ์

ความเส่�ยงในดั้านต�าง	ๆ	จำ่ดัอบรมให้ความร้้ดั้านการบริหารความเส่�ยงแก�กรรมการบริษ่ที่	ผ้้บริหาร	คณะที่ำางานบริหารความเส่�ยง	และ

พื้น่กงาน	เพื้ื�อสร้างความเข้าใจำเก่�ยวก่บการบริหารความเส่�ยงให้ที่่กคนในองค์กร	อาที่ิ	ม่การเช้ิญบริษ่ที่ค้�ค้าร�วมแบ�งปันข้อม้ล	(Sharing)	 

การดัำาเนินงานดั้านการบริหารความเส่�ยงให้แก�กรรมการบริษ่ที่	 และผ้้บริหาร	 ซึ่่�งถ่ือเป็นการแลกเปล่�ยนความร้้ก่นระหว�างองค์กรดั้วย	

นอกจำากน่�ในส�วนของคณะที่ำางานบริหารความเส่�ยงที่่�ประกอบดั้วยต่วแที่นจำากหน�วยงานต�าง	 ๆ	 จำะที่ำาหน้าที่่�ในการประสานงานก่บส�วน

บริหารความเส่�ยง	ในการนำานโยบายและกระบวนการบริหารความเส่�ยงเผยแพื้ร�ในหน�วยงานเพื้ื�อไปส้�การปฏิิบ่ติในระดั่บกระบวนการของ

หน�วยงานต�าง	 ๆ	 ในองค์กร	 และติดัตามให้หน�วยงานดัำาเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่�ยงโดัยม่การระบ่	 วิเคราะห์	 ประเมิน	

และจำ่ดัการความเส่�ยง	 รวมถ่่งติดัตามรายงานผลการบริหารความเส่�ยง	 เพื้ื�อให้ที่่กหน�วยงานตระหน่กถ่่งความเส่�ยงที่่�ม่ในการปฏิิบ่ติงาน	

และส�งเสริมให้การบริหารความเส่�ยงเป็นส�วนหน่�งของการปฏิิบ่ติงานประจำำาว่น	 เพื้ื�อเป็นการปล้กฝั่งให้บ่คลากรที่่กระด่ับไดั้ตระหน่กถ่่ง 

ความสำาค่ญและการม่ส�วนร�วมร่บผิดัช้อบในการดัำาเนินการด้ัานบริหารความเส่�ยงขององค์กรให้เป็นส�วนหน่�งของว่ฒนธุรรมที่่�นำาไป 

ส้�การสร้างม้ลค�าเพื้ิ�มให้องค์กรและผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย

อบรมพันักำงาน อบรมกำรรมกำารบริษัที่ อบรมผู้บริหาร
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ผลกำารดูำาเนินงาน
	 พื้ท่ี่จ่่ำ	ไดัท้ี่บที่วน	พื้ฒ่นา	และปรบ่ปร่งกระบวนการบริหารความเส่�ยงองค์กรเปน็ประจำำาที่ก่ป	ีเพื้ื�อให้สามารถ่ตอบร่บกบ่สภาพื้แวดัล้อม

ของธุ่รกิจำที่่�เปล่�ยนแปลงไป	โดัยไดั้ดัำาเนินการระบ่ความเส่�ยง	ประเมินความเส่�ยงจำากบริบที่องค์กร	และปัจำจำ่ยต�าง	ๆ	ที่่�จำะส�งผลกระที่บ

ต�อองค์กร	 โดัยเฉพื้าะอย�างยิ�งในดั้านสิ�งแวดัล้อม	 ส่งคม	 และบรรษ่ที่ภิบาล	(ESG)	 และกำาหนดัมาตรการจำ่ดัการความเส่�ยง	 จำ่ดัที่ำาต่ว 

ช่้�วด่ัความเส่�ยง	(Key	Risk	Indicators	:	KRIs)	รวมถ่ง่ติดัตามและรายงานผลการบริหารความเส่�ยงรายงานต�อคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	

และคณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้อง	เพื้ื�อให้การบริหารความเส่�ยงเป็นไปอย�างมป่ระสิที่ธิุภาพื้และเกิดัประสิที่ธิุผลสง้สด่ั	และที่ำาใหบ้ริษท่ี่สามารถ่

ดัำาเนนิธุร่กจิำไดัอ้ย�างต�อเนื�องภายใตก้ารเปล่�ยนแปลงที่่�อาจำเกดิัข่�น	โดัยบรษิท่ี่มก่ารระบค่วามเส่�ยงองคก์รแยกตามมติดิัา้นความย่�งยนื	ดัง่น่�

มิติิิิิิิิิด้านความยั�งยืน ความเส่�ยง ประเภที่

เศรษฐกิจ • ความเส่�ยงจำากภาวะการแข�งข่นในธุ่รกิจำ

• ความเส่�ยงจำากความผ่นผวนของราคานำ�าม่น

• ความเส่�ยงในการขยายการลงที่่นในธุ่รกิจำเดัิมและธุ่รกิจำใหม�

• ความเส่�ยงดั้านการบริหารความต�อเนื�องที่างธุ่รกิจำ

• ความเส่�ยงจำากผลกระที่บอ่นเกิดัจำากการแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อ

ไวร่สโควิดั-19		

• ความเส่�ยงดั้านกลย่ที่ธุ์

• ความเส่�ยงดั้านการเงิน

• ความเส่�ยงดั้านกลย่ที่ธุ์

• ความเส่�ยงดั้านการปฏิิบ่ติงาน

• ความเส่�ยงดั้านการปฏิิบ่ติงาน

สังคม • ความเส่�ยงในการบริหารที่ร่พื้ยากรบ่คคล

• ความเส่�ยงจำากผลกระที่บของการเปล่�ยนแปลงนโยบายภาคร่ฐ	

กฎหมาย	ระเบ่ยบ	และข้อบ่งค่บ

• ความเส่�ยงในดั้านความปลอดัภ่ยต�อช้่มช้นและส่งคม

• ความเส่�ยงดั้านการปฏิิบ่ติงาน

• ความเส่�ยงดั้านกฎระเบ่ยบ

• ความเส่�ยงดั้านการปฏิิบ่ติงาน

สิ�งแวดูล้อม • ความเส่�ยงจำากการดัำาเนินการที่่�อาจำส�งผลกระที่บดั้าน 

สิ�งแวดัล้อม

• ความเส่�ยงดั้านสิ�งแวดัล้อม

ความเสำี�ยงที่ี�เกำิดูข้่�นใหม� (Emerging Risk)
	 พื้่ที่่จำ่	 ตระหน่กถ่่งความเส่�ยงที่่�อาจำก�อให้เกิดัผลกระที่บต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำ	 ที่่�งในปัจำจำ่บ่นและอนาคต	 บริษ่ที่จำ่งให้ความสำาค่ญก่บ 

การพื้จิำารณาประเดัน็ความเส่�ยงที่่�เกดิัใหม�	(Emerging	Risk)	เพื้ิ�มข่�น	เพื้ื�อใหท้ี่น่ต�อความที่า้ที่ายที่างธุร่กจิำที่่�เกดิัข่�นไดัอ้ย้�ตลอดัมากข่�น	ซึ่่�งอาจำ

จำะที่ำาใหส้ญ้เสย่ความสามารถ่ในการแข�งข่น	ส�งผลกระที่บต�อฐานะที่างการเงนิ	ผลการดัำาเนนิงาน	รวมถ่ง่ความเชื้�อม่�นและความน�าเชื้�อถื่อ 

ของบริษ่ที่ไดั้	 เพื้ื�อจำ่ดัการก่บความเส่�ยงที่่�เกิดัข่�นใหม�	 บริษ่ที่ไดั้ติดัตามข้อม้ลการเปล่�ยนแปลงที่างดั้านการเมือง	 เศรษฐกิจำ	 ส่งคม	 

สิ�งแวดัล้อม	 กฎหมาย	 เที่คโนโลย่	 และอื�น	ๆ	 อย�างสมำ�าเสมอ	 เพื้ื�อนำามาวิเคราะห์	 และระบ่ความเส่�ยงที่่�เกิดัข่�นใหม�	(Emerging	Risk)	

เพื้ื�อแสวงหาโอกาสและลดัความเส่�ยงที่่�อาจำเกิดัข่�นในอนาคต	และอาจำส�งผลกระที่บต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�
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1. ค่วามเสีั�ยงจัากการเปิลี�ยนแปิลงด�านนวัตกรรมและเทค่โนโลยี (Disruptive Technology)

ประเภที่: ความเส่�ยงดั้านกลย่ที่ธุ์	(Strategic	Risk)

ระยะเวลา: ความเส่�ยงระยะปานกลาง	3-5	ปี

รายละเอ่ยด : ในปัจำจำ่บ่น	 เรื�องของการเปล่�ยนแปลงดั้านนว่ตกรรมและเที่คโนโลย่	(Disruptive	Technology)	กำาล่งเข้ามา 

ม่อิที่ธุิพื้ลมากข่�น	 เพื้ราะที่่กธุ่รกิจำต�างก็ใช้้เที่คโนโลย่ใหม�	 ๆ	 เข้ามาเพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้ในการดัำาเนินงาน 

ดั้านต�าง	 ๆ	 เพื้ื�อสร้างศ่กยภาพื้ในการแข�งข่นให้เพื้ิ�มข่�น	 ที่่�งน่�	 ในเรื�องของวิว่ฒนาการความก้าวหน้าที่าง

ดั้านเที่คโนโลย่	และพื้ล่งงานที่างเลือกที่่�เริ�มม่บที่บาที่มากข่�นในธุ่รกิจำพื้ล่งงาน	โดัยเฉพื้าะอย�างยิ�งเที่คโนโลย่ 

ยานยนต์ไฟฟ้าที่่�พื้่ฒนาอย้�อย�างต�อเนื�อง	 ที่ำาให้เกิดัเที่คโนโลย่ที่่�ม่ศ่กยภาพื้มากข่�นอย้�ตลอดั	 การพื้่ฒนา 

ตลาดัของรถ่ยนตท์ี่่�ขบ่เคลื�อนดั้วยพื้ลง่งานไฟฟ้า	(EV)	ในประเที่ศไที่ยมอ่ต่ราการเตบิโตที่่�สง้ข่�นเรื�อย	ๆ 	โดัยม่

ยอดัจำดัที่ะเบย่นรถ่ยนต์ไฟฟ้าเพื้ิ�มข่�นอย�างกา้วกระโดัดัในแต�ละป	ีอน่เนื�องมาจำากกระแสการรณรงค์ใช้้พื้ลง่งาน

สะอาดัแที่นพื้ล่งงานฟอสซึ่ิล	 และภาคร่ฐม่นโยบายส�งเสริมและให้การสน่บสน่นโครงการเก่�ยวก่บรถ่ยนต์ 

ที่่�ข่บเคลื�อนดั้วยพื้ล่งงานไฟฟ้า	(EV)	 หรือพื้ล่งงานที่ดัแที่นมากข่�น	 อ่กที่่�งผ้้บริโภคให้ความสนใจำในเที่รนดั์ 

ของส่งคมคาร์บอนตำ�า	 หากผ้้บริโภคม่การปร่บเปล่�ยนพื้ฤติกรรมการใช้้พื้ล่งงานอย�างรวดัเร็วอาจำจำะส�งผลให้

ความต้องการในการใช้้นำ�าม่นในอนาคตลดัลง

ผู้ลกี่ระที่บ: หากการปร่บต่วจำากการเปล่�ยนแปลงของนว่ตกรรมและเที่คโนโลย่สม่ยใหม�เป็นไปอย�างรวดัเร็ว	 อาจำที่ำาให้

บริษ่ที่ปร่บกลย่ที่ธุ์ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ	 รวมถ่่งเตร่ยมการรองร่บดั้านเที่คโนโลย่	 ดั้านการพื้่ฒนานว่ตกรรมให้

ที่่นต�อการเปล่�ยนแปลงและตอบสนองต�อพื้ฤติกรรมผ้้บริโภคในย่คดัิจำิที่่ลไม�ที่่นต�อการเปล่�ยนแปลงที่่�เกิดัข่�น	

อาจำส�งผลต�อรายไดั้และการเติบโตของบริษ่ที่

มาติิิิิิิิรกี่ารในกี่าร

จััดกี่าร: 

บริษ่ที่ดัำาเนินการบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงเพื้ื�อลดัผลกระที่บต�อเป้าหมายที่างธุ่รกิจำ	 โดัยการขยายการลงที่่น

ส้�ธุ่รกิจำ	 Non-Oil	 เพื้ิ�มข่�น	 เพื้ื�อให้สอดัคล้องก่บเป้าหมายและกลย่ที่ธ์ุที่่�บริษ่ที่ไดั้กำาหนดัไว้	 และในส�วนของ

การเตร่ยมการรองร่บการเปล่�ยนแปลงด้ัานเที่คโนโลย่ยานยนต์ไฟฟ้า	 บริษ่ที่ไดั้ร�วมมือก่บการไฟฟ้าฝ่่าย 

ผลติแห�งประเที่ศไที่ย	(กฟผ.)	จำด่ัต่�งสถ่าน่อด่ัประจำไ่ฟฟา้	EleX	by	EGAT	ภายในสถ่าน่บรกิารนำ�ามน่พื้ท่ี่	่เพื้ื�อให้

บรกิารสำาหร่บรถ่ยนต์ที่่�ข่บเคลื�อนดัว้ยพื้ลง่งานไฟฟ้าที่่�อาจำจำะมป่ริมาณเพื้ิ�มข่�นในอนาคต	ซึ่่�งบริษท่ี่มแ่ผนขยาย

สถ่าน่อ่ดัประจำ่ไฟฟ้า	โดัยคาดัว�าจำะติดัต่�งจำำานวน	300	แห�งภายใน	4	ปี	(ปี	2564-2568)	โดัยเน้นให้ครอบคล่ม

ในแหล�งพื้ื�นที่่�ศก่ยภาพื้และแหล�งที่�องเที่่�ยวที่่�สำาคญ่ของประเที่ศไที่ย	นอกจำากน่�	ในสถ่านการณก์ารแพื้ร�ระบาดั

ของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	บรษ่ิที่ได้ัเพื้ิ�มมาตรการร่บมือและบริหารจำด่ัการผลกระที่บหลง่วิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	เพื้ื�อสร้าง

การเตบิโตช้�วงการดัำาเนนิช่้วติวถิ่ใ่หม�	(New	Normal)	และการดัำาเนนิช่้วติวถิ่ถ่่ด่ัไป	(Next	Normal)	ในระยะยาว	

เพื้ื�อเตร่ยมพื้ร้อมในการเปล่�ยนผ�านส้�ยค่ดิัจำทิี่ล่ที่่�เน้นความรวดัเร็ว	ที่น่สมย่	และลดัการสม่ผส่	ใหส้อดัคลอ้งกบ่

การดัำาเนินกลย่ที่ธุ์องค์กรที่่�เน้นธุ่รกิจำ	Non-Oil	เช้ื�อมโยงก่บ	Digital	Platform	เพื้ิ�มมากข่�น	บริษ่ที่จำ่งพื้่ฒนา

ระบบการให้บริการเงินอิเล็กที่รอนิกส์อย�างครบวงจำร	 โดัยเชื้�อมโยงการให้บริการผ�านบ่ตร	 PT	Max	Card	

และแอพื้พื้ลิเคช้่�น	PT	Max	Rewards	เพื้ื�อเป็นแพื้ลตฟอร์มการเช้ื�อมต�อระหว�างออนไลน์และออฟไลน์	(O2O)	

เข้าไว้ดั้วยก่น	 รองร่บพื้ฤติกรรมของผ้้บริโภคที่่�เปล่�ยนไปในย่คโควิดั-19	 ที่่�เน้นการที่ำาธุ่รกรรมดัิจำิที่่ลมากข่�น	 

โดัยม่�งหว่งที่่�จำะเป็นผ้้นำาระบบการให้บริการเงินอิเล็กที่รอนิกส์	เพื้ื�อตอบโจำที่ย์์การก้้าวเข้้าส้��ส่่งคมย่คดัิิจำิิที่่่ล
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2.  ค่วามเสัี�ยงจัากการเปิลี�ยนแปิลงของสัภิาพัภ้ิมิอากาศ (Climate Change)

ประเภที่: ความเส่�ยงดั้านสิ�งแวดัล้อม	(Environmental	Risk)	

ระยะเวลา: ความเส่�ยงระยะยาว	มากกว�า	5	ปี

รายละเอ่ยด : ปัจำจำ่บ่นการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศเป็นความเส่�ยงที่่�ม่ความท้ี่าที่ายต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำเป็นอย�างมาก	

และม่แนวโน้มที่่�จำะส�งผลกระที่บอย�างม่น่ยสำาค่ญที่่�งดั้านเศรษฐกิจำ	ส่งคม	รวมถ่่งสิ�งแวดัล้อม	เนื�องจำากหาก

ม่การใช้้ที่ร่พื้ยากรอย�างไม�ม่ประสิที่ธุิภาพื้หรือไม�ม่การเตร่ยมพื้ร้อมร่บผลกระที่บ	เช้�น	ภ่ยแล้ง	หรืออ่ที่กภ่ย

ที่่�ก�อใหเ้กดิัความสญ้เสย่ต�อช่้วติและที่ร่พื้ยส์นิ	รวมถ่ง่อณ่หภ้มทิี่่�เปล่�ยนแปลงอย�างรวดัเรว็ซึ่่�งส�งผลต�อปรมิาณ

ผลติผลที่างการเกษตร	โดัยปจัำจำย่ด่ังกล�าว	ส�งผลให้การบรโิภคนำ�ามน่ผ�านสถ่าน่บริการในประเที่ศ	โดัยเฉพื้าะ

ในภาคเกษตรลดัน้อยลง	 หรือที่ำาให้บริษ่ที่ไม�สามารถ่จำ่ดัส�งนำ�าม่น	 และเปิดัสถ่าน่บริการไดั้ในพื้ื�นที่่�ที่่�เกิดั

อท่ี่กภย่	นอกจำากน่�	ยง่พื้บปัญหาในเรื�องของฝ่่น่	PM	2.5	ที่่�เป็นมลพิื้ษในปจัำจำบ่น่	ซึ่่�งสาเหตข่องการเกดิั	PM2.5	 

ส�วนใหญ�เกิดัจำากการเผาไหม้	ที่่�งจำากเครื�องยนต์ของยานพื้าหนะต�าง	ๆ 	และการเผาวส่ดัต่�าง	ๆ 	และยง่ที่ำาให้ 

เกดิัการปล�อยก๊าซึ่คาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัที่่�เปน็สาเหตห่ลก่ของการเกดิักา๊ซึ่เรอืนกระจำกเปน็อย�างมาก	ซ่ึ่�งปญัหา

การเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศม่ความร่นแรงมากข่�นเรื�อย	 ๆ	 ส�งผลให้เกิดัการข่บเคลื�อนที่างส่งคมที่่� 

ม่�งเน้นการลดัมลภาวะจำากคาร์บอนและการต่�งเป้าหมายปล�อยคาร์บอนส่ที่ธุิเป็นศ้นย์	(Net	Zero)	ที่่�งภาคร่ฐ

และเอกช้น	 รวมถ่่งส่งคมม่การส�งเสริมให้ม่การใช้้พื้ล่งงานที่ดัแที่นเพื้ื�อสน่บสน่นพื้ล่งงานสะอาดัที่่�เป็นมิตร 

ต�อสิ�งแวดัล้อม	 รองร่บการเปล่�ยนผ�านส้�ส่งคมคาร์บอนตำ�า	 และภาคร่ฐย่งม่นโยบายสน่บสน่นรถ่ยนต์ไฟฟ้า	 

ให้ลดัการใช้้รถ่ยนต์ส�วนต่วเพื้ื�อลดัปัญหามลพื้ิษดั่งกล�าว	

ผู้ลกี่ระที่บ : กระที่บต�อโอกาสในการดัำาเนินธุ่รกจิำของบริษท่ี่	และบริษท่ี่อาจำต้องพิื้จำารณาในการปร่บเปล่�ยนแผนธุ่รกจิำเพื้ื�อ

ใหส้อดัคลอ้งกบ่ความตอ้งการของผ้บ้รโิภคที่่�เปล่�ยนแปลงไปส้�สง่คมคารบ์อนตำ�า	จำง่อาจำส�งผลใหเ้งนิลงที่น่ส้ง

กว�างบประมาณที่่�ต่�งไว้

มาติิิิิิิิรกี่ารในกี่าร

จััดกี่าร: 

บรษ่ิที่ม่เจำตนารมณใ์นการร�วมบรรเที่าปญัหาการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มอิากาศ	โดัยกำาหนดักลยท่ี่ธุก์ารบรหิาร

จำ่ดัการการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	เพื้ื�อตอบสนองต�อเป้าหมายตามแผนพื้ล่งงานช้าติ	ซึ่่�งสน่บสน่นให้

ประเที่ศไที่ยสามารถ่ม่�งส้�พื้ลง่งานสะอาดั	และลดัการปลดัปล�อยก๊าซึ่คาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัสท่ี่ธิุเปน็ศน้ย	์ภายใน

ปี	พื้.ศ.	2608-2613	ซึ่่�งบริษ่ที่ม่�งเป้าลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกให้ไดั้	6,794	ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบ

เที่�าภายในปี	พื้.ศ.	2570	 และม่ความม่�งม่�นในการร�วมลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกผ�านการดัำาเนินการจำ่ดั

เก็บข้อม้ลและคำานวณปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกจำากกิจำกรรมที่างธุ่รกิจำ	 และม่การส�งเสริมกิจำกรรม

เพื้ื�ออน่ร่กษส์ิ�งแวดัลอ้มและสร้างแหล�งดัด้ัซึ่บ่คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั	์นอกจำากน่�	บรษิท่ี่มก่ารประเมนิความเส่�ยง 

ดั้านการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศให้เป็นไปตามกรอบการเปิดัเผยข้อม้ลที่างการเงินที่่�เก่�ยวข้องก่บ 

สภาพื้ภ้มอิากาศ	(Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures:	TCFD)	และมก่ารบรหิารความเส่�ยง 

ให้สอดัคล้องก่บการบริหารความเส่�ยงขององค์กรรวมที่่�งย่งได้ัจำ่ดัที่ำารายงานการวิเคราะห์ความเส่�ยงและ

โอกาสจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	ตามหล่กการของ	Task	Force	on	Climate-Related	Financial	 

Disclosures	(TCFD)	เพื้ื�อจำด่ัที่ำาขอ้มล้ความเส่�ยงและโอกาส	รวมถ่ง่ผลกระที่บที่่�อาจำเกดิัข่�นจำากการเปล่�ยนแปลง

สภาพื้ภ้มิอากาศต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	 และกำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บเพื้ื�อพื้ร้อมร่บมือก่บ

สถ่านการณ์ที่่�จำะเกิดัข่�นในอนาคต	รวมถ่ง่บรษิท่ี่มก่ารขยายการตดิัต่�งโครงการโซึ่ลารร้์ฟที่อ็ปในสถ่าน่บรกิาร

ที่่�วประเที่ศ	 โดัยม่การต่�งเป้าหมายส่ดัส�วนการใช้้ไฟฟ้าต�อยอดัขายผ�านสถ่าน่บริการ	 COCO	 ในปี	2564	 

ให้ลดัลงจำากปีฐาน	(2561)	 ร้อยละ	5	 ซึ่่�งจำะช้�วยลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	 และสามารถ่ตอบสนองต�อ

ความเส่�ยงในเรื�องอ่ณหภ้มิที่่�ส้งข่�นจำากภาวะโลกร้อนไดั้
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กี่ระบวนกี่ารบริหารความเส่�ยงจัากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากี่าศ

กี่ารระบุความเส่�ยง 

(Identify)

กี่ารประเมินระดับ 

ความเส่�ยง 

(Assess)

กี่ารจััดกี่าร 

ความเส่�ยง 

(Manage)

ระบุความเส่�ยงท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากี่าศที่ั�ง 2 ด้านคือ 

1) ความเส่�ยงที่างกี่ายภาพ (Physical Risk) และ 

2) ความเส่�ยงจัากี่กี่ารเปล่�ยนผู้่านส้่สังคมคาร์บอนติิิิิิิิำ�า (Transition Risk) ติิิิิิิิามกี่รอบกี่ารเปิดเผู้ยข้้อม้ล

ที่างกี่ารเงินท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกี่ับสภาพภ้มิอากี่าศ

ประเมินระดับความเส่�ยงว่าความเส่�ยงนั�นม่ความรุนแรงอย้่ในระดับใด (ติิิิิิิิำ�า-ส้งที่่�สุด) ซ่้�งม่กี่ารประเมินกี่่อน 

กี่ารบริหารจััดกี่าร (Inherent Risk) และประเมินความเส่�ยงที่่�เปล่�ยนแปลงหลังกี่ารควบคุมหรือกี่ารบริหาร

จััดกี่าร (Residual Risk) โดยจัะใชี้้เกี่ณ์ฑ์์กี่ารประเมินความเส่�ยงข้ององค์กี่ร ที่่�ม่กี่ารประเมินโอกี่าสเกี่ิด  

(likelihood) คือ ความน่าจัะเป็นท่ี่�จัะเกิี่ดข้้�น ระยะเวลา หรือความถิ่� และกี่ารประเมินผู้ลกี่ระที่บ (Impact) คือ 

ผู้ลกี่ระที่บที่างด้านกี่ารเงิน เชี้่น กี่ำาไรกี่่อนหักี่ภาษ่ ม้ลค่าความเส่ยหาย อัติิิิิิิิราผู้ลติิิิิิิิอบแที่น และเงินลงทีุ่น

หลังจัากี่กี่ารประเมินระดับความเส่�ยง จัะติิิิิิิิ้องม่กี่ารระบุมาติิิิิิิิรกี่ารจััดกี่ารเพิ�มเติิิิิิิิิมสำาหรับประเด็นความเส่�ยง 

ท่ี่�อย้่ในระดับท่ี่�ไม่สามารถิยอมรับได้ (ระดับส้ง-ส้งที่่�สุด) เพ่อให้ม่กี่ารควบคุมความเส่�ยงข้องประเด็นนั�น ๆ  

ให้อย้่ในระดับท่ี่�องค์กี่รยอมรับได้ 

กำารบริหารความต่�อเนื�องที่างธุรกำิจ  
(Business Continuity Management)
	 ภ่ยค่กคามต�าง	 ๆ	 ในปัจำจำ่บ่นม่โอกาสที่่�ที่ำาให้เกิดัเหต่การณ์

ฉ่กเฉินข่�นเมื�อใดัก็ไดั้	 ซึ่่�งอาจำส�งผลที่ำาให้บริษ่ที่ไม�สามารถ่ดัำาเนิน

ธุ่รกิจำไดั้อย�างต�อเนื�อง	 โดัยอาจำเกิดัจำากภ่ยธุรรมช้าติ	 อ่บ่ติเหต่	 

การก�อความไม�สงบที่างการเมือง	 การก�อการร้าย	 โรคระบาดัหรือ 

โรคอบ่ติ่ใหม�	ความผิดัพื้ลาดัของอป่กรณ์ในการที่ำางาน	และภย่อน่ตราย 

อื�น	ๆ 	ที่่�ยากต�อการคาดัการณ์ได้ั	ซึ่่�งอาจำก�อให้เกิดัผลกระที่บที่่�ร่นแรง 

และอาจำที่ำาใหธุ่้รกจิำหยด่ัช้ะง่กไม�สามารถ่ดัำาเนนิการไดัอ้ย�างต�อเนื�อง

	 จำากสถ่านการณก์ารแพื้ร�ระบาดัของไวร่สโควดิั-19	ระลอกใหม�

ในป	ี2564	ที่่�ส�งผลต�อภาวะเศรษฐกจิำที่่�วโลก	ตลอดัจำนเศรษฐกจิำของ

ประเที่ศไที่ย	ซึ่่�งที่ำาให้ภาคการที่�องเที่่�ยวของประเที่ศหดัต่วลงอย�าง

มากจำากการปิดัประเที่ศ	 อ่กที่่�งการเดิันที่างในประเที่ศลดัลงอย�าง

มากเนื�องจำากผ้บ้รโิภคกก่ตว่อย้�บา้นเปน็เวลานาน	ไม�ออกมาจำบ่จำ�าย 

ใช้้สอยเที่�าที่่�ควร	 ส�งผลให้อ่ปสงค์และอ่ปที่านของนำ�าม่นม่ความ

ผน่ผวนในช้�วงสถ่านการณก์ารแพื้ร�ระบาดัของไวร่สโควดิั-19	กระที่บ

ต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำหล่กของบริษ่ที่	รวมที่่�งธุ่รกิจำของบริษ่ที่ในเครือ

ดัว้ย	นอกจำากน่�ยง่ส�งผลต�อความปลอดัภ่ยของพื้น่กงานและผ้้มส่�วน

ไดัเ้สย่ที่ก่กล่�ม	ซึ่่�งปัจำจำย่น่�ถ่อืเปน็ความเส่�ยงในการดัำาเนนิธุร่กจิำของ

บริษ่ที่ที่่�ม่ความสำาค่ญอ่กเรื�องหน่�ง

	 เพื้ื�อจำด่ัการก่บความเส่�ยงที่่�อาจำเกิดัข่�น	บริษท่ี่ได้ัตดิัตามข้อมล้

การเปล่�ยนแปลงที่างด้ัานสิ�งแวดัล้อม	 การเมือง	 เที่คโนโลย่	 และ 

ปจัำจำย่อื�น	ๆ 	อย�างสมำ�าเสมอ	เพื้ื�อเฝ่า้ตดิัตามความเส่�ยงจำากภย่คก่คาม 

ต�าง	ๆ 	ที่่�อาจำส�งผลกระที่บที่ำาใหธุ่้รกจิำเกดิัการหยด่ัช้ะงก่ไดั	้เพื้ื�อช้�วยลดั 

ความส้ญเส่ย	ปกป้องภาพื้ล่กษณ์ช้ื�อเส่ยง	กิจำกรรมสำาค่ญที่างธุ่รกิจำ	 

และเป็นการลดัโอกาสและผลกระที่บของภ่ยค่กคามด่ังกล�าว	

บริษ่ที่ม่การวางระบบการบริหารความต�อเนื�องที่างธุ่รกิจำ	(Business	 

Continuity	Management	 :	BCM)	 ซึ่่�งถื่อเป็นเครื�องมือในการ

บริหารความเส่�ยงเมื�อเกิดัเหต่การณ์ฉ่กเฉินหรือภ่ยค่กคามอ่น 

อาจำม่ผลกระที่บต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่เพื้ื�อเป็นแนวที่างใน

การเตร่ยมความพื้ร้อมเพื้ื�อรองร่บวิกฤติิิิิิิิการณ์ต�าง	ๆ	ที่่�อาจำเกิดัข่�น	 

ซึ่่�งบริษ่ที่ม่แผนรองร่บการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างต�อเนื�อง	 (Business	 

Continuity	Plan:	BCP)	สำาหร่บสถ่านการณต์�าง	ๆ 	และมก่ารที่ดัสอบ 

แผนเป็นประจำำาที่่กปี	 ที่่�งน่�	 ในปี	2564	 จำากสถ่านการณ์การแพื้ร�

ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19	ระลอกใหม�	บรษิท่ี่มก่ารออกมาตรการ 

ดั้านส่ขอนาม่ยและความปลอดัภ่ยตอบโต้สถ่านการณ์การแพื้ร�

ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19	ซึ่่�งเป็นการบริหารจำ่ดัการภาวะวิกฤติิิิิิิิ	 

และในส�วนของการดัำาเนินการเพื้ื�อให้การดัำาเนินธุ่รกิจำเป็นไป

อย�างต�อเนื�องน่�น	 ไดั้ม่การที่บที่วนแผนรองร่บการดัำาเนินธุ่รกิจำ

อย�างต�อเนื�อง	 (BCP)	 ให้ครอบคล่มก่บสถ่านการณ์การแพื้ร�

ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ที่่�อาจำเกิดัการเปล่�ยนแปลงจำาก

ปัจำจำ่ยต�าง	 ๆ	 อาทิี่	 ความร่นแรงของการแพื้ร�ระบาดัระลอกใหม�	 

มาตรการของภาคร่ฐ	 เป็นต้น	 และไดั้กำาหนดัให้หน�วยงานธุ่รกิจำ	 

(Business	Unit)	 ต�าง	 ๆ	 ที่บที่วนกลย่ที่ธุ์และแผนการดัำาเนินงาน 

ให้รองร่บสถ่านการณ์จำำาลอง	(scenario)	ต�าง	ๆ	ที่่�อาจำเกิดัข่�นใน 

สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19	 ในส�วนของการ

ปร่บร้ปแบบการที่ำางานให้พื้น่กงานปฏิิบต่งิาน	ณ	ที่่�พื้ก่	(Work	From	

Home)	ซึ่่�งบริษ่ที่ไดั้เตร่ยมความพื้ร้อมในดั้านต�าง	ๆ	 เพื้ื�ออำานวย 
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ความสะดัวกในการปฏิิบ่ติงาน	Work	from	Home	ให้ก่บพื้น่กงาน

อย�างเพื้ย่งพื้อ	หรือหากพื้น่กงานมค่วามจำำาเปน็ตอ้งเขา้มาปฏิบิต่งิาน

ที่่�สำาน่กงาน	 บริษ่ที่ไดั้กำาหนดัส่ดัส�วนพื้น่กงานให้เข้ามาสำาน่กงาน 

ไม�เกนิสด่ัส�วนที่่�บรษิท่ี่กำาหนดัของพื้น่กงานที่่�งหมดัในแต�ละฝ่า่ยงาน	

และตอ้งไดัร่้บอน่ม่ตจิำากผ้อ้ำานวยการฝ่า่ยก�อน	รวมที่่�งมก่ารแบ�งที่ม่

พื้น่กงานในการปฏิบิต่งิาน	เพื้ื�อปอ้งกน่พื้นก่งานตดิัเชื้�อที่่�งหมดั	หรอื

พื้น่กงานไม�เพื้่ยงพื้อต�อการปฏิิบ่ติงาน	 เพื้ื�อให้การดัำาเนินงานเป็น

ไปอย�างต�อเนื�องไม�เกิดัการหย่ดัช้ะง่ก	นอกจำากน่�	ย่งม่การติดัตาม

สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 อย�างใกล้ช้ิดั	 

ประเมินสถ่านการณ์	 และวิเคราะห์ผลกระที่บที่่�อาจำเกิดัข่�นต�อการ

ดัำาเนนิธุร่กิจำของบรษิท่ี่	เช้�น	Business	Operation	ในส�วนของสถ่าน่

บริการนำ�าม่น	 การขนส�งนำ�าม่น	 ธุ่รกิจำอื�น	 ๆ	 ของบริษ่ที่	 รวมที่่�ง 

ผลกระที่บต�อความปลอดัภย่และสข่อนามย่ของพื้นก่งาน	ตลอดัจำน

ผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยที่่กกล่�ม	 เพื้ื�อกำาหนดัมาตรการและแผนรองร่บการ

ดัำาเนินธุ่รกิจำ	 สำาหร่บสถ่านการณ์ที่่�เกิดัข่�น	 ที่่�งในดั้านปฏิิบ่ติการ	

(Operation)	การบริหารห�วงโซึ่�อป่ที่าน	(Supply	Chain	Management)	

และสถ่านะที่างการเงิน	(Financial	Status)	

	 อย�างไรก็ตาม	บริษ่ที่ม่การที่บที่วนเป้าหมายที่างการเงิน	และ

แผนการดัำาเนนิงานของบริษท่ี่	เพื้ื�อร่บมือกบ่ความเปล่�ยนแปลงที่่�อาจำ

เกิดัข่�นอย�างสมำ�าเสมอ	ที่่�งแผนระยะส่�นและระยะยาว	อาที่ิ	

• ที่บที่วนแผนการส่�งซืึ่�อนำ�าม่นให้สอดัคล้องก่บสถ่านการณ์	 และ

ความต้องการของล้กค้าอย�างต�อเนื�อง	

• ที่บที่วนแผนการลงที่่นของบริษ่ที่	 เพื้ื�อปร่บปร่งให้สอดัคล้องก่บ

สถ่านการณ์ที่่�เกิดัข่�น	

• เตร่ยมแผนรองร่บในส�วนของการบริหารจำ่ดัการแหล�งเงินที่่น

• เพื้ิ�มช้�องที่างการจำำาหน�ายสินค้าของบริษ่ที่ในเครือและ 

ขยายกล่�มล้กค้ามากข่�น

• กำาหนดัมาตรการลดัผลกระที่บจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดั

ของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19	และการช้ะลอต่วของเศรษฐกิจำโลก	อาที่ิ	

มาตรการควบค่มค�าใช้้จำ�ายเพื้ื�อให้เกิดัประสิที่ธุิภาพื้มากข่�น	 

เพื้ื�อรองร่บปัจำจำ่ยเส่�ยงต�าง	 ๆ	 ที่่�อาจำเกิดัจำากความผ่นผวน

ที่างเศรษฐกิจำ	 หรือปัจำจำ่ยที่่�ส�งผลกระที่บต�อยอดัขายใน 

ช้�วงสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19

นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ได้ัดัำาเนินมาตรการบรรเที่าผลกระที่บจำาก

สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ให้กล่�มผ้้ม่ส�วน

ไดั้เส่ย	อาที่ิ

• กล่�มพันักงาน :	ให้ความสำาค่ญก่บการดั้แลส่ขอนาม่ยและความ

ปลอดัภ่ย	 และลดัความเส่�ยงในการติดัเชื้�อโดัยปร่บร้ปแบบการ

ที่ำางานให้พื้น่กงานปฏิิบ่ติงาน	 ณ	 ที่่�พื้่ก	(Work	From	Home)	

กำาหนดัมาตรการดั้แลส่ขอนาม่ยและความปลอดัภ่ยในพื้ื�นที่่�

ที่ำางาน	จำด่ัหาอป่กรณใ์นการปอ้งกน่การตดิัเชื้�อ	เช้�น	แอลกอฮอล์

ฆ่�าเชื้�อโรค	 เครื�องว่ดัอ่ณหภ้มิ	 และหน้ากากอนาม่ย	 เป็นต้น	 

ม่จำ่ดัค่ดักรองผ้้ป่วย	 ฉ่ดัพื้�นฆ่�าเชื้�อไวร่สในพืื้�นที่่�สำาน่กงาน 

อย�างสมำ�าเสมอ	 จำ่ดัที่ำาค้�มือมาตรการความปลอดัภ่ยในการ

ควบค่มและป้องก่นโรคติดัเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 และประสาน 

หน�วยงานต�าง	 ๆ	 เพื้ื�อจำ่ดัหาว่คซึ่่นให้แก�พื้น่กงาน	 นอกจำากน่�	

บรษิท่ี่ยง่มก่ารมอบช่้ดั	“อย้�ดัม่ส่ข่”	เพื้ื�อช้�วยเหลอืพื้น่กงานที่่�ไดัร่้บ 

ผลกระที่บจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19

• กล่�มลกูค้า :	ให้บรกิารฉด่ัพื้�นฆ่�าเชื้�อไวร่สโควิดั-19	ฟร่	สำาหร่บรถ่แท็ี่กซึ่่� 

และรถ่ยนต์ล้กค้าที่่�ใช้้บริการ	 ลดัความเส่�ยง	 สร้างความม่�นใจำ 

ให้ก่บประช้าช้นที่่�จำำาเป็นต้องเดัินที่าง	 และช้�วยสน่บสน่น 

ร้านอาหารในสถ่าน่บรกิาร	โดัยส่�งข้าวกล�อง	แล้วส�งต�อความห�วงใย	 

แจำกข้าวกล�องให้ล้กค้า	 ให้คนในช่้มช้นบริเวณใกล้เค่ยงสถ่าน่

บริการนำ�าม่น	 เพื้ื�อแบ�งปันสิ�งของที่่�จำำาเป็นต�อการดัำารงช่้วิต	

ช้�วยเหลือธุ่รกิจำในช้�วงโควิดั	 ด้ัวยการเปิดัพื้ื�นที่่�ให้เช้�าในราคา

พื้ิเศษ	ในเขตกร่งเที่พื้และปริมณฑ์ล	จำ่ดัที่ำาโครงการ	“PT	LPG	

เพื้ื�อแที่็กซึ่่�	 ส้้วิกฤติิิิิิิิ”	เพื้ื�อช้วนคนไที่ยร�วมใจำใช้้บริการแบ�งเบา 

ค�าใช้้จำ�าย	 และเพื้ิ�มรายไดั้ให้แที่็กซึ่่�	 ที่่�สถ่าน่บริการ	LPG	 ของ	 

PT	 ในเขตกร่งเที่พื้และปริมณฑ์ล	50	สถ่าน่	 และจำ่ดักิจำกรรม 

ส�งเสริมการขายและมอบส�วนลดัให้ก่บล้กค้า

• กล่�มคู�คา้ และพันัธมติ้รทํางธ่รกจิ : สื�อสารเรื�องการบรหิารจำด่ัการ

ภายใต้สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อโควิดั-19	 ไปย่งค้�ค้า	 

ปร่บเปล่�ยนร้ปแบบการจำ่ดักิจำกรรมเป็นแบบออนไลน์	 เช้�น	 

การประช่้มออนไลน	์และการตรวจำประเมนิออนไลน	์ใหค้้�คา้แจำง้

ผลกระที่บในการส�งสินคา้	เพื้ื�อวางแผนปริมาณความต้องการใช้้

งานและแผนการขนส�งร�วมกน่	เพื้ื�อใหส้ามารถ่ส�งมอบสินคา้และ

บรกิารให้ที่น่ตามกำาหนดั	และหารอืร�วมกบ่ค้�คา้พื้น่ธุมิตรต�าง	ๆ 	

ในการเปล่�ยนกจิำกรรมที่างการตลาดัใหเ้หมาะสมกบ่สถ่านการณ์	

เช้�น	ขยายเวลา	เปล่�ยนวิธุ่การจำ่ดักิจำกรรม	เป็นต้น

• กล่�มชุ่มชุน :	 มอบค้ปองเติมนำ�าม่น	 PT	 ให้ม้ลนิธุิต�าง	 ๆ	 เพื้ื�อ

สน่บสน่นภารกิจำเคลื�อนย้ายผ้้ป่วยโควิดั-19	โดัยรถ่ยนต์กล่บไป

ร่กษาต่วที่่�บ้านเกิดั	 จำ่ดัโครงการต้้ปันส่ขในสถ่าน่บริการนำ�าม่น	

นำาเครื�องดัื�ม	 “กาแฟพื้่นธ์ุ่ไที่ย”	 ส�งตรงถ่่งมือบ่คลากรที่าง 

การแพื้ที่ย์	 ที่่�ให้บริการฉ่ดัว่คซึ่่นป้องก่นโควิดั-19	 และบรรเที่า

ความเดัือดัร้อนช้าวสวน	โดัยร�วมก่บกรมการค้าภายในอ่ดัหน่น

ม่งค่ดั	200	ตน่	เพื้ื�อช้�วยระบายผลผลิตที่่�ล้นตลาดั	และนำามาแจำก

ให้ลก้คา้ที่่�เตมินำ�ามน่ในสถ่าน่บรกิาร	ฟร่!	และยง่ร�วมบรจิำาคนำ�าดัื�ม

เพื้ื�อส�งมอบให้กบ่ผ้้ปว่ยโควิดั-19	ในโรงพื้ยาบาลสนามท่ี่�วประเที่ศ	 

นอกจำากน่�บรษิท่ี่ฯ	ยง่เสนอให	้กระที่รวงสาธุารณสข่	ใช้้พื้ื�นที่่�สถ่าน่

บริการนำ�าม่น	 เป็นสถ่านที่่�ฉ่ดัว่คซึ่่นป้องก่นเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 

เพื้ื�อรองร่บการฉ่ดัว่คซึ่่นให้ก่บประช้าช้นไดั้ครอบคล่มที่่�วถ่่ง 

ในระยะเวลาที่่�รวดัเร็วข่�น

	 นอกจำากน่�	บรษิท่ี่ไดัม้ก่ารพื้จิำารณาที่บที่วนแผนการดัำาเนนิงาน

และมาตรการต�าง	ๆ 	เพื้ื�อเตร่ยมการรองร่บสถ่านการณใ์นกรณ่ที่่�

อาจำเกดิัการแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19	ข่�นอก่	และอาจำส�ง 

ผลกระที่บที่่�ร่นแรงมากกว�าเดัิม	 เพื้ื�อเตร่ยมรองร่บสถ่านการณ์

อย�างที่่นที่�วงที่่	 ซึ่่�งเป็นการเตร่ยมความพื้ร้อมให้บริษ่ที่สามารถ่

ดัำาเนินธุ่รกิจำไดั้อย�างต�อเนื�องในสถ่านการณ์ฉ่กเฉินที่่�อาจำเกิดัข่�น
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ความปลอดำภัย 
ที่างไซเบัอร์

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 การพื้่ฒนาและนำาเที่คโนโลย่มาปร่บใช้้ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ

ที่่�วโลกม่ความแตกต�างก่น	 ข่�นอย้�ก่บบริบที่ความพื้ร้อมและเหต่

ปัจำจำ่ยในดั้านต�าง	 ๆ	 ของแต�ละองค์กร	 รวมไปถ่่งสภาพื้เศรษฐกิจำ	

ส่งคม	 นโยบายภาคร่ฐ	 เมื�อม่การใช้้เที่คโนโลย่เพื้ื�อประโยช้น์ใน 

เช้ิงสร้างสรรค์	 ในที่างกล่บก่นก็ย�อมม่ผ้้แสวงหาผลประโยช้น์เพื้ื�อ

การฉ้อฉล	หลอกลวง	(Phishing	attack)	การที่ำาลายช้ื�อเส่ยง	และ

ความน�าเช้ื�อถ่ือ	นำาไปส้�การเร่ยกร้องค�าไถ่�	(Ransomware	attack)	 

อ่กด้ัวย	 ซึ่่�งไม� เพื้่ยงแต�สร้างความเส่ยหายที่างด้ัานการเงิน	 

ย่งส้ญเส่ยที่ร่พื้ยากรในที่่ก	 ๆ	 มิติที่่�งที่่�จำ่บต้องไดั้และจำ่บต้องไม�ไดั้	 

เช้�น	ความเส่ยหายที่่�เกิดัข่�น	การสร้างกระบวนการและระบบต�าง	ๆ 	

ข่�นมาใหม�	ความน�าเชื้�อถ่อืของบรษิท่ี่ที่่�สะสมเปน็ระยะเวลายาวนาน

ต�อสาธุารณช้น	รวมถ่่งความไว้วางใจำของล้กค้า	เป็นต้น	

 

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ร้อยละข้องกี่ารโจัมติิิิิิิิ่ที่าง

ไซ่เบอร์ท่ี่�ส่งผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อกี่าร

ดำาเนินธุรกิี่จัอย่างม่นัยสำาคัญ่

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

0%
0%

	 วกิฤติิิิิิิิกิารณก์ารแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19	ตลอดัระยะเวลา	2	ปทีี่่�ผ�านมา	ที่ำาใหเ้กดิัการเปล่�ยนแปลงมากมายโดัยเฉพื้าะ

อย�างยิ�งที่ก่	ๆ 	กล่�มอต่สาหกรรมในที่วป่เอเช่้ย	การพื้ลิกส้�มติใิหม�ด้ัานสาธุารณสข่ที่่�มก่ารใช้้เที่คโนโลยเ่พื้ื�อตดิัตามและเชื้�อมโยงข้อมล้

ที่ก่ดัา้นในระดับ่รายบค่คลสำาหร่บการควบคม่การแพื้ร�กระจำายของโรคระบาดั	ถ่อืเปน็วว่ิฒนาการในการสรา้งมาตรฐานที่่�เที่�าเที่ย่มกน่

ในที่ก่อต่สาหกรรมที่ก่ประเที่ศที่่�วโลก	นอกจำากน่�	เดัมิที่ห่ลาย	ๆ 	องค์กรม่�งเนน้เพื้ย่งการใช้้เที่คโนโลยเ่พื้ื�อการสรา้งความได้ัเปร่ยบใน

การแข�งข่น	การสร้างประสบการณ์ความพื้ง่พื้อใจำให้กบ่ลก้ค้าเหนือค้�แข�ง	การสร้างความโดัดัเดั�นให้กบ่ตราสินค้า	และการลดัต้นที่น่ 

ที่่�งที่างด้ัานคน	 เวลา	 และค�าใช้้จำ�ายในระยะยาวของกระบวนการผลิตและจำำาหน�าย	 แต�ปัจำจำ่บ่นการแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อไวร่ส 

โควิดั-19	ที่ำาให้ม่การใช้้เที่คโนโลย่เพื้ื�อปกป้องความอย้�ดั่ม่ส่ขของพื้น่กงาน	ควบค้�ก่บการดัำาเนินกิจำการภายใต้สภาวะที่่�ยากลำาบาก

อย�างเฉ่ยบพื้ล่น	เนื�องดั้วยบ่คลากรเป็นปัจำจำ่ยสำาค่ญอย�างยิ�งต�อความม่�นคงและย่�งยืนของบริษ่ที่ที่่�งในปัจำจำ่บ่นและอนาคต

 

	 ความปลอดัภ่ยด้ัานข้อม้ล	 จำ่งถ่ือเป็นห่วใจำสำาค่ญที่่�ส่ดัของระบบร่กษาความปลอดัภ่ยด้ัานเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	(Cyber	 

Security)	ของบริษ่ที่	ไม�เพื้่ยงแต�ความเป็นส�วนต่วของข้อม้ล	(Data	Privacy)	สำาหร่บล้กค้าที่่�วไปและล้กค้าสมาช้ิก	แต�รวมถ่่งข้อม้ล

ธุ่รกรรมที่างการเงิน	การขาย	การบริหารจำ่ดัการคล่งสินค้า	ข้อม้ลของบริษ่ที่ค้�ค้า	ตลอดัจำนข้อม้ลส�วนต่วของพื้น่กงาน	ล้วนแต�เป็น

ข้อม้ลที่่�ถ่้กจำ่ดัเก็บบนระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศที่่�งสิ�น	 หากข้อม้ลเหล�าน่�ถ่้กนำาไปเผยแพื้ร�ต�อสาธุารณช้นย�อมเกิดัความเส่ยหาย 

ต�อองค์กร	ย่งไม�รวมถ่่งกรณ่ที่่�ม่ผ้้ใช้้ข้อม้ลเหล�าน่�ไปแสวงหาผลประโยช้น์ในดั้านต�าง	ๆ	ที่่�จำะส�งผลกระที่บต�อผ้้ที่่�ม่ส�วนไดั้เส่ย	เช้�น	

ผ้้ถ่ือห่้น	น่กลงที่่น	กรรมการบริษ่ที่	คณะผ้้บริหาร	และบริษ่ที่ค้�ค้าต�าง	ๆ	เป็นต้น	
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
	 แผนการพื้่ฒนาศ่กยภาพื้และความสามารถ่ด้ัาน	 Cyber	 Security	 ที่่�งในเชิ้งเป้าหมาย	 กลย่ที่ธ์ุการดัำาเนินการโครงการที่่�

เก่�ยวข้อง	 และรายละเอ่ยดัข่�นตอนการดัำาเนินงาน	 ไดั้ถ่้กพิื้จำารณาและอน่ม่ติโดัยคณะผ้้บริหารระดั่บส้ง	 และคณะกรรมการบริษ่ที่	 เช้�น	

โครงการ	 Uplift	Cyber	Security	 โครงการ	 Security	Operations	Center	(SOC)	 และ	 โครงการที่ดัสอบ	 Email	Phishing	 สำาหร่บ

พื้น่กงาน	 เป็นต้น	 โดัยจำะม่การสื�อสาร	 และเผยแพื้ร�ต�อสาธุารณช้นผ�านช้�องที่างที่่�เหมาะสมในอนาคต	 เพื้ื�อให้ผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยที่่กฝ่่าย

เกิดัความเชื้�อม่�น	 เห็นถ่่งความม่�งม่�นที่่�จำะดั้แลร่กษาและป้องก่นภ่ยที่างดั้าน	 Cyber	Security	 อย�างเป็นร้ปธุรรมของบริษ่ที่	 รวมที่่�ง 

แสดังถ่่งการไดั้ร่บการสน่บสน่นที่่�งที่างดั้านงบประมาณ	และนโยบายจำากฝ่่ายบริหาร	รวมถ่่งคณะกรรมการบริษ่ที่อย�างเป็นสาระสำาค่ญ	

โค่รงสัร�างการกำากับด้แลค่วามปิลอดภิัยสัารสันเทศ และค่วามปิลอดภัิยทางไซีเบอร์
พื้ท่ี่จ่ำ	่มก่ารกำากบ่ดัแ้ลความปลอดัภ่ยสารสนเที่ศ	โดัยแบ�งออกเป็น	3	ระดับ่	ได้ัแก�	ระดับ่การกำากบ่ดัแ้ล	ระดับ่บรหิาร	และระดับ่ปฏิบิติ่การ

1	 ผ้้ตรวจำสอบภายนอกที่่�เข้าตรวจำสอบนโยบาย	ระเบ่ยบข้อปฏิิบ่ติ	และการควบค่มที่่�ดั่ในเช้ิงปฏิิบ่ติของบริษ่ที่	คือ	PwC	Thailand,	https://www.pwc.com/th/en

ระดับกี่ารกี่ำากี่ับด้แล

ระดับปฏิิบัติิิิิิิิิกี่าร

ระดับบริหาร

• คณ์ะกี่รรมกี่ารบริษัที่ : กี่ำากี่ับด้แลด้านกี่ลยุที่ธ์ และที่ิศที่างข้องเที่คโนโลย่เพ่อให้สอดคล้องกี่ับกี่ลยุที่ธ์ข้องบริษัที่ 

เพ่อให้มั�นใจัว่านโยบายด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศได้รับกี่ารกี่ำาหนดข้้�นโดยครอบคลุมข้้อม้ลที่่�สำาคัญ่ และสอดคล้อง

กี่ับทิี่ศที่างและเป้าหมายเชิี้งกี่ลยุที่ธ์ข้องบริษัที่และดำาเนินงานอย่างม่ประสิที่ธิภาพและประสิที่ธิผู้ล รวมทัี่�งส่งเสริม 

สนับสนุนกี่ารดำาเนินกี่ารด้านกี่ารใชี้้เที่คโนโลย่ รวมถ้ิงกี่ารลงทีุ่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกี่ารรักี่ษาความมั�นคงปลอดภัย

ที่างไซ่เบอร์ 

• คณ์ะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (IT & Transformation Steering Committee) : กี่ำาหนดกี่ลยุที่ธ์

ด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศให้สอดคล้องกี่ับเป้าหมาย กี่ลยุที่ธ์ และที่ิศที่างธุรกี่ิจัข้ององค์กี่ร

• ส่วนงานกี่ลยุที่ธ์และกี่ำากัี่บด้แลด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ (IT Strategy & Governance department): พัฒนาและ

ปรบัปรงุข้ั�นติิิิิิิิอนหรอืข้ั�นติิิิิิิิอนกี่ารปฏิบิติัิิิิิิิิงานใหส้อดคลอ้งกี่บันโยบายเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศและมาติิิิิิิิรฐานสากี่ล ติิิิิิิิลอด

จันจััดที่ำาแนวที่างติิิิิิิิิดติิิิิิิิามกี่ารบังคับใชี้้นโยบายและข้ั�นติิิิิิิิอนด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

• ผู้้้บริหารเที่คโนโลย่สารสนเที่ศระดับส้ง (Chief Information Officer): กี่ำาหนดนโยบายกี่ารจััดกี่ารท่ี่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับ

ระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศติิิิิิิิามวิสัยทัี่ศน์และพันธกี่ิจัข้องบริษัที่

กระบวนการและโค่รงสัร�างพ้ั�นฐานของสัารสันเทศและไซีเบอร์
	 ปจัำจำบ่น่นโยบายดัา้นเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศของพื้ท่ี่จ่ำท่ี่่�สอดัคลอ้งตามระเบย่บขอ้บง่คบ่ของหน�วยงานที่่�เก่�ยวขอ้งกบ่การกำากบ่ดัแ้ลกจิำการ	

กฎหมายไที่ย	และมาตรฐานสากล	คือ	ISO27001:2013	ซึ่่�งไดั้ร่บการตรวจำสอบและให้ความเช้ื�อม่�นอย�างต�อเนื�องจำากหน�วยงานตรวจำสอบ

ภายใน	และบรษิท่ี่ผ้ต้รวจำสอบภายนอก1	ตามมาตรฐานในระดับ่สากล	ซึ่่�งเนื�อหาของนโยบายดัง่กล�าวจำะจำด่ัใหม้ก่ารที่บที่วน	และสอบที่าน 

ให้ที่่นสม่ยเป็นประจำำาที่่กปีโดัยฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	ส�วนงานกลย่ที่ธุ์และกำาก่บดั้แลดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	

	 อ่กที่่�งม่การดัำาเนินงาน	การติดัตาม	การควบค่ม	 และการดั้แลความปลอดัภ่ยดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศในที่างปฏิิบ่ติตามนโยบาย 

ดัา้นเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศที่่�มผ่ลบง่คบ่ใช้้บนระบบการที่ำางานภายใตส้ภาพื้แวดัลอ้มดัา้นเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ	โดัยฝ่า่ยเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ	

ส�วนงานโครงสร้างพื้ื�นฐานเที่คโนโลย่สารสนเที่ศอย�างสมำ�าเสมอ	 เช้�น	การที่ดัสอบการบ่กร่กระบบ	(Penetration	Test)	และการตรวจำหา 

ช้�องโหว�ของระบบสารสนเที่ศ	(Vulnerability	Assessment)	เป็นต้น	

https://www.pwc.com/th/en
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	 นอกจำากน่�	 เพื้ื�อเป็นการเตร่ยมแผนการร่บมือและแก้ไข 

ภ่ยค่กคามดั้าน	Cyber	Attacks	ที่่�อาจำจำะเกิดัข่�น	จำ่งม่การกำาหนดั

และแบ�งระด่ับความเสย่หายจำากช้�องโหว�ด้ัานเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ	

(Vulnerability	Severity	Levels)	ออกเป็น	4	ระดั่บ	คือ	ระดั่บวิกฤติิิิิิิิ	 

(Critical)	ระดั่บส้ง	(High)	ระดั่บกลาง	(Medium)	และระดั่บตำ�า	

(Low)	 โดัยม่การกำาหนดัแผนงาน	 ข่�นตอนการปฏิิบ่ติ	 ผ้้ที่่�ม่หน้าที่่�

ความร่บผิดัช้อบ	 รวมที่่�งวิธุ่การสื�อสารและรายงานให้ผ้้ที่่�เก่�ยวข้อง

ไดั้ร่บที่ราบ	 สอดัคล้องก่บระด่ับความร่นแรงที่่�เกิดัข่�น	 หากเกิดั

เหต่การณ์จำริง	

มาตรการรกัษัาค่วามปิลอดภิยัทางไซีเบอร ์การตอบสันอง
ต่อภิัยคุ่กค่ามทางไซีเบอร์ การซี�อมแผู้นฉุุกเฉุิน และการ
บริหารค่วามต่อเน้�องทางธุรกิจั
	 นอกจำากมาตรการต�าง	ๆ 	ที่่�กล�าวมาแล้วข้างต้น	พื้น่กงานของ

บรษ่ิที่สามารถ่สอบถ่ามรายงานความผิดัปกติ	และแจ้ำงความเสย่หาย 

ที่่�เกิดัข่�นจำากการโจำมต่ใดั	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้องก่บ	 Cyber	Security	 

ผ�านระบบการให้บริการ	“IT	Service	center”	ซึ่่�งอาจำจำะเกิดัข่�นไดั้

ในการปฏิิบ่ติงาน	 โดัยจำะม่เจ้ำาหน้าที่่�ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศร่บ

เรื�องไปดัำาเนินการตามกระบวนการและข่�นตอนการดัำาเนินงานที่่�

ออกแบบไว้โดัยเร็วที่่�สด่ั	(Incident	report	and	escalation	process)	

ที่่�งน่�	การสื�อสารและรายงานใหผ้้ท้ี่่�เก่�ยวขอ้งร่บไปดัำาเนนิการ	ต่�งแต�

ระด่ับเจำ้าหน้าที่่�ปฏิิบ่ติการถ่่งผ้้บริหารระด่ับส้งที่่�เก่�ยวข้อง	 รวมที่่�ง 

ม่การติดัตามผลจำนกว�าจำะแก้ไขประเดั็นปัญหาจำบสิ�น	

	 สำาหร่บการที่ดัสอบแผนงานการรองร่บการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�าง

ต�อเนื�อง	(BCP)	ประจำำาป	ี2564	ไดัก้ำาหนดัแผนการที่ดัสอบเพื้ื�อรองร่บ

สถ่านการณ์ฉ่กเฉินอ่นเนื�องมาจำากการถ่้กโจำมต่ระบบงานสำาค่ญ

ต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	 บนสภาพื้แวดัล้อมดั้านเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศจำริง	 ซึ่่�งถ่ือเป็นการเตร่ยมความพื้ร้อม	 และสร้างความ

พื้ร้อมในการปฏิิบ่ติงานหากเกิดัเหต่การณ์ข่�นจำริงให้แก�เจำ้าหน้าที่่�

ฝ่่ายงานธุ่รกิจำต�าง	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้อง	 เจำ้าหน้าที่่�ฝ่่ายงานสน่บสน่น 

ต�าง	ๆ 	และเจำา้หนา้ที่่�ฝ่า่ยเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศที่่�งหมดั	รวมที่่�งเพื้ื�อ

ที่ดัสอบความสามารถ่ของเครื�องมอืที่างเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศต�าง	ๆ 	 

ที่่�ใช้้บนสภาพื้แวดัล้อมดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศจำริงของบริษ่ที่ใน

การก้้ระบบงานและข้อม้ลกล่บคืนมา	

โค่รงการพััฒนาค่วามร้� เร้�องค่วามมั�นค่งปิลอดภิัย
สัารสันเทศ และค่วามมั�นค่งปิลอดภิัยทางไซีเบอร์ 
	 พื้่ที่่จำ่	 ให้ความสำาค่ญในการสื�อสารนโยบาย	 รวมที่่�งบที่บาที่

หนา้ที่่�และความร่บผิดัช้อบของที่ก่ภาคส�วนที่่�เก่�ยวข้องก่บการร่กษา

ความม่�นคงปลอดัภ่ยของระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 ต่�งแต�ระดั่บ 

ผ้้บริหารจำนถ่่งพื้น่กงาน	 ที่่�งที่่�พ่ื้�งเริ�มงานใหม�	 และที่่�ที่ำางานใน

ปัจำจำ่บ่นอย�างต�อเนื�อง	ซึ่่�งจำ่ดัที่ำาโดัยฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	และ

ไดั้ร่บความอน่เคราะห์ด้ัานการสื�อสารโดัยฝ่่ายบริหารที่ร่พื้ยากร

บ่คคล	 เพื้ื�อให้ที่่กที่�านเกิดัความตระหน่กร้้	 ร�วมก่นเฝ่้าระว่ง	 และ

ที่ราบถ่่งแนวที่างปฏิิบ่ติเมื�อพื้บเหต่การณ์ที่่�ม่ความเส่�ยง	 หรือเกิดั

ความเส่ยหายต�าง	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้องก่บความปลอดัภ่ยดั้านเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ	อาที่ิเช้�น

