


สารบัญ
02 สารจาก
	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

04 ภาพรวมองค์กร

	 •	ธุรกิจของ	ปตท.
 •	ความท้าทาย
	 	 และโอกาสเชิงกลยุทธ์
 •	การสร้างความผูกพัน
	 	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 •	การประเมินสาระสำาคัญ
	 •	กลยุทธ์องค์กร
	 •	การสร้างคุณค่า
	 	 สู่ความยั่งยืน

18 การกำากับดูแล

 •	การกำากับดูแลกิจการ
	 •	การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 •	การควบคุมภายใน

24 เศรษฐกิจ

 •	การเติบโตทางธุรกิจ
	 •	การบริหารโครงการ
	 •	การบริหารจัดการ
	 	 สายโซ่อุปทาน
	 •	ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
	 	 และบริการ

36 สังคม

	 •	การบริหารทรัพยากรบุคคล
	 •	สิทธิมนุษยชน
	 •	องค์กรที่ดีของสังคม
	 •	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	 •	ความมั่นคงปลอดภัย

56 สิ่งแวดล้อม

	 •	การบริหารจัดการ
	 	 สิ่งแวดล้อม

63 ผลการดำาเนินงาน
	 ของ	ปตท.

	 •	เศรษฐกิจ
 •	สังคม
	 	 -	บุคลากร
	 	 -	ความปลอดภัย
 •	ส่ิงแวดล้อม

76 รางวัลแห่งความสำาเร็จ

78 เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

79 การแสดงข้อมูลตามตัวช้ีวัด		
 GRI, UN SDGs, 
	 IR,	UNGC	และ	TCFD

87 การรับรองจาก
	 หน่วยงานภายนอก

89 แบบสอบถาม
	 ความคิดเห็นผู้อ่าน

รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 ป
ี 2

5
6

2
บ

ริษ
ัท

 ป
ต

ท
. จ

ําก
ัด

 (ม
ห

าช
น

)

01



การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยทีีร่นุแรงและรวดเรว็ขึน้ทกุขณะ เป็นความท้าทายอย่างยิง่ขององค์กร 
ที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ปตท. จึงให้ 
ความส�าคญักับการบรหิารจัดการความยัง่ยนื 3 ด้านอย่างสมดลุ คอื การด�าเนนิธรุกจิ 
ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม (Planet) และการเป็นฐานความมัน่คงให้แก่ภาคเศรษฐกจิและสงัคม
ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและย่ังยืน (Prosperity) นอกจากนี้ยังเร่งส่งเสริมค่านิยม 
องค์กรที่เพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็น SPIRIT+D เพื่อพัฒนาให้ 
พนกังานเป็นคนดคีนเก่งทีส่ามารถน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ใช้ในการท�างาน 
และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว  
รวมถงึเชญิชวนให้พนักงานเข้าร่วมในโครงการ PTT TECH Savvy Agent 2019  
เพื่อพัฒนาแนวคิดที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ในลักษณะของสตาร์ทอัพ 
โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ ซึง่ผูช้นะการแข่งขนั
จ�านวน 3 ทมี จะได้โอกาสในการสร้างธุรกจิใหม่ตามแนวคดิที่เสนอด้วย

ทั้งนี้ ปตท. ได้น�า Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในการท�างาน 
ทีม่ขีัน้ตอนซ�า้ๆ ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบแจ้งหนี ้การช�าระเงนิผ่านธนาคาร  

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

การตรวจสอบรายงานทางการเงนิ การจดัซือ้ 
จัดจ้าง ฯลฯ โดย RPA ท�างานได้ตลอด 
24 ชั่วโมง อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้พนักงานท�างานได้สะดวกรวดเร็ว
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก ่
ลกูค้ามากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัร่วมกบั Thailand  
Blockchain Community Initiative ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ในไทย 
22 แห่ง เปิดใช้งานระบบการวางหลกัประกนั 
สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยี 
Blockchain เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย  
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการวางหลกัประกัน 
สญัญาจากเดมิ 7 วนั เหลอื 0.5 วัน ซึง่นบัเป็น 
ครัง้แรกทีธ่นาคารและผูใ้ช้บรกิารร่วมกันใช้ 
Blockchain บนระบบเดยีวกัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ 
กบัการดูแลชมุชน และสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง  
โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน และ
การสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองท้ังด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ปตท.  
จึงสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบัน
วทิยสริเิมธ ีระดบัอดุมศกึษามาตัง้แต่ปี 2556  

ภูมอิากาศ และมุ่งเน้นการควบคมุการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจ  
การพัฒนาผลติภณัฑ์สะอาด และการพฒันา 
ธรุกจิใหม่เพือ่ตอบสนองสงัคมคาร์บอนต�า่  
โดยสามารถควบคุมค่าความเข ้มข ้น 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิงาน
ของกลุ ่ม ปตท. ตามเป้าหมายปี 2562  
ที่ไม่เกนิ 39.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ขณะที่ยังคงให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
สะอาดส�าหรับการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม  

ปตท. ได้เดนิหน้าพฒันาธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
เหลวแบบครบวงจร และลงทนุในโครงสร้าง 
พืน้ฐาน อาท ิการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บนบกเส้นที่  5 การขยายท่าเทียบเรือ 
และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวอีก 
7.5 ล้านตนั รวมเป็น 19 ล้านตนั ในปี 2565 
และการร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3 (ช่วงที ่1)  
เป็นต้น พร้อมผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลาง 
การซือ้-ขายก๊าซธรรมชาตเิหลวของภมูภิาค 
อาเซียน ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
เพื่อตอบสนองสังคมคาร์บอนต�่า ในธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าด้านไฟฟ้า ระบบกักเก็บ
พลงังาน ยานยนต์ไฟฟ้า พลงังานหมุนเวยีน 
โดยเน้นการบรหิารจดัการพลงังานในพืน้ที่
ที่มีศักยภาพ ตลอดจนร่วมพัฒนาพื้นที่

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก “วังจันทร์วัลเลย์” จังหวัด
ระยอง ในรูปแบบเมืองอัจฉริยะให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ที่ ใ ห ้ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น 
การด�าเนินงานของ ปตท. มาโดยตลอด  
โดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกัน 
สร้างวฒันธรรมการท�างานด้วยความซือ่สตัย์ 
สจุรติ ยดึมัน่ในพลงัความด ีจนท�าให้ ปตท. 
ได้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8  
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการ 
ด ้วยหลักธรรมาภิบาล ผมเชื่อมั่นว ่า 
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ 
ความรับผดิชอบในทุกขั้นตอน จะส่งผลให้  
ปตท. บรรลุเป้าหมายการเป็น “องค์กร 
แห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส  
สู่ความยั่งยนื” ตลอดไป

และได ้มีการลงนามบันทึกข ้อตกลง 
ความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ที่จะขยาย 
การสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา 
ให้แก่ทั้ง 2 สถาบันต่อไปอีก 10 ปี จนถึง 
ปี 2574  ปัจจุบันมนีักเรยีนและนสิติส�าเร็จ 
การศกึษาแล้ว จ�านวน 2 รุน่ และเริ่มมผีลงาน
การศกึษาวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรูร่้วมกบั
ภาคอุตสาหกรรมที่น�าสู่การใช้งานได้จรงิ

นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับภาคประชาชน
ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
การผลิตพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน โดยมี
พื้นที่โครงการทั้งหมด 51 พื้นที่ทั่วประเทศ  
ทั้ งระบบก ๊าซชีวภาพจากฟาร ์มสุกร 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบส่งน�้า 
โดยเครื่องตะบันน�้า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
และลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของ
ชุมชน และส่งเสริมพื้นที่ที่มีความพร้อม 
เข้าขอการรับรองคาร์บอนเครดิตจาก
องค์การก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand  
Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) เพื่อให้ชุมชนสามารถน�าปริมาณ 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้  
ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจใน
ประเทศได้

ปตท. ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าและ 
การเพิ่มพืน้ทีส่เีขยีวอย่างจรงิจงั เพือ่ช่วยกัน 
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

	นายชาญศิลป์		ตรีนุชกร
    
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม
ข้ันปลาย

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมข้ันต้น
และก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจน้ำ�มันและก�รค้�ปลีก 
ด�าเนินธุรกิจผ่าน บริษัท ปตท. น้�ามันและการค้าปลีก 
จ�ากัด (มหาชน) (OR) โดยจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค ได้แก่ น้�ามัน 
เชื้อเพลิง น้�ามันหล่อลื่น ก๊าซหุงต้ม และกลุ่มลูกค้า
ธรุกจิ ไดแ้ก่ น้�ามันเชื้อเพลงิอากาศยาน น้�ามนัเชือ้เพลงิ
เรอืขนส่ง น้�ามันเชื้อเพลงิอตุสาหกรรม และจดัจ�าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจค้าปลีก เช่น ร้านกาแฟ
คาเฟ่ อเมซอน ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ร้านเท๊กซัส ชิคเก้น   
และศูนย์บริการยานยนต์ฟิต ออโต้ ให้แก่ลูกค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจถ่�นหิน
ด�าเนนิธุรกจิผา่น บรษัิท พทีที ีเอน็เนอร์ยี่ รซีอร์สเซส จ�ากดั (PTTER) และบรษัิท 
ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (PTTGM) ในการหาแหล่งพลังงานถ่านหินใหม่ 
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานส�ารองและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ 
โดยมีการผลิตถ่านหินและจัดจ�าหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย

ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
ด�าเนินธุรกิจผ่าน บรษัิท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) (PTTEP)  
ตัง้แต่การส�ารวจ ขดุเจาะ ผลติ และจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม อาท ิน้�ามนัดบิ 
และก๊าซธรรมชาต ิท้ังในประเทศและตา่งประเทศเพือ่ใชเ้ป็นวัตถดุบิในการผลติ 
พลงังาน ผลติภณัฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน
ให้แก่ประเทศ

ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ
ด�าเนินธุรกิจผ่านหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติและบริษัทในกลุ่ม เร่ิมต้ังแต่การจัดหา 
กา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ตา่งๆ ภายในประเทศและน�าเขา้จากตา่งประเทศ เพือ่ให ้
เพียงพอกับความต้องการใช้ของลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ และสร้าง 
มูลค่าเพิ่มจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการของโรงแยก 
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงานเพื่อ 
การขนส่ง และใช้ในครัวเรือน

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.  
เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ 
สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 
ภายใตก้ารก�ากับดูแลของกระทรวงการคลงั 
และกระทรวงพลังงาน จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่
ปี 2544 มีวิสัยทัศน์คือบริษัทพลังงานไทย
ข้ามชาติช้ันน�า ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท 
ในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์  
มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล ภายใต้การด�าเนินธุรกิจด้าน
พลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน้�าจนถึงปลายน้�า ใน 26 ประเทศ 
ทั่วโลก ผ่านธุรกิจที่ ปตท. ด�าเนินการเอง  
ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่ลงทุน 
ผา่นบรษิทัในกลุม่ ปตท. ประกอบดว้ย ธรุกจิ 
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น ธุรกิจน้�ามันและการค้าปลีก 
ธรุกจิถา่นหนิ ธรุกจิของกลุม่เทคโนโลยแีละ 
วิศวกรรม

ภาพรวม
องค์กร

ธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น
ด�าเนินธรุกิจอย่างครบวงจรผา่น บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) (GC) บรษิทั ไทยออยล ์จ�ากดั 
(มหาชน) (TOP) บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ�ากัด (มหาชน) (IRPC) 
และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด (PTT Tank) 
ครอบคลุมตั้งแต่การกลั่นน้�ามันดิบเพื่อผลิตน้�ามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งน�าไปต่อยอด 
เป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมถึงการสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
ไดแ้ก ่ทา่เทยีบเรอืและถงัเกบ็ผลติภณัฑช์นดิตา่งๆ ใหแ้ก ่
บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนและ
มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีทีเ่ปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื    

ธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ
ด�าเนนิธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศครบวงจร ครอบคลมุการจัดหา น�าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศของผลติภณัฑต์า่งๆ ไดแ้ก่ 
น้�ามันดบิ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลว กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ผลติภณัฑน์้�ามนัส�าเร็จรปู ผลติภณัฑป์โิตรเคม ีตวัท�าละลาย เคมภีณัฑ ์
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และบริการจัดหาด้านการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปยัง
ทุกภูมิภาคทั่วโลกและสร้างความสมดุลทางการค้าของกลุ่ม ปตท. ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าสากล 

ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจใหม่ การด�าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ การบริหารอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมถึงด�าเนินธุรกิจผ่าน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (GPSC) ส�าหรับธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ไอน้�า และ
น้�าปราศจากแร่ธาตุ ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัท 
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด (EnCo) ให้บริการพื้นที่
ส�านักงานและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
รวมท้ังสนบัสนนุการพัฒนาธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ใหแ้ก่ 
กลุ่ม ปตท. อย่างครบวงจร บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลชูัน่ส ์จ�ากดั (PTTES) ใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางเทคนคิ
วศิวกรรม และบรษิทั พทีที ีดจิติอล โซลชูัน่ จ�ากดั (PTT 
Digital) ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ธุรกิจของ	ปตท.

ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่ม	ปตท.

โดยมีจำ�นวนพนักง�น
ของกลุ่ม ปตท. ทั้งสิ้น 

34,193 คน 

ปตท. ดำ�เนินธุรกิจ
ผ่�นก�รลงทุนใน

26 
ประเทศ
ทั่วโลก กลุ่มเทคโนโลยี

และวิศวกรรม
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ความท้าทายและโอกาสเชิงกลยุทธ์	

แนวโน้มและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของโลก
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ต้องติดตามและวิเคราะห์เพื่อทบทวนและปรับทิศทางกลยุทธ์
ของกลุ่ม ปตท. ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมท้ัง
แสวงหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเตรียมรับมือ 
กับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาว 
ตอ่การด�าเนนิงานของกลุม่ ปตท. แนวโนม้ทีส่�าคญัยงัคงเป็นเรื่อง 
ความก้าวหนา้อย่างรวดเรว็ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสง่ผล 
ให้บรบิทในการท�าธรุกจิเปลีย่นแปลง บางธรุกจิเกดิการหยดุชะงกั 
ผูผ้ลติและผูใ้หบ้รกิารตา่งเรง่ปรบัตวัค้นควา้วจิยัเทคโนโลยใีหม่ๆ  
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด เช่น เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยส่งผลให้ประชากร
มีอายุยืนยาวขึ้น ท�าให้โลกก�าลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ธรุกจิจงึตอ้งเตรยีมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานตา่งๆ เพือ่รองรบั
อนาคต ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสังคม 
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ท�าให้ธุรกิจพลังงานต้องปรับตัวด้วยการเพ่ิม 
การลงทนุในพลงังานสะอาด และพลงังานทางเลอืก น�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการต่างๆ เพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การพฒันาธรุกจิโรงไฟฟา้จากพลงังานทดแทน ธรุกจิระบบกกัเกบ็ 
พลังงาน รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิด 
การเปลีย่นผา่นจากการใชพ้ลงังานฟอสซลิไปสูพ่ลงังานหมนุเวยีน
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นในอนาคต

ส�าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ภาครัฐยังคงมุ่งเน้นการขับเคล่ือน 
เศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม ลดการพึ่งพาตา่งชาต ิลดความเหลือ่มล้�า  
สร้างความสมดลุทางเศรษฐกจิและสงัคม ภายใตห้ลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในด้านพลังงานน้ันได้ก�าหนดเป้าหมายท่ีจะ 
ลดการใช้พลงังานฟอสซลิ ลดการพึ่งพากา๊ซธรรมชาต ิเพิม่สดัสว่น 
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเปิดเสรีทางพลังงานมากข้ึน  
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ถือเป็น
บริบทที่ท้าทายของธุรกิจพลังงานที่น�ามาสู่การก�าหนดกลยุทธ์ 
ตามยุทธศาสตร์ Pride and Treasure of Thailand โดยให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล 
ได้แก่ การท�าธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People)  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และ
การเป็นฐานที่มั่นคงเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่าง
แขง็แรงและยัง่ยืน (Prosperity) สอดรบักับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 
รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเตรียมรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�าเนินงาน
ของกลุ่ม ปตท. 

ความเสี่ยงและโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งรอบดา้น การประเมนิความเสีย่งและ 
โอกาสทางธรุกจิใหมท่ีเ่กดิขึน้และมผีลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิ 
ของ ปตท. ทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และเทคโนโลยี พบว่า ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปตท. มีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์ตอ่เนือ่งจากปทีีผ่า่นมา เนือ่งจากมกีารพึง่พา 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น หากมีภัยคุกคาม อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจ นอกเหนือจาก 
การด�าเนินงานตามระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) แล้ว ปตท. ได้จัดตัง้ทมีควบคมุ
ความมั่นคง เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของระบบตลอด 
24 ชั่วโมง และก�าหนดนโยบายควบคุมการใช้งานข้อมูลต่างๆ 
ภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง 
ความตระหนักต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นแก่พนักงาน ทั้งนี้ 
หากเกิดภัยคุกคามขึ้นกับระบบสารสนเทศ ปตท. ยังมีระบบ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับ และสามารถจัดตั้งทีมงาน 
เข้าด�าเนินการแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับเปลี่ยนองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบดิจิทัล	

ปตท. ไดก้�าหนดกลยทุธใ์หส้อดรบักบัการใชเ้ทคโนโลยแีละระบบ
ดิจิทัล ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยก�าหนดให้การขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร SPIRIT+D  
และด�าเนนิการตามกลยทุธ์ Organization Transformation มกีารจดั 
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลแก่พนักงาน  
มีการศึกษา ทบทวน รูปแบบการท�างานระหว่างกลุ่มธุรกิจ และ 
สายงานต่างๆ ในภาพรวมเพ่ือการบริหารกรอบอัตราก�าลัง และต้นทุน 
พนักงานให้สอดคล้องกับการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึง 
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานทีม่อียู ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การด�าเนนิธรุกจิเดมิ และรองรบัการพฒันาธรุกจิในรปูแบบใหม่ๆ  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
ท่ีชัดเจน ด้วยต้นทุนด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการด�าเนินการ 
เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญเพิ่มเติมจากการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ปตท. ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

และประเด็นการปรับเปล่ียนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ของระบบดจิทิลั ยงัคงเป็นความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญ เนื่องจาก
การน�าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น อาจก่อให้เกิด 
ความเสีย่งตอ่ภยัคกุคามจากผูไ้มห่วงัดทีีใ่ชเ้ทคโนโลยทีางไซเบอร์
โจมตีระบบการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่งอาจกระทบกับ 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์องค์กร 
นอกจากนี้ระบบดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังส่งผล
ตอ่ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ การพัฒนาศกัยภาพพนกังาน รวมถงึ
การปรับเปลีย่นองค์กรเพือ่เตรยีมความพร้อมรับการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต ในปีที่ผ่านมา ปตท. ได้เตรียมการโดยสนองตอบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านบริบท 
ด้านพลังงานที่นับ เป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด  
โดยการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า  
รวมท้ัง ปตท. ได้บูรณาการท้ังความเสี่ยงและโอกาสเข้าไปใน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็น 
รูปธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

เพื่อตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายด้านการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท. ได้ก�าหนดกรอบการบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมิน 
ผลกระทบจากแผนธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  
2) จัดท�ากลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดเพื่อบริหารจัดการ  
3) ด�าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ 4) ติดตาม ส�ารวจ 
ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลและรายงาน 
ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการความเส่ียงองค์กรทุกไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อการด�าเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้  
ยังไดน้�าผลการสร้างความผกูพันกบัผูม้สีว่นได้สว่นเสยีมาน�าเสนอ 
ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�าไปจัดท�าแผน

โอกาสและความท้าทาย	
การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลเป็นพันธกิจท่ีส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ ปตท. การสร้าง 
การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างมีประสิทธิผลจึงเปน็ทั้งโอกาสและความท้าทาย โดย ปตท. รับฟงัความต้องการ 
ความคาดหวัง ข้อกงัวล และข้อเสนอแนะของผูม้สีว่นได้สว่นเสยี เพือ่น�ามาวเิคราะห ์และน�าเขา้กระบวนการวางแผนกลยทุธ์
ในการปรับปรุงการด�าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม
อันจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความผูกพัน และสนับสนุน
องค์กรในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ ปตท. เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

บรหิารจัดการและด�าเนนิการตามแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
นอกจากนี้เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยกระดับ
คณุภาพของการมสีว่นร่วมกับผูม้สีว่นได้สว่นเสยี จงึน�ามาตรฐาน 
AA1000 Stakeholder Engagement Standard มาใช้เป็น 
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม การระบุ 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญ และการตอบสนอง
ต่อประเด็นเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากการรบัฟงัเสยีงของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหลายชอ่งทาง รวมถงึ 
การวิเคราะห์แผนธุรกิจ และผลส�ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีตอ่ ปตท. พบว่าประเด็นที่มคีวามส�าคัญมากที่สุดส�าหรบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 ประเด็นแรก ได้แก่

การวิเคราะห์แผนธุรกิจการลงทุน

ทิศทางแนวโน้มของโลก

ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม

•	 แบบสำารวจความคิดเห็น
•	 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	ปตท.
•	 ข้อร้องเรียน
•	 เว็บไซต์	ปตท.:	PTT	Website/
	 Whistleblowing
•	 อีเมล:	pttvoice@pttplc.com
•	 PTT	Contact	Center:	1365
•	 การเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน
•	 กิจกรรมสำาหรับนักลงทุน
•	 การประชุมคณะกรรมการ
	 กิจการสัมพันธ์

ประเด็นที่มี
ความสำาคัญ
มากที่สุด

กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความโปร่งใส
ในการดำาเนินงาน

1

2

3

4

บทบาทของ
				รัฐวิสาหกิจ
							ในการดูแล
						ภาคประชาชน

														การเอ้ือประโยชน์
									และความเป็นธรรม
										ในการดำาเนิน
								ธุรกิจ

ความปลอดภัย
และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การปรับตัว
		ให้ทันกับ
	การเปลี่ยนแปลง
					ในการดำาเนิน
ธ					ธุรกิจของ	ปตท.

																การสร้าง
												ความเข้าใจ
								ประเด็นที่
						ประชาชน
			ยังคงสงสัย
		หรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อน

5

6
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ผลสัมฤทธิ์ของการบรหิารจดัการผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี 
พิจารณาจากคะแนนความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยก�าหนดเป้าหมายในระดับดีมาก (≥80) ผลคะแนน 
ของปี 2562 เท่ากับปี 2561 คือ 83 คะแนน แม้ว่า
ในภาพรวม ปตท. ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ในระดับดีมาก แต่ยังมีความคาดหวังต่อ ปตท. 
ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ในเรื่องการสร้าง
จิตส�านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน การสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างทั่วถึง  
การควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ให้สูงขึ้น รวมถึง 
การแสดงความโปรง่ใสในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่ถอืเปน็ 
ความท้าทายที่ส�าคัญของ ปตท. ที่จะต้องพัฒนา 
การด�าเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส�าหรับ 
ในปี 2563 ปตท. ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดังนี้ 

1. ประเทศ: สรา้งความเขา้ใจเชงิรกุพร้อมสนบัสนนุ
ขอ้มลูและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ
นโยบายด้านพลังงานของประเทศ
2. สงัคมชมุชน: เพิม่การมสีว่นรว่มในการด�าเนนิงาน 
ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ได้กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อความคาดหวัง
อย่างแท้จริง 
3. ลูกค้า: น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และยกระดับความสัมพันธ์
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
4. ผูถ้อืหุน้: ขยายโอกาสและการลงทนุในธุรกจิใหม ่
และพัฒนาระบบการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
5. คู่ค้า: สร้างความร่วมมือและความเชื่อม่ันใน 
การด�าเนนิธรุกจิรว่มกันบนพืน้ฐานของความโปรง่ใส 
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
6. พนักงาน: บริหารความต้องการของพนักงาน 
ใหเ้หมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิ เสรมิสรา้งศกัยภาพ 
พนักงาน และสร้างโอกาสการเติบโตในแต่ละ 
สายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ: 
* ผลการประเมินในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
 วิธีการค�านวณ

คะแนนความผูกพัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

≥80 83

≥80 83*

2562

2561

ปี เป้าหมาย ผลการประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความต้องการ/	ความคาดหวัง ตัวอย่างการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ประเทศ •	การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการทุกเดือน
•	การเยี่ยมชมพื้นที่ประกอบการของ ปตท. รายเดือน
• การจัดสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างความเข้าใจกับภาครัฐทุกไตรมาส

• บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการดูแล 
ภาคประชาชน

• การสนับสนุนนโยบายของประเทศ
• การส�ารวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มี

ราคาเหมาะสม ส�ารองไว้ใช้อย่างเพียงพอ 

• การขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงาน 
หน้า 24

• การพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) หน้า 24

• การร่วมกับภาครัฐสนับสนุนราคาพลังงาน เช่น การสนับสนุน 
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
และการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV แก่รถโดยสารสาธารณะ

สังคมชุมชน • การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (People) และมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)

•	การส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม 3 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน และการสนับสนุนโครงการพลังงานเพื่อชุมชน 

• ช่องทาง PTT Contact Center 1365 เว็บไซต์ ปตท.  
หรืออีเมล pttvoice@pttplc.com

• ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
• บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการดูแล 

ภาคประชาชน
• ความปลอดภัยและผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
• รณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• การร่วมพัฒนาการศึกษาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผ่านโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  
หน้า 44

• โครงการ Café Amazon for Chance หน้า 47
• โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน หน้า 47
• โครงการ NGV Marketplace หน้า 35
•	 โครงการพัฒนาพลังงานชุมชน หน้า 46
• การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ป่า 3 แห่ง หน้า 49

ผู้ถือหุ้น •	 เว็บไซต์ ปตท. ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์”  
หรืออีเมล  ptt-ir@pttplc.com  

•	แอปพลิเคชัน PTT Debenture ส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้  
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ของตนเอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  
และสะสมคะแนนแลกของรางวัลพิเศษ 

• กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้ทุกเดือน เช่น การเข้าเย่ียมชม 
กิจการกลุ่ม ปตท. และงานสัมมนาหัวข้อเร่ืองเศรษฐกิจ 

•	การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•	Roadshow ในต่างประเทศเพื่อพบปะและชี้แจง 

ให้นักลงทุนต่างประเทศ

•	 ราคาหุ้นและผลประกอบการที่ดี
•	 ส�ารวจหาแหล่งพลังงานเช้ือเพลิงท่ีราคา

เหมาะสม ส�ารองไว้ใช้อย่างเพียงพอ
• มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศและสังคม
• เป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส 

และยั่งยืน

•	การก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน หน้า 12

• การศึกษาและลงทุนในธุรกิจ New S-Curve หน้า 25

ลูกค้า •	 งานสัมมนาลูกค้าประจ�าปี
• การพบปะลูกค้าอย่างสม่�าเสมอของพนักงานขาย 

และผู้บริหารตามแผนที่ก�าหนด
• ช่องทาง PTT Contact Center 1365

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
และหลากหลาย

• บทบาทรัฐวิสาหกิจในการดูแล 
ภาคประชาชน

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หน้า 33

คู่ค้า • งานสัมมนาผู้ค้าประจ�าปี
• การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทาง  

อีเมล grchelpdesk@pttplc.com  
หรือ pttvoice@pttplc.com

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวกรวดเร็ว  
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

• การลงนามในโครงการข้อตกลงคุณธรรม หน้า 28 
• การพัฒนาการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบดิจิทัล  

