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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ผ2-1 

ผลการด าเนินงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ด้านเศรษฐกิจ 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-มี.ค.) 

*G4-EC1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ลา้นบาท 95,805 108,724 36,375 
ก าไรส าหรบัปี ลา้นบาท 11,789 24,442 9,081 
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ลา้นบาท 40,073.89 30,191.09 34,704.05 

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน ลา้นบาท 788.922 1,132.032 282.046 
ดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายทางการเงนิใหแ้กผู่กู้ย้มื ลา้นบาท 0.021 0.015 0.021 
ภาษทีีจ่่ายใหแ้ก่รฐับาล และหน่วยงานราชการ
ทอ้งถิน่ เช่น ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษบี ารุง
ทอ้งถิน่ ภาษโีรงเรอืน  

ลา้นบาท 101.98 10,748.15 2,508.41 

 ภาษทีีจ่่ายใหแ้ก่รฐับาล เช่น ภาษ ี
สรรพสามติ เงนิจ่ายเขา้กองทุน LPG 

ลา้นบาท 88.96 10,735.13 2,495.15 

 ภาษทีีจ่่ายใหห้น่วยงานราชการทอ้งถิน่ 
เช่น ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล ภาษบี ารุงทอ้งถิน่ 
ภาษโีรงเรอืน 

ลา้นบาท 13.02 13.02 13.26 

ค่าใชจ้่ายในด าเนินโครงการ  
เพื่อพฒันาและสนบัสนุนดา้นสงัคม และชุมชน 

ลา้นบาท 14.911 11.526 20.195 
(ทัง้ปี) 

*G4-EC3 อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี ใหแ้ก่พนกังาน  
(รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน) 

หมายเหตุ* กรณีไมม่กีองทุนส ารองเลี้ยงชพี ระบุ  ( - ) 

- อายุงาน ไม่เกนิ 15 ปี รอ้ยละ 10 10 10 
- อายุงาน 16-ต ่ากว่า 21 ปี 
- อายุงาน 21-ต ่ากว่า 26 ปี 
- อายุงาน 26-ต ่ากว่า 31 ปี 
- อายุงาน ตัง้แต่ 31 ปี 

รอ้ยละ 11 
12 
13 
15 

11 
12 
13 
15 

11 
12 
13 
15 

*G4-EC4 สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละอื่นๆ ทีไ่ดร้บัจาก
รฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่ จากการสง่เสรมิ
การลงทุนและพฒันา  

ลา้นบาท 5,407.39 9,629.51 2,552.90 

G4-EC9 รอ้ยละของผูส้ง่มอบในทอ้งถิน่ 
(รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั) 

รอ้ยละ 32.40 25.39 34.05 

G4-EC6 รอ้ยละของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป
ทีม่าจากคนในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั)  

รอ้ยละ 69.70 62.5 60.60 
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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ผ2-2 

ด้านสงัคม  

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-LA10 จ านวนพนกังานรวม   คน 672 672 666 

- พนกังานประจ า  คน 533 533 527 

- พนกังานชัว่คราว (สญัญารายปี) คน 139 139 139 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (พนกังานประจ า) คน    

- ชาย คน 480 476 469 

- หญงิ คน 53 57 58 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน 
(พนกังานประจ า) 

คน    

- ระดบัปฏบิตักิาร (ระดบั 4-10) คน 472 465 450 

- ระดบัผูจ้ดัการ (ระดบั 11 ขึน้ไป) คน 112 121 130 

G4-LA1 รอ้ยละของพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายุ      

- ใน 5 ปี   (ช่วงอาย ุ55-60 ปี) รอ้ยละ 7.88 8.70 9.66 

- ใน 10 ปี  (ช่วงอาย ุ50-60 ปี) รอ้ยละ 14.45 14.84 16.38 

 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) รอ้ยละ 1.31 0.56 0.20 
G4-LA3 อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด  รอ้ยละ 100 100 100 
G4-LA5 จ านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร  คน 26 26 26 

จ านวนพนกังานทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการ 
ความปลอดภยัฯ 

    

- ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัฯ 
(คน) 

คน 10 10 10 

- ตวัแทนลกูจา้ง  คน 9 9 9 

G4-LA6 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (IR) รายต่อชัว่โมง
การท างาน 

0.30 0.15 0 

 อตัราการเกดิโรคจากการท างาน (ORD) รายต่อชัว่โมง
การท างาน 

0 0 0 

 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน (LDR)  รายต่อชัว่โมง
การท างาน 

0 0 0 

 อตัราการลาหยดุงานทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วย 
จากการท างาน (AR) 

รายต่อชัว่โมง
การท างาน 

0 0 0 

 จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน  
 

คน 0 0 0 
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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ผ2-3 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-LA9 ชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมตอ่คนต่อปี  ชัว่โมงตอ่คน
ต่อปี 

138.14 68.69 31.96 

G4-LA11 รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการ
ด าเนินงานและการวางแผนการเจรญิเตบิโตในหน้าที่
การงาน *ยงัอยูร่ะหวา่งการประเมนิและสรรหา 

รอ้ยละ 100 100 53.50 

G4-LA13 อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิ 
และชาย  

* วธิคีดิน า รายไดข้องญ.ทัง้หมด / จน.พนกังาน ญ. ทัง้หมด
ต่อ รายไดข้องช.ทัง้หมด / จน.พนกังาน ช. ทัง้หมด 

(เท่ากนั : ตามระเบยีบ ปตท.,  อตัราการขึน้เงนิเดอืน
พจิารณาผลการด าเนินงานในแต่ละปี  โดยพนกังานไดร้บั
การประเมนิแบบ 2 ways ในระบบการประเมนิผลการ
ท างาน (COACH) หรอื 1:1) 