• กี่ารอบรมความร้้ด้าน Cyber security ให้กัี่บพนักี่งานใหม่

	 ว่นแรกของการเริ�มงาน	 พื้น่กงานใหม�ที่่กตำาแหน�ง

จำะได้ัร่บการอบรมหล่กส้ตรการปร่บพืื้�นฐานความร้้ความ

เข้าใจำเก่�ยวก่บบริษ่ที่	 ตลอดัจำนกฎระเบ่ยบบริษ่ที่ต�าง	 ๆ	

รวมที่่�งการให้ความร้้และการที่ำาแบบที่ดัสอบที่่�เก่�ยวข้อง

ก่บ	 Cyber	Security	 ได้ัแก�	 Physical	Access	Control,	

Information	and	Data	Security	 และ	 Logical	Security	 

ในร้ปแบบ	 Online	 ในช้�วงการแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่ส 

โควิดั-19	 หรือแบบพื้บปะก่นในห้องประช่้มเมื�อสถ่านการณ์

กลบ่เขา้ส้�สภาวะปกติ	เพื้ื�อเกดิัความเชื้�อม่�นว�า	พื้น่กงานใหม�ที่ก่	ๆ 	 

ที่�านจำะม่ความเข้าใจำในหล่กการพื้ื�นฐาน	และไดั้ร่บการศ่กษา

กรณ่ต่วอย�างให้สามารถ่นำาไปปร่บใช้้จำริงไดั้

• กี่ารส่อสารความร้้ด้าน Cyber Security ที่ั�วที่ั�งองค์กี่ร 

	 พื้น่กงานที่่กที่�านที่่�อย้�ในกล่�มบริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	 

ที่่�วประเที่ศ	 ซึ่่�งครอบคล่มที่่�ส่งก่ดัสำาน่กงานใหญ�	 สำาน่กงาน

ในภ้มิภาคต�าง	 ๆ	 และประจำำาสาขาต�าง	 ๆ	 ที่่�วประเที่ศ	 

จำะได้ัร่บจำดัหมายอิเล็กที่รอนิกส์	(E-mail)	สื�อสารการให้ความร้้ 

ดั้าน	Cyber	Security	 รวมที่่�งกฎหมายต�าง	ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้อง	

และกรณ่ศ่กษาใหม�	ๆ	อย�างสมำ�าเสมอ
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ผลกำารดูำาเนินงาน
	 ในช้�วงสถ่านการณก์ารแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19	พื้ท่ี่จ่ำ่	

ม่นโยบายและมาตรการต�าง	 ๆ	 ที่่�สอดัคล้องก่บประกาศของที่าง

ภาคร่ฐ	ที่่�งการที่ำางานของพื้น่กงาน	ณ	สำาน่กงานใหญ�	สำาน่กงาน

ต�าง	ๆ	และสาขาที่่�เปิดัให้บริการล้กค้าในธุ่รกิจำต�าง	ๆ	ที่่�วประเที่ศ	

ควบค้�ก่บมาตรการและการปฏิิบ่ติงานดั้านการบริการเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ	รวมที่่�งดั้าน	Cyber	Security	อาที่ิเช้�น	

นโยบายทำางานจัากที�บ�าน หร้อ Work From Home (WFH)
	 ในสภาวะเร�งดั�วนของการดัำาเนินการ	 ไม�ใช้�เพื้่ยงการเปล่�ยน

คอมพื้ิวเตอร์แบบต่�งโต๊ะ	(Desktop)	 เป็นแบบพื้กพื้าได้ั	(Mobile	

Computer)	 ให้ก่บพื้น่กงานที่่�ใช้้งานคอมพื้ิวเตอร์ในการที่ำางาน	

แต�ที่่กอ่ปกรณ์ที่่�เชื้�อมต�อก่บระบบการที่ำางานในสภาพื้แวดัล้อม 

ดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของบริษ่ที่ไดั้ม่การดัำาเนินการใน 

ร้ปแบบต�าง	 ๆ	 เพื้ื�อป้องก่นและลดัความเส่�ยงจำากการโจำมต่ 

ดั้าน	Cyber	Security	ดั้วย	ไดั้แก�	

• การกำาหนดัให้ม่การปร่บปร่งร่�นโปรแกรมให้ที่่นสม่ยอ่ตโนม่ติ

สำาหร่บการป้องก่นภ่ยที่าง	 Cyber	 Security	 และไวร่ส

คอมพิื้วเตอร์ที่่�อ่ปกรณ์ของผ้้ใช้้งาน	 ซึ่่�งมาจำากการปร่บปร่ง

ของบริษท่ี่ผ้้ให้บริการซึ่อฟต์แวร์โดัยตรง	ที่่�จำะมก่ารศ่กษาและ

ปร่บปร่งระบบปฏิิบ่ติการ	 รวมที่่�งโปรแกรมต�าง	 ๆ	 เพื้ื�อปิดั 

ช้�องโหว�ในระบบอย�างสมำ�าเสมอ	

• การกำาหนดัใหม้ก่ารปอ้งกน่การตดิัต่�งโปรแกรมที่่�มค่วามเส่�ยง

ต�าง	 ๆ	 ด้ัาน	 Cyber	Attack	 โดัยไม�ต่�งใจำในขณะที่่�ม่การ 

ใช้้งานอ่ปกรณ์ต�าง	ๆ

• การกำาหนดันโยบายให้เปล่�ยนรห่สผ�านของผ้้ใช้้งาน	 ก�อนเข้า

ใช้้ระบบงานที่่�สำาค่ญต�าง	ๆ	ซึ่่�งสอดัคล้องก่บหล่กเกณฑ์์การ

ปฏิิบ่ติที่่�ดั่ตามมาตรฐาน	ISO27001	และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

ภายในประเที่ศ	เป็นต้น	

	 สำาหร่บคอมพื้ิวเตอร์แบบต่�งโต๊ะที่่�ใช้้ในสาขาต�าง	ๆ	ของกล่�ม

บริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	 ท่ี่�วประเที่ศ	 ก็ย่งคงใช้้มาตรการข้างต้น 

ตามที่่�กล�าวมาแล้วเช้�นเดั่ยวก่น	

การปิระชุ่มทางไกล ผู้่านระบบการปิระชุ่มออนไลน์ 
	 สืบเนื�องจำากนโยบายภาคร่ฐ	และบริษ่ที่	เรื�องการที่ำางานจำาก 

ที่่�บ้าน	(WFH)	พื้ท่ี่จ่ำ	่ไดัม้น่โยบายสน่บสน่นใหพ้ื้น่กงานจำด่ัการประช่้ม

แบบ	Online	ผ�าน	Google	Meet	โดัยอน่ญาตให้ใช้้งานเฉพื้าะใน

กล่�มบริษ่ที่	ซึ่่�งม่ความปลอดัภ่ยและเช้ื�อถ่ือไดั้ในระดั่บสากล	ที่ำาให้

พื้น่กงานสามารถ่ใช้้ระบบดั่งกล�าวแที่นการประช่้มแบบพื้บหน้าก่น

ไดั้อย�างม่�นใจำว�าข้อม้ลที่่�สำาค่ญต�าง	ๆ	จำะไม�ถ่้กเผยแพื้ร�	หรือนำาไป

ใช้้โดัยไม�ไดั้ร่บอน่ญาต	

การแก�ไขปิัญหาการใช่�งานของระบบงานต่าง ๆ ผู้่านทาง
ไกล (Remote)
	 เพื้ื�อลดัการเดิันที่าง	 การส่มผ่ส	 และความปลอดัภ่ยในที่าง

ดั้านสาธุารณส่ข	 กรณ่ที่่�พื้น่กงานต้องการใช้้บริการดั้านเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ	 สามารถ่ร่บบริการระยะไกลผ�าน	 ระบบ	 Desktop	

Management	โดัยพื้น่กงานที่่�เปน็ผ้้ใช้้งาน	จำะต้องมก่าร	“ยนิยอม”	

ก�อนระบบจำะอน่ญาตให้เจ้ำาหน้าที่่�ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศเข้าไป

ถ่่งหน้าจำอการที่ำางาน	 เพื้ื�อที่ำาการแก้ไขปัญหาการใช้้งาน	 หรือให้

บริการด้ัานระบบงานไปพื้ร้อม	 ๆ	 ก่น	 จำนกระท่ี่�งผ้้ใช้้งานที่ำาการ	

“ยกเลิก”	ผ�านหน้าจำอของระบบ	เมื�อสิ�นส่ดัการที่ำางานร�วมก่น

กรณีการรั�วไหลของข�อม้ลอย่างมีนัยสัำาค่ัญ 

ปี 2561 2562 2563 2564

จำ�นวนครั้ง 0 0 0 0

การจััดอบรมพันักงานเร้�องค่วามมั�นค่งปิลอดภัิยสัารสันเทศ และค่วามมั�นค่งปิลอดภัิยทางไซีเบอร์

ปี จัำานวนพนักี่งานที่่�ได้รับกี่ารอบรม (ราย)
สัดส่วนพนักี่งานที่่�ได้รับกี่ารอบรม เปร่ยบเที่่ยบกัี่บ

พนักี่งานใหม่ที่ั�งหมด (%)

2564 252 100
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มุ่งเน้นกี่ารสร้างประสบกี่ารณ์์ร้ปแบบใหม่ท่ี่�สะดวกี่สบาย

และม่คุณ์ค่าให้แกี่่ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยเพ่อกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิที่างธุรกี่ิจัใน 

ระยะยาว 

กำลยุที่ธ์กำารสั�งมอบ
ป็ระสับกำารณ์ที่ี�ดูีและ 

มคีณุค�าต่ลอดูห�วงโซ�อปุ็ที่าน
Inspire & Enable

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดสำาคัญ่

20 
นวัติิิิิิิิกี่รรมผู้ลิติิิิิิิิภัณ์ฑ์์ และบริกี่าร 

ผู้่านกี่ารคิดค้น และลงมือปฏิิบัติิิิิิิิิ 

100%
ข้องค้่ค้ารายสำาคัญ่รับที่ราบ 

จัรรยาบรรณ์ที่างธุรกี่จิัสำาหรบับรษิทัี่ค้ค้่า และ 

12 ราย

ได้รับกี่ารติิิิิิิิรวจัประเมินและพัฒนากี่าร

ดำาเนินงานด้าน ESG

ความพ้งพอใจัข้องล้กี่ค้า : 

ล้กี่ค้ากี่ลุ่มผู้้้ประกี่อบกี่าร 

85% และ 

ล้กี่ค้ากี่ลุ่มผู้้้บริโภค 

90.48% 
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นวัติิิิิิิิกี่รรม 
เพื�อธุุรกี่ิจั 
และสังคม 

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 

ถ่ือเป็นความที่้าที่ายสำาค่ญต�อที่่กอ่ตสาหกรรมและธุ่รกิจำ

ในการร่กษาการเติบโตระยะยาว	 และการปร่บต่วต�อ 

ความเปล่�ยนแปลงอย�างร่นแรงของพื้ฤติกรรมและความ

ต้องการของผ้้บริโภค	 นอกจำากการปร่บร้ปแบบในการ

ดัำาเนินธุ่รกิจำแล้ว	พื้่ที่่จำ่	พื้ยายามพื้ลิกวิกฤติิิิิิิิิเป็นโอกาสในการ 

หาช้�องที่างในการลงที่่นในธุ่รกิจำใหม�	 เพื้ื�อตอบสนองต�อ 

ความคาดัหว่งและความต้องการของผ้้บริโภคในการดัำาเนิน

ช้่วิตวิถ่่ใหม�	(New	Normal)	รวมถ่่งส�งเสริมค่ณภาพื้ช้่วิตของ

ช้่มช้นตามวิส่ยที่่ศน์	อย้�ดั่	ม่ส่ข	ดั่งน่�น	การพื้่ฒนานว่ตกรรม

จำ่งถื่อเป็นอ่กหน่�งปัจำจำ่ยสำาค่ญที่่�จำะนำาพื้าบริษ่ที่ไปส้�โอกาส

ในการแสวงหาผลกำาไรและยกระด่ับค่ณภาพื้ช่้วิตคนไที่ย

ไปพื้ร้อม	 ๆ	 ก่น	 โดัยบริษ่ที่ไดั้พื้่ฒนาข่ดัความสามารถ่ของ

พื้น่กงานในการคิดัค้นนว่ตกรรมหลากหลายดั้าน	ครอบคล่ม	

ผลิตภ่ณฑ์์	บริการ	และกระบวนการ	เพื้ื�อเพื้ิ�มศ่กยภาพื้ของ

บริษท่ี่ในการร่บมือกบ่ความที่า้ที่ายใหม�	ๆ 	และความสามารถ่

ในการร่กษาสภาพื้คล�องในการดัำาเนินธุ่รกิจำในระยะยาว

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

จัำานวนโครงกี่ารท่ี่�ผู้่านกี่ารคัดเลือกี่

และได้ลงมือปฏิิบัติิิิิิิิิจัริง

จัำานวนโครงกี่ารนวัติิิิิิิิกี่รรม

กี่ระบวนกี่ารเพ่อเพิ�มประสิที่ธิภาพ 

ในกี่ารที่ำางาน

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

≥20 โครงกี่าร

>100 โครงกี่าร

20 โครงกี่าร

203 โครงกี่าร*

*หมายเหตุิิิิิิิิ: จัำานวนโครงกี่ารนวัติิิิิิิิกี่รรมกี่ระบวนกี่ารแบ่งเป็น 2 ส่วน

คือ 81 โครงกี่าร จัากี่กี่ิจักี่รรม Productivities Initiative และ  

122 โครงกี่ารจัากี่กี่ิจักี่รรม KAIZEN
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้จำ่ดัต่�งสายงาน	 Office	of	Transformation	and	Innovation	 เพื้ื�อดัำาเนินงานในการสร้างสรรค์นว่ตกรรมที่างดั้านธุ่รกิจำ 

และบริการ	รวมถ่ง่สร้างการเปล่�ยนแปลงในดัา้นกระบวนการที่ำางานใหแ้ก�องคก์ร	โดัยโครงการนวต่กรรมที่ก่โครงการจำะถ่ก้พื้ฒ่นาข่�นภายใต้

เป้าประสงคเ์ดัย่วกน่	คอื	“การสรา้งความอย้�ดัม่ส่ข่”	ใหก่้บลก้คา้	ค้�คา้	สง่คม	และพื้น่กงาน	ภายใตแ้นวที่างของกลยท่ี่ธุ	์(Strategy	Theme)	

โดัยสิ�งเหล�าน่�ถ่ือเป็นห่วใจำสำาค่ญของการบริหารจำ่ดัการต่�งแต�การคิดัริ�เริ�ม	 การพื้ิจำารณาอน่ม่ติโครงการ	 จำนถ่่งการสน่บสน่นที่ร่พื้ยากร 

ต�าง	ๆ	ให้ก่บโครงการเหล�าน่�นให้สามารถ่ดัำาเนินไปไดั้

แนวที่างข้องกำลยุที่ธ์ (Strategy Theme) 

Connection Strengthen Wellness 

and Wellbeing

Develop  

Opportunities 

Unmatched Convenient 

and Value-Added  

Customer Experience 

เป็นศ้นย์กี่ลางสร้าง 

ความเชี้่อมโยงคนใน 

ที่้องถิิ�นและเครือข้่ายธุรกิี่จั 

ข้องบริษัที่ ติิิิิิิิ่อยอดสินค้า

และบริกี่ารท่ี่�ถิือเป็นกี่าร

เชี้่อมโยงผู้ลผู้ลิติิิิิิิิและ

ที่รัพยากี่รที่้องถิิ�นส้่ 

ติิิิิิิิลาดใหม่ กี่ระจัายรายได้

และสร้างเศรษฐกี่ิจัร่วมกี่ัน

สร้างศ้นย์กี่ลางใหม่ๆ  

เพ่อสร้างเสริมสุข้ภาพและ

สุข้ภาวะ ให้คนไที่ยสามารถิ

เข้้าถ้ิงนวัติิิิิิิิกี่รรมหรือ

บริกี่ารด้านสุข้ภาพและ 

สุข้ภาวะมากี่ข้้�น  

ทัี่�งเพ่อกี่ารรักี่ษาและ 

กี่ารส่งเสริมป้องกี่ัน

เป็นศ้นย์กี่ลางให้คนไที่ย 

ได้พัฒนาคุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิ 

ผู้่านกี่ารสร้างเสริมที่ักี่ษะ 

ความร้้ความสามารถิที่่�

จัำาเป็น และสร้างโอกี่าสให้

สิ�งเหล่าน่�สามารถิเข้้าถิ้ง 

ได้ง่ายและเที่่าเที่่ยม  

เพ่อกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

ส่งมอบประสบกี่ารณ์์ที่่�

สะดวกี่สบายและ 

ม่ความหมายกี่ว่าใครให้

ล้กี่ค้าข้องเรา ผู้่านร้ปแบบ

สินค้า บริกี่าร และ 

วิธ่กี่ารใหม่ๆ

	 นอกจำากน่�	บรษิท่ี่ยง่ม่เปา้หมายที่่�จำะขยายการที่ำากจิำกรรมเพื้ื�อที่่�จำะปร่บปร่งประสทิี่ธุภิาพื้ในการที่ำางานอย�างต�อเนื�อง	โดัยสน่บสน่นให้

พื้น่กงานเข้าร�วมกิจำกรรมไคเซึ่็น	(KAIZEN)	 เพื้ื�อส�งเสริมการคิดัค้นนว่ตกรรมกระบวนการเพื้ื�อพื้่ฒนาการที่ำางานภายในองค์กรต่�งแต�ต้นนำ�า

จำนถ่ง่ปลายนำ�า	และยกระดับ่ความพื้ง่พื้อใจำของลก้คา้ที่่�งภายในและภายนอก	โดัยบรษิท่ี่ม่�งหล�อหลอมใหพ้ื้น่กงานเปน็	KAIZEN	Leader	คอื

การเป็นผ้้นำาการเปล่�ยนแปลงดั้วยนโยบายกิจำกรรม	Think	Big	Do	Best	ซึ่่�งประกอบไปดั้วย	5	เรื�อง	คือ

1.	 ส�งเสริม	“PTG	อย้�ดั่	ม่ส่ข”	โดัยม่การปร่บปร่ง	เปล่�ยนแปลง	อย�างย่�งยืน	และพื้ลิกสถ่านการณ์	โควิดั-19	ให้เป็นโอกาส

2.	 บรรล่เป้าหมายของฝ่่ายงานและส�วนงาน	ตามที่่�ไดั้ร่บมอบหมาย	

3.	 ปร่บปร่งกระบวนการ	Supply	Chain	ภายในให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้	เพื้ื�อลดัความส้ญเปล�าในกระบวนการให้หมดัไป	

4.	 สร้างว่ฒนธุรรม	การปร่บปร่งงานอย�างต�อเนื�องในองค์กรตามแนวที่าง	Do	Your	BEST	

5.	 สร้างที่่มคณะกรรมการและคณะที่ำางาน	เพื้ื�อส�งเสริมการดัำาเนินการกิจำกรรมไคเซึ่็นอย�างต�อเนื�องที่่กปี	

 

	 สำาหร่บข่�นตอนการคดิัคน้นวต่กรรมกระบวนการภายใตก้จิำกรรม	KAIZEN	น่�	พื้นก่งานจำะตอ้งเสนอแนวคดิัการปร่บปร่งกระบวนการที่่�

แปลกใหม�	และให้สอดัคล้องก่บเกณฑ์์การดัำาเนินงานในโซึ่�อ่ปที่าน	SCOR	Model	5	ดั้าน	คือ	Safety,	Quality,	Productivity,	Cost	และ	

Service	โดัยพื้น่กงานจำะต้องม่การนำาเสนอต�อคณะกรรมการเพื้ื�อที่ำาการต่ดัสินและลงมือปฏิิบ่ติต�อไป	โดัยบริษ่ที่คาดัหว่งว�าจำะม่การขยาย

ผลการดัำาเนนิงานของนวต่กรรมต�าง	ๆ 	ครอบคลม่ที่ก่พื้ื�นที่่�การใหบ้รกิารของ	พื้ท่ี่จ่ำ	่เพื้ื�อตอกยำ�าความพื้ยายามของบรษิท่ี่ในการเปน็องคก์ร

แห�งนว่ตกรรม	
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ผลกำารดูำาเนินงาน
 การสั่งเสัริมค่วามร้�ด�านนวัตกรรม 
	 ในปี	2564	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ส�งเสริมความร้้ดั้านนว่ตกรรมของบ่คลากรในองค์กร	 ที่่�งในส�วนของผ้้บริหารและพื้น่กงาน	 แม้ในสถ่านการณ์

การแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19	โดัยไดั้ม่การพื้่ฒนาความร้้ดั้านนว่ตกรรมอย�างต�อเนื�องให้ก่บพื้น่กงานในฝ่่ายงาน	Transformation	

และพื้น่กงานภายนอกฝ่่ายงานในหลากหลายระดั่บ	โดัยออกเเบบเป็นโครงการพื้่ฒนาบ่คลากรที่่�งที่่�ไดั้เร่ยนร้้จำากการเร่ยนในห้องเร่ยนและ 

การลงมือปฏิิบ่ติจำริงผ�านโครงการนว่ตกรรมต�าง	ๆ 	ซึ่่�งม่ผ้้เช้่�ยวช้าญจำากองค์กร	Start	up	และสถ่าบ่นต�าง	ๆ 	ที่่�ม่ช้ื�อเส่ยงเป็นผ้้คอยแนะนำา

ให้ความร้้	นอกจำากน่�	บริษ่ที่ย่งจำ่ดักิจำกรรมเพื้ื�อให้ความร้้ดั้านนว่ตกรรม	โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�

โครงกี่าร แนวที่างกี่ารดำาเนินงาน ผู้ลกี่ารดำาเนินงานปี 2564

Productivities  

initiative

• เพื้ิ�มที่่กษะของพื้น่กงานและยกระดั่บการปร่บปร่งผ�าน 

เครื�องมือต�าง	 ๆ	 รวมที่่�งการลงมือปฏิิบ่ติจำริง	 โดัยม่ผ้้บริหาร	

และฝ่่าย	 Process	 Transformation	 ที่ำาหน้าที่่�เป็นพื้่�เล่�ยง 

คอยใหค้ำาแนะนำาและเที่คนคิต�าง	ๆ 	มก่ารติดัตามความคืบหนา้	

ตรวจำสอบ	และรายงานผลเปน็ระยะเพื้ื�อใหพ้ื้น่กงานมก่ารเร่ยนร้้	 

ร�วมก่นระหว�างดัำาเนินโครงการ	และสามารถ่นำาไปประย่กต์ใช้้

และพื้่ฒนานว่ตกรรมที่่�สามารถ่นำากล่บมาใช้้ในการแก้ปัญหา	

สร้างค่ณค�า	และเพื้ิ�มม้ลค�าให้แก�องค์กรไดั้ในอนาคต	

• การว่ดัผลการดัำาเนินงานครอบคล่ม	3	 มิติ	 คือ	1).	 การเพื้ิ�ม 

รายได้ั	2).	 การลดัต้นที่่น	 และ	3).	 การสร้างความพื้่งพื้อใจำ

ให้ก่บล้กค้าภายในและภายนอก	เช้�น	ค่ณภาพื้	ความรวดัเร็ว	

และความพื้่งพื้อใจำ													

• ม่ ก า รคิ ดัค้ น โ ค ร งก า ร เพื้ื� อ ป ร่ บป ร่ ง

ประสิที่ธุิภาพื้ในการที่ำางาน	 94	 โครงการ		

ซึ่่�งม่โครงการที่่�ดัำาเนินการแล้วเสร็จำ	 76 

โครงการ	โดัยสามารถ่สร้างรายไดั้ให้บริษ่ที่	

12.48	 ล้านบาที่	 และสามารถ่ลดัต้นที่่น

ของบริษ่ที่	 29.93	 ล้านบาที่	 นอกจำากน่�ย่ง

ประหยด่ัค�าใช้้จำ�ายของบริษท่ี่ได้ัที่่�งสิ�น	12.17 

ล้านบาที่	

KAIZEN • จำ่ดัให้ม่การอบรมหล่กหล่กส้ตรพืื้�นฐานและหล่กส้ตรข่�นส้ง 

ของไคเซึ่็น	

• เปิดัโอกาสให้ที่่กหน�วยงานนำาส�งผลงานนว่ตกรรม	 KAIZEN 

แบ�งออกเป็น	5	ประเภที่	คือ

1.	 Genba Kaizen : การประดัิษฐ์หรือปร่บปร่งกระบวนการ

ที่่�ที่ำาไดั้อย�างรวดัเร็วและไม�ซึ่่บซึ่้อน	 ต้องไม�เป็นอ่ตโนม่ติ 

ที่่�งระบบ

2.		Project	Kaizen	:	โครงการประดัิษฐ์หรือปร่บปร่งระบบหรือ

กระบวนการ	โดัยที่ม่วิศวกร	น่กวิที่ยาศาสตร์หรอืที่ม่บริหาร

โครงการโดัยเป็นการบริหารข้ามฝ่่ายงาน

3.		Service	Kaizen	 :	 การปร่บปร่งระบบหรือวิธุ่การที่ำางาน	 

โดัยม่การวิเคราะห์หรือออกแบบระบบเพื้ื�อให้ไดั้ผลการ

บริการที่่�สะดัวก	รวดัเร็ว	และแม�นยำา

4.		Kaizen	for	innovation	:	การพื้่ฒนาปร่บปร่ง	เพื้ื�อให้เกิดั

นวต่กรรม	และสามารถ่เปิดัเผยได้ั	โดัยแสดังถ่ง่การประดิัษฐ์	

หรือปร่บปร่งที่่�ม่ความก้าวหน้า	 แปลกใหม�	 ม่ผลต�อธุ่รกิจำ	

อ่ตสาหกรรมหรือส่งคม

5.		Kaizen	suggestion	System	:	 การประดัิษฐ์หรือปร่บปร่ง

กระบวนการที่่�ที่ำาไดั้อย�างรวดัเ ร็วและง�าย	 ต้องไม�

เป็นอ่ตโนม่ติ	 หรือก่�งอ่ตโนม่ติ	 และไม�เป็นผลงานที่่�ม่ 

ความซึ่่บซึ่้อน

• ม่การติดัตามความคืบหน้าของผลงานผ� านกิจำกรรม 

“Clinic	Kaizen”

• ม่จำำานวนโครงการที่่�เข้าร�วมกิจำกรรมที่่�งหมดั	

139	 โครงการ	 ซึ่่�งสามารถ่ลดัต้นที่่นของ

บริษ่ที่ไดั้ที่่�งสิ�น	16.10	ล้านบาที่	

• ม่พื้น่กงานเข้าร�วมจำำานวน		772	คน

• จำ่ดัที่ำาระบบ Knowledge Management  

โดัยพื้น่กงานสามารถ่เข้าไปศ่กษาผลงาน

นว่ตกรรมในแต�ละปีย้อนหล่งผ�านระบบที่่�

ช้ื�อว�า KM Kaizen System
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ผู้ลปิระโยช่น์เช่ิงเศรษัฐกิจัจัากการสั่งเสัริมค่วามร้�ด�านนวัตกรรม

ต�นทุนที�ลดได�จัากการดำาเนินกิจักรรมสั่งเสัริมค่วามร้�นวัตกรรม (ล�านบาท)
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ผลงานนวัต่กำรรมดู้านความยั�งยืน 
	 ในปี	2564	 พื้่ที่่จำ่	 ม่การสน่บสน่นการคิดัค้นนว่ตกรรม	 โดัยม่ม้ลค�าการลงที่่นในโครงการ	 ที่่�งสิ�น	 จำำานวน	3,099,595บาที่	(ไม�รวม

โครงการ	บริการที่่กส่�งไดั้	และ	PAVITREE)	โดัยม่โครงการสำาค่ญดั่งน่�	

โครงกี่าร วัติิิิิิิิถิุประสงค์ ติิิิิิิิัวชี้่�วัด ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

นวัติิิิิิิิกี่รรมบริกี่าร (Service Innovation) 

Max Caravan • เพื้ิ�มช้�องที่างให้แก�กล่�มล้กค้า

ช่้มช้นในการเข้าถ่่งสินค้าที่่�ดั่ม่

ค่ณภาพื้ได้ัโดัยที่่�ไม�ต้องเดัินที่าง 

ออกจำากบ้าน	 ลดัความเส่�ยง 

การตดิัเชื้�อ	และประหยด่ัค�าใช้้จำ�าย

• ยอดัขายสินค้า • พื้่ที่่จำ่	นำาสินค้าจำากร้านสะดัวกซึ่ื�ก	Max	Mart	

ไปจำำาหน�ายให้ก่บล้กค้าตามสถ่านที่่�ต�างๆ	 

ผ�านรถ่บรรที่่กโมบายเคลื�อนที่่�	 เพื้ื�อให้กล่�ม

ลก้ค้าช่้มช้นสามารถ่เขา้ถ่ง่สนิค้าที่่�ดัม่ค่ณ่ภาพื้

ไดั้โดัยที่่�ไม�ต้องเส่�ยงต�อการติดัเชื้�อโควิดั-19	

โดัยปัจำจำ่บ่นม่รถ่ที่่�งหมดั	11	ค่น

• รายไดั้รวมปี	2564	จำำานวน	20	ล้านบาที่	

Oil Delivery  

Management 

System

• เพื้ิ� มประสิที่ ธิุภาพื้การขนส� ง

นำ�าม่นให้เร็วข่�น	 โดัยสามารถ่จำ่ดั 

ส� งนำ�า ม่นใ ห้ล้ก ค้าและสถ่าน่

บริการไดั้ถ่้กต้อง	 รวดัเร็ว	 เป็น

มาตรฐาน	 ม่ข้อม้ลแจ้ำงเตือน 

เมื�อรถ่นำ�าม่นออกจำากคล่งนำ�าม่น

• เวลาที่่�ลดัได้ัจำาก

การวางแผนจำด่ัสรร 

ออเดัอร์นำ�าม่นใส

• ลดัเวลาในการวางแผนจำด่ัสรรออเดัอรน์ำ�ามน่ใส	 

ผ�านระบบ	 Oil	Delivery	Management	

System	 จำำานวน	1.5	 ช้่�วโมง	(ก�อนปร่บปร่ง 

	5	ช้่�วโมง	หล่งปร่บปร่ง	3.5	ช้่�วโมง)
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โครงกี่าร วัติิิิิิิิถิุประสงค์ ติิิิิิิิัวชี้่�วัด ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

การบริการที่่กส่�ง

ไดั้	(Ordering	

Platform)	

• สร้างประสบการณ์ใหม�ๆ	 ให้

ก่ บล้ กค้ า 	 ผ� าน เค รื� อ งมื อที่่� 

อำานวยความสะดัวกให้ก่บการใช้้

บริการและสินค้าของบริษ่ที่

• หน้าร้านสามารถ่เตร่ยมสินค้าไว้

ล�วงหน้า	ล้กค้าไม�ต้องรอ	ลดัการ

เกิดัปัญหาการฉ้อโกง

• ย อ ดั ข า ย ผ� า น	 

Ordering	Platform

• เปิดับรกิาร	“ที่ก่ส่�งไดั”้	ผ�าน	LINE	Official	ของ

พื้่ที่่	โดัยแบ�งเป็น	3	ฟังก์ช้่น	คือ	1). สั�งจองหรือ

ซื้ื�อนํ�ามันล�วงหน้า	 จำากน่�นร่บ	 PIN	 เพื้ื�อแสดัง

ก่บพื้น่กงานที่่�สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 สามารถ่

ช้ำาระเงินล�วงหน้าไดั้เพื้ื�อความรวดัเร็ว	ปัจำจำ่บ่น

ที่ดัลองบรกิาร	16	สาขาในกร่งเที่พื้ฯ-ปรมิณฑ์ล	

2) สั�งกาแฟพันัธ์่ไทํยั่ล�วงหน้า ตอบสนองลก้คา้

กล่�ม	Grab	&	Go	ที่่�ไม�ต้องการรอคิวในร้าน

นาน	โดัยเฉพื้าะช้�วง	rush	hour	ยามเช้้า	เปิดั

บริการแล้ว	192	สาขา	จำากที่่�งหมดั	291	สาขา

ของกาแฟพื้น่ธ์ุ่ไที่ย	และ	3) สั�งซื้ื�อสนิคา้ใน Max 

Mart จัดูส�งแบบเดูลิเวอรี� จำ่ดัส�งฟร่ในระยะ	 

5	กม.จำากสาขา	ไม�ม่ข่�นตำ�า	บริการ	24	ช้่�วโมง	

(หรือตามภาคร่ฐกำาหนดัหากพื้ื�นที่่�น่�นๆ	 ย่งม่

เคอร์ฟิว)	ส�งไดั้ที่่กประเภที่รวมถ่่งนำ�าดัื�มแพื้็ก

นวัติิิิิิิิกี่รรมผู้ลิติิิิิิิิภัณ์ฑ์์ (Product Innovation) และนวัติิิิิิิิกี่รรมที่างธุรกี่ิจั (Business Innovation)

PAVITREE • สร้างม้ลค�าเพื้ิ�มให้ก่บผลผลิต

ที่างการเกษตรของไที่ย	 ต�อยอดั

งานวจิำย่	และพื้ฒ่นาอต่สาหกรรม

โอเลโอเคม่ออกเป็นผลิตภ่ณฑ์์

ส กิ น แ ค ร์ โ ดั ย ค น ไ ที่ ย ที่่� ไ ดั้

มาตรฐานระดั่บสากล

• ขยายขอบเขตการให้บริการแก�

ล้กค้ากล่�มใหม�จำากที่่�ธุ่รกิจำเดัิมม่	

ส้�กล่�มธุ่รกิจำ	Non-oil

• ความพื้่งพื้อใจำต�อ

ผลติภ่ณฑ์์

• ยอดัขายผลติภ่ณฑ์์

• เปิดัต่วธุ่รกิจำใหม�ในดั้าน	Health	&	Wellness	

โดัยนำาร�องผลิตภ่ณฑ์์ความงามภายใต้แบรนดั์	

PAVITREE	สกนิแครท์ี่่�สก่ดัจำากนำ�ามน่ปาลม์แดัง

ที่่�ปล้กในไที่ยดั้วยนว่ตกรรมข่�นส้งส่ดั	 ซึ่่�งใน

นำ�าม่นปาล์มแดังม่ปริมาณสารแคโรที่่นอยดั์ส้ง

กว�าแครอที่	30	เที่�า	และส้งกว�ามะเขือเที่ศถ่่ง	

200	 เที่�า	 สารต่วน่�ช้�วยในเรื�องการต้านอน่ม้ล

อิสระ	ซึ่่�งเป็นสาเหต่ของผิวเสื�อมสภาพื้ตามว่ย	

ผิวแห้งกร้าน	 ช้�วยป้องก่นแสง	 UV	ลดัอาการ

อ่กเสบ	 ผิวแสบแดัง	 ให้ผิวกล่บมาแข็งแรง	 

ช้่�มช้ื�น	และส่ขภาพื้ดั่ในระยะยาว	

• ได้ัร่บผลตอบร่บที่่�ดั่จำากล้กค้าและม่ผลการ

ดัำาเนินงานที่่�เป็นไปไดั้ในอนาคต	

Max	Pharmacy • ขยายช้�องที่างการเข้าถ่่งบริการ

ดั้านส่ขภาพื้มากข่�น	 ผ�านบริการ

แบบ ร้ านยาที่่� ง ออฟไลน์ ที่่� ม ่

หน้าร้าน	 และออนไลน์	 พื้ร้อม

บริการปร่กษาเภส่ช้กรฟร่	 ส�งยา

ถ่่งบ้าน	 และบริการดั้แลส่ขภาพื้ 

อื�นๆ

• ขยายขอบเขตการให้บริการแก�

ล้กค้ากล่�มใหม�จำากที่่�ธุ่รกิจำเดัิมม่	

ส้�กล่�มธุ่รกิจำ	Non-oil

• ยอดัขายของธุ่รกิจำ

• จำำานวนกรณ่ที่่� ให้

บริการ

• จำำา น ว น ล้ ก ค้ า ที่่�

ใ ช้้ บ ริ ก า รตรวจำ

ส่ขภาพื้	ณ	สถ่าน่

บริการ

• รายไดั้รวมปี	2564	จำำานวน		1,533,354	บาที่	

• จำำานวนกรณ่	(Case)	 ในการให้บริการ	4,698	

กรณ่

• จำ่ดับริการตรวจำส่ขภาพื้	ณ	สถ่าน่บริการนำ�าม่น	

PT	จำำานวน	7	สาขา	โดัยม่จำำานวนล้กค้าที่่�มาใช้้

บริการตรวจำส่ขภาพื้กว�า	200	ที่�าน
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โครงกี่าร วัติิิิิิิิถิุประสงค์ ติิิิิิิิัวชี้่�วัด ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

นวัติิิิิิิิกี่รรมกี่ระบวนกี่าร (Process Innovation) 

เครื�องตรวจำจำ่บ

ความคลื�อนไหว

เพื้ื�อป้องก่นการเติม

นำ�าม่นผิดั

• เพื้ื�อป้องก่นความเส่�ยงในการเติม

นำ�าม่นผิดั

• จำำานวนคร่�งในการ

เตมินำ�ามน่ผดิัลดัลง	

และลดัความเส่�ยง

ในการเติมนำ�าม่น

ผิดั

• การเติมนำ�าม่นผิดัในเขตเป็น	0	และความเส่�ยง

ลดัลงอย้�ในระดั่บที่่�สามารถ่ยอมร่บไดั้

ช่้ดัอ่ปกรณ์ล้างขวดั

เก็บต่วอย�างนำ�าม่น

• เพื้ิ�มสมรรถ่นะการล้างขวดัเก็บ

ต่วอย�างนำ�าม่นต�อว่น	สำาหร่บการ

ที่ดัสอบนำ�าม่นในห้องปฏิิบ่ติการ

• เพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้

ในการล้ า งขวดั

ต่วอย�าง	

• เพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้ในการล้างขวดัต่วอย�าง	จำาก	

11	ล่ง	เป็น	20	ล่ง	หรือคิดัเป็นร้อยละ	81.81

ถ่่งพื้่กนำ�าม่นดั้วย	

Ideas	ระบบ	 

Vacuum	

แบบเครื�องดั้ดัฝ่่่น

(บริษ่ที่	พื้่พื้่พื้่	กร่น	

คอมเพื้ล็กซึ่์	จำำาก่ดั)

• ลดัเวลาและข่�นตอนการเคลื�อน

ย้ายนำ�าม่น	 Reprocess	 และ	

นำ�ามน่ที่่�เหลือจำากการเกบ็ตว่อย�าง	

• ลดัปัญหานำ�าม่นหกร่�วไหลรอบ	ๆ 	

ถ่่ง	ซึ่่�งสามารถ่ปนเปื�อนส้�พื้ื�นดัิน	

• ลดัข่�นตอนในการ

ปฏิิบ่ติงาน	

• ประหย่ดัค�าใช้้จำ�าย

ในการดัำาเนินงาน 

• ประหย่ดัการใช้้เช้ื�อเพื้ลิง		600	บาที่ต�อเดัือน

• ลดัค�าใช้้จำ�ายพื้น่กงานในการปฏิิบ่ติงาน	600	

บาที่ต�อเดัือน

• ลดัสารเคม่ที่่�ใช้้จำาก	Lab	200	บาที่ต�อเดัือน

โครงกำาร Max Caravan

โครงกำาร Max Pharmacy โครงกำาร Max Pharmacy 

ผลิต่ภััณฑ์์ PAVITREE
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โครงกำารสำำาคัญ (Highlight Project) 
โค่รงการปิระดิษัฐ์เค่ร้�องกรองนำ�า โดยใช่�พัลังงานแสังอาทิตย์
วัติิิิิิิิถุิประสงค์

	 เพื้ื�อเป็นการส�งเสริมว่ฒนธุรรมการใช้้ที่ร่พื้ยากรธุรรมช้าติให้เกิดัประสิที่ธุิภาพื้ส้งส่ดัภายในองค์กรและ 

ลดัค�าใช้้จำ�ายในการใช้้นำ�าที่่�สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 จำากการสร้างสรรค์นว่ตกรรมที่่�ริเริ�มโดัยพื้น่กงานสถ่าน่บริการ	

PT	โดัยย่ดัหล่กการ	3R	-	Reduce,	Reuse,	Recycle

                                                                                                                                      

แนวที่างกี่ารดำาเนินงาน

	 เนื�องจำากสถ่าน่บริการนำ�ามน่ท่ี่�วประเที่ศภายใต้การบริหารของ	พื้ท่ี่จ่ำ	่มป่ริมาณการใช้้นำ�าอย้�ในปริมาณมาก	 

ซ่ึ่�งส�วนใหญ�เปน็นำ�าที่่�ใช้้แลว้ที่ิ�ง	ไม�ไดัน้ำากลบ่มาใช้้ใหม�	จำง่ไดัม้ก่ารคดิัคน้เครื�องกรองนำ�าที่่�มก่ลไกลการข่บเคลื�อน

ดั้วยพื้ล่งงานแสงอาที่ิตย์	และม่ประสิที่ธุิภาพื้ในการกรองหรือร่ไซึ่เคิลนำ�าล้างมือให้กล่บมาสะอาดั	และสามารถ่

นำามาหม่นเว่ยนใช้้ในการรดันำ�าต้นไม้	 และภายในห้องนำ�าที่่�สถ่าน่บริการอ่กคร่�ง	 ซึ่่�งเป็นการประหย่ดัค�าใช้้จำ�าย 

นำ�าประปาจำากปริมาณการใช้้นำ�าที่่�ลดัลง	

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน  

	 สืบเนื�องจำากปี	 2563	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ที่ำาการที่ดัลองใช้้เครื�องกรองนำ�าจำากพื้ล่งงานแสงอาทิี่ตย์ที่่�สถ่าน่

บริการนำ�าม่น	 สาขามโนรมย์	 จำ่งหว่ดัช่้ยนาที่	 พื้บว�าก�อนการดัำาเนินการม่ค�าใช้้จำ�ายนำ�าประปาจำำานวน	

6,090.08	 บาที่ต�อปี	 และหล่งดัำาเนินการ	 สามารถ่ลดัค�าใช้้จำ�ายนำ�าประปาจำำานวน	870	 บาที่ต�อปี	 ดั่งน่�น	

ในปี	2564	 พื้่ที่่จำ่	 จำ่งได้ัขยายผลโครงการไปย่งสถ่าน่บริการว่งน้อย	3	 จำ่งหว่ดัพื้ระนครศร่อย่ธุยา	 ซึ่่�งพื้บว�า 

สามารถ่นำานำ�ากลบ่มาใช้ใ้หม�ไดัป้ระมาณ	3,564	ลก้บากศเ์มตรต�อป	ีหรอื	297	ลก้บากศเ์มตรต�อเดัอืน	นอกจำากน่�	 

ย่งสามารถ่ลดัค�าใช้้จำ�ายนำ�าประปาของสถ่าน่บริการไดั้ประมาณ	8,910	บาที่ต�อเดัือน	หรือ	106,920	บาที่ต�อปี

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

1. อ่างล่างมือ 2. ที่่อ PVC 3. ติิิิิิิิะแกี่ลงกี่รอง 4. ปั�มนำ�า 5. ล้กี่ลอยไฟ้ฟ้้า 6. กี่ล่องควบคุมระบบ 7. เคร่องกี่รองนำ�า

8. แที่็งเกี่็บนำ�า 9. ปั�มส่งนำ�า 10. ชี้ักี่โครกี่ 11. วาล์วนำ�า 12. สปริงเกี่อร์ 13. แผู้งโซ่ล่าเซ่ลล์
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กี่ารบัริหาร 
ความสัมพันธุ์และ
ความรับัผิดำชอบั 
ติิิิิิิิ่อลูกี่ค้า

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 การเปล่�ยนแปลงของพื้ฤติกรรมผ้้บริโภคตามสภาวะ

ดั้านเศรษฐกิจำ	 ส่งคม	 และสิ�งแวดัล้อม	 ส�งผลให้	 พื้่ที่่จำ่	 

ต้องปร่บแผนในการดัำาเนินธุ่รกิจำอย้� เสมอ	 เพื้ื�อร่กษา

โอกาสในการเติบโตด้ัวยการตอบสนองต�อความต้องการ 

ของล้กค้าให้ไดั้อย�างหลากหลายและที่่�วถ่่ง	 และยกระดั่บ

ความพื้ง่พื้อใจำและความผก้พื้น่ของลก้คา้ดัว้ยการสรา้งสรรค์

นว่ตกรรมใหม�	 ๆ	 ที่่�เพื้ิ�มความสะดัวกสบายให้แก�ล้กค้า

ในการดัำาเนินช่้วิตวิถ่่ใหม�	 (New	Normal)	 อย�างแที่้จำริง	 

โดัยจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 

ส�งผลใหล้ก้คา้ม่ความสนใจำดัา้นสข่ภาพื้	และมพ่ื้ฤตกิรรมการ

บรโิภคสนิคา้และที่ำาธุร่กรรมการเงนิบนแพื้ลตฟอรม์ออนไลน์

เพื้ิ�มมากข่�น	ดัง่น่�น	บรษ่ิที่จำง่มก่ารปร่บต่วในการเพื้ิ�มช้�องที่าง

ออนไลน์ในการส่�งซึ่ื�อสินค้าภายใต้แบรนดั์	 PT	 สินค้าจำาก

ร้านสะดัวกซึ่ื�อ	MAX	Mart	และกาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	รวมที่่�งการ

พื้่ฒนาการให้บริการการผ�าน	 MAX	Service	 โดัยบริษ่ที่ไดั้

ม่การนำาข้อเสนอแนะของผ้้บริโภคมาวิเคราะห์เพื้ื�อประเมิน

ความต้องการ	 และปร่บปร่งการบริการและผลิตภ่ณฑ์์ให้

สามารถ่แก้ไขปัญหาและตอบโจำที่ย์ความต้องการของล้กค้า

มากยิ�งข่�นในอนาคต	

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ความพ้งพอใจัข้องกี่ลุ่มล้กี่ค้า 

ผู้้้ประกี่อบกี่ารสถิาน่บริกี่ารนำ�ามัน

ความพ้งพอใจัข้องกี่ลุ่มล้กี่ค้า 

ผู้้้บริโภค

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

>80%

>90%

85%

90.48%
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
	 พื้่ที่่จำ่	 ม่�งที่่�จำะเชื้�อมต�อความต้องการระหว�าง	 Online	 และ	

Offline	เข้าดั้วยก่น	(O2O	solution)	เพื้ื�อให้การวางแผนการตลาดั

สามารถ่ตอบโจำที่ย์ความต้องการของล้กค้าไดั้อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้

ส้งส่ดั	 รวมถ่่งการเพื้ิ�มเครือข�ายจำำานวนสมาช้ิกของบ่ตร	 PT	Max	

Card	เพื้ื�อพื้ฒ่นาสินค้าและการบริการให้ตรงกบ่ความต้องการของ

ล้กค้า	นอกจำากน่�	บริษ่ที่ย่�งม่�งยกระดั่บค่ณภาพื้ช้่วิตช้่มช้นดั้วยการ

เป็นศ้นย์กลางในการเชื้�อมต�อสินค้าและบริการของช่้มช้นก่บล้กค้า	

และสร้างงานในช่้มช้นจำากการขยายเครือข�ายของสถ่านบ่ริการเพื้ื�อ

ก�อให้เกิดัความ	“อย้�ดั่	ม่ส่ข”	อย�างครบวงจำร

ความรับผิดูชิอบต่�อผลิต่ภััณฑ์์ -ความป็ลอดูภััย
ข้องสิำนค้าและบริกำาร
	 พื้่ที่่จำ่	ม่�งม่�นประกอบกิจำการดั้านนำ�าม่นเช้ื�อเพื้ลิงที่่�ม่มาตรฐาน	

และค่ณภาพื้ด้ัานความปลอดัภ่ย	 โดัยใส�ใจำในการควบค่มค่ณภาพื้

นำ�าม่นต่�งแต�ข่�นตอนการร่บนำ�าม่นจำากโรงกล่�นนำ�าม่นจำนถ่่งมือ

ผ้้บริโภค	 ด้ัวยการประย่กต์ใช้้ระบบการบริหารค่ณภาพื้	 ISO	

9001:2015	 จำากสถ่าบ่นร่บรองมาตรฐานไอเอสโอ	 (MASCI)	

สำาหร่บกระบวนการร่บ	 จำ่ดัเก็บและจำ�ายผลิตภ่ณฑ์์นำ�าม่นเชื้�อเพื้ลิง	

ของคล่งนำ�าม่นที่่�ง	9	สาขาที่่�วประเที่ศ	ในส�วนของประก่นค่ณภาพื้	

บริษ่ที่ไดั้ร่บการร่บรองตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025:2017	 

จำากสำาน่กงานมาตรฐานผลติภณ่ฑ์อ์ต่สาหกรรม	(สมอ.)	รวมถ่ง่เขา้

ร�วมการเปร่ยบเที่่ยบผลการที่ดัสอบระหว�างห้องปฏิิบ่ติการที่ดัสอบ

ผลิตภ่ณฑ์์ปิโตรเล่ยม	(Thai	Petroleum	Laboratories	Correlation	 

Program)	 ซึ่่�งเป็นการสร้างความเชื้�อม่�นในผลการตรวจำสอบและ

ที่ดัสอบผลิตภณ่ฑ์ใ์นระด่ับประเที่ศ	นอกจำากน่�	บรษ่ิที่ยง่มน่โยบายใน

การบริหารจำด่ัการค่ณภาพื้	ความม่�นคง	ความปลอดัภ่ย	อาช่้วอนามย่	 

และสิ�งแวดัล้อม	เพื้ื�อให้สอดัคล้องตามกฎหมาย	รวมที่่�งข้อกำาหนดั	 

และมาตรฐานสากลอื�น	 ๆ	 ที่่�ใช้้ในการกำาก่บดั้แล	 ควบค่ม

กระบวนการปฏิิบ่ติงาน	 การปร่บปร่งการให้บริการ	 และการเพื้ิ�ม

ผลผลิตให้ดั่ยิ�งข่�นอย�างต�อเนื�อง	 ที่ำาให้ผ้้ปฏิิบ่ติงานเกิดัความ

ตระหน่กในการปฏิิบ่ติงาน	 เพื้ื�อจำ่ดัการความเส่�ยงและโอกาส

ดั้านค่ณภาพื้	 ความม่�นคง	 ความปลอดัภ่ย	 อาช่้วอนาม่ย	 และ 

สิ�งแวดัล้อม	 (QSSHE)	 ของบริษ่ที่	 ซึ่่�งเป็นองค์ประกอบสำาค่ญ 

ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ	เพื้ื�อให้ม่�นใจำไดั้ว�าบริษ่ที่ม่ระบบการดัำาเนินงาน

และการบริหารจำ่ดัการองค์กรที่่�แข็งแกร�ง	 และที่ำาให้ม่กรอบการ

ปฏิิบ่ติงานที่่�ช้่ดัเจำนข่�น	

มาตรฐานการบริการล้กค่�าภิายในสัถานีบริการ
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่กำาหนดัให้พื้น่กงานปฏิิบติ่ตามมาตรฐานการบริการ	5	

ข่�นตอน	และมก่ารควบคม่มาตรฐานการบริการ	ไดัแ้ก�	การควบคม่ 

มาตรฐานภายใน	 จำากผ้้จำ่ดัการสถ่าน่เขต	 และผ้้จำ่ดัการภาค	:	

Walk	the	store	/	Shift	Changes	Book	การควบค่มมาตรฐาน

ภายนอก	จำาก	Mystery	shopper	หรือ	Call	center	1614	และ

การประกวดัให้รางว่ล	พื้น่กงานที่่�ที่ำาดัแ่ละได้ัร่บคำาช้มจำากลก้ค้า	

เช้�น	กิจำกรรม	Best	of	customer	voices	เป็นต้น
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นโยบายและมาตรการการรักษัาค่วามปิลอดภัิยและ
ค่วามเปิ็นสั่วนตัวของล้กค่�า
	 พื้่ที่่จำ่	 ให้ความสำาค่ญ	 และเคารพื้ความเป็นส�วนต่ว

และตระหน่กถ่่งการค่้มครองข้อม้ลส�วนบ่คคล	 รวมถ่่งการ

ร่กษาความม่�นคงปลอดัภ่ยในข้อม้ลส�วนบ่คคล	 ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 และตามมาตรฐานสากล	 จำ่งได้ักำาหนดั 

นโยบายค่้มครองข้อม้ลส�วนบ่คคล โดัยม่ว่ตถ่่ประสงค์เพื้ื�อ 

ร่กษาความปลอดัภ่ยในข้อม้ลส�วนบ่คคลของล้กค้า	 ค้�ค้า	 

ค้�ส่ญญา	 พื้น่กงาน	 และบ่คคลต�าง	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้องก่บ 

กล่�มบริษ่ที่เพื้ื�อให้ม่�นใจำว�าข้อม้ลส�วนบ่คคลที่่�บริษ่ที่ได้ัเก็บ

รวบรวม	 ใช้้	 เปิดัเผย	 หรือโอนข้อม้ลส�วนบ่คคลไปย่งบ่คคล

ภายนอก	และ/หรอืต�างประเที่ศน่�น	ไดัร่้บความค่ม้ครอง	และ

เป็นไปตามกฎหมายค่้มครองข้อม้ลส�วนบ่คคล	 นอกจำากน่�	

ข้อม้ลที่างดั้านการตลาดั	 การส่�งซึ่ื�อและการให้บริการล้กค้า

จำะถ่้กเก็บไว้เป็นความล่บ	 และการเข้าถ่่งข้อม้ลสามารถ่เข้า

ถ่่งโดัยบ่คคลที่่�ไดั้ร่บสิที่ธุิเที่�าน่�น	ที่่�งน่�	หากจำะใช้้เปิดัเผย	หรือ 

ถ่�ายโอนข้อม้ลด่ังกล�าวไปย่งบ่คคลอื�น	 จำะต้องไม�เป็นการ

ละเมิดัสิที่ธุิตามกฎหมาย	และจำะต้องไดั้ร่บความยินยอมจำาก

บ่คคลผ้้เป็นเจำ้าของข้อม้ลล�วงหน้า

ผลกำารดูำาเนินงาน
การพััฒนาระบบและเทค่โนโลยีเพ้ั�อสันับสันุนค่วามสััมพัันธ์
กับล้กค่�า 
• การใช้้เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศในการเพื้ิ�มช้�องที่างบรกิาร	ผ�านการให้ 

บริการล่กษณะออนไลน์เพื้ื�อตอบโจำที่ย์ความต้องการล้กค้าที่่�

เดัินที่างไปย่งจำ่ดัให้บริการไม�ไดั้	 เนื�องจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�

ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19	และพื้่ฒนาปร่บปร่งการให้บริการ

ให้ตรงความต้องการผ�านการใช้้ข้อม้ลในอดั่ต	(Data	Driven)	

เช้�น	 บริการที่่กส่�งได้ั	 การจำ่ดัที่ำาโปรโมช่้นส�งเสริมการขายด้ัวย

การวิเคราะห์พื้ฤติกรรมเฉพื้าะกล่�มสมาช้ิก	 รวมที่่�งการพื้่ฒนา

เครื�องมือในการเพื้ิ�มจำ่ดัให้บริการสำาหร่บสมาช้ิก	PT	MAX	Card	

ขยายไปย่งธุ่รกิจำอื�น	ๆ 	และพื้่นธุมิตรดั้วยแนวคิดั	Co-creation

• การใช้้	 QR	payment	 ช้ำาระค�าบริการแบบไร้ส่มผ่ส	 โดัยที่่� 

ผ�านมาไดัม้ก่ารที่ดัสอบความปลอดัภ่ยของการช้ำาระเงนิแบบ	QR	

Payment	ก่บสถ่าบ่นการเงินต�าง	ๆ	ในที่่กกล่�มธุ่รกิจำ	และใน

สาขาต�าง	ๆ	ที่่�วประเที่ศ	โดัยนำาร�องใช้้ในเขตกร่งเที่พื้มหานคร	

ปริมณฑ์ล	 และจำ่งหว่ดัห่วเมืองใหญ�เป็นลำาดั่บแรก	 เพื้ื�อลดัการ

สม่ผส่เงินสดั	หรอืบต่รเครดิัตที่่�จำะเกิดัข่�นจำากการช้ำาระค�าสินคา้

และบริการในช้�วงการแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 และ 

เพื้ื�อสว่สดัภิาพื้ดัา้นสาธุารณสข่ของพื้นก่งานและลก้คา้เปน็สำาคญ่

• การพื้่ฒนาระบบ	 Customer	Relationship	Management	

(CRM)	เพื้ื�อจำ่ดัเก็บข้อม้ลแคมเปญ	กิจำกรรม	ข่�นตอนการที่ำางาน

ปัจำจำ่บ่น	 และผลสำารวจำความพื้่งพื้อใจำของล้กค้า	 พื้ร้อมที่่�งข้อ

เสนอแนะ	ไวใ้นแหล�งขอ้มล้กลางเดัย่วกน่	โดัยสามารถ่นำาขอ้มล้

ไปวิเคราะห์เพื้ื�อต�อยอดัการพื้ฒ่นาผลิตภณ่ฑ์แ์ละบริการ	รวมถ่ง่ 

คิดัค้นธุ่รกิจำใหม�เพื้ื�อตอบสนองต�อความต้องการของล้กค้ามาก

ข่�นในอนาคต

• ศ้นย์บริการล้กค้า	 (Call	Center)	 อ่พื้เดัตข้อม้ลแคมเปญ

ผลิตภ่ณฑ์์และบริการของแต�ละกล่�มธุ่รกิจำ	 อย�างสมำ�าเสมอผ�าน

ระบบ	CRM

• พื้่ฒนาระบบ	 Point	of	Sale	Automation	(POS)	 ให้ที่ำางาน

แบบอ่ตโนม่ติมากข่�นเพื้ื�อลดัการส่มผ่ส	 และการบ่นที่่กข้อม้ล

แบบ	Manual

https://investor.ptgenergy.co.th/storage/content/corporate-governance/downloads/corporate-governance-policy/2022/20220207-ptg-privacy-policy-th.pdf
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การจััดการค่วามสััมพัันธ์เพ้ั�อรักษัาล้กค่�าเดิมและเพิั�ม 
ล้กค่�าใหม่
• เปิดัต่วบ่ตรสมาช้ิก	PT	Max	Card	Plus	รายปี	โดัยล้กค้าจำะไดั้

ร่บสิที่ธิุประโยช้น์ที่่�หลากหลายตลอดัปี	 ซึ่่�งไม�ใช้�เพื้่ยงส�วนลดั

ราคานำ�าม่น	 แต�ย่งเป็นการร�วมมือก่บพื้่นธุมิตรร้านค้าช่้�นนำาที่่�

ตอบโจำที่ย์ความต้องการของล้กค้ามากยิ�งข่�น

• ดัำาเนินโครงการที่่กส่�งไดั้	 ส่�งนำ�าม่น	 กาแฟพื้่นธุ่์ไที่ยและสินค้า

จำากร้านสะดัวกซึ่ื�อ	Max	Mart	ผ�าน	Line	official	PT	Station

• การสม่ครสมาช้ิก	PT	Max	Card	แบบออนไลน์

• การสน่บสน่นการใช้้แต้มแลกส�วนลดัที่่�สอดัคลอ้งกบ่สถ่านการณ์	

เช้�น	ใช้้แต้มแลกส�วนลดั	Delivery,	Shopping	Online	

• การสน่บสน่นร�วมก่บกรมการค้าภายใน	 นำาสินค้าเกษตรมาจำ่ดั

รายการส�งเสริมการขายเพื้ื�อช้�วยกระจำายสินค้าส้�กล่�มสมาช้ิก	

PT	Max	Card

• โครงการ	PT	TAXI	TRANSFORM	เปล่�ยนเพื้ื�ออนาคต	ล้กค้าผ้้ข่บข่�

รถ่แที่ก็ซึ่่�	จำะไดัร่้บการตดิัต่�งอป่กรณใ์หม�ที่่�งหมดั	จำาก	NGV	เปน็	

LPG	และร่บสิที่ธุิ�ส�วนลดัในการซึ่ื�อแก๊ส	LPG	ที่่�งปี	

• โครงการ	PT	TAXI	แที่็กซึ่่�ส้้โควิดั	ซึ่่�งรถ่โดัยสารสาธุารณะแที่็กซึ่่�

ที่่�เข้าร�วมโครงการฯ	 จำะไดั้ร่บสิที่ธุิประโยช้น์จำากการติดัสื�อ 

สตกิเกอร์โฆ่ษณาบนตว่รถ่ตามที่่�บรษิท่ี่กำาหนดั	เปน็บต่รกำาน่ลใช้้

แที่นเงินสดั	ในร้ปแบบของเงินอิเล็กที่รอนิกส์	หรือ	E-voucher	

และ	ส�วนลดั	LPG	0.5	บาที่	ต�อลิตร

• การจำด่ัโปรโมช่้�นกระต่น้การขายในพืื้�นที่่�เชิ้งพื้าณิช้ย	์สำาหร่บกล่�ม

ล้กค้าพื้ื�นที่่�เช้ิงพื้าณิช้ย์ในสถ่าน่บริการ	 โดัยแบ�งเป็น	2	ร้ปแบบ	

คอื	โปรโมช่้�นที่ดัลองขายฟร่	2	เดัอืน	และที่ดัลองขายฟร่	1	เดัอืน

โดัยไม�ต้องที่ำาส่ญญา	จำนถ่่งสิ�นเดัือนธุ่นวาคม	2564

• เปิดัจ่ำดับริการพื้่กรถ่บรรที่่ก	 PT	Max	Camp	 โดัยร�วมก่บ 

กรมการขนส�งที่างบก	จำำานวน		41	สาขาที่่�วประเที่ศ	สำาหร่บพื้น่กงาน

ข่บรถ่บรรที่่กเข้าใช้้บริการจำอดัพื้่ก	 สน่บสน่นความปลอดัภ่ย 

ในการใช้้รถ่ใช้้ถ่นน	 นอกจำากน่�	 ผ้้ประกอบการขนส�งสินค้า 

ที่่�ไดั้ร่บรองมาตรฐาน	Q	Mark	จำำานวน	443	ราย	59,915	ค่น 

ที่่�วประเที่ศ	สามารถ่ร่บสิที่ธุิเข้าใช้้บริการฟร่
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การประเมิินความิพึึงพึอใจของลููกค้า 
	 พีทีจี	มีก�รประเมินคว�มพ่งพอใจของล้กค้�โดยแบุ่งเป็น	2	สุ่วน	คือ	

1. การประเมินกลุ่่�มลุู่กค้้าผูู้้บริโภค้ (End user)	 ณ์	 จุดให้บุริก�รโดยใชั้เทคนิคก�รประเมินแบุบุ	 Net	Promoter	Score	(NPS)	 

กล่�วคือ	เมื�อล้กค้�ที�เข้�ม�ใชั้บุริก�ร	ณ์	จุดให้บุริก�ร	และมีก�รสุะสุมแตำ้มแล้วเสุร็จ	จะมีก�รสุ่งแบุบุสุอบุถื�มไปยังล้กค้�ใน

กลุ่มที�เข้�ม�ใชั้บุริก�รที�สุถื�นีบุริก�ร	

2. การประเมินกลุ่่�มลุู่กค้้าผูู้้ประกอบการสถานีบริการ (Dealer Owned Dealer Operate: DODO) ก�รประเมินวิธีนี�จะประเมิน