หน้า 29

พนักงาน • การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อน�ามาใช้ในการจัดท�า 
แผนความต้องการพนักงาน และคุณสมบัติท่ีส�าคัญท่ีจะรองรับ 
ธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี  

•	การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทุกระดับเป็นประจ�า 
ตามแผนที่ก�าหนด

• ความม่ันคงและความก้าวหน้าในการท�างาน
• การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

ในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท.
•	ความสมดุลระหว่างการท�างาน 

และชีวิตส่วนตัว

• การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง หน้า 36
•	 โครงการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน หน้า 40
•	การปรับปรุงสวัสดิการตามความต้องการอย่างเหมาะสม หน้า 38

ปตท. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของโอกาสและระดับของความสัมพันธ์ ท้ังในรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกรวมถึงลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนส�าหรับทุกฝ่าย ดังน้ี 

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com 
หัวข้อความย่ังยืน เลือก การก�ากับดูแลความย่ังยืน  
และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ปตท. กลุ่ม ปตท. ประเทศ คู่ค้�สังคม
ชุมชน

ผู้ถือหุ้น ลูกค�้

ภ�ยใน
องค์กร

ภ�ยนอก
องค์กร

1 2 3

4

7

10

16

5

8

11

14

17

6

9

12

การกำากบัดแูลความยัง่ยนื

การบริหารโครงการ

ความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์

สิทธิมนุษยชน

ความม่ันคงปลอดภัย 
และการจัดการภาวะวิกฤต

มลพิษทางอากาศ

ห น ้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง 
คณะกรรมการ ปตท. การก�าหนด 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและ 
ทิ ศ ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และโอกาส รวมถึงการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้ า น สั ง ค ม แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม
กับชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่เพื่อให ้สามารถแข่งขันได้ 
การบริหารจัดการผลกระทบจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ส่งมอบ
ให้ลูกค้า และการบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ความมุ ่งมั่นในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด ้านสิทธิมนุษยชน 
ต ล อ ด ส า ย โซ่อุ ป ท า น  แ ล ะ 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
และการเยยีวยา

การป ้องกันการเกิดเหตุและ 
การระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมถึงการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจเพื่อป้องกันการหยุด
ชะงักของธุรกจิ

การควบคุมมลพษิทางอากาศ ได้แก่ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซลัเฟอร์ และสารอนิทรย์ีระเหย

การหารือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการ
สายโซ่อุปทาน

การพัฒนาบุคลากร

องค์กรที่ดีของสังคม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นำ้าทิ้งและของเสีย

กระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
การรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
การตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม
นโยบายภาครัฐ การมีส่วนร่วม 
และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้ค้า
และผูร้บัเหมา 

การจัดหลักสูตรที่ สอดคล ้อง 
กับความต้องการของพนักงาน 
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
และประสิทธิผลในการพัฒนา
บุคลากร รวมถึงการวางแผน
สบืทอดต�าแหน่ง 

การมีส ่วนร ่วมกับสังคมชุมชน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
ของประเทศ และการอนุรักษ ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ การบรหิารจดัการ
พลังงาน และการลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 

การบรหิารจดัการน�า้ทิง้และของเสยี  
การลดปรมิาณของเสยีอตุสาหกรรม 
ทีจ่ะน�าไปฝังกลบ

การดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม

การวิจัย	พัฒนา 
และการส่งเสริมนวัตกรรม

การสร้างแรงจูงใจ
และรกัษาผูมี้ความสามารถ

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

การจัดการนำ้าเชิงบูรณาการ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ด ้ ว ย ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
และการส่งเสริมนวัตกรรมส�าหรับ
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และ
บรกิาร โดยค�านงึถงึความต้องการ
ของลกูค้าและผลกระทบต่อสขุภาพ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม

การบริหารจัดการองค์ความรู ้  
การยึดมั่ น ในค่านิ ยมองค ์ กร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่สะท้อนผลงาน ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ และค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เหมาะสม

การบรหิารจดัการเชงิป้องกนัเพือ่ลด
ความเสี่ยงของการเกิดอุบตักิารณ์ 
การบริหารจัดการอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
และความปลอดภัยในการขนส่ง
ทางรถยนต์และรถขนส่ง

การบรหิารจัดการน�า้เพือ่ลดผลกระทบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ
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อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com  
หัวข้อความยั่งยืน เลือก การก�ากับดูแลความย่ังยืน 
และ กลยุทธ์บริหารจัดการความยั่งยืน

การประเมนิสาระส�คญั
การประเมินสาระส�าคัญประจ�าปีพิจารณาจากประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและได้รับผลกระทบ รวมถึงประเด็นต่างๆ  
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยอ้างอิง
กระบวนการประเมินตามมาตรฐานการรายงานด้านความย่ังยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards 2016 และกรอบการรายงาน 
แบบบูรณาการของ IIRC

ขั้นตอนการประเมินสาระสำาคัญ

1.	 การระบุประเด็นสำาคัญขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

พิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ ประเด็นทางเศรษฐกิจ  
สงัคม และสิ่งแวดลอ้มที่ส�าคัญในปจัจบุนั ความท้าทายในอนาคต  
แผนยทุธศาสตร์ของประเทศ กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศ สมรรถนะหลักขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาส 
ของธุรกิจ ความสนใจ ความต้องการ และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.	การประเมินระดับความสำาคัญ

พิจารณาจากระดับผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าของ ปตท. 
ครอบคลมุดา้นการเงนิ กระบวนการทางธรุกจิและการปฏบิตักิาร 
ชือ่เสยีงองคก์ร ผลกระทบตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และพนกังาน และระดบั
ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นน�าประเด็นส�าคัญ 
เข้าสู่กระบวนการก�าหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป

3.	การรับรองผลการประเมิน

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ทบทวน 
และให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินประเด็นส�าคัญขององค์กร 

ผลการประเมินสาระสำาคัญ
ปตท. ทบทวนหัวข้อประเด็นส�าคัญ เพื่อให้ 
ครอบคลุมบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยปรับเปล่ียน 
ชื่อประเด็นความปลอดภัย เป็นความปลอดภัย
และอาชีวอนามยั ใหม้ีความชดัเจนและสะท้อน
การด�าเนินงานมากขึ้น และจากการประเมิน
ระดบัความส�าคญัของประเดน็ พบวา่ ประเดน็ทีม่ ี
ความส�าคญั 3 ล�าดบัแรก ไดแ้ก ่การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ การก�ากับดูแลความยั่งยืน 
และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็น
ประเด็นส�าคัญของโลก ส่วนการบริหารจัดการ
ความย่ังยืน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของ 
ปตท. มีความม่ันคงและย่ังยืน เป็นประเด็นส�าคัญ
ของ ปตท. ในการบริหารจัดการความย่ังยืน  
โดยสามารถอ่านรายละเอียดของการบริหาร
จัดการและผลการด�าเนินงานในแต่ละประเด็น
ได้ในบทที่เกี่ยวข้อง  

ความสำาคัญต่อ	ปตท.

คว
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การก�ากบัดแูลกจิการ เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมสงัคม
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10
น�ำ้ท้ิงและของเสยี

กำรจดักำรน�ำ้เชงิบรูณำกำร, 
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

กำรสร้ำงแรงจงูใจและ
รกัษำผูม้คีวำมสำมำรถ

กำรบรหิำรโครงกำร

กำรบรหิำรจัดกำร
สำยโซ่อปุทำน

กำรหำรอืกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

มลพษิทำงอำกำศ

1 2 3 4

2

3

4

องค์กรทีด่ี
ของสงัคม

กำรด�ำเนนิธุรกจิ
ทีเ่ป็นธรรม

สทิธิมนษุยชน

ควำมปลอดภยั
และอำชวีอนำมัย

ควำมมัน่คงปลอดภยัและ
กำรจดักำรภำวะวกิฤต

15

18

13

2

3
5 4

1

กำรเปลีย่นแปลง
สภำพภมูอิำกำศ

กำรก�ำกบัดแูล
ควำมย่ังยนื

ควำมรบัผดิชอบ
ต่อผลิตภณัฑ์

กำรพฒันำ
บคุลำกร

กำรวจิยั พฒันำ 
และกำรส่งเสริมนวตักรรม
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https://www.pttplc.com/th/Sustainability/SustainabilityGovernance/Sustainabilitystrategy.aspx


กลยทุธ์
องค์กร

ทิศท�งกลยุทธ์
กลุ่ม ปตท.

ปตท. ยังคงยึดม่ันในวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น 
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันน�า 
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้ 
ค่านิยม “SPIRIT+D” โดยเน้นการน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด�าเนินงาน 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ 
ปตท. ได้ก�าหนดกลยุทธ์และทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้าง 
การเติบโตอย่างย่ังยืนของทุกภาคส่วน  
ตามแนวทาง 3P ดังนี้ 

ภายใตก้ลยุทธด์า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ กลุ่ม ปตท. (PTT 
Group Clean & Green Strategy) มุง่มัน่ลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการด�าเนินงาน ร้อยละ 20 เทียบกับการด�าเนินงานตามปกติ 
ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ 
โดยเตรยีมการจะน�ากลไกราคาคารบ์อนมาใชใ้นกระบวนการตดัสนิใจ
ลงทุนภายในปี 2563 และรองรบัระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนคารบ์อน
หรือการจัดเก็บภาษีคาร์บอน รวมถึงน�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
มาประยกุต์ใช ้เพือ่ใหม้กีารพฒันานวตักรรมทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
สร้างโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้าง 
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. และสร้างคุณค่าที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในที่สุด

Do Now 

การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน 
ธรุกิจในปจัจบุนัผา่นโครงการเพิม่ผลผลิตและปรับปรงุประสิทธิภาพ 
การท�างาน เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยี โดยน�าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกภาคส่วน 
พร้อมกับการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย

Decide Now 

การขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและต่างประเทศ น�าไปสู่ 
การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคตให้เต็มศักยภาพ
ทางการเงินของกลุ่ม ปตท. 

Design Now  

การแสวงหาและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือ New S-Curve  
เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต โดยอาศัยโอกาสและ 
ความท้าทายจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกร่วมกับการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 
ของรัฐบาล    

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับ 
การพัฒนาสังคมชุมชน และประเทศชาติ  
พร้อมทั้ งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ   
ร่วมกับการด�าเนินงานตามกรอบและ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนขององคก์าร
สหประชาชาติ โดยให้ความส�าคัญกับ  
7 เป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ เป้าหมาย 
ที่  7, 8, 12, 13, 14, 15 และ 16  
ด้วยการบูรณาการการด�าเนินงานเข้ากับ 
กลยุทธ์และแผนวิสาหกิจประจ� าปี  
ของแต่ละหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสรา้ง 
การเตบิโตอย่างมสีว่นรว่มกบัทกุภาคสว่น  
เพื่อเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ  
เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน

Planet 
ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กับก�รดูแลสังคมและชุมชน

การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมและทัศนคติ ผลักดันเรื่องการก�ากับดูแล
การด�าเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of  
Conduct) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ  

Prosperity
ก�รสร้�งก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย 

People 
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ สร้�งคุณภ�พชีวิต และก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งมีส่วนร่วม 
ของสังคมและชุมชน   

การเตรียมความพร้อมขององค์กรท้ังด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีหลากหลายและการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความยืดหยุ่น จะเป็น
ส่วนชว่ยใหก้ลุ่ม ปตท. ตอบสนองการด�าเนนิธรุกจิ ควบคูกั่บการดแูลชมุชนและสังคมได้ โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
สร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท่ีดีแก่คนในสังคม เช่น การร่วมพัฒนาการศึกษาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผ่านโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คู่ขนานไปกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ  
การเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้ ผ่านร้าน Café Amazon for Chance

21

3

People PlanetProsperity

ระหวา่งกลุม่ ปตท. รวมทัง้บรูณาการ 
ระบบการก�ากับดูแลกิจการ การบริหาร 
ความเส่ียง การควบคุมภายใน และ 
การก�ากับการปฏิบัติงาน (Governance,  
Risk and Compliance: GRC) เพื่อ
ถ่ายทอดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
ควบคู่กับการสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจตามกลยุทธ์ PTT 3D อย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
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แผนธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

Prosperity

เป้าหมายการดำาเนินงาน
 ป ลู ก ฝั ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ 

 พฤติกรรมการท�างานตามแนวทาง GRC   
 และด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดี มีการประเมินการควบคุมภายใน  
 และจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 สร้างพลังร่วม โดยขยายธุรกิจทั้งในและ 

 ต่างประเทศ 
 สร้างการเติบโต ต่อยอดธุรกิจเดิมและ 

 แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่

ผลการดำาเนินงาน

การดำาเนินธุรกิจด้วย	GRC

 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ ชาญศิลป์แคมป์  
 เพือ่เสรมิสรา้งแนวคดิการด�าเนนิงานตาม GRC ใหแ้กพ่นกังาน และจดั GRC  
 สัญจรเพื่อสื่อความให้แก่หน่วยงานภายใน ปตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 ของหน่วยงานก�ากับดูแล (2nd Line of Defense) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ทบทวนและพัฒนา PTT Group Way of Conduct ฉบับที่ 2 
 ปตท. ไดรั้บรางวลัองคก์รโปรง่ใส จากคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 

 การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

Do	Now การสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโต เช่น

 กลุม่ ปตท. ด�าเนนิการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน สามารถเพิม่ผลผลติ  
 และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,802 ล้านบาท  
 กลุม่ ปตท. สร้างมลูค่าเพิม่และลดตน้ทุนจากการด�าเนนิงานร่วมกนั ภายใต ้

 โครงการ Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management  
 (PRISM) คิดเป็นมูลค่า 1,405 ล้านบาท
 ปตท. รับการประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและติดอันดับเป็น 

 สมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

Decide	Now การขยายการเติบโตในธุรกิจปัจจุบัน เช่น 

 ด�าเนินการส่วนขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 เริ่ม LNG Trading Cargo แรกส�าเร็จ และด�าเนินการต่อเนื่อง 
 GPSC ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ GLOW จากบรษัิท ENGIE เพิ่มสดัสว่นก�าลังการผลติไฟฟา้  

 จาก Inorganic Growth เป็น 2,771 MW ส่งผลให้ปัจจุบัน GPSC มีก�าลัง 
 การผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมทั้งสิ้น 5,026 MW

Design	Now การสร้างธุรกิจใหม่ เช่น
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง 

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การเภสัชกรรม และ ปตท.
 ข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart  

 Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้�ามัน พีทีที สเตชั่น ระหว่าง 
 กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ ปตท.
 ลงทุนในบริษัท InnoSpace (Thailand) ร่วมขับเคลื่อน National Platform  

 ที่มีประสิทธิภาพคล่องตัว ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรม ยกระดับ 
 สตาร์ทอัพไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป้าหมาย Thailand 4.0
 เปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) สนับสนุนอุตสาหกรรม 

 หุ่นยนต์ ผลักดันเอสเอ็มอี (SMEs) ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ดิจิทัล
 EV Charger รุ่น Normal ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานแบตเตอร่ี ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid  

 ซึ่งเป็นนวัตกรรมแบตเตอรี่ Lithium Ion ของ 24M ร่วมกับ GPSC เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และธุรกิจ Energy Storage  
 System เพื่อขยายการผลิตเชิงพาณิชย์ร่วมกันในอนาคต
 เปดิตวัจกัรยานยนตไ์ฟฟา้ตน้แบบที ่ปตท. รว่มศึกษาและพฒันากบั บริษัท  

 อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ากัด และขยายโอกาสสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 ลงทุนกองทุนด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพิ่ม 1 กองทุน เป็น  

 7 กองทุน และ 2 บริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา 
 ธุรกิจเดิมหรือต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่

การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ 
 ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้ านการปรับสมดุลและ 
 พัฒนาระบบการบริหาร 
 จัดการภาครัฐ

โลโก้เป้าประสงค์ท่ีแสดงในรายงานน้ีดาวน์โหลด
จาก https://www.globalgoals.org/resources
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เป้าหมายการดำาเนินงาน
เตรยีมความพรอ้มองคก์รรองรบัการด�าเนนิงาน
ในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการสร้างการ
เตบิโตแก่ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทุกกลุม่อยา่งยัง่ยนื

เป้าหมายการดำาเนินงาน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. 
ลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการด�าเนินงานปกติ
ภายในปี 2573

ผลการดำาเนินงาน
 พัฒนาทักษะเดิมของพนักงานให้มีความแข็งแกร่ง (Upskill) และสร้างทักษะ 

 ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน (Reskill) เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ของ ปตท.
 พฒันาพนกังานใหม้คีวามสามารถดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม 

 ผ่านโครงการ PTT Tech Savvy Agent และการประกวด PTT Group  
 Innovation Awards อย่างต่อเนื่อง
 ร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

 ภาคตะวันออก (EECi) เพือ่เปน็ศนูยก์ลางการวจิยัและพฒันานวตักรรม 
 ของประเทศ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตามแผนงาน โดย ณ สิน้ป ี2562  
 มคีวามกา้วหน้าโครงการรอ้ยละ 59.14 ท้ังนีโ้ครงสร้างพืน้ฐานและอาคาร 
 ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการในปี 2563
 พฒันาศกัยภาพของนกัวทิยาศาสตรแ์ละเยาวชนไทยดว้ยวทิยาศาสตร ์

 และเทคโนโลย ีผา่นสถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) และโรงเรยีนก�าเนดิวทิย ์ 
 (KVIS) โดย Nature Index จัดอันดับให้ VISTEC เป็นที่ 1 ของไทยและ 
 เปน็อนัดบัที ่3 ของอาเซยีนในดา้นวทิยาศาสตรเ์คม ีและนกัเรยีนจาก KVIS  
 รุ่นที่ 1 สามารถสร้างผลงานวิจัยได้ 35 เรื่อง และรุ่น 2 สร้างผลงานวิจัย 
 ได้ 32 เรื่อง
 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตรและพลังงาน 

 ชุมชน เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี  
 ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีจากงานวิจัยผ่านห้องเรียนรู้ธรรมชาติของ 
 ศนูยป์า่เรยีนรูว้งัจนัทร ์สถาบนัปลกูปา่ และระบบนเิวศ ปตท. สูช่มุชนและ 
 เครอืขา่ยกว่า 200 คน และบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการพัฒนา 
 พลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ ต�าบลป่ายุบใน  
 อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นต้น
 โครงการวสิาหกจิเพือ่สงัคม เปดิ Café Amazon for Chance เพือ่สรา้งโอกาส 

 ให้ผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงอายุเข้าท�างาน ขยายรวม 6 สาขา  
 และจัดหาเมล็ดกาแฟผ่านโครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน โดยมี 
 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 40 ครัวเรือน สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเฉลี่ย  
 30,000 บาทตอ่ปตีอ่ครวัเรอืน คดิเปน็เงนิกว่า 1.2 ล้านบาท และชว่ยเหลอื 
 รับซ้ือกาแฟกะลาจ�านวน 69.5 ตัน จากเกษตรกรเพ่ิมเติมอีก 76 ครัวเรือน

ผลการดำาเนินงาน
 ในปี 2562 ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังทางตรง 

 และทางอ้อมของกลุม่ ปตท. เปน็ไปตามเปา้หมายทีไ่มเ่กนิ 39.4 ลา้นตนั 
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ  

 ผ่านโครงการเพื่อสังคม เช่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 400 ไร่ใน 6 ต�าบล 
 ของคุง้บางกะเจา้อยา่งตอ่เนือ่ง การดแูลรกัษาโครงการปลกูปา่ 1 ลา้นไร ่ 
 โครงการพลังงานทดแทนและพลังงานชีวภาพส�าหรับชุมชน รวมถึง 
 การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลด 
 การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก ไดแ้ก ่น้�ามนัเบนซนิ แกส๊โซฮอล ์91, 95, E20,  
 E85 และน้�ามันไบโอดีเซล B10, B20 เป็นต้น
 เปิด Café Amazon สาขาพทีที ีสเตชัน่ สามยา่น ภายใตแ้นวคดิ Circular  

 Living โดยวัสดุที่ใช้ตกแต่งในร้านมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลิตภัณฑ์ 
 แปรรูปจากขยะรีไซเคิล

การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ 
 ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
 ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ 
 ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
 ส่ิงแวดล้อม 
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การสร้างคณุค่าสูค่วามยัง่ยนื 

•	จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�	
28,562,996,250 หุ้น

•	ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร	2,336,155	
ล้านบาท ในปี 2561

•	กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนค่�เส่ือมร�ค�		
 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 
 351,397 ล้านบาท ในปี 2561

ปัจจัยนำาเข้า การสร้างคุณค่าเพิ่ม

แนวโน้ม
และทิศทาง

การเปลี่ยนแปลง
ของโลก

ความเสี่ยง
และโอกาสใหม่
ที่เกิดขึ้น	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุน

•	ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร	2,219,739	ล้�นบ�ท	

•	กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนค่�เสื่อมร�ค�		
 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้  288,972 ล้านบาท

•	อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
 ก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน 
 และภาษีเงินได้  1.14 ล้านบาท

•	กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น	3.20	บ�ทต่อหุ้น

•	ก�รจ่�ยภ�ษีเงินได้	32,989	ล�้นบ�ท

•	พัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้	22	ร�ยก�ร	
 และยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 24 ฉบับ 

•	ร�ยได้จ�กผลง�นวิจัยและพัฒน�ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	
ประมาณ 1,415.4 ล้านบาท

ประเทศ ผู้ถือหุ้น พนักงาน

ประเทศ ผู้ถือหุ้น พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ประเทศ

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

สังคมชุมชน

ทุกกลุ่ม

สังคมชุมชน

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

สังคมชุมชน

ทุกกลุ่ม

•	ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนด้�นทรัพย�กรมนุษย์	221	เท่�

•	คะแนนคว�มผูกพันของพนักง�น	ร้อยละ	78

•	อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�น	
 พนักงานชาย 1.32 พนักงานหญิง 2.03

•	อัตร�ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง	ร้อยละ	100

•	สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบพ้ืนท่ีประกอบก�รร้อยละ	100

•	คว�มผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	83	คะแนน

•	ไม่มีประเด็นก�รขัดแย้งกับชุมชน

•	ก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจกท�งตรง	(Scope	1)	
 29.71 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•	ก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจกท�งตรง	(Scope	2)	
 1.32 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•	ปริม�ณน้ำ�ที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่และใช้ซ้ำ�	
 10.37 ล้านลูกบาศก์เมตร

•	พื้นที่ปลูกป่�ในโครงก�รป่�ถ�วรเฉลิมพระเกียรติ
 จ�านวน 1 ล้านไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
 ได้เฉลี่ย 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  
 คิดมูลค่าผลประโยชน์จากป่าได้กว่า 280 ล้านบาทต่อปี

ก�รเป็นฐ�นคว�มมั่นคงให้แก่ภ�คเศรษฐกิจและสังคม
ให้เติบโตอย่�งแข็งแรงและยั่งยืน

ก�รทำ�ธุรกิจควบคู่กับก�รดูแลชุมชนและสังคม  

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม

การดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.

ทุนทาง
การเงิน

•	สถ�นที่ผลิตและวิจัย	
•	โครงสร้�งพื้นฐ�น	เช่น	
 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และคลังปิโตรเลียม เป็นต้น
•	โรงแยกก๊�ซธรรมช�ติ	จำ�นวน	6	หน่วย	
 ก�าลังการผลิตรวม 2,870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
•	โครงข่�ยท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติ	 

ระยะทางรวมประมาณ 4,772 กิโลเมตร

ทุนทาง
การผลิต

•	ทรัพย�กรธรรมช�ติทั้งแบบที่หมุนเวียนได้
และหมุนเวียนไม่ได้ 

•	งบประม�ณก�รลงทุน
 ด้านสิ่งแวดล้อม 403 ล้านบาท 

ทุนทาง
ส่ิงแวดล้อม	 

•	ทรัพย์สินท�งปัญญ�	
•	เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์	นวัตกรรม
 และแนวคิดริเริ่มอื่นๆ 
•	งบประม�ณก�รวิจัย	668	ล้�นบ�ท

ทุนทาง
ปัญญา

•	คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง	ปตท.	
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
•	ภ�พลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร	
•	งบประม�ณก�รลงทุนท�งสังคม	1,404.50		ล้�นบ�ท
•	คว�มร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุนทาง
สังคม

•	จำ�นวนพนักง�น	ปตท.	3,578	คน
•	ทักษะและประสบก�รณ์ของบุคล�กรองค์กร	

คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 
•	ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหาร
 และพนักงาน 72.62 ชั่วโมง
•	ค่�ใช้จ่�ยอบรมของผู้บริห�รและพนักง�น

เฉลี่ย 53,462 บาทต่อคน
•	จำ�นวนผู้บริห�รและพนักง�นหญิงต่อจำ�นวน

พนักงานท้ังหมด ร้อยละ 38.04

ทุนด้าน
บุคลากร

PTT  Strategy: 

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซหุงต้ม

ปิโตรเคมี

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊�ซธรรมช�ติ

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม
ขั้นปล�ย

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
และวิศวกรรมProsperity

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย

People 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สร้างคุณภาพชีวิต	
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม

Planet 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน
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การก�กบั
ดแูล

การกำากับดูแลองค์กร	

บทบาทของคณะกรรมการ	ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. ได้รับการแต่งต้ังโดยผู้ถือหุ้น มีบทบาทส�าคัญ 
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายที่ส�าคัญ 
ขององค์กรซึ่งต้องพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงครอบคลุม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของฝา่ยจดัการ 

ผ่านการรายงานผลการด�าเนินการในท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท.  
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีกระบวนการในการติดตาม 
การลงทุนของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตาม 
การด�าเนนิงานดา้นตา่งๆ ผา่นทีป่ระชมุคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง  
จ�านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  

โอกาสและความท้าทาย	
การยดึมัน่และปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิอยา่งเครง่ครดั รวมถงึการปฏบิตัติาม 
หลกัเกณฑข์องการก�ากับดูแลกจิการที่ด ีเช่น หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หลักการและแนวทางก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติ 
และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งได้ปรับปรุงตาม 
พระราชบญัญตักิารพฒันาการก�ากบัดแูลและบรหิารรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมและบรบิท
ในการด�าเนินธุรกิจ การแข่งขันและนโยบายของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความท้าทายที่ส�าคัญของคณะกรรมการ 
ปตท. ที่ต้องประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการรักษาความสมดุล 
ท้ังในฐานะรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน นอกจากน้ี ปตท. ยังมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการดังกล่าวเป็นระบบบริหารจัดการ 
ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป็นองค์กรที่ด�าเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป้าหมายต่างๆ นี้จะเป็นแรงผลักดันให้ ปตท. มีการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ดังน้ัน การก�ากับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
ของคณะกรรมการ ปตท. นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสและความท้าทายส�าหรับ ปตท. ในการสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้  
ความเชีย่วชาญ ทักษะวชิาชพี และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพื่อสง่เสรมิให ้บรรลวุสิยัทัศนใ์นการเปน็บรษิทัพลงังานไทย
ข้ามชาติชั้นน�าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยั่งยืน 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

การกำากับดูแลกิจการ
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ูแลคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อช่วย 
กล่ันกรองงานท่ีมีความส�าคัญอย่างรอบคอบ ขับเคล่ือนให้ด�าเนินการ 
ตามกลยุทธ์และกรอบนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิล สรา้งศักยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ตลอดจน 
ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ ดูแล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น จากความท้าทายในการสรรหากรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์เพื่อตอบรับธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่มี  
การเติบโตและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาจึงใช้ 
หลักการวิเคราะห์ทักษะของคณะกรรมการ และฐานข้อมูลกรรมการ 
ของกระทรวงการคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการ  
อีกทั้งยังทบทวนทักษะของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคุณสมบัติ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา 