G4-HR1 
G4-HR10 

รอ้ยละของผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมา และหุน้สว่นทาง
ธุรกจิทีม่คีวามส าคญัทีผ่า่นการคดักรองเรือ่งสทิธิ
มนุษยชน  

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-HR9 รอ้ยละของกระบวนการด าเนินงานทีม่กีาร
ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน  

รอ้ยละ - - - 

G4-SO4 รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่นการฝึกอบรมนโยบาย 
และแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-SO11 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคม
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการด าเนินการแกไ้ข
อยา่งเป็นทางการ 

ครัง้ 0 0 0 

G4-PR5 ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้   
*การส ารวจความพงึพอใจจดัท าในไตรมาสที ่4 

รอ้ยละ 92.1 93.8 - 
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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ผ2-4 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-EN1 วตัถุดบิหลกั      

ก๊าซธรรมชาต ิ(MMSCFD)  MMSCFD 318,624.42 336,426.85 83,871.90 

G4-EN3 ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ      

1. ก๊าซธรรมชาต ิ MJ 35,666,965,105  36,456,663,766 9,135,893,195 

G4-EN3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า  kWh 994,803,383 1,037,691,632 264,480,406 

1. ป ริม าณ ก า ร ใช้ ไฟ ฟ้ าจ าก
ภายนอก   

kWh 75,536,317 59,053,407 7,758,897 

2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่องค์กร
ผลติเอง 

kWh 919,267,066  978,638,225 256,721,509 

G4-EN8 ปรมิาณการใชน้ ้าจ าแนกตามแหลง่
น ้า 

m3 
   

1. น ้าดอกกราย (บ. East Water)  m3 1,773,819 1,668,061 415,421 

2. น ้าผวิดนิธรรมชาต ิ m3 30,680 0 0 

3. น ้ าหลังผ่ านการบ าบัดที่น า
กลบัมาใชใ้หม่ 

m3 123,894  91,736 25,129 

G4-EN10 รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ รอ้ยละ 6.8 5.5 6.05 
G4-EN15 การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง : 

Scope 1 (ton CO2e)* 
ton CO2e    

1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
(LPG ดีเซล)(ปริมาณการใช้
พลงังานฟอสซลิ x factor LPG 
0.062 ดเีซล 2.708 / 1000)  

ton CO2e 9,598,741  
 

10,281,532
  

2,534,489
  

G4-EN16 การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม
ผา่นการใชไ้ฟฟ้า : Scope 2*   
ค านวณจาก 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากภายนอก x 
0.5821 / 1,000   

ton CO2e 34,295  
 

20,943 2,693 

G4-EN17 การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม
อืน่ๆ (ton CO2e) : Scope 3 เช่น 
การใชว้ตัถดุบิ การซือ้น ้าใช ้การ
เดนิทางของพนกังาน เป็นตน้ 

ton CO2e - 1,320 172 
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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ผ2-5 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-EN18 ปรมิาณการปลอ่ยสารท าลายโอโซน 
(ton CFC-11e)  

    

1. การใชส้าร HCFC22  ton 0 0 0 

2. ปรมิาณการท าลายโอโซน  
ton CFC-11e 0 0 0 

G4-EN21 1. ปรมิาณการปล่อย NOx   ton 884.44 981.32 327.13 

 2. ปรมิาณการปล่อย SOx   ton 93.55 98.64 36.92 

G4-EN22 
ปรมิาณน ้าทิง้ทีร่ะบายออกนอก
โรงงาน  

m3 358,039 365,733 75,319 

G4-EN23 ปรมิาณของเสยี  ton    
 1. ของเสยีอนัตราย   ton 6,662.35 3055.14 415.82 

 2. ของเสยีไม่อนัตราย  ton 220.97 248.92 42.71 

G4-EN24 จ านวนครัง้ของการรัว่ไหลของ
สารเคม/ีน ้ามนั/น ้าทิง้/ของเสยี  
ทีม่นียัส าคญั (เหตุทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชุมชน 
และทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

ครัง้ 0 0 0 

G4-EN31 คา่ใชจ้า่ยและการลงทุนในการ
ปกป้องสิง่แวดลอ้ม  

ลา้นบาท    

1. คา่ก าจดั และบ าบดัของเสยี  ลา้นบาท 30,087,511.38 26,460,877.50 1,437,450.00 

2. ค่าการจัดท าระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อม (รวมค่าวจิยัศกึษา
พฒันา) 

ลา้นบาท 9,726,612.73 4,971,020 5,316,230 

 

การบนัทกึขอ้มลู 

 ขอ้ ( *G4-EC1 - EC3) สามารถรายงานผลเป็นกลุ่มบรษิทั (Corporate) ได ้แต่ขอ้อืน่ๆ ตอ้งบนัทกึขอ้มลูของแต่ละโรงงาน 
  การรายงาน ใหล้งขอ้มลูปี พ.ศ. 2559-2560 ตัง้แต่ม.ค.-ธ.ค.หรอืขึน้กบัแต่ละโรงงาน และ พ.ศ.  2561 ตัง้แต่ม.ค. – เม.ย. ใหค้รบถว้น 
 กรณมีขีอ้มลูบา้ง แต่ยงัไมส่ามารถรายงานผลขอ้นัน้ไดค้รบทุกปี หรอืบรษิทัมกีารด าเนินการแต่ไมม่ขีอ้มลูผลการด าเนินการ   

ใหร้ะบุ ( - ) 
 กรณรีะบุ  0 (เลขศนูย)์ หมายความวา่ บรษิทัมกีารด าเนินการและผลการด าเนินการไดผ้ลเป็น 0 (เลขศนูย)์  

ใหร้ะบุ ( 0 ) 
 อา้งองิ Emission Factor (Update มถุินายน 2559): 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_822ebb1ed5.pdf 