คว�มพง่พอใจลก้ค�้กลุม่ผ้ป้ระกอบุก�รสุถื�นบีุรกิ�รโดยเฉพ�ะ	ซ้่�งเปน็ก�รประเมนิก�รใหบุ้รกิ�รจ�กฝ่�่ยง�นตำ�่ง	ๆ 	ที�ใหบุ้รกิ�ร

กลุ่มล้กค้�ผ้้ประกอบุก�รสุถื�นีบุริก�ร	ครอบุคลุม	ก�รขนสุ่งนำ��มัน	ก�รให้บุริก�รในคลังนำ��มัน	ก�รให้บุริก�รท�งบุัญชัี	เป็นตำ้น	

	 ทั�งนี�	เมื�อได้ผลก�รประเมินคว�มพง่พอใจของลก้ค้�แล้ว	พีทีจ	ีจะนำ�ม�เข้�สุ้ก่�รประมวลผล	 

และสุ่งผลก�รประเมินไปยังผ้้เกี�ยวข้องเพื�อปรับุปรุงก�รให้บุริก�รแก่กลุม่ลก้ค้�ต่ำอไป	โดยมี

ก�รนำ�ผลก�รประเมนิคว�มพง่พอใจม�พฒัิน�ร้ปแบุบุแคมเปญ	และก�รบุริก�รใหสุ้อดคลอ้ง

กับุสุิ�งที�ล้กค้�ตำ้องก�ร	 เชั่น	 ก�รพัฒิน�ร้ปแบุบุก�รให้บุริก�รภ�ยในสุถื�นีบุริก�ร	 รวมถื่ง

ก�รออกแบุบุกจิกรรมแคมเปญตำ�่ง	ๆ 	เชัน่	แคมเปญที�เกี�ยวกบัุก�รใชัแ้ตำม้เข�้รว่มกจิกรรม

พิเศษ์	หรือ	ก�รใชั้	E-Stamp	ในก�รแลกสุินค้�กลุ่มที�ระล่ก	เป็นตำ้น

ความพึงพอื่ใจขอื่งล้กค้า

ผู้ลการด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 2564 (%)2563 (%) 2564 (%)

คว�มพ่งพอใจของผ้้บุริโภค*	(End	user)	 90.60 90.00 90.00 

ร้อยละของล้กค้�ที�ตำอบุแบุบุสุอบุถื�มทั�งหมด 8.36 8.26 5.00

คว�มพง่พอใจของลก้ค�้ผ้ป้ระกอบุก�รสุถื�นบีุรกิ�ร*	(DODO) 81.85 85.00 80.00 

ร้อยละของล้กค้�ที�ตำอบุแบุบุสุอบุถื�มทั�งหมด 67.00 55.00 65.00

หม�ยเหตำุ	:	ผ้้บุริโภค	(End	User)	หม�ยถื่ง	ผ้้บุริโภคที�ม�ซ้ื�อหรือใชั้สุินค้�และบุริก�รภ�ยใตำ้แบุรนด์	PT	เชั่น	สุถื�นีบุริก�ร	PT	สุถื�นี	LPG	ร้�นก�แฟพันธุ์ไทย	 

และร้�นแก๊สุ	 PT	 และล้กค้�ผ้้ประกอบุก�รสุถื�นีบุริก�ร	 หม�ยถื่ง	 ล้กค้�แฟรนไชัสุ์	 Dealer	Owned	Dealer	Operated	(DODO)	 ซ้่�งบุริษ์ัทมีหน้�ที�ชั่วย 

ให้คำ�ปร่กษ์�ด้�นก�รบุริห�รจัดก�ร	และจัดห�นำ��มันเชัื�อเพลิงให้กับุล้กค้�แฟรนไชัสุ์

สถิิติิการร�องเรียนเก่�ยวกับความปลอดภััยและความเป็นส่วนตัิวของล้กค�า
พีทีจี	มีชั่องท�งในก�รรับุเรื�องร้องเรียนผ่�นชั่องท�งตำ่�งๆ	เชั่น	Call	Center	1614	หรืออีเมล	customer_service@pt.co.th	Facebook	

Fan	page	และ	Mobile	application	PT	Max	reward	โดยในปี	2564	สุ�ม�รถืสุรุปข้อร้องเรียนจ�กล้กค้�ได้ดังนี�	

ประเด็้น ผู้้้ร้อื่งเรียน  2563 (กรณ์ี)  2564 (กรณ์ี) 

• จำ�นวนก�รร้องเรียนที�สุำ�คัญด้�นก�ร

ละเมิดคว�มเป็นสุ่วนตำัวของล้กค้�และ

ก�รสุ้ญเสุียข้อม้ลล้กค้�

• ล้กค้�ร้องเรียนเองอย่�งเป็นร้ปธรรม 0 0

• ก�รร้องเรียนจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	 หรือเป็น

หน่วยง�นอิสุระที�ตำั�งข่�นตำ�มกฎหม�ย

0 0

• จำ�นวนเหตำุก�รณ์์ที�มีก�รรั�วไหล	ถื้กขโมยและก�รสุ้ญเสุียข้อม้ลล้กค้� 0 0
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กี่ารบัริหาร
ห่วงโซ่อุปที่าน 

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 จำากสถ่านการณ์ความข่ดัแย้งที่างการค้าระหว�าง

ประเที่ศสหร่ฐอเมริกาก่บประเที่ศจำน่	ต�อเนื�องด้ัวยสถ่านการณ์

การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 สร้างผลกระที่บ 

ต�อการบริหารห�วงโซึ่�อ่ปที่านต่�งแต�กระบวนการจำ่ดัซึ่ื�อ 

จำด่ัจ้ำาง	กระบวนการขนส�งนำ�ามน่และสินค้าของบริษท่ี่ในเครือ	

ที่ำาให้เกดิัการขาดัแคลนสนิคา้	หรอืมร่ะยะเวลาการส�งมอบที่่�

ยาวนานกว�าปกตใินสนิคา้หลายกล่�ม	โดัย	พื้ท่ี่จ่ำ	่ได้ัมก่ารหารอื

ร�วมก่บผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�มในการปร่บแผนการดัำาเนินงาน 

เพื้ื�อรองร่บก่บสถ่านการณ์ด่ังกล�าว	 โดัยม่การสื�อสารเรื�อง

การบริหารจำ่ดัการภายใต้สถ่านการณ์โควิดั-19	 ไปย่งค้�ค้า	 

การแจำ้งผลกระที่บในการส�งสินค้าเพื้ื�อวางแผนปริมาณ 

ความต้องการและแผนการขนส�งร�วมก่นก่บค้�ค้า	รวมถ่่งการ

จำ่ดัหาสินค้าจำากหลายบริษ่ที่ผ้้ผลิต	 การหาสินค้าที่ดัแที่น	

เพื้ื�อให้สามารถ่ส�งมอบสินค้าและบริการไดั้ที่่นตามกำาหนดั

และต�อเนื�อง	รวมถ่่งมก่ารปร่บเปล่�ยนร้ปแบบการจำด่ักิจำกรรม

ร�วมก่บค้�ค้าในแบบออนไลน์	 เช้�น	 การประช่้มออนไลน์ก่บ

ค้�ค้า	 การประช้่มออนไลน์ก่บผ้้ร่บเหมา	 เป็นต้น	 นอกจำากน่�	 

บริษ่ที่ย่งปร่บเปล่�ยนร้ปแบบการตรวจำประเมินค้�ค้าดั้าน 

สิ�งแวดัลอ้ม	สง่คม	และบรรษท่ี่ภิบาล	(Environment,	Social,	 

Governance:	 ESG)	 แบบระยะไกล	 (Remote	Audit)	 

โดัยใช้้เที่คโนโลย่เข้ามาช้�วยในการตรวจำประเมิน	 อย�างไร

ก็ตาม	 บริษ่ที่ย่งคงม่�งม่�นที่่�จำะบริหารห�วงโซึ่�อ่ปที่านให้

ม่ประสิที่ธุิภาพื้	 โดัยม่�งเน้นที่่�การบริหารและการสร้าง 

ความส่มพื้่นธุ์อ่นดั่ร�วมก่บค้�ค้า	 โดัยการสน่บสน่นค้�ค้าให้

ดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างม่จำริยธุรรม	 ตามระเบ่ยบและวิธุ่การ

จำ่ดัหาของบริษ่ที่	 เพื้ื�อประโยช้น์ดั้านการบริหารต้นที่่น	 

ดัา้นประสิที่ธุภิาพื้ในการดัำาเนนิงาน	ด้ัานการเสริมสรา้งความ

สามารถ่ในการแข�งข่นของบริษท่ี่	รวมถ่ง่การสน่บสน่นให้ค้�คา้ 

ดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างม่ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	 ช่้มช้นและ 

สิ�งแวดัล้อม	เพื้ื�อร�วมกน่นำาพื้าธุ่รกิจำไปส้�การเติบโตอย�างย่�งยืน

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

สัดส่วนค้่ค้ารายสำาคัญ่สะสมท่ี่� 

รับที่ราบจัรรยาบรรณ์ธุรกี่ิจั 

สำาหรับบริษัที่ค้่ค้า

ค้่ค้ารายสำาคัญ่ท่ี่�ได้รับกี่าร 

ติิิิิิิิรวจัประเมินด้านสิ�งแวดล้อม 

สังคม และบรรษัที่ภิบาล (ESG)

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

>80%

≥10 ราย

100%

12 ราย
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
กลยุทธ์และระบบบริหารจััดการการจััดซี้�อ 
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่มน่โยบายในการจำด่ัหาและคด่ัเลือกค้�คา้	ซึ่่�งรวมถ่ง่	ผ้้ผลติ	 

ผ้้ประกอบการ	ผ้้จำำาหน�าย	ผ้้แที่นจำำาหน�าย	ผ้้ให้บริการ	หรือผ้้ร่บจำ้าง	

อย�างม่ระบบ	เป็นธุรรม	โปร�งใส	และสน่บสน่นค้�ค้าให้ดัำาเนินธุ่รกิจำ

อย�างม่จำริยธุรรม	 โดัยไดั้กำาหนดัข่�นตอนการปฏิิบ่ติงานสำาหร่บการ 

จำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจ้ำาง	 การประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของผ้้ค้าหล่งส�งมอบ

สินค้าและบริการ	เพื้ื�อให้ม่�นใจำว�าการซึ่ื�อสินค้า	การว�าจำ้างเหมาช้�วง	 

และการจำ้างงานบริการ	 เป็นไปอย�างถ่้กต้องเหมาะสมตาม 

หล่กเกณฑ์์ที่่�กำาหนดัไว้	 โดัยบริษ่ที่กำาหนดัให้ผ้้ขายและผ้้ให้บริการ

ปัจำจำ่บ่นที่่�อย้�ในบ่ญช่้รายชื้�อของผ้้ขายหรือผ้้ให้บริการที่่�อน่ม่ติแล้ว	

(Approved	Supplier	List)	ต้องไดั้ร่บการประเมินศ่กยภาพื้ในการ

จำด่ัซึ่ื�อจำด่ัจ้ำางอย�างสมำ�าเสมอ	นอกจำากน่�	บรษิท่ี่ไดัม่้การพื้ฒ่นาระบบ

การขออน่ม่ติการจำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจำ้างพื้ิเศษ	 ในกรณ่ที่่�ม่การจำ่ดัซึ่ื�อแบบเร�ง

ดั�วน	 และระบบบริหารจำ่ดัการการจำ่ดัซึ่ื�อ	(Vendor	Relationship	

Management:	VRM)	 เพื้ื�อสน่บสน่นข้อม้ลการจำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจ้ำาง 

ในที่ก่	ๆ 	ดัา้น	โดัยค้�คา้สามารถ่ตรวจำสอบคำาส่�งซึ่ื�อ	รายงานการขาย	 

ข้อม้ลที่างบ่ญช่้	 สถ่านะการร่บ-ส�งมอบสินค้า	 และสื�อสาร 

ข้อม้ลข�าวสารต�าง	ๆ	ระหว�างค้�ค้าก่บบริษ่ที่

แนวทางการบริหารจััดการห่วงโซี่อุปิทานอย่างยั�งย้น
จัรรยาบรรณ์ค้่ค้าเพ่อกี่ารพัฒนาธุรกี่ิจัอย่างยั�งยืน

	 พื้่ที่่จำ่	กำาหนดัจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บบริษ่ที่ค้�ค้า	(Supplier	

Code	of	Conduct)	 เพื้ื�อให้ค้�ค้าใช้้เป็นแนวที่างการปฏิิบ่ติในการ

ดัำาเนินธุ่รกิจำ	 สอดัคล้องก่บข้อกำาหนดักฎหมาย	 และจำรรยาบรรณ

ของบริษ่ที่	 ตลอดัจำนแนวปฏิิบ่ติที่่�ดั่	 ซึ่่�งจำะช้�วยผล่กด่ันให้ค้�ค้า 

ของบริษ่ที่ดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างม่จำริยธุรรม	 คำาน่งถ่่งสิที่ธุิมน่ษยช้น	 

ม่ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	ช้่มช้น	และสิ�งแวดัล้อม	รวมถ่่งปฏิิบ่ติ

ตามมาตรฐานความปลอดัภ่ย	 อาช่้วอนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อม	 

เพื้ื�อสร้างความย่�งยืนในการดัำาเนินธุ่รกิจำตลอดัที่่�งห�วงโซึ่�อ่ปที่าน	 

ยกระดับ่ข่ดัความสามารถ่ที่างการแข�งข่น	และเสรมิสรา้งการเตบิโต

ในระยะยาวไปด้ัวยก่นอย�างย่�งยนื	ที่่�งน่�	บรษิท่ี่ได้ัม่การสื�อสารจำรรยา

บรรณธุ่รกจิำสำาหร่บบรษิท่ี่ค้�คา้	(Supplier	Code	of	Conduct)	รวมถ่ง่ 

นโยบายการต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช่้�นให้แก�ค้�ค้าในธุ่รกิจำนำ�าม่น	

และธุ่รกิจำ	Non-oil	ในกล่�มค้�ค้าหล่กไดั้ร่บที่ราบ	เพื้ื�อให้ค้�ค้าใช้้เป็น

แนวปฏิิบ่ติในการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างม่จำริยธุรรม	 และครอบคล่มใน

ประเดั็นดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	 ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	 ช่้มช้นและ 

สิ� งแวดัล้อม	 รวมถ่่งปฏิิบ่ติตามมาตรฐานความปลอดัภ่ย	 

อาช่้วอนาม่ยและสิ�งแวดัล้อม	 โดัยบริษ่ที่ม่การติดัตามการปฏิิบ่ติ

ตามจำรรยาบรรณการดัำาเนินธุ่รกิจำของค้�ค้า	 (Supplier	Code	of	

Conduct)	ผ�านการเย่�ยมช้มสถ่านประกอบการของค้�คา้	(Site	Visit)	

ควบค้�ก่นไปดั้วย

	 นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ได้ัพื้่ฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 

ในระยะที่่�	2	(VRM	Phase	II)	 เพื้ื�อมาช้�วยสน่บสน่นในการดัำาเนิน

การดั้านความย่�งยืนร�วมก่บค้�ค้า	 โดัยม่การปร่บปร่งระบบให้ม่ 

ความที่น่สม่ยข่�น	ม่การนำาข่�นตอนใหม�ๆ 	มาที่ดัแที่นการที่ำางานแบบ

เดิัม	 อาที่ิ	 การประเมินการให้บริการ	 online	 เมื�อม่การร่บสินค้า	 

การจำด่ัที่ำา	E-Catalog	เพื้ื�อสน่บสนน่หน�วยงานผ้ข้อซึ่ื�อ	ในการเลอืก

ซึ่ื�อสินค้าให้ถ่้กต้องตรงตามความต้องการ	และสามารถ่เช้ื�อมต�อไป 

สร้างใบขออน่ม่ติซึ่ื�อ	(PR)	 และใบส่�งซึ่ื�อ	(PO)	 ไดั้	 รวมที่่�งกำาหนดั

ให้ม่การนำาจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บบริษ่ที่ค้�ค้า	(Supplier	Code	

of	Conduct)	และแบบประเมินตนเองของค้�ค้าในดั้านสิ�งแวดัล้อม	

ส่งคม	 และบรรษ่ที่ภิบาล	(ESG)	 เข้าระบบ	 เพื้ื�อให้ค้�ค้ารายใหม�	

ไดั้ที่ำาการประเมินก�อนม่การจำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจำ้างก่บบริษ่ที่	 รวมถ่่งค้�ค้า

รายปัจำจำ่บ่นไดั้ม่การประเมินตามรอบระยะเวลาที่่�กำาหนดั	 ซึ่่�งการ

พื้่ฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศด่ังกล�าว	 เป็นการนำาเที่คโนโลย่

เข้ามาช้�วยปร่บปร่งกระบวนการที่ำางานและเพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้ 

ในกระบวนการจำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจ้ำาง	 รวมถ่่งอำานวยความสะดัวกให้ก่บ 

ค้�ค้ามากข่�นดั้วย

กี่ารกี่ำาหนดกี่ลุ่มและวิเคราะห์ค้่ค้าสำาคัญ่ (Critical Tier 1 

Suppliers) 

	 พื้ท่ี่จ่ำ	่ได้ัพื้ฒ่นากระบวนการบริหารความเส่�ยงในห�วงโซึ่�อป่ที่าน	

ครอบคลม่ค้�ค้ากล่�มธุร่กจิำนำ�ามน่และธุ่รกจิำ	Non-oil	โดัยมก่ารดัำาเนิน

การจำำาแนกกล่�มค้�คา้ออกเปน็ค้�คา้ที่่�ที่ำาธุร่กจิำกบ่บริษท่ี่โดัยตรง	(Tier	1	

Suppliers)	ค้�ค้าสำาค่ญของบริษ่ที่โดัยตรง	(Critical	Tier	1	Suppliers)	

และค้�ค้าสำาค่ญที่่�ไม�ได้ัที่ำาธุร่กจิำกบ่บรษิท่ี่โดัยตรง	(Critical	Non-tier	1	 

Suppliers)	โดัยเกณฑ์์ในการวิเคราะห์กำาหนดัไว้ดั่งน่�	

1.	ปริมาณยอดัการส่�งซึ่ื�อ

2.	ความสำาค่ญของสินค้า/บริการต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่	

3.	ระดั่บของการพื้่�งพื้าค้�ค้า	หรือการที่ดัแที่นก่นของสินค้า

กี่ารประเมินความเส่�ยงด้าน ESG และกี่ารติิิิิิิิรวจัประเมินค้่ค้า

	 พื้่ที่่จำ่	 ม่การประเมินความเส่�ยงด้ัานความย่�งยืนของค้�ค้าที่่�

ดัำาเนนิธุ่รกจิำก่บบริษ่ที่	ซึ่่�งครอบคลม่ค้�คา้กล่�มธุ่รกจิำนำ�ามน่	และธุ่รกจิำ	

Non-oil	 ตามเกณฑ์์การประเมินความเส่�ยงด้ัานความย่�งยืนที่่�งใน

มิติโอกาสเกิดัและผลกระที่บจำากความเส่�ยงดั้าน	 ESG	 ครอบคลม่

ประเดั็นดั้านเศรษฐกิจำ	 ส่งคมและสิ�งแวดัล้อม	 อาที่ิ	 ความเส่�ยง

จำากการดัำาเนินธุ่รกิจำของค้�ค้าที่่�อาจำส�งผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อม	 

ความเส่�ยงจำากสถ่านที่่�ปฏิิบ่ติงานหรือโรงงานสร้างผลกระที่บ 

ต�อช้่มช้นโดัยรอบ	 ความเส่�ยงจำากการส�งมอบสินค้า/บริการไม�ที่่น

ตามกำาหนดั	เป็นต้น	
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	 เมื�อได้ักล่�มค้�ค้าที่่�มร่ะด่ับความเส่�ยงสง้และสง้มาก	บริษท่ี่จำะดัำาเนนิ

การเข้าตรวจำประเมนิค้�ค้าด้ัานสิ�งแวดัล้อม	 สง่คม	 และบรรษท่ี่ภบิาล	 

(ESG	Audit)	 เพื้ื�อให้สามารถ่ม่�นใจำได้ัว�าความเส่�ยงที่่�พื้บได้ัร่บการ

บริหารจำ่ดัการอย�างเหมาะสม	 โดัยม่หน�วยงานที่่�เก่�ยวข้องในการ

ดัำาเนินงานดั้าน	 ESG	 อาที่ิ	 ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม	

ฝ่่ายบริหารที่ร่พื้ยากรบ่คคล	 ฝ่่ายกำาก่บดั้แลกิจำการ	 ฝ่่ายประก่น

และบริหารระบบค่ณภาพื้	 และหน�วยงานจำ่ดัซึ่ื�อของที่่กหน�วยธุ่รกิจำ	

ดัำาเนินการเข้าตรวจำประเมินค้�ค้า	(ESG	Audit)	 ซึ่่�งเป็นการตรวจำ

ประเมินการปฏิิบ่ติงานของค้�ค้าตามจำรรยาบรรณค้�ค้าที่่�บริษ่ที่

กำาหนดัไว้	และเย่�ยมช้มสถ่านประกอบการ	 รวมถ่่งการดัำาเนินงาน

ของค้�ค้า	 โดัยจำะดัำาเนินการตรวจำประเมินค้�ค้า	(ESG	Audit)	 ใน 

กล่�มค้�ค้าสำาค่ญของบริษ่ที่โดัยตรง	(Critical	Tier	1	Suppliers)	และ

กล่�มค้�ค้าที่่�ม่การประเมินความเส่�ยงแล้วอย้�ในระด่ับความเส่�ยงส้ง

และส้งมาก	 เพื้ื�อร�วมก่นบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงที่่�อาจำเกิดัข่�นจำาก

ค้�ค้าให้เติบโตร�วมก่นอย�างย่�งยืน	 ที่่�งน่�	 หากเป็นค้�ค้ารายเดัิมที่่�ไดั้

ตรวจำประเมินไปในปีที่่�ผ�านมา	 จำะเพื้ิ�มการตรวจำติดัตามประเดั็น

ที่่�เป็นข้อส่งเกตและโอกาสในการปร่บปร่งจำากการตรวจำประเมิน 

ในปีที่่�ผ�านมาดั้วย

การจััดกลุ่มค้่่ค่�า
• ม้ลค่ากี่ารสั�งซ่ื�อสินค้า / บริกี่าร

• ความสำาคัญ่ข้องสินค้า /  

บริกี่ารติิิิิิิิ่อกี่ารดำาเนินธุรกี่ิจัข้องบริษัที่

• กี่ารพ้�งพาค้่ค้า

การปิระเมินค่วามเสัี�ยง
ประเมินความเส่�ยงด้านความยั�งยืนกี่ับค้่ค้า 

ติิิิิิิิามเกี่ณ์ฑ์์ ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม  

และบรรษัที่ภิบาล

การจััดการค่วามเสีั�ยง
• Site Visit

• Audit
ค้่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยงระดับส้ง

กระบวนการบริหารค่วามเสีั�ยงห่วงโซี่อุปิทาน

ค่ำาจัำากัดค่วามของค้่่ค่�าที�มีค่วามเสีั�ยงด�านค่วามยั�งย้นในระดับส้ัง

เศรษฐกี่ิจั สังคม สิ�งแวดล้อม

• ม้ลค�าความเส่ยหายโดัยเฉล่�ยต่�งแต�	5	-	8	

ล้านบาที่

• กระที่บต�อการดัำาเนนิธุร่กจิำ	1	ธุร่กจิำ	ที่ำาให้

ธุ่รกิจำไม�เติบโต	อย�างม่น่ยสำาค่ญ

• ม่การกระจำายข�าวเก่�ยวก่บการกำาก่บ 

ดั้แลกิจำการของบริษ่ที่ที่่�วประเที่ศผ�านสื�อ

ต�างๆ	อย�างรวดัเร็วเป็นเวลา	2	ว่นติดัต�อ

ก่น	ซึ่่�งอาจำส�งผลกระที่บเช้งิลบต�อชื้�อเสย่ง

ของบริษ่ที่ฯ

• ม่ผลกระที่บต�อผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยที่่�เก่�ยวข้อง

มากกว�า	1	กล่�มข่�นไป

• พื้น่กงานที่่พื้พื้ลภาพื้

• ควบค่มหรือบรรเที่าผลกระที่บให้กล่บส้�

สภาวะปกติไดั้ในระยะเวลา	3-5	ปี

• เกิดัการร้องเร่ยนจำากช้่มช้นใกล้เค่ยง

• ส�งผลกระที่บถ่่งองค์กรอื�นที่่�ปฏิิบ่ติงาน 

ร� ว ม ก่ น ห รื อ ที่ำ า ใ ห้ ผิ ดั ก ฎ ห ม า ย	 

หรือพื้่นธุส่ญญาที่่�ต้องปฏิิบ่ติตาม	

• ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว�า	 

1	เดัือนข่�นไป
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ผลกำารดูำาเนินงาน

ผู้ลการกำาหนดกลุ่มและวิเค่ราะห์ค่้่ค่�าสัำาค่ัญ ปิี 2564

ผู้ลการปิระเมินค่วามเสีั�ยงด�านค่วามยั�งย้นของค้่่ค่�า 

ผู้ลการดำาเนินการวิเค่ราะห์ค่่าใช่�จั่าย ค่่าใช่�จั่ายจัำาแนกตามปิระเภิทธุรกิจั 

ผู้ลกี่ารกี่ำาหนดกี่ลุ่มและวิเคราะห์ค้่ค้าสำาคัญ่

กี่ารประเมินความเส่�ยงค้่ค้าที่่�ที่ำาธุรกี่ิจักี่ับบริษัที่โดยติิิิิิิิรง

ค้่ค้าที่่�ที่ำาธุรกี่ิจักี่ับบริษัที่โดยติิิิิิิิรง  

(Tier 1 Suppliers)

ค่าใชี้้จั่ายกี่ารจััดซ่ื�อ 

(พันล้านบาที่)

ค่าใชี้้จั่ายกี่ารจััดซ่ื�อ 

(พันล้านบาที่)

ค้่ค้าสำาคัญ่ข้องบริษัที่โดยติิิิิิิิรง  

(Critical Tier 1 Suppliers)

ค้่ค้าสำาคัญ่ที่่�ไม่ได้ที่ำาธุรกี่ิจักี่ับบริษัที่โดยติิิิิิิิรง  

(Critical Non-tier 1 Suppliers)

1,071
ราย

33
ราย

12
ราย

100
สำัดูสำ�วนยอดูซื�อ
(ร้อยละ)

69
สำัดูสำ�วนยอดูซื�อ
(ร้อยละ)

ป็ี 2562

13.17 ธุรกำิจน้ำามัน

17.97 

ธุรกำิจ Non-oil

4.7 

ป็ี 2563

11.91 
ป็ี 2564

22.68 

ป็ี 2564

ค้่ค้าที่่�ที่ำาธุรกี่ิจักี่ับบริษัที่โดยติิิิิิิิรงได้รับกี่ารประเมิน

ความเส่�ยงด้านความยั�งยืน (Tier 1 Suppliers)

ค้่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยง 

ในระดับส้ง

ผลกำารดูำาเนินงาน 

149
ราย

ผลกำารดูำาเนินงาน 

9.39
%
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ผู้ลการตรวจัปิระเมินค้่่ค่�าด�าน ESG 
	 บริษท่ี่ไดัด้ัำาเนนิการตรวจำประเมินค้�คา้ดัา้น	ESG	แบบระยะไกล	

(ESG	e-Audit	หรอื	Remote	Audit)	จำำานวน	12	ราย	จำากเปา้หมาย 

ที่่�กำาหนดัไว้จำำานวน	10	ราย	จำากการเข้าตรวจำพื้ื�นที่่�ปฏิิบ่ติงานของ 

ค้�คา้สำาคญ่ของบรษิท่ี่โดัยตรง	(Critical	Tier	1	Suppliers)	และค้�คา้ที่่�ม ่

ความเส่�ยงส้งพื้บประเดั็นความเส่�ยงดั้านความย่�งยืน	 ไดั้แก�	เรื�อง

การดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�อาจำส�งผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อม	 การปฏิิบ่ติ

ตามกฎหมายแรงงาน	 รวมถ่่งความปลอดัภ่ยและอาช่้วอนาม่ย	

เป็นต้น	ที่่�งน่�	ในการตรวจำประเมินค้�ค้าดั้าน	ESG	บริษ่ที่ไดั้ร�วมให้ 

คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในการพื้่ฒนากระบวนการดัำาเนินงาน 

ด้ัาน	ESG	เพื้ื�อเสรมิสร้างศก่ยภาพื้ในการพื้ฒ่นาความย่�งยนืให้แก�บรษิท่ี่ 

ค้�ค้า	 และนำาไปเป็นแนวที่างในการดัำาเนินงานดั้านความย่�งยืน	 

อ่กที่่� ง	 บริ ษ่ที่ค้�ค้ าย่ งไดั้แบ�งปันและให้คำาแนะนำา เก่� ยวก่บ 

แนวที่างการดัำาเนนิงาน	ที่ำาให้ที่ม่งานของบรษิท่ี่ได้ัเร่ยนร้	้เพื้ื�อการพื้ฒ่นา 

และปร่บปร่งกระบวนการของบริษ่ที่ไดั้อ่กดั้วย	 ซึ่่�งถื่อเป็นการแบ�ง

ปันประสบการณ์ที่ำางานและสร้างความส่มพื้่นธ์ุที่่�ดั่ต�อก่น	 เพื้ื�อให้

สามารถ่ดัำาเนินธุ่รกิจำร�วมก่นและเติบโตร�วมก่นอย�างย่�งยืนต�อไป

การพััฒนาค่วามสััมพัันธ์กับค้่่ค่�า 
	 พื้่ที่่จำ่	 ม่�งส�งเสริมและสร้างความส่มพื้่นธุ์ที่่�ดั่	 สร้างการม่ส�วน

ร�วมกบ่ค้�คา้ที่่�งรายใหญ�และรายย�อยอย�างต�อเนื�อง	ไม�ว�าจำะเป็นการ

ประช่้มหารือถ่่งแนวที่างการดัำาเนินงานร�วมก่น	 การประช่้มช่้�แจำง

ข่�นตอนการที่ำางานที่่�ม่การเปล่�ยนแปลง	 และร่บฟังความคิดัเห็น	 

ข้อเสนอแนะจำากกล่�มค้�ค้า	

• เนื�องจำากเกิดัสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของไวร่สโควิดั-19	

ที่ำาให้ฝ่่ายจำ่ดัซึ่ื�อไม�สามารถ่จำ่ดัประช่้มก่บค้�ค้า/ผ้้ร่บเหมาเป็น 

กล่�มใหญ�ได้ั	 จำ่งม่การปร่บร้ปแบบการจำ่ดัประช่้มผ้้ร่บเหมา

เป็นการประช่้มระยะไกลผ�าน	 Video	Conference	 เพื้ื�อให้

สามารถ่ส�งมอบสินค้าและบริการไดั้ที่่นตามกำาหนดั	

• สื�อสารและแจ้ำงผลกระที่บในการส�งสินคา้ที่่�เกิดัจำากสถ่านการณ์

การแพื้ร�ระบาดัของไวร่สโควิดั-19	 เพื้ื�อวางแผนปริมาณ 

ความต้องการใช้ง้านและแผนการขนส�งร�วมกน่	เพื้ื�อให้สามารถ่

ส�งมอบสินค้าและบริการให้ที่่นตามกำาหนดั	

• สื�อสารนโยบายการต�อต้านการที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�น	 นโยบาย 

งดัให้หรือร่บของขว่ญ	 และจำรรยาบรรณธุ่รกิจำให้ก่บค้�ค้า 

ที่่กราย	 โดัยค้�ค้าที่่�ม่น่ยสำาค่ญตามเกณฑ์์ที่่�กำาหนดัจำะกำาหนดั

ให้ม่การลงนามร่บที่ราบจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บบริษ่ที่ 

ค้�ค้า	เพื้ื�อให้ค้�ค้าใช้้เป็นแนวที่างในการปฏิิบ่ติให้สอดัคล้องก่บ

นโยบายของบริษ่ที่

• แบ�งปันประสบการณ์	(Knowledge	Sharing)	และแนวปฏิิบ่ติ

ของ	กล่�มบรษ่ิที่	พื้ท่ี่จ่ำ	่เอน็เนอย	่จำำากด่ั	(มหาช้น)	ในการดัำาเนนิ

งานดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 สิที่ธุิมน่ษยช้นและแรงงาน	

ความปลอดัภ่ยและอาช่้วอนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อม	 โดัยจำ่ดั

กิจำกรรม	knowledge	sharing	 ในห่วข้อ	PTG	Knowledge	

Sharing	:	ESG	for	Sustainability	through	the	Supply	Chain	

ร�วมก่บบริษ่ที่ค้�ค้าของที่่กหน�วยธุ่รกิจำ	 จำำานวน	21	 ราย	 ผ�าน 

ช้�องที่าง	online	โดัยใช้	้Video	Conference	เพื้ื�อเป็นการแบ�ง

ปันประสบการณ์การดัำาเนินงานและร�วมก่นพื้่ฒนาการดัำาเนิน

งานดั้านสิ�งแวดัล้อม	ส่งคม	และบรรษ่ที่ภิบาล	(Environment,	

Social,	Governance:	ESG)	 ให้ก่บบริษ่ที่ค้�ค้า	 เพื้ื�อดัำาเนิน

ธุ่รกิจำร�วมก่นอย�างย่�งยืน
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Over 20 years ago, on 21st, 1988, we started as Paktai Chueplerng 
Company Limited. Our mission was to operate tank farms and 
distribute gas for the community, the fishing industry and factories, 
starting from the south of Thailand. Later, the name was changed 
to PTG Energy Public Company Limited and our business shifted to 
provide high quality ready-made gas under the brand PT. From 
two tank farms, Chumporn Tank Farm in Chumporn Province and 
Mae Klong Tank Farm in Samut Songkhram Province. 
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Over 20 years ago, on 21st, 
1988, we started as Paktai 
Chueplerng Company Limited. 
Our mission was to operate tank 
farms and distribute gas for the 
community, the fishing industry 
and factories, starting from the 
south of Thailand. Later, the 

เพ�อเพ่ิม

โอกาส
กับชุมชน

ของเรา
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มุง่ข้บัเคล่อนองค์กี่รให้มป่ระสทิี่ธภิาพ ปลอดภยั เป็นธรรม และ

สร้างข้่ดความสามารถิให้บุคลากี่รในกี่ารสรรสร้างนวัติิิิิิิิกี่รรม 

เพ่อรองรบักี่ารเปล่�ยนแปลงได้อย่างมป่ระสทิี่ธภิาพ

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดสำาคัญ่

กำลยุที่ธ์กำารข้ับเคลื�อน
องค์กำรสัู�ความเป็็นเลิศ

Transform

ระดับความผู้้กี่พัน 

ที่่�พนักี่งาน 

ม่ติิิิิิิิ่อองค์กี่ร 

73%

203 
โครงกี่ารนวัติิิิิิิิกี่รรม

กี่รรมกี่ระบวนกี่าร

เพ่อเพิ�ม

ประสิที่ธิภาพ 

ในกี่ารที่ำางาน

100% 
ข้องกี่ิจักี่รรม

ที่างธุรกี่ิจัติิิิิิิิาม 

ห่วงโซ่่คุณ์ค่า 

ได้รับกี่ารประเมิน

ความเส่�ยง 

ด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

สถิิติิิิิิิิิด้านความปลอดภัย  

TRIR พนักี่งาน (สำานักี่งานใหญ่่) = 0 

LTIFR พนักี่งาน = 1.2 

ผู้้้รับเหมา = 0 

OIFR พนักี่งาน = 0 



รายงานความยั่งยืน 2564076

กี่ารบัริหาร
ที่รัพยากี่ร
บัุคคล

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 ภายใต้การเปล่�ยนแปลงของสถ่านการณ์ในด้ัานเศรษฐกิจำ	

สิ�งแวดัล้อม	และส่งคม	รวมถ่่งการเปล่�ยนแปลงดั้านเที่คโนโลย่	

และการเผชิ้ญกบ่สถ่านการณ์การระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	

ที่่�ร่นแรงและยาวนาน	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ตระหน่กถ่่งผลกระที่บของการ

เปล่�ยนแปลงด่ังกล�าวต�อการบริหารที่ร่พื้ยากรบค่คล	ที่่�งในด้ัาน

การจำด่ัหาและพื้ฒ่นาศ่กยภาพื้พื้นก่งานใหท้ี่น่ต�อการเติบโตของ

ธุ่รกิจำในย่คช้่วิตวิถ่่ใหม�	 เป็นต้น	 ดั่งน่�นบริษ่ที่จำ่งม่�งพื้่ฒนาการ

บรหิารที่ร่พื้ยากรบค่คลบนพืื้�นฐานของค�านิยมองคก์ร	“Do	Your	

Best”	เพื้ื�อสรรหา	พื้ฒ่นา	และร่กษาพื้น่กงานที่่�มศ่่กยภาพื้ในการ

ที่ลายที่่กข้อจำำาก่ดั	 ก้าวข้ามที่่กอ่ปสรรค	 ม่ความเข้าอกเข้าใจำ	

สามารถ่สร้างความเชื้�อม่�นและความไว้วางใจำให้แก�ล้กค้าและ

เพื้ื�อนร�วมงาน	รวมถ่่งม่�งม่�นข่บเคลื�อนธุ่รกิจำเพื้ื�อบรรล่ผลสำาเร็จำ

และร่บมือก่บความที่้าที่ายใหม�	ๆ	ไดั้ในอนาคต	ที่่�งน่�	บริษ่ที่

ย่งใส�ใจำต�อการร่กษาส่ขภาพื้กายและจำิตของพื้น่กงานในช้�วง

วิกฤติิิิิิิิโควิดั-19	 โดัยไดั้ม่การยกระด่ับมาตรการเว้นระยะห�าง	 

และกำาหนดันโยบายเพื้ื�อส�งเสริมความยืดัหย่�นในการที่ำางาน	

เพื้ื�อให้พื้น่กงาน	“อย้�ดั่	ม่ส่ข”	อย�างแที่้จำริง

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ระดับความผู้้กี่พันที่่�พนักี่งานม ่

ติิิิิิิิ่อองค์กี่ร

สัดส่วนผู้้้บริหารที่่�ได้รับ 

กี่ารอบรมเพ่อพัฒนาศักี่ยภาพ
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ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

>77%

100%

>50%

73%

100%

59%
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แนวทางการบริหารจััดการ
การสัรรหาและวางแผู้นอัตรากำาลัง 
- กี่ารวางแผู้นอัติิิิิิิิรากี่ำาลัง

	 พื้่ที่่จำ่	ม่การวางแผนอ่ตรากำาล่งบ่คลากรเป็นประจำำาที่่กปี	บริษ่ที่มอบหมายให้หน�วยงาน	HR	Business	Partner	ที่ำางานร�วมก่บ 

ผ้้บริหารของที่่กฝ่่ายงานในการกำาหนดัอ่ตรากำาล่งเพื้ื�อให้สอดัคล้องก่บแนวที่างของธุ่รกิจำ	 (Business	Direction)	 โดัยบริษ่ที่ม่

การวเิคราะหอ์ต่รากำาลง่ดัว้ยเที่คนคิอต่ราส�วนที่่�องิตามผลประกอบการหรอืยอดัขาย	(Productivity)	ประกอบกบ่การวเิคราะหโ์ดัยอาศย่

ความร้้	ประสบการณ์	และดั่ลยพื้ินิจำของผ้้บริหาร	(Management	Judgement)	นอกจำากน่�ย่งม่การวิเคราะห์ภาระงาน	(Workload	

Analysis)	และแนวโน้มธุ่รกิจำ	เพื้ื�อนำาผลวิเคราะห์มาจำ่ดัที่ำาแผนอ่ตรากำาล่งบ่คลากรในที่่ก	ๆ	ปีงบประมาณ	

 

	 ในดั้านการวิเคราะห์อ่ตรากำาล่งเพื้ื�อสืบที่อดัตำาแหน�ง	พื้่ที่่จำ่	ดัำาเนินการวางแผนผ้้สืบที่อดัตำาแหน�ง	(Succession	Planning)	เพื้ื�อ

เตร่ยมบ่คลากรที่่�ม่ความร้้	ความสามารถ่	ศ่กยภาพื้	ม่ผลงานที่่�โดัดัเดั�นและเป็นที่่�ยอมร่บให้พื้ร้อมสำาหร่บการดัำารงตำาแหน�งที่่�สำาค่ญ

หรือตำาแหน�งระดั่บผ้้นำาขององค์กร	(Future	Leader)	ตามที่ิศที่างและกลย่ที่ธุ์ของบริษ่ที่	โดัยม่ข่�นตอนการดัำาเนินการ	ดั่งน่�	

1.	 สื�อสารแก�ผ้้บริหารระด่ับฝ่่ายงานข่�นไป	 เพื้ื�อสร้างความเข้าใจำ	 และให้เห็นถ่่งความสำาค่ญของการวางแผนผ้้สืบที่อดัตำาแหน�ง	 

รวมที่่�งกระบวนการดัำาเนินการ

2.	 ระบ่ตำาแหน�งที่่�ม่ความสำาค่ญ	(Critical	Position)	โดัยพื้ิจำารณาจำากหล่กเกณฑ์์ที่่�บริษ่ที่กำาหนดั	

3.	 ระบ่ต่วบ่คคลที่่�เป็นผ้้สืบที่อดัตำาแหน�ง	 โดัยพื้ิจำารณาจำากศ่กยภาพื้	(Potential)	ความพื้ร้อม	(Readiness)	และความสามารถ่	

(Competency)	ที่่�เหมาะสมในการดัำารงตำาแหน�งที่่�ม่ความสำาค่ญ	(Critical	Position)	 โดัยบริษ่ที่จำะพื้ิจำารณาบ่คลากรภายใน

บริษ่ที่เป็นลำาดั่บแรก	

4.	 จำ่ดัที่ำาหล่กส้ตรการพื้่ฒนาบ่คลากรที่่�ได้ัร่บการค่ดัเลือกให้เป็นผ้้สืบที่อดัตำาแหน�งและพื้่ฒนาบ่คลากรด่ังกล�าวให้ม่ความร้้ 

ความสามารถ่	ศ่กยภาพื้และความพื้ร้อมสำาหร่บการเป็นผ้้นำาขององค์กรในอนาคต	(Future	Leader)	

	 ที่่�งน่�	 พื้่ที่่จำ่	 จำะม่การที่บที่วนแผนผ้้สืบที่อดัตำาแหน�ง	 (Succession	Plan)	 ที่่กปี	 เพื้ื�อให้ม่�นใจำว�าบริษ่ที่จำะม่ผ้้นำาที่่�ม่ความร้้	 

ความสามารถ่	และศ่กยภาพื้ที่่�จำะนำาองค์กรไปในที่ิศที่างและกลย่ที่ธุ์ที่่�วางไว้

- กี่ลยุที่ธ์กี่ารสรรหา

	 การสรรหาพื้น่กงานที่่�ม่ศ่กยภาพื้และประสบการณ์ในการที่ำางานเป็นสิ�งจำำาเป็นอย�างยิ�งสำาหร่บ	 พื้่ที่่จำ่	 เพื้ราะพื้น่กงานคือปัจำจำ่ย

สำาค่ญในการข่บเคลื�อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จำและรองร่บการเติบโตของธุ่รกิจำในย่คช้่วิตวิถ่่ใหม�	 หรือ	 New	Normal	 โดัยใน

ปีที่่�ผ�านมา	 บริษ่ที่ม่การกำาหนดักลย่ที่ธุ์ในการสรรหาเพื้ื�อให้ไดั้มาซึ่่�งบ่คลากรที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพื้และตรงต�อความต้องการของธุ่รกิจำ	

ดั่งน่�

กี่ลยุที่ธ์ กี่ารดำาเนินงานปี 2564

เพื้ิ�มช้�องที่างการสรรหาผ�านสื�อโซึ่เช้่ยลม่เดั่ย • มก่ารนำาเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศเขา้มามบ่ที่บาที่ในกระบวนการสรรหามากข่�น	เพื้ื�อใหไ้ดั้ 

ผ้้สม่ครที่่�ม่ความสามารถ่และประสบการณ์ตรงตามที่่�บริษ่ที่ต้องการ	 บริษ่ที่จำ่งใช้้

ประโยช้น์จำากสื�อ	Social	Media	เช้�น	การประกาศร่บสม่ครงานผ�าน	Facebook	และ 

ม่การน่ดัส่มภาษณ์ผ�าน	 Video	Conference	 เพื้ื�อตอบสนองต�อมาตรการเว้น 

ระยะห�าง	(Social	Distancing)	ในช้�วงสถ่านการณก์ารแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควดิั-19

สร้างความร�วมมือเพื้ื�อผลิตที่ร่พื้ยากรบ่คคล

ตามความต้องการของธุ่รกิจำ

• ที่ำางานเชิ้งร่กร�วมก่บสถ่าบ่นการศ่กษาเพื้ื�อผลิตบ่คลากรที่่�ม่ค่ณสมบ่ติตรงตาม

ความต้องการของธุ่รกิจำ	 ผ�านการจำ่ดัที่ำาบ่นที่่กความเข้าใจำ	 (Memorandum	 

of	 Understanding:	MOU)	 ร�วมก่บวิที่ยาล่ยส่งก่ดัสำาน่กงานคณะกรรมการ 

การอาช่้วศ่กษา	 กระที่รวงศ่กษาธิุการ	 จำ่ดัที่ำาโครงการฝึ่กอาช่้พื้ให้น่กศ่กษาได้ัเกิดั 

การเร่ยนร้้จำากการปฏิิบ่ติจำริง	 โดัยน่กศ่กษาที่่�ไดั้ร่บการค่ดัเลือกเข้าโครงการจำะ 

ไดั้ร่บเบ่�ยเล่�ยงและที่่นการศ่กษาตลอดัระยะเวลาการฝ่ึกอาช้่พื้



รายงานความยั่งยืน 2564078

 กำารพััฒนาศักำยภัาพัพันักำงาน
นโยบายพััฒนาค่วามร้�และศักยภิาพัของพันักงาน
	 พื้่ที่่จำ่	ตระหน่กถ่่งความสำาค่ญของบ่คลากรต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำและการพื้่ฒนาองค์กรตามวิส่ยที่่ศน์	ในการเช้ื�อมให้ที่่กคนไดั้ม่โอกาส 

เขา้ถ่ง่ช่้วติที่่�	“อย้�ดั	่มส่ข่”	ในที่ก่ด้ัานของช้�วงช่้วิต	บริษท่ี่จำง่ได้ัส�งเสริมให้บค่ลากรมค่วามร้้	ความช้ำานาญ	และความสามารถ่ในการปฏิิบติ่งาน 

ให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้เพื้ิ�มข่�นอย�างต�อเนื��อง	โดัยมอบหมายให้หน�วยงาน	PTG	Academy	ร่บผิดัช้อบการพื้่ฒนาที่่กษะพื้น่กงาน	และปร่บปร่ง

หล่กส้ตรให้ตรงก่บความต้องการและการเปล่�ยนแปลงของการดัำาเนินธุ่รกิจำในย่คปัจำจำ่บ่น	โดัยม่กรอบนโยบาย	ดั่งน่�	

1.	 ฝ่ึกอบรมโดัยม่ค�านิยมหล่กขององค์กรเป็นพื้ื�นฐาน	เพื้ื��อให้พื้น่กงานม่ความเข้าใจำหล่กการ	แนวคิดั	และว่ฒนธุรรมการที่ำางานร�วมก่น	

เพื้ื�อให้บรรล่เป้าหมายและสอดัคล้องก่บวิส่ยที่่ศน์ขององค์กร

2.	 ฝ่ึกอบรมความร้้พื้ื�นฐานที่่��เก่��ยวข้องก่บการปฎิบ่ติงานให้ก่บพื้น่กงานใหม�ที่่กคน	(On	Boarding	Program)	เพื้ื��อให้พื้น่กงานใหม�เกิดั

ความเข้าใจำ	และสามารถ่ปฎิบ่ติงานไดั้อย�างถ่้กต้อง	ปลอดัภ่ย	เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบ่ยบของบริษ่ที่

3.	 ฝ่ึกอบรมเพื้ื��อพื้่ฒนาความร้้เฉพื้าะดั้าน	เพื้ื�อเพื้ิ�มที่่กษะการที่ำางานของพื้น่กงานให้ม่ความช้ำานาญ	เช้�น	หล่กส้ตรมาตรฐานการบริการ	

หล่กส้ตรเตร่ยมความพื้ร้อมผ้้จำ่ดัการสถ่าน่บริการ	เพื้ื��อเพื้ิ��มประสิที่ธุิภาพื้และประสิที่ธุิผลในการปฎิบ่ติงานของแต�ละหน�วยงาน

4.	 ฝ่ึกอบรมพื้่ฒนาด้ัานการบริหารคนงานเพื้ื��อพื้่ฒนาที่่กษะและเตร่ยมความพื้ร้อมการเป็นผ้้นำา	 เช้�น	 หล่กส้ตร	 Problem	Solving	 

Decision	Making	หล่กส้ตร	Improving	Leadership	Skill	เป็นต้น

5.	 ดัำาเนินกิจำกรรมเชิ้งปฏิิบติ่ที่่��ม่�งเน้นในการบริหารจำด่ัการ	การที่ำางานเพื้ื��อเพื้ิ�มประสิที่ธุภิาพื้การที่ำางาน	เพื้ื�อให้เกิดัการพื้ฒ่นาอย�างต�อเนื��อง	

6.	 ฝ่กึอบรมในร้ปแบบ	Self-learning	ผ�านแพื้ลตฟอรม์การเร่ยนร้	้“Your	Next	YOU	by	SEAC”	ซึ่่��งเปน็การเร่ยนร้แ้บบผสมผสาน	(Blended	

Learning)	ที่่��พื้นก่งานสามารถ่เลือกเร่ยนไดั้ตามแนวที่างที่่��ถ่นด่ั	โดัยกำาหนดัรป้แบบและหล่กส้ตรการเรย่นร้ไ้ดั้ดั้วยต่วเอง	(Personal-

ized	Learning)	เพื้ื��อให้ที่น่ต�อการเปล่��ยนแปลง	(Speed	of	Change)	และสามารถ่พื้ฒ่นาที่ก่ษะใหม�ได้ัอย�างรวดัเร็วในยค่ช้วิ่ตวิถ่ใ่หม�	

พื้ท่ี่จ่ำ	่บรหิารจำด่ัการการพื้ฒ่นาศก่ยภาพื้ของบค่ลากรตามความจำำาเปน็ของตำาแหน�ง	โดัยแยกการดัำาเนนิงาน	2	กล่�ม	คอื	กล่�มผ้บ้รหิาร	

และกล่�มบ่คลากร	โดัยม่แนวที่างการพื้่ฒนาศ่กยภาพื้และที่่กษะ	ดั่งน่�	

1) กล่�มผู้บริหาร (ระดูับผู้จัดูการส�วนข้้�นไป) 

	 	 พื้่ที่่จำ่	ม่�งบริหารจำ่ดัการการพื้่ฒนาศ่กยภาพื้ผ้้บริหารในร้ปแบบผ้้นำาในอนาคตของ	พื้่ที่่จำ่	(Future	Leader)	เพื้ื�อรองร่บการ

เติบโตขององค์กร	ผ้้บริหารจำะต้องไดั้ร่บการประเมิน	360	องศาจำากบ่คคลที่่�เก่�ยวข้อง	เพื้ื�อวิเคราะห์จำ่ดัเดั�นและจำ่ดัดั้อยเพื้ื�อการ

พื้ฒ่นาเพื้ิ�มเตมิ	และผ้บ้รหิารจำะตอ้งจำด่ัที่ำาแผนพื้ฒ่นารายบค่คล	(Individual	Development	Plan)	ระบป่ระเดัน็ท่ี่�ตอ้งการพื้ฒ่นา

อย�างน้อย	2	ประเดั็น	และหล่กส้ตรที่่�ต้องการศ่กษาเพื้ื�อเพื้ิ�มข่ดัความสามารถ่ในการพื้่ฒนาองค์กรต�อไป	

 2) กล่�มบ่คลากร (ระดูับผู้จัดูการแผนกหรือเทํียั่บเทํ�าลงมา) 

	 	 พื้ท่ี่จ่ำ	่ส�งเสรมิการบรหิารและพื้ฒ่นาศก่ยภาพื้บค่ลากรเพื้ื�อรองร่บการเตบิโตที่างธุร่กจิำนำ�ามน่	และการขยายธุร่กจิำ	Non-oil	 

ในอนาคต	 โดัยร้ปแบบการฝ่ึกอบรมม่หลากหลายร้ปแบบ	 เช้�น	 การอบรมเช้ิงปฏิิบ่ติการ	 การหม่นเว่ยนเปล่�ยนหน้าที่่�ความ

ร่บผิดัช้อบตามเส้นที่างความก้าวหน้าในอาช่้พื้	(Career	Path)	 เพื้ื�อให้พื้น่กงานสามารถ่พื้่ฒนาที่่กษะ	 ความช้ำานาญจำาก 

ประสบการณ์ในตำาแหน�งหน้าที่่�ใหม�	เป็นต้น	

	 	 ที่่�งน่�	 บริษ่ที่ได้ัดัำาเนินการสำารวจำความจำำาเป็นต�อการพื้่ฒนาบ่คลากร	(Development	Survey)	 เพื้ื�อนำาข้อม้ลที่่�ได้ัจำาก

แบบสอบถ่ามไปวิเคราะห์ประกอบการจำ่ดัที่ำาแผนฝ่ึกอบรมประจำำาปีให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้และสอดัคล้องก่บความต้องการของ

บ่คลากรและหน�วยงานมากที่่�ส่ดั	 โดัยการสำารวจำดั่งกล�าวจำ่ดัให้พื้น่กงานระบ่ความจำำาเป็นในการพื้่ฒนาเพื้ื�อเพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้	

ที่่กษะ	และเที่คนิค	รวม	8	ดั้าน	คือ	การปร่บต่วและการคิดัยืดัหย่�น	ความช้ำานาญดั้านเที่คโนโลย่	ความคิดัสร้างสรรค์และ

สร้างนว่ตกรรม	การร้้จำ่กใช้้วิเคราะห์ข้อม้ลให้เกิดัประโยช้น์	การคิดัเช้ิงวิเคราะห์	ความเป็นผ้้นำา	ความฉลาดัที่างอารมณ์	และ

ความสามารถ่ในการเข้าถ่่งและสร้างสื�อใหม�	ๆ	ให้เกิดัประโยช้น์ต�อการที่ำางาน	

 การด้แลรักษัาพันักงาน 
- กี่ารประเมินผู้ลปฏิิบัติิิิิิิิิงานประจัำาปี 

	 พื้่ที่่จ่ำ	 จำ่ดัให้ม่การประเมินผลปฏิิบ่ติงานเป็นประจำำาที่่กปี	 เพื้ื�อว่ดัผลการดัำาเนินงานของพื้น่กงานเปร่ยบเที่่ยบก่บเป้าหมาย 

ที่่�ต่�งไว้ผ�านระบบการบริหารผลการปฏิิบ่ติงาน	(Performance	Management	System	:	PMS)	และระบบ	People	Plus	เพื้ื�อติดัตาม

ข้อม้ลท่ี่�วไปของพื้น่กงานและนำามาประกอบการพิื้จำารณาสำาหร่บข่�นตอนการเลื�อนระด่ับช่้�นและตำาแหน�ง	 บริษ่ที่กำาหนดัหล่กเกณฑ์์ 

การประเมินผลปฏิิบ่ติงานประจำำาปีซ่ึ่�งครอบคล่มผลการดัำาเนินงานตามต่วช้่�ว่ดัการปฏิิบ่ติงานระด่ับองค์กร	 (Corporate	Key	 

Performance	Indicator)	ต่วช้่�ว่ดัผลการปฏิิบ่ติงานเป็นรายตำาแหน�ง	หรือรายบ่คคล	(Functional	Key	Performance	Indicator)	

และต่วช้่�ว่ดัดั้านพื้ฤติกรรมตามค�านิยมองค์กร	“Do	Your	BEST”	
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		 สำาหร่บผ้้บริหาร	(ระด่ับผ้้จำ่ดัการข่�นไป)	 บริษ่ที่จำ่ดัให้ม่การประเมินผลปฏิบิ่ติงานในร้ปแบบ	360	 องศา	 ซึ่่�งเป็นเครื�องมือที่่�ใช้้

ประเมินพื้ฤติกรรมและศ่กยภาพื้ของบ่คคล	โดัยเป็นการประเมินตนเอง	และไดั้ร่บการประเมินโดัยคนรอบข้างไปพื้ร้อม	ๆ	ก่น	คือ	

ผ้้บ่งค่บบ่ญช้า	 เพื้ื�อนร�วมงาน	ผ้้อย้�ใต้บ่งค่บบ่ญช้า	 เพื้ื�อให้ไดั้ร่บที่ราบเก่�ยวก่บพื้ฤติกรรมจำากหลากหลายม่มมอง	และสามารถ่ระบ่

ประเดั็นที่่�ต้องพื้่ฒนาสำาหร่บบ่คคลน่�น	ๆ	ไดั้อย�างแม�นยำา	

- ผู้ลติิิิิิิิอบแที่นและสวัสดิกี่าร 

		 พื้่ที่่จำ่	 ให้ความสำาค่ญต�อการกำาหนดัค�าตอบแที่นและสว่สดัิการของพื้น่กงาน	 โดัยคำาน่งถ่่งความเหมาะสม	 เป็นธุรรม	 เพื้ื�อให้

พื้น่กงานและครอบคร่ว	อย้�ดั่	ม่ส่ข	ซึ่่�งองค์ประกอบค�าตอบแที่นและสว่สดัิการของบริษ่ที่	ไดั้แก�	

• เงินเดูือน :	บริษ่ที่กำาหนดัอ่ตราเงินเดัือนของพื้น่กงานให้สอดัคล้องก่บค�างานตามตำาแหน�งงาน	ค�าครองช้่พื้	ค�าจำ้างข่�นตำ�าตาม

กฎหมาย	และพื้ิจำารณาให้อย้�ในระดั่บเที่่ยบเค่ยงไดั้ก่บธุ่รกิจำช้่�นนำาประเภที่เดั่ยวก่นในประเที่ศไที่ย	และสภาวะการแข�งข่นของ

ธุ่รกิจำในปัจำจำ่บ่นและที่่�จำะเกิดัข่�นในอนาคต	

•  สวัสดูิการและค�าต้อบแทํนจูงใจระยั่ะสั�น :	 บริษ่ที่มอบสว่สดิัการและสิที่ธุิประโยช้น์ให้แก�พื้น่กงานที่่กระด่ับช่้�น	 ไดั้แก�	 โบน่ส

ประจำำาปี	 เงินรางว่ลตามยอดัขาย	 สว่สดัิการส�วนลดัในการซึ่ื�อสินค้าและบริการของกล่�มบริษ่ที่	 แผนประก่นช่้วิตและส่ขภาพื้

ของพื้น่กงาน	 การตรวจำส่ขภาพื้ประจำำาปี	 สว่สดัิการช้�วยเหลือยามเกิดัอ่บ่ติเหต่	 เหต่ฉ่กเฉินหรือประสบภ่ยพื้ิบ่ติที่างธุรรมช้าติ

ที่่�ส�งผลกระที่บต�อพื้น่กงาน	 และการให้สิที่ธิุ�พื้น่กงานในการซึ่ื�อแผนประก่นช่้วิตให้แก�สมาช้ิกครอบคร่วในราคาสว่สดิัการ	 

เพื้ื�อเสริมสร้างช้่วิตความเป็นอย้�	และส่ขภาพื้ที่่�ดั่ที่่�งกายและใจำ	

•  ค�าต้อบแทํนจงูใจระยั่ะยั่าว :	บรษิท่ี่จำด่ัใหม้ก่องที่น่สำารองเล่�ยงช้พ่ื้สำาหร่บพื้น่กงาน	เพื้ื�อใหเ้ปน็เงนิออมหลง่เกษย่ณ	ซึ่่�งใหพ้ื้นก่งาน

ไดั้สะสมเงินออมได้ัต่�งแต�ร้อยละ	3-15	 ต�อเดัือน	 และกำาหนดัให้พื้น่กงานสามารถ่ซึ่ื�อหล่กที่ร่พื้ย์ของกล่�มบริษ่ที่ได้ัในราคา	 

ณ	วน่ที่่�บรษิท่ี่ม่การเสนอขายห่น้ใหม�แก�ประช้าช้นที่่�วไปเปน็คร่�งแรก	(Initial	Public	Offering:	IPO)	โดัยไม�มเ่งื�อนไขการถ่อืครอง	

เพื้ื�อให้พื้น่กงานม่ส�วนร�วมและม่สิที่ธุิในฐานะเจำ้าของกิจำการคนหน่�ง	ซึ่่�งเป็นการสร้างความผ้กพื้่นต�อองค์กร	และความร้้ส่กเป็น

ส�วนหน่�งของบริษ่ที่ที่่�พื้ร้อมจำะสร้างความเติบโตไปดั้วยก่นอย�างย่�งยืน

- กี่ารประเมินผู้ลความผู้้กี่พันพนักี่งาน 

	 พื้ท่ี่จ่ำ	่ใหค้วามสำาคญ่กบ่การสรา้งความผก้พื้น่ของพื้นก่งานต�อองคก์ร	เพื้ื�อใหบ้รษิท่ี่เขา้ใจำความตอ้งการของพื้น่กงานและสามารถ่

นำามาต�อยอดัเป็นโครงการและกิจำกรรมในการเพื้ิ�มความผ้กพื้่นของพื้น่กงานไดั้อย�างต�อเนื�อง	 บริษ่ที่กำาหนดัให้ม่การประเมินผล 

ความผ้กพื้่นและความพื้่งพื้อใจำของพื้น่กงานต�อองค์กรที่่กปี	โดัยมอบหมายให้หน�วยงาน	People	&	Organization	Transformation	

เป็นผ้้ร่บผิดัช้อบจำ่ดัที่ำาการประเมินความผ้กพื้่นพื้น่กงานประจำำาปี	 โดัยไดั้ม่การนำาเที่คโนโลย่เข้ามาปร่บใช้้ในการที่ำาแบบสอบถ่าม

ออนไลนผ์�านแอปพื้ลเิคช่้นบนสมารท์ี่โฟน	โดัยพื้นก่งานสามารถ่เลอืกตอบระดับ่ความพื้ง่พื้อใจำหรอืมส่�วนร�วมไดั	้6	ระดับ่ตามประเดัน็

ต�าง	ๆ 	เช้�น	ช้ื�อเส่ยงองค์กร	โอกาสในการพื้่ฒนาศ่กยภาพื้	ความปลอดัภ่ยในการที่ำางาน	ความส่มพื้่นธุ์ก่บผ้้บ่งค่บบ่ญช้า	โครงสร้าง

พื้ื�นฐานและที่ร่พื้ยากร	เป็นต้น	

 

ผลกำารดูำาเนินงาน
 การสัรรหา
	 ในปี	2564	พื้่ที่่จำ่	ดัำาเนินการสรรหาพื้น่กงานตามแผนพื้่ฒนาธุ่รกิจำนำ�าม่นและ	Non-oil	โดัยเฉพื้าะธุ่รกิจำจำำาหน�ายก๊าซึ่ปิโตรเล่ยมเหลว	