คณะกรรมการ ปตท. ได้ประกาศนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
และมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท�าหน้าที่ 
พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารจัดการความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ GRC อย่างจริงจัง  
โดยมคีณะกรรมการจดัการการก�ากับดแูล การบรหิารความเสี่ยง  
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร  
(Governance, Risk and Compliance Management Committee:  
GRCMC) ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�ากับดูแลองค์กร
และกิจการสัมพันธ์เป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ตอบสนองต่อ
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานเพื่อปลูกฝัง ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต ท�าหนา้ทีจ่ดัท�าแผนกลยทุธก์ารก�ากบัดแูล 
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ผ่านการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท.  
ตามล�าดับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ และรณรงค์ 

สร้างจิตส�านึก ความรับผิดชอบ ตามแนวคิดการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า 
และผู้เกี่ยวข้อง 

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม	ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ
ของกลุ่ม ปตท. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จงึปรับปรุงนโยบาย 
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. แบ่งเป็น กลุ่มนโยบายที่ให้
ทุกบริษัทด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มนโยบาย 
ที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความย่ังยืน 
เพื่อเป็นกรอบและเป็นกลไกในการก�ากบัดูแลนโยบายและบรหิาร
จัดการบริษัทในกลุ่ม ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน โดยการบรหิาร 
จัดการแบบกลุ่มนี้มี ลักษณะการก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น  
ทีถ่า่ยทอดแนวทางบรหิารจัดการครอบคลุมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  
และสิ่งแวดล้อมสู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรง และบริษัทนั้น
ต้องจัดท�าแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่มไปยังบริษัทที่ตน 
ถือหุ้นตามล�าดับ นอกจากนี้ ปตท. ยังก�าหนดให้มีตัวชี้วัด 
การปฏบิตังิานและรายงานผลการด�าเนนิงานตอ่ฝา่ยจดัการและ
คณะกรรมการบรษิทั และรายงานกลับมาที ่ปตท. อยา่งสม่�าเสมอ 
เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินงาน รวมถึง 
จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะ 
เพือ่ใชป้รบัปรงุแนวทางการบรหิารแบบกลุม่ตอ่ไป การด�าเนนิงาน
ตามแนวทางบรหิารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. จะท�าใหก้ารด�าเนนิงาน 
เปน็เอกภาพ เกิดพลงัรว่ม เสริมสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็
ในการแข่งขันในระดับสากล เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกัน
อย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ติดตามสรุปผลการด�าเนินงานโดยละเอียดของคณะกรรมการ 
ปตท. ได้ท่ีรายงานประจ�าปี 2562 หรืออ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน เลือก การก�ากับดูแลความย่ังยืน 
และ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
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ด้านการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้มี 
การปรับปรุงข้อก�าหนดว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
การทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 
และแนวปฏบิตัใินการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กับการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ โดยเปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(Whistleblowing) ไว ้3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่เวบ็ไซต ์www.pttplc.com 
อีเมล pttvoice@pttplc.com และทางจดหมาย เพื่อให้พนักงาน 
คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนและ 
แจง้เบาะแสการทจุรติไดส้ะดวก รวดเรว็ โดยมศีนูยก์ลางรับแจ้ง
เบาะแส ติดตามเรื่อง ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม 
แกผู่ร้อ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน หรอืผูใ้ห้ความรว่มมอืในการใหข้อ้มลู 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติภายในองคก์ร รายงานผลการสอบสวน 
ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง แจ้งผลการด�าเนินงาน 
ต่อผู้เกี่ยวข้อง และในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และ 
การสอบสวนทางวินัยนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วย
ทรัพยากรบุคคล โดยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบจะด�าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
และสอบสวนทางวินัยโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน
จากสายงานตา่งๆ ได้แก ่ส�านกัตรวจสอบภายใน ส�านกักฎหมาย 

การต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชัน	และความโปร่งใส

ปตท. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและความโปรง่ใสในการก�ากบัดแูล การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รัปชนั 
รวมถงึการปฏบัิตติามนโยบายงดรบัของขวญัในทกุเทศกาล (No Gift Policy) โดยมกีารพฒันาระบบ กลไก และมาตรการก�ากบัดแูล 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ให้ความส�าคัญกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ ด้านการรักษาความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ก�าหนดให้ 
มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีที่ส่งให้แก่ ก.ล.ต. พิจารณาเป็นประจ�า
ทุกปี นอกจากนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ ปตท. นั้น มีการก�าหนดและสื่อสาร
เกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนที่ได้รับในรายงานประจ�าปี และหากพบรายการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการแก้ไข อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบดิจิทัล 
เพื่อเป็นเครื่องมือให้พนักงานแสดงความโปร่งใสตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) ได้แก่ ระบบการรายงานการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหา 
การใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) และระบบการรายงานการรบัของขวญั ทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ตามนโยบาย 
งดรับของขวัญ เพื่อให้พนักงานรายงานกรณีที่ต้องรับของขวัญและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ โดย ปตท. จะรวบรวมของขวัญ 
ดังกล่าวไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืน 
เลือก การก�ากับดูแลความยั่งยืน และ การปฏิบัติที่เป็นธรรม 

สายงานทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการ 
การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริง 
และการสอบสวนทางวินัยเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

ในปี 2562 ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ทจุรติเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง และการปฏบิตังิาน รวม 21 เรือ่ง  
แต่เมื่อพิจารณาตามกระบวนการแล้วพบว่า 16 เรื่องไม่พบ 
มูลเหตุทุจริต อีก 5 เรื่องอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบหรือค�าสั่งของ ปตท. 
นอกจากนี้  ยังพบการกระท�าที่ เป็นความผิดทางวินัยของ
พนักงาน อันเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
รวม 2 กรณี ซึ่งเกิดจากการกระท�าโดยประมาท การปกปิด 
ขอ้เทจ็จริง การฝา่ฝนืกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค�าสัง่ของ ปตท. 
และการเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า อันเป็นเหตุให้ ปตท. ต้อง 
ได้รับความเสียหาย ซึ่ง ปตท. ได้สืบสวน สอบสวน และลงโทษ  
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว

ร้อยละของบุคลากรที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายระยะยาว
ไม่พบร�ยก�ร
คว�มขัดแย้ง
ที่มีนัยสำ�คัญ

100 100 100 100

ผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคล�กรร�ยง�น
คว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์
ครบถ้วน

2562 2561 2560 2559
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ความเส่ียงของโครงการท่ีส�าคัญ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
และสถานีรบัจา่ยกา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) 
ของบรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจ�ากดั และการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท 
โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส

ปัจจุบัน ปตท. ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และโอกาส โดยวิเคราะห์ความเส่ียงจากปัจจัยภายในของกลุ่มธุรกิจ  
หน่วยธุรกจิ และสายงานสนับสนุนส�านักงานใหญ ่เพื่อใหท้ราบถงึ 
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 
ท่ีมาจากการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค รวมถึงสถานการณ์ 
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรทั้งในเชิงบวกและลบ  
และเพิ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสากล โดยระบุปัจจัย 
ความเสี่ยงหลักและปัจจัยที่เป็นโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
ในระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อน�าเข้ากระบวนการจัดท�า 
แผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมก�าหนดผู้ที่มี 
หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง และบูรณาการกับ 
แผนวิสาหกิจเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท.  
ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ัวท้ังองค์กรต่อไป นอกจากนี้  
ยงัไดม้กีารจดัท�าแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ทีส่อดคลอ้ง 
ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ท�าให้ ปตท.  
ยังคงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 อย่าง 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2562 ได้พัฒนาระบบดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจรองรับ
กรณเีกดิเหตกุารณฉ์กุเฉนิและภาวะวกิฤตให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง	

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน เลือก 
การก�ากับดูแลความย่ังยืน และ การบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤต

บทบาทของคณะกรรมการ	ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
องค์กรสนับสนุนการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยในป ี2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
องค์กรก�าหนดให้มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นการบริหารจัดการ 
เพือ่ลดโอกาสเกดิเหตกุารณ ์และมมีาตรการเชงิรบัดว้ยการจดัท�า 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ต่างๆ อย่าง 
ครบถ้วน พจิารณาผลกระทบจากแผนธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
และน�ามาจดัท�าแผนงานเพื่อลดผลกระทบตามรปูแบบการบรหิาร 
จัดการทีเ่หมาะสม พจิารณาและให้ขอ้คดิเหน็วาระโครงการลงทนุ 
ขนาดใหญแ่ละสญัญาทีม่ภีาระผกูพนัในระยะยาว มคีวามซบัซอ้น 
เชิงธุรกิจ และมีความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยส�าคัญ  
พิจารณากล่ันกรองรายการความเส่ียงองค์กรประจ�าปี โดยให้มี 
การบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
องค์กรควบคู่ไปกับการจัดท�าแผนวิสาหกิจ เพือ่ใหม้ีความชดัเจน  
สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ  
มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และติดตามการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยก�าหนดให้มี 
ตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึง 
การวดัประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่ง และใหข้อ้เสนอแนะ 
แกฝ่า่ยจัดการในการทบทวนแผนบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้ง 
กับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมี 
การรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

นอกจากน้ียังมีการจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
ให้แก่คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์กร และปฐมนิเทศเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ที่เข้ารับต�าแหน่ง  
รวมถงึคณะกรรมการ ปตท. ยงัไดเ้ขา้รว่มตรวจเยีย่มกจิการบรษิทั 
กลุ่ม ปตท. เพื่อรับฟังข้อมูลการด�าเนินงาน และการบริหาร 
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การบริหารจัดการการควบคุมภายใน

แผนการด�าเนินงานการควบคุมภายในประจ�าปี ประกอบด้วย 
การประเมนิการควบคมุภายในทีไ่ดบ้รูณาการรว่มกบัการประเมนิ 
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแล  
GRC ในระดับ 2nd Line of Defense ซึ่งทุกหน่วยงานจะประเมิน 
การควบคุมภายในในกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนนุ  
และร่วมมือกับ 3rd Line of Defense ในการให้ข้อมูลเพื่อ 
คัดเลือกกระบวนการที่ส�าคัญน�ามาประเมินโดยมุ่งเน้นให้ 
องค์กรมีการบูรณาการในระดับกระบวนการเพื่อตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ผลประเมนิการควบคมุภายในแสดงใหเ้หน็วา่ ปตท. มกีารควบคมุ
ภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมกบัประเดน็ความเสีย่ง และมกีารปฏบิตั ิ
ตามมาตรการควบคุมภายในอย่างสม่�าเสมอ พร้อมทั้งมี  
การตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการควบคมุอย่างตอ่เนือ่ง  
ซึ่งผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี 2562 ที่รายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบประเมนิวา่ระบบการควบคมุภายในของ  
ปตท. มคีวามเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล 
ท่ีม่ันใจได้ว่า ปตท. จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด�าเนินการ  
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน 
บทบาทของคณะกรรมการ	ปตท.

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สร้างความมัน่ใจแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การด�าเนนิงานของ  
ปตท. ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อถือได้  
รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  
โดยก�าหนดให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอเหมาะสมกับระดับความเส่ียง 
ท่ีประเมินได้ โดยให้ความส�าคัญกับการประเมินการควบคุมภายใน 
ทัง้ระดบัองคก์รและระดบักระบวนการทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากลเรื่องการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) รวมถึงแนวทาง 
การก�าหนดมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมของ ป.ป.ช. ทัง้นี ้
ปตท. ได้จัดท�าสรุปการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการจัดการ ปตท. ได้มอบหมายให้ GRCMC มีอ�านาจ
หน้าที่ในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเกี่ยวกับ 
การควบคมุภายใน โดยมกีารพจิารณาแผนและผลการด�าเนนิงาน 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และให้มีการประสานงาน 
ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบในการจัดท�าแผนงานเพื่อให้เกิด 
การบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานก�ากบัดูแล (2nd Line of Defense)  
และหน่วยงานตรวจสอบ (3rd Line of Defense) เพื่อส่งเสริม 
ให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม รัดกุม  
ลดความซ้�าซ้อนของการประเมินในระดับปฏิบัติการ (1st Line  
of Defense)

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อรู้จักกับ ปตท.  
เลือก การตรวจสอบภายใน 
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ก
ารก

ำ�ก
ับ
ด
ูแลการเสริมสร้างวัฒนธรรม	GRC

การประยกุตใ์ช้หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท. มีการพัฒนายกระดับ และ
บูรณาการเข้ากับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร พร้อมท้ัง
สือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
ในหลกัการ GRC และน�าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้

•	 ก�รอบรมเร่ืองจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 
เช่น การอบรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
การทุจริตแก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ  
การอบรมพนักงานทุกระดับผ่านหลักสูตรเสริมสร้างทัศนคติ 
ทางบวกและปรับกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตรเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้เชิงจริยธรรม และการอบรมในระบบ  
CG E-Learning เพื่อให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษา 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินธุรกิจด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์ 
จ�าลองต่างๆ และการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 
ของพนักงานก่อนและหลังการอบรม

•	 GRC	Camp	เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข�้ใจเกี่ยวกับ	 
GRC เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมน�าไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่ 
เพื่อนร่วมงาน

•	 ก�รสือ่คว�ม	GRC	ผ�่นก�รประชมุระดบัต�่งๆ	ของส�ยง�น	 
และการสื่อความให้แก่พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานด้าน GRC และการต่อต้านการทุจริต
คอร์ รัปชัน และส่งเสริมการด�าเนินงานตามค่านิยม 
SPIRIT+D 

•	 PTT	Group	CG	Day	เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์	ส่งเสริม	และ
เผยแพรก่ารด�าเนนิงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท 
ในกลุ่ม ปตท. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงหน่วยงาน 
ภายนอก เช่น ผู้แทนจาก ต.ล.ท. ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มูลนิธิเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้ง 
คู่ค้า ลูกค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
กลุ่ม ปตท. โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 661 คน

•	 ส่งเสริมก�รเรียนรู้และเผยแพร่คว�มรู้ในก�รบริห�ร 
ความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยจัดอบรม
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เช่น คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยง ผ่านระบบจัดเก็บองค์ความรู้ และในอนาคต
จะมีแผนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ 
E-Learning เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

CG

เป้าหมาย 
2563

2562 

2561 

2560

2559 95.49 87.46

97.08 91.43

89.28 85.20

92.71 87.20

95 90

ความเข้าใจเรื่อง	CG	
ของพนักงาน

ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อการสื่อความ	CG
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เศรษฐกจิ 

โอกาสและความท้าทาย 
กระแสความต้องการใช้พลังงานสะอาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปตท. ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหาและจัดส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำาไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
นอกจากนั้น ปตท. ยังแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและการขนส่ง เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม  
สรา้งการเตบิโต เพิม่รายได้และความมัง่ค่ังทางเศรษฐกจิใหแ้กป่ระเทศด้วยการชำาระภาษแีละเงนิปันผลแกภ่าครัฐ อกีท้ัง
ยังเป็นการช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงานแล้ว  
ยงัชว่ยใหเ้กิดการพฒันาอตุสาหกรรม และตอ่ยอดหว่งโซค่ณุคา่ของอตุสาหกรรมพลงังาน ทำาใหน้กัลงทนุทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศม่ันใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างต่อเน่ือง 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

การลงทุนในโครงการที่สำาคัญเป็นการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน โดยมีก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดที่สำาคัญ 
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ นบัตัง้แตก่ารสำารวจและขดุเจาะ เพื่อหา 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่แหล่งบงกช และเอราวัณที่เติบโต
และขยายไปสู่การจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งจากในประเทศและ 
ตา่งประเทศ ดว้ยความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้ง การวางแผนรองรบัการจดัหากา๊ซธรรมชาตใินรูปแบบ 
กา๊ซธรรมชาติเหลวใหม้ีปริมาณเพียงพอ พร้อมทัง้ขยายโครงการ
ทา่เทยีบเรอืและสถานรีบัจา่ยกา๊ซธรรมชาตเิหลว ที่บ้านหนองแฟบ  
จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการนำาเข้า 7.5 ล้านตันต่อปี โดยมี 
เป้าหมายการรองรับได้รวม 19 ล้านตันในปี 2565 ทั้งนี้ โครงการนี้ 
เป็นโครงการข้อตกลงคุณธรรมที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่โปร่งใสและมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้
พัฒนาโครงการ Regional LNG Hub ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศไทย ให้เป็นตลาด 
ท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายมาทำาการซ้ือขายแลกเปล่ียนก๊าซธรรมชาติเหลว
ระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานของ LNG Terminal  
ที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน หรือ Thailand 
Energy Hub และปฏิรูปประเทศด้านพลังงานตามนโยบายของ
ภาครฐั ทัง้นีโ้ครงการนี้ไดร้บัการบรรจเุขา้ร่วมในโครงการทดสอบ
นวตักรรมทีน่ำาเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน 

(Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) ของ 
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อีกด้วย นอกจากนี้  
ยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อาทิ  
การร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและ 
วตัถุดบิอืน่ๆ สำาหรับกลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิ่มความสามารถ 
ในการขนส่งทางเรือและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนีก้ารปรับลดมลพษิจากการขนสง่ทางทะเลโดยองคก์าร
ทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) ที่กำาหนดให้เรือขนส่งระหว่างประเทศทุกชนิดใช้เชื้อเพลิง
สะอาดทีม่ปีรมิาณกำามะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 จากเดมิทีร้่อยละ 3.5  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ธุรกิจการกล่ันน้ำามันต้อง 
ปรับตัวตามความต้องการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นโอกาสจากมาตรการ
ดังกล่าว จึงได้ปรับกลยุทธ์การค้าน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป
ที่สะอาด อาทิ การเพิ่มการนำาเข้าน้ำามันดิบจากสหรัฐอเมริกา 
และลดการพึ่งพาน้ำามันจากกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการปรับตัวที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกแล้ว ยังลด
ผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมือง 
ในตะวันออกกลางอีกด้วย

การเติบโตทางธุรกิจ 
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สร้างการเติบโตในอนาคต

กลยุทธ์ด้านการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย (Prosperity) ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือ New S-Curve ซึ่งจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วตามทิศทางและแนวโน้ม
ตา่งๆ ของโลก มกีารพจิารณาโอกาสการลงทนุทัง้จากกระบวนการภายในและจากปัจจัยภายนอก อาท ิผลงานวจัิยทางด้านเทคโนโลย ี
และนวตักรรมใหม่ๆ  ของสถาบนันวตักรรม ปตท. ซึ่งได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองงานวจิยัแลว้ รวมถงึผลงานวจิยัของสถาบนัวทิยสริเิมธ ี
หรือจากการเข้าร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้อาจเกิดจากนโยบายภาครัฐที่เห็น
โอกาสในการควบรวมกิจการ (M&A) การท�ากิจการร่วมค้า (JV) กับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ และจากการลงทุนในธุรกิจร่วมลงทุนและ
สตาร์ทอัพ ท้ังน้ี หากพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจ จะน�าเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นผู้กล่ันกรอง  
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การลงทนุในธรุกจิใหม่นัน้ๆ จะสร้างการเตบิโตอยา่งย่ังยนืใหแ้ก ่ปตท. โดยมธีรุกจิเทคโนโลยแีละวศิวกรรม และกลุม่ธรุกจิ 
ปิโตรเลียมขั้นปลายเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ และมีสถาบันนวัตกรรม ปตท. เป็นแกนน�าในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อสร้างรากฐานการเตบิโตใหแ้ก่กลุม่ ปตท. ในอนาคต ทัง้นี ้ปตท. พรอ้มแสวงหาโอกาสในการพฒันา New S-Curve 
ใน 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีสุ ขภาพและชีวิตความเป็นอ ยู่ที่ ดี  
ปตท. จึงร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
อาทิ องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ ในการศึกษาและร่วมลงทุนเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศให้มี
คุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสมต่อไป

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงในกลุ่มหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์ 

ธุรกิจด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และยงัเปน็ 1 ใน 5 อตุสาหกรรม
ใหม่ที่จะเป็น New S-Curve ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงจัดตั้งโครงการ 
โรโบติกส์ เอไอ แอนด์ อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น เพื่อรับผิดชอบในการแสวงหาโอกาส
เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกลุ่มของหุ่นยนต์และปัญญา
ประดิษฐ์โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
ธุรกิจดังกล่าวอย่างครบวงจร 

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
การพัฒนาโครงการ EECi ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของงานวิจัย
และนวตักรรม ถือเปน็กา้วแรกในการพฒันา
ธุรกจิอสงัหารมิทรัพยด้์านเมอืงอจัฉรยิะ หรอื
สมาร์ทซิตี้ ทั้งนี้ ปตท. ยังแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสมาร์ทซิตี้
และโลจสิตกิสใ์นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพอืน่ๆ อาท ิ
การพัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟและแนวรถไฟฟ้า ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 
และพันธมิตร

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับห่วงโซ่คุณค่าด้านไฟฟ้า 

กรอบกลยุทธ์ท่ีจะเป็นผู้ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้า อาทิ เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างลอยน้�า ตลอดจน 
การเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาด้านพลังงาน และยังมีเป้าหมาย 
ท่ีจะเป็นผู้น�าในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจ
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ผ่านความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมทุนท่ีมีศักยภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ จักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ “อีทราน คราฟ” 
(ETRAN KRAF) ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ปตท. 
และบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ากัด นอกจากน้ี ยังได้
มีการพัฒนาระบบการอัดประจุไฟฟ้าร่วมกับสถาบัน 
นวัตกรรม ปตท. ซ่ึงได้พัฒนา EV Charger แล้วเสร็จ  
3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่น ECO ขนาด 3.5 กิโลวัตต์  
รุ่น Normal ขนาด 7 กิโลวัตต์ และได้รับการรับรอง 
ขึน้บัญชีนวัตกรรมแล้ว และรุ่น Smart ซ่ึงมีขนาด  
7 กิโลวัตต์ และสามารถจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้  
โดยทุกรุ่นได้ท�าการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว 
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การบริหารโครงการ	

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

โอกาสและความท้าทาย	
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึงและ 
ส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อันจะ
น�าไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ปตท. จงึด�าเนนิโครงขา่ยระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ
ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
ก๊าซธรรมชาติของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ(กพช.) ทัง้นี้ การด�าเนนิโครงการขนาดใหญ ่
ต่างๆ อาจมีท้ังผู้ท่ียอมรับและผู้ท่ีมีความเห็นแตกต่าง  
ดงัน้ัน หนึง่ในความทา้ทายของ ปตท. คอื การสรา้ง 
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางการด�าเนนิงาน ตัง้แตก่อ่น ระหวา่ง และ
ภายหลังการด�าเนินโครงการ เพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของ ปตท. และประโยชน์โดยรวม
ของประเทศ นอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสร้างโอกาสให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขนาดใหญ่ในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี  
2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตบินบก เสน้ที ่5 และ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดัน 
ก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ 6 ไปยังจังหวัดราชบุรี โดยมี 
รายละเอียดการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

ผลการบริหารจัดการโครงการ

ในระหว่างการด�าเนินโครงการอาจมีผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การด�าเนินงาน ปตท. จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟัง
ความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเปน็ระบบ ผ่านศนูย์รบัเรื่อง
รอ้งเรยีนในพืน้ทีข่องแต่ละโครงการเพือ่แกไ้ขปญัหาในเบือ้งตน้ 
และยังสามารถรอ้งเรยีนผา่นทางชอ่งทาง PTT Contact Center 
1365 ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะวเิคราะหห์าสาเหตุ ด�าเนนิการแก้ไขและปอ้งกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิ
เหตุการณ์ซ้�า ก่อนแจ้งผลการด�าเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน  
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับและติดตาม 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในระยะก่อสร้างในระดับจังหวัดและอ�าเภอ ประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้น�าชุมชน ซึ่งมีหน้าที่
ก�ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาท่ีเก่ียวกับการด�าเนินโครงการ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน 
ตามขั้นตอนของการจัดการข้อร้องเรียน พร้อมท้ังติดตาม 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการด�าเนินโครงการก่อนเสร็จ
สิ้นโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินโครงการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. และประเทศ นอกจากโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการข้างต้นที่ได้มีการจัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการประเมิน
ผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพก่อนเริ่มด�าเนินโครงการแล้ว 
ในส่วนของโครงการอื่นๆ ที่ส�าคัญ ปตท. ได้ศึกษาและจัดท�า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก�าหนดครบถ้วน  
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
(สผ.) และขอเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่กรมธุรกิจ
พลังงาน (ธพ.) 

0

0

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก	เส้นที่	5

ระยะท�ง 

415
กิโลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่

(ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทร� ปร�จีนบุรี 
กรุงเทพมห�นคร ปทุมธ�นี 
พระนครศรีอยุธย� และนนทบุรี) 

104 
ตำ�บล 

8 
จังหวัด 

29 
อำ�เภอ

คะแนนก�รประเมิน
คว�มผูกพัน

3.97

กำ�หนดแล้วเสร็จ 

2564
ก�รดำ�เนินง�น
ในปัจจุบัน
ระยะก่อสร้�ง 

เป้�หม�ย 

3.5

ระยะท�ง 

119
กิโลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่

(นนทบุรี  นครปฐม  ร�ชบุรี และ
ก�ญจนบุรี)

38 
ตำ�บล 

4 
จังหวัด 

8 
อำ�เภอ

คะแนนก�รประเมิน
คว�มผูกพัน

4.0

กำ�หนดแล้วเสร็จ 

2563
ก�รดำ�เนินง�น
ในปัจจุบัน
ระยะก่อสร้�ง 

เป้�หม�ย 

3.5

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ
ราชบุรี-วังน้อยที่	6	ไปยังจังหวัดราชบุรี

100

100

ก�รควบคุม ติดต�ม
ตรวจสอบให้มีก�รปฏิบัติ

ต�มม�ตรก�ร
ด้�นส่ิงแวดล้อม

ก�รให้ข้อมูลและคว�มเช่ือม่ันต่อโครงก�ร

ก�รรับทร�บข้อมูล
โครงก�ร

ก�รยอมรับ
โครงก�ร

ผลการดำาเนินงาน
ปี	2562

เป้าหมาย
ปี	2562

92.28

≥60

68.38

≥60

ก�รสร้�ง
ก�รมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกโครงก�ร

100

100

จำ�นวนข้อร้องเรียน
จ�กชุมชนและ

ก�รโยกย้�ยถ่ินฐ�น

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน 
เลือก มิติด้านเศรษฐกิจ และ การบริหารโครงการ

(ร้อยละ)
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การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	

โอกาสและความท้าทาย	
ปตท. บริหารจัดการสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนผ่านนโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท.  
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสการด�าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าท้ังด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล  
โดยปจัจบุนัการจดัซือ้จดัจา้งของ ปตท. อยูภ่ายใตพ้ระราชบัญญตักิารจัดซือ้จัดจ้าง และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
ซึง่การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุของหนว่ยงานของรัฐ ตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกห่น่วยงาน ดว้ยความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ันอกีหน่ึงความท้าทายของการจัดซ้ือจัดจ้างคือการสนับสนุน 
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ตอบสนองต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว ผนวกกับกลยุทธ์ของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการสายโซ่อุปทานจึงต้องพัฒนาและปรับปรุง 
การด�าเนินงานเพื่อให้บริหารจัดการการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ามกลางกระแส 
การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

ปี 2562 ปตท. มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ 
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้ค้า รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 
ได้ตรวจประเมินผู้ค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตามผลการประเมิน 
ความเส่ียงจากการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับการวิเคราะห์มูลค่าการใช้จ่ายต่อปี รวม 12 บริษัท โดย 
การด�าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและการตรวจประเมินผู้ค้า 
ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงานประจ�าปี ประเด็น 
ความไม่สอดคล้องที่พบ ได้แก่ ผู้ค้ายังไม่ได้ก�าหนดให้มีแผน 

นอกจากน้ี  ปตท. ยังบริหารจัดการความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบริหารความเส่ียงในการจัดการ 
สายโซอ่ปุทานของการด�าเนนิโครงการ โดยปฏบิตัติามนโยบายการจดัหาและบรหิารงานผูค้า้อยา่งยัง่ยนืกลุม่ ปตท. อยา่งเคร่งครดั รวมทัง้ 
ผลกัดนัผูเ้กีย่วขอ้งใหค้วามรว่มมือลงนามในโครงการขอ้ตกลงคณุธรรม เพือ่ใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งเกิดความโปรง่ใส ปจัจบุนัโครงการที่
ด�าเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย โครงการท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา-นนทบุรี) และโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ 
จังหวัดระยอง พร้อมก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกับผู้ค้า ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จของโครงการ 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของ
โครงการเพือ่ใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนการด�าเนินงานของโครงการ จะมีการบริหารจดัการความเสีย่ง และติดตามการจดัการรว่มกบัผูค้า้ 
อยา่งตอ่เนือ่ง หากมผีลกระทบจากปจัจยัภายนอกอืน่ๆ เชน่ การหยดุงานของพนกังานขนส่งในตา่งประเทศ จะมกีารหารอืเพือ่ปรบัแผนงาน 
และขั้นตอนการด�าเนินงานร่วมกับผู้ค้าเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการด�าเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการส�ารองสินค้าและบริการให้เพียงพอในกรณีเกิดเหตุการณ์ 
ฉุกเฉิน ไม่ ได้ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมกรณี ฉุกเฉินหรือ 
การซ้อมหนีไฟให้แก่พนักงาน และไม่ได้ก�าหนดให้มีการจัดการ
วตัถอุนัตรายจากกระบวนการให้ครบถว้นตามมาตรฐานทีก่�าหนด  
ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ ท้ังนี้ ปตท. ได้ให้ 
ค�าแนะน�าและรว่มพจิารณาแนวทางการปรบัปรงุ โดยปจัจบุนัผูค้า้ 
ได้จัดท�าแผนการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ESG

ปตท. กำ�หนดแผนก�ร
ตรวจประเมิน ESG 

บริษัทที่มีคว�มเสี่ยงสูง
ในปี 2562

ผู้ค�้ที่ได้รับ
ผลประเมิน

ม�กกว�่หรือ
เท่�กับ 2.5

ผู้ค�้ที่ได้รับ
ผลประเมิน

น้อยกว�่ 2.5

ได้จัดทำ�แผนก�รแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จำ�นวน 
12 
บริษัท

จำ�นวน 
11 
บริษัท

จำ�นวน 
1 

บริษัท

หมายเหตุ: 
เกณฑ์การประเมินด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน บริษัทท่ีรับการตรวจประเมินต้องได้รับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ของ ปตท.

ESG

ดำ�เนินก�รตรวจประเมิน 
ESG ต�มแผนง�นในช่วง
เดือน มี.ค.-ต.ค. 2562

จำ�นวน 
12 
บริษัท

คิดเป็นร้อยละ
100 

คิดเป็นร้อยละ
92 

คิดเป็นร้อยละ
8 
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ปตท. จัดงานสัมมนาผู้ค้าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสื่อสารทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจตามหลักการ GRC รวมถึงเพื่อสื่อสารให้ความรู้ 
เกีย่วกบั ประเภท วธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง และชอ่งทางการเข้าถงึข้อมลู 
งานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องของผู้ค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้สื่อสาร
และให้ความรู้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายใต้โครงการ Digital 
Procurement แก่ผู้ค้าของ ปตท. ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง สายงานระบบท่อส่งก๊าซ สายงานก๊าซธรรมชาติส�าหรับ
ยานยนต์ และผู้ค้าอื่นๆ รวม 4 ครั้ง โดยสื่อความนโยบาย ทิศทาง
การด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องงานจดัซือ้จัดจ้าง  
เพ่ือให้ผู้ค้ามีความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้างบนระบบอิเล็กทรอนิกส์  
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ค้าในการเข้าร่วมงานเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 92.10 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.26 นอกจากนี้  
ยังได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างย่ังยืน  
ISO 20400 ใหแ้กพ่นกังานสายงานจดัหาและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
จ�านวน 1 รุ่น  มีผู้เข้าอบรม 34 คน เพื่อน�าระบบดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยพัฒนา 
การด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. สู่มาตรฐานสากลต่อไป

ผู้ค้�ที่ทำ�สัญญ�กับ ปตท. ในวงเงิน
ตั้งแต่ 2 ล้�นบ�ทขึ้นไป และ/ หรือ 
ง�นที่อ�จส่งผลกระทบต่อคว�มปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ค�้ที่ต้องก�ร
ขึ้นทะเบียนผู้ค�้กับ ปตท. ได้ลงน�มรับทร�บ
และปฏิบัติต�มแนวท�งก�รปฏิบัติอย่�งยั่งยืน
ของผู้ค�้ ปตท.

โครงการ	Digital	Procurement

ปตท. น�าเทคโนโลยมีาปรบัปรงุกระบวนการและขัน้ตอนงานจดัซือ้ 
จัดจ้างต้ังแต่การจัดท�าฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภายใน การจัดท�า 
ค�าขอซือ้ขอจ้าง การจดัท�าขอ้ก�าหนด การคดัเลอืกผูค้า้ การจัดท�า 
ใบส่ังและสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับ การวางบิล  
การช�าระเงิน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า และ
การรับฟังความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท.  
ซึง่ไดเ้ริม่ทดลองโครงการฯ โดยเปดิใชง้านระบบการจดัท�าใบค�าขอ 
จัดหาสินค้าและบริการ และข้อก�าหนดออนไลน์ กับหน่วยงานภายใน 
สังกัดส�านักงานใหญ่ท่ีมีจ�านวนงานจัดซ้ือจัดจ้างเป็นจ�านวนมาก  
สามารถอ�านวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ค้า 
ในการด�าเนินธุรกรรมกับ ปตท. ได้เป็นอย่างดี

การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการบริหาร 
จัดการสายโซ่อุปทาน

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ	ปตท.

ระบบ PTT Vendor Management เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) และผู้ค้า 
ที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคาสามารถรายงานข้อมูล 
การเลอืกใชผ้ลติภัณฑ์ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม (Green Product) 
ในการด�าเนนิงานใหแ้ก ่ปตท. โดยเริ่มใช้งานตัง้แตวั่นที่ 1 มนีาคม 
2562 เป็นต้นมา มีจ�านวนงานที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมท้ังสิ้น 42 งาน คิดเป็น
มูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 327 ล้านบาท

โครงการ	Project	ONE

ด้วยข้อจ�ากัดของการขนส่งน้�ามันในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว และแนวโน้มความสนใจด้านสิ่งแวดลอ้ม
ทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ารไหลเวยีนทางการคา้ (Trade Flow) ในการค้า 
น้�ามันของโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังประเทศที่เป็นเจ้าของ 
แหล่งผลิตน้�ามันขนาดใหญ่ของโลก หันมาด�าเนินธุรกิจที่อิงกับ
การใช้สินทรัพย์ต่อยอดการท�าการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
ที่เรียกว่า Asset-backed Trading ปตท. จึงสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างกลุ่ม ปตท. ผ่านการด�าเนินโครงการ Project ONE  
โดยบริหารอุปสงค์ อุปทาน และทรัพยากรของบริษัทในกลุ่ม 
ประกอบกบัความเชี่ยวชาญดา้นการจดัหา การคา้ และการบรหิาร
ความเสีย่งราคา เพื่อสร้างโอกาสในการเพิม่ประโยชน์เชงิพาณชิย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ปตท. เช่นเดียวกับ 
บรษัิท Trading House ชัน้น�าของโลก ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นระบบ

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน  
เลือก มิติด้านเศรษฐกิจ และ การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

ลดต้นทุนได้ 
7.56 ล้านบาท

ต่อปี

ลดระยะเวลา
ได้ร้อยละ 66

ลดระยะเวลา
ได้ร้อยละ 32

ลดระยะเวลา
ได้ร้อยละ 93

ESG

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ผู้ค้�ใหม่ ผ่�นก�รคัดเลือกด้วยเกณฑ์ 
ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแล  
(Environment, Social and Governance: 
ESG)

การจัดทำาใบคำาขอจัดหาสินค้าและบริการ	และข้อกำาหนด

ผลของการนำาโครงการ	Digital	Procurement	
มาประยุกต์ใช้ใน	ปตท.

ระบบการอนุมัติคำาขอจัดหาสินค้าและบริการบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบการวางหลักประกันสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์	
ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

24 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

เดิม

ปัจจุบัน

8 ชั่วโมงท�างาน

5 ชั่วโมง 27 นาที

เดิม

ปัจจุบัน

56 ช่ัวโมง

4 ชั่วโมง

เดิม

ปัจจุบัน

29
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ	

โอกาสและความท้าทาย	
ด้วยแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของคนรุน่ใหม่ที่มจีติส�านกึในการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม การขยายตวัของสงัคมเมอืง รวมถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ส่งผลให้วิถีการด�ารงชีวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความนิยมในผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นดิจิทัลมาก
ขึ้น กระแสการใช้พลังงานสะอาด ความสนใจในแนวคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ต้องการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตัง้แตก่ารผลติ การบรโิภค ไปจนถงึการจดัการของเสยี ท�าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติร
ตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืแมแ้ตก่ารกา้วไปสูส่งัคมผูส้งูอายทุีม่คีวามใสใ่จตอ่สขุภาพ สิง่เหลา่นีล้ว้นแตก่ระทบกบัการด�าเนนิธรุกจิ 
ปตท. จงึน�าโอกาสและความทา้ทายดังกลา่วมาเปน็แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้า้วทนัการเปลีย่นแปลง 
รวมถงึการจ�าหนา่ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่เปน็มติรตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมมากขึน้เพือ่สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้
อย่างแท้จริง

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

การวิจัย	พัฒนา	และส่งเสริมนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีบทบาทส�าคัญในการวิจัย และพัฒนา 
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว การปรบัปรงุ 
ผลิตภัณฑ์และบริการเดิม รวมถึงการให้บริการแก้ปัญหาใน 
กระบวนการผลิตและให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคแก่ธุรกิจใน 
กลุ่ม ปตท. อันจะน�าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจและการสร้าง 
คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ
ของผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
หรือการน�าไปปฏิบัติจริง เช่น รายได้และก�าไรที่เพิ่มขึ้น การลด
ต้นทุน รวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การสร้างความมั่นคง
ทางพลงังานใหแ้กป่ระเทศ การเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์ร 
และการรว่มรกัษาสิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ ปจัจบุนัการด�าเนนิงานวจิยั
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจปัจจุบัน  
ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชื้อเพลิงหล่อลื่นและการทดสอบ 
ยานยนต ์การประเมนิตวัเรง่ปฏกิริยิาและตวัดูดซับ เทคนคิพลงังาน
ประยุกต์ การวิจัยสิ่งแวดล้อม และการวิจัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 
ในอนาคต เชน่ ธรุกจิไฟฟ้า ธรุกจิเพื่อสขุภาพและการแพทย ์เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างการท�างานของ
สถาบันนวัตกรรมตามลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดตั้ง 
สายงานพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อน�าเข้าเทคโนโลยีใน 
รูปแบบอื่น เช่น การลงทุนในกองทุนด้านพลังงานและเทคโนโลยี 
หรือการควบรวมกิจการเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าไปมีบทบาท 
ในการผลักดันเทคโนโลยีสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่น  
นอกเหนอืจากการน�าไปใช้ในธรุกจิของกลุ่ม ปตท. และการจ�าหน่าย 
สทิธทิางเทคโนโลย ีโดยในปนีีม้ผีลงานวจิยัและพฒันาทีโ่ดดเดน่  
เชน่ การพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพ ประเภทแกส๊โซฮอลแ์ละไบโอดเีซล  
ได้แก่ น้�ามันดีเซล B10 และ B20 เพื่อลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก และลดการเกดิฝุน่ PM 2.5 การพัฒนาผลติภณัฑ ์
พลาสติกชีวภาพแบบย่อยสลายได้ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อ
การบริโภค การพัฒนาแบบจ�าลองสภาพอากาศที่ประเมิน 
ความสามารถในการรองรับมลสารของพื้นที่ และการพัฒนา 
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น ตัวประจุ 
ไฟฟ้ารถยนต์ หรือแบตเตอรี่ส�ารองไฟฟ้าตามอาคาร เป็นต้น

การวจัิยและพัฒนาของ ปตท. มกีารตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิและ
รายงานผลลพัธท์างธรุกจิทีเ่กดิขึน้เทยีบกบัเปา้หมายและผลลพัธ์
ที่คาดหวังอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน
นวตักรรม (R&D Performance Index) คือ จ�านวนผลิตภณัฑใ์หม่  
และจ�านวนสิทธิบัตรที่พัฒนาในปีนั้น และตัวชี้วัดทางการเงิน 
(R&D Effectiveness) คือ สัดส่วนผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดจาก
งานวิจัยและพัฒนาเทียบกับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่อปี

ผลการดำาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	

จ�านวน New 
Specialty Products
จ�านวน New 
Commodity Products
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57.4
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-

8
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1.25

1,358

668

10

14

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

จ�านวนยื่นขอจด
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
จ�านวนยื่นขอ
สิทธิบัตรการออกแบบ
จ�านวนยื่นขอจด
อนุสิทธิบัตร

R&D Performance Index

R&D Effectiveness

รายได้ทางตรง
(ล้านบาท)
รายได้ทางอ้อม
(ล้านบาท)
งบประมาณการวิจัย
(ล้านบาท)
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การพัฒนาแบตเตอร่ีสำารองไฟสำาหรับท่ีพักอาศัย	 
(Residential	Battery	Pack)

สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ GPSC พัฒนา Residential  
Battery Pack ส�าหรับใช้ส�ารองไฟฟ้าในอาคาร โดยใช้เซลล์ 
แบตเตอร่ีเชิงพาณิชย์มาพัฒนาการประกอบแพ็กและชุดควบคุม  
เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมเมือง สนับสนุนการสร้าง 
ความมั่นคง และการเข้าถึงพลังงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มพูน 
ความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัหว่งโซค่ณุคา่ของแบตเตอรี ่และ
เพื่อต่อยอดสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ปัจจุบัน
ไดพ้ฒันาแพก็ในระดบัโรงงานน�ารอ่ง พรอ้มตดิตัง้และทดสอบ
การใช้งานแล้ว พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Final Prototype) 
พร้อมท�าแผนจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
เตรียมจ�าหน่ายสิทธิทางเทคโนโลยีให้ GPSC เพื่อด�าเนินการ 
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

การพัฒนาเครื่องประจุไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์	
(EV	Wall	Charger)

ในปีที่ผ่านมา ปตท. จ�าหน่ายเครื่องประจุไฟฟ้าขนาด 3.5 กิโลวัตต์ ส�าหรับรถยนต์
รุ่นแรกผ่านทาง OR ต่อมา สถาบันนวัตกรรม ปตท. จึงได้พัฒนาเครื่องประจุไฟฟ้า 
ส�าหรบัรถยนตร์ุน่ใหมข่นาด 7 กโิลวตัต ์เพิม่เตมิ เพือ่ตอบสนองตอ่รปูแบบการใหบ้รกิาร 
ของลกูคา้ภายในประเทศ โดยได้ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยเรยีบร้อยแล้ว และยงัมี
การต่อยอดพัฒนาเป็นรุ่น Smart Charger โดยได้พัฒนาระบบช�าระเงินผ่าน QR Code 
และผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน IP55 จากบรษิทั TÜV SÜD (Thailand) และทดลอง
ติดตั้งใช้งานเป็นที่เรียบร้อย พร้อมผลิตจ�าหน่ายให้ลูกค้าและอยู่ระหว่างขยายผล 
เชิงพาณิชย์

นวัตกรรม	Integrated	Pipeline	Maintenance	and	
Monitoring	System	(IPMMS)

สถาบนันวตักรรม ปตท. ร่วมกบัฝา่ยวศิวกรรมและบ�ารงุรักษาระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาตติอ่ยอดนวตักรรมการตรวจสภาพทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตดิว้ย 
Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นนวัตกรรมน�าร่องของ ปตท. ที่ยังไม่มีใช้ 
ที่ใดในโลก โดยนวัตกรรมนี้สามารถลดต้นทุน Current Interrupter จาก
ชุดละ 200,000 บาท เหลอื 20,000 บาท และตน้ทนุเปรยีบเทยีบกบัการใช ้ 
SIM ส่งสัญญาณจาก 300-400 บาทต่อเดือน เหลือเพียง 350 บาทต่อปี  
ปจัจบัุนไดพั้ฒนาวงจรใหล้ดการใชพ้ลงังาน เพือ่ใหใ้ชง้านได้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ป ี 
โดยไม่ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย และวงจร 
จะตรวจและประมวลผลคา่การวดั สง่ผ่านเครอืขา่ยกลับมายังศูนย์ควบคุม 
ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีคนเข้าด�าเนินการใดๆ ในพ้ืนท่ี โดยน�าไปติดตั้ง 
ที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  
ครบ 50 จุด และในอนาคตมแีผนทีจ่ะตดิตัง้ใหค้รอบคลมุระบบทอ่สง่กา๊ซฯ 
ทั้งหมด 2,000 กิโลเมตร

ป	ี2562	ผลงานนี้ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

รางวลัเหรยีญทองจากงานแสดงนวตักรรม 
The 47th International Exhibition of  
Inventions Geneva ณ เมอืงเจนวีา ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ 

รางวัล The Asset ESG Award 
สาขา Innovation Initiative

รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีดน่ 
ด้านนวัตกรรม

IP55
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การส่งเสริมนวัตกรรมสำาหรับพนักงาน

ตัวอย่างผลงานจากการประกวด	
PTT	Group	Innovation	Award	ปี	2562	
ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ	

 2562 2561 2560 2559 

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com 
หัวข้อธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

นอกจากการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาขับเคลื่อนองค์กรให้เกดิความสามารถในการแขง่ขนั พร้อมรับกบัสภาพแวดล้อม และการด�าเนนิธรุกจิ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปแลว้ ปตท. ไดม้ีการสง่เสริมและสรา้งบรรยากาศในการพัฒนานวตักรรมซึง่เปน็หนึง่ในคา่นิยม SPIRIT+D ของ ปตท. 
ทีส่อดรบักบันโยบาย Thailand 4.0 ของภาครฐัทีจ่ะพฒันาโอกาสทางธุรกจิใหแ้กป่ระเทศ ปตท. จงึก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทศิทาง 
ธุรกิจให้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีวัฒนธรรมการท�างานท่ีกล้าคิดนอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์ 
กล้าน�าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่จ�าเป็นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ในอนาคต  
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานกลุ่ม ปตท. แบ่งปันและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมาจึงได้ริเริ่มให้มีการรับผลงาน 
นวัตกรรมจากพนักงานกลุ่ม ปตท. จากเดิมที่มีการจัดประกวด PTT Innovation Awards ที่รับผลงานเฉพาะภายใน ปตท. เท่านั้น  
เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ PTT Group Innovation Awards ซึ่งมีพนักงานจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวม 9 บริษัท ให้ความสนใจ
และร่วมส่งผลงาน รวมจ�านวน 51 ผลงาน นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมพนักงานให้น�าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นเทคโนโลยีและดิจิทัล
ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ของ ปตท. จึงได้มีการจัด PTT Tech Savvy Agent ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีพนักงานจาก ปตท. 
และกลุ่ม ปตท. ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานจ�านวนมากถึง 192 คน หรือ 64 ทีม คิดเป็นร้อยละ 5 ของพนักงานในองค์กรทั้งหมด 

จากการสรา้งบรรยากาศของการสรา้งสรรค์ความคดิและนวตักรรมใหมใ่นองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง ส่งผลใหม้ผีลงานทีพ่นกังานสง่เขา้ประกวด 
ในเวที PTT Innovation Awards ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,759 ผลงาน เป็นผลงานของปี 2562 รวม 366 ผลงาน 

Coal	Blending	
Optimization	Platform

การพฒันา Automatic Platform ทีใ่ชใ้นการหา Optimized solution  
ในการผสมถ่านหินให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้คุณภาพของ
ถ่านหินมีความเหมาะสมกับกระบวนการและความต้องการของ
ลูกค้า และเพ่ือขยายตลาดและสร้างคุณค่าที่มากขึ้น โดยบริษัท 
Sakari Resources Limited (SAR) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอรม์ (Platform) นีใ้นการเปดิตลาดใหม ่
ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา สามารถท�าก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 200 ล้านบาท
ตอ่ป ีและลดการสูญเสียโอกาสทางธรุกิจคิดเปน็รายไดป้ระมาณ 
1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่ต้องมีการลงทุนใดๆ เพิ่มเติม

คะแนนความยึดมั่นในค่านิยม	SPIRIT+D	
ด้าน	Innovation	
(ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์
และบริการ
ของ	ปตท.

ผลิตภัณฑ์จาก
โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์	

(NGV)

บริการเกี่ยวกับ
ก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์

บริการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ

สถานีบริการ	
NGV

ศูนย์บริการ	
NGV

ผลิตภัณฑ์ บริการ
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ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมสินค้าและบริการที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ปตท.  
หรือสินค้าของคู่ค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. รวมถึง 
บรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุสินค้าหรือเก่ียวข้องกับการให้บริการ ด้วยการคิดค้น 
นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
ปตท. จึงได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์  
(สินค้าหรือบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ภายใต้ 
ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE ที่สอดคล้องตามการประกาศ 
รับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 2)  
(ISO 14021:2016) ครอบคลุมประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม 
รวมทั้งสิ้น 15 ประเด็น เช่น การรับรองคาร์บอนนิวทรัล (Carbon  
Neutral) และฉลากสิง่แวดลอ้มทีรั่บรองโดยบคุคลที ่3 (ISO 14024)  
เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง GREEN  
FOR LIFE ในประเด็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองโดยบุคคลที่ 3  
มจี�านวนรวม 8 ผลติภณัฑ ์ลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 
ระหว่าง 0.08-1.10 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต  
ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
และเพิม่ประสิทธิภาพในการสือ่สารความเปน็มิตรของผลิตภัณฑ์ 
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน ปตท. จึงได้พัฒนาเว็บไซต์  
GREEN FOR LIFE ข้ึน (https://greenforlife.pttgrp.com)  
เพือ่เพิม่ชอ่งทางการสือ่สารไปยงัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พรอ้มท้ังเป็น 
ช่องทางในการย่ืนขอการรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE  
ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
นอกจากนี ้ยงัไดเ้พิม่ชอ่งทางการสือ่สารดว้ย QR Code เปน็สว่นหนึง่ 
ของตราสญัลกัษณ์ GREEN FOR LIFE เพือ่ใหข้อ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 
แกผู้่มสีว่นได้สว่นเสยีอกีทางหนึง่ ดว้ยความมุง่มัน่ของกลุ่ม ปตท.  
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ได้รับการรับรองฉลาก 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  
และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสิ้น  
155 รายการ ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับ 
การรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์  GREEN FOR LIFE เพ่ิมข้ึนจ�านวน  
13 ผลติภณัฑ์ และ 120 สถานบีรกิาร รวมเปน็ 87 ผลติภณัฑ ์และ 
273 สถานีบริการ

หมำยเหตุ: 
ปี 2562 คือปริมาณเชื้อเพลิงเฉพาะของ ปตท. เท่านั้น
ปี 2561 คือปริมาณเชื้อเพลิงรวมของ ปตท. และ OR 
ปี 2559-2560 มีการปรับข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่

ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย
(ล้านลิตร)

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม	ปตท.	
ที่ได้รับการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์		

GREEN	FOR	LIFE

273 
สถ�นีบริก�ร

87 
ผลิตภัณฑ์

แก๊สโซฮอล์

ดีเซลหมุนเร็ว

614
8,836
8,229
8,173

197
4,806
4,496 
4,291

2562
2561
2560
2559

2562
2561
2560
2559
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PTT	NGV	Plus

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในชื่อ PTT NGV Plus ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อัตราเร่ง 
ของรถดีและวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิง ปัจจุบันมีสถานีบริการที่จ�าหน่าย PTT NGV Plus รวมท้ังสิ้น 4 แห่ง 
ได้แก่ สถานีบริการพรรณีเพาเวอร์ จังหวัดปทุมธานี สถานีบริการสุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จังหวัดสระบุรี สถานีบริการ ปตท. 
น้�าพอง จังหวัดขอนแก่น และสถานีบริการ ปตท. เขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง ปตท. มีแผนที่จะขยายพื้นที่จ�าหน่ายต่อไป นอกจากนี้  
ยังให้ความส�าคัญในด้านการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการของพนักงานหน้าลาน ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของสถานีบริการ NGV สายงาน NGV มุ่งด�าเนินงานผ่านกลยุทธ์ “CHANGE” ได้แก่

สถานีบริการเอ็นจีว	ี(NGV)	
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปตท. มุ่งม่ันผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ 
คุณค่า ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ 
ที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สายงาน 
ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์จึงได้ริเริ่ม
โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
สถานีบริการโดยการปรับปรุงระบบจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ ท�าให้สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 
10.19 และลดการใช้พลังงานลงร้อยละ  
6.17 ค�านวณจากปริมาณไฟฟ้าต่อ 
ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 20  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่งผล 
ให้ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้ 
ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE  
ในระดับ 3 ดาว 

คุณอดิศักดิ์	แก้วประเสริฐ	

ผู้จัดก�รส่วนบำ�รุงรักษ�สถ�นี 
ฝ�่ยวิศวกรรมบำ�รุงรักษ�

และบริห�รโครงก�ร

“โครงก�รลดพลังง�นไฟฟ้�สถ�นีบริก�ร 
NGV โดยใช้ Trailer 2 คัน ท่ีสถ�นีบริก�ร  
NGV หลักเมืองถ�วรพ�นิชย ์ทีข่อก�รรับรอง  
GREEN FOR LIFE นั้น เป็นหนึ่งในหล�ยๆ 
โครงก�รลดก�รใช้พลังง�นของส�ยง�น 
NGV ทีส่อดคลอ้งกบักลยทุธ ์Clean & Green 
ของ ปตท. โดย ส�ยง�น NGV มุ่งมั่นที่จะ 
ลดก�รใช้พลังง�น ตลอดจนลดปริม�ณ 
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก และมีแผนที่จะ
ขย�ยผลโครงก�รนี้ไปยังสถ�นีบริก�ร NGV 
อีก 5 สถ�นี ในอน�คตอีกด้วย”

มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
เป็นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ 
และความคาดหวัง
ทั้งในส่วนของ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และ
ความปลอดภัย

ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ 
ด้วยระบบ
ตรวจสอบได้

สร้างพลังร่วม
ตลอดสายโซ่
ธุรกิจ NGV

สร้างโอกาส
จากธุรกิจใหม่

มุ่งเน้นพลังงาน
สะอาด

มุ่งสู่ผลลัพธ์
ที่เป็นเลิศ 

C H A N G E

Customer	
Centric

Honesty Alignment New
Business

Green	+	Clean	
Energy

Excellent	
Result
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปตท. ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อ
สื่อสารต่างๆ เช่น การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี  
การเข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การประชุมสัมมนาร่วมกับลูกค้า  
การจัดท�าฐานข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย การสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านกิจกรรม
ต่างๆ การก�าหนดกลไกในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของ
ลกูคา้ผา่นชอ่งทางการใชเ้วบ็ไซต ์และสือ่ออนไลน ์(Social Media) รวม
ถงึการรับเรือ่งร้องเรยีนผา่น PTT Contact Center 1365 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ที่เป็นประโยชน์และน�าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้ตลอดเวลา รวมถึง 
การสนับสนุนให้ลูกค้าสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ 
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันให้ ปตท. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ให้
ความส�าคญักบัความตอ้งการของลกูคา้เปน็หลกัในการด�าเนนิธรุกจิ 
(Customer Centric) ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล	4.0:	
NGV	Marketplace

ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV 
Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 
(ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งน�าสู่ 
การใช้เครือข่ายสถานีบริการ NGV ของ ปตท. เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้า 
เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร ผ่านร้าน Marketplace ซึ่งมีสาขา 
น�าร่องแห่งแรกที่สถานีบริการ NGV จังหวัดชลบุรี  นอกจากนั้น  
ปตท. ยังมีแผนพัฒนาระบบดิจิทัลใช้ในโครงการเพื่อจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภยัจากโครงการไปยงัผูบ้รโิภคในวงกวา้ง ทัง้นี ้เปน็ไปตาม 
แนวคิด “การตลาดน�าการผลิต” ซึง่ท�าใหเ้กษตรกรสามารถวางแผน
การผลิต ลดข้อจ�ากัดและการผูกขาด อีกท้ังยังเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอีกด้วย

ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	
(ร้อยละ)

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อ 
ความย่ังยืน เลือก มิติด้านเศรษฐกิจ และ นวัตกรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การค้า
ระหว่างประเทศ

ก๊�ซธรรมช�ติ

ก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้�
และตล�ดค้�ส่ง

อุตส�หกรรม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

NGV

เป้าหมาย 2562
2562
2561
2560
2559

91.0
96.2
91.0
88.3
85.0

90.6
92.2
90.6
92.0
89.5

88.8
90.6
87.8
90.7
89.1

91.2
92.7
91.2
92.2
89.5

90.3
93.1
94.4
93.7
92.1

89.3
88.4
88.1
91.0
88.7

PTT	Contact	
Center	1365

หมำยเหตุ: 
ผลสรุปความพึงพอใจของลูกค้าก๊าซธรรมชาติไม่รวมกลุ่มลูกค้า NGV 
เนื่องจากเป็นตลาดที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ
ลูกค้าโรงไฟฟ้า ได้แก่ EGAT IPP และ SPP
ลูกค้าตลาดค้าส่ง ได้แก่ DCAP NGD
และลูกค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
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https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Economics/Innovationandproductresponsibility.aspx


การใหค้วามส�าคญักบัการยกระดับบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละศกัยภาพ สร้างสงัคมแหง่การเรยีนรู้ สง่เสรมิการพฒันาภาวะผูน้�า  
พัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง ท�างานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานพรอ้มสนบัสนนุ ปตท. ในการดแูลสังคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่กบัการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยัง่ยนื ตลอดจน 
ยุคสมยัทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มามบีทบาทในการปฏบิตังิานหรอืในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ นบัเปน็อกีหนึง่ความทา้ทายส�าหรบั 
ปตท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่พนักงาน เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
ทัง้นี ้ปตท. ไดว้เิคราะหค์วามตอ้งการของผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี รวมถงึปัจจัยภายในและภายนอกตา่งๆ เพื่อน�ามาก�าหนดกลยทุธ์ 
และกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจต่อไป

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

การบริหารทรัพยากรบุคคล	

โอกาสและความท้าทาย	

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2562 นี้ มีการพิจารณาปัจจัย
ภายใน ไดแ้ก ่วสิยัทศัน ์พันธกจิ คุณค่า และทศิทางการด�าเนนิธุรกจิ 
ของ ปตท. และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี การปฏิวัติด้านพลังงาน การลดลงของ
ทรัพยากรในประเทศ และการยอมรับของสาธารณชน จึงได้
ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ด้าน ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับ
กลยุทธ์ การปรับปรุงการด�าเนินงาน และการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากร
และการส่งเสริมการเรียนรู้

การบริหารจัดการการเรียนรู้ในระดับผู้บริหารและพนักงาน  
ด�าเนินการผ่านหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ 
กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI)  
โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

สงัคม 
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ปตท. ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีให้สอดรับกับ
สมรรถนะหลักส�าคัญ ได้แก่ Technology Savvy ส�าหรับพนักงาน 
และ Digital Acumen ส�าหรับผู้บริหาร โดยแบ่งการอบรมเป็น  
2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร Digital Enterprise for Executives 
ส�าหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป และหลักสูตร Power Up the 
Technology Savvy within You ส�าหรับพนักงานระดับส่วนลงมา 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นประโยชน์ของแนวคิดองค์กร
ดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่อาจเกิดกับหน่วยงานของตน รวมทั้งเพื่อให้ 
สามารถก�าหนดแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานใน 
หน่วยงานตนเองเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้น
การรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังจัดท�าหลักสูตร Digital 101  
FIN the Series: Future is Now ในรูปแบบ Micro Learning  
เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data & 
Analytics, Cyber Security, Chatbot & AI, Blockchain และ Cloud 
นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรม 
ในการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงาน โดยเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมและเครื่องมือในการอบรมให้ทันสมัย เน้นการทดลอง 
และลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกระดับ  
รวมท้ังมกีารใชเ้ครือ่งมอืทางดจิทัิลเพือ่ใหพ้นักงานสามารถเรยีนรู้ 
นอกหอ้งเรยีนได้ทุกที่ทุกเวลา เชน่ E-learning และ Online Learning  
เป็นต้น ท้ังนี้ การวัดความส�าเร็จของการลงทุนในการพัฒนา 
บุคลากรนั้น ผู้บริหารและพนักงานได้ประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรมก่อนและหลังการอบรม ประเมินการน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
โดยรวมเทียบกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมงต่อปี)

ค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารและพนักงาน
(บาทต่อคน)

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์	
(เท่า)

1. หลักสูตรพัฒนาผู้นำา 
เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนา
ผู้ บ ริ ห า ร ก ลุ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้   
ความสามารถทั้งการบริหารคนและบริหารงาน 
ผ่านการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับวิทยากรชั้นน�าระดับโลก รวมทั้ง
การเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การท�างานจาก 
ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในและภายนอก
องคก์ร ผูเ้ขา้อบรมหลกัสตูรนี้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารที่ได้รับ 
การคดัเลอืกเปน็พนกังานกลุม่ศักยภาพตามเกณฑ์
ที่องค์กรก�าหนด

2. กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ 
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคน 
ตามกลุ่มระดับ ต�าแหน่งงาน หรือสายอาชีพ  
แบ่งออกเปน็ กลุม่หลกัสตูรหลัก และกลุ่มหลักสูตร
ตามสายอาชีพ  

3. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจำาเป็น 
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตาม
ความต้องการรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน 
ในการเลอืกหลกัสตูรพฒันาตามความจ�าเปน็ของ
พนักงาน เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
เทคนิคการน�าเสนอ เป็นต้น
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การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ปตท. ทบทวนและก�าหนดปจัจยัส�าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพนัและ
ความพึงพอใจของบุคลากรเป็นประจ�าทุกปี จากการเก็บข้อมูล 
ภาคสนาม การสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูบ้ริหาร การประชมุกลุม่ย่อย
กบัพนกังาน ควบคูไ่ปกบัการส�ารวจความผกูพันและความพงึพอใจ 
ของพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และน�ามาวิเคราะห์เพื่อ 
ปรับปรุงแนวทางการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส�าคัญ 

จากการส�ารวจพบว่า ในปี 2562 พนักงานมีความผูกพันต่อ  
ปตท. ทีร่ะดบัร้อยละ 78 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากป ี2561 และสงูกวา่ 
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 73 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับ 
ความผูกพันต่อเน่ืองกันเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน ในขณะท่ีความผูกพันของ 
พนักงานของธุรกิจน้�ามันและก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
อยู่ท่ีระดับร้อยละ 68 เท่าน้ัน ท้ังน้ีค่าคะแนนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นผลจาก 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีแบ่งกลุ่มพนักงานท่ีมีความผูกพันและไม่ผูกพัน 
ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับในปี 2562 มีการส่ือสารกับพนักงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจัดท�าแผน 
การปรับปรุงที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนีพ้บวา่ ปัจจัยที่พนกังานใหค้วามส�าคัญในปจัจบุนั ไดแ้ก ่ 
การบริหารผลการด�าเนินงาน การบริหารและพัฒนาพนักงาน
กลุ่มศักยภาพ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน 
การปฏบิตังิาน ซึง่ ปตท. ได้ปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพื่อตอบสนอง 
ความคาดหวงัของพนกังานอย่างครบถว้น เชน่ การปรบัลดจ�านวน  
KPIs ลงเพ่ือให้การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ การปรบัปรงุแนวทางในการพฒันาพนกังานกลุม่ศกัยภาพ 
ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วน 
ให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลุ่มศักยภาพ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่าย 
ข้ึนไป การพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชัน 
ได้ทันทีเมื่อเข้ามายังพื้นที่ ปตท. การปรับเวลาการท�างานของ 
พนกังานใหม้คีวามยดืหยุน่มากยิง่ขึน้ และการทดลองใชแ้นวปฏิบัติ 
การท�างานท่ีบ้านเพ่ือประหยัดเวลาการเดินทาง พร้อมช่วยลด 
การใช้พลังงานและมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ียังได้สานต่อ
ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้เกษียณและ ปตท. ผ่าน
การให้บริการและการจัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้โครงการ 
“Forever Friend” เช่น การจัดให้พนักงานที่เกษียณแล้ว เข้ารับ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่สถานพยาบาล ปตท. โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมส�าหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกเดือน 
อาทิ กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีน้�า กิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์
และศิลป์จากวิถีเกษตรคนเมืองด้วยการเปิดห้องเรียนธรรมชาติ 
ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา งานผลิตสื่อ
ส�าหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอด เป็นต้น

การจัดการองค์ความรู้

นยิามองคก์รแหง่การเรยีนรูข้อง ปตท. ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  
ได้แก ่1) การเรยีนรู้ไปด้วยกนั  2) การเรยีนรูท้ี่เร็วขึ้น 3) การเรยีนรู ้
อย่างต่อเนื่อง 4) การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์  
และ 5) การเรียนรู้ที่มีผู้บริหารเป็น Role Model โดย ปตท.  
มกีารบรหิารจัดการองคค์วามรู้ทีเ่กีย่วขอ้งท้ังภายในและภายนอก 
ผ่าน 3 กลไกหลัก ดังนี้

สนับสนุนให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บและค้นหา 
ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึง 
องคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ
ทันต่อความตอ้งการ โดยปรบัปรงุระบบ
การจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. 
หรอื PTT Group KM SPACE ใหทั้นสมัย 
ตอบสนองผู้ใช้งานได้ดีขึ้น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์ความรู้  เพื่อสร้างกระบวนการ 
แลกเปลี่ยน จัดเก็บ ประยุกต์ใช้และ 
ต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมี 
การทบทวน Knowledge Theme ของ
กลุ่ม ปตท. ให้สอดรับกับกลยุทธ์  
และการด�าเนินธุรกิจ ท้ังในปัจจุบัน  
(Do Now) และอนาคต (Decide Now /  
Design Now) เช่น New-S Curve 
และการส่งเสริมดิจิ ทัลเพื่อรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ในอนาคต และตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

การพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรม
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่�าเสมอ

ระดับความเข้มแข็งของการจัดการความรู้
(ร้อยละ)
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ค่านิยมองค์กร

เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT+D สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรรม 
การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ปตท. จึงพัฒนารูปแบบการส่งเสริมค่านิยม โดยมีผู้น�าเป็น 
SPIRIT+D Role Model ให้แก่พนักงาน ได้แก่

ปตท. ตั้งเป้าหมายคะแนนความยึดมั่นในค่านิยม SPIRIT 
ให้ได้ร้อยละ 74 (Top Quartile Fortune 100) ภายในปี 2563 

•	 พัฒน�แนวปฏบิัตใินก�รทำ�ง�นด้วยค�่นยิม	SPIRIT	ผ่�นก�ร
มส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั เพือ่เป็นแนวทาง 
ให้พนักงานน�าไปประยุกต์ใช้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

•	 พัฒน�ระบบ	 SPIRIT	 Gamification	 เพื่อเพิ่มช ่องท�ง 
การสือ่สารและกระตุน้ให้พนกังาน โดยเฉพาะกลุม่เจเนอเรชนั วาย  
(Generation Y: Gen Y) แสดงพฤติกรรมตามค่านิยม และมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมของ
พนักงาน 

•	 ส่งเสริมนวัตกรรมและดิจิทัลโดยปรับรูปแบบ	 Innovation	
Award และ Tech Savvy เพื่อให้พนักงานน�าเสนอแนวคิด 
ที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจ และต่อยอดสู่นวัตกรรม 
เชงิพาณชิย์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

• ส่งเสรมิค่านยิมด้าน Integrity & Ethics ทีส่อดคล้องกบัการขบัเคลือ่น
ด้าน GRC อย่างต่อเนือ่ง เช่น การอบรม/ สัมมนา ชาญศลิป์แคมป์  
หลักสูตรพัฒนาผู้น�า: Envisioning our Future เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้พนักงานกลุ่ม ปตท. 
ประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านแนวทางการบริหาร
จัดการแบบกลุม่ ปตท. ซึ่งจะท�าใหก้ลุม่ ปตท. มทีศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจ กลยุทธ์ การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ สอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท. เติบโตอย่างย่ังยืน
และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในการเป็นคนเก่ง คนดี และ
มีความรับผิดชอบ

คะแนนความยึดมั่นในค่านิยม	SPIRIT
(ร้อยละ)
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PTT	Tech	Savvy	Agent	2019

จากความส�าเรจ็ของโครงการ PTT TECH Savvy Agent 
2018 ทีจ่ดัขึน้เปน็ปแีรก โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization 
(SPIRIT+D) โดยผู้ชนะเลิศจ�านวน 3 คน ท�าหน้าที่
เป็น PTT TECH Savvy Agent ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ 
ส่ือประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็น 
ต้นแบบในการส่งเสริมดิจิทัลให้กับพนักงานท่านอื่นๆ  
และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความสามารถด้านน้ีสูงข้ึน รวมถึงผลคะแนนความยึดม่ัน 
ค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization สูงขึ้น ผู้บริหาร 
จึงมีนโยบายให้จัดโครงการ PTT TECH Savvy Agent  
2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นแนวคิดหรือ 
โครงการที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่า
ต่อยอดธุรกิจในลักษณะของบริษัทวิสาหกิจหรือ
สตาร์ทอัพด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น 
เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ เปน็กจิกรรมการเรยีนรู ้
ในรูปแบบ Coaching และ Pitching Session  
มีการจดับรรยายและเสวนาจากผูบ้ริหารระดบัสงูของ 
ปตท. และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพที่มี 
ชื่อเสียงระดับประเทศ มีการบันทึกเทปการแข่งขัน

	“ได้รับความรู้หลายอย่าง
จากท่านผู้บริหาร	

เนื้อหาที่เข้มข้น	ทำาให้เข้าใจ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึง
ทิศทางการดำาเนินงาน
ขององค์กรที่สอดคล้อง

กับค่านิยม	R	I	T”	

คุณสืบพงศ์ คงขุน 
ผู้จัดการส่วนบริหารแผนงานบ�ารุงรักษา 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

“ได้รับรู้ถึงหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่องค์กรกำาลังดำาเนินการอยู่	
และเหตุผลในการทำาเรื่องนั้นๆ	
รวมถึงเร่ืองท่ีพลาดไปและไม่ควร
เกิดขึ้นอีก	ซึ่งจะช่วยให้เรา

พจิารณาเรือ่งทีต่อ้งดำาเนนิการ
ในอนาคตอย่างรอบคอบ”	

คุณเขมจิรา มากรด 
ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายกลยุทธ์

และนโยบายทรัพยากรบุคคล   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน  
เลือก มิติด้านสังคม และ ทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน

ชาญศิลป์แคมป์

สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. ได้
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรชาญศิลป์แคมป์
ส�าหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน หรือเทียบเท่า
ตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังเรื่องการก�ากับดูแล 
ธรรมาภิบาลองค์กร การป้องกันการทุจริต การส่งเสริม 
จริยธรรม และสร้างผู้น�าตามค่านิยมองค์กร
โดยมุ่งเน้น R I T (Responsibility for Society,  
Integrity & Ethic, Trust & Respect) การเป็นคนดี  
มีคุณธรรม นอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง ที่จะช่วย 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดับสงู  
และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ให้เกียรติเข้าร่วม 
เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จ�านวน  
6 รุ่น ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2562  
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 571 คน และได้รับคะแนน
ประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของหลักสูตร 3.47 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน

ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ เผยแพร่ผ่านสื่อภายในองค์กรทางช่องทาง PTT  
Workplace และ Employee Experience Corner และภายนอกองคก์รทางยทูปู  
(YouTube) ช่อง PTT People Plus เพื่อสร้างการรับรู้ของทั้งพนักงานและ
บคุคลภายนอก โดยภายหลงัการจดัการแขง่ขนั ทมีผูช้นะรางวลัจ�านวน 3 ทมี  
ประกอบด้วยพนักงานรวม 9 คน ได้โอกาสในการพัฒนาต่อยอดแนวคิด
หรือการสร้างธุรกิจใหม่ โดยมีโครงการบูสเตอร์ สายงานประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยแีละวศิวกรรม เปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบดแูลใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
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โอกาสและความท้าทาย	

สิทธิมนุษยชน	

การประกาศกฎหมาย การพัฒนากฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีการเคลื่อนไหว
อย่างมีนัยส�าคัญในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นท้ังจากภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมที่ต้องการให้ภาคธุรกิจมีการด�าเนินงานที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ปี 2562 รัฐบาลไทย
ประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human 
Rights: NAP) ฉบับแรก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยความท้าทายที่ส�าคัญของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
ประกอบดว้ยประเดน็ดา้นสิทธิแรงงาน การเสริมสรา้งความตระหนกัรูต้ามหลักการชีแ้นะเรือ่งธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน
ของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ในกลุม่รฐัวิสาหกิจ ผลกระทบ 
และการหารือกับชุมชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ และการเข้าถึงการเยียวยา ดังนั้น กลุ่ม ปตท. จึงยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม 
การด�าเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Guiding  
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เป็น 
รากฐานที่ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท.  
โดยในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประกาศค�าแถลงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน  
ให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดการด�าเนินงาน 
ดา้นสทิธมินษุยชนไปยังคูค้่า และผูเ้กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้ยงัไดล้งนาม 
สนบัสนนุแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินษุยชน CEO Guide to Human Rights  
ของ World Business Council for Sustainable Development  
(WBCSD) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ท่ีมุ่งม่ันในการผลักดันการด�าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท.  
รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท PTT International Trading London Ltd  
(PTTT LDN) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประกาศ 
ค�าแถลงการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าแรงงานทาสยุคใหม่ 
ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด Modern Slavery Act 2015 ของ 
ประเทศอังกฤษ 

อีกทั้งยังมีการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 
กลุ่ม ปตท. ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2560 เพิ่มเติมแนวปฏิบัติ 
ในการก�ากับดแูลองคก์ร การปฏบิตัติามกฎหมาย และการประเมนิ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และยังได้ปรับขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรบักลุม่ ปตท. ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางบรหิารจัดการ 
แบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งมีบริษัทใน
กลุ่มจ�านวน 15 บริษัทที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม ปตท. รวมเป็น 30 พื้นที่ 14 ประเทศ  
โดยมีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจ
ในกลุม่ ปตท. ไดแ้ก ่ความปลอดภยัและอาชวีอนามัย แรงงานอพยพ  
ความมั่นคงปลอดภัย สภาพการท�างานของผู้ค้า มาตรฐาน 

การเป็นอยู่ของชุมชน และสิทธิของชนพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม  
ระดับความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. จากการประเมิน 
ความเส่ียงของปี 2562 อยู่ในระดับต่�าถึงปานกลาง เป็นผลมาจาก 
การพัฒนาแผนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และ
ประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยมี
การตดิตามการด�าเนนิงานเปน็ประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ควบคมุ
ความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ และใหม้ัน่ใจว่ามาตรการ
ควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้มีการจัดบรรยายความรู้เรื่องสถานการณ์โลก
และการเตรียมความพร้อมของ ปตท. ต่อแนวโน้มทิศทาง
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลให้แก่ 
คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง และ
ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน  
ซึง่ครอบคลุมประเดน็ด้านสทิธมินุษยชนพืน้ฐานใหแ้กพ่นักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมเป็น
จ�านวน 47 คน คิดเป็น 11 ชั่วโมง

จากการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตามระบบ 
การบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนกลุ่ม ปตท. และการเปดิเผย 
ข้อมูลผลการด�าเนินงานประจ�าปีตามหลักสากล 10 ประการ
ของ The United Nations Global Compact ท�าให้ได้รับ 
ผลการประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ของ ปตท. จาก Corporate Human Rights Benchmark ที่ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน 
เลือก มิติด้านสังคม และ การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ไม่พบข้อร้องเรียน
ในประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน
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การด�าเนนิกจิการเพือ่สงัคมของ ปตท. แบง่เปน็ 2 มติ ิทีส่�าคญั  
ได้แก่  มติดิา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ชุมชน และสงัคม  
(People) และมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (Planet) เนน้การสรา้ง 
ความมั่งคั่งทางสังคม ผ่านการด�าเนินงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม การด�าเนินโครงการเพื่อสังคม 
และการบริจาค โดยใช้ความเช่ียวชาญพ้ืนฐานของกลุ่ม ปตท.  
และน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้ มกีารก�าหนด
งบประมาณการลงทนุทางสงัคมรวมทีร่อ้ยละ 3 ของก�าไรสทุธ ิ
จากการด�าเนนิงาน (Net Operating Profit) และตัง้เปา้หมาย
ภายใน 5 ปี (ปี 2562 – 2566) ในการปรับสัดส่วนการลงทุน
ทางสังคมให้มีความยั่งยืน โดยก�าหนดสัดส่วนการบริจาค 
ไม่เกินร้อยละ 30 และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ
เพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้ ร้อยละ 70 ซึ่งในระยะ
เริ่มต้นปี 2562 ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนเป็น การบริจาค 
ร้อยละ 45 ต่อการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมและธุรกิจ 
เพื่อสังคม ร้อยละ 55 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
จ�านวน 1,570 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 จากจ�านวน
พนักงาน ทั้งหมด 3,578 คน

โดยมีสัดส่วนการบริจาค ร้อยละ 24.79 ต่อการลงทุน 
ในโครงการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม ร้อยละ 75.21 
ทั้งนี้แผนงานในอนาคตคือการรักษาสัดส่วนการลงทุนให้มี 
ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยมูลค่าการลงทุน ซึ่งจ�าเป็น
จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกและองค์กรต่อไป  

ก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน

ปตท. ได้หารือร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนแสดงความคิด
เห็นและออกแบบโครงการต่างๆ โดยจัดตั้งตัวแทนชุมชน 
ก�าหนดวัตถุประสงค์ ประชุมรับฟังความคิดเห็น และติดตาม 
การด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง ในปีท่ีผ่านมามีการหารือร่วมกับ 
ชมุชนในพื้นทีป่ฏบิตักิาร 15 พืน้ที ่คดิเปน็รอ้ยละ 100 ของพืน้ที ่
รอบสถานประกอบการทั้งหมด และการหารือร่วมกับชุมชน 
ในพื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 พื้นที่ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ปี 2562 งบประม�ณสุทธิ
ในก�รลงทุนท�งด้�นสังคม   

รวม 1,404.50 ล้�นบ�ท

โอกาสและความท้าทาย	

องค์กรที่ดีของสังคม

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างสมดุล โดยเฉพาะกลุ่มสังคมชุมชน และ
ประเทศท่ีมีความคาดหวังต่อการด�าเนินงานของ
องค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน นับเป็น 
ความท้าทายอย่างย่ิง ปตท. จึงก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินงานโดยพิจารณาจากปัจจัยน�าเข้า 
ท้ังภายในและภายนอก ผลส�ารวจความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเช่ียวชาญ
ของ ปตท. ประกอบกับการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
การด�าเนินโครงการเพ่ือสังคม ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการได้อย่างเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วม 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดึงศักยภาพของ ปตท. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้คนไทยภาคภูมิใจและร่วมสร้างความย่ังยืน
ให้แก่ประเทศต่อไป

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ธุรกิจเพื่อสังคม 255.72 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 18.21 

โครงก�รเพื่อสังคม 
800.56 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 57.00 

ก�รบริจ�ค 
348.21 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 24.79

•	 ก�รบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ

•	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�กลุ่ม	ปตท.
•	 ก�รส่งเสริมก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง	
•	 ก�รส่งเสริมก�รปลูกป่�เพ่ือสร้�งประโยชน์
 แก่ครัวเรือน 
•	 ก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกด้�นส่ิงแวดล้อม	

•	 ก�รพัฒน�พลังง�นชุมชนอย่�งมีส่วนร่วม
•	 ก�รส่งเสริมวิส�หกิจเพ่ือสังคม/	ชุมชน	
•	 ก�รให้บริก�รด้�นก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว	

ร้อยละ

45

ร้อยละ

55

แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นกิจก�รเพื่อสังคม 
ต�มประเภทก�รลงทุนเพื่อสังคม 

•	จำ�นวนผู้ได้รับ
 การช่วยเหลือ

•	จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
•	จำ�นวนผลง�นวิจัย
•	คะแนนวัดระดับทักษะ
 ด้าน STEM

ด้�นก�รศึกษ�

•	จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์
•	ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น
•	ร�ยจ่�ยที่ลดลง
•	ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก
 ที่ลดลง

ด้�นพลังง�น
ทดแทน

•	จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์
•	ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น

ด้�นวิส�หกิจ
เพื่อสังคม

•	พื้นที่สีเขียว/	ป่�	ที่เพิ่มขึ้น
•	ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดลง
•	ส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

ด�้นก�รเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
ก�รสร้�งจิตสำ�นึก

•	จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์	
•	ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�
•	พื้นที่ป�่ที่เพิ่มขึ้น
•	ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดลง
•	ส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

ด้�นส่งเสริมก�รปลูกป่�
เพ่ือสร้�งประโยชน์แก่ครัวเรือน

มิติด้าน	

PEOPLE
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

มิติด้าน	

PLANET

ด้�นก�ร
ช่วยเหลือภัยพิบัติ

ก�รดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อสังคม

ก�รบริจ�ค

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
เพื่อสังคม
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กลุ่ม ปตท. ต่อยอดการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาการศึกษา โดย
ออกแบบโมเดลการศกึษา STEM+E 
(Science Technology Engineering 
Mathematics and Ethics) ให้มี 
การบูรณาการเป็นแนวทางเดยีวกนั 
มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชน 
สร้ างทักษะและความพร้อมสู่
ศตวรรษที ่21 โดยมุง่เนน้การพัฒนา
นวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของ 
กลุ่ม ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์  
ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
ด้ า น พ ลั ง ง า น  แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม มาต่อยอดในโรงเรียน
เครือข่ายของกลุ่ม ปตท. จ�านวน 
96 แห่ง และยังคงให้การสนับสนุน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ  
ผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ซ่ึงในปี 2562 ด�าเนินโครงการฯ  
กับโรงเ รียนเครือข่าย จ�านวน  
82 โรงเรียน ในระดับอนุบาล  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
เน้นการพัฒนาทักษะความรู้และ
ทักษะการสอนแก่ครูในหลักสูตร
วิชาการ ความเป็นผู้น� า  และ
จริยธรรม โดยหลักสูตรจะแบ่ง
ตามความพร้อมของแตล่ะโรงเรยีน
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม
โรงเรียนเพื่อให้การอบรมอย่าง
เหมาะสมต่อการน�าไปประยุกต์ใช้
ของแต่ละโรงเรียน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ชุมชน	และสังคม	(People)

การพัฒนาการศึกษา	กลุ่ม	ปตท.