ที่่�มก่ารเพื้ิ�มอต่รากำาลง่เพื้ื�อรองร่บเปา้หมายในการขยายไปส้�ภาคคร่วเรอืนและอต่สาหกรรม	และธุ่รกจิำขนส�งที่่�ขยายการบรกิารขนส�งสินคา้

และบรกิารเพื้ิ�มเตมิ	ด้ัวยปจัำจำย่เหล�าน่�	ส�งผลใหส้ด่ัส�วนพื้น่กงานในธุ่รกจิำกา๊ซึ่ปิโตรเลย่มเหลวและธุร่กจิำขนส�งขยายตว่เพื้ิ�มมากข่�นเมื�อเที่ย่บ

ก่บพื้น่กงานในกล่�มบริษ่ที่ที่่�งหมดั	 เที่�าก่บร้อยละ	12.19	 และ	6.63	 ตามลำาดั่บ	 สำาหร่บภาพื้รวมผลการดัำาเนินงานดั้านการสรรหาในปีที่่� 

ผ�านมา	สามารถ่สร่ปไดั้ดั่งน่�	

เป้าหมายกี่ารสรรหาปี 2564 (ราย) จัำานวนพนักี่งานใหม่ ปี 2564 (ราย)

19,331 13,330	
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	 พื้่ที่่จำ่	 ย่งม่การสน่บสน่นอาช้่พื้ให้แก�ผ้้ส้งอาย่จำำานวน	156	 คน	 ซึ่่�งคิดัเป็นม้ลค�าการจำ้างงานจำำานวน	11,671,439	 บาที่	 และส�งเสริม

การจำ้างงานให้แก�ผ้้พื้ิการตามพื้ระราช้บ่ญญ่ติส�งเสริมและพื้่ฒนาค่ณภาพื้ช่้วิตคนพื้ิการแห�งช้าติ	 พื้.ศ.	2550	 และแก้ไขเพื้ิ�ม	(คร่�งที่่�	2)	 

พื้.ศ.	2556	ตามมาตรา	33	และ	35	 โดัยบริษ่ที่ม่ม้ลค�าการจำ้างงานผ้้พื้ิการจำำานวน	2,715,966	บาที่	และม่การส�งเสริมการฝ่ึกอาช้่พื้และ 

การจำ้างเหมาผ้้พื้ิการ	โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�	

สถิานประกี่อบกิี่จักี่าร

จั้างงานใน 

สถิานประกี่อบกี่ิจักี่าร (ราย)

กี่ารฝ่ึกี่อาชี้่พ / 

จั้างเหมา (ราย)

บริษ่ที่	ปิโตรเล่ยมไที่ยคอร์ปอเรช้่�น	จำำาก่ดั 16 104

บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น) 1 9

บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	โลจำิสติกส์	จำำาก่ดั 1 9

บริษ่ที่	กาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	จำำาก่ดั - 7

บริษ่ที่	จำ่เอฟเอ	คอร์ปอเรช้่�น	(ไที่ยแลนดั์)	จำำาก่ดั - 1

บริษ่ที่	แอตลาส	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั - 2

บริษ่ที่	โอลิมปัส	ออยล์	จำำาก่ดั 2 14

รวม 20 146

	 ในการจ้ำางเหมาผ้้พื้กิาร	พื้ท่ี่จ่ำ	่ไดัส้น่บสน่นการจำา้งงานผ้พ้ื้กิารจำำานวน	42	คน	ผ�านมล้นิธุนิวต่กรรมที่างสง่คม	โดัยมก่ารจำด่ัจ้ำางผ้พ้ื้กิาร

เพื้ื�อที่ำางานในโรงพื้ยาบาลส�งเสริมส่ขภาพื้ตำาบล	องค์การบริหารส�วนตำาบล	เที่ศบาลตำาบล	โรงเร่ยน	ศ้นย์บริการผ้้พื้ิการ	และโรงพื้ยาบาล	

เป็นต้น	 สำาหร่บการฝึ่กอาช่้พื้ผ้้พื้ิการ	 บริษ่ที่ได้ัร�วมมือก่บสมาคมคนพิื้การภาคตะว่นออก	 จำ่ดัต่�งโครงการฝึ่กอบรม	 เพื้ื�อให้ผ้้พื้ิการได้ัม่ 

ความร้้	ความสามารถ่ในการประกอบอาช้่พื้	และยกระดั่บค่ณภาพื้ช้่วิตของตนเองและครอบคร่ว	ดั่งน่�	

โครงกี่าร วัติิิิิิิิถิุประสงค์ พื�นที่่�ดำาเนินกี่าร

จัำานวนผู้้้พิกี่าร 

ที่่�เข้้าร่วม (ราย)

 โครงการฝึึกงาน 

หลักสูต้รชุ�างต้ัดูเยั่็บเสื�อผ้า

ฝ่ึกที่่กษะดั้านที่ฤษฎ่ความร้้และปฏิิบ่ติในการต่ดัเย็บ	

เพื้ื�อให้ม่ความร้้	และความสามารถ่นำาไปต�อยอดัในการ

ประกอบอาช้่พื้เพื้ื�อสร้างรายไดั้และดั้แลต่วเองไดั้

จำ่งหว่ดัอ่ดัรธุาน่	 

และส่พื้รรณบ่ร่

100

โครงการคลินิกรถ 

เข้็นคนพัิการ

เปิดับริการร้านซึ่�อมรถ่เข็น	โดัยให้ผ้้พิื้การเป็นผ้้ให้บริการ	

เพื้ื�อฝ่ึกอาช้่พื้และสร้างรายไดั้ให้แก�ผ้้พื้ิการ

จำ่งหว่ดันครนายก	

และช้ลบ่ร่

4
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	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ร�วมสน่บสน่นผ้้พื้ิการกล่�มที่่�เข้าร�วมโครงการฝึ่กงานหล่กส้ตรช้�างต่ดัเย็บเสื�อผ้าอย�างต�อเนื�อง	 โดัยการส่�งซึ่ื�อเสื�อก่�กสำาหร่บ

พื้น่กงานประจำำาสถ่าน่บริการจำำานวน	900	ต่ว	รวมเป็นเงิน	162,000	บาที่	สำาหร่บการจำ้างงานผ้้พื้ิการในสถ่านประกอบกิจำการ	บริษ่ที่ไดั้ 

จำ่ดัจำ้างผ้้พื้ิการที่างสายตาที่่�ไดั้ผ�านการฝ่ึกอบรม	และไดั้ร่บใบประกาศน่ยบ่ตรที่่�ร่บรองการนวดัให้ปฏิิบ่ติงานภายใต้โครงการนวดัแผนไที่ย

เพื้ื�อส่ขภาพื้	ซึ่่�งจำ่ดัต่�งเป็นจำ่ดัผ�อนคลายให้แก�ล้กค้าในสถ่าน่บริการนำ�าม่น	หรือจำ่ดัพื้่กรถ่	MAX	Camp	
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การพััฒนาศักยภิาพัพันักงาน
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้จำ่ดัการอบรมเพื้ื�อพื้่ฒนาที่่กษะที่่�จำำาเป็นต�อการปฏิิบ่ติงานของพื้น่กงานเป็นประจำำาที่่กปี	 โดัยครอบคล่มพื้น่กงานในที่่กระดั่บ

และกล่�มธุ่รกิจำ	โดัยในปี	2564	บริษ่ที่ม่การจำ่ดัอบรมให้แก�พื้น่กงานรวมจำำานวน	137,926	ช้่�วโมง	โดัยม่รายละเอ่ยดัการอบรมในหล่กส้ตร 

ที่่�สำาค่ญดั่งน่�	

โครงกี่าร แนวที่างกี่ารพัฒนา ผู้ลประโยชี้น์ที่างธุรกี่ิจั
จัำานวนพนักี่งานที่่�รับ

กี่ารอบรม (ราย)

กี่ารพัฒนาศักี่ยภาพกี่ลุ่มผู้้้บริหาร

Future	Leadership	Skill:	

Adaptability,	 

Engagement,	Growing	

People,	Visionary

• จำ่ดัอบรมในร้ปแบบ	 Online	 โดัย

ค ร อ บ ค ล่ ม ห ล่ ก ส้ ต ร 	 A g i l i t y	 

Mindset	&	Methods,	Critical	Thinking,	 

Designing	the	Change:	Tactics	to	

Change	Behavior,	Communicate	

Effectively	to	improve	Collaboration,	 

Psychology	&	Communication	

Techniques,	Tools	for	Transformation,	 

Marketing	Fundamental	และ	Trend	

Spotting	เป็นต้น

• พื้ น่ ก ง า น ส า ม า ร ถ่ คิ ดั ริ เ ริ� ม

สร้างสรรค์เพื้ื�อค้นหาที่างแก้ปัญหา

และนวต่กรรมในวธิุก่ารที่ำางาน	เพื้ื�อ

รองร่บความที่้าที่ายที่่�เปล่�ยนแปลง

ตลอดัเวลา	 โดัยม่ความสามารถ่

ในการสร้างและร่กษาเครือข�าย

ความร�วมมือก่บหน�วยงานภายใน/

ภายนอก	 พื้ร้อมที่่�งแสวงหาโอกาส

ใหม�	 ๆ	 ที่างธุ่รกิจำ	 เพื้ื�อสร้างการ

เติบโตในระยะยาว

144

กี่ารพัฒนาศักี่ยภาพกี่ลุ่มพนักี่งาน (สำานักี่งานใหญ่่)

การพื้่ฒนาศ่กยภาพื้

พื้น่กงานภายในองค์กร

(Corporate	 

Development)

• เปิดัโอกาสให้พื้น่กงานไดั้เสริมสร้าง

ศ่กยภาพื้ที่างความคิดั	 (Fluency	of	

ideas)	 ที่่กษะที่างดั้านการ	 วิเคราะห์	

แยกแยะ	 เพื้ื�อแก้ปัญหา	 (Critical	

Problem	Solving)	รวมถ่่งการพื้่ฒนา

ที่่กษะระหว�างบ่คคล	(Interpersonal	

Skill)	 ผ�านการอบรมในร้ปแบบ	 in	

house,	public	training,	your	next	

you	 เป็นต้น	 โดัยม่การบริหารจำ่ดัการ

หล่กส้ตรการเร่ยนร้้ให้เหมาะสมก่บ

ระดั่บช้่�นของพื้น่กงาน	

• พื้น่กงานม่ความสามารถ่ เช้ิ ง

วิเคราะห์	 แยกแยะ	 และแก้ปัญหา	 

ม่ ก า ร พื้่ ฒ น า ดั้ า น ค ว า ม คิ ดั

สร้างสรรค์และสามารถ่บริหาร

โครงการใหเ้กดิัมล้ค�าเพื้ิ�มที่างธุร่กจิำ

4,947

กี่ารพัฒนาศักี่ยภาพพนักี่งานข้าย (Front-liner Development)

การเตร่ยมความพื้ร้อม 

ผ้้ช้�วยผ้้จำ่ดัการสถ่าน่

บริการนำ�าม่น

• จำ่ดัอบรมในร้ปแบบ	 On	 the	 Job	

Training	ใหแ้ก�ผ้ช้้�วยผ้จ้ำด่ัการสถ่าน่	ใน

ดัา้นการสื�อสาร	การนำาเสนอผลติภ่ณฑ์	์

การบริหารจำ่ดัการล้กค้าและข้อร้อง

เร่ยนการบริหารเวลา	 และส�งเสริม

ความร้้ตามมาตรฐานการลงนำ�าม่นใส	

16	ข่�นตอน	เป็นต้น

• ลดัความเส่�ยงในการลงนำ�าม่นผิดั	

• ผ้้เข้าอบรมม่ความร้้มาตรฐานการ

บรกิาร	และสอนใหพ้ื้น่กงานภายใน

สถ่าน่พื้ร้อมให้บริการก่บลก้ค้าอย�าง

ครบถ่้วน	ถ่้กต้อง

487
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โครงกี่าร แนวที่างกี่ารพัฒนา ผู้ลประโยชี้น์ที่างธุรกี่ิจั
จัำานวนพนักี่งานท่ี่�รับ

กี่ารอบรม (ราย)

การเตร่ยมความพื้ร้อมผ้้

ช้�วยผ้้จำ่ดัการสถ่าน่บริการ

ก๊ า ซึ่ปิ โ ต ร เ ล่ ยม เหลว	

(LPG)

• พื้่ฒนาที่่กษะดั้านการสื�อสาร	 การนำา

เสนอผลิตภ่ณฑ์์	 การบริหารจำ่ดัการ

ลก้ค้าและขอ้รอ้งเร่ยน	และการบรหิาร

เวลาให้ก่บผ้้ช้�วยผ้้จำ่ดัการสาขาใหม�	

พื้น่กงานหน้าลาน	 พื้น่กงานแคช้เช้่ยร์	

และห่วหน้าพื้น่กงานหน้าลานที่่�ม่

ศ่กยภาพื้และไดั้ร่บการค่ดัเลือกให้ม่

โอกาสปร่บเลื�อนตำาแหน�งเป็นผ้้ช้�วย 

ผ้้จำ่ดัการสถ่าน่บริการ	(Fast	Track)	

• ลดัความเส่�ยงในการลงนำ�าผดิั	(กรณ่

สถ่าน่ขายรวมนำ�าม่นและก๊าซึ่)

• ผ้้เข้าอบรมม่ความร้้มาตรฐานการ

บรกิาร	และสอนใหพ้ื้นก่งานภายใน

สถ่าน่พื้ร้อมให้บริการก่บลก้ค้าอย�าง

ครบถ่้วน	ถ่้กต้อง

122

การพื้่ฒนาความร้้	 และ

ศ่กยภาพื้ของบ่คลากรจำ่ดั

จำำาหน�ายก๊าซึ่ห่งต้ม	(Gas	

Shop)

• เตร่ยมความพื้ร้อมผ้้ช้�วยผ้้จำ่ดัการ 

จำ่ดัจำำาหน�ายก๊าซึ่ห่งต้มเจ้ำาหน้าที่่�ความ

ปลอดัภ่ยระดั่บบริหาร	 เพื้ื�อส�งเสริม

บ่คลิกภาพื้สำาหร่บน่กบริหารมืออาช่้พื้	

การสื�อสาร	ที่ก่ษะการขาย	การนำาเสนอ 

ผลิตภ่ณฑ์์	เป็นต้น

• ลดัความเส่�ยงด้ัานความปลอดัภ่ย

ในการจำ่ดัเก็บ	และขนส�งก๊าซึ่ห่งต้ม	

99

การพื้่ฒนาความร้้	 และ

ศก่ยภาพื้ของบค่ลากรร้าน

สะดัวกซึ่ื�อ	

• จำ่ดัอบรมหล่กส้ตร	 Onboarding	 

Program	หลก่สต้รผ้้ช้�วยผ้้จำด่ัการสาขา	

และ	 หล่กส้ตรผ้้จำ่ดัการสาขา	 เพื้ื�อให้

ความร้เ้ก่�ยวกบ่กฎระเบย่บ	การแต�งกาย	 

อ่ปกรณ์เครื�องมือในสาขา	การบริหาร

แบบคนพื้น่ธ์ุ่	Max	Mart	การใช้้เครื�องมอื 

บ่นที่่กการขาย	 มาตรฐานการตรวจำ	

Mystery	Shopper	 การจำ่ดัเร่ยงสินค้า	

เป็นต้น

• พื้น่กงานม่ความสามารถ่ในการ

ปฏิิบ่ติงานตามตำาแหน�ง	 ผ้้ช้�วย 

ผ้้จำ่ดัการ	และผ้้จำ่ดัการสาขาร้านไดั้

อย�างถ่้กต้อง

• บริหารการขาย	 และ	 บริหาร

พื้น่กงานภายในร้านไดั้อย�างม่

ประสิที่ธุิภาพื้

2,116

การพื้่ฒนาความร้้	 และ

ศก่ยภาพื้ของบค่ลากรร้าน

กาแฟ

• จำ่ดัอบรมหล่กส้ตร	 Onboarding	 

Program	หลก่สต้รผ้จ้ำด่ัการรา้นอาว่โส	

ผ้้จำ่ดัการสาขา	 และ	 Supervisor	 ให้

แก�พื้น่กงานใหม�เพื้ื�อให้ความร้้เก่�ยว

ก่บความปลอดัภ่ยในอาหาร	 และ

มาตรฐานการที่ำางานประจำำาสาขา	และ

พื้ฒ่นาที่ก่ษะในด้ัานการบริการ	การจำด่ั

เตร่ยมเมน้ต�าง	ๆ	

• ม่ที่่กษะและกระบวนการช้งกาแฟ 

ไดั้อย�างถ่้กต้องตามมาตรฐาน	

• ลดัความเส่�ยงเรื�องข้อร้องเร่ยน 

ดั้านความปลอดัภ่ยของอาหารและ

เครื�องดัื�ม

• บรหิารการขาย	และบรหิารพื้น่กงาน

ภายในร้านไดั้อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้

2,068

ผู้ลสัำารวจัค่วามผู้้กพัันพันักงาน 
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้นำาผลการประเมินความผ้กพื้่นพื้น่กงานมาวิเคราะห์	 โดัยพื้บว�าปัจำจำ่ยที่่�ควรม่�งเน้นเพื้ื�อเพื้ิ�มความผ้กพื้่นพื้น่กงานไดั้แก�	การ

ยกย�องช้มเช้ย	(นอกเหนือจำากรางว่ลและค�าตอบแที่น)	 และการจำ่ดัการบ่คลากร	 โดัยบริษ่ที่	 ไดั้จำ่ดัให้ที่่กส�วนงานม่ส�วนร�วมในการจำ่ดัที่ำา

ข้อเสนอแนะให้แก�องค์กรในการพื้่ฒนาปัจำจำ่ยที่่�ควรม่�งเน้นเพื้ื�อเพื้ิ�มความผ้กพื้่นพื้น่กงาน	อ่กที่่�ง	ย่งจำ่ดัให้ม่กิจำกรรม	CEO	Townhall	เพื้ื�อ

ให้ประธุานเจำ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�ม่ช้�องที่างในการสื�อสารเก่�ยวก่บแนวที่างการดัำาเนินธุ่รกิจำประจำำาปี	 ค�านิยมองค์กร	

และข้อคิดัในการที่ำางานให้ประสบผลสำาเร็จำ	เพื้ื�อสร้างการม่ส�วนร�วมก่บพื้น่กงาน	นอกจำากน่�	บริษ่ที่ไดั้จำ่ดักิจำกรรมเพื้ื�อพื้่ฒนาค่ณภาพื้ช้่วิต

ที่่�งในดั้านส่ขภาพื้กาย	ส่ขภาพื้จำิตใจำ	ส่ขภาวะที่างส่งคม	และส่ขภาพื้ที่างการเงิน	ให้แก�พื้น่กงานในองค์กร	เพื้ื�อให้เกิดัความ	อย้�ดั่	ม่ส่ข	

อย�างแที่้จำริง	
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สัถิติผู้ลสัำารวจัค่วามผู้้กพัันพันักงาน 

 ความผู้้กี่พันพนักี่งาน หน่วย 2018 2019 2020 2021
เป้าหมาย 

ปี 2564

ผลประเมินความผ้กพื้่นพื้น่กงาน ส่ดัส�วนพื้น่กงานที่่�ม่ส�วนร�วม	(%) 68 70 77 73 77

ความครอบคล่มของจำำานวน

พื้น่กงานในการจำ่ดัที่ำาแบบสำารวจำ

ส่ดัส�วนพื้น่กงานที่่�งหมดั	(%) 78 73 91 75 95

ผู้ลการดำาเนินงานเพ้ั�อเพิั�มค่วามผู้้กพัันพันักงาน

วัติิิิิิิิถิุประสงค์ กี่ารดำาเนินงานปี 2564

การส�งเสริมส่ข้ภาพักายั่  

(Health Well-being)

• การต้รวจส่ข้ภาพัประจําปี

สน่บสน่นการตรวจำส่ขภาพื้ตามปัจำจำ่ยเส่�ยงของพื้น่กงานที่่กระดั่บช้่�น	และที่่กกล่�มธุ่รกิจำ	

• การส�งเสริมการออกกําลังกายั่เพัื�อส่ข้ภาพักายั่ทํี�ดูี 

พื้่ที่่จำ่	 จำ่ดัพื้ื�นที่่�สำาหร่บการออกกำาล่งกายให้พื้น่กงานสามารถ่เข้าถ่่งไดั้ง�าย	 ภายใน

สำาน่กงานใหญ�	เพื้ื�อส�งเสริมส่ขภาพื้กายและการผ�อนคลายหล่งเลิกงาน

• กิจกรรมแชุะ & แชุร์ ห�างไกลโควิดู

การประกวดัภาพื้ถ่�ายส�งเสริมการปฏิิบ่ติตนเพื้ื�อป้องก่นการแพื้ร�	/	ร่บเช้ื�อไวร่สโควิดั-19

การส�งเสริมส่ข้ภาพัจิต้  

(Mental Well-being) 

• กิจกรรมบอกรักแม�แบบ New Normal 

ส�งเสริมให้บอกร่กค่ณแม�ผ�านที่างระบบ	Online	แที่นการพื้บเจำอต่ว

การส�งเสริมส่ข้ภาวะทํางสังคม  

(Social Well-being)

• กิจกรรมบริจาคโลหิต้ (หน้�งหยั่ดูโลหิต้ เพัื�อชุีวิต้เพัื�อนมน่ษยั่์)

สน่บสน่นและส�งเสริมให้พื้น่กงานได้ัม่โอกาสในการที่ำาบ่ญ	 และร�วมก่นบริจำาคโลหิตให้

ก่บสภากาช้าดัไที่ย	ในช้�วงที่่�เกิดัวิกฤติิิิิิิิิขาดัแคลนโลหิต

• กิจกรรมคนพัีทํี ทํําดูีจากใจ

ส�งเสริมใหพ้ื้น่กงานที่ก่คนไดัร้�วมที่ำาความดัโ่ดัยไม�หว่งผลตอบแที่น	ซึ่่�งพื้น่กงานสามารถ่

ส�งเรื�องราวการที่ำาดั่ของตนเอง	หรือเพื้ื�อนพื้น่กงานเข้ามาย่งบริษ่ที่	เพื้ื�อที่ำาการสื�อสารไป

ย่งส�วนงานอื�น	ๆ	เพื้ื�อสร้างแรงจำ้งใจำให้ที่ำาดั่ก่นอย�างต�อเนื�อง	โดัยพื้น่กงานจำะไดั้ร่บการ

ยกย�องช้มเช้ยจำากบริษ่ที่

การส�งเสริมส่ข้ภาพัทํางการเงิน  

(Financial Well-being)

• กิจกรรม Happy Money, Happy Retirement

ส�งเสริมใหพ้ื้น่กงานไดัร้้จ้ำก่การเกบ็ออม	บรหิารหน่�สนิ	และลงที่น่เพื้ื��อใหเ้กดิัผลตอบแที่น	

ม่เงินเก็บไว้ใช้้ในยามฉ่กเฉิน	 เมื�อถ่่งเวลาเกษ่ยณ	 พื้น่กงานจำะย่งม่ที่่นรอนในการที่่��จำะ

สามารถ่นำาไปใช้้ไดั้อย�างไม�ข่ดัสน	

• กิจกรรมศูนยั่์บรรเทําทํ่กข้์หนี�

บริษ่ที่ร�วมมือก่บหน�วยงานภายนอก	 (ธุปที่.	 สมาคมธุนาคารไที่ย	 สมาคมธุนาคาร

นานาช้าติ	 และ	 SAM)	 จำ่ดัหาช้�องที่างและเครื�องมือในการบริหารจำ่ดัการหน่�เส่ยของ

พื้น่กงานให้กล่บมาเป็นปกติเพื้ื�อที่่�จำะสามารถ่ใช้้ช้่วิตไดั้เป็นปกติส่ข
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ความปลอดภััย 
และสภัาพแวดล้อม
ในการทำำางาน 

ความเส่�ยง และโอกาส
	 ก�รพัฒิน�ประสิุทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย

และอ�ชัีวอน�มัยเป็นพื�นฐ�นสุำ�คัญในก�รสุร้�งคว�มเชืั�อมั�นให้

แก่ผ้้มีสุ่วนได้เสุียในก�รปฏิิบัุตำิง�น	 รับุบุริก�ร	 และอย้่ร่วมกับุ 

สุถื�นประกอบุกิจก�รได้อย่�งปลอดภัย	อีกทั�ง	ยังเป็นปัจจัยสุำ�คัญ

ที�ทำ�ให้ธุรกิจสุ�ม�รถืดำ�เนินไปได้อย่�งตำ่อเนื�องโดยไม่หยุดชัะงัก	

โดยเฉพ�ะจ�กสุถื�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบุ�ดของเชืั�อไวรัสุโควิด-19	

ที�ทำ�ให้ทั�วโลกเกิดก�รชัะลอตัำวท�งเศรษ์ฐกิจ	 และสุ่งผลให้ธุรกิจ 

มีคว�มเสุี�ยงตำ่อก�รหยุดดำ�เนินก�ร	 เนื�องจ�กพบุพนักง�นตำิดเชืั�อ 

ดังกล่�ว	 พีทีจี	 จ่งให้คว�มสุำ�คัญในก�รยกระดับุม�ตำรก�รด้�น

คว�มปลอดภัยและอ�ชัีวอน�มัยในเชัิงป้องกัน	 โดยจัดตำั�งคณ์ะ

กรรมก�รป้องกันและควบุคุมโรคติำดเชืั�อไวรัสุโควิด-19	 ทำ�หน้�ที�

ตำิดตำ�มสุถื�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบุ�ดอย่�งใกล้ชัิด	กำ�หนดม�ตำรก�ร

ป้องกันคว�มเสุี�ยงจ�กก�รตำิดเชืั�ออย่�งเข้มงวดให้สุอดคล้องกับุ

สุถื�นก�รณ์์ที�เปลี�ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 รวมทั�งสุื�อสุ�รนโยบุ�ย	

ระเบีุยบุข้อบุังคับุ	 และแนวปฏิิบุัตำิสุำ�คัญตำ่�ง	 ๆ	 เพื�อป้องกันก�ร 

แพร่ระบุ�ดของเชืั�อไวรัสุโควิด-19	 ภ�ยในสุถื�นประกอบุกิจก�ร

อย่�งตำ่อเนื�อง	 โดยกำ�หนดแนวท�งให้พนักง�นปฏิิบัุตำิง�นจ�ก 

ที�บุ้�น	(Work	 from	Home)	 ให้ม�กที�สุุด	 สุำ�หรับุพนักง�นที�มี 

คว�มจำ�เป็นตำ้องเข้�ทำ�ง�นในสุำ�นักง�นตำ้องปฏิิบุัตำิตำ�มม�ตำรก�ร

ก�รเว้นระยะห่�ง	(Social	Distancing)	 อย่�งเคร่งครัด	 นอกจ�ก

นี�	 ยังมีก�รเตำรียมพร้อมรับุมือกับุคว�มท้�ท�ยใหม่	 ๆ	 ในอน�คตำ	

บุริษ์ทัยงัคงพฒัิน�ม�ตำรฐ�นก�รดำ�เนนิง�นด�้นคว�มปลอดภัยและ

อ�ชีัวอน�มัยให้สุอดคล้องกับุกฎหม�ยและม�ตำรฐ�นระดับุสุ�กล

อย่�งตำ่อเนื�อง	 เพื�อลดก�รสุ้ญเสุีย	 สุร้�งคว�มเชืั�อมั�นและคว�ม	 

“อยูู่�ดีี มีส่ข” ให้แก่ผ้้มีสุ่วนได้เสุียทุกกลุ่มตำ่อไป

เป้าหมายและผู้ลการดำาเนินงาน 

อื่ัตราการเกิด้อืุ่บัติเหตุขอื่งพนักงาน  

(สำานักงานใหญ่) (TRIR)

อื่ัตราความถี่ี�ขอื่งการเจ็บป่วยด้้วยโรค 

จากการทัำางานขอื่งพนักงาน (OIFR)*

จำานวนกรณี์พนักงาน/ 

ผู้้้รับเหมาเสียชื่ีวิตจากการปฏิิบัติงาน* 

อื่ัตราความถีี่�ขอื่งการบาด้เจ็บจากการทัำางาน 

ถี่ึงขั�นหยุด้งานขอื่งพนักงาน (LTIFR)*

อื่ัตราความถีี่�ขอื่งการบาด้เจ็บจากการทัำางาน 

ถี่ึงขั�นหยุด้งานขอื่งผู้้้รับเหมา (LTIFR)*

ตัวชื่ี�วัด้ ตัวชื่ี�วัด้

ตัวชื่ี�วัด้

ตัวชื่ี�วัด้

ตัวชื่ี�วัด้

เป้าหมาย เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลการด้ำาเนินงาน ผู้ลการด้ำาเนินงาน

ผู้ลการด้ำาเนินงาน

ผู้ลการด้ำาเนินงาน

ผู้ลการด้ำาเนินงาน

0 0

0

0

0

0 0

2

1.2

0
หมายเหตุ:* ขอื่บเขตผู้ลการด้ำาเนินงานครอื่บคลุมเฉพาะ PTG PTGLG PUN 

GFA OLP และ ATLAS โด้ย LTIFR, TRIR, LTIFR และ OIFR เป็นผู้ลลัพธุ ์

ขอื่งจำานวนครั�งต่อื่ 1 ล้านชื่ั�วโมงการทัำางาน

กรณ์ี กรณ์ี
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
 ระบบบริหารจััดการด�านค่วามปิลอดภิัย อาช่ีวอนามัยและ
สิั�งแวดล�อมองค่์กร
		 พื้่ที่่จำ่	 ผนวกระบบมาตรฐานแบบบ้รณาการ	(Integrated	 

Management	System)	ที่่�ง	3	ระบบเข้าดั้วยก่น	ซึ่่�งเร่ยกว�า	“ระบบ

การจำด่ัการ”	ตามมาตรฐาน	ISO	9001:	2015	Quality	Management	

Systems	(มอก.	9001-2559),	 ISO	14001:	2015:	Environmental	

Management	Systems	(มอก.14001-2559)	 และ	 ISO	45001:	

2018	Occupational	Health	and	Safety	Management	Systems	

(มอก.	45001-2561)

	 ในการบริหารจำ่ดัการอาช่้วอนาม่ยและความปลอดัภ่ยภายใน

องคก์ร	บรษิท่ี่กำาหนดันโยบายคณ่ภาพื้	ความม่�นคง	ความปลอดัภย่

และสิ�งแวดัล้อม	 (Quality,	 Security,	Occupational	Health	

and	Safety,	Environmental	Policy:	QSSHE)	 เพื้ื�อดั้แลควบค่ม

กระบวนการปฏิิบ่ติงานตลอดัห�วงโซึ่�ค่ณค�าธุ่รกิจำ	 ครอบคล่ม

การปร่บปร่งการให้บริการและการเพื้ิ�มผลผลิต	 (Productivity	 

Improvement)	 ให้ดั่ยิ� ง ข่�นอย�างต�อเนื�อง	 (Cont inuous	 

Improvement)	 รวมถ่่งจำ่ดัการความเส่�ยงและโอกาสด้ัาน	 QSSHE	

ขององค์กร	 โดัยนโยบายฯ	 และระบบจำ่ดัการของบริษ่ที่ใช้้ป้องก่น

ผลกระที่บและควบค่มดั้านความปลอดัภ่ยและอาช่้วอนาม่ย

ครอบคล่มพื้น่กงาน	ค้�ค้า	และผ้้ร่บเหมาที่่กคนที่่�ร�วมปฏิิบ่ติงานก่บ

บริษ่ที่ในที่่ก	ๆ	สถ่านปฏิิบ่ติการของบริษ่ที่	

โครงสำร้างกำารบริหารงานดู้านความป็ลอดูภััย 
อาชิีวอนามัยและสำิ�งแวดูล้อมองค์กำร
	 พื้่ที่่ จ่ำ	 ส�งเสริมการม่ส�วนร�วมดั้านความปลอดัภ่ยและ 

สิ�งแวดัล้อมของพื้นก่งานที่ก่ระด่ับผ�านคณะกรรมการความปลอดัภย่	

อาช่้วอนาม่ย	 และสภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน	 (คปอ.)	 โดัย

บริษ่ที่จำ่ดัต่�งคณะกรรมการฯ	ตามที่่�กฎหมายกำาหนดั	ซึ่่�งม่บที่บาที่

และหน้าที่่�ครอบคล่มการพื้ิจำารณานโยบายและแผนงานดั้าน 

ความปลอดัภย่ในการที่ำางาน	รวมที่่�งความปลอดัภ่ยนอกงาน	พื้ร้อมที่่�ง 

เสนอแนะมาตรการ	หรือแนวที่างการปร่บปร่งแก้ไขให้ถ่้กต้องตาม

กฎหมายที่่�เก่�ยวกบ่ความปลอดัภย่ในการที่ำางาน	เพื้ื�อลดัการเจำบ็ป่วย

และการสญ้เสย่ของพื้น่กงาน	และผ้ร่้บเหมา	อก่ที่่�ง	คณะกรรมการฯ	

ย่งม่หน้าที่่�ในการส�งเสริมสน่บสน่นกิจำกรรมและโครงการฝ่ึกอบรม

ดัา้นความปลอดัภ่ยในการที่ำางาน	พื้จิำารณาขอ้บง่คบ่และค้�มือความ

ปลอดัภ่ยในการที่ำางาน	ตรวจำสอบสถ่ติกิารประสบอน่ตรายที่่�เกดิัข่�น

ในสถ่านประกอบกิจำการอย�างน้อยเดัือนละ	1	คร่�ง	และรายงานผล

การปฏิิบ่ติการประจำำาปี	รวมที่่�งระบ่ปัญหา	อ่ปสรรค	และข้อเสนอ

แนะในการปฏิิบ่ติหน้าที่่�ของคณะกรรมการฯ	เมื�อปฏิิบ่ติหน้าที่่�ครบ 

1	ป	ีเพื้ื�อเสนอต�อนายจำา้ง	รวมถ่ง่ประเมนิผลในการที่ำางานดัา้นความ

ปลอดัภ่ยในการที่ำางานของสถ่านประกอบกิจำการเป็นประจำำาที่่กปี

กำารป็ระเมินความเสำี�ยงดู้านความป็ลอดูภััย  
อาชิีวอนามัย และสำิ�งแวดูล้อม
	 พื้่ที่่จำ่	 พิื้จำารณากำาหนดัการช่้�บ�งอ่นตราย	 การระบ่ประเด็ัน

ปัญหาดั้านสิ�งแวดัล้อม	 การประเมินความเส่�ยงและโอกาส	 

ดั้านความปลอดัภ่ย	 อาช่้วอนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อม	 ที่่�เก่�ยวข้อง

ก่บกระบวนการปฏิิบ่ติงาน	 การผลิตผลิตภ่ณฑ์์และบริการโดัย

พื้ิจำารณาม่มมองว่ฏิจำ่กรช่้วิต	(Life	cycle)	 การเปล่�ยนแปลงหรือ

การปร่บเปล่�ยนกิจำกรรมในสภาวะปกติและไม�ปกติ	 รวมถ่่งสภาวะ

ฉ่กเฉิน	ดั่งน่�

• การระบุอันตราย (Hazard identification)
	 พื้่ที่่จำ่	 ได้ัจำ่ดัที่ำากระบวนการเพื้ื�อระบ่อ่นตรายที่่�ม่ใน

ระบบการจำ่ดัการ	 โดัยกระบวนการน่�บริษ่ที่ไดั้พื้ิจำารณาถ่่ง	 

วธิุก่ารปฏิบิต่งิาน	ปจัำจำย่ที่างสง่คม	การไดัร่้บผลกระที่บเช้งิลบ 

จำากการร�วมเป็นที่่�ปร่กษา	 ภาวะผ้้นำาและว่ฒนธุรรมองค์กร	

กิจำกรรมและสถ่านการณ์แบบประจำำาหรือไม�ประจำำา	 รวมถ่่ง

อน่ตรายที่่�เกิดัจำากโครงสร้างพืื้�นฐาน	วส่ดัอ่ป่กรณ	์เปน็ต้น	โดัย

ฝ่า่ยความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัลอ้มไดัน้ำาผลการบ�งช่้�อน่ตราย

มาปร่บใช้	้และปร่บปร่งการบริหารจำด่ัการด้ัานความปลอดัภ่ย	

อาช่้วอนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อม	 โดัยกำาหนดัให้เจ้ำาหน้าที่่� 

ความปลอดัภ่ยที่่�ร่บผิดัช้อบในแต�ละพื้ื�นที่่�หรือกล่�มธุ่รกิจำ	และ

ผ้้เก่�ยวข้องร�วมก่นจำ่ดัที่ำาแผนปฏิิบ่ติการควบค่มความเส่�ยง	

สำาหร่บระดั่บความเส่�ยงปานกลางข่�นไป	และแผนปฏิิบ่ติการ

ลดัความเส่�ยง	สำาหร่บความเส่�ยงส้งข่�นไป	เช้�น	การปร่บปร่ง

ระบบด่ับเพื้ลิงคล่งนำ�าม่น	 การปร่บปร่งพืื้�นที่่�จำ่ดัเก็บขยะ

อ่นตราย	 การกำาหนดัการตรวจำสอบความปลอดัภ่ยในสถ่าน่

บริการนำ�าม่นและแก๊ส	LPG	ร้านสะดัวกซึ่ื�อ	Max	Mart	และ

ร้านกาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	ในร้ปแบบออนไลน์	เป็นต้น

• การรายงานเกี�ยวกับอันตรายและค่วามปิลอดภิัยที�
เกี�ยวข�องกับการทำางาน
	 พื้่ที่่จำ่	กำาหนดัให้พื้น่กงานที่่�พื้บเห็นเหต่การณ์หรือผ้้ที่่�อย้�

ในเหต่การณ์อ่นตรายติดัต�อหรือแจำ้งไปย่งห่วหน้างานให้ร่บ

ที่ราบที่่นที่่เมื�อเกิดัเหต่การณด์ั่งกล�าวข่�น	โดัยห่วหนา้งานต้อง

ที่ำาการแจำง้ต�อเจำา้หนา้ที่่�ความปลอดัภ่ยที่่�ร่บผดิัช้อบในพื้ื�นที่่�น่�น

ให้ร่บที่ราบผ�านช้�องที่างโที่รศ่พื้ที่์	e-mail	หรือช้�องที่างอื�น	ๆ	 

ที่่�สามารถ่ติดัต�อไดั้	 เมื�อไดั้ร่บแจ้ำงข้อม้ล	 เจำ้าหน้าที่่�ความ

ปลอดัภย่จำะน่ดัประช่้มร�วมกบ่ผ้้ที่่�เก่�ยวข้องดัำาเนนิการสอบสวน

ร�วมก่น	เพื้ื�อบ�งช้่�สาเหต่ของอ่บ่ติการณ์ที่่�เกิดัข่�น	พื้ร้อมที่่�งหา

แนวที่างการแก้ไขและป้องก่น	และรายงานต�อคณะกรรมการ

ความปลอดัภ่ย	 อาช่้วอนาม่ย	 และสภาพื้แวดัล้อมเดืัอนละ	 

1	คร่�ง	
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	 นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ย่งกำาหนดันโยบายหย่ดัการที่ำางาน	

(Stop	Work	Policy)	 เมื�อเกิดัเหต่การณ์ที่่�อาจำม่ความเส่�ยง

ต�อการเกิดัอ่นตรายต�อช่้วิตและที่ร่พื้ย์สิน	 โดัยสน่บสน่นให้

พื้น่กงานที่่กระด่ับและผ้้ร่บเหมาหย่ดัการปฏิิบ่ติงานที่่นที่่	 

เมื�อพื้บว�าม่สภาพื้การที่ำางานและการกระที่ำาที่่�ไม�ปลอดัภ่ย	

ซึ่่�งอาจำเป็นอ่นตรายต�อผ้้ปฏิิบ่ติงาน	 รวมถ่่งส�งผลกระที่บต�อ

บ่คคลอื�น	ที่ร่พื้ย์สิน	หรือสิ�งแวดัล้อม	 โดัยการต่ดัสินใจำหย่ดั

การที่ำางานของผ้้ปฏิิบ่ติงาน	 จำะไดั้ร่บการสน่บสน่นเต็มที่่�

จำากผ้้บริหาร	 หากม่ข้อสงส่ยว�าต้องหย่ดัการปฏิิบ่ติงานหรือ 

ไม�	 สามารถ่แจำ้งสถ่านการณ์น่�นก่บผ้้บ่งค่บบ่ญช้าให้ร่บที่ราบ

โดัยที่น่ที่	่และเพื้ื�อควบคม่การเกิดัเหตก่ารณ์ซึ่ำ�า	บรษิท่ี่กำาหนดั

ให้ม่การที่บที่วนการประเมินความเส่�ยงอย�างน้อยปีละ	1	คร่�ง	

โดัยต้องครอบคล่มอ่บ่ติเหต่ที่่�เคยเกิดัข่�น	 หรือม่แนวโน้มที่่�

จำะเกิดัข่�น	 รวมถ่่งจำ่ดัที่ำาแผนการดัำาเนินการปร่บปร่งแก้ไข	 

ตามมาตรการที่่�ระบ่ในแบบสอบสวนอ่บ่ติเหต่	โดัยให้ห่วหน้า

หน�วยงาน	 เจำ้าหน้าที่่�ความปลอดัภ่ย	 คณะกรรมการความ

ปลอดัภ่ยและอาช้่วอนาม่ย	 รวมถ่่งฝ่่ายความปลอดัภ่ยและ

อาช่้วอนาม่ย	ร�วมกน่ติดัตามการปร่บปร่งแก้ไข	เพื้ื�อให้เป็นไป

ตามระบบการบริหารจำด่ัการด้ัานความปลอดัภ่ย	อาช่้วอนามย่	

และสิ�งแวดัล้อมขององค์กร

กำารดูำาเนินงานเพืั�อพััฒนาคุณภัาพัดู้านความ
ป็ลอดูภััย อาชิีวอนามัย และสำิ�งแวดูล้อมองค์กำร 
	 พื้่ที่่จำ่	 จำ่ดัต่�งฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมดั้แลบริหาร

จำ่ดัการงานดั้านความปลอดัภ่ยในการที่ำางานและพื้่ฒนาผลการ

ดัำาเนินงานดั้านอาช่้วอนาม่ยและสิ�งแวดัล้อมให้สอดัคล้องตาม

กฎหมายและมาตรฐานระดั่บสากล	เพื้ื�อลดัผลกระที่บที่่�อาจำเกิดัข่�น

ต�อผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยจำากการดัำาเนินธุ่รกิจำ	 ในการพื้่ฒนาระบบความ

ปลอดัภ่ย	 อาช่้วนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อม	 บริษ่ที่ปฏิิบ่ติตามและ

ดัำาเนินการขอการร่บรองตามมาตรฐานสากล	ISO14001	:	2015	&	

ISO45001	:	2018	ในขอบเขตของ	กระบวนการ	ร่บ	จำ่ดัเก็บ	และ

จำ�ายผลิตภ่ณฑ์์นำ�าม่นเชื้�อเพื้ลิงภายในคล่งนำ�าม่นแม�กลอง	 เพื้ื�อเป็น 

ต้นแบบในการพื้่ฒนาปร่บปร่งระบบการจำ่ดัการและความสามารถ่

ของบค่ลากรไปพื้ร้อมกน่	อก่ที่่�ง	ฝ่า่ยความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัลอ้ม	 

ยง่มก่ารรเิริ�มและปร่บปร่งกระบวนการที่ำางานใหม้ป่ระสทิี่ธุภิาพื้และ

เกิดัความปลอดัภ่ยอย�างต�อเนื�อง	 เพื้ื�อข่บเคลื�อน	 พื้่ที่่จำ่	 ส้�องค์กร 

แห�งความเป็นเลิศ	(Transform)	ดั่งน่�	

• การตรวจัสัอบและอบรมด�านค่วามปิลอดภิัยและ 
สิั�งแวดล�อมในสัถานีบริการ
	 ฝ่า่ยความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมดัำาเนินการตรวจำสอบ

ความปลอดัภ่ยครอบคล่มที่่กธุ่รกิจำในสถ่าน่บริการเพื้ื�อค้นหา

ความเส่�ยงและสาเหต่ของอ่นตรายต�าง	 ๆ	 ที่่�ม่แนวโน้มจำะ 

ก�อใหเ้กดิัผลกระที่บต�อความปลอดัภ่ย	และอาช่้วอนามย่	และ

ที่ร่พื้ย์สินของพื้น่กงาน	ล้กค้า	และบริษ่ที่	ซึ่่�งอาจำเกิดัข่�นไดั้ใน

ที่่กส�วนของสถ่าน่บริการ	เช้�น	ภายในต่วอาคารลานจำ�าย	และ 

ต้้จำ�ายนำ�าม่น	 โดัยฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมจำะนำา

ข้อม้ลอ่นตรายที่่�ได้ัมาแก้ไข	 ปร่บปร่ง	 และระบ่มาตรการ

ป้องก่นก�อนที่่�จำะเกิดัอ่บ่ติเหต่	 (Accident)	 หรืออ่บ่ติการณ์	 

( Inc ident)	 ข่�นในสถ่าน่บริการ	 รวมถ่่งรายงานต�อ 

คณะกรรมการความปลอดัภย่และสิ�งแวดัล้อมของบริษท่ี่ต�อไป

	 สำาหร่บการจำ่ดัที่ำารายงานข้อม้ลการตรวจำสอบ	 และ

ติดัตามการแก้ไขปัญหาด้ัานความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม

ในสถ่าน่บริการ	ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมใช้้ระบบ	

Power	BI	 เพื้ื�อช้�วยในการวิเคราะห์ข้อม้ลธุ่รกิจำในเช้ิงล่ก	 

ซึ่่�งสามารถ่บรหิารขอ้มล้ผ�าน	Dashboard	ไดัแ้บบ	Real	time	

โดัยการให้ระบบไดั้ที่ำางานร�วมก่บโปรแกรมการออกแบบการ

ตรวจำความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมสถ่าน่บริการ	(Safety	 

PT	Service)	เพื้ื�อประยก่ต์ใช้้ในการดัำาเนินธุ่รกิจำได้ัอย�างคล�องตว่	 

นอกจำากน่�	 ย่งสามารถ่ลดัเวลาในการที่ำางานของพื้น่กงาน	 

รวมที่่�งปรมิาณการใช้้กระดัาษรอ้ยละ	100	โดัยสามารถ่กำาหนดั

สิที่ธุิ�ในการเข้าถ่่งข้อม้ลสำาหร่บผ้้ใช้้งานไดั้	ดั่งน่�น	ข้อม้ลจำ่งม่

ความปลอดัภ่ยและยากต�อการส้ญหาย

• การสั่งเสัริมค่วามปิลอดภิัยให�แก่ผู้้�รับเหมา 
- กี่ารส่อสารข้้อกี่ำาหนดด้านความปลอดภัยในกี่ารคัด

เลือกี่บริษัที่ผู้้้รับเหมาข้องสถิาน่บริกี่าร 

	 ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม	 ไดั้ผนวก 

ข้อกำาหนดัการดัำาเนินงานดั้านความปลอดัภ่ย	 ให้เป็น

ส�วนหน่�งในเกณฑ์์การค่ดัเลือกผ้้ร่บเหมา	 โดัยกำาหนดั

เงื�อนไขที่่� เก่�ยวข้องก่บภาระความร่บผิดัช้อบดั้าน 

ความปลอดัภ่ยที่่�อาจำจำะเกดิัข่�น	และบที่บาที่หนา้ที่่�ความ

ร่บผิดัช้อบสำาหร่บผ้้ร่บเหมาตามความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้อง

ไว้ในส่ญญาการจำ่ดัจ้ำาง	 รวมถ่่งกำาหนดับที่ปร่บในกรณ่	 

ที่่� ผ้้ร่บเหมาไม�สามารถ่ปฏิิบ่ติไดั้ตามกฎหมายและ

เงื�อนไขที่่�กำาหนดัข่�น	 และม่การจำ่ดัอบรมเพื้ื�อสื�อสาร

และสร้างความตระหน่กเก่�ยวก่บความเส่�ยง	 มาตรการ

ควบค่ม	 ระเบ่ยบปฏิิบ่ติ	 และมาตรฐานดั้านความ

ปลอดัภ่ยที่่�เก่�ยวข้องก่บการปฏิิบ่ติงานให้แก�ผ้้ร่บเหมา

ก�อนเริ�มปฏิิบ่ติงานให้ก่บบริษ่ที่	 โดัยผ้้ร่บเหมาม่หน้าที่่�

ในการให้ข้อม้ลเก่�ยวก่บอ่นตรายที่่�เก่�ยวข้องก่บอ่ปกรณ์	

และการดัำาเนินงานก�อนที่่�จำะเริ�มกิจำกรรมดั่งกล�าว	 และ

ที่่กคร่�งเมื�อเกิดัการเปล่�ยนแปลง	
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- กี่ารจััดที่ำาและส่อสารข้้อบังคับด้านความปลอดภัยสำาหรับผู้้้รับเหมา

	 ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมไดั้จำ่ดัที่ำาค้�มือว�าดั้วยความปลอดัภ่ยในการที่ำางานสำาหร่บการควบค่มการปฏิิบ่ติงาน

ที่่�ม่ความเส่�ยงสำาหร่บผ้้ร่บเหมา	เพื้ื�อให้ผ้้ร่บเหมาที่่�เข้ามาดัำาเนินงานก�อสร้างให้ก่บกล่�มบริษ่ที่ใช้้เป็นแนวที่างในการดัำาเนินการ

เก่�ยวก่บความปลอดัภ่ยและสภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน	 โดัยสามารถ่นำาไปปฏิิบ่ติได้ัถ่้กต้องครบถ้่วนตามที่่�กฎหมายกำาหนดั	

รวมถ่่งการรายงานการเกดิัอบ่ต่เิหตข่องผ้ร่้บเหมาใหบ้รษิท่ี่ที่ราบ	ซึ่่�งค้�มอืฉบบ่น่�ครอบคลม่ผ้ร่้บเหมาที่่�เขา้มาดัำาเนนิงานก�อสรา้ง

ในขอบเขต	สถ่าน่บริการนำ�าม่นและแก๊ส	LPG	ร้านสะดัวกซึ่ื�อ	Max	Mart	ร้านกาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	Coffee	World	ศ้นย์ซึ่�อมบำาร่ง	

Autobacs	จำ่ดับริการ	Max	Camp	และกล่�มบริษ่ที่ขนส�งนำ�าม่นและก๊าซึ่ปิโตรเล่ยมเหลว

• การปิ้องกันผู้ลกระทบและอันตรายจัากการดำาเนินธุรกิจัต่อชุ่มช่น 
	 พื้่ที่่จำ่	 กำาหนดัมาตรการป้องก่นผลกระที่บในด้ัานความปลอดัภ่ยต�อช่้มช้นในบริเวณใกล้เค่ยงสถ่าน่บริการนำ�าม่นและ 

แก๊ส	LPG	ที่่�ดัำาเนินการก�อสร้างและเปิดัให้บริการใหม�	โดัยม่ข่�นตอน	ดั่งน่�	

-	 จำ่ดัที่ำาประช้าพื้ิจำารณ์	 โดัยจำ่ดัประช่้มร่บฟังความคิดัเห็นของช่้มช้นโดัยรอบสถ่าน่บริการที่่�ม่แผนการสร้างใหม�	 

โดัยในปี	 2564	 บริษ่ที่ไดั้ม่การเปิดัร่บฟังความคิดัเห็นจำากช่้มช้น	 เพื้ื�อจำ่ดัต่�งสถ่าน่บริการนำ�าม่น	 สาขาคลองหลวง	 9	 

สาขาปากที่�อ	4	และสถ่าน่บริการนำ�าม่นและแก๊ส	LPG	สาขาบางบ่วที่อง	11	โดัยจำากการร่บที่ราบความคิดัเห็น	ช้่มช้นไม�ม่ข้อ

ก่งวลจำากการจำ่ดัต่�งสถ่าน่บริการดั่งกล�าว	ม่เพื้่ยงส�วนน้อยที่่�ม่ข้อก่งวลเรื�องปัญหาฝ่่่นละออง	กลิ�นเหม็น	และ	 เส่ยงดั่งรบกวน	

โดัยบริษ่ที่ไดั้ม่มาตรการค่ดัแยกและที่ิ�งขยะให้ถ่้กประเภที่	 และการควบค่มค่ณภาพื้สิ�งแวดัล้อมในสถ่าน่บริการให้เป็นไปตาม

ที่่�กฎหมายกำาหนดั

-	 ระหว�างการก�อสร้างสถ่าน่บริการ	 บริษ่ที่กำาหนดัให้ม่การจำ่ดัที่ำาข้อม้ลและควบค่มการก�อสร้างเพื้ื�อสร้างความม่�นใจำ 

ดั้านความปลอดัภ่ยระหว�างการจำ่ดัต่�งสถ่าน่บริการ	 โดัยจำ่ดัให้ม่การก่�นเขตพื้ื�นที่่�การก�อสร้างสถ่าน่บริการที่่�ช่้ดัเจำน	 และ 

ผ้้เก่�ยวข้องที่่กคนต้องสวมอ่ปกรณ์ป้องก่นอ่นตรายส�วนบ่คคล	(PPE)	 ในการที่ำางาน	 รวมถ่่งจำ่ดัให้ม่เจำ้าหน้าที่่�ความปลอดัภ่ย

ในการที่ำางานประจำำาพื้ื�นที่่�เขตก�อสร้าง	 ตรวจำสอบการที่ำางานดั้านความปลอดัภ่ยในการที่ำางานของผ้้ร่บเหมา	 กรณ่ผ้้ร่บเหมา 

ที่ำางานที่่�ม่ความเส่�ยงที่่�อาจำเกิดัอ่นตราย	 ผ้้ร่บเหมาต้องม่การนำาส�งแผนฉ่กเฉินของบริษ่ที่ผ้้ร่บเหมา	 จำ่ดัเตร่ยมความพื้ร้อมถ่่ง 

ดั่บเพื้ลิงไว้ตามจำ่ดัต�าง	ๆ	ในสถ่านที่่�ที่ำางานที่่�เก่�ยวข้องก่บงานที่่�อาจำก�อให้เกิดัประกายไฟเพื้ื�อระง่บเหต่เบื�องต้น

ผลกำารดูำาเนินงาน
การสั่งเสัริมวัฒนธรรมค่วามปิลอดภิัยและสัร�างการมีสั่วนร่วมของพันักงานในการพััฒนาระบบบริหารจััดการ 
อาช่ีวอนามัยและค่วามปิลอดภิัย

โครงการ วัตถุประสงค์ การดำาเนินงาน

โครงการหน่�งข้อเสนอแนะ	

หน่�งความปลอดัภ่ย	(One	

Suggestion	One	More	

Safety)

• ส�งเสริมศ่กยภาพื้ของพื้น่กงานในการ

ค้นหาความเส่�ยง	 และการป้องก่น

อ่นตรายที่่�อาจำจำะที่ำาให้เกิดัอ่บ่ติเหต่

ข่�นในการปฏิิบ่ติงาน

• สร้างความตระหน่กถ่ง่ความปลอดัภย่

ของพื้น่กงานและคนรอบข้าง	

• พื้น่กงานสามารถ่เลือกส�งข้อเสนอแนะด้ัานความปลอดัภ่ย	

4	ห่วข้อ	คือ	สภาพื้การที่ำางาน	การเพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้ดั้าน

ความปลอดัภ่ย	ส่ขภาพื้	และลดัการเกิดัอ่บ่ติเหต่	ผ�าน	3	

ช้�องที่าง	คอื	การกรอกแบบฟอรม์ออนไลน	์พื้มิพื้แ์บบฟอรม์

ออกมาเข่ยนโดัยดัาวนโ์หลดัไดัท้ี่าง	QR	Code	บนโปสเตอร์

ประช้าสม่พื้น่ธุ	์หรอืร่บแบบฟอรม์ที่่�ฝ่า่ยความปลอดัภ่ยและ

สิ�งแวดัล้อม	

• ข้อเสนอแนะจำะถ่้กพื้ิจำารณาลงคะแนนโดัยคณะกรรมการ

ความปลอดัภย่	และมอบของรางวล่แก�ผ้้ที่่�ข้อเสนอแนะผ�าน

การพื้ิจำารณาจำากคณะกรรมการ	ซึ่่�งบางปัญหาจำะถ่้กนำามา

แก้ไขโดัยหน�วยงานที่่�เก่�ยวข้อง
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โครงการ วัตถุประสงค์ การดำาเนินงาน

โครงการ	Safety	News	และ	

Safety	Talk

• ปลก้จำิตสำานก่และเพื้ิ�มความตระหนก่	

ใ ห้ พื้ น่ ก ง า น เ ห็ น ค ว า ม สำ า ค่ ญ 

ดั้านความปลอดัภ่ยมากยิ�งข่�น	

• สื�อสารข�าวสารดั้านความปลอดัภ่ย

จำากที่่�งภายในและภายนอกองค์กร	

• รณรงค์ให้ม่การจำ่ดัที่ำา	Safety	Talk	ก�อนเริ�มการประช้่ม	

• ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ� งแวดัล้อมจำ่ดัที่ำาข�าวสาร

ประช้าส่มพื้่นธุ์ดั้านความปลอดัภ่ยโดัยเลือกห่วข้อที่่�เป็น

ประเดั็นในช้�วงเวลาน่�น	 ๆ	 หรือเป็นเรื�องใกล้ต่วพื้น่กงาน	

โดัยประช้าส่มพื้่นธุ์ผ�านที่างอ่เมลและเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่	

นอกจำากน่�ย่งม่การประช้าส่มพื้่นธุ์ผ�านเส่ยงตามสายใน 

สำาน่กงานใหญ�	และม่การตอบคำาถ่ามเพื้ื�อช้ิงของรางว่ล

โครงการ	 Safe	Life	Safe	

Riding	ข่บข่�ปลอดัภ่ยสไตล์	

PT	

• แกไ้ขปญัหาอบ่ต่เิหตจ่ำากการเดันิที่าง

มาปฏิิบ่ติงาน	

• จำด่ัอบรมใหค้วามร้เ้พื้ื�อปลก้ฝ่งัจำติสำานก่ดัา้นความปลอดัภ่ย

บนที่้องถ่นนสำาหร่บการข่บข่�ให้แก�พื้น่กงานสถ่าน่บริการ	

ซึ่่�งเป็นกล่�มเส่�ยงต�อการเกิดัอ่บ่ติเหต่	 เนื�องจำากส�วนใหญ�

อาศ่ยการเดัินที่างโดัยรถ่จำ่กรยานยนต์	 โดัยม่พื้น่กงาน 

เข้าร�วมอบรม	66	คน

โครงการ	 “Safety	 Start	

ความปลอดัภ่ย เ ริ� ม ไดั้ที่่� 

ต่วเรา”	

• สร้างการร่บร้้	 ปร่บเปล่�ยนพื้ฤติกรรม	

และลดัการ เกิ ดัอ่ บ่ ติ เ ห ต่ ให้ แก�

พื้น่กงานข่บรถ่ขนส�งนำ�าม่น	 และ

พื้น่กงานปฏิิบ่ติการ	

• กำาหนดัให้เจ้ำาหน้าที่่�ความปลอดัภ่ยประจำำาคล่งเข่ยน 

แผนงานในการสร้างการร่บร้้	ปร่บเปล่�ยน	พื้ฤติกรรม	และ

ลดัการเกิดัอ่บ่ติเหต่	 พื้ร้อมที่่�งจำ่ดักิจำกรรมต�าง	 ๆ	 ตาม 

แผนงาน	เพื้ื�อเป็นการสร้างความปลอดัภ่ยของพื้น่กงาน

Facebook	 Safety	 PTG	

Group

• สร้างการม่ส�วนร�วมของพื้น่กงานใน

ดั้านความปลอดัภ่ยและอาช้่วอนาม่ย

ในสถ่านประกอบกิจำการ

• ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมจำ่ดัที่ำาเพื้จำ	 Facebook	

สำาหร่บให้ความร้้ดั้านความปลอดัภ่ยและประช้าส่มพื้่นธุ์

กิจำกรรมต�าง	ๆ	ของฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม

โครงการ	 Safety	Terminal	

and	Transports	Award

• ลดัสถิ่ติอ่บ่ติเหต่จำากการที่ำางานให้

เป็นศ้นย์	

• การกำาหนดักลย่ที่ธ์ุในการส�งเสริมสน่บสน่นให้เกิดัองค์ 

ความร้	้การปลก้จำติสำานก่ร่กความปลอดัภย่	เพื้ื�อใหส้ามารถ่

จำ่ดัระบบการบริหารจำ่ดัการให้เหมาะก่บประเภที่ของความ

เส่�ยงและปัญหาที่่�เป็นสาเหต่ให้เกิดัอ่บ่ติเหต่ในการที่ำางาน

ของบริษ่ที่ไดั้	 อ่นจำะนำามาซึ่่�งความสำาเร็จำในการบริหาร

จำ่ดัการดั้านความปลอดัภ่ยฯ	อย�างย่�งยืน	

โครงการ	 Safety	 Every	

Months	2021

• ลดัสถิ่ติอ่บ่ติเหต่จำากการที่ำางานให้

เป็นศ้นย์	

• สร้างสถ่าน่บริการต้นแบบที่่�ม่ความม่�งม่�นในการดัำาเนิน

การดั้านความปลอดัภ่ยฯ	 อย�างเป็นระบบ	 ผ�าน	 S4	Zero	

accident	model	คือ	Safety	patrol,	Safety	talk,	Safety	

remind	และ	Safety	performance	report	บนแนวคิดัที่่�ว�า	 

”อ่บ่ติการณ์ที่่�เกิดัข่�นในการที่ำางาน	สามารถ่ป้องก่นไดั้จำาก

การบริหารจำ่ดัการของที่่กคนในองค์กรอย�างเป็นระบบ”

โครงการ	Safety	week	2021 • เสริมสร้างความร้้และความเข้าใจำ

ในงานดั้ านความปลอดัภ่ยและ 

สิ�งแวดัล้อมให้ก่บพื้น่กงาน	

• ส�งเสริมให้พื้น่กงานม่ส�วนร�วมในการ

ดัำาเนินงานด้ัานความปลอดัภ่ยและ

สิ�งแวดัล้อม	

• ประช้าส่มพื้่นธุ์การดัำาเนินงานของฝ่่ายความปลอดัภ่ยและ

สิ�งแวดัล้อมผ�านกิจำกรรมต�าง	ๆ	ภายในองค์กร
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กำารจัดูอบรมดู้านความป็ลอดูภััย อาชิีวอนามัย และสำภัาพัแวดูล้อมในกำารที่ำางานป็ระจำาป็ี 2564 

หลกัี่สต้ิิิิิิิิร จัำานวนรุน่

จัำานวนพนกัี่งาน 

ผู้้เ้ข้้าร่วม

ความพง้พอใจั 

ต่ิิิิิิิิอโครงกี่าร

หลักี่ส้ติิิิิิิิรด้านกี่ารป้องกัี่นและระงับอัคค่ภัย

• การดั่บเพื้ลิงข่�นต้น 5 191 95.29%

• การใช้้อ่ปกรณ์ดั่บเพื้ลิงและการตอบโต้เหต่ฉ่กเฉินในสถ่าน่บริการแก๊ส	

LPG

30 140 96.98%

• Emergency	Response	Full	Scale	Exercise 3 100 96.74%

หลักี่ส้ติิิิิิิิรด้านความปลอดภัย อาชี้่วอนามัย และสภาพแวดล้อมในกี่ารที่ำางาน

• ความปลอดัภ่ย	อาช้่วอนาม่ยและสภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน 56 1,312 93.37%