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังคงสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานของโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ 
และสถาบนัวทิยสริเิมธ ีอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ี2556 -2560 ในชว่งกอ่สรา้งและเริม่ตน้ด�าเนนิการ  
จ�านวน 5,745.9 ล้านบาท และเป็นงบด�าเนินการในปี 2561 – 2564 จ�านวน 2,500 ล้านบาท 
โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท., PTTEP, GC, TOP, IRPC, 
GPSC และ OR ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อเน้นย้�าความร่วมมือในการสนับสนุน 
การศึกษาแก่ทั้ง 2 สถาบันต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2574 เป็นเงินบริจาค 
เพิม่ขึน้อกี 7,768 ลา้นบาท (คดิเปน็เฉพาะสว่นของ ปตท. จ�านวน 3,800 ลา้นบาท) โดยกลุ่ม ปตท.  
ได้เล็งเห็นว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นรากฐานส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศ  
ตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นให้โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ผลิต
งานวจัิยชัน้แนวหนา้ และสรา้งบคุลากรทีด่เีลศิในระดบัโลกทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

โรงเรียนกำาเนิดวิทย์

นักเรียนสำ�เร็จก�รศึกษ� อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�

213 คน

นักเรียนรุ่นท่ี 2 จำ�นวน 70 คน ได้รับทุนศึกษ�ต่อ 
ต่�งประเทศในส�ข�วิช�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ 
วิศวกรรมศ�สตร์ และเทคโนโลยี

สถาบันวิทยสิริเมธ ี

สำ�เร็จก�รศึกษ�

สำ�เร็จก�รศึกษ�

ระดับ
ปริญญ�เอก

ระดับ
ปริญญ�โท

อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�

อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�

39 คน

10 คน

2 รุ่น 141 คน

32 ทุน

รุ่นแรก 2 คน

2 รุ่น  19 คน

ผลง�นวิจัยโดดเด่น

การพฒันานวตักรรมอปุกรณก์กัเกบ็พลงังานไฟฟา้ (Energy Storage) 
จากวัสดุพื้นที่ผิวและรูพรุนจ�าเพาะสูง

โครงการขยะเพิ่มทรัพย์ หรือ Cash Return from Zero Waste and 
Segregation of Trash (C-ROS) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีชีวภาพ
แบบบูรณาการ ใช้องค์ความรู้ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic 
Biology) การย่อยในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และ
วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering) สร้างเทคโนโลยี 
ที่สามารถเปลี่ยนขยะเศษอาหาร ใหเ้ป็นเชื้อเพลงิชวีภาพ สารชวีภณัฑ ์
ที่มีมูลค่า และปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูงในเวลาที่รวดเร็ว โครงการนี้ 
เริ่มด�าเนินการปี 2562 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  
(สกสว.) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บางกอก 
อินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด และ ปตท.
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การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

ปตท. ด�าเนินโครงการจุดประกายฝัน สานพลังกีฬาไทย ผ่าน
ความร่วมมือกับสมาคมและสโมสรกีฬาต่างๆ ภายในประเทศ 
รวมกวา่ 13 แห่ง เพื่อสง่เสรมิใหเ้ยาวชน และผู้ขาดโอกาสในพืน้ที ่
ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
รวมถึงมีเวทีการแข่งขันที่มีมาตรฐาน รวมมากกว่า 40 รายการ
ตลอดทัง้ป ีซึง่เปน็ฐานส�าคญัของการพัฒนาศักยภาพนกักฬีาไทย 
สู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่อยอดสู่มืออาชีพระดับ
นานาชาติ ภายใต้กลยุทธ์ 3T โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ประกอบด้วย

  Training  

ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้�าแห่งประเทศไทย จัดโครงการว่ายน้�า 
เพื่อชีวิต ฝึกสอนการว่ายน้�าให้กับเยาวชน กว่า 3,360 คน  
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อจมน้�า ซึ่งจะช่วยลด 
ความเสี่ยงการสูญเสียชีวิตเยาวชน และร่วมกับสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลระดับโลก จากประเทศสเปน (EKKONO) จัดกิจกรรม
ฟตุบอลคลนิกิ “AFC Grassroots by PTT” ใหแ้กเ่ยาวชน ไดเ้ขา้รว่ม 
ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกว่า 900 คน  

  Tournament 

จัดเวทีการแข่งขัน อาทิ พีทีที เทนนิส แชมป์เปี้ยนชิพส์ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 15 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า  
950 คนต่อปีจากทั่วประเทศ การจัดการแข่งขัน พีทีที ไทยแลนด์  
ไฟว์ 2019 ศึกฟุตซอล 4 เส้า ระหว่างทีมชาติไทย โอมาน 
กัวเตมาลา และเวียดนาม ซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทยสามารถ
คว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ

  Thai Cheer 

ปตท. จัดโครงการพาไทยเชียร์ศึกซีเกมส์ 2019 พากองเชียร์ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
รวมจ�านวน 6 แมตซ์การแข่งขัน ประกอบด้วยกีฬาบาสเก็ตบอล 
มวยสากล ฟตุบอล วอลเลย์บอล และยมินาสตกิลลีา ซึง่ชว่ยสรา้ง
ขวัญและก�าลังใจให้กับนักกีฬาไทยในฐานะตัวแทนของประเทศ
ลงแข่งขันชิงชัยในระดับสากล โดยทุกแมตซ์ที่คณะไทยเชียร์  
ทัพนักกีฬาไทยได้รับชัยชนะ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย
ได้อย่างงดงาม 

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งส่งเสริมเยาวชนผู้ขาดโอกาสและผู้พิการ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเท่าเทียมในสังคมและ
สามารถก้าวต่อไปสู่ฝันที่ตั้งใจ โดยสนับสนุนผ่านโครงการของ
สมาคมและสโมสรที่ส�าคัญ ได้แก่ สโมสรกีฬาบีบีจี สมาคมกีฬา
สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพาราลิมปิก
แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเก็ตบอลไทย อีกด้วย  
 

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

กลุ่ม ปตท. ตดิตามสถานการณ์ภัยพบัิตทิางธรรมชาตติลอดทัง้ป ี 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
ในปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุ
โซนร้อนปาบึก น้�าท่วมในภาคอีสานและจังหวัดอุบลราชธานี  
ภัยแล้ง และภัยหนาว ผ่านการสนับสนุนถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้�ามัน
เชื้อเพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภัย (PTT Group Seals) และเงินบริจาคผ่าน
ทางภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ รวมผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 
32,000 ครัวเรือน 

T1

T2

T3
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ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ 
199 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี

จำ�นวนพื้นที่โครงก�ร
ทั้งหมด 17 พื้นที่

ผู้ได้รับประโยชน์
รวม 500 ครัวเรือน

ระบบส่งน้ำาโดยเครื่องตะบันน้ำา 
ขยายผลเพ่ิมจ�านวน 8 พ้ืนท่ี 

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
ปตท. ส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ผ่านการด�าเนินงาน 
ใน 3 แนวทาง คือ การถ่ายทอดความรู้และลงทุนให้แก่ชุมชน  
การถา่ยทอดความรู้และลงทุนร่วมกบัชมุชน และการถา่ยทอด 
เฉพาะความรู้โดยชุมชนเป็นผู้ลงทุน ในปี 2562 ได้ต่อยอด 
การสนับสนุนการรับรองคาร์บอนเครดิตในโปรแกรม T-VER 
เพิ่มเติมจ�านวน 1 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ต�าบลแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่ 

นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนผ่าน
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยร่วมกับ GPSC ในการติดตั้งระบบ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุด 17 กิโลวัตต์  
พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการดูแล
รักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่
เรือนจ�าช่ัวคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ในพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเปน็การเตรยีมความพรอ้มทกัษะทางอาชพี
แก่ผู้ต้องขังอีกด้วย

ค่�น้ำ�ประป� 
ที่ประหยัดได้ 
2,523,033 บ�ทต่อปี  

ผลิตไฟฟ้�ได้ 
349,792 หน่วยต่อปี

ลดค�่ใช้จ�่ย
รวม 1,399,168 บ�ทต่อปี

คว�มส�ม�รถในก�รส่งน้ำ�ดิบ 
678 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน หรือ 
247,356 ลูกบ�ศก์เมตรต่อปี 

จำ�นวนพื้นที่
โครงก�รทั้งหมด 
30 พื้นที่

สร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็น
ผลพลอยได้จ�กก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พ 
ก�รข�ยค�ร์บอนเครดิต และลดค่�ใช้จ่�ย
ท�งด้�นพลังง�นรวม 7.17 ล�้นบ�ทต่อปี 

จำ�นวนพื้นที่
โครงก�รทั้งหมด 
4 พื้นที่

ผู้ได้รับประโยชน์
รวม 794 ครัวเรือน

ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ 
10,518 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี

การพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	

ปตท. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน ใน 3 รูปแบบ ผ่านการด�าเนินงานร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 
ขยายผลเพ่ิม 1 พ้ืนท่ี ในต�าบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง และยกระดับ 
การรับรองคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary  
Emission Reduction Program: T-VER) ในพื้นที่โครงการเดิม 
ที่ต�าบลค�าแคน จังหวัดขอนแก่น 
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การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
กลุ่ม ปตท. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่าน บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

โครงการ PTT Group Lounge มีเป้าหมายในการลดภาระ
การพ่ึงพิงวัยแรงงานในการดูแลผู้สูงอายุ และลดภาระรัฐด้าน
สวัสดิการ ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เปิดด�าเนิน
การท่ีสนามป่ันจักรยาน เจริญสุข มงคลจิต สนามบินสุวรรณภูมิ

มีก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 5 ร�ย

สร้�งร�ยได้ 13,000 บ�ทต่อคนต่อเดือน  
หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บ�ทต่อปี

SROI
ร้อยละ 15

โครงการ PTT Day Care เปิดบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แก่พนักงาน 
กลุ่ม ปตท. พร้อมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากสมาคมแม่บ้านการถไฟแห่งประเทศไทย เปิดด�าเนินการแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562

รับดูแลเด็กที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 1 ขวบ จนถึง 4 ขวบ 
รวม 26 คน และค�ดว�่ภ�ยในปี 2563 
จะส�ม�รถรับได้เต็มจำ�นวน 40 คน

มีพี่เลี้ยงรวม 11 คน ในจำ�นวนนี้มีก�รคัดเลือก
แม่บ้�นจ�กสม�คมฯ เพื่อไปฝึกง�นแล้วจำ�นวน 3 คน

SROI 
ร้อยละ 27

มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนประม�ณ 
11,000 บ�ทต่อคนต่อเดือน 
หรือคิดเป็น 253,000 บ�ทต่อปี

โครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส 
(Café Amazon for Chance) ขยายผลการจ้างผู้พิการทาง 
การได้ยินเป็นพนักงานและบาริสต้าประจ�าร้าน เพิ่มจ�านวน  
2 สาขา รวมเป็น 5 สาขา โดยล่าสุดเปิดสาขาที่ ปตท. 
ส�านักงานใหญ่ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ฝึกอบรมการเป็น
บาริสต้าให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนเริ่มงานและ 
ขณะปฏิบัติงานจริง และสนับสนุนโอกาสแก่ผู้บกพร่อง
ทางการเรียนรู้และผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สร้�งง�นให้แก่ผู้พิก�รจำ�นวน 18 ร�ย 
(ผู้พิก�รท�งก�รได้ยิน 16 ร�ย 
และผู้บกพร่องท�งก�รเรียนรู้ 2 ร�ย) 

มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนประม�ณ 
7,000 บ�ทต่อคนต่อเดือน 
หรือ 1,512,000 บ�ทต่อปี

ผลลัพธ์ก�รลงทุนท�งด้�นสังคม 
หรือ Social Return on 
Investment (SROI)
ร้อยละ 10

โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee 
Sourcing) นอกจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟแล้ว โครงการยัง 
ส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิการ่วมกับไม้ร่มเงา การจัดการ 
น้�าเสีย และการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการปลูก 
และแปรรูปเมล็ดกาแฟ มีเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
เกษตรกรบ้านปางขอน เกษตรกรบ้านผาลั้ง อ�าเภอเมือง และ
เกษตรกรบ้านห้วยหมาก บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านสามสูง  
และบ้านอาโต่ อ�าเภอแม่สลองใน 

เพ่ิมไม้ร่มเง� 
6,500 ต้น

SROI 
ร้อยละ 13.8

นอกจากนีไ้ดข้ยายพืน้ทีด่�าเนินงานไปสง่เสริมการปลกูกาแฟ
โรบัสต้าให้แก่เกษตรกรบ้านโป่งลึก เกษตรกรบ้านบางกลอย 
อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีรวมถงึรว่มมอืกบัองคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม้ในโครงการวิจัย 
และพัฒนาการปลูกและการผลิต 
กาแฟในพ้ืนท่ีสวนป่าเศรษฐกิจใน
รูปแบบการจัดการทางธุรกิจและ
สังคมชุมชนภายใต้กรอบหลักการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม  

เข้�ร่วมจนถึงปัจจุบัน
รวม 160 ครัวเรือน

ปี 2562 
รับซื้อเมล็ดก�แฟกะล�
จำ�นวน 134 ตัน

สร้�งร�ยได้เพิ่มขึ้น 
15,000-30,000 บ�ทต่อครัวเรือนต่อปี 
หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,699,275 บ�ทต่อปี
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การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(Planet)

ปตท. ต่อยอดความรู้จากการปลูกป่ามากว่า 25 ปี โดยเน้นสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เชือ่มโยงกบัการใชป้ระโยชน์จากปา่หรอืพืน้ทีส่เีขยีวในบรบิทที่ตา่งกนัอยา่งยัง่ยนื บนแนวทางของการด�าเนนิงานอยา่งมสีว่นร่วม โดยม ี
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวได้ 
รวม 2,694 ต�ร�งเมตร 
หรือ 1.7 ไร่

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
และการปลูกฝังจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม
(Green Mindset) 
ปตท. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองพร้อมปลูกจิตส�านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรม 40 ปี ปตท.  
Plant Together โดยสนับสนุน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ในการแข่งขันชิงเงินรางวัลจากการออกแบบพื้นที่สีเขียว 
ตามความต้องการของแต่ละสถาบัน โดย ปตท. ให้การสนับสนุน 
ทุนตั้งต้นในการออกแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
จากสถาบนัปลกูปา่และระบบนเิวศ ปตท. รว่มกับภมูสิถาปนกิ  
ในการให้ค�าแนะน�าด้านชนิดพันธ์ุไม้ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  
วิธีการดูแลรักษาที่ เหมาะสมและประโยชน์ของต้นไม้ 
แก่ผู้เข้าประกวดตลอดการแข่งขัน การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
สามารถสร้างประโยชน์ในการเป็นสถานที่พักผ่อนของนิสิต 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล 
ภายนอก ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเมืองอย่างมีส่วนร่วม พร้อมปลูกจิตส�านึกด้าน 
สิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติและสิ่งแวดลอ้มในเมอืง
ให้ดีขึ้นต่อไป
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การปลูกป่ารักษาระบบนิเวศและส่งเสริมการปลูกสวนป่าครัวเรือน 
จากการท่ี ปตท. ได้ส่งเสริมการดูแลรักษาป่าและส่ิงแวดล้อมผ่านเครือข่ายชุมชนอย่างต่อเน่ือง อาทิ สถาบันลูกโลกสีเขียว เครือข่ายราษฎร 
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสปท.) และเครือข่ายหญ้าแฝก จึงได้มีแนวคิดต่อยอดการด�าเนินงานโดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนป่า 
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีของชุมชนเอง ซ่ึงการปลูกสวนป่าครัวเรือน หมายถึง การสร้างสวนป่าในบ้านหรือในครัวเรือนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ โดยการปลูก 
พืชผสมผสานเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านอากาศ และความมั่นคงทางด้านอาหาร ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพร  
เครือ่งเทศ ฯลฯ สอดคลอ้งตามแนวทางโครงการสรา้งปา่สรา้งรายไดข้องสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่
สวนป่าครัวเรือนในต�าบลปางสวรรค์ อ�าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ไปแล้ว 219 ไร่  นอกจากนี้ ปตท. ยังคงปลูกและดูแลพื้นที่ป่า  
ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน รวม 1,167,213 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกป่าในปี 2562 จ�านวน 2,470 ไร่ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้รวมกว่า  
2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สร้างประโยชน์ในเชิงรายได้ให้แก่ชุมชนจากการใช้ประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่ากว่า  
280 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ลงนามความร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการทดลอง
ระบบ Smart Farming Prototype ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ความชื้น แสง อุณหภูมิ พร้อมระบบระบาย
อากาศและระบบควบคุม เพื่อเปน็ตน้แบบในการน�านวตักรรมมาประยกุตใ์ชค้วบคูก่บัองคค์วามรูจ้ากการปลกูปา่ เพือ่การตอ่ยอดของ
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายหรือผู้ที่สนใจต่อไป

ปตท. ยังคงปลูกและดูแลพ้ืนท่ีป่� 
ต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน 
รวม 1,167,213 ไร่

เป็นพ้ืนท่ีปลูกป่�ในปี 2562 
จำ�นวน 2,470 ไร่

ดูดซับก๊�ซเรือนกระจกได้รวมกว่� 
2.14 ล้�นตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�ต่อปี

สร้�งประโยชน์ในเชิงร�ยได้ให้แก่
ชุมชนจ�กก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�
คิดเป็นมูลค่�กว่� 280 ล้�นบ�ท

การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 17,000 คน  
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเรียนรู้ระบบนิเวศที่หลากหลายให้กับ 
องค์กรและประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังจิตส�านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2562 มีผู้เข้�เยี่ยมชมเฉลี่ย
ม�กกว่�เดือนละ 17,000 คน

ศูนย์ศึกษ�เรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่�ช�ยเลนสิริน�ถร�ชินี

ศูนย์เรียนรู้ป่�วังจันทร์ ศูนย์เรียนรู้ป่�ในกรุง
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อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com 
หัวข้อสานพลังเพ่ือสังคม หรือ หัวข้อความย่ังยืน 
เลือก มิติด้านสังคม และ องค์กรท่ีดีของสังคม

บทสัมภาษณ์จากผู้ร่วมกิจกรรม 
40 ปี ปตท. Plant Together
ทมีผูช้นะจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ Concept “From Grey to Green” ปรบัพื้นที ่
อาคารเดมิซึง่เปน็ทีเ่ก็บของและทัศนยีภาพไม่สวยงามใหเ้ปน็พืน้ทีส่รา้งแรงบนัดาลใจในรปูแบบ  
“Co-working Space” ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบาย  
พร้อมค�านึงถึงการดูแลรักษาต้นไม้ เป็นตัวอย่างพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ที่ถือเป็นแนวคิดต้นแบบ 
การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองแบบก้าวข้ามทุกข้อจ�ากัด  

การสง่เสริมการใชป้ระโยชนแ์ละศกึษาขอ้มลูผา่นเสน้ทาง
ศกึษาธรรมชาติ และเส้นทางปัน่จักรยาน ณ แปลงปลูกปา่  
FPT 49 
ปตท. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทาง 800 เมตร และเส้นทางปั่นจักรยาน 
ทางขึ้น-ลงเขาสู่ “ต้นประดู่ป่าทรงปลูก” ระยะทางรวม  
7 กิโลเมตร ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ตั้งอยู่ที่ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ป่าเขาภูหลวง ต�าบลล�านางแก้ว อ�าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 
8.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อให้ประชาชน
ทั้งในเมืองและชนบทได้ใช้ประโยชน์จากป่าผ่านกิจกรรม 
ปั่นจักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยเป็นทั้งแหล่ง
เรยีนรูก้ารฟ้ืนฟปูา่และระบบนเิวศ รวมถงึเปน็แหลง่พักผอ่น
หย่อนใจในเวลาเดียวกัน

การสร้างความร่วมมือในการดำาเนินโครงการเพื่อสังคม
อย่างบูรณาการในพื้นที่บางกะเจ้า (Social Collaboration 
Mechanism) 
จากการเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Our Khung Bang  
Kachao ในป ี2561 โดยความรว่มมือระหวา่งองคก์รภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และชุมชน  
รวม 34 องค์กร ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา มีเป้าหมาย 
ในการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวและชมุชนคุง้บางกะเจา้ ใหเ้ตบิโต  
แข็งแรง เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื (Green Growth)  
ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น พร้อมเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย ซึ่งมี 
การติดตามความก้าวหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่องผ่าน 
คณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้า 
สูค่วามยัง่ยนื ในสว่นของ ปตท. ที่รบัผดิชอบคณะท�างานพืน้ที ่
สีเขียวและคณะท�างานอ�านวยการและสื่อสาร ในปี 2562  
มคีวามกา้วหนา้ในการรกัษาและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว จ�านวน 
400 ไร่ โดยมกีารวเิคราะหห์ารอืแนวทางรว่มกบัชมุชน จดัหา 
กล้าไม้ และจัดการระบบน้�าให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ผลลพัธใ์นการรักษาและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว จ�านวน 6,000 ไร ่ 
ในพื้นที่ 6 ต�าบลของคุ้งบางกะเจ้าตามเป้าหมาย 5 ปี  
(ปี 2562-2566)

ปี 2562 รักษ�และพัฒน�พ้ืนท่ีสีเขียว 
จำ�นวน 400 ไร่

เป้�หม�ยก�รรักษ�และพัฒน�พ้ืนท่ีสีเขียว 
จำ�นวน 6,000 ไร่ ภ�ยใน 5 ปี

“กิจกรรม 40 ปี ปตท. Plant Together ทำ�ให้เร�ได้พัฒน�ศักยภ�พกันอย่�งม�ก 
เพร�ะในตอนแรกที่เข�้ร่วมกิจกรรมนี้ เร�ยังข�ดคว�มรู้เรื่องก�รดีไซน์แต่เมื่อได้รับ 
คำ�แนะนำ�จ�กภูมิสถ�ปนิก ที่ปรึกษ�โครงก�ร สถ�บันปลูกป่�และระบบนิเวศ ปตท. 
และกรรมก�รทกุท�่น ทำ�ใหเ้ร�ม่ันใจม�กข้ึนว�่ง�นชิน้น้ีจะออกม�ด ีก�รทำ�กจิกรรมนี ้
ทำ�ให้เร�ได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้เชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ หล�ยคณะ จึงอย�กจะ 
ขอขอบคุณและอย�กให้จัดกิจกรรมนี้อย�่งต่อเนื่องทุกปี”

ต้นประดู่ป่า
ทรงปลูก
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การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ผู้ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปตท. จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัส�าหรบัการปฏิบตัิการอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง เพือ่ปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหตรุา้ยแรง
ในกระบวนการผลิต โดยน�าหลักวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล ข้อบัญญัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ มาใช้ใน 
การชีบ้ง่ ประเมนิ และควบคุมอนัตรายจากกระบวนการผลติ การจดัเกบ็ การออกแบบ การใช ้การบ�ารงุรกัษา การตรวจสอบ  
การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์รวมถึงสารเคมีอันตรายร้ายแรงต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ในระบบการบรหิารจดัการและความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

โอกาสและความท้าทาย	

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	

ปตท.  ไ ด้จั ดท� าและทบทวนแผนการด� า เนิ นงานด้ าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อลดและ 
ควบคมุการเกิดอุบัติเหตุ โดยก�าหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย ได้แก่ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time 
Accident: LTA) ส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์  
อตัราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (Total Recordable Injury  
Rate: TRIR) ส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา ไม่เกิน 0.08 ต่อ  
200,000 ชั่วโมงการท�างาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน  
(Total Recordable Occupational Illness Rate: TROIR) ส�าหรบั
พนกังาน ไมเ่กนิ 0.12 ตอ่ 200,000 ช่ัวโมงการท�างาน เทยีบเคยีง 
กบับรษิทัช้ันน�าในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัและใกลเ้คยีง ทัง้นี้
ผลการด�าเนินงานส�าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ของพนักงานและผู้รับเหมาในปี 2562 พบว่า TROIR ของ
พนักงานเท่ากับศูนย์ ส่วน LTA ของพนักงานเท่ากับศูนย์ และ
ผู้รับเหมาเท่ากับ 0.025 TRIR ของพนักงานเท่ากับ 0.061 และ
ผู้รับเหมาเท่ากับ 0.038 ทั้งนี้ค่า TRIR ของพนักงานไม่ดีขึ้น
เนื่องจากจ�านวนช่ัวโมงการท�างานที่ลดลงเป็นผลจากการที่มี
การแยกหน่วยธุรกิจน้�ามันออกไปเป็น OR 

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้หากพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้
อยา่งเครง่ครดัจนเกดิเปน็วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์ร 
โดย ปตท. ได้ประกาศข้อก�าหนดว่าด้วยการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมสิทธิและหน้าที่ของพนักงานในการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั รวมถงึสทิธใินการสัง่หยดุงาน
อันตราย และสิทธิในการปฏิเสธงานที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้
ยงัจดักจิกรรมคน้หาจดุเสีย่งและน�าเสนอแนวทางแกไ้ขในพื้นที่  
ปตท. ส�านักงานใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ 
ทางเดินของ ปตท. ส�านักงานใหญ่ เพ่ือลดความเสี่ยงของ 
การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีกด้วย 

คว�มปลอดภัยกระบวนก�รผลิต

การวางแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
กระบวนการผลิตของกลุ่ม ปตท. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
และภายนอก ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางวิศวกรรม 
กฎหมาย และข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุ ร้ายแรงใน
กระบวนการผลติจากท่ัวโลก เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดแผน 
การปรับปรุงแก้ไขประเด็นร่วมด้านความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิตของกลุ่ม ปตท. รวมถึงจัดการอบรมความรู้ด้านเทคนิค  
การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานภายในกลุม่ ปตท. และบรษัิท 
ชั้นน�าทั่วโลก เพื่อร่วมกันจัดท�ามาตรฐานการท�างานและ 
การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตขุัน้รา้ยแรงของกลุม่ ปตท. และเพือ่ให ้
บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์”  
โดยได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Bow Tie Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
กระบวนการผลิต เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่
ปลอดภยั และจดัท�า Process Safety Management Strengthening  
Toolkits เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหาร พนักงาน และ 
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
ในการท�างานประจ�าวัน นอกจากนีค้วามส�าเรจ็ของความปลอดภัย
กระบวนการผลิตของกลุม่ ปตท. ยงัคงเปา้หมายจ�านวนอบุตัิเหตุ
ในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1 เท่ากับศูนย์ และก�าหนด 
เป้าหมายจ�านวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ Tier 2  
ให้ไม่เกิน 6 ครั้ง (ไม่เกินจ�านวนที่เกิดขึ้นในปี 2561) ซึ่งผล 
การด�าเนินงานในปี 2562 มีจ�านวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1 จ�านวน 6 ครั้ง และระดับ Tier 2 
จ�านวน 6 ครั้ง ทั้งนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ
ก�าหนดมาตรการแก้ไขเชิงป้องกันไม่ให้เกิดซ้�า รวมทั้งมีแผนที่
จะขยายผลการประยุกต์ใช้เทคนิค Bow Tie Analysis ไปยังพื้นที่
ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. เพิ่มเติม และส่งเสริมการน�าเครื่องมือ 
Process Safety Management Strengthening Toolkits ไปปฏิบัติ
ให้ทัว่ถงึ เพือ่ปอ้งกนัและลดการเกดิอบุตัเิหตุในกระบวนการผลติ
ของกลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
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คว�มปลอดภัยในก�รขนส่ง

ปตท. ก�าหนดให้ผู้รับเหมาประกอบการขนส่งน�าแนวทาง 
การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์กลุ่ม ปตท.  
ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงก�าหนดเป้าหมายอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่งข้ันร้ายแรงต่อระยะทาง 1,000,000 
กิโลเมตร ในปี 2562 อยู่ที่ไม่เกิน 0.04 ครั้ง และการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากอบุตัิเหตรุถขนสง่เทา่กบัศนูย ์จากผลการด�าเนินงาน
ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้แนวโน้มจ�านวนอุบัติเหตุ 
ในการขนสง่ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง ปตท. จึงก�าหนดเปา้หมายอตัรา
การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ข้ันร้ายแรงส�าหรับปี 2563  
ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เป็น 0.027 ครั้งต่อระยะทาง 
1,000,000 กิโลเมตร และก�าหนดเป้าหมายระยะยาวให้จ�านวน
อุบัติเหตุในการขนส่งเป็นศูนย์ ภายในปี 2565

ปตท. จัดให้มีโครงการ PTT Group Logistics Zero Accident and 
Eco-Driving อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการควบคุม 
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความยั่งยืนด้าน 
ความปลอดภัยทางถนน โดยได้มอบรางวัล PTT Group Logistics 
Zero  Accident and Eco-Driving Award 2562 ใหแ้กผู้่รบัจา้งขนสง่
ทางรถดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 
(Zero Accident) และโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของ
ผู้รับจ้างขนส่งทางรถ (Fuel Saving Program) ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้รับจ้างขนส่งปฏิบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. อีกท้ังยังลดการใช้เชื้อเพลิงถึง 2.62 
ลา้นลติรตอ่ปี หรอืคดิเปน็เงนิเทา่กบั 74 ลา้นบาทตอ่ป ีและลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเทา่กับ 7,095 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบ
เท่าต่อปี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมเป็นคณะท�างานประชารัฐ 
เพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน ในการร่วมยกระดับ 

หมายเหตุ: 
•	 ก�รร�ยง�นอุบัติเหตุในกระบวนก�รผลิตระดับ	Tier	1	และ	Tier	2	ของกลุ่ม	ปตท.	