• เจำ้าหน้าที่่�ความปลอดัภ่ยระดั่บห่วหน้างาน 6 242 93.98%

• เจำ้าหน้าที่่�ความปลอดัภ่ยระดั่บบริหาร 10 445 93.30%

• คณะกรรมการความปลอดัภ่ย	 อาช่้วอนาม่ย	 และสภาพื้แวดัล้อมใน

การที่ำางาน

1 47 85.40%

• ความปลอดัภ่ยในการที่ำางานเก่�ยวก่บร่งส่ 1 26 96.80%

• ความปลอดัภ่ยในการที่ำางานเก่�ยวก่บไฟฟ้า 1 45 90.20%

หลักี่ส้ติิิิิิิิรผู้้้ปฏิิบัติิิิิิิิิงานเกี่่�ยวกัี่บกี่ารควบคุมนำ�ามันเชี้ื�อเพลิง

• ผ้้ปฏิิบ่ติงานสถ่าน่บริการนำ�าม่น 10 590 97.19%

• ผ้้ปฏิิบ่ติงานถ่่งขนส�งนำ�าม่น	ประเภที่รถ่ขนส�งนำ�าม่น 3 94 97.23%

• ผ้้ปฏิิบ่ติงานร้านจำำาหน�ายและโรงเก็บก๊าซึ่ปิโตรเล่ยมเหลว 2 37 87.98%

• ผ้้ปฏิิบ่ติงานสถ่าน่บรรจำ่ก๊าซึ่ปิโตรเล่ยมเหลว 3 119 96.05%

หลักี่ส้ติิิิิิิิรอ่น ๆ

• ISO45001:2018	Requirement	and	Implementation 1 45 95.00%

• ISO14001:2015	Requirement	&	Implementation	and	Internal	

Auditor

1 45 95.60%

• พื้่ฒนาจำิตสำาน่กและพื้่ฒนาผ้้นำาความปลอดัภ่ย 4 204 93.19%

• การข่บข่�รถ่จำ่กรยานยนต์อย�างปลอดัภ่ย 2 66 90.35%

รวม 3,748 93.80%
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สำถี่ิติ่ดู้านความป็ลอดูภััยในกำารที่ำางาน และกำารดูำาเนินงานเพัื�อบรรเที่าผลกำระที่บ
สัถิติการเสัียช่ีวิตจัากการทำางาน (Fatality Rate)

การดำาเนินงานเพ้ั�อบรรเทาผู้ลกระทบ

ข้อบเข้ติิิิิิิิ มาติิิิิิิิรกี่ารจััดกี่าร

พันักงาน 1.	 ดัำาเนินการตามมาตรฐาน	ISO45001:2018	และ	ISO14001:2015	

2.	 ฝ่ึกอบรมความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมให้ก่บพื้น่กงานที่่�ปฏิิบ่ติงานในสถ่านประกอบกิจำการ

3.	 ส�งเสริมว่ฒนธุรรมความปลอดัภ่ยผ�านการจำ่ดักิจำกรรมต�าง	ๆ	เพื้ื�อสร้างความตระหน่กร้้

4.	 ยกระดั่บการรายงานและการสอบสวนอ่บ่ติการณ์ที่่�เกิดัข่�น	เพื้ื�อหามาตรการในการแก้ไข	และป้องก่น

5.	 กำาหนดัต่วช้่�ว่ดัหน�วยงานเพื้ื�อลดัอ่บ่ติเหต่ร่นแรงและม้ลค�าความเส่ยหายที่่�เกิดัจำากอ่บ่ติเหต่

ผู้รับเหมา 1.	 ฝ่ึกอบรมผ้้ร่บเหมาก�อนปฏิิบ่ติงาน

2.	 การกำาหนดัการขออน่ญาตการที่ำางานสำาหร่บงานเส่�ยงอ่นตราย

3.	 การวิเคราะห์อ่นตราย	Job	safety	analysis	(JSA)

4.	 การตรวจำความปลอดัภ่ยผ้้ร่บเหมาขณะปฏิิบ่ติงาน

5.	 ยกระดั่บการรายงานและการสอบสวนอ่บ่ติการณ์ที่่�เกิดัข่�น	เพื้ื�อหามาตรการในการแก้ไขและป้องก่น

 

สัถิติการบาดเจั็บและการเจั็บปิ่วยจัากการทำางาน 

ข้้อม้ล ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน มาติิิิิิิิรกี่ารจััดกี่าร

อ่ตราความถ่่�ของการบาดัเจ็ำบจำากการ

ที่ำางานถ่่งข่�นหย่ดังานของพื้น่กงาน 

(Lost-Time	Injury	Frequency	Rate:	

LTIFR)	ต�อ	1	ล้านช้่�วโมงการที่ำางาน

1.2 • กำาหนดันโยบายความปลอดัภ่ย	และข่�นตอนการปฏิิบ่ติงานเพื้ื�อความปลอดัภ่ย

สำาหร่บพื้น่กงานคล่งนำ�าม่น	 โรงบรรจำ่ก๊าซึ่	 รถ่ขนส�ง	 สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 

สถ่าน่บริการแก๊ส	LPG	ร้านกาแฟ	ร้านสะดัวกซึ่ื�อ	และสำาน่กงานใหญ�

• ฝ่กึอบรมดัา้นความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัลอ้มใหก้บ่พื้น่กงาน	และการอบรมอื�น	ๆ 	 

ตามที่่�กฎหมายกำาหนดัเพื้ื�อป้องก่นการเกิดัอ่บ่ติเหต่	 และการแก้ปัญหายาม

ฉ่กเฉิน

อ่ตราความถ่่�ของการบาดัเจ็ำบจำากการ

ที่ำางานถ่่งข่�นหย่ดังานของผ้้ร่บเหมา 

(Lost-Time	Injury	Frequency	Rate:	

LTIFR)	ต�อ	1	ล้านช้่�วโมงการที่ำางาน

0 • กำาหนดันโยบายความปลอดัภ่ย	และข่�นตอนการปฏิิบ่ติงานเพื้ื�อความปลอดัภ่ย

สำาหร่บผ้้ร่บเหมา

• ฝ่ึกอบรมความปลอดัภ่ยผ้้ร่บเหมาก�อนปฏิิบ่ติงาน

• กำาหนดัเกณฑ์์ด้ัานความปลอดัภ่ยสำาหร่บการค่ดัเลือกผ้้ร่บเหมาที่่�เข้ามา 

ปฏิิบ่ติงาน	และการประเมินผ้้ร่บเหมาประจำำาปี

อ่ตราความถ่่�ของการเจำ็บป่วยด้ัวย 

โ รคจำากการที่ำางานของพื้น่กงาน	

(Occupational	 Illness	 Frequency	

Rate:	OIFR)	 ต�อ	1	 ล้านช้่�วโมงการ

ที่ำางาน

0 • ยกระดั่บเกณฑ์์การตรวจำส่ขภาพื้พื้น่กงานซึ่่�งที่ำางานก่บปัจำจำ่ยเส่�ยง	เช้�น	ที่ำางาน

ใกล้สารเคม่	ก�อนการร่บเข้าที่ำางาน	และจำ่ดัให้ม่การตรวจำส่ขภาพื้ประจำำาปี

• หากกรณ่พื้บพื้น่กงานที่่�ม่ผลการตรวจำส่ขภาพื้ผิดัปกติ	 บริษ่ที่ดัำาเนินการ 

ส�งตรวจำเพื้ื�อยืนย่นผลที่่�โรงพื้ยาบาลอ่กคร่�ง	 กรณ่พื้บว�าม่ความผิดัปกติจำริง	 

จำะส�งพื้น่กงานเข้าร่บการร่กษาที่่นที่่

สถิิติิิิิิิิิกี่ารเส่ยชี้่วิติิิิิิิิข้องพนักี่งาน สถิิติิิิิิิิิกี่ารเส่ยช่ี้วิติิิิิิิิข้องผู้้้รับเหมา

2561 2561

0 0

1 1

2 2

2562 2562

หญิ่ง หญ่ิงชี้าย ชี้าย

2563 25632564 2564

0 00 00 0

1

2

0 0

2



รายงานความยั่งยืน 2564092

สิที่ธุิ
มนุษัยชน

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 จำากการเปล่�ยนแปลงเช้ิงนโยบายเก่�ยวก่บประเดั็น 

ดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นในประเที่ศไที่ยที่่�ม่การประกาศใช้้

แผนปฏิิบ่ติการระด่ับช้าติว�าด้ัวยธุ่รกิจำก่บสิที่ธิุมน่ษยช้น	 

ระยะที่่�	 1	 (พื้.ศ.	2562-2565)	 เพื้ื�อส�งเสริม	 ค่้มครอง	

ป้องก่น	 บรรเที่า	 เย่ยวยา	 และแก้ปัญหาการละเมิดั 

สิที่ธุิมน่ษยช้นจำากการดัำาเนินธุ่รกิจำ	 ส�งผลให้ธุ่รกิจำต้อง

จำด่ัที่ำานโยบายและกระบวนการตรวจำสอบเพื้ื�อปอ้งก่นการ

ละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้นและให้สอดัคล้องก่บแผนปฏิิบ่ติการ 

ดั่งกล�าว	 อ่กที่่�ง	 ในสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของ 

เชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ส�งผลให้เกิดัความเส่�ยงที่่�อาจำก�อให้

เกดิัการละเมดิัสทิี่ธุมิน่ษยช้นในหลายมติ	ิเช้�น	การปฏิบิต่ิ 

ต�อแรงงานอย�างถ่้กต้องตามกฎหมาย	 การป้องก่นและ

ร่กษาความปลอดัภ่ยของพื้น่กงานจำากการติดัเช้ื�อภายใน

สถ่านประกอบกิจำการ	พื้่ที่่จำ่	ตระหน่กดั่ถ่่งความเส่�ยงจำาก

การบริหารจำด่ัการประเดัน็ดัา้นสทิี่ธิุมน่ษยช้นในช้�วงวกิฤติิิิิิิิิ

โควิดั-19	 และโอกาสในการยกระด่ับการบริหารจำ่ดัการ

แรงงานให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้ตามหล่กสิที่ธุิมน่ษยช้น	บริษ่ที่

จำง่กำาหนดักระบวนการตรวจำสอบดัา้นสทิี่ธุมิน่ษยช้น		และ

เพื้ิ�มขอบเขตการประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น 

ให้ครอบคล่มที่่กกิจำกรรมที่างธุ่รกิจำตลอดัห�วงโซึ่�ค่ณค�า	

รวมถ่่งพื้่ฒนาการอบรมด้ัานสิที่ธิุมน่ษยช้นภายใน

องค์กร	 เน้นการสร้างความร้้และว่ฒนธุรรมการเคารพื้

ต�อสิที่ธุิ	ศ่กดัิ�ศร่	และความหลากหลายของพื้น่กงานและ 

ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�มของบริษ่ที่	

สดัสว่นกี่จิักี่รรมที่างธรุกี่จิัติิิิิิิิามหว่งโซ่่

คุณ์ค่าท่ี่�ได้รับกี่ารประเมินความเส่�ยง

ด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

100% 
100% 

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
กี่ระบวนกี่ารติิิิิิิิรวจัสอบด้านสิที่ธิมนุษยชี้น (Human Rights Due Diligence)  

 พื้่ที่่จำ่	 ม่�งม่�นในการดัำาเนินธุ่รกิจำดั้วยความร่บผิดัช้อบ	 โดัยย่ดัหล่กการดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�โปร�งใส	 ตรวจำสอบไดั้	 ม่จำริยธุรรม	 เคารพื้ต�อ 

หล่กสิที่ธิุมน่ษยช้น	 และให้ความสำาค่ญต�อผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ยที่่กกล่�มอย�างเที่�าเที่่ยม	 ที่่�งน่�	 เพื้ื�อเป็นการสน่บสน่นในการปฏิิบ่ติตามหล่ก 

สทิี่ธุมิน่ษยช้น	และม่ส�วนร�วมในการบรหิารจำด่ัการผลกระที่บดัา้นสทิี่ธุมิน่ษยช้นที่่�อาจำเกดิัข่�นตลอดัห�วงโซึ่�คณ่ค�าที่างธุร่กจิำ	บรษ่ิที่ไดัพ้ื้ฒ่นา

กระบวนการตรวจำสอบด้ัานสิที่ธุิมน่ษยช้นอย�างรอบด้ัาน	(Human	Rights	Due	Diligence)	 ข่�นเพื้ื�อจำ่ดัการก่บความเส่�ยงจำากประเด็ัน 

ดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	และส�งเสริมว่ฒนธุรรมการเคารพื้ต�อสิที่ธุิมน่ษยช้นภายในองค์กร	โดัยกระบวนการตรวจำสอบดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นอย�าง

รอบดั้านของบริษ่ที่	ม่ข่�นตอนดั่งต�อไปน่�

กี่ารประกี่าศ

ความมุ่งมั�น

กำาหนดัใหม้ก่ารจำด่ัที่ำานโยบายสทิี่ธุมิน่ษยช้น	และที่บที่วนเปน็ประจำำาที่ก่ป	ีเพื้ื�อแสดัง 

ถ่่งเจำตนารมย์และความม่�งม่�นของบริษ่ที่ในการเคารพื้ต�อหล่กสิที่ธุิมน่ษยช้น	

กี่ารกี่ำาหนดข้อบเข้ติิิิิิิิและ 

ระบุประเด็นกี่ารประเมิน 

ความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

กำาหนดัขอบเขตการประเมินความเส่�ยงเพื้ื�อให้ครอบคล่มที่่กกิจำกรรมที่างธุ่รกิจำ 

ของบริษ่ที่	 บริษ่ที่ร�วมค้า	 และค้�ค้า	 โดัยกำาหนดัประเดั็นการประเมินความเส่�ยง 

ดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นที่่�อาจำเก่�ยวข้องก่บธุ่รกิจำ	 เช้�น	 การค้ามน่ษย์	 การบ่งค่บใช้้

แรงงาน	แรงงานเดัก็	เสร่ภาพื้ในการสมาคม	สทิี่ธุใินการเจำรจำาร�วมก่น	ค�าตอบแที่น	 

การเลือกปฏิิบ่ติ	ส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ย	และความเป็นส�วนต่ว

กี่ารประเมินความเส่�ยง

ด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

ดัำาเนนิการประเมินความเส่�ยงดัา้นสิที่ธิุมน่ษยช้น	ตามเกณฑ์ก์ารประเมินโอกาสเกิดั

และผลกระที่บต�อบค่คลที่่�อาจำจำะได้ัร่บผลกระที่บด้ัานสทิี่ธุมิน่ษยช้นจำากการดัำาเนิน

ธุ่รกิจำ	เช้�น	พื้น่กงาน	ผ้้หญิง	เดั็ก	ช้นพื้ื�นเมือง	ผ้้ร่บเหมา	ช้่มช้นและสิ�งแวดัล้อม	

กี่ารระบุมาติิิิิิิิรกี่าร

บรรเที่าผู้ลกี่ระที่บ

กำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บสำาหร่บประเดั็นดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	 โดัยเฉพื้าะ

ประเดั็นที่่�ม่ความเส่�ยงส้ง	เพื้ื�อบรรเที่าผลกระที่บต�อผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่�เก่�ยวข้อง

กี่ารติิิิิิิิรวจัสอบ

และกี่ารส่อสาร

ส�วนบริหารความเส่�ยงร่บผิดัช้อบในการตรวจำสอบผลประเมินความเส่�ยง 

ด้ัานสทิี่ธุมิน่ษยช้นของที่ก่ส�วนงาน	และดัำาเนนิการสื�อสารผลประเมนิให้ผ้ม่้ส�วนได้ัเสย่ 

ได้ัร่บที่ราบ	โดัยเฉพื้าะผ้้ปฏิิบติ่งาน	เพื้ื�อสร้างความตระหน่กและวฒ่นธุรรมที่่�เคารพื้

ต�อหล่กสิที่ธุิมน่ษยช้นภายในองค์กร

กี่ารเย่ยวยา

กรณ่เกดิัการละเมดิัสิที่ธิุมน่ษยช้นและมค่วามเสย่หายเกดิัข่�น	กล่�มบริษท่ี่ไดัก้ำาหนดั

มาตรการช้ดัใช้้เย่ยวยาผ้้ไดั้ร่บผลกระที่บอย�างเป็นธุรรมในร้ปแบบต�าง	 ๆ	 เช้�น	 

การร่กษาพื้ยาบาล	 การช้ำาระค�าเส่ยหาย	 และการติดัตามดั้แลผ้้ไดั้ร่บผลกระที่บ	 

เพื้ื�อให้ไดั้ร่บการเย่ยวยาอย�างเหมาะสม
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นโยบายสิัทธิมมุนษัยช่น 
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้จำ่ดัที่ำานโยบายสิที่ธุิมน่ษยช้น	 โดัยย่ดัม่�นและปฏิิบ่ติ

ตามนโยบายดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นในการดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�สอดัคล้องก่บ

กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง	ตลอดัจำนไดั้นำาแนวที่าง

หล่กการขององค์กรดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นปฏิิญญาสากลว�าดั้วย 

สทิี่ธุมิน่ษยช้น	(United	Nations	Universal	Declaration	of	Human	

Rights	:	UDHR)	ขอ้ตกลงประช้าคมโลกแห�งสหประช้าช้าติ	(United	

Nation	Global	Compact	:	UNGC)	 รวมถ่่งหล่กการช่้�แนะว�า

ดั้วยธุ่รกิจำและสิที่ธุิมน่ษยช้นแห�งสหประช้าช้าติ	(United	Nations	

Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGP)	

มาปร่บใช้้ให้เหมาะสมก่บบริบที่ของธุ่รกิจำ	 ซึ่่�งไดั้ระบ่แนวปฏิิบ่ติ 

สำาหร่บพื้น่กงานในการส�งเสริมว่ฒนธุรรมการเคารพื้ต�อสิที่ธิุ 

มน่ษยช้นที่่�งภายในและภายนอกองค์กร	 ครอบคล่มสิที่ธิุพื้น่กงาน	

สิที่ธุิค้�ค้า	สิที่ธุิล้กค้า	และสิที่ธุิช้่มช้นและสิ�งแวดัล้อม	โดัยคาดัหว่ง

ใหบ้รษ่ิที่ย�อย	บรษ่ิที่ร�วม	บรษิท่ี่ร�วมค้า	และค้�คา้ปฏิบิติ่ตามนโยบาย

สิที่ธุิมน่ษยช้นของบริษ่ที่		

กระบวนการร�องเรียนเร้�องการละเมิดสัิทธิมนุษัยช่น
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่เปดิัโอกาสใหพ้ื้น่กงาน	และผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่สามารถ่แสดัง

ความคิดัเห็นสะท้ี่อนปัญหา	 และแจำ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเร่ยน	 

หากม่เหต่การณ์หรือการกระที่ำาที่่�เก่�ยวข้องต�อการละเมิดัสิที่ธุิ 

มน่ษยช้น	 หรือจำรรยาบรรณ	 ที่่�งจำากพื้น่กงาน	 และผ้้ม่ส�วนไดั้

เส่ย	 ผ�านช้�องที่างร่บเรื�องร้องเร่ยน	 whistleblower@pt.co.th	 , 

Call	Center	 และ	 Mobile	Application	 โดัยม่การบริหาร

จำ่ดัการข้อร้องเร่ยนด่ังกล�าวอย�างเหมาะสมและให้ความเป็นธุรรม	 

โดัยค่้มครองบ่คคลที่่�แจำ้งเรื�องการละเมิดัสิที่ธิุมน่ษยช้นที่่�เก่�ยวข้อง

ก่บกล่�มบริษ่ที่โดัยใช้้มาตรการค้่มครองผ้้ ร้องเร่ยนหรือผ้้ที่่�ให้ 

ความร�วมมือในการรายงานการละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้นอย�างส้งส่ดั	

เสัรีภิาพัในการสัมาค่ม
	 พื้่ที่่จำ่	 ม่�งส�งเสริมเสร่ภาพื้ในการสมาคม	 โดัยการจำ่ดัต่�ง 

คณะกรรมการสว่สดัิการในสถ่านประกอบกิจำการจำำานวน	15	คณะ		

ซึ่่�งเป็นต่วแที่นของพื้น่กงานในแต�ละบริษ่ที่ภายใต้กล่�มบริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	

เอน็เอนย	่รวมถ่ง่ต่วแที่นของพื้น่กงานที่่�ปฏิิบต่งิานอย้�	ณ	คลง่นำ�ามน่ 

ที่่�ง	9	 แห�ง	 และ	 Fleet	 ขนส�ง	1	 แห�ง	 โดัยม่การประช้่มร�วมก่น 

ที่่กไตรมาส	 เพื้ื�อนำาเสนอแนวที่างการดั้แลพื้น่กงานแก�ต่วแที่น

นายจำ้าง	 โดัยในปี	 2564	 ม่จำำานวนพื้น่กงานที่่�เป็นต่วแที่นใน 

คณะกรรมการสว่สดัิการในสถ่านประกอบกิจำการจำำานวน	20	คน	

ผลกำารดูำาเนินงาน
การปิระเมินค่วามเสีั�ยงด�านสัิทธิมนุษัยช่น ปิระจัำาปิี 2564
	 ในปี	2564	พื้่ที่่จำ่	ดัำาเนินการประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นตลอดัห�วงโซึ่�ค่ณค�าธุ่รกิจำ	โดัยร้อยละ	100	ของกิจำกรรมที่างธุ่รกิจำ

นำ�าม่นและ	 Non-oil	 ไดั้ร่บการประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นภายใต้หล่กการบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงดั้านความย่�งยืนขององค์กร	

บริษ่ที่ไดั้เปร่ยบเที่่ยบเกณฑ์์โอกาสเกิดั	(Likelihood)	 ก่บหล่กเกณฑ์์การประเมินความเส่�ยงองค์กร	 และระดั่บผลกระที่บ	(Impact)	 ก่บ 

หล่กสากลของสหประช้าช้าติ	(United	Nation	Guiding	Principle	on	Business	and	Human	Rights)	และพื้ิจำารณาประเดั็นความเส่�ยง

ดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นอย�างรอบดั้าน	รวมถ่่งบ่คคลที่่�อาจำไดั้ร่บผลกระที่บครอบคล่ม	พื้น่กงาน	ช้่มช้นและสิ�งแวดัล้อม	ค้�ค้าและผ้้ร่บเหมา	และ

ล้กค้า	ซึ่่�งประเดั็นที่่�ม่การประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	ไดั้แก�	

สัิทธิพันักงาน สัิทธิชุ่มช่นและสิั�งแวดล�อม สัิทธิค่้่ค่�าและผู้้�รับเหมา สัิทธิล้กค่�า

• กี่ารเลือกี่ปฏิิบัติิิิิิิิิ

• สุข้ภาพและความปลอดภัย

• ความเป็นส่วนตัิิิิิิิิวข้องข้้อม้ล

• สภาพกี่ารจั้างงาน

• เสร่ภาพในกี่ารสมาคมและเจัรจัา

ติิิิิิิิ่อรอง

• กี่ารจั้างแรงงานผู้ิดกี่ฎหมาย 

(แรงงานเด็กี่ แรงงานบังคับ 

และแรงงานติิิิิิิิ่างด้าว)

• สุข้ภาพและความปลอดภัย

• มาติิิิิิิิรฐานกี่ารครองชี้่พชุี้มชี้น

• กี่ารเข้้าถ้ิงนำ�าและสุข้าภิบาล

• กี่ารได้มาซ่้�งท่ี่�ดิน

• กี่ารเลือกี่ปฏิิบัติิิิิิิิิ

• สุข้ภาพและความปลอดภัย

• กี่ารเลือกี่ปฏิิบัติิิิิิิิิ

• สุข้ภาพและความปลอดภัย

• ความเป็นส่วนติิิิิิิิัวข้องข้้อม้ล

http://whistleblower@pt.co.th
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	 ผลการประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นของ	

พื้่ที่่จำ่	ประจำำาปี	2564	พื้บว�า	ร้อยละ	18.75	ของกิจำกรรม

ที่างธุ่รกิจำของบริษ่ที่ม่ความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นอย้�

ในระด่ับส้ง	(Salient	 Issue)	 ซ่ึ่�งเก่�ยวข้องก่บประเด็ัน 

ดั้านส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ยของช่้มช้น	 และล้กค้า	

โดัยรอ้ยละ	100	ของประเดัน็ดัา้นสทิี่ธุมิน่ษยช้นที่่�ม่ความ

เส่�ยงส้งไดั้ร่บการตรวจำสอบโดัยส�วนบริหารความเส่�ยง	

และม่การกำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บร�วมก่บ

หน�วยงานที่่�ร่บผิดัช้อบ

ข้อบเข้ติิิิิิิิธุรกิี่จัที่่�ได้รับกี่ารประเมินความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

ธุรกี่ิจันำ�ามัน

• บริษัที่ พ่ที่่จั่ เอ็นเนอย่ จัำากี่ัด (มหาชี้น)

• บริษัที่ ปิโติิิิิิิิรเล่ยมไที่ยคอร์ปอเรชี้ั�น จัำากี่ัด

• บริษัที่ พ่ที่่จั่ โลจิัสติิิิิิิิิกี่ จัำากี่ัด

• บริษัที่ บ่พ่ที่่จั่ จัำากี่ัด

ธุรกี่ิจั Non-oil

• บริษัที่ แอติิิิิิิิลาส เอ็นเนอย่ จัำากี่ัด

• บริษัที่ กี่าแฟ้พันธุ์ไที่ย จัำากี่ัด

• บริษัที่ จั่ เอฟ้ เอ คอร์ปอเรชี้ั�น ( ไที่ยแลนด์ ) จัำากี่ัด

• บริษัที่ สยาม ออโติิิิิิิิ้แบคส์ จัำากี่ัด

• บริษัที่ แมกี่ซ่์ กี่าร์ด จัำากี่ัด

• บริษัที่ แมกี่ซ่์ โซ่ล้ชี้ัน เซ่อร์วิส จัำากี่ััด

นอกจำากน่�	 พื้่ที่่จำ่	 ย่งไดั้ม่การประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษช้นให้แก�บริษ่ที่ร�วมค้าที่่�บริษ่ที่ถื่อห่้นมากกว�าร้อยละ	10	 และค้�ค้า	 โดัยม ่

ผลการประเมินความเส่�ยงดั่งน่�

ผู้ลกี่ารประเมินความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้นกี่ลุ่มบริษัที่ พ่ที่่จ่ั และบริษัที่ร่วมค้า

ข้อบเข้ติิิิิิิิกี่ารประเมิน ร้อยละข้องกิี่จักี่รรมที่างธุรกี่ิจัที่่�ได้

รับกี่ารประเมินความเส่�ยงด้านสิที่ธิ

มนุษยชี้น

ร้อยละข้องกี่ิจักี่รรมที่างธุรกี่ิจัที่่�พบ

ว่าม่ความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้นใน

ระดับส้ง

ร้อยละข้องกี่ิจักี่รรมที่างธุรกิี่จัที่่�ม่ 

ความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้น 

ในระดับส้ง และม่มาติิิิิิิิรกี่ารกี่าร

ป้องกี่ันและบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บ

กล่�มบริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่ 100.00 18.75 100.00

บริษ่ที่ร�วมค้า 100.00 0.00 100.00*

หมายเหต่:	บริษ่ที่ม่มาตรการป้องก่นการละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้นในที่่ก	ๆ	กิจำกรรมที่างธุ่รกิจำ*

ผู้ลกี่ารประเมินความเส่�ยงด้านสิที่ธิมนุษยชี้นค้่ค้า

รายละเอ่ยด ผู้ลกี่ารประเมิน

ร้อยละของค้�ค้าโดัยตรง	และค้�ค้ารายสำาค่ญที่่�ไดั้ร่บการประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น 21.19

ร้อยละของค้�ค้าที่่�พื้บว�าม่ความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นในระดั่บส้ง 10.74

รอ้ยละของค้�คา้ที่่�มค่วามเส่�ยงดัา้นสิที่ธิุมน่ษยช้นในระดับ่สง้	และมม่าตรการปอ้งกน่และบรรเที่าผลกระที่บ 100.00



รายงานความยั่งยืน 2564096

	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้ม่การกำาหนดัมาตรการป้องก่นและบรรเที่าผลกระที่บสำาหร่บที่่กประเด็ันความเส่�ยงด้ัานสิที่ธุิมน่ษยช้น	 เพื้ื�อการจำ่ดัการที่่�ม่

ประสิที่ธุิภาพื้	และลดัโอกาสเกิดัของการละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้นของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยของบริษ่ที่	

  สิำที่ธิพันักำงาน

ประเด็นความเส่�ยง กี่ารดำาเนินงานเพ่อป้องกี่ันและบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

1.	 ส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ย

2.	 สภาพื้การจำ้างงาน	 เสร่ภาพื้ในการ

สมาคม	และเจำรจำาต�อรอง

3.	 การจำ้างงานที่่�ผิดักฎหมาย

4.	 ความเป็นส�วนต่วของข้อม้ล

5.	 การเลือกปฏิิบ่ติ

• จำ่ดัต่� งคณะกรรมการความปลอดัภ่ยอาช่้วอนาม่ย	 และสภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน	 

เพื้ื�อควบค่มมาตรการดั้านความปลอดัภ่ยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 รวมถ่่งให้ความร้้และส�งเสริม

ว่ฒนธุรรมความปลอดัภ่ยภายในองค์กร

• กำาหนดันโยบายค�าตอบแที่นและสว่สดิัการ	รวมถ่ง่จำด่ัต่�งคณะกรรมการสวส่ดิัการในสถ่านประกอบ

กิจำการเพื้ื�อควบค่ม	ดั้แล	เสนอข้อคิดัเห็น	และแนะนำาแนวที่างในการจำ่ดัสว่สดัิการที่่�เป็นประโยช้น์

ให้แก�ล้กจำ้าง

• กำาหนดัให้ม่ระบบควบค่มการจำ้างแรงงานตำ�ากว�า	18	 ปี	 ผ�านโปรแกรมบริหารที่ร่พื้ยากรบ่คคล	

(Human	Resource	Management	System)	

• จำด่ัที่ำานโยบายค่ม้ครองข้อมล้ส�วนบค่คลองค์กร	และให้พื้น่กงานร่บที่ราบเป็นลายล่กษณ์อก่ษร	

• บ่งค่บใช้้นโยบายป้องก่นการล�วงละเมิดัและการไม�เลือกปฏิิบ่ติในสถ่านประกอบกิจำการ	 

รวมถ่่งจำ่ดัอบรมให้ความร้้เรื�องสิที่ธุิมน่ษยช้นแก�พื้น่กงาน

  สิำที่ธิชิุมชิน และสำิ�งแวดูล้อม

ประเด็นความเส่�ยง กี่ารดำาเนินงานเพ่อป้องกี่ันและบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

1.	 ส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ย

2.	 ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ร อ ง ช่้ พื้ แ ล ะ 

ค่ณภาพื้ช่้วิต	 และการเข้าถ่่งนำ�าและ

ส่ขาภิบาล

3.	 การไดั้มาซึ่่�งที่่�ดัิน

• จำ่ดัที่ำาค้�มือการปฏิิบ่ติงาน	อบรมพื้น่กงานในเรื�องความปลอดัภ่ย	รวมถ่่งร�วมซึ่้อมแผนฉ่กเฉินก่บ

ช้่มช้น

• ปฏิิบ่ติตามมาตรฐาน	ISO	45001	(ดั้านความปลอดัภ่ย)	และ	14001	(สิ�งแวดัล้อม)	

• ประเมนิประเดัน็ที่างด้ัานกฎหมายก�อนการจำด่ัซึ่ื�อที่่�ดันิ	 รวมถ่่งจำด่ัที่ำาประช้าพื้จิำารณ์ก�อนดัำาเนนิงาน 

จำด่ัต่�งคลง่นำ�ามน่	และสถ่านบ่รกิารใหม�	โดัยช่้�แจำงให้ช่้มช้นได้ัร่บที่ราบเก่�ยวกบ่แผนการดัำาเนนิงานที่ก่คร่�ง

  สิำที่ธิคู�ค้า และผู้รับเหมา

ประเด็นความเส่�ยง กี่ารดำาเนินงานเพ่อป้องกี่ันและบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

1.	 การเลือกปฏิิบ่ติ

2.	 ส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ย

• กำาหนดัให้ม่การประกาศเกณฑ์ก์ารคด่ัเลอืกค้�คา้	เงื�อนไขการคา้	ข่�นตอนดัำาเนนิการจำด่ัซึ่ื�อจำด่ัจ้ำาง

ตามข่�นตอนการปฏิิบ่ติงานการจำ่ดัซึ่ื�อจำ่ดัจำ้างบริษ่ที่

• จำด่ัที่ำาแนวปฏิิบติ่ตามระเบย่บเก่�ยวกบ่ความปลอดัภย่ในการที่ำางานให้ผ้ร่้บเหมาได้ัร่บที่ราบ	และ

กำาหนดัให้ค้�ค้าปฏิิบ่ติตามจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บค้�ค้า	

  สิำที่ธิลูกำค้า

ประเด็นความเส่�ยง กี่ารดำาเนินงานเพ่อป้องกี่ันและบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บด้านสิที่ธิมนุษยชี้น

1.	 การเลือกปฏิิบ่ติ

2.	 ส่ขภาพื้และความปลอดัภ่ย

3.	 ความเป็นส�วนต่วของข้อม้ล

• จำด่ัให้ม่การอบรมพื้นก่งานขายเก่�ยวกบ่ประเด็ันดัา้นสทิี่ธุมิน่ษยช้น	รวมถ่ง่การอบรมกิรยิามารยาที่	

การใช้้คำาพื้้ดั	การตอบสนองต�อล้กค้า	

• สื�อสารและปฏิิบ่ติตามข่�นตอนการร่บนำ�าม่น	 เพื้ื�อตรวจำสอบสิ�งเจำือปนและค่ณภาพื้ของนำ�าม่นใน

สถ่าน่บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 และม่การตรวจำสอบควบค่มค่ณภาพื้ผลิตภ่ณฑ์์ภายใต้

แบรนดั์	PT	โดัยฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม	และฝ่่ายประก่นและบริหารระบบค่ณภาพื้	

• ปฏิิบต่ติามนโยบายค่ม้ครองขอ้มล้ส�วนบค่คลตามกฎหมายว�าดัว้ยการค้่มครองขอ้มล้ส�วนบค่คล	

พื้.ศ.	2562	และม่กระบวนการในการร่กษาความปลอดัภ่ยของข้อม้ล
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การปิฏิิบัติที�ดีต่อแรงงาน (ค่วามเท่าเทียมและค่วามหลาก
หลาย) 
	 พื้่ที่่จ่ำ	 ปฏิิบ่ติต�อพื้น่กงานที่่กคนอย�างเที่�าเที่่ยมตามกฎหมาย

แรงงานและกฎระเบย่บที่่�เก่�ยวขอ้ง	โดัยมฝ่่า่ยบรหิารที่ร่พื้ยากรบค่คล	

เป็นผ้ค้วบค่มการปฏิบิติ่ตามกฎระเบย่บต�าง	ๆ 	ในเรื�องการจำา้งงาน	

สภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน	 ค�าจำ้าง	 ช้่�วโมงการที่ำางาน	 ว่นหย่ดั	 

และความปลอดัภ่ยในสถ่านปฏิิบต่งิาน	เพื้ื�อสรา้งความ	“อย้�ดั	่มส่ข่”	 

ให้แก�พื้น่กงานที่่กคน	 นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ย่งกำาหนดัให้ม่การบ่งค่บ

ใช้้นโยบายป้องก่นการล�วงละเมิดัและการไม�เลือกปฏิิบ่ติใน

สถ่านประกอบกิจำการเพื้ื�อห้ามมิให้	 ผ้้บริหาร	 ห่วหน้างาน	 หรือ 

ผ้้ควบค่มกระที่ำาการล�วงละเมิดั	 (Harassment)	 ต�อล้กจำ้างของ 

กล่�มบริษ่ที่	 และม่�งเน้นให้สถ่านประกอบกิจำการเคารพื้ต�อ 

ความหลากหลาย	และปราศจำากการเลือกปฏิิบ่ติ	(Discrimination)	

ในที่่กกรณ่	 โดัยกำาหนดัให้ม่มาตราการที่่�ช่้ดัเจำนในการลงโที่ษ 

ผ้ก้ระที่ำาการล�วงละเมิดัและเลอืกปฏิบิติ่	ต่�งแต�การตก่เตอืนที่างวาจำา	

การพื้่กงาน	และการให้พื้้นจำากสภาพื้การจำ้างงาน	เป็นต้น	

  ความเที่่าเที่่ยมที่างเพศ

ร้อยละ 

63.32 พนักี่งานหญ่ิงติิิิิิิิ่อพนักี่งานที่ั�งหมด

ร้อยละ 

0.33 ผู้้้บริหารหญ่ิงที่ั�งหมด

ร้อยละ

0.17ผู้้บ้รหิารหญ่งิระดบัต้ิิิิิิิินที่ั�งหมด (Junior Management)

ร้อยละ 

0.06 ผู้้บ้รหิารหญ่งิระดบัสง้ที่ั�งหมด (Top Management)

ร้อยละ 

0.04 ผู้้บ้ริหารหญิ่งท่ี่�อย้ใ่นหน่วยงานท่ี่�สร้างรายได้ให้องค์กี่ร 

ร้อยละ

0.87
ผู้้้บริหารหญ่ิงที่่�อย้่ในหน่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับ

วิที่ยาศาสติิิิิิิิร์ เที่คโนโลย่ วิศวะ และคณ์ิติิิิิิิิศาสติิิิิิิิร์

กำารอบรมดู้านสำิที่ธิมนุษยชิน
	 พื้่ที่่จำ่	 เน้นการสร้างสภาพื้แวดัล้อมการที่ำางานที่่�ม่การเคารพื้ต�อสิที่ธุิ	 ศ่กดัิ�ศร่	 และความหลากหลายของความเป็นมน่ษย์	 ดั่งน่�น	 

บริษ่ที่จำ่งให้ความสำาค่ญก่บการให้ความร้้ในเรื�องสิที่ธุิมน่นษยช้นให้แก�พื้น่กงาน	 ซึ่่�งครอบคล่มประเดั็นต�าง	 ๆ	 เช้�น	 การปฏิิบ่ติตาม

กฎหมายแรงงาน	การปอ้งกน่การใช้้แรงงานเดัก็	การต�อตา้นการล�วงละเมดิัและการไม�เลอืกปฏิิบต่ใินสถ่านประกอบกจิำการ	โดัยในป	ี2564	 

ส�วนแรงงานส่มพื้่นธุ์และสื�อสารภายใน	(ER)	ไดั้ดัำาเนินงานจำ่ดัอบรมหล่กส้ตรดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้น	ดั่งน่�	

กี่ิจักี่รรม / หลักี่ส้ติิิิิิิิรอบรม

จัำานวนพนักี่งานเข้้าร่วม

กี่ิจักี่รรม/อบรม (ราย)

สัดส่วนข้องพนักี่งานที่่ได้เข้้าอบรม

เที่่ยบกี่ับจัำานวนพนักี่งานที่ั�งหมด (%)

หล่กส้ตรอบรมกฎหมายแรงงานและสิที่ธุิมน่ษยช้นสำาหร่บ

พื้น่กงานใหม�

811 4.92

กิจำกรรม	ER	On	Tour	หล่กส้ตรอบรมกฎหมายแรงงานและ

สิที่ธุิมน่ษยช้น	สำาหร่บห่วหน้างานข่�นต้น

1,226 7.43

กิจำกรรม	ER	ช้วนร้้ 6,161 37.35
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มุ่งดำาเนินกี่ารสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมคุณ์ภาพช่ี้วิติิิิิิิิที่่�ด่ 

ให้แก่ี่สงัคมและชี้มุชี้น รวมถ้ิงบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บต่ิิิิิิิิอสิ�งแวดล้อม

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดสำาคัญ่

กำลยุที่ธ์กำารสัร้างคุณค�า 
ร�วมกัำบสัังคมและสัิ�งแวดูล้อม 

Engage & Co-create

ความพ้งพอใจั

ข้องชีุ้มชี้นในกี่าร

เข้้าร่วมกิี่จักี่รรม 

91.06%

ปริมาณ์ไฟ้ฟ้้า 

เฉล่�ยรายบุคคล 

(kWh/คน)  

ข้องสำานักี่งานใหญ่่ 

ลดลงจัากี่ปีฐาน 

 61.98% 

สัดส่วนปริมาณ์นำ�า 

ติิิิิิิิ่อยอดข้ายนำ�ามัน

ผู้่านคลังนำ�ามัน 

(ล้กี่บากี่ศ์เมติิิิิิิิร/ลิติิิิิิิิร)  

ลดลงจัากี่ปีฐาน 

 8% 

ลดกี่ารปล่อยกี่๊าซ่ 

เรือนกี่ระจักี่จัากี่ 

โครงกี่ารติิิิิิิิ่าง ๆ รวม 

 3,362
ติิิิิิิิันคาร์บอนไดออกี่ไซ่ด์

เที่่ยบเที่่า

ปราศจัากี่ข้้อร้องเร่ยน

ด้านมลพิษที่างอากี่าศ 

และคุณ์ภาพนำ�าที่ิ�ง0
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ความรับัผิดำชอบั 
ติิิิิิิิ่อสังคม 
และชุมชน

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 พื้่ที่่จำ่	ให้ความสำาค่ญต�อการบริหารจำ่ดัการผลกระที่บของ

ธุร่กิจำที่่�อาจำเกิดัข่�นกบ่สง่คมและช่้มช้นโดัยรอบสถ่านปฏิิบติ่การ	

บริษ่ที่จำ่งม่การพื้่ฒนาโครงการและกิจำกรรมความร่บผิดัช้อบ 

ต�อสง่คม	เพื้ื�อสร้างการมส่�วนร�วม	การยอมร่บ	และลดัความเส่�ยง 

ดั้านข้อร้องเร่ยนจำากช่้มช้นในระยะยาว	 ในปี	2564	 บริษ่ที่ 

ม่�งยกระด่ับการลงที่่นเพื้ื�อส่งคม	 โดัยเน้นการสร้างค่ณค�า 

ร�วมก่บช่้มช้นตามวิส่ยที่่ศน์	 อย้�ดั่	 ม่ส่ข	 เพื้ื�อพื้่ฒนาโอกาสใน

การผลิตสินค้าและบริการใหม�	ๆ	ที่่�สามารถ่สร้างม้ลค�าเพื้ิ�มให้

ก่บบริษ่ที่และช้่มช้นไปพื้ร้อม	ๆ 	ก่น	รวมถ่่งสน่บสน่นเป้าหมาย

การพื้ฒ่นาที่่�ย่�งยนืของสหประช้าช้าตดิัว้ยการข่บเคลื�อนกลยท่ี่ธ์ุ

ดั้านความย่�งยืนขององค์กร

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

จัำานวนโครงกี่ารและกิี่จักี่รรม 

ความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อสังคม

จัำานวนพนักี่งานที่่� 

เข้้าร่วมกี่ิจักี่รรมเพ่อสังคม

ความพ้งพอใจัข้องชุี้มชี้น 

ในกี่ารเข้้าร่วมกิี่จักี่รรม

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

5

200

90%

10

110*

91.06%
หมายเหตุิิิิิิิิ*: จัำานวนพนักี่งานที่่�เข้้าร่วมกี่ิจักี่รรมเพ่อสังคมจัากี่

โครงกี่ารค่ายอาสา พ่ที่่ ที่ำาจัริงไม่ที่ิ�งกี่ัน และกี่ิจักี่รรมชีุ้มชี้นสัมพันธ์

โดยรอบคลังนำ�ามัน

โครงกี่าร

โครงกี่าร

คน

คน
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
กลยุทธ์ค่วามรับผู้ิดช่อบต่อสัังค่ม
	 พื้่ที่่จำ่	ตระหน่กถ่่งความสำาค่ญของการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างม่ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมตามมาตรฐานแนวที่างความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	

ISO	26000	โดัยยด่ัหลก่การประกอบกจิำการดัว้ยความเปน็ธุรรม	การต�อตา้นที่จ่ำริตคอร์ร่ปช่้�น	การเคารพื้สทิี่ธิุมน่ษยช้น	การปฏิิบต่ติ�อแรงงาน

อย�างเป็นธุรรม	ความร่บผิดัช้อบต�อผ้้บริโภค	การดั้แลร่กษาสิ�งแวดัล้อม	และการม่ส�วนร�วมพื้่ฒนาช้่มช้นและส่งคม

	 ที่่�งน่�	 เพื้ื�อกำาหนดัแนวที่างการดัำาเนินโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมระด่ับองค์กร	 บริษ่ที่จำ่งไดั้จำ่ดัที่ำากลย่ที่ธ์ุความร่บผิดัช้อบ 

ต�อส่งคม	 โดัยม่�งเน้นการสร้างความส่มพื้่นธุ์และการม่ส�วนร�วมก่บช่้มช้น	 ส่งคม	 รวมถ่่งอน่ร่กษ์สิ�งแวดัล้อม	 ตามแนวคิดัการสร้าง 

การยอมร่บต�อการดัำาเนนิงานของกจิำการ	(License	to	operate)	และสน่บสน่นเปา้หมายการพื้ฒ่นาที่่�ย่�งยนื	เพื้ื�อร่กษาสมดัล่ในการดัำาเนนิธุร่กจิำ	 

ตอบสนองต�อความคาดัหว่งของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	และป้องก่นผลกระที่บที่่�อาจำเกิดัข่�นจำากการดัำาเนินธุ่รกิจำต�อช้่มช้น	ส่งคม	และสิ�งแวดัล้อม	

โดัยกำาหนดัให้ม่การดัำาเนินตามกลย่ที่ธุ์	ดั่งต�อไปน่�	

1.	 สร้างความผ้กพื้่นก่บช่้มช้นโดัยรอบสถ่านปฏิิบ่ติการผ�านการดัำาเนินโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมที่่�เน้นการสร้างค่ณค�า 

ร�วมเพื้ื�อความ	“อย้�ดั่	ม่ส่ข”

2.	 สร้างเครือข�ายและความร�วมมือเพื้ื�อสน่บสน่นการพื้่ฒนาช้่มช้น	ส่งคม	และร�วมอน่ร่กษ์สิ�งแวดัล้อม

3.	 ส�งเสริมโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมบนพื้ื�นฐานของ	3	องค์ประกอบที่่�สำาค่ญ	ไดั้แก�	การพื้่ฒนาค่ณภาพื้ช้่วิต	การส�งเสริมส่งคม

ผ้้ส้งอาย่	และการสร้างวิถ่่ช้่วิตที่่�คำาน่งถ่่งสิ�งแวดัล้อม	

4.	 สน่บสน่นการม่ส�วนร�วมของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่�สำาค่ญ	เช้�น	ช้่มช้น	หน�วยราช้การ	ล้กค้า	ค้�ค้า	พื้น่กงาน

กรอบการดำาเนินโค่รงการค่วามรับผู้ิดช่อบต่อสัังค่มของ พีัทีจัี 
	 พื้่ที่่จำ่	 ไดั้กำาหนดัแนวที่างการดัำาเนินโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมระดั่บองค์กร	 ภายใต้แนวคิดั	 “พัีทีํ ทํําจริง ไม�ทํิ�งกัน”  

ซึ่่�งประกอบด้ัวย	3	เปา้หมายที่่�สำาคญ่	ไดัแ้ก�	การพื้ฒ่นาค่ณภาพื้ช่้วิต	การส�งเสริมสง่คมผ้ส้ง้อาย	่และการสร้างวถิ่ช่่้วติที่่�คำาน่งถ่ง่สิ�งแวดัลอ้ม	

โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�	

ประเด็น คุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิ สังคมผู้้้ส้งอายุ สิ�งแวดล้อม

ความเชี้่อมโยงกี่ับ  

SDGs 

วัติิิิิิิิถิุประสงค์ สน่บสน่นดั้านการศ่กษาและ

โอกาสในการพื้่ฒนาความร้้	และ

รายไดั้เพื้ื�อยกระดั่บค่ณภาพื้ช่้วิต

ของช้่มช้น

ส�งเสริมส่ขภาพื้	ความเป็นอย้�ที่่�ดั่ 

และสน่บสน่นอาช่้พื้ผ้้ส้งอาย่เพื้ื�อ

รองร่บการเปล่�ยนแปลงส้�ส่งคม

ส้งว่ย

สร้างวิถ่่ช่้วิตที่่�คำาน่งถ่่งสิ�งแวดัล้อม	

และพื้่ฒนาพื้ื�นที่่�ส่ เ ข่ยวเพื้ื�อฟื�นฟ้ 

ระบบนเิวศ	และร่กษาความหลากหลาย

ที่างช้่วภาพื้

ความเชี้่อมโยงกี่ับ 

กี่ลยุที่ธ์ที่างธุรกิี่จั

พื้่ที่่จำ่	 เน้นการสร้างโอกาส	 และ

ความร้้ให้แก�ช่้มช้น	 โดัยม่�งเป็น 

ศ้นย์กลางที่่�แบ�งปัน	 ร่กษา	 และ

พื้่ฒนาที่่ กษะคว ามช้ำา น าญ	

ประสบการณ์	 และภ้มิปัญญา

ที่้องถ่ิ�น	 เพื้ื�อการสร้างม้ลค�าเพื้ิ�ม

ให้แก�ผลิตภ่ณฑ์์	 บริการ	 ของ

บริษ่ที่และช้่มช้น	

พื้่ที่่จำ่	 ม่�งเป็นจำ่ดัหมายปลายที่าง

แห�งใหม�ในการเข้าถ่่งนว่ตกรรม

ดั้ า น ส่ ข ภ า พื้ แ ล ะ ส่ ข ภ า ว ะ 

(Wellness	&	Wellbeing)	ที่่�งใน

ดั้านการร่กษาและป้องก่น	 เพื้ื�อ

เสริมสร้างความเป็นอย้�ที่่�ดั่ให้แก�

ส่งคมไที่ย	

พื้่ ที่่ จำ่ 	 ม่� ง ล ดั ผ ล ก ร ะ ที่ บ ต� อ 

สิ�งแวดัล้อมจำากการดัำาเนินธุร่กจิำตลอดั 

ห�วงโซึ่�ค่ณค�า	 และส�งเสริมการสร้าง 

ความตระห น่ก ในกา รอ น่ ร่ ก ษ์ 

สิ�งแวดัล้อมให้ก่บผ้้ม่ส�วนไดั้ เส่ย	

เพื้ื�อ ร่กษาความหลากหลายที่าง

ช่้วภาพื้	 และความอ่ดัมสมบ้รณ์ 

ของที่ร่พื้ยากรธุรรมช้าติ

3.84.2 3.8 15.2
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ประเด็น คุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิ สังคมผู้้้ส้งอายุ สิ�งแวดล้อม

โครงกี่าร /  

กี่ิจักี่รรมหลักี่ 

• การสนบ่สน่นที่น่การศก่ษาให้

แก�เยาวช้น

• การริเริ�มโครงการการสร้าง

ค่ณค�าร�วมเพื้ื�อพื้่ฒนารายได้ั

ช้่มช้นและที่้องถ่ิ�น

• กิจำกรรมตรวจำส่ขภาพื้	 และ

กิจำกรรม	 “ช้่มช้นตาสว�าง”	

ภายใต้โครงการค�ายอาสา	 

พื้่ที่่	ที่ำาจำริง	ไม�ที่ิ�งก่น

• การจำ้างงานผ้้ส้งอาย่ในสถ่าน

ประกอบกิจำการ

• กจิำกรรมปลก้ปา่สรา้งปอดั	ภายใต้ 

โครงการค�ายอาสา	 พื้่ที่่	 ที่ำาจำริง	

ไม�ที่ิ�งก่น

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดที่างธุรกี่ิจั • จำำานวนพื้น่ ก ง าน เข้ า ร� วม

กิจำกรรม

• ผลประเมินความพื้ง่พื้อใจำของ

ช้่มช้น	

• จำำานวนข้อร้องเ ร่ยนที่่�ม่ น่ย

สำาค่ญจำากช้่มช้น

• รายไดั้ที่่�เพื้ิ�มข่�นของบริษ่ที่	

• จำำานวนพื้น่ ก ง าน เข้ า ร� วม

กิจำกรรม

• ผลประเมินความพื้่งพื้อใจำ 

ของช้่มช้น	

• จำำานวนผ้้ส้งอาย่ที่่�ไดั้ร่บการ

จำ้างงาน

• จำำานวนข้อร้องเ ร่ยนที่่� ม่ น่ย

สำาค่ญจำากช้่มช้น

• จำำานวนพื้น่กงานเข้าร�วมกิจำกรรม

• ผลประเมินความพื้่งพื้อใจำของ

ช้่มช้น	

• จำำานวนข้อร้องเร่ยนที่่�ม่น่ยสำาค่ญ

จำากช้่มช้น

ติิิิิิิิัวชี้่�วัดด้านสังคม /  

สิ�งแวดล้อม

• จำำา น ว น เ ย า ว ช้ น ที่่� ไ ดั้ ร่ บ 

ที่่นการศ่กษา

• รายไดั้ช้่มช้นที่่�เพื้ิ�มข่�น

• จำำานวนผ้้สง้อายท่ี่่�ได้ัร่บบริการ

ส่ขภาพื้

• จำำา น ว น ผ้้ ส้ ง อ า ย่ ที่่� ไ ดั้ ร่ บ 

แว�นสายตา

• ม้ลค�าการจำ้างงานผ้้ส้งอาย่

• ผลล่พื้ธ์ุที่างส่งคมจำากการ

ลงที่่น	

• จำำานวนต้นไม้ที่่�ได้ัร่บการปล้กใน

พื้ื�นที่่�ช้่มช้น

• จำำานวนก๊าซึ่เรือนกระจำกที่่�สามารถ่

ลดัไดั้

ผลกำารดูำาเนินงาน
สััดสั่วนการลงทุนทางสัังค่ม

ประเภที่กี่ารลงทุี่น ม้ลค่ากี่ารลงทีุ่น (บาที่) สัดส่วน (%)

กี่ารบริจัาค (Charitable Donations) 140,792,708 67.60

กี่ารลงทีุ่นที่างสังคมเพ่อพัฒนาชีุ้มชี้นและภาพลักี่ษณ์์องค์กี่ร 

ในระยะยาว (Community Investment)

806,913 0.39

กี่ารลงทีุ่นที่างสังคมเพ่อประโยชี้น์เชิี้งธุรกี่ิจั  

(Commercial Initiatives)

66,671,438 32.01
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การสั่งเสัริมวัตถุดิบท�องถิ�น
	 พื้่ที่่จำ่	 ผนวกแนวคิดัการสร้างค่ณค�าร�วมผ�านการส�งเสริมการ

ใช้้ว่ตถ่่ดัิบที่้องถิ่�นเพื้ื�อพื้่ฒนาผลิตภ่ณฑ์์เครื�องดัื�ม	 ภายใต้แบรนดั์	

กาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	โดัยไดั้ค่ดัสรรว่ตถ่่ดัิบที่่�ม่ค่ณภาพื้ตามฤดั้กาล	เพื้ื�อ

นำามาคิดัค้นเครื�องดัื�มเมน้ใหม�	 ๆ	 ซึ่่�งเป็นการสร้างรายไดั้ให้แก�

ช่้มช้น	 และสร้างม้ลค�าเพื้ิ�มและความหลากหลายของผลิตภ่ณฑ์์

ให้ล้กค้าไดั้เลือกสรร	 เช้�น	 การออกแบบเมน้เครื�องดัื�มโดัยใช้้ 

ส�วนผสมของส้มมะปี�ดัจำากจำง่หวด่ัจำน่ที่บร่่	นำ�าตาลดัอกมะพื้ร้าวจำาก

จำง่หวด่ัสมท่ี่รสงคราม	นำ�าเชื้�อมนำ�าตาลโตนดัจำากจำง่หวด่ัสงขลา	และ

เมล็ดัโกโก้ช่้�นดั่จำากจำ่งหว่ดัเช่้ยงราย	 มาผสมผสานก่บกาแฟ	 และ

ช้า	 เป็นต้น	 ในปี	2564	 บริษ่ที่ไดั้ร่บซึ่ื�อว่ตถ่่ดิับที่้องถ่ิ�นรวมม้ลค�า	

5,276,710	 บาที่	 และได้ัร่บรายไดั้จำากการจำำาหน�ายเครื�องดัื�มที่่�ม ่

ส�วนผสมจำากว่ตถ่่ดัิบช้่มช้นรวม	22,308,265	บาที่	(ไม�รวม	VAT)	

	 นอกจำากน่� 	 จำากเหต่การณ์ที่่�ประเที่ศไที่ยได้ัเผชิ้ญก่บ 

ความที่้าที่ายต�าง	ๆ	เช้�น	สถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเช้ื�อไวร่ส

โควิดั-19	และปัญหาอท่ี่กภย่	ซึ่่�งสร้างความเดืัอดัร้อนให้แก�เกษตรกร

ในที่่กภ้มิภาคของประเที่ศ	พื้่ที่่จำ่	จำ่งไดั้ร�วมบรรเที่าผลกระที่บ	และ

ต�อส้้เค่ยงข้างพื้่�น้องช้าวไที่ย	 ผ�านการเป็นช้�องที่างในการร่บซึ่ื�อ 

และระบายผลผลิตของเกษตรกรที่่�ได้ัร่บความเดัือดัร้อนจำาก 

ความที่้าที่ายต�าง	ๆ	โดัยม่รายละเอ่ยดัดั่งน่�	

• Max Mart เปิดูแผงข้ายั่ผัก

พื้่ที่่จำ่	 ช้�วยเหลือเกษตรกรไที่ยผ้้ปล้กผ่กที่่�ประสบภ่ยนำ�าที่�วม	

โดัยการเป็นช้�องที่างร่บซึ่ื�อผ่กสดัที่่�ม่ค่ณภาพื้	 ปลอดัสารพิื้ษ	

และจำำาหน�ายให้แก�ผ้้บริโภคในร้านสะดัวกซึ่ื�อในช้�วงเที่ศกาล

ถ่ือศ่ลกินเจำ

• พัีทํี แจกฟรี! ไข้�ไก� 4 ฟอง สําหรับสมาชุิก PT Max Card 

พื้่ที่่จำ่	 ร่บซึ่ื�อไข�ไก�จำากเกษตรและนำามาสมนาค่ณให้แก�ล้กค้า

สมาช้ิก	 PT	Max	Card	4	 ฟอง	 เมื�อล้กค้าเติมนำ�าม่น	 หรือ

แก๊ส	 LPG	 ที่่�สถ่าน่บริการ	 PT	 ต่�งแต�	300	 บาที่ข่�นไป	 ใน

พื้ื�นที่่�กร่งเที่พื้มหานครและปริมณฑ์ล,	จำ.สม่ที่รสาคร,	จำ่งหว่ดั

นครปฐม	และ	7	จำ่งหว่ดัในภาคตะว่นออกที่่�เข้าร�วมรายการ

• กระทํรวงพัาณิชุยั่์ โดูยั่กรมการค้าภายั่ใน ร�วมใจ พัีทํีจี ชุ�วยั่

ชุาวสวนลําไยั่ 

พื้่ที่่จำ	่	 ร่บซึ่ื�อผลผลิตลำาไย	100	ต่น	 เพื้ื�อช้�วยเกษตรกรผ้้ปล้ก

ลำาไยภาคเหนือ	 และก้้วิกฤติิิิิิิิิลำาไยล้นตลาดั	 ช้�วยเศรษฐกิจำ

ของประเที่ศ	โดัยนำามาเป็นของสมนาค่ณให้ก่บล้กค้าสมาช้ิก	

PT	Max	Card	 เมื�อเติมนำ�าม่นในสถ่าน่บริการพื้่ที่่ที่่�เข้าร�วม

รายการ	882	สาขา	 โดัยไม�ม่ข่�นตำ�า	 ร่บฟร่ที่่นที่่ลำาไยอบแห้ง	

1	ถ่่ง	นำ�าหน่ก	200	กร่ม

• พัีทํีจี จับมือ กรมการค้าภายั่ใน อ่ดูหน่นมังค่ดู 200 ต้ัน 

พื้่ที่่จำ่	 ช้�วยระบายผลผลิตม่งค่ดัล้นตลาดั	200	 ต่น	 ส้้ภ่ย 

โควิดั-19	โดัยสมาช้ิกบ่ตร	“PT	Max	Card”	เติมนำ�าม่นครบ	

50	บาที่	สามารถ่ร่บม่งค่ดัฟร่	1	กก.
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ภัาพัรวมกำารดูำาเนินโครงกำารความรับผิดูชิอบต่�อสำังคมป็ระจำาป็ี 2564 
	 พื้่ที่่จำ่ 	 ดัำา เนินโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่ งคมและช่้มช้น	 โดัยแบ� งการดัำา เนินงานออกเป็น	 3	 ประเภที่	 คือ	 

1).	กจิำกรรมช่้มช้นสม่พื้น่ธุโ์ดัยรอบคลง่นำ�ามน่	2).	โครงการความร่บผดิัช้อบต�อสง่คมเพื้ื�อพื้ฒ่นาช่้มช้นและภาพื้ลก่ษณอ์งคก์รในระยะยาว	และ	 

3).	 โครงการลงที่่นที่างส่งคมเพื้ื�อประโยช้น์เช้ิงธุ่รกิจำ	 และเนื�องจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 บริษ่ที่ไดั้ม่ 

การจำ่ดักิจำกรรมเพื้ื�อช้�วยเหลือผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	โดัยเฉพื้าะล้กค้า	และช้่มช้น	เพื้ิ�มเติม	โดัยม่รายละเอ่ยดัการดัำาเนินงานที่่�สำาค่ญดั่งน่�

โครงกี่าร / กี่ิจักี่รรม กี่รอบ วัติิิิิิิิถิุประสงค์ กี่ารดำาเนินงานในปี 2564

กี่ิจักี่รรมชีุ้มชี้นสัมพันธ์โดยรอบคลังนำ�ามัน

กี่ิจักี่รรมพ่ที่่ร้้ ส้้โควิด ค่ณภาพื้ช้่วิต • ส�งเสรมิให้ช้ม่ช้นตระหนก่ถ่ง่การปฏิบิต่ติว่

และการป้องก่นการแพื้ร�เช้ื�อไวร่สโควิดั-19	

• คล่งนำ�าม่นพื้ิษณ่โลกจำ่ดักิจำกรรมเดิันรณรงค์ 

แจำกจำ�ายหน้ากากอนาม่ย	 และสเปรย์แอลกอฮอล์

ภายในตลาดัช้่มช้น	 และให้ความร้้ช้่มช้นเก่�ยวก่บ 

มาตรการป้องก่นการแพื้ร�ระบาดัของโรคไวร่ส 

โควดิั-19	โดัยมช่่้มช้นเข้าร�วมจำำานวน	103	คน	และ

พื้น่กงานจำำานวน	4	คน

กี่ิจักี่รรมสานพลัง

เครือข้่าย ส้้ภัย 

วิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิ เพิ�มคุณ์ภาพ

ชี้่วิติิิิิิิิแรงงานไที่ย

ค่ณภาพื้ช้่วิต • เสริมสร้างศ่กยภาพื้และพื้่ฒนาความ

เ ข้ ม แ ข็ ง เ ค รื อ ข� า ย ค ว ามปลอดัภ่ ย

แรงงานอย�างย่�งยืน	 และเป็นการบำาเพื้็ญ

สาธุารณประโยช้น์

• คล่งนำ�าม่นนครสวรรค์จำ่ดักิจำกรรมซ้ึ่อมดั่บเพื้ลิง

อพื้ยพื้หน่ไฟ	และปร่บปร่งอาคารสถ่านที่่�	ระบบไฟฟา้	 

สนามเดั็กเล�น	และระบบป้องก่นอ่คค่ภ่ย	 ร�วมก่บ 

สำา น่กงานสว่สดัิการและ ค้่มครองแรงงาน	

ช้มรมเจำ้าหน้าที่่�ความปลอดัภ่ยในการที่ำางาน 

จำง่หวด่ันครสวรรค	์โรงเร่ยนวด่ัดัอนใหญ�	โดัยมช่่้มช้น 

เข้าร�วมจำำานวน	50	คน	และพื้น่กงานจำำานวน	4	คน

กี่ิจักี่รรมส่อมวลชี้น

รวมใจั ติิิิิิิิ้านภัยหนาว 

ประจัำาปี 2564  

ครั�งที่่� 13  

ณ์ บ้านแม่กี่๋า

ค่ณภาพื้ช้่วิต • สน่บสน่นการใช้้นำ�าสะอาดัและเพื้่ยงพื้อ 

ต�อการดัำารงช้่วิต

• สร้างความส่มพื้่นธุ์อ่นดั่ก่บช่้มช้นเพื้ื�อ 

ให้เป็นที่่�ร้้จำ่กมากข่�น

• ส�งเสรมิใหพ้ื้น่กงานมค่วามภาคภม้ใิจำที่่�เปน็

ส�วนหน่�งในการที่ำากิจำกรรม	

• คล่งนำ�าม่นลำาปาง	 ร�วมก่บช้มรมสื�อมวลช้น 

ภาคเหนือ	 ศ้นย์ข�าวภาคเหนือ	 Top	News	 และ 

ที่่มข�าว	5	อาสาเพื้ื�อประช้าช้น	ที่ที่บ.	5	และช้มรม

ไที่ยอาสาปอ้งก่นช้าติ	จำง่หว่ดัลำาปาง	มอบถ่่งเกบ็นำ�า 

ให้ก่บช้าวบ้านหม้�บ้านแม�ก๋า	 จำำานวน	 3	 ถ่่ง	 

โดัยม่ช้่มช้นเข้าร�วมจำำานวน	150	คน	และพื้น่กงาน

จำำานวน	6	คน

กี่ิจักี่รรมถินนสะอาด 

หน้าบ้านน่ามอง

สิ�งแวดัล้อม • ส�งเสริมให้พื้น่กงานและช่้มช้นม่ส�วนร�วม

ในการร่กษาความสะอาดัและความเป็น

ระเบ่ยบเร่ยบร้อยในพื้ื�นที่่�สาธุารณะ	

• คล่งนำ�าม่นส่รินที่ร์จำ่ดักิจำกรรมที่ำาความสะอาดั

และปร่บปร่งภ้มิที่่ศน์บริเวณที่างหลวงช้นบที่	

หมายเลข	2077	(ช้�วงหน้าโรงพื้ยาบาลลำาดัวน	ถ่่ง	 

ว่ดัส่วรรณร่ตน์โพื้ธิุยาราม	 จำ่งหว่ดัส่รินที่ร์)	 โดัย

ม่ช่้มช้นเข้าร�วมจำำานวน	52	 คน	 และพื้น่กงาน

จำำานวน	8	คน	

กี่ิจักี่รรมชี้่วยน้อง 

สิ�งแวดล้อมน่าอย้่

สิ�งแวดัล้อม • ลดัปรมิาณขยะ	และปอ้งกน่	อน่ร่กษ	์ฟื�นฟ้	

แหล�งที่ร่พื้ยากร	ที่่�ไดั้ร่บความเส่ยหายจำาก

การปกคล่มของขยะ

• ปล้กฝ่ังจำิตสำาน่กเยาวช้นในการอน่ร่กษ์ 

สิ�งแวดัล้อม	

• คล่งนำ�าม่นแม�กลองร�วมก่บโรงเ ร่ยนบ้านฉ้�ฉ่�	 

ต.บางจำะเกรง็	อ.เมอืง	จำ.สมท่ี่รสงคราม	จำด่ักจิำกรรม 

ส�งเสรมิการเร่ยนร้ข้องน่กเร่ยนเก่�ยวกบ่การบรหิาร

จำ่ดัการขยะ	 โดัยการร่ไซึ่เคิลยางรถ่ยนต์เก�า	 เพื้ื�อ

จำ่ดัที่ำาเป็นกระถ่างต้นไม้ปล้กผ่กสวนคร่ว	 โดัยม่

พื้น่กงานเข้าร�วมกิจำกรรมจำำานวน	20	คน

กี่ิจักี่รรมผู้้าป่าข้ยะ 

สะสมบุญ่ 

สิ�งแวดัล้อม • ส�งเสริมให้ช้่มช้นร้้จำ่กค่ดัแยกและตระหน่ก

ถ่ง่ม้ลค�าของขยะ	เพื้ื�อการจำด่ัการที่ร่พื้ยากร

อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้

• คล่ งนำ�าม่ นสระบ่ ร่ประช้าส่มพื้่น ธ์ุ รวบรวม 

ขยะร่ไซึ่เคิลจำากช้่มช้น	 เพื้ื�อจำ่ดัที่ำาผ้าป่าขยะถ่วาย

ว่ดัโคกใหญ�ว่นนา	 โดัยม่ช่้มช้นเข้าร�วมจำำานวน	 

12	คน	และพื้น่กงานจำำานวน	25	คน	
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กี่ิจักี่รรม มอบอุปกี่รณ์์ป้องกี่ันที่างกี่ารแพที่ย์โรคติิิิิิิิิดติิิิิิิิ่อโควิด-19

กี่ิจักี่รรม  “ถินนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง”

กี่ิจักี่รรมสานพลังเครือข้่าย ส้้ภัยวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิ เพิ�มคุณ์ภาพชี้่วิติิิิิิิิแรงงานไที่ย

กี่ิจักี่รรมชี้่วยน้องสิ�งแวดล้อมน่าอย้่ กี่ิจักี่รรมพ่ที่่ร้้ ส้้โควิค

กี่ิจักี่รรมส่อมวลชี้นรวมใจั ติิิิิิิิ้านภัยหนาว ประจัำาปี 2564 ครั�งที่่� 13

กี่ิจักี่รรมเกี่็บข้ยะบริเวณ์ริมถินนที่างเข้้าหม้่บ้านชุี้มชี้นติิิิิิิิำาบลงิ�ว

กี่ิจักี่รรมผู้้าป่าข้ยะ
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โครงกี่าร / กิี่จักี่รรม กี่รอบ วัติิิิิิิิถิุประสงค์ กี่ารดำาเนินงานในปี 2564

โครงกี่ารความรับผู้ิดชี้อบติิิิิิิิ่อสังคมเพ่อพัฒนาชุี้มชี้นและภาพลักี่ษณ์์องค์กี่รในระยะยาว

โครงกี่ารค่ายอาสา  

พ่ที่่ ที่ำาจัริง ไม่ที่ิ�งกี่ัน

ค่ณภาพื้ช้่วิต/	

ส่งคมผ้้ส้งอาย่/	

สิ�งแวดัล้อม

• ส�งเสริมค่ณภาพื้ช่้วิตที่่�ดั่ให้แก�ส่งคม

และช่้มช้น	 โดัยการมอบโอกาสที่าง 

การศ่กษา	 ส�งเสริมการเข้าถ่่งการตรวจำ

ส่ขภาพื้	การว่ดัสายตาประกอบแว�น	การ

ศ่กษาที่่�ม่ค่ณภาพื้	 และสร้างวิถ่่ช่้วิตที่่�

คำาน่งถ่่งสิ�งแวดัล้อม	

• บ ริษ่ที่ดัำา เนินการจำ่ดักิ จำกรรมค� ายอาสาฯ	 

ร�วมก่บบริษ่ที่	 PPP	Green	Complex	 จำำาก่ดั	 

ณ	 อำาเภอบางสะพื้าน	 จำ่งหว่ดัประจำวบค่ร่ข่นธ์ุ	

โดัยไดั้มอบที่่นการศ่กษาม้ลค�ารวม	80,000	บาที่ 

สน่บสน่นการว่ดัสายตาประกอบแว�นให้แก� 

ผ้้ส้งอาย่จำำานวน	263	 ราย	 และสน่บสน่นการ 

ปลก้ต้นไมจ้ำำานวน	1,376	ตน้	โดัยมช่่้มช้นเข้าร�วม

จำำานวน	557	คน

โครงกี่ารจุัดรับข้ยะ

ร่ไซ่เคิล (Recycling 

Drop Point) 

สิ�งแวดัล้อม • ลดัวิกฤติิิิิิิิขยะล้นเมืองอย�างย่�งยืน • PTG	ร�วมก่บ	SCGP	ต่�งจำ่ดัร่บกล�อง-ล่งกระดัาษ

และพื้ลาสติก	ภายใน	5	สถ่าน่บริการนำ�าม่น	PT	 

ในเขตพื้ื�นที่่�กร่งเที่พื้มหานครและปริมณฑ์ล

โครงกี่ารพ่ที่่ เปิด

พื�นที่่�ข้ายฟ้ร่ 1 เดือน 

(สำาหรับบุคคลที่ั�วไป 

ไม่ติิิิิิิิ้องที่ำาสัญ่ญ่าเชี้่า) 

และ 2 เดือน (สำาหรับ

ผู้้้ที่่�ที่ำาสัญ่ญ่าเชี้่า 

ข้ั�นติิิิิิิิำ�า 1 ปี)

ค่ณภาพื้ช้่วิต • เสรมิสรา้งอาช่้พื้ใหช่้้มช้นบรเิวณใกลเ้ค่ยง

สถ่าน่บริการนำ�าม่น	PT

• สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 PT	 เปิดัพื้ื�นที่่�ขายฟร่ให้

แก�ช่้มช้นโดัยรอบสถ่าน่บริการ	 โดัยม่ผ้้สม่คร 

ลงที่ะเบ่ยนรวมจำำานวน	110	ราย	

โครงกี่ารลงทีุ่นที่างสังคมเพ่อประโยชี้น์เชิี้งธุรกี่ิจั

โครงกี่ารส่งเสริม

อาชี้่พผู้้้ส้งอายุ

ส่งคมผ้้ส้งอาย่ • ส�งเสริมและสน่บสน่นผ้้ส้งอาย่ให้ม่อาช่้พื้

ที่่� เหมาะสมก่บว่ยและประสบการณ์	

สามารถ่สร้างรายไดั้ที่่�ม่�นคง

• สน่บสน่นการจ้ำางงานผ้้ส้งอาย่ในสถ่านประกอบ

กิจำการ	จำำานวน	156	คน	ม้ลค�า	11,671,438	บาที่

โครงกี่าร PT Taxi 

Transform

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ขยายความช้�วยเหลือกล่�มแท็ี่กซ่ึ่�ที่่�ได้ัร่บ

ผลกระที่บจำากวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	

• ติดัต่�งอ่ปกรณ์การใช้้เชื้�อเพื้ลิงใหม�ให้ผ้้ ข่บข่� 

รถ่แที่็กซึ่่�จำาก	 NGV	 เป็น	 LPG	 โดัยอ้�ติดัต่�ง 

เชื้�อเพื้ลิงแก๊สรถ่ยนต์ที่่�ม่มาตรฐานและค่ณภาพื้	

ที่่�ผ�านการร่บรองโดัยกรมการขนส�งที่างบกอย�าง 

ถ่้กต้อง	จำำานวน	3,911	ค่น	และมอบสิที่ธุิ�ส�วนลดั

ในการซึ่ื�อแก๊ส	LPG	ให้ก่บผ้้ข่บรถ่แที่็กซึ่่�ที่่�งปี	
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โครงกี่าร / กี่ิจักี่รรม กี่รอบ วัติิิิิิิิถิุประสงค์ กี่ารดำาเนินงานในปี 2564

โครงกี่ารเพ่อบรรเที่าผู้ลกี่ระที่บแกี่่ผู้้้ม่ส่วนได้เส่ยในชี้่วงวิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิกี่ารแพร่ระบาดข้องเชืี้�อไวรัสโควิด-19

กี่ิจักี่รรม PT ติิิิิิิิ้้ปันสุข้ 

ปันรอยยิ�ม - สถิาน่

บริกี่าร LPG 

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ช้� วย เห ลือประช้าช้นที่่� ไ ดั้ ร่ บความ 

เดัือดัร้อนจำากวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19

• ดัำาเนินการติดัต่�งพื้่ที่่	ต้้ปันส่ข	ปันนำ�าใจำ	ซึ่่�งบรรจำ่

สิ�งของอ่ปโภคบริโภค	 บริเวณดั้านหน้าโรงบรรจำ่

กา๊ซึ่	ซึ่อย	ส่ขสวส่ดัิ�	26	เพื้ื�อช้�วยเหลอืและแบ�งเบา

ภาระของประช้าช้นจำากวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19

โครงกี่ารพ่นฆ่่าเชี้ื�อ

โควิด-19 ฟ้ร่ ท่ี่�สถิาน ่

LPG และจุัดจัอดรถิ

แที่็กี่ซ่่�สุวรรณ์ภ้มิ

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ลดัความเส่�ยงจำากการแพื้ร�กระจำายของ

ไวร่สโควิดั-19	

• สร้างความม่�นใจำให้ก่บผ้้ใช้้บริการที่่�ม่

ความจำำาเป็นต้องเดัินที่าง

• ฉ่ดัพื้�นฆ่�าเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ให้แที่็กซึ่่�	 เพื้ิ�ม 

ความอ่�นใจำให้ก่บผ้้โดัยสารช้�วงการเดิันที่างไป 

-กล่บในเที่ศกาลที่�องเที่่�ยวปีใหม�	 2564	 ใน	 

194	 สถ่าน่บริการ	 ครอบคล่มพื้ื�นที่่�ที่่�วประเที่ศ	

และจำ่ดัจำอดัรถ่แที่็กซึ่่�ส่วรรณภ้มิจำำานวน	200	ค่น

กี่ิจักี่รรมแจักี่ข้้าว

กี่ล่องให้ล้กี่ค้า ณ์ 

สถิาน่บริกี่าร LPG 

และโครงกี่ารแจักี่

ข้้าวกี่ล่อง กิี่นด่อิ�ม

สุข้ ส้้โควิด-19 ร้าน

อาหารภายใติิิิิิิิ้สมาคม

ภัติิิิิิิิติิิิิิิิาคารไที่ย ครั�งที่่� 3

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ช้�วยลดัค�าครองช่้พื้ของผ้้ข่บรถ่แที่็กซึ่่�ที่่�

ไดั้ร่บผลกระที่บจำากสถ่านการณ์การแพื้ร�

ระบาดัของเช้ื�อไวร่สโควิดั-19

• แจำกข้าวกล�อง	ณ	สถ่าน่บริการ	 PT	LPG	ที่่�ร�วม

รายการในเขตกร่งเที่พื้และปริมณฑ์ล	 จำำานวน	

49	สถ่าน่

• แจำกข้าวกล�อง	 24,000	 กล�อง	 ให้แก�ผ้้ที่่� ข่บ 

รถ่แที่็กซึ่่�ที่่�เข้ามาใช้้บริการเติมแก๊ส	LPG	ที่่�สถ่าน่

บรกิาร	LPG	ของ	PT	ในเขตจำง่หวด่ักร่งเที่พื้ฯ	และ

ปริมณฑ์ล	จำำานวน	42	สถ่าน่	โดัยเริ�มแจำกต่�งแต�

ว่นที่่�	20	พื้ฤษภาคม	2564

โครงกี่าร Move 

on Fighters 9.9.9 

Cooking Class

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ถ่�ายที่อดัเคล็ดัวิช้าการที่ำาอาหารให้ 

ผ้้ที่่�ได้ัร่บผลกระที่บจำากวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	

เพื้ื�อจำะไดั้เร่ยนร้้เที่คนิคการที่ำาอาหาร	

พื้รอ้มนำาไปต�อยอดัในการประกอบอาช่้พื้

ไดั้ในอนาคต

• PTG	 นำาที่่มร�วมเร่ยนที่ำาอาหารก่บโครงการ	 

Move	on	Fighters	9.9.9	Cooking	Class	 จำ่ดั

โดัย	 Food	for	Fighters	 กิจำกรรมเร่ยนร้้เที่คนิค

การที่ำาอาหารกบ่เช้ฟระดับ่มาสเตอรชื์้�อดัง่	9	วน่	9	 

เช้ฟ	9	ช่้มช้น	เพื้ื�อถ่�ายที่อดัเคลด็ัวชิ้าการที่ำาอาหาร	

ให้ผ้้ที่่�ไดั้ร่บผลกระที่บจำากโควิดั-19	

โครงกี่ารส่งเสริม

ความปลอดภัย  

ส้้วิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิโควิด-19

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ส�งเสริมมาตรฐานความปลอดัภ่ย	 และ	

ช้�วยเหลือด้ัานต้นที่่นราคาก๊าซึ่ให้ก่บผ้้ค้า	

และคงราคาจำำาหน�ายอาหารไม�ให้กระที่บ

ก่บผ้้บริโภค

• จำ่ดักิจำกรรมตรวจำสอบอ่ปกรณ์	 และจำ่ดัติดัต่�ง 

ที่ก่คร่�งที่่�มก่ารจำด่ัเปล่�ยนถ่่ง	รวมบน่ที่ก่ข้อม้ลการใช้้	 

การเปล่�ยน	 ตามข้อกำาหนดัความปลอดัภ่ยและ

ร�วมมือประกน่ราคาขาย	และมอบหน้ากากผา้และ

เจำลแอลกอฮอล์	เพื้ื�อป้องก่นภ่ยโควิดั-19

โครงกี่ารสถิาน่

สุข้ภาพ

ค่ณภาพื้ช้่วิต • สน่บสน่นให้ ช่้มช้นรอบข้างสถ่าน่ม่

ส่ขภาพื้ดั่	และห�างไกลโควิดั-19

• สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 PT	 ร�วมมือก่บกระที่รวง

สาธุารณส่ข	 บริการตรวจำส่ขภาพื้ให้ช่้มช้น	 

ใหห้�างไกลโควดิั-19	ณ	สถ่าน่บรกิารนำ�ามน่ที่่�ไดัร่้บ 

ค่ดัเลือกเข้าโครงการ

โครงกี่ารพ่ที่่ ชี้่วย

เหลือผู้้้เชี้่าในสถิาน่

บริกี่ารนำ�ามันพ่ท่ี่  

โดยม่ส่วนลด 

ติิิิิิิิลอดปี 2564

ค่ณภาพื้ช้่วิต • ประค่บประคองผ้้ประกอบการให้ผ�าน

วิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	 และป้องก่นการยกเลิก

กิจำการ

• สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 PT	 ช้�วยเหลือผ้้ประกอบการ

หรือผ้้เช้�าพื้ื�นที่่�ในสถ่าน่บริการ	โดัยปร่บลดัค�าเช้�า 

ให้ส้งส่ดั	30%-100%	 ตามพื้ื�นที่่�สถ่าน่บริการที่่� 

ไดั้ร่บผลกระที่บจำากมาตรการล็อกดัาวน์
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โครงกี่ารจุัดรับข้ยะร่ไซ่เคิล (Recycling Drop Point)

กี่ิจักี่รรมแจักี่ข้้าวกี่ล่องให้ล้กี่ค้า

โครงกี่ารแจักี่ข้้าวกี่ล่อง กี่ินด่อิ�มสุข้ ส้้โควิด-19   

ร้านอาหารภายใติิิิิิิิ้สมาคมภัติิิิิิิิติิิิิิิิาคารไที่ย 

โครงกี่าร Move on Fighters 9.9.9 Cooking Class โครงกี่าร PT Taxi Transform

โครงกี่ารพ่นฆ่่าเชืี้�อโควิด-19 ฟ้ร่ ที่่�สถิาน่ LPG

กี่ิจักี่รรม PT ต้ิิิิิิิิ้ปันสุข้ ปันรอยยิ�ม

โครงกี่ารส่งเสริมความปลอดภัย ส้้วิกี่ฤติิิิิิิิิิิิิิิิิโควิด-19
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โครงกำารสำำาคัญ (Highlight Project)

โค่รงการค่่ายอาสัา พีัที ทำาจัริง ไม่ทิ�งกัน

วัติิิิิิิิถุิประสงค์

	 ในปี	 2563	 พื้่ที่่จำ่	 ม่นโยบายในการยกระดั่บโครงการความร่บผิดัช้อบต�อส่งคม	 

เพื้ื�อการดัำาเนนิงานในระยะยาว	สามารถ่ตอบโจำที่ย์ความตอ้งการของช่้มช้น	สรา้งการยอมร่บ	

และสน่บสน่นต�อธุ่รกิจำ	บริษ่ที่จำ่งไดั้ดัำาเนินการสำารวจำความคาดัหว่ง	และปัญหาของช้่มช้น

โดัยรอบพื้ื�นที่่�ปฏิบิต่กิาร	และนำาผลสำารวจำมาวเิคราะหแ์ละพื้ฒ่นาเปน็โครงการ	ค�ายอาสา	พื้ท่ี่่	 

ที่ำาจำรงิ	ไม�ที่ิ�งกน่	โดัยมว่่ตถ่ป่ระสงค์ในการพื้ฒ่นาคณ่ภาพื้ช่้วิตช่้มช้นในด้ัานสข่ภาพื้	การศก่ษา	 

และสิ�งแวดัล้อม	ตามวิส่ยที่่ศน์	อย้�ดั่	ม่ส่ข	

แนวที่างกี่ารดำาเนินงาน

	 โครงการค�ายอาสา	พื้่ที่่	ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งก่น	ม่�งยกระดั่บค่ณภาพื้ช้่วิตของช้่มช้นโดัยรอบ

พื้ื�นที่่�ปฏิิบ่ติการที่่�วประเที่ศไปพื้ร้อม	ๆ	ก่บการสร้างการม่ส�วนร�วมของพื้น่กงาน	ผ�านการ

ดัำาเนินงาน	4	กิจำกรรมหล่กดั่งน่�	

1. กจิกรรมหน�วยั่แพัทํย์ั่อาสา PT เพื้ื�อส�งเสริมในด้ัานสาธุารณสข่	สข่ภาพื้	อนาม่ยของช่้มช้น

2. กิจกรรมชุ่มชุนต้าสว�าง	 สน่บสน่นการว่ดัสายตาประกอบแว�น	 เพื้ื�อให้ผ้้ส้งอาย่สามารถ่

ใช้้ช้่วิตประจำำาว่นไดั้สะดัวกมากข่�น	

3. กิจกรรมปลูกป่า สร้างปอดู เพื้ื�อพื้่ฒนาพื้ื�นที่่�ส่เข่ยวในช่้มช้นและปล้กฝ่ังจำิตสำาน่กการ

อน่ร่กษ์สิ�งแวดัล้อมผ�านการปล้กต้นไม้

4.	กิจกรรมมอบสื�อการเรียั่นการสอนและทํ่นการศ้กษาแก�เยั่าวชุน	 เพื้ื�อส�งเสริมการเข้าถ่่ง

อ่ปกรณ์การเร่ยนที่่�ม่ค่ณภาพื้	และพื้่ฒนาโอกาสที่างการศ่กษาแก�เยาวช้น	

	 นอกจำากน่�	พื้่ที่่จำ่ย่งดัำาเนินกิจำกรรมอื�น	ๆ	ภายใต้โครงการฯ	เพื้ื�อตอบสนองต�อปัญหา

และความต้องการของช่้มช้นในแต�ละพืื้�นที่่�	 เช้�น	 กิจำกรรมเย่�ยมผ้้ป่วยติดัเต่ยง	 การมอบ 

ยาร่กษาโรค	ขา้วสาร	นำ�าดัื�ม	และสิ�งของจำำาเปน็ให้แก�ผ้้ป่วยเพื้ื�อเป็นการช้�วยเหลอื	ใหก้ำาลง่ใจำ	 

และบรรเที่าที่่กข์ในเบื�องต้น	

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 

	 พื้ท่ี่จ่ำ	่ดัำาเนนิโครงการค�ายอาสา	พื้ท่ี่	่ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งกน่	ต�อเนื�องเปน็ปทีี่่�	2	โดัยได้ัมส่�วนร�วม 

ในการยกระดับ่คณ่ภาพื้ช่้วติของช่้มช้นกว�า	1,000	ช่้วติ	ในป	ี2564	บรษิท่ี่ไดัด้ัำาเนนิโครงการฯ	

ร�วมก่บบริษ่ที่	PPP	Green	Complex	จำำาก่ดั	ณ	อำาเภอบางสะพื้าน	จำ่งหว่ดัประจำวบค่ร่ข่นต์	 

โดัยม่ช้่มช้นเข้าร�วมจำำานวน	557	 คน	 และพื้น่กงานจำำานวน	27	 คน	 โดัยม่การปล้กต้นไม้

จำำานวนรวม	1,376	ต้น	และไดั้ร่บผลการสำารวจำความพื้่งพื้อใจำที่่�ร้อยละ	91.06	ซึ่่�งกิจำกรรม

ที่่�ไดั้ร่บความพื้่งพื้อใจำส้งส่ดัคือหน�วยแพื้ที่ย์อาสา	PT

รางวัลแห่งความสำาเร็จั

	 โครงการค�ายอาสา	พื้่ที่่	ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งก่น	ไดั้ร่บรางวัล Asia Responsible Enterprise 

2 รางวัล ในสาข้าการสร้างความเข้้มแข็้งในสังคม (Social Empowerment) และสาข้า

ผู้นําองค์กรทํี�มีความรับผิดูชุอบ (Responsible Business Leadership) ประจำำาปี	2564	 

จำาก	 Enterprise	Asia	 องค์กรพื้่ฒนาเอกช้นช่้�นนำาที่่�ส�งเสริมศ่กยภาพื้ผ้้ประกอบการที่่�ม่ 

ความร่บผิดัช้อบในเอเช่้ย	โดัยรางวล่ด่ังกล�าวเป็นแรงผลก่ด่ันให้	พื้ท่ี่จ่ำ	่ม่�งม่�นดัำาเนินโครงการ

ความร่บผิดัช้อบต�อส่งคมเพื้ื�อยกระดั่บค่ณภาพื้ช้่วิตของคนไที่ยให้	อย้�ดั่	ม่ส่ข	ต�อไป	
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โค่รงการสั่งเสัริมอาช่ีพัผู้้�ส้ังอายุ

โค่รงการ PT Taxi Transform

วัติิิิิิิิถุิประสงค์

	 เนื�องจำากประเที่ศไที่ยอย้�ระหว�างการเปล่�ยนผ�านไปส้�ส่งคม 

ผ้้ส้งอาย่	(Aging	Society)	โดัยจำากการคาดัการณ์ของกรมกิจำการ

ผ้้ส้งอาย่	 ประเที่ศไที่ยจำะม่ประช้ากรผ้้ส้งอาย่เพื้ิ�มข่�นไปถ่่งร้อยละ	

20-30	ภายในปี	2564	พื้่ที่่จำ่	 จำ่งไดั้กำาหนดันโยบายในการส�งเสริม

อาช้่พื้ให้แก�ผ้้ส้งอาย่	 ผ�านการจำ้างงานในสถ่านประกอบกิจำการเพื้ื�อ

เปน็การรองร่บการเปล่�ยนผ�านด่ังกล�าว	รวมถ่ง่ร่กษาคณ่ภาพื้ช่้วิตที่่�ดั่	 

และสร้างรายไดั้ให้แก�ผ้้เกษ่ยณอาย่	

แนวที่างกี่ารดำาเนินงาน

	 พื้่ที่่จำ่	 ดัำาเนินการจำ้างงานผ้้ส้งอาย่เข้ามาที่ำางานในสถ่าน

ประกอบกิจำการของบริษ่ที่	 ไดั้แก�	 สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 คล่งนำ�ามน่	

และ	ธุ่รกิจำขนส�งนำ�าม่น	เป็นต้น

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 

	 พื้่ที่่จำ่	 ดัำาเนินการจ้ำางงานผ้้ส้งอาย่ต่�งแต�ปี	 2560	 โดัยม่ 

การจำ้างงานผ้้ส้งอาย่ในปี	2564	เพื้ิ�มข่�น	จำาก	111	ราย	ในปี	2563	

เป็น	156	ราย	รวมม้ลค�าการจำ้างงาน	11,671,438	บาที่	

ม้ลค่ากี่ารจั้างงาน (บาที่)

จัำานวนผู้้้ส้งอายุท่ี่�ได้รับกี่ารจั้างงาน (คน)

2560

2560

4,569,007

66

92
117 111

156

6,048,144

9,180,949

8,180,470

11,671,438

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2564

2564

วัติิิิิิิิถุิประสงค์

	 ในปีที่่�ผ�านมาประเที่ศไที่ยและที่่�วโลกเผชิ้ญกบ่ความที่า้ที่ายใหม�	ๆ 	โดัยเฉพื้าะการเกิดั 

โรคอ่บ่ติใหม�ของการแพื้ร�ระบาดัของเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ซึ่่�งสร้างผลเส่ยต�อส่ขภาพื้ของ

ประช้าช้น	 และเศรษฐกิจำระด่ับจำ่ลภาคไปส้�มหภาคจำากมาตรการล็อกดัาวน์ของที่่�งในและ

ต�างประเที่ศ	พื้่ที่่จำ่	 ไดั้เล็งเห็นถ่่งความลำาบากของผ้้ข่บข่�รถ่แที่็กซึ่่�ในการฝ่่าวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	

ซึ่่�งเปน็ผ้ไ้ดัร่้บผลกระที่บโดัยตรงจำากมาตรการต�าง	ๆ 	ที่่�จำำากด่ัการเคลื�อนไหวของประช้าช้น

และการที่�องเที่่�ยว	 ดั่งน่�น	 บริษ่ที่จำ่งริเริ�มโครงการ	 PT	Taxi	Transform	 เพื้ื�อช้�วยบรรเที่า 

ค�าใช้้จำ�ายในส�วนของเช้ื�อเพื้ลิงสำาหร่บผ้้ที่่�ย่งประกอบอาช้่พื้ผ้้ข่บแที่็กซึ่่�ในภาวะวิกฤติิิิิิิิิต�อไป

แนวที่างกี่ารดำาเนินงาน

พื้่ที่่จำ่	ม่�งขยายความเหลือกล่�มผ้้ข่บแที่็กซึ่่�เพื้ื�อสร้างความค่้มค�าแก�ผ้้ข่บข่�แที่็กซึ่่�	3	ดั้านดั่งน่�	

• “ค่้มเวลา”	ก่บสถ่าน่บริการ	PT	LPG	ที่่�ม่ให้บริการเป็นจำำานวนมากที่่�งกร่งเที่พื้	ปริมณฑ์ล

และต�างจำ่งหว่ดั

• “ค่้มค�า”	ก่บการไดั้ร่บการติดัต่�งอ่ปกรณ์ใหม�ที่่�งหมดัซึ่่�งม่ม้ลค�ากว�า	20,000	บาที่	ช้ำาระ

ค�าสม่ครเพื้่ยง	3,000	บาที่เที่�าน่�น	เพื้ื�อเข้าร�วมโครงการ

• “ค่้มส่ดั”	ก่บการร่บสิที่ธุิ�ส�วนลดัในการซึ่ื�อแก๊ส	LPG	ที่่�งปี	รวมม้ลค�าส้งส่ดั	4,200	บาที่	

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 

	 บริษ่ที่ดัำาเนินการติดัต่�งอ่ปกรณ์การใช้้เชื้�อเพื้ลิงใหม�ให้ผ้้ข่บข่�รถ่แที่็กซ่ึ่�จำาก	 NGV	 

เป็น	 LPG	 รวมติดัต่�งสำาเร็จำที่่�งหมดั	3,911	 ค่น	 โดัยบริษ่ที่ไดั้ร่บรายไดั้	 (กำาไรข่�นต้น)	 

7,000,000	บาที่	จำากการจำำาหน�าย	LPG	เพื้ิ�มข่�น	3,500,000	ลิตร
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กี่ารบัริหารจััดำกี่าร 
กี่ารเปล่�ยนแปลง
สภาพภูมิอากี่าศ

ความเสำี�ยง และโอกำาสำ
	 พื้่ที่่จำ่	 ให้ความสำาค่ญต�อผลกระที่บจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้

ภ้มิอากาศที่่�อาจำเกิดัข่�นก่บการดัำาเนินธุ่รกิจำตลอดัห�วงโซึ่�อ่ปที่าน	

และให้ความสำาค่ญก่บเป้าหมายตามแผนพื้ล่งงานช้าติ	 ซึ่่�งสน่บสน่น

ให้ประเที่ศไที่ยสามารถ่ม่�งส้�พื้ล่งงานสะอาดั	 และลดัการปล�อยก๊าซึ่

คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์ส่ที่ธุิเป็นศ้นย์	ภายในปี	ค.ศ.	2065-2070	รวมถ่่ง

ม่�งหาวิธุ่การจำ่ดัการก่บความเส่�ยงที่างกายภาพื้	เช้�น	การเกิดัภ่ยพื้ิบ่ติ

ที่างธุรรมช้าต	ิและการรณรงคเ์รื�องการเปล่�ยนผ�านไปส้�สง่คมคารบ์อน

ตำ�าในระดับ่ประเที่ศและสากล	ที่่�อาจำจำะส�งผลใหม้ก่ารกำาหนดันโยบาย

เพื้ื�อลดัการพื้่�งพื้าเช้ื�อเพื้ลิงฟอสซึ่ิล	จำากการสน่บสน่นการใช้้ยานยนต์

ไฟฟ้ามากข่�น	 ที่ำาให้ธุ่รกิจำนำ�าม่นไม�เติบโตตามที่่�คาดัหว่งในอนาคต	

บริษ่ที่จำ่งต้องเตร่ยมความพื้ร้อมและปร่บกลย่ที่ธุ์การดัำาเนินธุ่รกิจำให้

สามารถ่ร่บมือก่บสถ่านการณ์การเปล่�ยนแปลงของสภาพื้ภ้มิอากาศ	

รวมถ่่งแสวงหาโอกาสใหม�ในการลงที่่นในธุ่รกิจำพื้ล่งงานสะอาดั	และ

ธุร่กจิำ	Non-oil	มากยิ�งข่�น	เพื้ื�อรก่ษาการเตบิโตที่างธุร่กจิำในระยะยาว

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ความสามารถิในกี่ารกี่ำาหนดเป้าหมายกี่าร 

ลดกี่ารปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ระดับองค์กี่ร

จัำานวนกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ที่่�ลดได้จัากี่โครงกี่าร

ติิิิิิิิิดติิิิิิิิั�งโซ่ลาร์ร้ฟ้ที่็อป ณ์ 29 สถิาน่บริกี่าร

ข้ยายข้อบเข้ติิิิิิิิกี่ารจััดเก็ี่บข้้อม้ลกี่ารปล่อย

กี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ Scope 1-3 ครอบคลุม

พื�นที่่�สำานักี่งานใหญ่่ คลังนำ�ามัน Fleet  

ข้นส่ง และสถิาน่บริกี่าร 

ลดกี่ารปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ 

 297 

ติิิิิิิิันคาร์บอนไดออกี่ไซ่ด์เที่่ยบเที่่า

ในปี 2564

ดำาเนินกี่ารจััดเกี่็บข้้อม้ลกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ 

scope 1-3 ในข้อบเข้ติิิิิิิิ สำานักี่งานใหญ่่  

คลังนำ�ามัน และ Fleet ข้นส่ง

สามารถิลดกี่ารปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่จัากี่

โครงกี่ารติิิิิิิิิดติิิิิิิิั�งโซ่ลาร์ร้ฟ้ที่็อปที่่�สถิาน่บริกี่าร 

 134.88
ติิิิิิิิันคาร์บอนไดออกี่ไซ่ด์เที่่ยบเที่่า

สามารถิกี่ำาหนดเป้าหมายกี่ารลดกี่าร 

ปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ระดับองค์กี่ร 

ภายในปี 2566

ลดกี่ารปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่ 

 6,794 
ติิิิิิิิันคาร์บอนไดออกี่ไซ่ด์เที่่ยบเที่่า  

ภายในปี 2570

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

ระยะสั�น

เป้าหมาย

ระยะสั�น

เป้าหมาย 

ระยะยาว

เป้าหมาย 

ระยะยาว

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
กลยุทธ์การบริหารจััดการการเปิลี�ยนแปิลงสัภิาพั 
ภิ้มิอากาศ
	 พื้่ที่่จำ่	 ตระหน่กถ่่งความเส่�ยงจำากการเปล่�ยนแปลงของสภาพื้

ภ้มิอากาศต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำจำากการยกระด่ับนโยบายของ 

ภาคร่ฐที่่�งในและต�างประเที่ศ	 รวมถ่่งการปร่บต่วของภาคเอกช้น

ในการกำาหนดัเป้าหมายในการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	เพื้ื�อบรรเที่า 

ผลกระที่บจำากภาวะโลกร้อน	 ดั่งน่�น	 บริษ่ที่จำ่งจำ่ดัที่ำากลย่ที่ธ์ุการ

บริหารจำ่ดัการการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	 เพื้ื�อกำาหนดั

แนวที่างในการบริหารจำ่ดัการการลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

ระดั่บองค์กร	ผ�านการจำ่ดัเก็บและคำานวณปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจำก

จำากกิจำกรรมที่างธุ่รกิจำ	 อ่กที่่�ง	 บริษ่ที่ย่งกำาหนดัให้ม่การประเมิน

ความเส่�ยงและโอกาสจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ

ตามแนวที่างของ	 Task	Force	on	Climate-related	Financial	 

Disclosures	(TCFD)	โดัยผนวกรวมก่บการประเมินความเส่�ยงองค์กร	

และเพื้ื�อบรรเที่าผลกระที่บของการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ

ต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำ	บริษ่ที่กำาหนดัให้ม่การปร่บเปล่�ยนร้ปแบบการ

ดัำาเนินธุ่รกจิำ	โดัยเลือกใช้้เชื้�อเพื้ลิงในการขนส�งเพื้ื�อเพื้ิ�มประสิที่ธิุภาพื้

การเผาไหมข้องยานพื้าหนะ	และเพื้ิ�มสด่ัส�วนการใช้้พื้ลง่งานที่ดัแที่น

เพื้ื�อลดัการปล�อยก๊าซึ่เรอืนกระจำกที่่�งที่างตรงและที่างออ้ม	นอกจำากน่�	 

บริษ่ที่ย่งส�งเสริมกิจำกรรมการอน่ร่กษ์สิ�งแวดัล้อม	 เพื้ื�อสร้าง 

ความตระหน่กร้้ให้แก�พื้น่กงาน	และผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยภายนอกองค์กร	

ผ�านการรณรงค์ปล้กต้นไม้ตามพืื้�นที่่�ช่้มช้น	 และการลดัการใช้้

พื้ล่งงานในสำาน่กงาน	เป็นต้น	

การวิเค่ราะห์ค่วามเสีั�ยงและโอกาสัจัากการเปิลี�ยนแปิลง
สัภิาพัภ้ิมิอากาศ
กี่ารกี่ำากัี่บด้แลกี่ารบริหารความเส่�ยงจัากี่กี่ารเปล่�ยนแปลง

สภาพภ้มิอากี่าศ

• พื้่ที่่จำ่	 กำาหนดัให้ม่การบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงจำากการ

เปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศในระด่ับองค์กร	 ซึ่่�งเป็นหน่�งใน

การบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงเพื้ื�อพื้่ฒนาองค์กรส้�ความย่�งยืน	

เตร่ยมความพื้ร้อมในการป้องก่นและปร่บต่วร่บความเส่�ยง	

รวมถ่ง่แสวงหาโอกาสในการดัำาเนนิธุร่กจิำจำากการเปล่�ยนแปลง

ของสภาพื้ภ้มิอากาศอย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้	 ดั่งน่�น	 บริษ่ที่จำ่ง

กำาหนดัให้ม่คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงองค์กร	 โดัย

ประกอบดั้วยผ้้บริหารระดั่บส้งของบริษ่ที่	 ซึ่่�งที่ำาหน้าที่่�ในการ

กำาก่บดั้แลความเส่�ยงองค์กรโดัยเฉพื้าะ	 และคณะที่ำางาน

บริหารความเส่�ยง	ซึ่่�งร่บผิดัช้อบในกระบวนการต�าง	ๆ	ของ

การบริหารความเส่�ยงองค์กร	 ม่บที่บาที่หน้าที่่�เพื้ิ�มเติมใน 

การบริหารจำ่ดัการความเส่�ยงจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ 

ภ้มิอากาศให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้	 โดัยผนวกรวมก่บการบริหาร

จำ่ดัการความเส่�ยงองค์กร

แนวที่างกี่ารประเมินความเส่�ยงและโอกี่าสจัากี่กี่ารเปล่�ยนแปลง

สภาพภ้มิอากี่าศ 

• พื้่ที่่จำ่	 ประเมินความเส่�ยงและโอกาสจำากการเปล่�ยนแปลง

สภาพื้ภ้มิอากาศตามหล่กการของ	 Task	 Force	 on	 

Climate-Related	Financial	Disclosures	(TCFD)	 โดัยระบ่

ความเส่�ยงและโอกาสจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	

รวมถ่่งการวิเคราะห์ผลกระที่บตามสถ่านการณ์จำำาลอง	

(scenario)	 ที่่�เก่�ยวข้องก่บการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	

จำากรายงานของคณะกรรมการระหว�างร่ฐบาลว�าด้ัวยการ

เปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	

on	Climate	Change	:	IPCC)	ตามสถ่านการณ์ที่างกายภาพื้	

RCP8.5	 สำาน่กงานพื้ล่งงานสากล	(International	Energy	

Agency:	IEA)	ตามสถ่านการณ์เปล่�ยนผ�านส้�ส่งคมคาร์บอน

ตำ�า	ETP	2DS	และกร่นพื้่ซึ่	(Greenpeace)	ตามสถ่านการณ์

เปล่�ยนผ�านส้�ส่งคมคาร์บอน	 Greenpeace	Advanced	

Energy	[R]evolution	 เพื้ื�อการบริหารผลกระที่บที่างธุ่รกิจำ

จำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภม้อิากาศไดั้อย�างมป่ระสิที่ธุภิาพื้	

และกำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บที่่�เหมาะสมต�อไป	 

โดัยสามารถ่ศ่กษาผลวิเคราะห์ความเส่�ยงได้ัในรายงาน

การวิเคราะห์ความเส่�ยงและโอกาสจำากการเปล่�ยนแปลง 

สภาพื้ภ้มิอากาศ
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ผลกำารดูำาเนินงาน
การบริหารจััดการก๊าซีเร้อนกระจัก 
	 ในปี	2564	พื้่ที่่จำ่	ไดั้ม่การนำาข้อม้ลการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกของปี	2563	ในขอบเขตสำาน่กงานใหญ�และคล่งนำ�าม่น	ขอร่บรองจำาก

องค์การบริหารจำ่ดัการก๊าซึ่เรือนกระจำก	(องค์การมหาช้น)	(อบก.)	 โดัยไดั้ร่บการที่วนสอบจำากสถ่าบ่นนำ�าและสิ�งแวดัล้อมเพื้ื�อความย่�งยืน	

สภาอ่ตสาหกรรมแห�งประเที่ศไที่ย	 และม่แผนการดัำาเนินงานในการขยายการขอร่บรองการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกองค์กรไปในขอบเขต	

Fleet	ขนส�งในปี	2565	และขยายขอบเขตไปย่งสถ่าน่บริการในปี	2566	เพื้ื�อให้ครอบคล่มที่่กขอบเขตของการดัำาเนินธุ่รกิจำ	โดัยม่ปริมาณ

การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	ดั่งน่�

ปริมาณ์กี่ารปล่อย 

กี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่

2563 2564

รวม

สำานักี่งานใหญ่่ คลังนำ�ามัน สำานักี่งานใหญ่่ คลังนำ�ามัน Fleet ข้นส่ง

การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

ที่างตรง	 

(Scope	1)

1.1750 0.0340 1.0039 0.0902 0.0565 2.3596

การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

ที่างอ้อม	 

(Scope	2)

0.0730 0.8140 0.0629 0.9895 0.0111 1.9505

การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

ที่างอ้อมอื�น	ๆ	

(Scope	3)

0.1010 1,934.92 0.0633 9,946.02 0.0041 11,881.11

รวม
1.3490 1,935.76 1.1301 9,947.10 0.0717

11,885.42
1,937.12 9,948.30

หน�วย:	พื้่นต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า
หมายเหต่		 ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกในปี	2563	ครอบคล่มขอบเขตสำาน่กงานใหญ�	และคล่งนำ�าม่น

	 		 ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกในปี	2564	ครอบคล่มขอบเขตสำาน่กงานใหญ�	คล่งนำ�าม่น	และ	Fleet	ขนส�ง

	 	 ข้อม้ลการปล�อยก๊าซึ่เรอืนกระจำกที่างอ้อมอื�นๆ	(Scope	3)	ครอบคลม่การใช้้นำ�าประปา	การใช้้กระดัาษ	และการกำาจำด่ัของเสย่ของสำาน่กงานใหญ�	คลง่นำ�ามน่	และ	 

	 	 ขนส�ง	รวมถ่่งการร่บและจำ�ายนำ�าม่นผ�านคล่งนำ�าม่น

	 จำากการคำานวณและจำ่ดัที่ำารายงานการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกระด่ับองค์กร	 ประจำำาปี	2564	 ซึ่่�งม่แผนจำะได้ัร่บรองข้อม้ลการปล�อย 

ก๊าซึ่เรือนกระจำกจำากองค์การบริหารจำ่ดัการก๊าซึ่เรือนกระจำก	 (องค์การมหาช้น)	 (อบก.)	 ภายในเดัือนกรกฎาคม	2565	 น่�น	 พื้บว�า 

บริษ่ที่ม่การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกรวม	9,948.30	 พื้่นต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ด์ัเที่่ยบเที่�า	 ซึ่่�งเพื้ิ�มข่�นจำากปี	2563	 เป็นจำำานวน	8,011.18	 

พื้่นต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า	 เนื�องจำากบริษ่ที่ม่การร่บและจำ�ายนำ�าม่นผ�านคล่งนำ�าม่นในปริมาณที่่�ค�อนข้างส้ง	 ซึ่่�งคิดัเป็นประมาณ	

6	เที่�าของการร่บและจำ�ายนำ�าม่นในปี	2563
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โครงกี่ารโซ่ลาร์ร้ฟ้ท็ี่อปสถิาน่บริกี่าร

	 พื้่ที่่จำ่	 ดัำาเนินการติดัต่�งโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปเพื้ื�อสน่บสน่นการใช้้

พื้ล่งงานสะอาดั	ลดัการใช้้ไฟฟ้าในสถ่าน่บริการ	และลดัการปล�อย

ก๊าซึ่เรือนกระจำกในขอบเขตท่ี่�	2	 โดัยในปี	2563	 บริษ่ที่ไดั้ม่การ 

นำาร�องตดิัต่�งโซึ่ลารร้์ฟที่อ็ปที่่�งหมดั	7	สถ่าน่	และไดัเ้ปดิัใช้้โซึ่ลารร้์ฟ 

ที่็อปในปี	2564	 ซึ่่�งม่เป้าหมายที่่�จำะลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

รวม	297	 ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า	 บริษ่ที่ม่โครงการที่่�จำะ

ติดัต่�งโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปเพื้ิ�มเติม	22	สถ่าน่	รวมเป็น	29	สถ่าน่	ซึ่่�งจำะ

เปิดัใช้้ในปี	2565	หากเปิดัใช้้โซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปครบที่่�ง	29	สถ่าน่แล้ว	

บริษ่ที่ม่เป้าหมายที่่�จำะลดัการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกรวม	6,794	ต่น

คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�าภายในปี	2570	หรือคิดัเป็น	970	ต่น

คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�าต�อปี	นอกจำากน่�	 บริษ่ที่ไดั้ร่บการข่�น

ที่ะเบ่ยนโครงการลดัก๊าซึ่เรือนกระจำกภาคสม่ครใจำตามมาตรฐาน

ของประเที่ศไที่ย	 (T-VER)	 จำากองค์การบริหารจำ่ดัการก๊าซึ่เรือน

กระจำก	(องค์การมหาช้น)	(อบก.)	ในโครงการโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปสถ่าน่

บริการนำ�าม่นและแก๊ส	LPG	รวม	29	สถ่าน่

ภิาพัรวมการดำาเนินโค่รงการเพ้ั�อลดการปิล่อยก๊าซีเร้อนกระจัก

โครงกี่าร “กี่ระดาษเกี่่า” แลกี่ “กี่ระดาษใหม่”

	 พื้่ที่่จ่ำ	 เข้าร�วมโครงการ	 Perks	 from	Trash	&	Care	the	

Whale	 ต�อเนื�องเป็นปีที่่�	 2	 ซึ่่�งเป็นโครงการที่่�ตลาดัหล่กที่ร่พื้ย์ 

แห�งประเที่ศไที่ยสน่บสน่นให้ผ้้เช้�าอาคารซึ่่ดั่บเบิ�ลย้	 ที่าวเวอร์	

ร�วมก่นบริหารจำ่ดัการขยะเพื้ื�อลดัปริมาณขยะที่่�ปล�อยส้�สาธุารณะ	

โดัยบริษ่ที่ได้ัม่การนำากระดัาษที่่�ใช้้แล้วส�งไปให้ฝ่่ายบริหารอาคาร 

ซึ่ด่่ับเบิ�ลย	้ที่าวเวอร์	และบริษท่ี่	SCG	เพื้ื�อนำากลบ่มาใช้้ใหม�	(Reuse)	 

ที่่�งหมดั	4	 คร่�ง	 การเข้าร�วมโครงการน่�นอกจำากจำะเป็นการช้�วย 

ลดัปรมิาณขยะจำากกระดัาษ	ยง่สามารถ่ช้�วยลดัการปล�อยกา๊ซึ่เรอืน

กระจำกในขอบเขตที่่�	3	ซึ่่�งเป็นสาเหตห่ลก่ของการเกิดัภาวะโลกร้อน

ไดั	้โดัยบรษ่ิที่มก่ารส�งขยะใหก้บ่อาคารซึ่ด่ับ่เบิ�ลย	้ที่าวเวอร	์รวมเปน็

จำำานวน	462.7	กิโลกร่ม	ซึ่่�งสามารถ่ลดัปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจำกไดั้

ประมาณ	527.48	กิโลกร่มคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า

โครงกี่ารลดค่าใช้ี้จัา่ยจัากี่กี่ารใช้ี้นำ�ามันไบโอด่เซ่ลสำาหรับรถิข้นสง่

	 ในปี	 2564	 พื้่ที่่จำ่	 ม่นโยบายในการส�งเสริมการใช้้นำ�าม่น 

ไบโอดั่เซึ่ลก่บรถ่บรรที่่กที่่�ใช้้ในการขนส�งนำ�าม่นเชื้�อเพื้ลิงที่่�เป็น 

รถ่เที่รลเลอร์ก่�งพื้�วงและรถ่สบิล้อ	ส�งผลให้ค�าใช้้จำ�ายลดัลงประมาณ	

8,954,500	 บาที่ต�อปี	 นอกจำากจำะช้�วยประหย่ดัค�าใช้้จำ�ายแล้วย่ง

สามารถ่ช้�วยลดัผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อมไดั้	 หากบริษ่ที่ใช้้นำ�าม่น

ดัเ่ซึ่ลธุรรมดัากบ่รถ่ขนส�งจำะมก่ารปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	22,416.22	

ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�าต�อลิตร	แต�เมื�อเปล่�ยนมาใช้้นำ�าม่น

ไบโอดัเ่ซึ่ลกบ่รถ่ขนส�งจำะมก่ารปล�อยกา๊ซึ่เรอืนกระจำก	19,189.90	ตน่

คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�าต�อลิตร	ซึ่่�งสามารถ่ลดัการปล�อยก๊าซึ่

เรือนกระจำกในขอบเขตที่่�	1	ไดั้ถ่่ง	3,226.32	ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์

เที่่ยบเที่�าต�อลิตร
หมายเหต่	ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	คำานวณจำากกิจำกรรมที่่�ที่ำาให้เกิดัก๊าซึ่เรือน
กระจำกค้ณก่บค�าส่มประสิที่ธิุ�การปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก	 โดัยอ้างอิงจำากองค์การบริหาร
จำ่ดัการก๊าซึ่เรือนกระจำก	(อบก.)
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การบริหารจััดการมลพิัษั
	 พื้่ที่่จำ่	ไดั้กำาหนดัให้ม่กิจำกรรมการตรวจำว่ดัและวิเคราะห์ค่ณภาพื้สิ�งแวดัล้อม	พื้ร้อมที่่�ง	จำ่ดัที่ำารายงานผลการตรวจำว่ดั	เพื้ื�อให้ที่ราบถ่่ง

สถ่านการณ์ปัญหาค่ณภาพื้สิ�งแวดัล้อมที่่�อาจำส�งผลกระที่บต�อช้่มช้นในพื้ื�นที่่�ใกล้เค่ยงสถ่าน่บริการ	รวมถ่่งผลกระที่บต�อส่ขภาพื้พื้น่กงานที่่�

ปฏิิบ่ติงานในสถ่าน่บริการ	 ซ่ึ่�งบริษ่ที่ได้ัม่การตรวจำว่ดัค่ณภาพื้อากาศภายในสถ่าน่บริการโดัยการส่�มตรวจำสถ่าน่ที่่�ม่ยอดัขายส้งจำากแต�ละ

ภ้มิภาค	คิดัเป็นส่ดัส�วนร้อยละ	6.1	โดัยม่ผลการตรวจำว่ดัค่ณภาพื้อากาศภายในสถ่าน่บริการ	ดั่งน่�

รายกี่าร ค่ามาติิิิิิิิรฐาน

1.	ฝ่่่นที่่กขนาดัที่่�สามารถ่เข้าถ่่ง	และสะสมในถ่่งลมของปอดัไดั้	(PM) น้อยกว�า	5	mg/m3

2.	เบนซึ่ิน น้อยกว�า	1	ppm

3.	เมธุิล	เที่อร์เที่่ยร่�	บิวที่ิล	อ่เธุอร์ น้อยกว�า	50	ppm

4.	สารอินที่ร่ย์ระเหยที่่�งหมดั -

	 ที่่�งน่�	บรษิท่ี่ไดัก้ำาหนดัมาตรการปอ้งกน่และลดัมลพื้ษิที่างอากาศ	โดัยการตดิัต่�งระบบควบคม่ไอนำ�ามน่	(Vapor	Recovery	Unit:	VRU)	

ที่่�คลง่นำ�ามน่	สถ่าน่บรกิารนำ�ามน่เชื้�อเพื้ลงิ	และรถ่ขนส�งนำ�ามน่เชื้�อเพื้ลงิ	และมก่ารตดิัต่�งเครื�องวด่ักา๊ซึ่ที่่�คลง่นำ�ามน่	เพื้ื�อตรวจำสอบการปล�อย

ไอระเหยของนำ�าม่น
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กี่ารบัริหาร
จััดำกี่าร 
สิ�งแวดำล้อม

เป็้าหมายและผลกำารดูำาเนินงาน 

ปริมาณ์กี่ารรั�วไหลข้องนำ�ามัน 

ที่่�ส่งผู้ลกี่ระที่บอย่างรุนแรง 

ติิิิิิิิ่อพื�นดินหรือแหล่งนำ�า

จัำานวนข้้อร้องเร่ยนด้านคุณ์ภาพ 

นำ�าที่ิ�งที่่�ม่นัยสำาคัญ่

จัำานวนข้้อร้องเร่ยนด้านมลพิษ 

ที่างอากี่าศที่่�ม่นัยสำาคัญ่

ปริมาณ์ไฟ้ฟ้้าเฉล่�ยรายบุคคลข้อง

สำานักี่งานใหญ่่ลดลงจัากี่ปีฐาน (2562)

สัดส่วนข้องปริมาณ์ข้ยะและข้องเส่ย

อันติิิิิิิิรายที่่�ถิ้กี่กี่ำาจััดอย่างถิ้กี่วิธ่และ

ไม่ส่งผู้ลกี่ระที่บติิิิิิิิ่อสิ�งแวดล้อม

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

0 บาร์เรล

0 กี่รณ์่

0 กี่รณ์่

-10%

100%

51.26 บาร์เรล

0 กี่รณ์่

0 กี่รณ์่

61.98%

100%
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ความเสำี�ยง และโอกำาสำ 
	 พื้่ที่่จำ่	 ตระหน่กดั่ว�าการร่กษาสิ�งแวดัล้อมเป็นอ่กหน่�ง

เปา้หมายสำาคญ่ที่่�บรษิท่ี่ตอ้งเร�งดัำาเนนิการพื้ฒ่นา	เนื�องจำาก

สิ�งแวดัลอ้มมบ่ที่บาที่สำาคญ่อย�างยิ�งตลอดัห�วงโซึ่�คณ่ค�าธุ่รกจิำ	

บริษ่ที่จำำาเป็นต้องพื้่�งพื้าที่ร่พื้ยากรธุรรมช้าติเพื้ื�อให้การผลิต

และบริการไม�หย่ดัช้ะง่ก	 ดั่งน่�น	 ความเสื�อมโที่รมและการ

ขาดัแคลนของที่ร่พื้ยากรธุรรมช้าติ	 เช้�น	 พื้ล่งงาน	 และนำ�า	

จำ่งเป็นปัจำจำ่ยความเส่�ยงที่่�บริษ่ที่ต้องคำาน่งถ่่ง	 บริษ่ที่จำ่งย่ดั

หลก่การดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�ลดัผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อมผ�านการ

บริหารจำ่ดัการภายในองค์กรเพื้ื�อเพื้ิ�มประสิที่ธุิภาพื้เช้ิงนิเวศ

เศรษฐกิจำ	(Eco-efficiency)	และการสร้างความตระหน่กใน

การร่กษาสิ�งแวดัลอ้มร�วมกบ่กล่�มผ้ม้ส่�วนไดัเ้สย่	เพื้ื�อปอ้งกน่

ความเสื�อมโที่รมและการขาดัแคลนในอนาคต	 ซึ่่�งอาจำส�ง

ผลกระที่บต�อต้นที่่น	 และการเติบโตของธุ่รกิจำในระยะยาว	

นอกจำากน่�บริษ่ที่ย่งม่การพื้่ฒนาความร�วมมือก่บพื้่นธุมิตร

ที่างธุ่รกิจำเพื้ื�อปร่บเปล่�ยนวิธุ่การดัำาเนินงานให้สอดัคล้องก่บ

แนวคิดัเศรษฐกิจำหม่นเว่ยนมากข่�น	 รวมถ่่งดัำาเนินธุ่รกิจำให้

เป็นไปตามพื้่นธุกิจำขององค์กรที่่�ม่�งเน้นการเติมเต็มความ

ส่ขและมาตรฐานค่ณภาพื้ช่้วิตของที่่กคน	 ผ�านการบริหาร

จำ่ดัการประเดั็นดั้านสิ�งแวดัล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

สัดส่วนปริมาณ์ไฟ้ฟ้้าติิิิิิิิ่อยอดข้ายนำ�ามัน 

ผู้่านสถิาน่บริกี่าร COCO (kWh/ลิติิิิิิิิร)  

ลดลงจัากี่ปีฐาน (2561)

สัดส่วนปริมาณ์ไฟ้ฟ้้าติิิิิิิิ่อยอดข้าย

นำ�ามันผู้่านคลังนำ�ามัน (kWh/ลิติิิิิิิิร) 

ลดลงจัากี่ปีฐาน (2562)

สัดส่วนปริมาณ์นำ�า 

ติิิิิิิิ่อยอดข้ายนำ�ามันผู้่านคลังนำ�ามัน 

(ล้กี่บากี่ศ์เมติิิิิิิิร/ลิติิิิิิิิร) ลดลงจัากี่ปีฐาน (2562)

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

-5%

-5%

-5%

-68.85%

-2%

-8%
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แนวที่างกำารบริหารจัดูกำาร
นโยบายในการบริหารจััดการคุ่ณภิาพั ค่วามมั�นค่ง  
ค่วามปิลอดภัิย อาช่ีวอนามัย และสิั�งแวดล�อม
	 พื้ท่ี่จ่ำ	่เคร�งคร่ดัต�อการปฏิบิต่ติามกฎหมายและขอ้กำาหนดัที่่�ใช้้

ในการกำากบ่ดัแ้ล	การควบคม่กระบวนการปฏิิบต่งิาน	การปร่บปร่ง

การใหบ้รกิาร	และการเพื้ิ�มผลผลติใหด้ัย่ิ�งข่�นอย�างต�อเนื�อง	ซึ่่�งจำะที่ำา

ให้ผ้้ปฏิิบ่ติงานเกิดัความตระหน่กในการปฏิิบ่ติงานเพื้ื�อจำ่ดัการ 

ความเส่�ยงและโอกาสที่่�จำะเกิดัข่�น	 บริษ่ที่จำ่งได้ักำาหนดันโยบาย

คณ่ภาพื้	ความม่�นคง	ความปลอดัภ่ย	อาช่้วอนาม่ย	และสิ�งแวดัลอ้ม	

(QSSHE)	ให้สอดัคลอ้งกบ่กฎหมาย	ขอ้กำาหนดั	และมาตรฐานสากล

ต�าง	ๆ 	เพื้ื�อใช้้เป็นแนวที่างในการปฏิบิติ่งานด้ัานคณ่ภาพื้	ความม่�นคง	 

ความปลอดัภ่ย	อาช้่วอนาม่ย	และสิ�งแวดัล้อม	 โดัยม่รายละเอ่ยดั

ดั่งน่�

1.	 ม่�งม่�นใหม้ก่ารบรหิารคณ่ภาพื้ที่่�วที่่�งองคก์ร	ในการจำด่ัจำำาหน�าย

สนิคา้	และบรกิารที่่�ตรงตามข้อกำาหนดัเพื้ื�อเพื้ิ�มความพื้ง่พื้อใจำ	

โดัยการตอบสนองความตอ้งการ	และความคาดัหวง่ของลก้คา้

2.	 ม่�งม่�นบรหิารจำด่ัการ	ความม่�นคง	ความปลอดัภย่	อาช่้วอนามย่	 

และสิ�งแวดัลอ้มใหส้อดัคลอ้งตามกฎหมาย	รวมที่่�งขอ้กำาหนดั	

และมาตรฐานสากลอื�น	 ๆ	 ที่่�องค์กรนำามาประย่กต์ใช้้	 เพื้ื�อ

ป้องก่นการเกิดัอ่บ่ติเหต่	 การเจ็ำบป่วย	 ลดัผลกระที่บด้ัาน 

สิ�งแวดัล้อมที่่�ม่ต�อผ้้ม่ส�วนไดั้ส�วนเส่ย

3.	 ม่�งม่�นให้เกิดัการม่ส�วนร�วมของพื้น่กงาน	 การให้คำาปร่กษา	

การสื�อสารสองฝ่า่ย	และการมส่�วนร�วมในการตด่ัสินใจำในการ

ดัำาเนินงานขององค์กร

4.	 ม่�งม่�นในการปร่บปร่งกระบวนการที่ำางานให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้	

เพื้ื�อให้เกิดัประสิที่ธุิผลอย�างต�อเนื�อง

 