อา้งองิตามขอ้ก�าหนดสากลของสถาบนัปโิตรเลยีมอเมรกินั (American Petroleum 
Institute: API) Recommended Practice 754

•	 ไม่มีอุบัติเหตุในกระบวนก�รผลิตระดับ	Tier	1	และ	Tier	2	เกิดขึ้นใน	ปตท.

จำานวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตของกลุ่ม	ปตท. 
(ครั้ง)

หมายเหตุ:
อุบัติเหตุรถขนส่งร้ายแรงของกลุม่ ปตท. พิจารณาจากปัจจยัหลายดา้น เชน่ จ�านวน
วนัหยดุงานจากการบาดเจบ็ ปรมิาณการหกรัว่ไหลของผลติภณัฑ ์จ�านวนผูเ้สยีชวีติ 
ผลกระทบต่อชุมชน และผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น

อุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์กลุ่ม	ปตท. 
(ครั้งต่อระยะทางขนส่ง 1,000,000 กิโลเมตร)

 2562 2561 2560 2559 

 2562 2561 2560 2559

การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ปลูกจิตส�านึกและ 
สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย 

 0.04 0.05 0.05 0.05

 0.017 0.006 0.048 0.07

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1

ผลการด�าเนินงาน 6	 3	 6	 7

เป้าหมาย 0	 0	 0	 0

 2562 2561 2560 2559

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ Tier 2

ผลการด�าเนินงาน 6	 6	 5	 8

เป้าหมาย 6	 N/A	 N/A	 N/A

 2562 2561 2560 2559
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โครงก�รรณรงค์ด้�นสุขภ�พ

พนักงานส่วนใหญ่มีอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการท�างาน 
ปตท. จึงจัดให้มีกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้แก่พนักงาน 
ในพื้นที่อาคารส�านักงานใหญ่ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  
ช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม เพื่อให้พนักงานได้บริหารร่างกาย 
ลดความเม่ือยล้า รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
ร่วมออกก�าลังกายทุกวันพุธสิ้นเดือน (PTT Sport Day) และ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ให้พนักงาน 
ออกก�าลังกายด้วยตนเอง เพื่อเก็บข้อมูลระยะเวลาและประเภท
การออกก�าลังกายของพนักงานที่ เข้าร่วมโครงการ ใช้ใน 
การวิเคราะห์ผลการออกก�าลังกายกับสุขภาพทั่วไปของพนักงาน 
ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) โดยมีผู้เข้าร่วม 
โครงการจ�านวน 319 คน ได้แก่ พนักงาน ปตท. ส�านักงานใหญ่ 
และแรงงานจา้งเหมาประจ�า ซึง่ผลทีไ่ดพ้บวา่ในป ี2562 ผูเ้ข้าร่วม 
โครงการมีค่า BMI ดีขึ้นร้อยละ 35 นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม 
สง่เสรมิสขุภาพทัว่ไป เชน่ โครงการลดการเกดิโรคไมต่ดิต่อ (NCDs)  
ในพนักงาน กจิกรรมการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคตา่งๆ จากแพทยข์อง 
โรงพยาบาล รวมถงึการจดันทิรรศการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการดแูล
สุขภาพ การตรวจวัดสมรรถนะทางกายจากโรงพยาบาลชั้นน�า

อาชีวอนามัยในการทำางาน

ปตท. ยังคงประยุกต์ใช้คะแนนตัวชี้วัดสมรรถนะทางด้านสุขภาพ 
(Health Performance Indicator: HPI) ตามมาตรฐาน International  
Petroleum Industry Environmental Conservation Association  
(IPIECA) และใช้ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจากกลุ่ม
บริษัทที่อยู่ใน The International Association of Oil & Gas  
Producers (IOGP) ดว้ยการประเมนิตนเองดา้นการบรหิารจัดการ
อาชวีอนามยัอย่างตอ่เนื่อง และปรบัปรงุรายการตรวจประเมนิ HPI  
(HPI Checklist) เพือ่ประเมนิคะแนนตวัชีว้ดัสมรรถนะดา้นสขุภาพ  
ซ่ึงผลการประเมินจะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 
อาชีวอนามัยขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยคะแนนผลการประเมิน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านสุขภาพของปี 2562 เท่ากับ 3.09 ซึ่ง ปตท.  
จะใช้เป็นข้อมูลต้ังต้นในการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในปีต่อไป

มอบหมวกกันน็อก 21,000 ใบ 
สนับสนุนคว�มปลอดภัยบนท้องถนน

จากการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า กว่าร้อยละ 80 
ของผู้เสียชีวิตบนท้องถนนคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีช่วงอายุ 
15 - 20 ป ีซึง่ยงัเปน็เยาวชน เพือ่แกไ้ขปญัหาส�าคญัดงักลา่ว ปตท. 
จึงให้การสนับสนุนโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกันน็อก” 
ของกรมการขนส่งทางบก มอบหมวกกันน็อกจ�านวน 21,000 ใบ 
ที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนจากยางพาราธรรมชาติ (Green ABS) 
ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งผ่านการรับรองสลาก GREEN FOR LIFE ของ 
ปตท. และผา่นการทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(มอก.) แล้ว

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน 
เลือก มิติด้านสังคม และ ความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย

รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 ป
ี 2

5
6

2
บ

ริษ
ัท

 ป
ต

ท
. จ

ําก
ัด

 (ม
ห

าช
น

)

54

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Securitysafetyandoccupationalhealth.aspx


ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์
พ�ยุโซนร้อนป�บึก

วนัที ่1 มกราคม 2562 กรมอุตนุยิมวทิยาประกาศวา่เกดิ
พายโุซนรอ้นปาบกึ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่พืน้ทีภ่าคใต ้ 
และมีแนวโน้มพัดเข้าสู่พ้ืนท่ีแท่นขุดเจาะส�ารวจและผลิต 
ของ PTTEP ปตท. จึงได้ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์  
กรณีพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
การด�าเนนิงานในสถานการณด์งักล่าวมคีวามปลอดภยั  
และสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้อย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยุดชะงัก โดยประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ท�าหน้าท่ีเป็นประธาน 
ศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน และมีผู้บริหาร 
ระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. ทั้ง PTTEP, GC, IRPC, TOP  
และ GPSC เข้าร่วมติดตามสถานการณ์ บูรณาการ 
ขอ้มลู และทรัพยากรร่วมกนั เมือ่เหตกุารณส์งบ พบวา่  
พนักงานทุกคนปลอดภัย และอุปกรณ์เกิดความเสียหาย 
เพียงเล็กน้อยโดยสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
และลูกค้าได้รับก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี 
การหยุดชะงัก

ความมั่นคงปลอดภัย	

ปตท. ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย กลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความส�าคัญกับ 
การพฒันาเพือ่ให้เกดิการบรูณาการ ทัง้นีไ้ดแ้บง่การด�าเนนิงาน
ออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การพัฒนาการปฏิบัติการ และการน�าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมดา้นความม่ันคงปลอดภยัมาประยกุตใ์ช้ ซึ่งทัง้ 3 ดา้นนี ้
จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นการประเมินความเส่ียง 
จากภัยคุกคาม และการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง เพ่ือใช้ 
ก�าหนดมาตรการการควบคุม โดยทุกกระบวนการจะต้องสอดคล้อง 
กับปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติ 
ดา้นสทิธมินษุยชนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พรอ้มรบัมอืกบัภัยคุกคาม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
ยงัทบทวนแนวทางการบรหิารจดัการเหตฉุกุเฉนิและภาวะวกิฤต 
กลุ่ม ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น 
กลุม่ ปตท. จะสามารถบรหิารจดัการเหตุฉกุเฉนิและภาวะวกิฤต 
ใหอ้ยูใ่นวงจ�ากดัและเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิล เพือ่ลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และออกแบบการบริหารจัดการ 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการเหตฉุกุเฉินและภาวะวิกฤต 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้จัดท�าแผนเผชิญเหตุ 
และฝึกการแก้ไขสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุการณ์ด้านความม่ันคง 
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยฝึกทักษะให้บุคลากรด้านการรักษา 
ความปลอดภัยของ ปตท. ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม 
รับสถานการณ์จากภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเหตุความไม่สงบ 
และการชุมนุมประท้วง รวมทั้งฝึกทักษะแก่เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยในเรื่องกฎการใช้ก�าลังบนหลักสิทธิมนุษยชน  
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทั้งนี้ การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย เหตุฉุกเฉินและ
ภาวะวกิฤต ไมไ่ด้มกีารด�าเนนิการภายในเพยีงกลุม่ ปตท. เทา่นัน้  
แต่ยังร่วมสร้างเครือข่ายการด�าเนินการระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมถึงการสร้าง
แนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. จะมีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาภารกิจในการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน

ดว้ยสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มเีหตกุารณท์ีท่า้ทายในหลายลกัษณะ ทัง้เหตกุารณท์ีท่ราบ 
ลว่งหนา้ และเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคดิ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ ความเสยีหายตอ่ชวีติหรอื
ทรพัยส์นิ การหยดุชะงกัของกระบวนการท�างานทีส่�าคัญ รวมถงึอาจสง่ผลกระทบเปน็วงกวา้งตอ่ประเทศชาต ิสังคม ชมุชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นับเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับ ปตท. ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพ่ือให้องค์กรด�าเนินธุรกิจและตอบสนองพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

โอกาสและความท้าทาย	

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com  
หัวข้อความย่ังยืน เลือก มิติด้านสังคม และ ความม่ันคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย

55

รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 ป
ี 2

5
6

2
บ

ริษ
ัท

 ป
ต

ท
. จ

ําก
ัด

 (ม
ห

าช
น

)
ส

ังค
ม

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Securitysafetyandoccupationalhealth.aspx


สิง่แวดล้อม 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการพลังงาน

กลุ่ม ปตท. ติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศร่วมกันอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้งความเสี่ยง
และโอกาสในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งมั่น 
ยกระดบัการบรหิารจัดการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลุ่ม ปตท. หรอื PTT Group Clean & Green Strategy และก�าหนด

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศยังคงเปน็ประเดน็ส�าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ธรุกจิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการด�าเนินธุรกิจ ปตท. จึงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่รับมอืกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ดว้ยการเปน็ผูน้�าในการน�ากลไกราคาคารบ์อนมาใชป้ระกอบการพจิารณา
การลงทุนในโครงการที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการน�าแนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) มาใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อยกระดับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

โอกาสและความท้าทาย	

ใหเ้ปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเปน็หนึง่ในตวัชีว้ดั 
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของผู้บริหารระดับสูงเพื่อควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ 
(Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งในปี 2562  
กลุ่ม ปตท. ก�าหนดเป้าหมายในการควบคุมปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ให้มีปริมาณไม่เกิน 39.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่า และตดิตามผลการด�าเนนิงานตามเปา้หมายทุกไตรมาส  
โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน เป้าหมาย และผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคญั  ตามกลยทุธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ดงันี้
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สิ่งแวด
ล้อม

กา
รด
ำาเ
นิน
งา
นท
ี่สำา
คัญ

เป
้าห
มา
ย

แน
วท
าง การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำาเนินธุรกิจ
การเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์สะอาด

และคาร์บอนตำ่า	
การทำาธุรกิจใหม่ที่สะอาด

และคาร์บอนตำ่า

•	 ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของ 
กลุม่ ปตท. ลงรอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบั 
การด�าเนินงานปกติ ภายในปี 2573

•	 ควบคุมคว�มเข้มข้นของก�รปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในระดับหนว่ยธรุกจิ
และในระดับบริษัทแกนน�าธุรกิจ 
กลุ่ม ปตท. (Flagship)

•	 เพิ่มสัดส่วนร�ยได้ของผลิตภัณฑ์ค�ร์บอนต่ำ�ภ�ยในป	ี2566
•	 ศึกษ�และนำ�เกณฑ์ร�ค�ค�ร์บอนม�ใช้ในก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุน
 ภายในปี 2563

•	 ก�รนำ �แนวคิด เรื่อง 	 C i rcu la r	 
Economy มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce,  
Reuse,  Recycle)  และการใช้
พลังงานและวัสดุหมุนเวียน

•	 ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 
เช่น โครงการหมุนเวียนพลังงาน 
ความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน เป็นต้น

• การลดปริมาณของเสีย หรือน�าของเสีย 
กลับมาใช้ประโยชน์

•	 การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การติดต้ัง 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ส�าหรับใช้ใน 
พ้ืนท่ีอาคารส�านักงานและสถานี
บริการ เป็นต้น

•	 ก�รเพิ่มก�รลงทุนในธุรกิจพลังง�น
หมุนเวียน และธุรกิจห่วงโซ่คุณค่า
ด้านไฟฟ้า (Electricity Value Chain)

•	 ก�รศึกษ�และพัฒน�ย�นยนต์ไฟฟ�้
•	 ก�รเพิ่มปริม�ณผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง
ตนเอง ภายใตต้ราสญัลักษณ ์GREEN 
FOR LIFE เพิ่มมากขึ้น

•	 ก�รพัฒน�และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง 
การใช้งาน เช่น แก๊สโซฮอล์ 91, 95, 
E20, E85, ไบโอดีเซล B10, B20 และ  
อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล โดยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงของ 
การใช้ งานผลิตภัณฑ์ ได้ประมาณ  
2.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี

•	 ก�รพัฒน�และกำ�หนดแนวท�ง 
การใช้กลไกราคาคาร์บอนเพื่อ 
ประกอบการพจิารณลงทนุ โดยใหม้ ี
การพิจารณาและอนุมัติ จาก 
ผู้บริหารระดับสูง

•	 ก�รทำ�ธุรกิจท่ีมุ่งสู่สังคมค�ร์บอนต่ำ� 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามแนวทาง  
Circular Economy เชน่ การเตรยีม 
ตั้ ง โ ร ง ง า น รี ไ ซ เ คิ ล พ ล า ส ติ ก 
ครบวงจรระดับสากลขนาดใหญ่สุด 
ในประเทศ เป็นต้น

แนวท�งก�รใช้กลไกร�ค�ค�ร์บอน (Internal Carbon Price) เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�
ก�รลงทุน ของ ปตท. 

ปี 2562 ปตท. ประยุกต์ใช้ How-to Guide to Corporate Internal Carbon Pricing: Four Dimensions to Best Practice Approaches 
ของ Ecofys, Generation Foundation และ CDP เป็นแนวทางในการก�าหนดกลไกราคาคาร์บอน เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน
ในปี 2563 โดยสามารถสรุปแนวทางดังกล่าวได้ดังนี้ 

ใช้กับโครงกำรที่ลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(GHG Scope 1 และ 2)

                  ใช้โครงสร้ำงแบบ
           รำคำเงำ (Shadow Price) 
       หรือเป็นต้นทุนที่ไม่ได้
      อยู่ในรูปของค่ำใช้จ่ำยจริง 
      (Hidden Price) 
      ซึ่งคณะกรรมกำรและ
       คณะกรรมกำรบริหำร
         กำรลงทุน อำจใช้เป็น
             ส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำ
                        กำรลงทุน

     รำคำคำร์บอน
  ที่ ปตท. ใช้คือ 
 20 เหรียญสหรัฐต่อ
 ตันคำร์บอนไดออกไซด์   
    เทียบเท่ำ

ในอนาคตจะมีการทบทวน
แนวทางการใช้กลไกราคา
คาร์บอนเป็นระยะ ทั้งระดับ
ราคาคาร์บอน ประเภทของ 
การลงทุนที่เกี่ยวข้อง และ
ระดับการควบคุมทางธุรกิจ 
เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนิน
ธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต
จะมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่�า
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
กลุ่ม ปตท.1
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำามันดิบ)

หมายเหตุ:
1 ขอบเขตขอ้มลูครอบคลมุบรษิทัในประเทศไทยที ่ปตท. ถอืหุน้ทางตรงมากกวา่ 

ร้อยละ 20 หรือถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100
2 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ครอบคลุมการเผาไหม้

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ ปตท. และ OR จำาหน่าย (ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันเบนซิน  
น้ำามันดเีซล น้ำามนัอากาศยาน น้ำามนัเตา กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และน้ำามนักา๊ด)  
โดย ปตท. บรหิารจดัการปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (Scope 3)  
ผา่นการต้ังเปา้หมายการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม (Scope 1 และ 2) ของ ปตท. ต่อปรมิาณการขายผลติภณัฑ์ของ ปตท. 
ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

3 ขอบเขตข้อมลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม (Scope 3) ครอบคลมุ ปตท. 
และ OR

หมายเหตุ:
ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในประเทศไทยที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรงมากกว่า 
ร้อยละ 20 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
จากโครงการบริหารจัดการพลังงาน
(กิกะจูลต่อตันของผลผลิต)

หมายเหตุ:  
ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท., PTTEP, GC, TOP และ IRPC 

การบริหารจัดการน้ำา

การบริหารจัดการน้ำานับเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีสำาคัญของ กลุ่ม ปตท. 
ครอบคลุมต้ังแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา การส่งเสริมการออกแบบ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การลดปริมาณการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต  
การสร้างความตระหนักในเร่ืองการใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ 
และการนำาน้ำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สอดคล้องตามแนวทาง 
Circular Economy โดยความผันแปรของปริมาณน้ำาใช้ในปัจจุบัน 
นอกจากจะแปรปรวนตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีแล้ว ยังเป็น
ผลมาจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองอีกด้วย 

ปี 2562 ปตท. ประเมินและติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างต่อเน่ือง  
ท้ังสถานการณ์น้ำาต้นทุน และปริมาณน้ำาฝน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการน้ำา บริหารจัดการความเส่ียง  
และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อการใช้น้ำาของระบบนิเวศ การเกษตร 
การประมง สังคมชุมชน ส่ิงแวดล้อม และการดำาเนินธุรกิจตามปกติ  
ท้ังน้ีเพ่ือให้ชุมชนม่ันใจว่าการดำาเนินการของกลุ่ม ปตท. ไม่กระทบต่อ 
สิทธิการใช้น้ำาของชุมชน กลุ่ม ปตท. ได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ท้ังจากภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการการใช้น้ำา 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยได้ดำาเนินกิจกรรม
เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงภายในและภายนอกองค์กร ดังต่อไปน้ี

2562 
2561 
2560 
2559

29.71 
29.24 
30.16 
29.98

2562 
2561 
2560 
2559

78.9
76.4
78.1
78.7

2562 
2561 
2560 
2559

1.32
1.44
1.67
1.61

2562 
2561 
2560 
2559

346.55
334.56
378.77
378.95

2562 
2561 
2560 
2559

126.36
127.05
124.49
127.08

2562 
2561 
2560 
2559

3.21
3.20
3.23
3.38

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
จากการเผาไหม้
ผลิตภัณฑ์น้ำามัน
เช้ือเพลิงท่ี ปตท. ขาย
(Scope 3)2, 3

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง 
(Scope 1)

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม 
(Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ปตท.
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2)

87.6
87.8
88.4
88.5

381
381
381
381

เป้าหมาย

เป้าหมาย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินกิจกรรมของ ปตท.
ทั้งทางตรง ทางอ้อม และการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง
ที่ ปตท. ขาย (Scope 1, 2 และ 3)
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สิ่งแวด
ล้อม

การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ำา

การบริหารจัดการความเส่ียงภายนอกองค์กร	ท่ีเกิดข้ึน 
จากแหลง่ทีต้ั่งของโรงงานและปจัจัยภายนอกอืน่ๆ	เชน่	 
ความเส่ียงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำาต้นทุน	ความเส่ียง 
ดา้นนโยบายภาครฐัและกฎหมาย	ความเสีย่งดา้นสงัคม
เป็นต้น

 ประ เมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านน้� า ต่อ 
การด�าเนินกิจการของกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยความ
เสี่ยงทางกายภาพทั้งปริมาณน้�าและคุณภาพน้�า  
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
ขององค์กร โดยใช้เครื่องมือและมาตรฐานการ
ประเมินสากล ได้แก่ Aqueduct, WBCSD Global 
Water Tool, CERES Aqua Gauge และ Water  
Footprint Assessment พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดท�า 
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบด้านน้�า 
ของแต่ละบริษัท โดยก�าหนดกรณีพิจารณาผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิมาตรการถกูลดการใชน้้�าดบิ เปน็เวลา 4 เดอืน  
แบ่งการพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ ผลกระทบจาก 
การถูกให้ลดการใช้น้�าลงร้อยละ 10, 20 และ 30 ซ่ึงอาจมี 
ผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตของโรงงานถึงข้ันต้อง
หยุดการผลิตชั่วคราว

  ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงด้านน้�า
ในระดับลุ่มน้�าที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงน้�า 
ของชุมชน ร่วมกับคณะท�างาน Water War Room  
ภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�า 
ภาคตะวันออก และผู้แทนจากภาคเอกชนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

 บูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อให้เกิด 
การพัฒนา สร้างความมัน่คงและยัง่ยนืของการบรหิาร
จัดการน้�าในภาพรวมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี 
เปา้หมายในการควบคมุปรมิาณน้�ากกัเกบ็ส�าหรับพื้นที่
ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ซึ่งครอบคลุม 
อ่างเก็บน้�าดอกกราย อ่างเก็บน้�าหนองปลาไหล และ 
อ่างเก็บน้�าคลองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 240 ล้านลูกบาศก์เมตร  
รวมทั้งติดตามและผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้�า 
ในพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพรองรับความต้องการน้�า 
ที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ภายใน
ปี 2579

 มุ่งมั่นด�าเนินการตามหลัก 2Rs (Reserve และ  
Re-Visualize) โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้�าของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้�า
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการจัดการสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม 
ปตท.