	 นอกจำากกำาหนดันโยบายในการบริหารจำ่ดัการค่ณภาพื้	 

ความม่�นคง	 ความปลอดัภ่ย	 อาช้่วอนาม่ย	 และสิ�งแวดัล้อมแล้ว	

บริษ่ที่ม่การสื�อสารนโยบายดั่งกล�าวให้พื้น่กงานที่่กระดั่บรวมถ่่งผ้้ม่

ส�วนไดั้ส�วนเส่ยร่บที่ราบ	 ซึ่่�งม่ฝ่่ายความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม

เปน็ผ้้กำาก่บดัแ้ลด้ัวยการวางแผนงาน	กำาหนดัตว่ช่้�วด่ัผลสำาเร็จำ	และ

ติดัตามผลการดัำาเนินงานอย�างต�อเนื�อง	รวมถ่่งม่การนำาข้อกำาหนดั 

ตามมาตรฐาน	 ISO9001	 ISO14001	 และ	 ISO45001:2018	 มา 

บ้รณาการเป็นมาตรฐานฉบ่บเดั่ยวและนำาเข้ามาเป็นส�วนหน่�งของ

กระบวนการที่ำางาน	โดัยใช้้เป็นเครื�องมอืในการปร่บปร่งกระบวนการ 

ที่ำางาน	 และเป็นแนวที่างที่่�จำะยกระด่ับการบริหารจำ่ดัการด้ัาน 

สิ�งแวดัล้อม	เช้�น	การบรหิารจำด่ัการขยะและของเสย่และการจำด่ัการนำ�า 

ภายในสถ่านที่่�ปฏิิบ่ติการ	การควบค่มมลพื้ิษในอากาศ	เพื้ื�อให้เกิดั 

ความเชื้�อมโยงก่นที่่�งกระบวนการปฏิิบ่ติงานและผลล่พื้ธุ์	 ม่ระบบ

การดัำาเนินงานและการบริหารจำ่ดัการองค์กรที่่�แข็งแกร�ง	 และ 

มก่รอบการปฏิิบติ่งานที่่�ช่้ดัเจำนข่�น	โดัยบริษ่ที่ได้ัมก่ารขอการร่บรอง

มาตรฐาน	ISO14001:2015	ที่่�คลง่นำ�ามน่แม�กลองซึ่่�งผ�านข่�นตอนการ

ตรวจำประเมินข่�นที่่�	1	แล้ว	และม่แผนในการตรวจำประเมินข่�นที่่�	2	

เพื้ื�อใหไ้ดัร่้บการร่บรองระบบมาตรฐานสิ�งแวดัลอ้ม	ISO14001:2015	

โดัยม่เป้าหมายการขยายขอบข�ายการขอร่บรองไปที่่�คล่งนำ�าม่น

พื้ิษณ่โลก	และคล่งนำ�าม่นอื�น	ๆ	ที่่�วประเที่ศต�อไป

นโยบายด�านบรรจัุภัิณฑ์์อย่างยั�งย้น
	 พื้่ที่่จำ่	กำาหนดันโยบายดั้านบรรจำ่ภ่ณฑ์์อย�างย่�งยืนเพื้ื�อเป็นการ

แสดังเจำตนารมณ์ในการบรรเที่าผลกระที่บต�อสิ�งแวดัล้อมจำากการ

ดัำาเนินธุ่รกิจำ	ตามแนวคิดัการลดัการใช้้	การนำากล่บมาใช้้ซึ่ำ�า	และ

การนำากล่บมาใช้้ใหม�	(Reduce	Reuse	and	Recycle:	3Rs)	โดัย

ม่�งเพื้ิ�มสด่ัส�วนการใช้้ว่สดัท่ี่่�สามารถ่นำากลบ่มาใช้้ใหม�	(recycle)	ใน

บรรจำภ่่ณฑ์	์โดัยไม�กระที่บต�อคณ่ภาพื้ของผลติภณ่ฑ์	์สน่บสน่นใหม้่

การลดัการใช้้บรรจำภ่ณ่ฑ์พ์ื้ลาสตกิที่่�ไม�สามารถ่ย�อยสลาย	(reduce)	

นำากล่บมาใช้้ซึ่ำ�า	(re-use)	 หรือผ�านกระบวนการเพื้ื�อนำากล่บมาใช้้

ใหม�ไดั้	(recycle)	เช้�น	การรณรงค์นำาแกลลอนนำ�าม่นกล่บมาใช้้ซึ่ำ�า	 

และการลดัการใช้้ถ่่งพื้ลาสติก	 ส�งเสริมให้หน�วยงานที่่�เก่�ยวข้อง

ออกแบบบรรจำภ่ณ่ฑ์แ์ละคด่ัสรรค้�คา้ที่่�จำด่ัส�งวส่ดั	่หรอืผลิตบรรจำภ่ณ่ฑ์ ์

ที่่�ม่ค่ณภาพื้	 และเป็นมิตรต�อสิ�งแวดัล้อม	 รวมถ่่งร�วมปล้กฝ่ัง 

ว่ฒนธุรรมการลดัการใช้้บรรจำ่ภ่ณฑ์์และการเลือกใช้้ว่สดั่ที่่�เป็น

มิตรต�อสิ�งแวดัล้อมภายในองค์กรผ�านการสร้างความตระหน่กร้้ 

ให้ก่บพื้น่กงาน

ผลกำารดูำาเนินงาน
การดำาเนินงานเพ้ั�อพััฒนาปิระสิัทธิภิาพัเช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจั 
(Eco-efficiency) 
กี่ารบริหารจััดกี่ารพลังงาน 

	 เนื�องจำากการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่ม่ส�วนเก่�ยวข้องก่บการ 

ใช้้พื้ล่งงานเช้ื�อเพื้ลิง	รวมถ่่งการใช้้พื้ล่งงานไฟฟ้าภายในสำาน่กงาน	

และเพื้ื�อให้การดัำาเนินธุ่รกิจำเป็นไปตามมาตรฐานต�าง	ๆ 	พื้่ที่่จำ่	จำ่งม่

การบ่นที่่กข้อม้ลปริมาณพื้ล่งงานที่่�ใช้้	เช้�น	ปริมาณการใช้้เช้ื�อเพื้ลิง

ของรถ่ขนส�ง	หรือการใช้้ไฟฟ้าภายในสำาน่กงาน	เปน็ตน้	เพื้ื�อใหท้ี่ราบ 

แนวโน้มของการใช้้พื้ล่งงานในแต�ละปี	 รวมที่่�งการณรงค์ลดัการใช้้

พื้ลง่งานหรอืเลอืกใช้พ้ื้ล่งงานที่่�เป็นมติรต�อสิ�งแวดัล้อมมากข่�น	โดัย

ม่โครงการสำาค่ญดั่งน่�	

https://asv-ptgenergy-backoffice-api-prod.azurewebsites.net/files/a45291ba-096e-4862-82ed-992770e5687b.pdf
https://asv-ptgenergy-backoffice-api-prod.azurewebsites.net/files/a45291ba-096e-4862-82ed-992770e5687b.pdf
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• โครงกี่ารรณ์รงค์ประหยัดค่าไฟ้ฟ้้าสำานักี่งานใหญ่่

	 พื้่ที่่จำ่	 ดัำาเนินโครงการลดัการใช้้ไฟฟ้าภายในสำาน่กงานใหญ�อย�างต�อเนื�อง	 โดัยสื�อสาร

ให้พื้น่กงานร่บที่ราบถ่่งวิธุ่การประหย่ดัพื้ล่งงานและการใช้้ไฟฟ้าที่่�ถ่้กต้องผ�านอ่เมลและระบบ

อินที่ราเน็ตอย�างสมำ�าเสมอในที่่ก	 ๆ	 ว่นศ่กร์	 และจำ่ดักิจำกรรมล่้นร่บรางว่ล	 เพื้ื�อให้พื้น่กงาน 

ร�วมตอบคำาถ่ามการประหย่ดัพื้ล่งงานในสำาน่กงาน	 ซึ่่�งเป็นกระบวนการสร้างความตระหน่กอ่ก 

ที่างหน่�ง	สำาหร่บผลการดัำาเนินงานตามเป้าหมายในปี	2564	บริษ่ที่สามารถ่ลดัปริมาณไฟฟ้าเฉล่�ย

รายบ่คคลภายในสำาน่กงานใหญ�ไดั้	256	kWh/คนจำากปีฐาน	(2562)	ซึ่่�งคิดัเป็นร้อยละ	61.98%

ติิิิิิิิัวชี้่�วัด 2561 2562 2563 2564

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้� (kWh) 237,850 218,283 210,414 166,473

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�เฉลี่ย (kWh/คน) 398 413 347 157

ค่�ไฟฟ้� (ล้�นบ�ท) 1.28 1.31 1.26 1.00

ค่�ไฟฟ้�เฉลี่ย (บ�ท/คน) 2,140 2,479 2,075 945

• โครงกี่ารลดกี่ารใชี้้ไฟ้ฟ้้าสำานักี่งานข้นส่ง

	 พื้่ที่่จำ่	รณรงค์เรื�องการลดัใช้้เครื�องปร่บอากาศในสำาน่กงานขนส�ง	โดัยการลดัเวลาการเปิดัใช้้เครื�องปร่บอากาศ	จำากปกติจำะเปิดัใช้้ใน

ช้�วงเวลา	08.00	น.	-	17.00	น.	เปล่�ยนเป็นเปิดัใช้้ในช้�วงเวลา	08.00	น.	-	16.00	น.	ซึ่่�งสามารถ่ลดัเวลาการใช้้ไฟจำากเครื�องปร่บอากาศไดั้	

1	ช้่�วโมงต�อว่น

ปริมาณ์กี่ารใชี้้ไฟ้ฟ้้าเฉล่�ยติิิิิิิิ่อคน

2564256325622561kWh/คน

ปริมาณ์กี่ารใชี้้ไฟ้ฟ้้า

2564256325622561kWh
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กี่ารบริหารจััดกี่ารนำ�า

	 พื้่ที่่จำ่	ม่การใช้้นำ�าประปาและนำ�าบาดัาลในการดัำาเนินธุ่รกิจำ	โดัยบริษ่ที่ไดั้ม่การบ่นที่่กปริมาณการใช้้นำ�าในคล่งนำ�าม่นและสถ่าน่บริการ	

รวมที่่�งตรวจำวด่ัค่ณภาพื้นำ�าที่ิ�งตามค้�มือการควบคม่และดัแ้ลระบบบำาบด่ันำ�าเสย่ที่่�บรษิท่ี่ไดัจ้ำด่ัที่ำาข่�น	เพื้ื�อใหม้่�นใจำไดัว้�าค�าคณ่ภาพื้ของนำ�าที่ิ�ง 

ที่่�ออกจำากที่่ก	 ๆ	 กิจำกรรมที่างธุ่รกิจำของบริษ่ที่ไดั้มาตรฐานตามที่่�กฏิหมายกำาหนดั	 ซึ่่�งบริษ่ที่ไดั้ม่การตรวจำว่ดัค่ณภาพื้นำ�าที่ิ�งภายใน 

คล่งนำ�าม่นที่่กคล่ง	 คิดัเป็นส่ดัส�วนร้อยละ	100	 และตรวจำว่ดัค่ณภาพื้นำ�าที่ิ�งภายในสถ่าน่บริการโดัยการส่�มตรวจำสถ่าน่ที่่�ม่ยอดัขายส้งจำาก

แต�ละภ้มิภาค	คิดัเป็นส่ดัส�วนร้อยละ	6.1	โดัยม่ผลการตรวจำว่ดัค่ณภาพื้นำ�าที่ิ�ง	ดั่งน่�

  กี่ารติิิิิิิิรวจัสอบคุณ์ภาพนำ�าที่ิ�งภายในคลังนำ�ามัน

รายกี่าร ค่ามาติิิิิิิิรฐาน

1.	ความเป็นกรดัและดั�าง	(PH) 5.5	-	9.0

2.	อ่ณหภ้มิ	(oC) ไม�เกิน	20

3.	ซึ่่โอดั่	(mg/L)	 ไม�เกิน	120

4.	ปริมาณสารแขวนลอย	(mg/L)	เช้�น	ตะกอนจำากใบไม้	ฝ่่่นผง ไม�เกิน	50

5.	นำ�าม่นและไขม่น	(mg/L)	เช้�น	นำ�าม่นร่�วไหลบริเวณลานจำ�าย	หรือเศษอาหารที่่�ม่ไขม่น ไม�เกิน	5

  กี่ารติิิิิิิิรวจัสอบคุณ์ภาพนำ�าที่ิ�งภายในสถิาน่บริกี่าร

รายกี่าร ค่ามาติิิิิิิิรฐาน

1.	ความเป็นกรดัและดั�าง	(PH)	เช้�น	การก�อสร้างบ�อดั่กไขม่นใหม�	(ป้นปฏิิกิริยาก่บนำ�า) 5.0	-	9.0

2.	อ่ณหภ้มิ	(oC) -

3.	ซึ่่โอดั่	(mg/L)	เช้�น	ที่�อนำ�าจำากห้องนำ�าร่�วไหลออกมา ไม�เกิน	200	mg/L

4.	ปริมาณสารแขวนลอย	(mg/L)	เช้�น	ตะกอนจำากใบไม้	ฝ่่่นผง ไม�เกิน	60	mg/L

5.	นำ�าม่นและไขม่น	(mg/L)	เช้�น	นำ�าม่นร่�วไหลบริเวณลานจำ�าย	หรือเศษอาหารที่่�ม่ไขม่น ไม�เกิน	15	mg/L

	 นอกจำากน่�	บริษ่ที่ม่การจำ่ดัที่ำาข�าวสารดั้านความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อม	(Safety	News)	เก่�ยวก่บการที่ำาความสะอาดับ�อดั่กไขม่น

ในสถ่าน่บรกิารเพื้ื�อใหม้่�นใจำไดัว้�าบค่ลากรที่่�ไดัร่้บมอบหมายใหด้ัแ้ลระบบบำาบด่ันำ�าเสย่ประเภที่บ�อดัก่ไขมน่ของสถ่านบ่รกิารมค่วามร้ใ้นวธ่ิุ

การที่ำาความสะอาดับ�อดั่กไขม่นเพื้ื�อให้บ�อดั่กไขม่นสามารถ่ลดัค�าความสกปรกของนำ�าที่ิ�งจำากสถ่าน่บริการไดั้อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้ส้งส่ดั

มาติิิิิิิิรกี่ารและแนวที่างกี่ารประหยัดนำ�า

	 พื้ท่ี่จ่ำ	่มก่ารกำาหนดัมาตรการและแนวที่างในการประหยด่ันำ�า	โดัยมก่ารดัำาเนนิการปร่บอต่ราการไหลของนำ�าใหอ้ย้�ในสภาวะที่่�เหมาะสม	 

ซึ่�อมแซึ่มอ่ปกรณ์ที่่�ช้ำาร่ดัเพื้ื�อไม�ให้เกิดัการร่�วไหลของนำ�า	 ดัำาเนินการเปล่�ยนส่ขภ่ณฑ์์เพื้ื�อการประหย่ดันำ�าที่่�สถ่าน่บริการ	 บ่นที่่กปริมาณนำ�า

รายว่นเพื้ื�อเป็นข้อม้ลในการควบค่มการใช้้นำ�า	และม่การกำาหนดัต่วช้่�ว่ดัในการควบค่มค�านำ�าที่่�สถ่าน่บริการ	การดัำาเนินการต�าง	ๆ	บริษ่ที่

ดัำาเนินการเพื้ื�อเป็นแนวที่างในการใช้้นำ�าให้เกิดัประโยช้น์และเกิดัประสิที่ธุิภาพื้ส้งส่ดั	และลดัการส้ญเส่ยนำ�าไปโดัยเปล�าประโยช้น์

กี่ารดำาเนินงานเพ่อลดกี่ารใชี้้นำ�าภายในสถิาน่บริกี่าร

	 พื้ท่ี่จ่ำ	่สน่บสน่นการลดัการใช้้นำ�าในสถ่าน่บริการผ�านโครงการประดิัษฐ์เครื�อง

กรองนำ�า	เพื้ื�อนำานำ�ากล่บมาใช้้ใหม�ตามแนวคิดั	3R	(Reuse	Reduce	Recycle)	 

ต�อเนื�องเป็นปีที่่�	2	 ผ�านโครงการ	 Kaizen	 โดัยม่การผลิตเครื�องกรองนำ�าที่่�ใช้้

พื้ล่งงานแสงอาทิี่ตย์ในการนำานำ�าที่่�ใช้้ในการล้างมือ	 มาผ�านต่วกรองนำ�าเพื้ื�อ 

นำากล่บมาใช้้ใหม�ในการรดัต้นไม้ที่่�สถ่าน่บริการ	โดัยในปี	2564	บริษ่ที่ไดั้ขยาย

ผลโครงการไปย่งสถ่าน่บริการว่งน้อย	3	 ซึ่่�งสามารถ่นำานำ�ากล่บมาใช้้ใหม�ไดั้

ประมาณ	3,564	ลก้บากศ์เมตรต�อป	ีหรอื	297	ลก้บากศ์เมตรต�อเดัอืน	นอกจำากน่�	 

ย่งสามารถ่ลดัค�าใช้้จำ�ายนำ�าประปาของสถ่าน่บริการไดั้ประมาณ	8,910	 บาที่ 

ต�อเดัือน	หรือ	106,920	บาที่ต�อปี
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กี่ารบริหารจััดกี่ารข้ยะ

	 พื้่ที่่จำ่	 ดัำาเนินการบริหารจำ่ดัการขยะและของเส่ยตามข่�นตอนปฏิิบ่ติงาน	 เรื�องการกำาจำ่ดัขยะและของเส่ย	 ซึ่่�งเป็นแนวที่างในการ

จำ่ดัการขยะและของเส่ยในสถ่านที่่�ปฏิิบ่ติงานจำากกระบวนการต�าง	 ๆ	 หรือกิจำกรรมที่่�เกิดัข่�น	 โดัยระบ่ถ่่งการรวบรวม	 การจำ่ดัเก็บ	 และ 

การกำาจำ่ดัอย�างถ่้กวิธุ่	เพื้ื�อลดัปัญหาผลกระที่บที่่�อาจำจำะเกิดัข่�นต�อสิ�งแวดัล้อม	

แหล่งกี่ำาเนิดข้ยะข้องบริษัที่

ห่วงโซ่่คุณ์ค่าธุรกี่ิจั แหล่งกี่ำาเนิดข้ยะ ประเภที่ข้ยะ

จัดูหา กระบวนการจำ่ดัซึ่ื�อซึ่่�งม่การใช้้กระดัาษในการลงนามเอกสาร ขยะที่่�วไป/ขยะร่ไซึ่เคิล

ข้นส�ง กระบวนการขนส�งนำ�ามน่ไปยง่สถ่าน่บรกิารมก่ารใช้้กระดัาษคือต่�วนำ�ามน่

และจำะม่ลวดัซึ่่ลก่บถ่่งมือที่่�ใช้้ลงนำ�าม่น

ขยะร่ไซึ่เคิล/ขยะอ่นตราย

จัดูเก็บ กระบวนการจำด่ัเก็บนำ�ามน่ที่่�คลง่นำ�ามน่ซึ่่�งจำะมก่ารเก็บต่วอย�างนำ�ามน่ก�อน	

และหล่งการจำ่ดัเก็บนำ�าม่น	 หรือการเก็บต่วอย�างนำ�าม่นประจำำาส่ปดัาห์	

ที่ำาใหเ้กดิัขยะที่่�เก่�ยวกบ่	PPE	เช้�น	ผา้ปนเปื�อนนำ�ามน่	ถ่่งมอืปนเปอืนนำ�ามน่

ขยะอ่นตราย

การต้ลาดู กระบวนการที่ำาโปรโมช้่�นขายนำ�าม่นโดัยม่สื�อที่่�งออนไลน์และกระดัาษ 

ไวนิล	หรือขยะที่่�วไปที่่�นำาไปที่ำาสื�อการตลาดั

ขยะที่่�วไป

วิธ่กี่ารบริหารจััดกี่ารข้ยะ

ประเภที่ข้ยะ ว่ธ่กี่ารบริหารจััดกี่ารข้ยะ

ข้ยั่ะทํั�วไป ค่ดัแยก	และขนส�งออกไปกำาจำ่ดัตามรอบที่่�เที่ศบาลหรือสำาน่กงานที่้องถ่ิ�นแต�ละพื้ื�นที่่�ที่่�กำาหนดั

ข้ยั่ะอินทํรียั่์ ค่ดัแยก	 โดัยเศษอาหารบางส�วนนำาไปที่ำาเป็นป่�ยผ�านที่างถ่่งขยะร่กษ์โลก	 และบางส�วนขนส�งออกไป

กำาจำ่ดัตามรอบที่่�เที่ศบาลหรือสำาน่กงานที่้องถ่ิ�นแต�ละพื้ื�นที่่�ที่่�กำาหนดั

ข้ยั่ะรีไซื้เคิล ค่ดัแยก	และขายให้หน�วยงานที่่�ร่บซึ่ื�อนำาไปผ�านกระบวนการร่ไซึ่เคิล

ข้ยั่ะอันต้รายั่ ติดัต�อผ้้ที่่� ได้ั ร่บอน่ญาตให้เป็นผ้้ขนส�งและกำาจำ่ดัที่่�ข่�นที่ะเบ่ยนต�อกรมโรงงานอ่ตสาหกรรม	 

เปน็ผ้ด้ัำาเนนิการขนส�งและกำาจำด่ัอย�างถ่ก้ตอ้งต�อไป	หรอืหน�วยงานที่่�ไดัร่้บมอบหมายในการเกบ็	ขนส�ง	

หรือกำาจำ่ดัขยะอ่นตราย

	 ในปี	2564	 บริษ่ที่ไดั้เริ�มจำ่ดัเก็บข้อม้ลขยะและของเส่ยจำากการดัำาเนินธุ่รกิจำในขอบเขตสำาน่กงานใหญ�และคล่งนำ�าม่น	 เพื้ื�อให้ที่ราบ

ข้อม้ลปริมาณขยะ	และต่�งเป้าหมายในการลดัปริมาณขยะระดั่บองค์กรต�อไป	

ประเภที่ข้องเส่ย ปริมาณ์ (ติิิิิิิิัน)

ข้องเสียั่ไม�อันต้รายั่ทํั�งหมดู 33.82

-	ปริมาณของเส่ยไม�อ่นตรายที่่�นำากล่บมาใช้้ใหม�	(recycle) 8.31

ข้องเสียั่อันต้รายั่ทํั�งหมดู 0.63

-	ปริมาณของเส่ยอ่นตรายที่่�นำากล่บมาใช้้ใหม�	(recycle) 0.40

รวม 34.45
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กี่ารดำาเนินงานเพ่อลดปริมาณ์และกี่ารกี่ำาจััดข้ยะอย่างถิ้กี่วิธ่

โครงกี่าร วัติิิิิิิิถิุประสงค์ ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน

โครงการยั่างหล�อดูอก • ลดัปริมาณขยะจำากยางรถ่ยนต์ที่่�ใช้้

ในกระบวนการขนส�งและครบอาย่

การใช้้งานแล้ว	

• เพื้ิ�มประสิที่ธิุภาพื้ในการใช้้ยางให้

ค่้มค�าไดั้มากข่�น

• ประหย่ดัค�าใช้้จำ�าย

• นำายางของห่วลากรถ่บรรที่่กอ่ซึ่้ซึ่่	 ห่วลากรถ่วอลโว�	

และหางเที่รลเลอร์	 ที่่�ครบอาย่การใช้้งานมาที่ำาเป็น

ยางหล�อดัอก	โดัยในปี	2564	นำายางมาหล�อดัอกใหม�

ที่่�งหมดั	1,087	เส้นจำากเป้าหมายจำำานวน	1,000	เส้น	

ที่ำาให้บริษ่ที่สามารถ่ลดัค�าใช้้จำ�ายได้ั	7,002,014.39	

บาที่

โครงการ PT Waste Separation 

Model

• ส�งเสริมและสร้างความตระหน่กถ่่ง

ผลกระที่บด้ัานสิ�งแวดัล้อมในสถ่าน่

บริการและช้่มช้นโดัยรอบ

• สร้างร้ปแบบการจำ่ดัการขยะโดัยการม่ส�วนร�วมจำาก 

ที่่กฝ่่ายในสถ่าน่บริการ	 โดัยสร้างจำ่ดัค่ดัแยกขยะ 

เพื้ื�อการกำาจำด่ัอย�างถ่ก้วิธุ่	และกระจำายความร้้ส้�ช่้มช้น

การใชุ้เอกสารอิเล็กทํรอนิกส์ 

(e-Document)

• ส น่บส น่น ให้ ม่ ก า ร ใ ช้้ เ อกสา ร

อเิลก็ที่รอนิกส์	(e-Document)	แที่น

การใช้้กระดัาษ	เพื้ื�อลดัปริมาณขยะ

• ม่การใช้้เอกสารอิเล็กที่รอนิกส์	(e-Document)	แที่น

เอกสารค้�มือการฝ่ึกอบรมสำาหร่บพื้น่กงานใหม�	 และ

นำาเอกสารการบริหารแรงงานส่มพื้่นธุ์เข้าระบบ	 

HR	Flow	 อย�างต�อเนื�องเป็นปีที่่�	2	 โดัยสามารถ่ลดั

การใช้้กระดัาษได้ัจำำานวน	27,930	 แผ�น	 ซึ่่�งสามารถ่

ประหย่ดัเงินไดั้	6,256	บาที่

โครงการแยั่กข้ยั่ะ Recycle ทํี� 

Fleet ข้นส�ง

• ลดัขยะที่่�เป็นขวดันำ�าพื้ลาสตกิภายใน

สถ่าน่บริการ

• ริเริ�มโครงการแยกขยะเพื้ื�อนำาไปสร้างรายไดั้ให้แก� 

ผ้้ร่บซึ่ื�อขยะในช่้มช้น	 แล้วนำากล่บมาเป็นสว่สดัิการ

ให้ก่บพื้น่กงาน	 เช้�น	 ค�าอาหารกลางว่น	 เครื�องดัื�ม	 

โดัยในปี	 2564	 ม่ปริมาณขยะพื้ลาสติกจำำานวน	 

153,758.40	กร่ม

โครงการ Recycle Drop Point • การรณรงค์การที่ิ�งขยะให้ถ่้กวิ ธุ่

ภายในสถ่าน่บริการ

• พื้่ที่่จำ่ 	 ร�วมก่บบริษ่ที่	 SCGP	 ต่� งจำ่ดั ร่บกล�อง- 

ลง่กระดัาษและพื้ลาสติกภายในสถ่าน่บริการนำ�ามน่พื้ท่ี่่	 

ในพื้ื�นที่่�กร่งเที่พื้มหานครและปริมณฑ์ลจำำานวน	 

5	 สาขา	 เพื้ื�อนำาขยะมาร่ไซึ่เคิลและนำากล่บมาใช้้

ใหม�ให้เกิดัประโยช้น์ส้งส่ดัตามแนวที่างเศรษฐกิจำ

หม่นเว่ยน	(Circular	Economy)
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รางวัลแห่งปี

Business+ Product 
of the Year Awards 
2021
PTG	 หรือ	 บริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	

จำำาก่ดั	 (มหาช้น)	 โดัย	 ค่ณพื้ิที่่กษ์	 

ร่ช้กิจำประการ	 ประธุานเจ้ำาหน้าที่่�

บริหารและกรรมการผ้้จำ่ดัการใหญ�	 

เข้าร่บมอบรางว่ล	 ส่ดัยอดัสินค้าและ

บริการแห�งปี	 2564	 หรือ	 Business+	 

Product	 of	 the	 Year	 Awards	

2021	 ประเภที่สินค้าและบริการกล่�ม

พื้ล่งงานและสาธุารณ้ปโภคยอดัเย่�ยม

แห�งปี	 ติดัต�อก่นเป็นปีที่่�	2	 โดัยรางว่ล	 

ดั่งกล�าวจำ่ดัข่�นโดัยนิตยสาร	 Business+	 

ในเครือบริ ษ่ที่	 เออา ร์ไอพื้่ 	 จำำาก่ดั	

(มหาช้น)	 และวิที่ยาล่ยการจำ่ดัการ	

มหาวทิี่ยาลย่มหิดัล	โดัยไดัร่้บเก่ยรตจิำาก	 

ฯพื้ณฯ	 น่ร่กษ์	 มาประณ่ต	 องคมนตร่	

เป็นผ้้มอบรางว่ล	ณ	โรงแรมสวิสโฮเต็ล	

ร่ช้ดัา

รางวัลมาต่รฐาน  
Q Mark กำรมกำารข้นสำ�ง 
กำระที่รวงคมนาคม
PTG	 ไดั้ร่บมาตรฐานค่ณภาพื้การให้ 

บ ริการขนส� งดั้ วยรถ่บรรที่่ก	 หรื อ	

มาตรฐาน	 Q	Mark	 ซึ่่�งเป็นมาตรฐาน 

ที่่�จำ่ดัที่ำาข่�นโดัยเฉพื้าะเพื้ื�อเป็นการร่บรอง

ค่ณภาพื้รถ่บรรที่่กในประเที่ศไที่ย	 จำาก

กรมการขนส�ง	 กระที่รวงคมนาคม	 เพื้ื�อ

ยกระดับ่คณ่ภาพื้ผ้ป้ระกอบการขนส�งไที่ย

ให้ม่ศ่กยภาพื้	 ช้�วยสร้างความปลอดัภ่ย

และลดัอ่บ่ติเหต่บนที่้องถ่นน	พื้ร้อมมอบ

สิที่ธุิประโยช้น์ให้ผ้้ประกอบการอื�นๆ	 

ที่่�ได้ัร่บการร่บรองมาตรฐาน	 Q	Mark	

ร�วมสร้างมาตรฐานค่ณภาพื้บริการขนส�ง

ดั้วยรถ่บรรที่่กให้สามารถ่เติบโตไดั้อย�าง

เข้มแข็ง	 โดัยค่ณร่งสรรค์	 พื้วงปราง	 

ผ้ช้้�วยกรรมการผ้จ้ำด่ัการใหญ�	เปน็ตว่แที่น

ร่บมอบรางว่ลจำากที่�านจำิร่ตม์	 วิศาลจำิตร	

อธุิบดั่กรมการขนส�งที่างบก

Outstanding Investor  
Relations Awards และ  
Thailand Sustainability  
Investment
บริษ่ที่	 พื้่ที่่จำ่	 เอ็นเนอย่	 จำำาก่ดั	 (มหาช้น)	

หรือ	PTG	นำาโดัย	ค่ณพื้ิที่่กษ์	ร่ช้กิจำประการ	

ประธุานเจำ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการ 

ผ้้จำ่ดัการใหญ�	 และค่ณร่งสรรค์	 พื้วงปราง	 

ผ้้ช้�วยกรรมการผ้้จ่ำดัการใหญ�	 เข้าร่บมอบ

รางว่ล	 Outstanding	 Investor	Relations	

Awards	กล่�มรางว่ล	Business	Excellence	

สำาหร่บบริษท่ี่จำดัที่ะเบย่นในตลาดัหลก่ที่ร่พื้ย์	 

ที่่� ม่ ม้ ลค� าหล่ กที่ ร่พื้ย์ตามราคาตลาดั 

ส้งกว�า	10,000	ล้านบาที่	แต�ไม�เกิน	30,000	 

ล้านบาที่	 และบริษ่ที่ไดั้ร่บค่ดัเลือกให้อย้�

ในรายชื้�อ	 “ห่้นย่�งยืน”	 หรือ	 Thailand	 

Sustainability	Investment	(THSI)	ในงาน	SET	

AWARDS	2021	ซึ่่�งจำด่ัข่�นโดัยตลาดัหลก่ที่ร่พื้ย์ 

แห�งประเที่ศไที่ย	 ร�วมก่บวารสารการเงิน

ธุนาคาร	ในร้ปแบบ	Virtual	Ceremony
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รางวัลแห่งปี

Thailand Labour  
Management  
Excellence Award 
2021
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	

หรือ	 PTG	 และบริษ่ที่	 ปิโตรเล่ยม

ไที่ยคอร์ปอเรช่้�น	 จำำาก่ดั	 หรือ	 PTC	

ไ ด้ั ร่ บ ค่ ดั เ ลื อ ก ใ ห้ เ ข้ า ร่ บ ร า ง ว่ ล 

ในงาน	“Thailand	Labour	Management	 

Excellence	Award	2021”	 โดัยที่่�ง	 

2 	 บ ริ ษ่ ที่ 	 ไดั้ ร่ บ ร า ง ว่ ลป ร ะ เภที่ 

สถ่านประกอบกิจำการ	 ที่่�ม่ระบบบริหาร

จำ่ดัการดั้านแรงงานยอดัเย่�ยม	 ประจำำาปี	

2564	 รวม	2	 รางว่ลต�อเนื�องเป็นปีที่่�	5	

ตอกยำ�าการย่ดัม่�นในการดั้แลและปฏิิบ่ติ

ต�อแรงงานที่่�ดั่ตามหล่กจำริยธุรรมสากล	 

ณ	 ห้องประช่้มกรมการจำ่ดัหางาน	

กระที่รวงแรงงาน

Asia Responsible  
Enterprise Awards 
(“AREA”)
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)

หรือ	PTG	ไดั้ร่บมอบ	2	รางว่ล	ประเภที่	

รางว่ลความเป็นผ้้นำาองค์กร	และรางว่ล 

การสร้างความเข้มแข็งในส่งคม	 จำาก	

Asia	Responsible	Enterprise	Awards	

(“AREA”)	 ประจำำาปี	2564	 ซึ่่�งจำ่ดัโดัย	

Enterprise	Asia	 องค์กรพื้่ฒนาเอกช้น 

ช่้�นนำาที่่�ส�งเสริมศ่กยภาพื้ผ้้ประกอบ

การที่่� ม่ความ ร่บ ผิดัช้อบใน เอ เ ช่้ ย	 

โ ดั ย ม่ ว่ ต ถ่่ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื้ื� อ เ ช้ิ ดั ช้้

แ ล ะ ใ ห้ เ ก่ ย ร ติ ธุ่ ร กิ จำ แ ล ะ ผ้้ นำา ใ น

เ อ เ ช่้ ย ที่่� ม่ ค ว า ม โ ดั ดั เ ดั� น ใ น ด้ั า น 

ค ว า ม ร่ บ ผิ ดั ช้ อ บ ต� อ ส่ ง ค ม แ ล ะ 

สิ� งแวดัล้อมและการพื้่ฒนาองค์กร 

อย�างย่�งยืน	 โดัยร้ปแบบการจำ่ดังาน 

เป็นแบบ	Virtual	event

Business+ Product  
Innovation Awards 
2021
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	

หรือ	 PTG	 ไดั้ร่บรางว่ลส่ดัยอดัองค์กร	

‘นว่ตกรรม’	 ดั่เดั�นแห�งปี	 2564	 หรือ	

Business+	Product	Innovation	Awards	

2021	 ประเภที่กล่�มสถ่าน่บริการนำ�าม่น	 

จำ ากผลก า ร โ ห วตขอ งป ร ะช้ าช้น 

ที่่�วประเที่ศผ�านช้�องที่างออนไลน	์จำด่ัโดัย	 

Business+	 ร�วมก่บวิที่ยาล่ยการจำ่ดัการ	

มหาวทิี่ยาลย่มหดิัล	ที่่�งน่�	บรษิท่ี่	ไดัพ้ื้ลกิ

โฉมตอบโจำที่ย์ความต้องการของผ้้บริโภค

ย่ค	 New	Normal	 โดัยจำ่ดัให้ม่บริการ 

ฉ่ดัพื้�นนำ�ายาฆ่�าเชื้�อไวร่สโควิดั-19	 ฟร่	

ก่บรถ่แที่็กซึ่่�สาธุารณะรวมถ่่งรถ่ยนต์ 

ของประช้าช้นที่่�เป็นล้กค้าสถ่าน่บริการ	

PT	LPG	ในเขตกร่งเที่พื้ฯ	และปริมณฑ์ล,	

สถ่าน่บริการนำ�าม่น	PT	กว�า	2,000	สาขา

ที่่�วประเที่ศ	 และศ้นย์บริการรถ่ยนต์	 

AUTOBACS	 น่บต่�งแต�การระบาดัของ

ไวร่ส	 COVID-19	 ในปี	2563	 จำนถ่่ง

ปัจำจำ่บ่น	 เพื้ื�อลดัความเส่�ยงและการแพื้ร�

กระจำายของเช้ื�อไวร่ส	COVID-19	ให้ก่บ

ล้กค้าไดั้	“อย้�ดั่	ม่ส่ข”
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คะแนนดูีเลิศ 5 ดูาว จากำ 
CGR 2564 
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	

หรือ	 PTG	 ไดั้ ร่บคะแนนประเมิน	 

การกำาก่บดั้แลกิจำการในระดั่บ	5	 ดัาว	 

“ดั่เลิศ”	 (Excellent)	 ติดัต�อก่น	 เป็น

ปีที่่�	5	 (2560-2564)	 และถ่้กจำ่ดัอ่นดั่บ

คะแนนใหอ้ย้�ใน	Top	Quartile	ตามกล่�ม	 

Market	 Cap	 (มากกว�า	 10 ,000	 

ล้านบาที่)	 จำากการประกาศผลสำารวจำ	

กา รกำ า ก่ บดั้ แ ลกิ จำก า รของบริ ษ่ ที่ 

จำดัที่ะเบย่นไที่ย	(CSR)	จำากสมาคมส�งเสริม	 

สถ่าบ่นกรรมการบริษ่ที่ไที่ย	 (IOD)	

โดัยผลสำารวจำคะแนน	 CGR	 ประจำำา

ปี	2564	 ของ	 บจำ.ไที่ย	716	 บริษ่ที่ฯ	

ม่คะแนนเฉล่�ยอย้�ที่่�	 84%	 ที่่�งน่�	 PTG	 

ไดั้ร่บคะแนนการประเมิน	 อย้�ที่่�	 96%	 

ซึ่่�งสะที่้อนถ่่งความม่�งม่�นในการกำาก่บ

ดั้แลกิจำการที่่�ดั่อย�างต�อเนื�อง

HR Asia Awards: Best Companies to Work for in Asia 
2021
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	หรือ	PTG	ไดั้ร่บรางว่ล	Best	Companies	to	Work	 

for	in	Asia	2021	จำาก	HR	Asia	Awards	ระดั่บอาเซึ่่ยน	ประจำำาปี	2564	จำากผลการสำารวจำ

ความคิดัเห็นของพื้น่กงานภายในองค์กรถ่่งการบริหารจำ่ดัการ	 ความผ้กพื้่น	 และว่ฒนธุรรม

องค์กรยอดัเย่�ยม	ประจำำาปี	2564	ผลสำารวจำ	สะที่้อนให้เห็นถ่่งความม่�งม่�นที่่�จำะเติบโต	ที่้าที่าย

อป่สรรค	พื้ร้อมกา้วไปข้างหนา้	โดัยสรา้งบรบิที่การที่ำางานที่่�เปี�ยมดัว้ยวฒ่นธุรรม	ค�านิยมองค์กร	 

ความเป็นผ้้นำา	ความคิดัริเริ�ม	อิสรภาพื้ในการคิดันอกกรอบ	มน่โยบายและแนวที่างการดัแ้ลพื้น่กงาน 

รอบดั้าน	 ส�งผลให้เป็นองค์กรที่่�น�าที่ำางานดั้วยมากที่่�ส่ดั	 พื้ร้อมม่�งม่�นส�งเสริมการพื้่ฒนาของ

พื้น่กงานอย�างสมำ�าเสมอเพื้ื�อร่บมือก่บความเปล่�ยนแปลงของธุ่รกิจำย่คใหม�	 ท่ี่�งน่�	 บริษ่ที่ม่�งเน้น

ใหพ้ื้น่กงานเตบิโตไปพื้รอ้มกบ่องคก์ร	รวมถ่ง่สามารถ่	ปร่บต่วเขา้กบ่การแข�งข่นในธุร่กจิำยค่ใหม� 

โดัยม่การส�งเสริมให้พื้น่กงานกล้าคิดั	 กล้าลองที่ำาในสิ�งใหม�	 และแสดังศ่กยภาพื้ไดั้อย�างเต็มที่่�	 

ภาพื้สะที่้อนน่�ส�งผลเช้ิงบวกโดัยตรงต�อประสบการณ์ของล้กค้าที่่�ใช้้บริการ	 และค่ณภาพื้ของ

สินค้าและบริการที่่�ดั่ที่่�ส่ดั	
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ASEAN Business 
Awards 2021:   
Priority Integration  
Sector: Energy
บริ ษ่ ที่ 	 พื้่ ที่่ จำ่ 	 เ อ็ น เ น อย่ 	 จำำา ก่ ดั	

(มหาช้น)	 หรือ	 PTG	 ได้ัร่บรางว่ล	

ASEAN	 Bus iness	 Awards	 2021	

ประเภที่ธุ่ รกิจำพื้ล่ งงานขนาดัใหญ�

ระดั่บอาเซึ่่ยน	 (Priority	 Integration	 

Sector:	Energy)	โดัย	ASEAN	Business	 

Awards	 2021	 ซึ่่�งเป็นส�วนหน่�งของ

งาน	 ASEAN	Business	&	Investment	 

Summit	 จำ่ดัโดัยสภาที่่�ปร่กษาธุ่รกิจำ

อาเซึ่่ยน	(ASEAN	Business	Advisory	 

Counci l	 Brunei	 :	 ASEAN-BAC)	 

ณ	 ประเที่ศบร้ไน	 เพื้ื�อมอบรางว่ลให้

แก�บริษ่ที่ในภ้มิภาคอาเซ่ึ่ยน	 ที่่�ม่ผล

การดัำาเนินงานโดัดัเดั�นในด้ัานต�างๆ	

โดัยเฉพื้าะอย�างยิ� งการม่ส�วนเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้แก�ประช้าคม

เศรษฐกิจำอาเซ่ึ่ยน	 (AEC)	 และเป็น 

แบบอย� างใ ห้ก่บบ ริษ่ที่ในประเที่ศ

อาเซึ่ย่นเพื้ื�อพื้ฒ่นาศก่ยภาพื้การเป็นผ้น้ำา 

ดั้านธุ่รกิจำในภ้มิภาคอาเซึ่่ยน	พื้ร้อมการ

ส�งเสริม	 SMEs	 ในอาเซ่ึ่ยนที่่�จำะก้าวข่�น

เป็นบริษ่ที่ช่้�นนำาและม่ศ่กยภาพื้ในการ

แข�งข่นในระดั่บสากล

รางวัลโล�ป็ระกำาศ
เกำียรต่ิคุณ  
ผู้ที่ำาป็ระโยชิน์ดู้านกำาร
สำนับสำนุนและสำ�งเสำริมกำาร
ฝ่ึกำอาชิีพัอิสำระ ให้กำับคน
พัิกำารและครอบครัว
บริษ่ที่	 ปิโตรเล่ยมไที่ยคอร์ปอเรช่้�น	 จำำาก่ดั	 

หรือ	PTC	และบริษ่ที่	กาแฟพื้่นธุ่์ไที่ย	จำำาก่ดั	

หรือ	 PUN	 ไดั้ร่บโล�ประกาศเก่ยรติค่ณ	 

ผ้้ ที่ำา ป ร ะ โ ย ช้ น์ ดั้ า น ก า ร ส น่ บ ส น่ น

แ ล ะ ส� ง เ ส ริ ม ก า ร ฝ่ึ ก อ า ช่้ พื้ อิ ส ร ะ	

ใ ห้ ก่ บ ค น พื้ิ ก า ร แ ล ะ ค ร อ บ ค ร่ ว	 

ตามมาตรา	 35	 จำากกรมพื้่ฒนาฝี่มือ

แรงงาน	 ณ	 ศ้นย์ส�งเสริมและพื้่ฒนาอาช่้พื้

คนพื้ิการจำ่งหว่ดัน�าน	 โดัยม่	 นายประที่่ป	

ที่รงลำายอง	 อธุิบดั่กรมพื้่ฒนาฝ่ีมือแรงงาน	

เปน็ประธุานในพิื้ธุม่อบโล�ประกาศเกย่รติคณ่	

ที่่� งน่� 	 เพื้ื� อ ม่� งส� ง เสริมให้คนพื้ิการไดั้ม่ 

ส�วนร�วมในส่งคม	ม่โอกาสในการเข้าถ่่งการ

ประกอบอาช่้พื้	 ไดั้ใช้้ศ่กยภาพื้ของตนเอง	

และสามารถ่พ่ื้�งพื้าตนเองได้ัตามมาตรา	35	

เรื�องการให้ส่มปที่าน	สถ่านที่่�จำำาหน�ายสินค้า	 

จำ้างเหมา	ฝ่ึกงาน	หรือให้ความช้�วยเหลืออื�น

ใดัแก�คนพื้ิการหรือผ้้ดั้แลคนพื้ิการ

โล�ป็ระกำาศเกำียรต่ิคุณ 
จรรยาบรรณดูีเดู�น
หอกำารค้าไที่ย
บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	

หรือ	 PTG	 ไดั้ร่บโล�ประกาศเก่ยรติค่ณ

จำรรยาบรรณดั่เดั�นหอการค้าไที่ย	ปีที่่�	19	

พื้.ศ.	2564	ภายใต้แนวคิดั	“คว้าโอกาส	 

ฝ่่าวิกฤติิิิิิิิ	 ดั้วยจำรรยาบรรณ”	 โดัยม่	

ศ.นพื้.เกษม	 ว่ฒนช่้ย	 องคมนตร่	 ให้

เกย่รตเิป็นประธุานมอบรางว่ล	ซึ่่�งจำด่ัโดัย	

หอการค้าไที่ยและสภาหอการค้าแห�ง

ประเที่ศไที่ย	 โดัยรางว่ลด่ังกล�าวแสดัง

ใหเ้หน็ถ่ง่ความม่�งม่�นในการดัำาเนนิธุ่รกิจำ

ตามหล่กจำรรยาบรรณและบรรษท่ี่ภิบาล	 

โดัยคำาน่งถ่่งความร่บผิดัช้อบ	 ต�อส่งคม

และสิ�งแวดัล้อม	ที่่�งภายในและภายนอก

องค์กร	 เพื้ื� อสร้ างความน�า เ ชื้� อถ่ือ 

และความไว้วางใจำจำากผ้้ม่ส�วนได้ัเส่ย 

ที่่กกล่�ม	 และเป็นแบบอย�างที่่�ดั่ให้แก�

บริษ่ที่อื�นๆ	ให้ห่นมาตระหน่กและนำาไป 

เป็นหล่กปฏิิบ่ติในการบริหารงานของ

องค์กร	 เพื้ื�อให้ประเที่ศช้าติและองค์กร

เติบโตไปดั้วยก่นอย�างโปร�งใสและย่�งยืน
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 สัรุปิผู้ลการดำาเนินงานด�านเศรษัฐกิจั
GRI ข้้อม้ล หน่วย 2561 2562 2563 2564

201-1 ม้ลค่าเชิี้งเศรษฐกี่ิจัที่างติิิิิิิิรง

	รายไดั้จำากการขาย	 ล้านบาที่	 	107,829.28	 		120,026.69	 	104,422.71	 133,759.82

 ม้ลค่าเชิี้งเศรษฐกี่ิจัท่ี่�ถิ้กี่แจักี่จั่าย 

ต้นที่่นในการดัำาเนินการ	 ล้านบาที่	 100,386.06 110,126.54 93,823.90 123,626.89

ค�าตอบแที่นและสว่สดัิการของพื้น่กงาน	1/ ล้านบาที่	 	2,254.86	 	2,552.41	 	2,791.91	 	2,901.64	

การจำ�ายเงินปันผลสำาหร่บการดัำาเนินงานประจำำาปี	 ล้านบาที่	 	334.00	 		835.00	 	835.00	 417.50

การจำ�ายภาษ่เงินไดั้	 ล้านบาที่	 	119.62	 		359.44	 	424.88	 260.60

การลงที่่นที่างส่งคม ล้านบาที่	 - - 	31.65	 	29.59	

				-	ค�าใช้้จำ�ายในการบริหารจำ่ดัการโครงการเพื้ื�อส่งคม	2/ ล้านบาที่ - - 1.85 	0.94	

				-	การบริจำาคสิ�งของและบริการ	3/ ล้านบาที่ - - 29.80 	28.65	

				-	ช้่�วโมงจำิตอาสาของพื้น่กงาน	4/ ช้่�วโมง - - - 880

				-	ค�าอบรมและพื้่ฒนาศ่กยภาพื้พื้น่กงาน	5/ ล้านบาที่ - - 11.74 9.29

ม้ลค�าเช้ิงเศรษฐกิจำสะสม ล้านบาที่ - - 6,515.37 6,522.60

102-34 จัำานวนข้้อร้องเร่ยนท่ี่�ไม่สอดคล้องกัี่บหลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจักี่ารจัริยธรรมและจัรรยาบรรณ์ธุรกี่ิจั

จำำานวนข้อร้องเร่ยนที่่�ไม�สอดัคล้องก่บหล่กการกำาก่บดั้แลกิจำการ

จำริยธุรรมและจำรรยาบรรณธุ่รกิจำ

เรื�อง 2 9 21 28

หมายเหต่
ข้อม้ลจำากงบการเงินรวมของ	บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	(มหาช้น)	สำาหร่บสิ�นส่ดั	ณ	ว่นที่่�	31	ธุ่นวาคม	2564																																										
1/	พื้น่กงานที่่�บริหารค�าจำ้างโดัยพื้่ที่่จำ่	ประกอบดั้วย	บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	และบริษ่ที่ย�อย
2/	ค�าใช้้จำ�ายในการบริหารจำ่ดัการโครงการเพื้ื�อส่งคมของบริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	ประกอบดั้วย	ค�าเดัินที่าง	ค�าที่่�พื้่ก	เงินเดัือนพื้น่กงานที่่�ร่บผิดัช้อบ	และอื�น	ๆ	
3/	ม้ลค�าการบริจำาคสิ�งของและบริการ	ที่่�ไม�ใช้�เงินสดั
4/	ช้่�วโมงจำิตอาของพื้น่กงาน	บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	
5/	ค�าใช้้จำ�ายในการอบรมและพื้่ฒนาศ่กยภาพื้พื้น่กงานของ	บริษ่ที่	พื้่ที่่จำ่	เอ็นเนอย่	จำำาก่ดั	และบริษ่ที่ย�อย
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สถิิติิิิิิิิิกี่ารดำำาเนินงาน

 สัรุปิผู้ลการดำาเนินงานด�านสิั�งแวดล�อม
GRI ข้้อม้ล หน่วย 2561 2562 2563 2564

301-1 บรรจัุภัณ์ฑ์์

-	 นำ�าหน่กของว่สดั่ที่่�ใช้้สำาหร่บบรรจำ่ภ่ณฑ์์ที่่�งหมดั ต่น 181.21 225.01 309.37 271.59

วัสดุที่่�สามารถิหมุนเว่ยนหรือนำากี่ลับมาใชี้้ใหม่ได้ 

-	 นำ�าหน่กของบรรจำ่ภ่ณฑ์์ประเภที่พื้ลาสติกที่่�

สามารถ่	Recycle	ไดั้

ต่น - - - -

-	 นำ�าหน่กของบรรจำ่ภ่ณฑ์์ประเภที่กระดัาษหรือไม้ ต่น - - - -

-	 นำ�าหน่กของบรรจำ่ภ่ณฑ์์ประเภที่เหล็ก ต่น 39.71 48.30 89.33 93.44

-	 นำ�าหน่กของบรรจำ่ภ่ณฑ์์ประเภที่แก้ว ต่น - - - -

วัสดุที่่�ไม่สามารถิหมุนเว่ยนหรือนำากี่ลับมาใชี้้ใหม่ได้

-	 นำ�าหน่กของบรรจำ่ภ่ณฑ์์ประเภที่พื้ลาสติก ต่น 141.50 176.71 220.04 178.15

302-1 พลังงาน

ไฟ้ฟ้้าที่่�ไม่สามารถิหมุนเว่ยนได้ 

-	 ปริมาณการใช้้ไฟฟ้า	(ที่่�งหมดั) kWh 237,850 218,283 210,414 166,473

-	 ปริมาณการใช้้ไฟฟ้าเฉล่�ย	(kWh/คน) kWh/คน 398 413 347 157

-	 ค�าไฟฟ้า	(ที่่�งหมดั) ล้านบาที่ 1.28 1.31 1.26 1.00

-	 ค�าไฟฟ้าเฉล่�ย	(บาที่/คน) บาที่/คน 2,140 2,479 2,075 945

-	 ส่ดัส�วนปริมาณไฟฟ้าต�อยอดัขายนำ�าม่นผ�าน

สถ่าน่บริการ	COCO

kWh/ลิตร 0.0453 0.0459 0.0450 0.0141

-	 สด่ัส�วนปริมาณไฟฟ้าต�อยอดัขายนำ�ามน่ผ�านคลง่

นำ�าม่น

kWh/ลิตร - 0.0037 0.0012 0.0036

พลังงานที่่�ไม่สามารถิหมุนเว่ยนได้ 

-	 ปรมิาณการใช้้นำ�ามน่เชื้�อเพื้ลิงจำากรถ่ขนส�งนำ�ามน่ ลิตร - 16,802,262.37 15,538,300.00 8,279,000.00

-	 ปริมาณการใช้้นำ�าม่นเชื้�อเพื้ลิงดั่เซึ่ลจำากรถ่ยนต์

ขององค์กร

ลิตร - - 157,631.83 166,391.23

-	 ปรมิาณการใช้้นำ�ามน่เชื้�อเพื้ลิงเบนซิึ่นจำากรถ่ยนต์

ขององค์กร

ลิตร - - 179,547.75 204,219.72

-	 ปริมาณการใช้้นำ�าม่นเชื้�อเพื้ลิงในกิจำกรรมของ

บริษ่ที่	(ถ่้าม่)

ลิตร - - 4,189.89 3,394.35

จัำานวนกี่ารใชี้้พลังงานหมุนเว่ยนทัี่�งหมด

-	 ปริมาณการใช้้ไฟฟ้าจำากพื้ล่งงานเซึ่ลล์แสง

อาที่ิตย์	 (โครงการติดัต่�งโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปในสถ่าน่

บริการ)

kWh - - - 236,962.34
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303-1 นำ�า

303-5 ปริมาณ์นำ�าที่่�นำามาใชี้้ทัี่�งหมด เมกะลิตร - - 48.20 39.73

303-3 ปริมาณ์นำ�าที่่�นำามาใชี้้แบ่งติิิิิิิิามประเภที่แหล่งนำ�า 

-	 ปริมาณการใช้้นำ�าประปา	 เมกะลิตร - - 21.25 18.98

-	 ปริมาณการใช้้นำ�าบาดัาล	 เมกะลิตร - - 26.95 20.75

-	 ส่ดัส�วนปริมาณนำ�าต�อยอดัขายนำ�าม่นผ�านคล่ง

นำ�าม่น

ล้กบากศ์เมตร/ลิตร - 0.0104 0.0095 0.0096

303-4 ปริมาณ์นำ�าที่ิ�งทัี่�งหมด เมกะลิตร 33.70 35.22 36.32 33.69

-	 ปริมาณนำ�าที่ิ�งลงส้�แม�นำ�า	(ไม�ไดั้ร่บการบำาบ่ดั) เมกะลิตร 0 0 0 0

-		ปริมาณนำ�าที่ิ�งลงส้�ที่ะเล		(ไม�ไดั้ร่บการบำาบ่ดั) เมกะลิตร 0 0 0 0

-		ปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่�ถ่้กบำาบ่ดัก�อนปล�อยส้�แม�นำ�า	 

(นำ�าที่่�มป่รมิาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอย้�

ในนำ�าน้อยกว�า	1,000	mg/L	ที่่�ปล�อยลงส้�แม�นำ�า)

เมกะลิตร 33.70 35.22 36.32 31.95

-		ปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่� ถ้่กบำาบ่ดัก�อนปล�อยส้�ที่ะเล	 

(นำ�าที่่�มป่รมิาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอย้�

ในนำ�าน้อยกว�า	1,000	mg/L	ที่่�ปล�อยลงส้�ที่ะเล)

เมกะลิตร - - - 1.73

305-1 กี่๊าซ่เรือนกี่ระจักี่

305-1 ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เ รือนกระจำกที่างตรง	 

ขอบเขตที่่�	1	(รวม)	

ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า - - 	1,209	 	1,151	

305-2 ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกที่างอ้อม	 

ขอบเขตที่่�	2	(รวม)

ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า - - 	887	 	1,063	

305-3 ปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกที่างอ้อมอื�น	 ๆ	

ขอบเขตที่่�	3	(รวม)	

ต่นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยบเที่�า - - 	1,935,022	 	9,946,088	

306-1 ข้องเส่ย

306-3 ปริมาณ์ข้องเส่ยทัี่�งหมด ต่น -	 -	 25.67 34.45

306-4 ปริมาณ์ข้องเส่ยไม่อันติิิิิิิิรายทัี่�งหมด ต่น - - 25.67 33.82

-	 ปริมาณของเส่ยไม�อ่นตรายที่่�นำากล่บมาใช้้ใหม�	

(recycle)

ต่น - - 24.35 8.31

ปริมาณ์ข้องเส่ยอันติิิิิิิิรายทัี่�งหมด ต่น - - 0.00 0.63

-	 ปริมาณของเส่ยอ่นตรายที่่�นำากล่บมาใช้้ใหม�	

(recycle)

ต่น - - - 0.40

- ปริมาณ์กี่ารรั�วไหลข้องนำ�ามัน (Oil Spill) บาร์เรล 317.09 1.12 0.00 51.26
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306-5 วิธ่กี่ารนำาไปกี่ำาจััด

ปริมาณ์ข้องเส่ยอันติิิิิิิิรายท่ี่�ส่ง ไปกี่ำาจััด

ที่ั�งหมด

ต่น - - - 0.60

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การเผาที่ำาลาย ต่น - - - 0.00

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การเผาที่ำาลาย	

(แบบนำาพื้ล่งงานกล่บมาใช้้ใหม�	-	 Waste	to	

Energy)

ต่น - - - 0.00

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การนำาไปฝ่ังกลบ ต่น - - - 0.00

-		ปริมาณของเส่ยที่่�จำ่ดัเก็บในพื้ื�นที่่� ต่น - - - 0.12

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยการว�าจำ้าง	 Out-

source	กำาจำ่ดัขยะ

ต่น - - - 0.26

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่อื�น	ๆ	เช้�น	ถ่มที่่�

หล่ม	เป็นต้น

ต่น - - 0.22

ปริมาณ์ข้องเส่ยไม่อันติิิิิิิิรายที่่�ส่งไปกี่ำาจััด

ที่ั�งหมด

ต่น - - 1.32 25.51

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การเผาที่ำาลาย ต่น - - - 0.00

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การเผาที่ำาลาย	

(แบบนำาพื้ล่งงานกล่บมาใช้้ใหม�	-	 Waste	to	

Energy)

ต่น - - - 0.00

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่การนำาไปฝ่ังกลบ ต่น - - - 2.81

-		ปริมาณของเส่ยที่่�จำ่ดัเก็บในพื้ื�นที่่� ต่น - - - 0.00

-		ปริ ม าณของ เ ส่ ยที่่� กำา จำ่ ดั โดัยกา ร ว� า จำ้ า ง	 

Outsource	กำาจำ่ดัขยะ

ต่น - - 1.32 21.27

-		ปริมาณของเส่ยที่่�กำาจำ่ดัโดัยวิธุ่อื�น	ๆ	เช้�น	ถ่มที่่�

หล่ม	เป็นต้น

ต่น - - - 1.43

307-1 กี่ารปฏิิบัติิิิิิิิิติิิิิิิิามกี่ฎหมายด้านสิ�งแวดล้อม

จำำานวนการถ่้กปร่บอย�างม่น่ยสำาค่ญกรณ่ละเมิดั

กฎหมายสิ�งแวดัล้อม

คร่�ง - 0 0 0

หมายเหต่

-	 ข้อม้ลการใช้้พื้ล่งงาน	นำ�า	และการจำ่ดัการขยะครอบคล่มสถ่านปฏิิบ่ติการของ	พื้่ที่่จำ่	คือ	สำาน่กงานใหญ�	และคล่งนำ�าม่น

-	 ข้อม้ลการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกของปี	2563	ครอบคล่มสถ่านปฏิิบ่ติการของ	พื้่ที่่จำ่	คือ	สำาน่กงานใหญ�	และคล่งนำ�าม่น	โดัยปี	2564	ม่การขยายขอบเขตการคำานวณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก

ให้ครอบคล่มส�วนงานขนส�ง
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ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญิ่ง

กี่ารบริหารที่รัพยากี่รบุคคล

102-7 กี่ารจั้างงานพนักี่งาน

พื้น่กงานที่่�งหมดั คน 14,956 17,017 17,293 16,727

คน 5,744 9,212 6,361 10,656 6,437 10,856 6,135 10,592

102-8 จัำาแนกี่ติิิิิิิิามพื�นท่ี่�

กร่งเที่พื้ฯ คน 805 1,110 958 1,381 1,116 1,569 881 1,403

อื�น	ๆ คน 4,939 8,102 5,403 9,275 5,321 9,287 5,254 9,189

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามพื�นท่ี่�และประเภที่กี่ารจั้างงาน

พื้น่กงานประจำำา คน 5,713 9,161 6,311 10,607 6,385 10,763 6,072 10,486

-	กร่งเที่พื้ฯ คน 785 1,078 939 1,351 1,098 1,541 854 1,372

-	อื�น	ๆ คน 4,928 8,083 5,372 9,256 5,287 9,222 5,218 9,114

พื้น่กงานส่ญญาจำ้าง	/	พื้าร์ที่ไที่ม์ คน 31 51 50 49 52 93 63 106

-	กร่งเที่พื้ฯ คน 20 32 19 30 18 28 27 31

-	อื�น	ๆ คน 11 19 31 19 34 65 36 75

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามประเภที่กี่ารจั้างงาน

-	พื้น่กงานประจำำา คน 5,713 9,161 6,311 10,607 6,385 10,763 6,072 10,486

-	พื้น่กงานส่ญญาจำ้าง	/	พื้าร์ที่ไที่ม์ คน 31 51 50 49 52 93 63 106

405-1 จัำาแนกี่ติิิิิิิิามอายุ

<30	ปี คน 8,351 9,492 9,290 8,433

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 55.84 55.78 53.72 50.42

%	FTE 55.99 55.94 53.95 50.67

คน 3,173 5,178 3,586 5,906 3,481 5,809 3,481 5,850

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 21.22 34.62 21.07 34.71 20.13 33.59 20.81 34.97

30-50	ปี คน 5,930 6,706 7,088 7,291

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 39.65 39.41 40.99 43.59

%	FTE 39.76 39.52 41.16 43.81

คน 2,332 3,598 2,496 4,210 2,637 4,451 2,714 4,577

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 15.59 24.06 14.67 24.74 15.25 25.74 16.23 27.36
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ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญิ่ง

>50	ปี คน 675 819 915 1,003

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 4.51 4.81 5.29 6.00

%	FTE 4.54 4.83 5.31 6.03

คน 239 436 279 540 319 596 367 636

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 1.60 2.92 1.64 3.17 1.84 3.45 0.02 0.04

405-1 จัำาแนกี่ติิิิิิิิามระดับชี้ั�น

ผ้้จำ่ดัการข่�นไป	(M1-UC) คน 66 32 76 44 91 53 100 56

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.44 0.21 0.45 0.26 0.53 0.31 0.58 0.32

พื้น่กงานระดั่บบริหาร	(S1-S5) คน 991 1,148 1,079 1,318 1,106 1,405 1,199 1,587

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 6.63 7.68 6.34 7.75 6.4 8.12 6.93 9.18

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ	(O1-O5) คน 1,918 2,692 2,054 3,212 2,176 3,483 2,199 3,498

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 12.82 18.00 12.07 18.88 12.58 20.14 12.72 20.23

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามศาสนา

พื้่ที่ธุ คน 5,669 9,027 6,250 10,423 6,325 10,609 6,012 10,358

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 37.9 60.36 36.73 61.25 36.58 61.35 34.77 59.90

คริสต์ คน 14 22 15 26 26 26 27 33

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.09 0.15 0.09 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19

อิสลาม คน 61 163 96 207 86 221 96 201

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.41 1.09 0.56 1.22 0.50 1.28 0.56 1.16

สัดส่วนพนักี่งานหญ่ิง

ผ้้บริหารหญิงที่่�งหมดั คน - 32 - 44 - 53 - 56

%	ของผ้้บริหารที่่�งหมดั - 32.65 - 36.67 - 36.81 - 0.33

ผ้้บริหารหญิงระดั่บส้ง คน - 3 - 6 - 5 - 10

%	ของผ้้บริหารระดั่บส้ง

ที่่�งหมดั

- 21.43 - 31.58 - 25.00 - 0.06

ผ้้บริหารหญิงระดั่บต้น	 คน - 20 - 27 - 29 - 29

%	ของผ้้บริหารระดั่บต้น

ที่่�งหมดั

- 40.82 - 42.19 - 39.73 - 0.17

ผ้บ้ริหารหญงิที่่�อย้�ในหน�วยงานที่่�สร้าง

รายไดั้ให้แก�บริษ่ที่

คน - 3 - 6 - 7 - 7

%	ของผ้้บริหารที่่�อย้�ใน

หน�วยงานที่่�สร้างรายไดั้

ที่่�งหมดั

- 15.79 - 25.00 - 23.33 - 0.04
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ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญิ่ง

พื้น่กงานหญงิในตำาแหน�งงานที่่�เก่�ยวกบ่ 

วิที่ยาศาสตร์	 เที่คโนโลย่	 วิศวกรรม	

และคณติศาสตร์

คน - 105 - 136 - 132 - 146

%	ของตำาแหน�งที่่�

เก่�ยวก่บวิที่ยาศาสตร์	

เที่คโนโลย่	วิศวกรรม	และ

คณิตศาสตร์

- 8.93 - 10.30 - 9.73 - 0.87

พนักี่งานผู้้้พิกี่าร

พื้น่กงานผ้้พื้ิการ คน 130 119 129 165

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.87 0.70 0.75 0.99

%	FTE 0.87 0.70 0.75 0.99

คน 64 66 44 75 39 90 51 114

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.43 0.44 0.26 0.44 0.23 0.52 0.30 0..68

401-1 พนักี่งานใหม่

พื้น่กงานใหม�ที่่�งหมดั คน 18,925 18,408 13,879 13,330

คน 8,010 10,915 7,864 10,544 5,902 7,977 5,488 7,842

อ่ตราการจำ้างงาน % 126.54 108.17 80.26 79.69

53.56 72.98 46.21 61.96 34.13 46.13 32.81 46.88

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามระดับชัี้�น

ผ้้จำ่ดัการข่�นไป	(M1-UC) คน 17 22 20 23 26 15 35 21

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.11 0.15 0.12 0.14 0.15 0.09 0.21 0.13

พื้น่กงานระดั่บบริหาร	(S1-S5) คน 153 190 142 231 114 115 154 177

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 1.02 1.27 0.83 1.36 0.66 0.67 0.92 1.06

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ	(O1-O5) คน 848 1,422 810 996 676 920 703 1,103

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 5.67 9.51 4.76 5.85 3.91 5.32 4.20 6.59

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามอายุ

<30	ปี คน 6,262 7,838 6,228 7,498 4,590 5,609 4,002 5,114

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 41.87 52.41 36.60 44.06 26.54 32.44 23.93 30.57

30-50	ปี คน 1,648 2,822 1,521 2,799 1,243 2,166 1,165 2,089

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 11.02 18.87 8.94 16.45 7.19 12.53 6.96 12.49

>50	ปี คน 100 255 115 247 60 192 98 248

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.67 1.71 0.68 1.45 0.35 1.11 0.59 1.48
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ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญิ่ง

401-1 จัำาแนกี่ติิิิิิิิามศาสนา

พื้่ที่ธุ คน 7,910 10,734 7,752 10,361 5,871 7,925 5,343 7,696

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 52.89 71.77 45.55 60.89 33.95 45.83 31.94 46.01

คริสต์ คน 8 20 10 15 6 5 31 26

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.05 0.13 0.06 0.09 0.03 0.03 0.19 0.16

อิสลาม คน 88 155 102 168 25 47 114 120

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.59 1.04 0.6 0.99 0.14 0.27 0.68 0.72

กี่ารจััดหาพนักี่งานภายใน

สด่ัส�วนตำาแหน�งงานที่่�ว�าจ้ำางพื้น่กงาน

ภายใน	(Internal	Hire)

%	 0.31 0.27 0.57 0.51 1.14 1.07 0.36 0.45

ค่าใชี้้จั่ายในกี่ารสรรหา

ค�าใช้้จำ�ายในการสรรหาโดัยเฉล่�ย บาที่/คน 356.78 405.39 591.99 377.00

401-1 พนักี่งานพ้นสภาพ

อ่ตราการลาออก คน 16,269 15,993 13,636 13,539

คน 7,102 9,167 6,947 9,046 5,735 7,901 5,553 7,986

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 85.97 86.88 78.85 80.94

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 88.66 83.99 88.34 85.79 97.17 99.05 90.51 75.4

การลาออกแบบสม่ครใจำ คน 11,665 10,624 9,728 10,271

คน 4,963 6,702 4,512 6,112 3,914 5,814 4,049 6,222

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 61.64 57.71 56.25 61.40

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 61.69 61.40 57.38 57.97 66.32 72.88 66.00 58.74

401-1 จัำาแนกี่ติิิิิิิิามอายุ

<30	ปี คน 5,455 6,612 5,451 6,467 4,427 5,383 4,120 5,358

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 36.47 44.21 32.03 38.00 25.60 31.13 24.63 32.03

30-50	ปี คน 1,559 2,342 1,388 2,373 1,244 2,317 1,318 2,332

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 10.42 15.66 8.16 13.94 7.19 13.4 7.88 13.94

>50	ปี คน 88 213 108 206 64 201 115 296

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.59 1.42 0.63 1.21 0.37 1.16 0.69 1.77

401-3 กี่ารลาคลอดบุติิิิิิิิร

จำำานวนพื้น่กงานที่่�ม่สิที่ธุิ�ลาคลอดั คน - 9,212 - 10,656 - 10,852 - 10,598

พื้น่กงานที่่�ใช้้สิที่ธุิลาคลอดับ่ตร คน - 302 - 356 - 343 - 402

พื้น่กงานที่่�กล่บมาที่ำางานหล่งใช้้สิที่ธุิ

ลาคลอดับ่ตร

คน - 292 - 267 - 285 - 227
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ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญ่ิง ชี้าย หญิ่ง

จำำานวนพื้น่กงานที่่�กล่บมาที่ำางาน 

หล่งลาคลอดัหรือลาเล่�ยงดั้บ่ตรหล่ง 

คลอดั	และย่งที่ำางานต�อจำนครบ	1	ปี

คน - 149 - 266 - 205 - 227

อ่ตรการกล่บมาที่ำางาน % - 49.34 - 74.72 - 59.77 - 56.47

เสร่ภาพในกี่ารสมาคม

ส่ดัส�วนของพื้น่กงานที่่�เป็นต่วแที่นใน

คณะกรรมการสว่สดัิการฯ

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 0.087 0.022 0.031 0.028 0.031 0.028 0.04 0.08

ค่าติิิิิิิิอบแที่นจั้งใจัระยะยาว

พื้น่กงานที่่�ไม�อย้�ในระดั่บอาว่โส	 หรือ

ม่ตำาแหน�งที่่�ห�างจำาก	 CEO	 ลงมา	

2	 ระด่ับและม่ สิที่ธิุ� ในการไดั้ ร่บ 

ค�าตอบแที่นจำ้งใจำระยะยาว

คน 14,944 17,004 17,275 16,689

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 99.92 99.92 99.90 99.77

คน 5,734 9,210 6,350 10,654 6,424 10,851 6,107 10,582

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 38.34 61.58 37.32 62.61 37.15 62.75 31.51 63.26

404-1 กี่ารพัฒนาศักี่ยภาพบุคลากี่ร

จำำานวนช้่�วโมงการอบรมที่่�งหมดั ช้่�วโมง/ปี - - - - 69,863 137,925.75

จำำานวนเฉล่�ยที่่�งหมดั คน/ปี - - - - 	4.04	 8.24

จำำานวนเฉล่�ยต�อ	FTE ช้่�วโมง/คน/ปี - - - - 4.66 3.70 9.55 7.56

ช้่�วโมง/คน/ปี - - - - 4.06 8.29

จัำานวนชี้ั�วโมงกี่ารอบรมจัำาแนกี่ติิิิิิิิามระดับชัี้�น

ผ้้จำ่ดัการข่�นไป	(M1-UC) ช้่�วโมง/คน/ปี - - - - 3.78 6.45 146.70 173.09

พื้น่กงานระดั่บบริหาร	(S1-S5) ช้่�วโมง/คน/ปี - - - - 3.88 4.80 4.09 4.23

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ	(O1-O5) ช้่�วโมง/คน/ปี - - - - 1.43 3.34 6.15 8.9

ค่าใชี้้จั่ายกี่ารอบรม

ค�าใช้้จำ �ายโดัยเฉล่�ยของการอบรม

ต�อ	FTE	

บาที่/คน/ปี - - - - 886.90 560.52 696.66 478.39

บาที่/คน/ปี - - - - 682.03 558.44

ค�าใช้้จำ�ายสำาหร่บการอบรมที่่�งหมดั บาที่ - - - - 	11,744,869.29	 9,293,873.65

ค่าใชี้้จั่ายกี่ารอบรมจัำาแนกี่ติิิิิิิิามระดับชัี้�น

ผ้้จำ่ดัการข่�นไป	(M1-UC) บาที่/คน/ปี - - - - 31,734.07	44,471.64	20,130.97 27,702.68

พื้น่กงานระดั่บบริหาร	(S1-S5) บาที่/คน/ปี - - - - 999.64 1,082.92 574.22 576.86

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ	(O1-O5) บาที่/คน/ปี - - - - 635.93 248.63 576.60 643.12

404-3 กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิิิิิิิิงาน

ผ้้จำ่ดัการข่�นไป	(M1-UC) คน - - - - 111 83 48

พื้น่กงานระดั่บบริหาร	(S1-S5) คน - - - - 2,459 1,160 1,525

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ	(O1-O5) คน - - - - 5,119 2,039 3,237
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ประเภที่กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิิิิิิิิงาน

การประเมินผลงานตามต่วช่้�ว่ดัการ

ปฏิิบ่ติงาน

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั - - - - 44.46 48.38

การประเมินผลงานในร้ปแบบ	360	

องศา	

%	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั - - - - 	0.64	 0.78

ความผู้้กี่พันพนักี่งาน

คะแนนความผ้กพื้่นพื้น่กงาน % 68 70 77 73

ความครอบคล่มของข้อม้ล %	ของพื้น่กงานที่่�งหมดั 78 73 91 75

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามอายุ

ตำ�ากว�า	25	ปี % - 68 73 67

25-34	ปี % - 69 75 70

35-44	ปี % - 71 79 76

45-54	ปี % - 76 85 80

มากกว�า	55	ปี % - 72 86 88

จัำาแนกี่ติิิิิิิิามระดับชัี้�น

พื้น่กงานระดั่บปฏิิบ่ติการ % - 73.51 80.40 73.81

พื้น่กงานระดั่บบริหาร % - 65.35 70.33 59.53

ผ้้จำ่ดัการ % - 56.82 69.15 56.70

ผ้้บริหาร % - 64.71 85.00 85.71

ความปลอดภัยและอาชี้่วอนามัย

403-9 ชี้ั�วโมงกี่ารที่ำางานรวม

พื้น่กงาน ช้่�วโมง - - - 33,706,824.03

ผ้้ร่บเหมา ช้่�วโมง - - - 793,220

กี่ารเส่ยชี้่วิติิิิิิิิจัากี่กี่ารที่ำางาน

พื้น่กงาน กรณ่ 0 0 0 0 2 0 2 0

ผ้้ร่บเหมา กรณ่ 0 0 0 0 0 1 0 0
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อัติิิิิิิิราความถิ่�ข้องกี่ารบาดเจั็บจัากี่กี่ารที่ำางานถ้ิงข้ั�นหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

พื้น่กงาน จำำานวนคร่�ง - - - 41

จำำานวนคร่�ง/	หน่�งล้าน

ช้่�วโมงการที่ำางาน

- - - 1.20

ผ้้ร่บเหมา จำำานวนคร่�ง -

-

-

-

-

-

0

จำำานวนคร่�ง/	หน่�งล้าน

ช้่�วโมงการที่ำางาน

- - - 0.00

403-10 อัติิิิิิิิราความถิ่�ข้องกี่ารเจั็บป่วยด้วยโรคจัากี่กี่ารที่ำางาน (Occupational Illuness Ferquency Rate : OIFR)

พื้น่กงาน จำำานวนคร่�ง - - - 0

จำำานวนคร่�ง/	หน่�งล้าน

ช้่�วโมงการที่ำางาน

- - - 0.00

อัติิิิิิิิรากี่ารเกี่ิดอุบัติิิิิิิิิเหติิิิิิิิุข้องพนักี่งานถ้ิงข้ั�นส่งรักี่ษาติิิิิิิิ่อโรงพยาบาลข้้�นไป Total Recordable Injusry Frequency Rate : TRIR)

พื้น่กงาน จำำานวนคร่�ง - - 0 0

- - - - 0 0 0 0

จำำานวนคร่�ง/	หน่�งล้าน

ช้่�วโมงการที่ำางาน

- - 0 0

หมายเหต่
-	ข้อม้ลการเส่ยช้่วิตจำากการที่ำางาน	อ่ตราความถ่่�ของการบาดัเจำ็บจำากการที่ำางานถ่่งข่�นหย่ดังาน	และอ่ตราความถ่่�ของการเจำ็บป่วยดั้วยโรคจำากการที่ำางาน	ครอบคล่มเฉพื้าะบริษ่ที่	PTG,	PTGLG,	

PUN,	GFA,	OLP	และ	ATLAS	
-	อ่ตราการเกิดัอ่บ่ติเหต่ของพื้น่กงานถ่่งข่�นส�งร่กษาต�อโรงพื้ยาบาลข่�นไป	ครอบคล่มสถ่านปฏิิบ่ติการของ	พื้่ที่่จำ่	เฉพื้าะสำาน่กงานใหญ�
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ข้้อมูลตามตัวชี้้�วัดมาตรฐาน GRI 

GRI 102: General Disclosure 2016
Disclosure Page / Website

Organizational profile

102-1	Name	of	the	organization 11

102-2	Activities,	brands,	products,	and	services 13

102-3	Location	of	headquarters 14	-	15

102-4	Location	of	operations		 14	-	15

102-5	Ownership	and	legal	form 18

102-6	Markets	served 14	-	15

102-7	Scale	of	the	organization 11,	12	-	15,	128,	132

102-8	Information	on	employees	and	other	workers 132	-	134

102-9	Supply	chain 16

102-10	Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain 2 

102-11	Precautionary	Principle	or	approach 43	-	44

102-13	Membership	of	associations		 11

Strategy

102-14	Statement	from	senior	decision-maker 4	-	5

102-15	Key	impacts,	risks,	and	opportunities 4	-	5,	30	-	31,	46	-	47

Ethics and integrity

102-16	Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 10

102-17	Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics 40

Governance

102-18	Governance	structure 35

102-19	Delegating	authority 20

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

102-21	Consulting	stakeholders	on	economic,	environmental	and	social	topics 24

102-22	Composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees 35

102-23	Chair	of	the	highest	governance	body 35

102-24	Nominating	and	selecting	the	highest	governance	body 37	-	38

102-25	Conflicts	of	interest One	Report,	216

102-26	Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values	and	strategy 38	-	39
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Disclosure Page / Website

102-27	Collective	knowledge	of	highest	governance	body 41

102-28	Evaluating	the	highest	governance	body’s	performance 40

102-29	Identifying	and	managing	economic,	environmental	and	social	impacts 20

102-30	Effectiveness	of	risk	management	processes 43,	45

102-31	Review	of	economic,	environmental,	and	social	topics 20

102-32	Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	reporting 2

102-33	Communicating	critical	concerns 40

102-34	Nature	and	total	number	of	critical	concerns 128

102-35	Remuneration	policies One	Report,	179

102-36	Process	for	determining	remuneration One	Report,	179,	212

Stakeholder Engagement

102-40	List	of	stakeholder	groups 24

102-41	Collective	bargaining	agreements 94

102-42	Identifying	and	selecting	stakeholders 24

102-43	Approach	to	stakeholder	engagement 24

102-44	Key	topics	and	concerns	raised 26	-	27

Reporting Practice

102-45	Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 2

102-46	Defining	report	content	and	topic	Boundaries 2

102-47	List	of	material	topics 28

102-49	Changes	in	reporting 2

102-50	Reporting	period 2

102-51	Date	of	most	recent	report 2

102-52	Reporting	cycle 2

102-53	Contact	point	for	questions	regarding	the	report 2

102-54	Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	Standards 2

102-55	GRI	content	index		 139	-	143
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ประเด็นสำาคัญด�านความยั�งยืน
GRI Standard Disclosure Page / Website

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016 201-1 Direct economic value generated and distributed 128

Good Corporate Governance

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 34

103-2 The management approach and its components 35 - 40

103-3 Evaluation of the management approach 40 - 41

GRI 201: Economic Performance 2016 205-2 Communication and training about anti-corruption  
policies and procedures

41

GRI 415: Public Policy 2016 415-1 Political contributions One Report, 218

Risk and Crisis Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 42

103-2 The management approach and its components 43

103-3 Evaluation of the management approach 45 - 49

Cybersecurity

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 50

103-2 The management approach and its components 51

103-3 Evaluation of the management approach 53 - 55

Business and Social Innovation

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 56

103-2 The management approach and its components 57

103-3 Evaluation of the management approach 58 - 62

Customer Relation Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 63

103-2 The management approach and its components 64 - 65

103-3 Evaluation of the management approach 65 - 67

GRI 416: Customer Health and Safety 
2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product 
and service categories

64

GRI 418: Customer Privacy 2016 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of  
customer privacy and losses of customer data

67

Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 68

103-2 The management approach and its components 69 - 70

103-3 Evaluation of the management approach 71 - 72

GRI 204: Procurement Practices 2016 204-1 Proportion of spending on local suppliers 71
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GRI Standard Disclosure Page / Website

Social

Human Resource Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 76

103-2 The management approach and its components 77 - 79

103-3 Evaluation of the management approach 79 - 84

GRI 401: Employment 2016 401-1 New employee hires and employee turnover 79, 134 - 135

401-3 Parental leave 135 - 136

GRI 403: Occupational Health and 
Safety 2018

403-6 Promotion of worker health 84

GRI 404: Training and Education 2016 404-1 Average hours of training per year per employee 136

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

78, 82-83

404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews

136 - 137

GRI 405: Diversity and Equal  
Opportunity

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men Website: Employee  
Diversity and Equality  

Safe and Work Environment

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 85

103-2 The management approach and its components 86

103-3 Evaluation of the management approach 88 - 91

GRI 403: Occupational Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 86

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation

86 - 87

403-3 Occupational health services 87 - 88 

403-4 Worker participation, consultation, and communication 
on occupational health and safety

88 - 89

403-5 Worker training on occupational health and safety 90

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 
safety impacts directly linked by business relationships

86

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

86

403-9 Work-related injuries 91, 137 - 138

403-10 Work-related ill health 91, 138

Human Rights

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 92

103-2 The management approach and its components 93 - 94

103-3 Evaluation of the management approach 94 - 97

GRI 412: Human Rights Assessment 
2016

412-1: Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments

94 - 95

412-2 Employee training on human rights policies or  
procedures

97

https://www.ptgenergy.co.th/Sustainable/EmployeeDiversityEquality
https://www.ptgenergy.co.th/Sustainable/EmployeeDiversityEquality
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GRI Standard Disclosure Page / Website
Corporate Social Responsibility

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 100

103-2 The management approach and its components 101

103-3 Evaluation of the management approach 102 - 110

GRI 203: Indirect Economic Impact 2016 203-2 Significant indirect economic impacts 103

GRI 413: Local Communities 2016 413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

104 - 110

Environment

Climate Change Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 111

103-2 The management approach and its components 112

103-3 Evaluation of the management approach 113 - 115

GRI 305: Emission 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 113, 130

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 113, 130

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 113, 130

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 
significant air emissions (PM 2.5)

115

Environmental Management

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 117

103-2 The management approach and its components 118

103-3 Evaluation of the management approach 118 - 122

GRI 301: Material 2016 301-1 Materials used by weight or volume 129

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 119, 129

302-4 Reduction of energy consumption 118 - 119

GRI 303: Water and Effluents 2018 303-1 Interactions with water as a shared resource 120

303-2 Management of water discharge-related impacts 120

303-3 Water withdrawal 130

303-4 Water discharge 130

303-5 Water consumption 130

GRI 306: Waste 2016 306-3 Significant spill 116, 130

GRI 306: Waste 2020 306-2 Management of significant waste-related impacts 121 - 122

306-3 Waste generated 130

306-4 Waste diverted from disposal 130

306-5 Waste directed to disposal 131

GRI 307: Environmental Compliance 
2016

307-1 Non-Compliance with environmental laws and  
regulations

131
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	 พื้่ที่่จำ่	ม่ความม่�งม่�นในการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างย่�งยืน	ดั้วยความร่บผิดัช้อบต�อสิ�งแวดัล้อมและส่งคม	รวมถ่่งการส�งเสริมการม่ส�วนร�วมของผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ย	ผ�านกิจำกรรมต�าง	ๆ	ที่่�บริษ่ที่จำ่ดัข่�น	เพื้ื�อการร่กษาสมดั่ลที่างธุ่รกิจำตามเป้าหมายการพื้่ฒนาที่่�ย่�งยืนของสหประช้าช้าติ	(SDGs)	ซึ่่�งบริษ่ที่ไดั้พื้ิจำารณาแล้วพื้บว�าม่	

11	เป้าหมาย	จำากที่่�งหมดั	17	เป้าหมายที่่�สอดัคล้องก่บการดัำาเนินงานของบริษ่ที่	ไดั้แก�	เป้าหมายที่่�	1,	3,	4,	6,	7,	8,	9,	12,	13,	15,	16

เป้าหมายที่่� เป้าประสงค์ ผู้ลกี่ารดำาเนินงานปี 2564 ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อบริษัที่ ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อสังคม และสิ�งแวดล้อม

1 :  ยุติิิิิิิิิความยากี่จันใน

ทีุ่กี่แบบทุี่กี่พื�นท่ี่�

1.4		สร้างหล่กประก่นว�า	 ช้ายและหญิงที่่กคน	 โดัย

เฉพื้าะคนยากจำนและกล่�มผ้้เปราะบาง	 ม่สิที่ธิุที่่�

เที่�าเที่่ยมในการเข้าถ่่งที่ร่พื้ยากรที่างเศรษฐกิจำ	

ตลอดัจำนการเข้าถ่่งการบริการข่�นพื้ื�นฐาน

• โครงการส�งเสริมอาช้่พื้คนพื้ิการ

• โครงการส�งเสริมการจำ้างงานผ้้ส้งอาย่

• กิจำกรรม	PT	ต้้ปันส่ข	ปันรอยยิ�ม		สถ่าน่บริการ	LPG

• กิจำกรรมแจำกข้าวกล�องให้ล้กค้า	ณ	สถ่าน่บริการ	LPG	

• โครงการ	Move	on	Fighters	9.9.9	Cooking	Class	ถ่�ายที่อดัเคล็ดัวิช้าการที่ำาอาหาร	

เพื้ื�อนำาไปต�อยอดัในการประกอบอาช้่พื้ไดั้ในอนาคต

• ไดั้ร่บบ่คลากรเพื้ิ�มเติมในการปฏิิบ่ติงานในสถ่าน่บริการ	

คล่งนำ�าม่น	 และสำาน่กงานจำากการจ้ำางงานผ้้พื้ิการและ

ผ้้ส้งอาย่

• ขยายฐานลก้คา้เพื้ิ�มข่�นจำากการร�วมมอืกบ่หน�วยงานต�าง	ๆ 	 

เพื้ื�อช้�วยเหลือผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยจำากภาวะวิกฤติิิิิิิิิโควิดั19

• สร้างรายไดั้ให้ก่บผ้้พื้ิการ	และผ้้ส้งอาย่

• ช้�วยเหลือ	สน่บสน่น	และส�งเสริมผ้้ที่่�เดืัอดั

ร้อนจำากภาวะวิกฤติิิิิิิิิโควิดั-19	ให้ม่รายไดั้

และค่ณภาพื้ช้่วิตที่่�ดั่ข่�น

3 :  สร้างหลักี่ประกี่ัน 

กี่ารม่สุข้ภาพด่ และ

ส่งเสริมความเป็น

อย้่ท่ี่�ด่สำาหรับ 

ทีุ่กี่คนในทีุ่กี่วัย

3.4	 ลดัการตายก�อนว่ยอ่นควรจำากโรคไม�ติดัต�อ	 

ผ�านที่างการป้องก่นและการร่กษาโรค	 และ

สน่บสน่นส่ขภาพื้จำิตและความเป็นอย้�ที่่�ดั่

• กิจำกรรมแพื้ที่ย์อาสา:	 จำ่ดักิจำกรรมตรววจำส่ขภาพื้	 และ	 กิจำกรรมช่้มช้นตาสว�าง:	

สน่บสน่นการวด่ัสายตาประกอบแว�นแก�ผ้้สง้อาย	่ภายใตโ้ครงการ	CSR	ค�ายอาสา	พื้ท่ี่่	 

ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งก่น	

• โครงการพื้�นฆ่�าเช้ื�อโควิดั-19	ฟร่	 ที่่�สถ่าน่บริการนำ�าม่น	 แก๊ส	 LPG	 และจำ่ดัจำอดัรถ่

แที่็กซึ่่�ส่วรรณภ้มิ

• โครงการสถ่าน่สข่ภาพื้	จำด่ักิจำกรรมตรวจำสข่ภาพื้แก�ผ้้ใช้้บริการในสถ่าน่บริการนำ�ามน่

• สร้างความส่มพื้่นธ์ุที่่�ดั่ก่บช่้มช้น	 และยกระด่ับการ

สน่บสน่นต�อการดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่

• ช้่มช้นม่ค่ณภาพื้ช้่วิตที่่�ดั่ข่�น	 โดัยสามารถ่

เข้าถ่่ งการบริการดั้านส่ขภาพื้อย�าง 

ครบวงจำร	 รวมถ่่งการป้องก่นการติดัเชื้�อ

ไวร่สโควิดั-19

3.5	 เสริมสร้างการป้องก่นการใช้้สารเสพื้ติดั	 ซึ่่�ง

รวมถ่่งยาเสพื้ติดั	 และการใช้้แอลกอฮอล์ที่่�เป็น

อ่นตราย

• โครงการปั�มพื้่ที่่ส่ขาว	(โรงานส่ขาว)	 และโครงการมาตรฐานการป้องก่นและแก้ไข

ปัญหายาเสพื้ติดั

• ป้องก่นปัญหายาเสพื้ติดัในสถ่านประกอบกิจำการ	 • แก้ไขปัญหายาเสพื้ติดัในส่งคม

3.6	 ลดัจำำานวนการเส่ยช้่วิตและบาดัเจำ็บจำากอ่บ่ติเหต่

จำราจำรบนที่้องถ่นน

• โครงการส�งเสริมความร้้แก�พื้น่กงานเพื้ื�อให้ตระหน่กและสามารถ่ร่บมือก่บความ

เส่�ยงจำากสภาพื้แวดัล้อมการที่ำางาน	 อาทิี่	 โครงการ	 Safety	 Terminal	and	 

Transports		Award	และ	โครงการ	Safe	Life	Safe	Riding	ข่บข่�ปลอดัภ่ยสไตล์	 

PT	เป็นต้น	

• คณะกรรมการความปลอดัภย่	อาช่้วอนามย่	และสภาพื้แวดัลอ้มในการที่ำางาน	(คปอ.)	

เพื้ื�อพื้ิจำารณานโยบาย	 และปร่บปร่งแก้ไขการดัำาเนินงานให้ถ่้กต้องตามกฏิหมายที่่�

เก่�ยวก่บความปลอดัภ่ยในการที่ำางาน	

• การประเมินความเส่�ยงดั้านความปลอดัภ่ย	อาช้่วอนาม่ย	และสิ�งแวดัล้อม

• ฝ่ึกซึ่้อมแผนดั่บเพื้ลิงและฝ่ึกซึ่้อมอพื้ยพื้หน่ไฟในสถ่าน่บริการ

• การที่ำาประช้าพื้ิจำารณ์ก�อนการก�อสร้างสถ่าน่บริการ

• การตรวจำสอบและอบรมดั้านความปลอดัภ่ยและสิ�งแวดัล้อมในสถ่าน่บริการ

• พื้น่กงานเห็นความสำาค่ญดั้านความปลอดัภ่ยและ 

ร้้วิธุ่ป้องก่นอ่บ่ติเหต่จำากการที่ำางาน	

• ช่้มช้นโดัยรอบสถ่านประกอบกิจำการไดั้

ร่บความปลอดัภ่ยจำากการดัำาเนินงาน

ของบริษ่ที่

• ลดัการเจำ็บป่วย	และส้ญเส่ยของพื้น่กงาน	

และผ้้ร่บเหมา

• ลดัปัญหาการเกิดัอ่บ่ติเหต่ที่างถ่นน

4 : สร้างหลักี่ประกี่ัน

ว่าทุี่กี่คนม่กี่าร

ศ้กี่ษาท่ี่�ม่คุณ์ภาพ

อย่างครอบคลุม

และเที่่าเท่ี่ยม และ

สนับสนุนโอกี่าส 

ในกี่ารเร่ยนร้้

ติิิิิิิิลอดชี้่วิติิิิิิิิ      

4.4		เพื้ิ�มจำำานวนเยาวช้นและผ้้ ใหญ�ที่่�ม่ที่่กษะที่่�

เก่�ยวขอ้งจำำาเป็นรวมถ่ง่ที่ก่ษะที่างดัา้นเที่คนิคและ

อาช่้พื้สำาหร่บการจำ้างงาน	 การม่งานที่่�ม่ค่ณค�า	

และการเป็นผ้้ประกอบการ

• โครงการพื้่ฒนาศ่กยภาพื้พื้น่กงานที่่กระดั่บช้่�น	

• จำด่ัอบรมใหก้บ่บค่ลากรของบรษ่ิที่ผ�านช้�องที่าง	Online	และ	Offline	เพื้ื�อเพื้ิ�มโอกาส

ให้ที่่กคนสามารถ่เข้าถ่่งข้อม้ลความร้้ไดั้หลายหลายช้�องที่างมากข่�น

• บ่คลากรของบริษ่ที่ม่ที่่กษะในการที่ำางานและสามารถ่

ร�วมสร้างการเติบโตให้แก�ธุ่รกิจำของบริษ่ที่ในระยะยาว	

• บค่ลากรของบรษ่ิที่มค่วามร้	้ความสามารถ่	 

และโอกาสในการเติบโต	 ซึ่่�งส�งผลที่่�ดั ่

ต�อการดัำารงช้่วิตในส่งคม

ความคืบัหน้ากี่ารดำำาเนินงานเพื�อกี่ารพัฒนาที่่�ยั�งยืน (SDGs Progress) 
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เป้าหมายที่่� เป้าประสงค์ ผู้ลกี่ารดำาเนินงานปี 2564 ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อบริษัที่ ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อสังคม และสิ�งแวดล้อม

6 :  สร้างหลักี่ประกี่ัน

ให้ม่นำ�าใชี้้ และ 

ม่กี่ารบริหาร

จััดกี่ารนำ�าและ 

กี่ารสขุ้าภบิาลอย่าง

ยั�งยืนสำาหรับทีุ่กี่คน

6.3	 ปร่บปร่งค่ณภาพื้นำ�าโดัยการลดัมลพื้ิษ	 กำาจำ่ดัการ

ที่ิ�งขยะลงแหล�งนำ�าและลดัการปล�อยสารเคม่

และว่ตถ่่อ่นตราย	 ลดัส่ดัส�วนการปล�อยนำ�าเส่ยที่่� 

ไม�ไดั้ร่บการบำาบ่ดัลงก่�งหน่�ง	 และเพื้ิ�มการนำา 

นำ�ากล่บมาใช้้ใหม�

• กิจำกรรมลดัการใช้้นำ�าที่่�สถ่าน่บริการ

• ตรวจำว่ดัค่ณภาพื้นำ�าที่ิ�งตามค้�มือการควบค่มและดั้แลระบบบำาบ่ดันำ�าเส่ยที่่�บริษ่ที่ได้ั

จำ่ดัที่ำาข่�น

• สน่บสน่นการลดัการใช้้นำ�าในสถ่าน่บริการผ�านโครงการประดัิษฐ์เครื�องกรองนำ�า	 

เพื้ื�อนำานำ�ากลบ่มาใช้้ใหม�ตามแนวคดิั	3R	(Reuse	Reduce	Recycle)	โดัยมก่ารขยายผล 

การใช้้เครื�องกรองนำ�าไปย่งสถ่าน่บริการนำ�าม่น	สาขา	ว่งน้อย	3

• บรษ่ิที่ผ�านการตรวจำว่ดั			มาตรฐานคณ่ภาพื้นำ�าที่ิ�งที่่�ออก

จำากสถ่าน่บริการนำ�าม่น

• ลดัค�าใช้้จำ�ายประปา	จำากการนำานำ�ากล่บมาใช้้ใหม�	และ

การรณรงค์การลดัการใช้้นำ�า

• ส� ง เสริมการใ ช้้ที่ ร่พื้ยากรนำ�าอย� างม่

ประสิที่ธุิภาพื้

• ลดัผลกระที่บด้ัานสิ�งแวดัล้อมต�อช่้มช้น

ในพื้ื�นที่่�ใกล้เค่ยงสถ่าน่บริการ	 รวมถ่่ง 

ผลกระที่บต�อสข่ภาพื้พื้น่กงานที่่�ปฏิบิต่งิาน 

ในสถ่าน่บรกิาร

7 :  สร้างหลักี่ประกี่ัน

ว่าทุี่กี่คนเข้้าถ้ิง

พลังงานสมัยใหม่

ในราคาท่ี่�สามารถิ

ซ่ื�อหาได้ เชี้่อถิือได้ 

และยั�งยืน

7.2	 เพื้ิ�มสด่ัส�วนของพื้ลง่งานที่ดัแที่นในการผสมผสาน

การใช้้พื้ล่งงานของโลก

• ส�งเสริมการใช้้พื้ลง่งานที่ดัแที่นผ�านโครงการตดิัต่�งโซึ่ลารร้์ฟที่อ็ปภายในสถ่าน่บรกิาร • ลดัค�าใช้้จำ�ายดั้านไฟฟ้า • ลดัการปล�อยกา๊ซึ่เรอืนกระจำกขอบเขตที่่�	2	

7.3	 เพื้ิ�มอ่ตราการปร่บปร่งประสิที่ธุิภาพื้การใช้้

พื้ล่งงาน

• ดัำาเนินโครงการลดัการใช้้ไฟฟ้าภายในสำาน่กงานใหญ�อย�างต�อเนื�อง	 โดัยสื�อสาร 

ให้พื้น่กงานร่บที่ราบถ่่งวิธุ่การประหย่ดัพื้ล่งงานและการใช้้ไฟฟ้าที่่�ถ่้กต้อง

• ลดัค�าใช้้จำ�ายดั้านไฟฟ้า • ส�งเสริมการใช้้ที่ร่พื้ยากรไฟฟ้าอย�างม่

ประสิที่ธุิภาพื้

8 :  ส่งเสริมกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิ

ที่างเศรษฐกี่ิจัท่ี่� 

ติิิิิิิิ่อเน่อง 

ครอบคลุม  

และยั�งยืน 

กี่ารจั้างงานเติิิิิิิิ็มท่ี่�  

และกี่ารม่งานท่ี่�ม่

คุณ์ค่าสำาหรับ 

ทีุ่กี่คน

8.1	 ที่ำาให้การเติบโตที่างเศรษฐกิจำต�อห่วประช้ากรม่

ความย่�งยืนตามบริบที่ของประเที่ศ

• ขยายธุ่รกิจำนำ�าม่น	 โดัยเพื้ิ�มสถ่าน่บริการนำ�าม่นแบบ	Model	A	 จำำานวน	21	 สถ่าน่	

รวมถ่่งขยายโครงการ	 Max	Camp	 ซึ่่�งเป็นจำ่ดัพื้่กรถ่สำาหร่บล้กค้าและน่กเดัินที่าง	

จำำานวน	41	สาขา

• ขยายธุ่รกจิำ	Non-oil	โดัยเพื้ิ�มสถ่าน่บรกิารนำ�ามน่และ	LPG	ที่่�งหมดั	จำำานวน	73	สาขา	

• เพื้ิ�มช้�องที่างการส่�งซึ่ื�อผลิตภณ่ฑ์แ์ละการบริการออนไลน์	โดัยเพื้ิ�ม	Official	Account	

ใน	e-commerce	Platform	ของ	PT	Maxnitron	เช้�น	Lazada,	Shopee	รวมถ่่ง

โครงการ	ที่่กส่�งไดั้	ส่�งนำ�าม่น	กาแฟ	และสินค้าจำาก	Max	Mart	ล�วงหน้า

• ไดั้ร่บรายไดั้จำากการเข้าใช้้บริการที่่�สถ่าน่บริการนำ�าม่น	

และธุ่รกิจำในเครือ	 รวมถ่่งการเพื้ิ�มช้�องที่างการซึ่ื�อ

ผลิตภ่ณฑ์์และบริการ	

• ผ้บ้รโิภคไดัร่้บสนิคา้และบรกิารที่่�ตรงตาม

ความต้องการ	และม่ค่ณภาพื้

• เกิดัการจำ้างงานมากข่�น	 สน่บสน่นการ

ขยายต่วของเศรษฐกิจำในประเที่ศ	

8.2	 เพื้ิ�มความหลากหลายที่างเศรษฐกิจำ	 ยกระดั่บ

เที่คโนโลยแ่ละนวต่กรรม	รวมถ่ง่ม่�งเนน้การสรา้ง 

ม้ลค�าเพื้ิ�มและสน่บสน่นการใช้้แรงงานใน 

ภาคอ่ตสาหกรรม								

• จำ่ดัที่ำาบริการที่างการเงินผ�านช้�องที่าง	e-Payment	

• เปดิัตว่ผลติภ่ณฑ์ค์วามงามและสข่ภาพื้ที่่�ผสานอต่สาหกรรมโอเลโอเคมก่บ่ภม้ปิญัญา

ช้าวบ้านเกิดัเป็นนว่ตกรรมสกินแคร์

• โครงการ	 MAX	Pharmacy	 เปิดัช้�องที่างการซึ่ื�อเวช้ภ่ณฑ์์	 และการปร่กษาปัญหา

ส่ขภาพื้ออนไลน์	

• โครงการ	MAX	Service	เติมนำ�าม่นฉ่กเฉิน	24	ช้่�วโมง	โดัยสามารถ่เร่ยกใช้้บริการ

ไดั้ผ�านแพื้ลตฟอร์มออนไลน์	

• สร้างฐานล้กค้าใหม�	 จำากการเปิดัต่วผลิตภ่ณฑ์์และ

บริการที่่�หลากหลายยิ�งข่�น

• เกิดัการจำ้างงานมากข่�น	 สน่บสน่นการ

ขยายต่วของเศรษฐกิจำในประเที่ศ

8.5		บรรล่การจำ้างงานเต็มที่่�และม่ผลิตภาพื้	 และ 

การม่งานที่่�ม่ค่ณค�าสำาหร่บหญิงและช้ายที่่กคน	

รวมถ่่งเยาวช้นและผ้้ม่ภาวะที่่พื้พื้ลภาพื้	 และให้

มก่ารจำ�ายค�าจ้ำางที่่�เที่�าเที่ย่มสำาหร่บงานที่่�มค่ณ่ค�า

เที่�าเที่่ยมก่น

• การกำาหนดันโยบายสิที่ธุิมน่ษยช้น	 และนโยบายป้องก่นการล�วงละเมิดัและ 

การไม�เลือกปฏิิบ่ติในสถ่านประกอบกิจำการ

• สน่บสน่นการอบรมพื้น่กงานในเรื�องสิที่ธุมิน่นษยช้นซึ่่�งครอบคลม่ประเด็ันการปฏิิบติ่

ตามกฎหมายแรงงาน	การต�อต้านการล�วงละเมิดัและการไม�เลือกปฏิิบ่ติ

• ปฏิิบ่ติต�อพื้น่กงานที่่กคนอย�างเที่�าเที่่ยมตามกฎหมายแรงงานและกฏิระเบ่ยบที่่�

เก่�ยวข้อง	อาที่ิ	เรื�องการจำ้างงาน	สภาพื้แวดัล้อมในการที่ำางาน	ค�าจำ้าง	ช้่�วโมงการ

ที่ำางาน	ว่นหย่ดั	และความปลอดัภ่ยในสถ่านฏิิบ่ติงาน	เป็นต้น

• การวเิคราะหอ์ต่รากำาลง่พื้น่กงานหญงิและช้ายที่ก่ระดับ่ช่้�น	รวมถ่ง่	ช้�องว�างรายไดัท้ี่่�

ต�างก่นเพื้ราะเพื้ศสภาพื้	(Gender	Pay	Gap)	

• การจำ่ดัที่ำาแบบสำารวจำความผ้กพื้่นองค์กรของพื้น่กงานเป็นประจำำาที่่กปี

• การพื้่ฒนาศ่กยภาพื้บ่คลากรที่่กระดั่บ

• โครงการส�งเสริมอาช้่พื้คนพื้ิการ

• โครงการส�งเสริมการจำ้างงานผ้้ส้งอาย่

• ปฏิิบ่ติตามกฎหมายแรงงานและกฏิระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

• พื้น่กงานม่ความผ้กพื้่นก่บองค์กร	และม่ที่่กษะ	ความร้้	

ที่่�จำะใช้้ในการที่ำางานให้เกิดัประสิที่ธุิภาพื้มากที่่�ส่ดั

• ลดัอ่ตราการลาออกของพื้น่กงาน

• บรษ่ิที่ได้ัร่บสินค้าจำากการผลิตของผ้้พื้กิาร	และนำามาใช้้

ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ

• บริษ่ที่ม่บ่คลากรที่่�ม่ความเช่้�ยวช้าญและม่ประสบการณ์

ในการที่ำางาน

• เกิดัความเที่�าเที่่ยมในการจำ้างงาน

• บ่คลากรของบริษ่ที่ม่ค่ณภาพื้	 และม่

โอกาสในการเร่ยนร้้	 ซึ่่�งส�งผลต�อการใช้้

ช้่วิตและค่ณภาพื้ของส่งคม

• พื้่ฒนาที่ร่พื้ยากรมน่ษย์ที่่�จำะเป็นกำาล่งใน

การช้�วยก่นพื้่ฒนาสง่คมและประเที่ศช้าติ

ในระยะยาว

• สร้างโอกาสและที่างเลือกในการประกอบ

อาช่้พื้	 และเป็นการสร้างรายไดั้ให้ก่บ

กล่�มผ้้พื้ิการ
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8 :  ส่งเสริมกี่ารเติิิิิิิิิบโติิิิิิิิ

ที่างเศรษฐกี่ิจัท่ี่� 

ติิิิิิิิ่อเน่อง 

ครอบคลุม และ

ยั�งยืน กี่ารจั้าง

งานเติิิิิิิิ็มท่ี่� และกี่าร

ม่งานท่ี่�ม่คุณ์ค่า

สำาหรับทีุ่กี่คน (ติิิิิิิิ่อ)

8.7	 ใช้้มาตรการที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพื้	 เพื้ื�อขจำ่ดัการ 

ใช้้แรงงานที่่�ถ่้กบ่งค่บ	การค้ามน่ษย์	และย่ติการ

ใช้้แรงงานเดั็กที่่กร้ปแบบ					

8.8		ปกป้องสิที่ธุิแรงงานและส�งเสริมสภาพื้แวดัล้อม

ในการที่ำางานที่่�ปลอดัภ่ย	 และม่�นคงสำาหร่บ 

ผ้้ที่ำางานที่่กคนรวมถ่่งผ้้ที่ำางานต�างดั้าว	 โดัย

เฉพื้าะหญิงต�างดั้าวและผ้้ที่่�ที่ำางานเส่�ยงอ่นตราย

• การประเมินความเส่�ยงดั้านสิที่ธุิมน่ษยช้นตลอดัห�วงโซึ่�ค่ณค�าที่างธุ่รกิจำ	รวมถ่่งค้�ค้า	

และกิจำการร�วมค้า	

• การตรวจำประเมินดั้าน	 ESG	(ESG	Audit)	 ค้�ค้ารายสำาค่ญ	 ในเรื�องสิที่ธิุมน่ษยช้น

และการใช้้แรงงาน

• ลดัความเส่�ยงดั้านการไม�ปฏิิบ่ติตามกฎระเบ่ยบที่่�

เก่�ยวข้องก่บสิที่ธุิมน่ษยช้น	ในระดั่บประเที่ศและสากล	

• สามารถ่กำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บเพื้ื�อป้องกน่

การละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้นในสถ่านประกอบกิจำการ	

• ป้องก่นการละเมิดัสิที่ธุิมน่ษยช้น

9 :  สร้างโครงสร้าง

พื�นฐานท่ี่�ม่ความ

ติิิิิิิิ้านที่านและ

ยืดหยุ่นติิิิิิิิ่อกี่าร

เปล่�ยนแปลง  

ส่งเสริม

กี่ารพัฒนา

อุติิิิิิิิสาหกี่รรมท่ี่�

ครอบคลุมและ

ยั�งยืน

9.1	 พื้่ฒนาโครงสร้างพืื้�นฐานที่่�ม่ค่ณภาพื้	 เชื้�อถื่อได้ั	

ย่�งยืนและม่ความที่นที่าน

• พื้่ฒนาระบบสารสนเที่ศให้ม่ความแข็งแรง	 ปลอดัภ่ย	 เพื้ื�อรองร่บธุ่รกิจำ	 e-Money	

และการส�งเสริมความเช้ื�อมโยงของสมาช้ิกบ่ตร	PT	MAX	Card	

• กำาหนดันโยบายความปลอดัภย่ส�วนบ่คคล	 เพื้ื�อเป็นการการ่นต่ความปลอดัภ่ยของ

ระบบสารสนเที่ศที่่�ใช้้ในการดัำาเนินธุ่รกิจำ

• ระบบสารสนเที่ศในการดัำาเนินธุ่รกิจำม่ประสิที่ธุิภาพื้	

สามารถ่สร้างความเชื้�อม่�นในเรื�องความปลอดัภ่ยของ

ข้อม้ลให้แก�ผ้้ม่ส�วนไดั้เส่ยที่่กกล่�ม	

• ปกป้องการร่�วไหลของข้อม้ลส�วนบ่คคล	

9.2	 สน่บสน่นการพื้่ฒนาอ่ตสาหกรรมอย�างรอบด้ัาน

และย่�งยืน

• จำ่ดัต่�งส�วนงาน	Business	Innovation	and	Incubation		เพื้ื�อคิดัค้นนว่ตกรรมในการ

ดัำาเนนิธุร่กจิำในอต่สาหกรรมเดัมิ	หรอืสรา้งความแปลกใหม�และโอกาสในการดัำาเนนิ

ธุ่รกิจำในอ่ตสาหกรรมใหม�	

• ส�งเสริมให้พื้น่กงานม่ส�วนร�วมในโครงการ	Productivity	Initiatives	Program	และ	

KAIZEN	เพื้ื�อคิดัค้นนว่ตกรรมผลิตภ่ณฑ์์	บริการ	และกระบวนการ	เพื้ื�อการที่ำางาน

และการดัำาเนินธุ่รกิจำที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพื้ในระยะยาว	

• บริหารต้นที่่นให้ม่ประสิที่ธุิภาพื้ส้งส่ดั	และการสร้างราย

ไดั้จำากการดัำาเนินธุ่รกิจำใหม�

• แก้ปัญหาในการบริหารจำ่ดัการ	 เช้�น	 ลดัเวลาในการ

บริการล้กค้า	 ที่ำาให้ที่างหน้าร้านสามารถ่เตร่ยมสินค้า

ไว้ล�วงหน้า

• เกิดัการจำ้างงานมากข่�น	 สน่บสน่นการ

ขยายต่วของเศรษฐกิจำในประเที่ศ

9.4	 ยกระดั่บโครงสร้างพื้ื�นฐานและปร่บปร่งให้

อ่ตสาหกรรมม่ความย่�งยืนโดัยเพื้ิ�มการใช้้

ที่ร่พื้ยากรอย�างมป่ระสทิี่ธุภิาพื้	และใช้เ้ที่คโนโลย่

และกระบวนการที่างอ่ตสาหกรรมที่่�สะอาดัและ

เป็นมิตรต�อสิ�งแวดัล้อมมากข่�น

• เปิดับริการร้ปแบบใหม�ในช้�องที่างออนไลน์	“ที่่กส่�งไดั้”	(Ordering	Platform)	โดัย

ล้กค้าสามารถ่ใช้้บริการไดั้ผ�านที่างช้�องที่าง	 Line	official	PT	Station	 เพื้ื�อสร้าง

ประสบการณ์ใหม�ๆ	 ให้ก่บล้กค้า	 ผ�านเครื�องมือที่่�อำานวยความสะดัวกให้ก่บการใช้้

บริการและสินค้าของบริษ่ที่

• โครงการ	 Palm	Complex	 ตามแนวคิดั	 Zero	waste	 เพื้ื�อผลิตนำ�าม่นปาล์ม	 

ไบโอดั่เซึ่ลและกร่เซึ่อร่น	และโรงไฟฟ้าช้่วมวลและก๊าซึ่ช้่วมวล

• รายไดั้ที่่�เพื้ิ�มข่�นจำากการเพื้ิ�มช้�องที่างการขาย	Online	

• ส� วนแบ� งรายไ ด้ัจำากการดัำา เ นินโครงการปา ล์ม

คอมเพื้ล็กซึ่์

• ล้กค้าไดั้ร่บความสะดัวกสบายจำากการ

เพื้ิ�มช้�องที่างการขาย	

• ช้�วยสน่บสน่นการแก้ไขปัญหาภาวะ 

โลกรอ้น	จำากการสน่บสน่นโครงการปาล์ม

คอมเพื้ล็กในการผลิตไบโอดั่เซึ่ล

12 : สร้างหลักี่ประกี่ัน

ให้ม่ร้ปแบบกี่าร

ผู้ลิติิิิิิิิและกี่าร

บริโภคท่ี่�ยั�งยืน

12.7	ส� ง เสริมการจำ่ดัซึ่ื� อจำ่ดัจำ้ างให้ม่การพื้่ฒนา 

อย�างย่�งยืน

• กระบวนการบริหารความเส่�ยงตลอดัห�วงโซึ่�ค่ณค�าที่างธุ่รกิจำ

• การประเมินความเส่�ยงดั้านความย่�งยืนของค้�ค้ารายสำาค่ญ

• การจำ่ดัที่ำาจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บบริษ่ที่ค้�ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	และ

ให้ค้�ค้ารายสำาค่ญลงนามร่บที่ราบ

• การตรวจำประเมินด้ัาน	 ESG	(ESG	Audit)	 ค้�ค้ารายสำาค่ญ	 เพื้ื�อให้คำาแนะนำาค้�ค้า 

นำาไปดัำาเนินการพื้่ฒนาปร่บปร่งกระบวนการดัำาเนินงานดั้าน	ESG	ให้ดั่ยิ�งข่�น

• ให้ความร้้ในการดัำาเนินธุ่รกิจำอย�างย่�งยืนให้ก่บค้�ค้าภายใต้กิจำกรรม	 Knowledge	

Sharing	

• นำาเที่คโนโลยเ่ขา้มาพื้ฒ่นาและปร่บปร่งระบบการจำด่ัซึ่ื�อจำด่ัจ้ำางเพื้ื�อเพื้ิ�มประสทิี่ธุภิาพื้

ในการที่ำางาน	โดัยการจำ่ดัที่ำา	Vendor	Relationship	Management	System

• การดัำาเนินธุ่รกิจำของบริษ่ที่เป็นไปตามเป้าหมาย

• สร้างความม่�นใจำในการดัำาเนินธุ่ริจำก่บค้�ค้า	ซึ่่�งช้�วยสร้าง

ม้ลค�าเพื้ิ�มให้ก่บองค์กรในการเติบโตอย�างย่�งยืน

• บริ ษ่ ที่ค้� ค้ า ดัำา เ นิ น ธุ่ ร กิ จำ ที่่� คำา น่ ง ถ่่ ง 

สิ�งแวดัล้อมและส่งคม

13 : ดำาเนินกี่ารอย่าง

เร่งด่วนเพ่อ

ติิิิิิิิ่อส้้กัี่บกี่าร

เปล่�ยนแปลงสภาพ

ภ้มิอากี่าศ และ

ผู้ลกี่ระที่บ

13.3	สร้างความตระหน่กร้้และข่ดัความสามารถ่ของ

มนษ่ยแ์ละสถ่าบน่ในการบรรเที่าการเปล่�ยนแปลง

สภาพื้ภ้มิอากาศ	การปร่บต่ว	และลดัผลกระที่บ

• จำด่ัที่ำารายงานการวเิคราะห์ความเส่�ยงและโอกาสจำากการเปล่�ยนแปลงสภาพื้ภมิ้อากาศ	 

ตามหล่กการของ	Task	Force	on	Climate-Related	Financial	Disclosures	(TCFD)

• โครงการติดัต่�งโซึ่ลาร์ร้ฟที่็อปในสถ่าน่บริการนำ�าม่น

• การคำานวณและจำ่ดัที่ำารายงานการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำกองค์กร	 Scope	1-3	 

(Carbon	Footprint	for	Organization)	ในขอบเขตสำาน่กงานใหญ�	คล่งนำ�าม่นและ	

Fleet	ขนส�ง

• สามารถ่กำาหนดัมาตรการบรรเที่าผลกระที่บจำากการ

เปล่�ยนแปลงสภาพื้ภ้มิอากาศ	 เพื้ื�อพื้ร้อมร่บมือก่บ

สถ่านการณ์ที่่�จำะเกิดัข่�นในอนาคต

• ลดัค�าใช้้จำ�ายดั้านไฟฟ้าให้บริษ่ที่จำากการพื้่�งพื้าพื้ล่งงาน

สะอาดัมากยิ�งข่�น

• ลดัปริมาณการปล�อยก๊าซึ่เรือนกระจำก 

ในขอบเขตที่่�	2	
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เป้าหมายที่่� เป้าประสงค์ ผู้ลกี่ารดำาเนินงานปี 2564 ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อบริษัที่ ประโยชี้น์ติิิิิิิิ่อสังคม และสิ�งแวดล้อม

15 : ปกี่ป้อง ฟ้้�นฟ้้ และ

สนับสนุนกี่ารใชี้้

ระบบนิเวศ 

บนบกี่อย่างยั�งยืน 

จััดกี่ารป่าไม้ท่ี่�

ยั�งยืน หยุดกี่าร

เส่อมโที่รมข้อง

ท่ี่�ดินและฟ้้�นสภาพ

กี่ลับมาใหม่ และ

หยุดกี่ารส้ญ่เส่ย

ความหลากี่หลาย

ที่างชี้่วภาพ

15.2	ส� ง เส ริม ใ ห้ ใ ช้้หล่ กการบ ริหารจำ่ ดัการ ป่า 

อย�างย่�งยืน	 ฟื�นฟ้ป่าเสื�อมโที่รมและเพื้ิ�มการ

ปล้กป่า

• กิจำกรรม	PT	สร้างปอดัให้ช้่มช้น	ภายใต้โครงการ	ค�ายอาสา	พื้่ที่่	ที่ำาจำริงไม�ที่ิ�งก่น	

สน่บสน่นการอน่ร่กษ์สิ�งแวดัล้อมดั้วยการปล้กต้นไม้บริเวณช้่มช้น	

• โครงการพื้่ฒนาดั้านสิ�งแวดัล้อมและความหลากหลายที่างช้่วภาพื้	 ประกอบไปดั้วย	 

กิจำกรรมช่้มช้นส่มพื้่นธ์ุโดัยรอบคล่งนำ�าม่น	 อาที่ิ	 กิจำกรรมช้�วยน้องสิ�งแวดัล้อม 

น�าอย้�	กิจำกรรมผ้าป่าขยะสะสมบ่ญ	เป็นต้น	เป็นต้น

• เสรมิสรา้งความสม่พื้น่ธุแ์ละความสามค่คร่ะหว�างบรษิท่ี่

ก่บช้่มช้น

• เพื้ิ�มปริมาณต้นไม้	 และช้�วยการดั้ดัซ่ึ่บ 

ก๊าซึ่คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์	

• ลดัปริมาณขยะ	และป้องกน่	อน่ร่กษ์	ฟื�นฟ้	

แหล�งที่ร่พื้ยากร	ที่่�ได้ัร่บความเส่ยหายจำาก

การปกคล่มของขยะ

16 : ส่งเสริมสังคม

ท่ี่�สงบสุข้ และ

ครอบคลุมท่ี่�เอื�อ

ติิิิิิิิ่อกี่ารพัฒนาท่ี่�

ยั�งยืนให้ทีุ่กี่คน 

เข้้าถิ้งกี่ระบวนกี่าร

ยุติิิิิิิิิธรรม และ

สร้างสถิาบันท่ี่�ม่

ประสิที่ธิภาพ  

ม่ความรับผู้ิดชี้อบ 

และทีุ่กี่คนสามารถิ

เข้้าถ้ิงในทีุ่กี่ระดับ

16.5	ลดัการที่่จำรติในตำาแหน�งหนา้ที่่�และการรบ่สินบน

ที่่กร้ปแบบ

• การประเมินความเส่�ยงดั้านที่่จำริตคอร์ร่ปช้่�นในแต�ละกล่�มธุ่รกิจำ

• การต�ออาย่การร่บรองเป็นสมาช้ิกแนวร�วมปฏิิบ่ติของภาคเอกช้นไที่ยในการต�อต้าน

การที่่จำริต	(CAC)	เป็นคร่�งที่่�	3

• การสื�อสารจำรรยาบรรณธุ่รกิจำสำาหร่บบริษ่ที่ค้�ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	และ

ให้ค้�ค้ารายสำาค่ญลงนามร่บที่ราบ

• การสื�อสารนโยบายงดัร่บหรือให้ของขว่ญให้แก�ค้�ค้าในช้�วงเที่ศกาลสำาค่ญ

• มาตรการการร่บเรื�องรอ้งเร่ยนและแจำง้เบาะแส	โดัยไม�ใหเ้กดิัผลกระที่บต�อผ้ใ้หข้อ้มล้

หรือผ้้แจำ้งเบาะแส

• ลดัความเส่�ยงต�อการเกิดัเหต่การณ์ที่่จำริตคอร์ร่ปช่้�นใน

องค์กร

• 	สร้างความม่�นใจำในการดัำาเนินธุ่รกิจำก่บค้�ค้า

• ลดัการที่จ่ำรติคอรร่์ปช้่�นในสง่คม	ที่่�งภาคร่ฐ 

และภาคเอกช้น

• บริษ่ที่ค้�ค้าดัำาเนินธุ่รกิจำดั้วยอย�างโปร�งใส	

และลดัการที่่จำริตคอร์ร่ปช่้�น	 ซึ่่�งเป็นการ

สน่บสน่นการต�อต้านการที่่จำริตคอร่ปช้่�น

ในส่งคม

16.6	พื้ฒ่นาสถ่าบน่ที่่�มป่ระสิที่ธุผิล	มค่วามร่บผดิัช้อบ	

และโปร�งใสในที่่กระดั่บ

• การจำ่ดัโครงสร้างการบริหารงานดั้านการกำาก่บดั้แลกิจำการ	พื้ร้อมที่่�งแต�งต่�งให้คณะ

กรรมการกำาก่บดั้แลกิจำการ	 ที่ำาหน้าที่่�ในการกำาก่บดั้แลให้การดัำาเนินงานของกล่�ม

บริษ่ที่สอดัคล้องก่บหล่กการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่

• เกิดัการบริหารจำ่ดัการงานด้ัานการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่

อย�างม่ประสิที่ธุิภาพื้	โปร�งใส�	และตรวจำสอบไดั้

• ลดัความเส่�ยงดั้าน	 ESG	 ที่่�ส�งผลกระที่บ

ต�อสิ�งแวดัล้อม	ส่งคม	และบรรษ่ที่ภิบาล

16.7	สร้างหล่กประก่นว�าจำะม่กระบวนการต่ดัสินใจำ 

ที่่�ม่ความร่บผิดัช้อบ	 ครอบคล่ม	 ม่ส�วนร�วมและ

ม่ความเป็นต่วแที่นที่่�ดั่ในที่่กระดั่บการต่ดัสินใจำ

• การบริหารความเส่�ยงองค์กรตามกรอบการบริหารความเส่�ยง	 COSO-ERM	2017	 

ซึ่่�งสอดัคล้องก่บหล่กการกำาก่บดั้แลกิจำการที่่�ดั่ของบริษ่ที่

• การประเมินความเส่�ยงระด่ับองค์กรและระด่ับหน�วยงาน	 รวมถ่่งการบริหารจำ่ดัการ

ความเส่�ยงดั้าน	ESG

• การประเมินความเส่�ยงที่่�เกิดัข่�นใหม�	(Emerging	Risk)	ที่่�ส�งผลกระที่บต�อการดัำาเนิน

ธุ่รกิจำ

• การจำ่ดัที่ำาแผนป้องก่นและเตร่ยมความพื้ร้อมในการจำ่ดัการภาวะวิกฤติิิิิิิิ	 ด้ัวยระบบ

การบริหารความต�อเนื�องที่างธุ่รกิจำ

• สามารถ่บริหารจำ่ดัการความเส่�ยงขององค์กรให้ 

อย้�ในระดั่บที่่�ยอมร่บไดั้

• ม่การจำ่ดัการที่่�ดั่ในภาวะวิกฤติิิิิิิิ

• สร้างความเชื้�อม่�นให้ก่บผ้้ม่ส�วนได้ัส�วนเส่ยว�าสามารถ่

ดัำาเนินธุ่รกิจำไดั้อย�างต�อเนื�อง

• สามารถ่ดัำาเนนิธุร่กจิำภายใต้สภาวะวกิฤติิิิิิิหิรอืเหตก่ารณ์

ฉ่กเฉินต�าง	ๆ	ไดั้อย�างต�อเนื�อง

• ลดัความเส่�ยงดั้าน	 ESG	 ที่่�ส�งผลกระที่บ

ต�อสิ�งแวดัล้อม	ส่งคม	และบรรษ่ที่ภิบาล
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