 ก�าหนดเป้าหมาย ประเมิน และติดตาม
ประสิทธิภาพการใช้น้�าขององค์กร เช่น เป้าหมาย 
ในการลดความเข้มข้นปริมาณน้�าใช้ในปี 2573 
ร้อยละ 12.6 ส�าหรับภาคการผลติ และร้อยละ 10  
ส�าหรับอาคารส�านักงาน เมื่อเทียบกับข้อมูล 
ปีฐาน 2556

 ยกระดับการบริหารจัดการน้�าตามแนวทาง 
Circular Economy ด้วยความมุ่งมั่นด�าเนินการ 
ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  
เพื่อลดการใช้น้�า เพิ่มการใช้น้�าหมุนเวียนซ้�า 
เพิ่มการน�าน้�าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การผลิตน้�าจืด
จากน้�าทะเล เพื่อลดการพึ่งพาการใช้น้�าจาก
แหล่งน้�าสาธารณะ โดยปัจจุบัน GC และ TOP 
มีการผลิตน้�าจืดจากน้�าทะเลด้วยระบบที่มีอยู่ 
อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือน�าไปใช้ในกระบวนการผลิต  
และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย 
ก�าลังการผลิตน้�าจืดจากน้�าทะเลเพ่ือลดการพ่ึงพา 
การใช้น้�าจากแหล่งน้�าสาธารณะ

การบริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กร	เช่น	
ปริมาณน้ำาใช้	คุณภาพน้ำาท้ิงจากระบบบำาบัด	เป็นต้น	

2Rs
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ปริมาณของเสียอันตรายจากการดำาเนินงานประจำาวันท่ีนำาไปฝังกลบ
ต่อของเสียอันตรายท้ังหมดจากการดำาเนินงานประจำาวันท่ีส่งกำาจัด
(ร้อยละ)

การบริหารจัดการของเสีย

กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่จะน�าไปฝังกลบโดยการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ และยืดอายุการใช้งานตาม
แนวทาง Circular Economy มุง่สูเ่ปา้หมายการลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทีน่�าไปฝงักลบเปน็ศนูยภ์ายในป ี2563  โดยในป ี2562 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาตริะยองได้ศกึษาแนวทางการน�าถา่นกมัมนัต ์(Activated  Carbon) ทีห่มดอายกุารใชง้านแล้วจากกระบวนการผลติ  
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการอื่นๆ โดยการคืนสภาพด้วยความร้อนเพื่อกระตุ้นและบ�าบัดสารไฮโดรคาร์บอนที่คงค้างภายในพื้นที่ผิว
และรูพรุน ส่งผลให้พื้นที่ผิวและรูพรุนกลับมามีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น น�ากลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ลดปริมาณที่ส่งก�าจัดได้กว่า 296,420 
กิโลกรัม 

นอกจากนี้ ปตท. ยังตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะไม่อันตรายของประเทศ จึงส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างความ
ตระหนักรู้ให้พนักงานในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสื่อความการคัดแยกและน�าขยะไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมขยะไม่อันตรายภายในอาคารส�านักงานที่ยังคงมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ เช่น การรวบรวม 
ถงุพลาสตกิเพือ่น�าไปผ่านกระบวนการที่เหมาะสมแลว้น�ากลบัมาใชใ้หม ่ การน�าหลอดพลาสตกิไปท�าเปน็หมอนหลอดส�าหรบัอภบิาล
ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินโครงการ “ขยะ Recycle ลดภาวะโลกร้อน” ผ่านระบบ SSHE Token ด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain เพื่อบันทึกปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ท�าให้ได้รับการรับรอง “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด 
ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเดินไปพร้อมกับประเทศไทยที่จะน�าขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ตาม Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติก ปี 2561-2573

หมายเหตุ: 
ขอบเขตขอ้มูลครอบคลุม 
ปตท., PTTEP, IRPC, 
GC, TOP, GPSC และ OR

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน้ำากักเก็บ
สำาหรับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
ของ	ปตท.	จังหวัดระยอง
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

 2562 2561 2560 2559

หมายเหตุ: 
ขอบเขตขอ้มลูครอบคลมุอ่างเก็บน้�า 3 แหง่หลกัในพืน้ที่
จังหวัดระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน้�าดอกกราย อ่างเก็บน้�า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน้�าคลองใหญ่

หมายเหตุ:
ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในประเทศไทยที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 20 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปริมาณน้�าที่ใช้ทั้งหมด

ปริมาณน้�าที่น�ากลับมา
ใช้ใหม่และใช้ซ้�า

137.66

2.62
(ร้อยละ 1.90)

134.77

7.38
(ร้อยละ 5.48)

138.64

9.94
(ร้อยละ 7.17)

141.62

10.37 
(ร้อยละ 7.32)

2562 25602561

เป้าหมาย

2559

2562 
2561 
2560 
2559

103
265
250
201

เป้าหมาย
240
240
240
200
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สิ่งแวด
ล้อม

ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย
(ตันสารอินทรีย์ระเหย
ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้�ามันดิบ)

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)
(ตันออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้�ามันดิบ)

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)
(ตันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้�ามันดิบ)

หมายเหตุ:
•	 ปี	2559	ขอบเขตครอบคลุม	ปตท.,	PTTEP,	GC,	TOP,	 IRPC	และโครงก�ร 

เพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาดของ IRPC และ GPSC
•	 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม	ปตท.,	PTTEP,	IRPC,	GC,	TOP,	GPSC	และ	OR	

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ	

กลุม่ ปตท. ตัง้เปา้หมายควบคุมอตัราการเพิ่มการระบายมลพษิทาง
อากาศประเภทสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: 
VOCs) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563 รวมทั้งขยายผล 
การตดิตัง้ระบบบ�าบดัมลพษิ Selective Catalytic Reduction (SCR) 
เพิ่มอีก 1 ชุด และเริ่มติดตั้งหน่วยก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ที่ปนเปื้อนในก๊าซที่มีสภาพกรดที่เหลือจากการแยกก๊าซชนิด 
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
หน่วยที่ 5 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เม่ือปี 2561 เพื่อควบคุม
คุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอกให้มีผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้มและชมุชนใกลเ้คยีงนอ้ยทีส่ดุ ตลอดจนตดิตามตรวจวดั 
และก�ากับดูแลการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าข้อมูล 
มาวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาการจดัการสิง่แวดลอ้มทางอากาศ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การหกรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี	

นอกจากการควบคุมการด�าเนินงานตลอดสายโซ่อุปทานเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองแล้ว กลุ่ม ปตท. เตรียมความพร้อม 
เพือ่ตอบสนองและรับมอืตอ่เหตกุารณฉ์กุเฉนิ ซึง่ครอบคลุมถงึการหกร่ัวไหลของน้�ามนัและสารเคมใีนทุกกรณ ีโดยก�าหนดมาตรการ
ตา่งๆ ไดแ้ก ่การรายงานการหกรัว่ไหลทุกครัง้เมือ่เกดิเหตกุารณ ์การฝกึซอ้มแผนฉกุเฉนิเตม็รปูแบบทกุพืน้ทีป่ฏบิตักิารของกลุม่ ปตท.  
เปน็ประจ�าทกุป ีการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรและอปุกรณ์ เชน่ การจดัเตรยีมทุน่ลอ้มกกัน้�ามนั (Boom) สารเคมขีจดัคราบน้�ามัน  
ระบบการสั่งปิด-เปิดวาล์วผ่านดาวเทียมกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซในระบบขนส่งก๊าซทางท่อ (Supervisory Control and Data 
Acquisition: SCADA) เป็นต้น  

ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากส�านักเทคโนโลยีน้�าและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดท�า 
“แนวทางการฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม กรณเีกดิการรัว่ไหลของน้�ามนัลงสูส่ิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Oil Spill Remediation Guideline)”  
เพือ่ก�าหนดแนวทางทีส่อดคล้องตามมาตรฐานสากล ในการตดิตามตรวจสอบผลการฟืน้ฟหูลงัการหกรัว่ไหลของผลติภณัฑน์้�ามนัดบิ 
ในสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่น้�าทะเล ดนิ และน้�าใตด้นิ เพือ่ใหม้กีารบ�าบดัฟืน้ฟ ูและตดิตามคณุภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งเปน็ระบบ ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. มีแผนขยายขอบเขตการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของ
น้�ามันลงสู่สิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ทั้งผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ไฮโดรคาร์บอน (Non-Hydrocarbon) ตลอดจนจัดท�าคู่มือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจากการปนเปื้อนอีกด้วย 

ผลจากการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ท�าให้ ปตท. ร่วมกับ OR และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าระงับเหตุ กรณีเรือบรรทุกน้�ามันเตาของลูกค้ากลุ่ม ปตท. เกิดอุบัติเหตุเสียสมดุล จนท�าให้
ส่วนหัวของเรือจมลงที่ท่าเรือคลังปิโตรเลียมบางจาก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยท�าการกักเก็บ กู้น้�ามันที่รั่วไหลได้ทั้งหมด  
โดยไมม่กีารเลด็ลอดออกสูล่�าน้�าสาธารณะภายนอก น้�ามนัทัง้หมดสง่บ�าบดัและก�าจดัอยา่งถกูวธิ ีพรอ้มกูเ้รอืไดส้�าเรจ็และปลอดภัย 
อีกทั้งยังติดตามตรวจวัดคุณภาพน้�าบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนและยืนยันประสิทธิผลการก�าจัดการปนเปื้อน 
ของน้�ามันดังกล่าวให้เป็นที่มั่นใจว่าไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2562 
2561 
2560 
2559

72.34
68.23
74.79
49.35

2562 
2561 
2560 
2559

36.66
37.92
37.40
39.72

2562 
2561 
2560 
2559

16.93
16.83
13.70
10.45

61

รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 ป
ี 2

5
6

2
บ

ริษ
ัท

 ป
ต

ท
. จ

ําก
ัด

 (ม
ห

าช
น

)



จำานวนเงินลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม	
(ล้านบาท)

หมายเหตุ: 
•	เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์

ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะของ ปตท. เท่านั้น
•	แมว้า่จะมกีารแยกสนิทรพัย์ของ	ปตท.	และ	OR	ตัง้แตเ่ดอืน	กรกฎาคม	 

2561 เป็นต้นมา แต่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีมูลค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2561 ปตท. รวบรวมเงิน
ลงทุนใน “โครงการติดตั้งระบบลดการระบายก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่หน่วยผลิต 
ความร้อนแบบ Waste Heat Recovery Unit (WHRU) ของ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง”  
ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ปตท. จัดเก็บและบันทกึขอ้มลูคา่ใชจ้า่ย รายได ้และการลงทนุดา้นการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 ปตท. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึ้นภายในองค์กรตัง้แตต่น้ทาง โดยใหผู้้ท่ีเบิกจ่ายบันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในระบบการเบิกค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ เพื่อความครบถ้วน 
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายผลการพัฒนาระบบดังกล่าวไปยังบริษัทแกนน�าธุรกิจ  
กลุ่ม ปตท. จ�านวน 6 บริษัท ประกอบด้วย PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC 
และ OR  นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลตอบแทนจาก 
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Return on Investment: EROI)  
เพือ่ใชว้ดัประสทิธผิลของการลงทนุด้านสิ่งแวดลอ้มในรปูแบบตวัเงนิทีช่ดัเจน
มากขึ้น สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง 
คุณค่าที่แท้จริงของค่าใช้จ่ายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
ตามมาตรฐานสากล “Environmental Management Accounting Procedures 
and Principles, the United Nations” โดยคาดว่าในปี 2563 จะมีการขยาย
ผลการด�าเนินงานไปยังกลุ่ม ปตท. เพิ่มเติมต่อไป 

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pttplc.com 
หัวข้อความย่ังยืน เลือก มิติด้านส่ิงแวดล้อม

กลุ่ม ปตท. ประเมินและทบทวนความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
เปน็ประจ�าทกุป ีเพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายและลดผลกระทบเชงิลบที่อาจเกดิ
จากการด�าเนนิงานในพื้นที่ปฏบิตักิาร เช่น การกอ่สร้างเพิม่เตมิ หรอืกจิกรรม
ที่ปลดปล่อยมลภาวะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึง
การด�ารงชวีติของสิง่มชีวีติโดยรอบพืน้ที่ การประเมนิความเสีย่งจงึครอบคลมุ
ต�าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังลักษณะ
และประเภทของกิจกรรม หากโครงการใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงต้องมี
การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานด้านความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่บรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันได้ประเมิน
และทบทวนความเสีย่งทัง้หมดจ�านวน 5 พืน้ที ่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารด�าเนนิงานของ 
ปตท. ซึง่ไมค่รอบคลุมพื้นที่ภายใตก้ารด�าเนนิงานของ OR โดยพบว่าพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเสี่ยงสูง 1 พื้นที่ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ซึ่งได้จัดท�าแผน 
การด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเสร็จ นอกจากนี้  
ยังได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 
โครงการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจัดท�าชุดข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) ของสิ่งมีชีวิตรอบพื้นที่ปฏิบัติการ การจัดเสวนาโครงการ
ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนและหน่วยงาน 
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และการอบรมใหค้วามรูด้้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้แก่พนักงาน รวมท้ังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแนวทางการประเมิน 
ความสญูเสยีตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่จะน�าแนวทางการประเมนิ
ดังกล่าวไปปฏิบัติในพื้นที่น�าร่องของ กลุ่ม ปตท. เพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จตาม
เป้าหมาย No Net Loss ต่อไป นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ทบทวนค�าแสดง
เจตจ�านงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท. (PTT 
Group Biodiversity Statement) ซึ่งพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการหลีกเลี่ยง
การส�ารวจบุกเบิกและด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ได้ถูกก�าหนดให้เป็นมรดกโลก 
และพื้นที่อนุรักษ์ตามที่ IUCN ก�าหนด ซึ่งประกาศใช้แล้วในปี 2563

 2562 2561 2560 2559 

488445
494

403

รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 ป
ี 2

5
6

2
บ

ริษ
ัท

 ป
ต

ท
. จ

ําก
ัด

 (ม
ห

าช
น

)

62

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Environmentmanagement.aspx


GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง

รายได้จากการขาย ล้านบาท 1,718,846 1,995,722 2,336,155 2,219,739

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย

ต้นทุนในการด�าเนินการ ล้านบาท 1,464,614 1,688,461 2,023,0395 1,967,529

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน1 ล้านบาท 9,651 10,683 9,9532    9,865 

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี ล้านบาท 45,699 57,108 57,123 57,1253

การจ่ายภาษีเงินได้ ล้านบาท 26,593 28,307 53,647 32,989

การลงทุนทางสังคม ล้านบาท 919 1,186 1,559 1,404

มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม ล้านบาท 171,3705 209,9775 190,8345 150,8265

GRI 201-4 สิทธิพิเศษทางภาษีจากส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ประเทศไทย4

ล้านบาท 4,030 6,180 1,525 0

หมายเหตุ:
1 พนักงานที่บรหิารจัดการค่าจ้างโดย ปตท. ประกอบด้วย พนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏบิัตงิาน Secondment ในบรษิัทในกลุ่ม ปตท.) พนักงานบรษิัทย่อยและพนักงาน

กจิการที่ควบคุมร่วมกันของ ปตท. แต่ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บรหิารระดับสูง โดยค่าตอบแทนของพนักงาน ประกอบด้วย เงนิเดอืน 
โบนัส เงนิสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชพี และอื่นๆ (ถ้าม)ี

2 ค่าใช้จ่ายพนกังานลดลงจากปี 2560 เนือ่งจากพนกังานบางส่วนของหน่วยธรุกจิน�า้มนั โอนย้ายไปเป็นพนกังานของ OR ท�าให้ค่าใช้จ่ายพนกังานช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2561 ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายของพนักงานที่โอนย้ายไป 

3 การอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานครึ่งหลังของปี 2562 ต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2563 ของบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมัตติ่อไป
4 จ�านวนสทิธพิเิศษทางภาษฯี ของ ปตท. เท่านั้น
5 มกีารปรับปรุงข้อมูลใหม่

ผลการด�เนนิงานของ ปตท.

เศรษฐกิจ
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GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย 2559 2560 2561 2562
ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง

GRI 102-8 พนักงานประจ�า ก�าลังคน 3,044 1,562 3,073 1,614 2,303 1,412 2,200  1,378 

จุดบริการจ้างท�าของตามสัญญาจ้างประจ�าปี1 จุดบริการ 2,089 2,139 1,019 1,051

พนักงานแบ่งตามพื้นที่

• กรุงเทพมหานคร ก�าลังคน 1,554  1,347 1,586  1,398 1,128  1,216 1,042  1,181 

• อื่นๆ2 ก�าลังคน 1,447 201 1,451 199 1,148 181 1,131 186

• ต่างประเทศ ก�าลังคน 433 143 364 174 275 156 27 11

GRI 405-1 พนักงานแบ่งตามระดับและอายุ

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 14 - 19) ร้อยละ 3.08 1.41 3.29 1.81 3.23 2.34 3.41 2.43

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.30 1.30 2.52 1.47 2.34 1.67 2.38 1.82

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ร้อยละ 0.78 0.11 0.77 0.34 0.89 0.67 1.03 0.61

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 11 - 13) ร้อยละ 7.49 5.95 8.02 6.02 7.81 6.81 8.58 7.24

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.65 2.50 3.39 2.52 2.77 2.69 2.74 2.77

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ร้อยละ 3.84 3.45 4.63 3.50 5.03 4.12 5.84 4.47

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พนักงาน (ระดับ 9 - 10) ร้อยละ 18.54 10.03 18.09 10.37 18.22 12.57 18.45 13.47

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.93 2.69 4.42 2.20 3.74 2.02 3.63 2.10

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ร้อยละ 13.55 7.27 13.65 8.11 14.32 10.39 14.67 11.26

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ร้อยละ 0.07 0.07 0.02 0.06 0.16 0.16 0.14 0.11

พนักงาน (ระดับ 8 ลงมา) ร้อยละ 36.97 16.52 36.16 16.24 32.73 16.29 31.05 15.37

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.19 0.74 1.79 0.47 1.24 0.32 1.17 0.28

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ร้อยละ 21.06 9.42 20.91 8.85 18.65 8.75 18.59 8.66

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ร้อยละ 13.72 6.36 13.46 6.91 12.84 7.21 11.29 6.43

GRI 401-1 พนักงานใหม่ทั้งหมด ก�าลังคน 150 280 224 76

พนักงานใหม่ ก�าลังคน 90 60 149 131 120 104 33 43

อัตราการว่าจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละ 1.95 1.30 3.18 2.79 3.23 2.80 0.92 1.20

พนักงานใหม่แบ่งตามพื้นที่

• กรุงเทพมหานคร ก�าลังคน 64 54 109 118 92 91 15 29

ร้อยละ 1.39 1.17 2.33 2.52 2.48 2.45 0.42 0.81

• อื่นๆ2 ก�าลังคน 26 6 40 13 28 13 18 14

ร้อยละ 0.56 0.13 0.85 0.28 0.75 0.35 0.50 0.39

พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ก�าลังคน 0 0 0 1 2 0 1 0

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05                0.00 0.03 0.00

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ก�าลังคน 6 8 11 21 12 22 7 8

ร้อยละ 0.13 0.17 0.23 0.45 0.32 0.59 0.20 0.22

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ก�าลังคน 84 52 138 109 106 82 25 35

ร้อยละ 1.82 1.13 2.94 2.33 2.85 2.21 0.70 0.98
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GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย 2559 2560 2561 2562
ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง

การลาออกจากงานของพนักงานทั้งหมด ก�าลังคน 87 83 71 57

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 0.02 0.02 0.02 0.02

การลาออกจากงานของพนักงาน ก�าลังคน 43 44 44 39 44 27 29 28

อัตราการลาออกของพนักงานแบ่งตามเพศ ร้อยละ 0.93 0.96 0.94 0.83 1.18 0.73 0.81 0.78

การลาออกจากงานของพนักงานแบ่งตามพื้นที7่

• กรุงเทพมหานคร ก�าลังคน 29 39 30 35 36 25 24 25

ร้อยละ 1 0.85 0.64 0.75 0.97 0.67 0.67 0.70

• อื่นๆ2 ก�าลังคน 14 4 14 4 8 2 5 2

ร้อยละ 0.30 0.09 0.30 0.09 0.22 0.05 0.14 0.06

การลาออกจากงานพนักงานแบ่งตามอายุ7

• อายุ 50 ปีขึ้นไป ก�าลังคน 5 5 7 9 7 5 5 3

ร้อยละ 0.11 0.11 0.15 0.19 0.19 0.13 0.14 0.08

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ก�าลังคน 21 22 18 17 26 15 14 21

ร้อยละ 0.46 0.48 0.38 0.36 0.70 0.40 0.39 0.59

• อายุต่�ากว่า 30 ปี ก�าลังคน 17 17 19 13 11 7 10 4

ร้อยละ 0.37 0.37 0.41 0.28 0.30 0.19 0.28 0.11

GRI 401-3 พนักงานท้ังหมดท่ีมีสิทธ์ิในการลาคลอด/ลาเล้ียงดูบุตร ก�าลังคน 3,044  1,562  3,073  1,614 2,303  1,412 2,200  1,378 

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร ก�าลังคน 68 43 79 44 66 49 68 40

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์
ในการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร

ก�าลังคน 68 43 79 44 65 48 68 35

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์ในการ
ลาคลอด/ลาเล้ียงดูบุตรโดยได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน

ก�าลังคน 67 42 70 38 0 0 0 0

อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอด/เลี้ยงดูบุตร ร้อยละ 98.53 97.67 88.61 86.36 0.00 0.00 0.00 0.00

GRI 404-1 ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน8 ชั่วโมง
ต่อคน

38.82 71.35 37.85 43.51 76.69 68.78 71.25 74.81

หมายเหตุ: 
1 จุดบรกิารจ้างท�าของตามสัญญาจ้างประจ�าปี หมายถงึ ผู้รับจ้างท�าของที่ส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างประจ�าปี โดยไม่นับรวมจุดบรกิารจ้างท�าของตามสัญญาจ้างระยะสั้น/ ระหว่างปี 

เช่น ผู้รับเหมา การจ้างที่ปรกึษา
2 อื่นๆ หมายถงึ จังหวัดที่ส�านักงาน ปตท. ตั้งอยู่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร          
3 รวมพนักงานที่ปฏบิัตงิานในประเทศกัมพูชา ลาว เมยีนมา มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี และอังกฤษ
4 รวมพนักงานที่ปฏบิัตงิานในประเทศกัมพูชา ลาว เมยีนมา มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี อังกฤษ และสหรัฐอเมรกิา
5 รวมพนักงานที่ปฏบิัตงิานในประเทศกัมพูชา เมยีนมา มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี และอังกฤษ 
6 รวมพนักงานที่ปฏบิัตงิานในประเทศกัมพูชา ลาว ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ อังกฤษ จนี และสหรัฐอเมรกิา 
7 การลาออกของพนักงานไม่รวมผู้เกษยีณอายุ 
8 รวมจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมและการศกึษาต่อ
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กรณีที่เกิด
เกือบอุบัติเหตุ

พนกังานท้ังหมดและผู้รับเหมาท้ังหมด 2562 • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100
พนกังานท้ังหมดและผู้รับเหมาท้ังหมด 2561 • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานท้ังหมดและผู้รับเหมาท้ังหมด 2560 • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานท้ังหมดและผู้รับเหมาท้ังหมด 2559 • • • • • • • • • • • • • • •

อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างาน 
(OIFR)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

การเสียชีวิต พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

อัตราการขาดงาน 
(AR)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน 
(LWC)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน 
(LDR)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

จ�านวนผู้บาดเจ็บ
จากการท�างาน
(TRIC)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

อัตราการบาดเจ็บ 
(TRIR)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน 
(LTIFR)

พนักงานทั้งหมด
2562

• NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

100

ผู้รับเหมา • NR • NR NR • • NR NR NR NR NR NR • NR

พนักงานทั้งหมด
2561

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2560

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

พนักงานทั้งหมด
2559

• • • • • • • • • • • • • • •

ผู้รับเหมา • • • • • • • • • • • • • • •

หมายเหตุ:
NR: ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น
- สถานบีรกิารน�้ามันเชื้อเพลงิ ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมเฉพาะที่ ปตท. เป็นเจ้าของและเป็นผู้ด�าเนนิการเองเท่านั้น ทั้งนี้ ชั่วโมงการท�างานครอบคลุมพนักงานทั้งหมด
- ชั่วโมงการท�างานของสถานบีรกิารก๊าซธรรมชาต ิขอบเขตครอบคลุมเฉพาะสถานบีรกิารก๊าซธรรมชาตหิลัก (NGV Mother Station) เท่านั้น
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GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น5 หน่วย ปตท.
2559 2560  2561  2562

GRI 403-21 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)2

• พนักงานทั้งหมด คน
• ผู้รับเหมา คน

3
5

2
2

1
7

0
2

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LDR)

• พนักงานทั้งหมด จ�านวนวันที่สูญเสียไปต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง
• ผู้รับเหมา จ�านวนวันที่สูญเสียไปต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง

0.84
0.68

1.01
0.11

0.07
0.61

0
0.11

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)3

• พนักงานทั้งหมด คน
• ผู้รับเหมา คน

8
9

4
8

2
16

2
3

อัตราการบาดเจ็บ (TRIR)3

• พนักงานทั้งหมด จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง
• ผู้รับเหมา จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง

0.18
0.05

0.09
0.04

0.04
0.09

0.06
0.04

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)3

• พนักงานทั้งหมด จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง
• ผู้รับเหมา จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง

0.07
0.03

0.04
0.01

0.02
0.04

0
0.03

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (OIFR)3

• พนักงานทั้งหมด จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง
• ผู้รับเหมา จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง

0
NA

0
NA

0
NA

0
0

อัตราการขาดงาน (AR)

• พนักงานทั้งหมด ร้อยละ
• ผู้รับเหมา ร้อยละ

1.74
NA

1.64
NA

1.58
NA

1.44
NA

จ�านวนผู้เสียชีวิต

• พนักงานทั้งหมด คน
• ผู้รับเหมา คน

0
0

0
0

0
14

0
0

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

• พนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา จ�านวน 164 104 113 75
อุบัติเหตุ
เป็นศูนย์

จ�านวนอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณี
เป้าหมาย

14
6

13
6

6
10

6
5

จ�านวนอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์ กรณีต่อ 1,000,000 กิโลเมตร
ต่อระยะทางขนส่ง 1,000,000 กิโลเมตร เป้าหมาย

0.07
0.05

0.05
0.05

0.01
0.05

0.02
0.04

หมายเหตุ:
NA: ไม่มขี้อมูล
1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการในประเทศไทยเท่าน้ัน และไม่จ�าแนกเพศ เนื่องจาก ปตท. ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน 

ตามหลักจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างที่ตัดแยกพื้นที่ในระยะก่อนส่งมอบให้ ปตท. เช่น โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2 นับตามวันท�างานและเริ่มนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป  ทั้งนี้ก�าหนดเป้าหมายปี 2563 เท่ากับ 0
3 ไม่รวมอุบัตเิหตุในระดับปฐมพยาบาล
4 ปี 2561 มีอุบัตเิหตุถงึขั้นผู้รับเหมาเสยีชวีติ 1 ครั้ง โดย ปตท. ได้ด�าเนนิการสอบสวนหาสาเหตุและด�าเนนิการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกดิเหตุการณ์ดังกล่าวซ�้าขึ้นอกี และได้จัดท�าเป็นบทเรยีน

เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
5 ปรับการจ�าแนกประเภทคนงานใหม่ตามมาตรฐาน GRI 2016 ตั้งแต่ปี 2559 - 2561
* พนักงานทั้งหมด หมายถึง พนักงานและผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ ปตท. ตามแนวทาง GRI 4 เดมิ
** ผู้รับเหมา หมายถงึ ผู้รับเหมาอสิระเท่านั้น ตามแนวทาง GRI 4 เดมิ 
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สิง่แวดล้อม

ขอบเขตก�รร�ยง�น ปี ธุรกิจของ ปตท.
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 2562 • • • NA • • • • • • • • • •

1002561 • • • NA • • • • • • • • • •
2560 • • • NA • • • • • • • • • •
2559 • • • NA • • • • • • • • • •

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 2562 • • • NA • • • • • • • • • •

1002561 • • • NA • • • • • • • • • •
2560 • • • NA • • • • • • • • • •
2559 • • • NA • • • • • • • • • •

การใช้พลังงานโดยตรง 2562 • • • • • • • • • • • • • •

1002561 • • • • • • • • • • • • • •
2560 • • • • • • • • • • • • • •
2559 • • • • • • • • • • • • • •

กระแสไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ 2562 • • • • • • • • • • • • • •

1002561 • • • • • • • • • • • • • •
2560 • • • • • • • • • • • • • •
2559 • • • • • • • • • • • • • •

น้�าที่ดึงมาใช้จากแหล่งน้�าภายนอก 2562 • NR • NR • • • • NR NR NR NR • NR

1002561 • • • • • • • • • • • NR • •
2560 • • • • • • • • • • • NR • •
2559 • • • • • • • • • • • NR • •

น้�าเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 2562 • NR • NR • • • • NR NR NR NR • NR

1002561 • • • NR • • • • • • • NR • NR
2560 • • • NR • • • • • • • NR • NR
2559 • • • NR • • • • • • • NR • NR

น้�าจากกิจกรรมการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 2562 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

1002561 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2560 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2559 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

ของเสียที่ก�าจัด 2562 • NR • NR • • • • NR NR NR NR • NR

1002561 • • • • • • • • • • • NR • •
2560 • • • • • • • • • • • NR • •
2559 • • • • • • • • • • • NR • •

การรั่วไหลของน้�ามันและสารเคมี 2562 • NR • NR • • • • NR NR NR • • NR

1002561 • • • • • • • • • • • • • •
2560 • • • • • • • • • • • • • •
2559 • • • • • • • • • • • • • •

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 2562 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR

1002561 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR
2560 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR
2559 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 2562 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR

1002561 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR
2560 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR
2559 NR NR NR NR • • NR NR NR NR NR NR NR NR

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 2562 NR NR NR NR • • • • NR NR NR NR NR NR

1002561 NR NR NR • • • • • • • NR NR NR •
2560 NR NR NR • NR • • NA NA NA NR NA NR NA
2559 NR NR NR • NR • • NA NA NA NR NA NR NA

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่ปล่อยออกมา 2562 • • • • • • • • • • • • • NR

1002561 • • • • • • • • • • • • • NR
2560 • • • • • • • • • • • • • NR
2559 • • • • • • • • • • • • • NR

การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ทางตรง 2562 • • • • • • • • • • • • • NR

1002561 • • • • • • • • • • • • • NR
2560 • • • • • • • • • • • • • NR
2559         • • • • • • • • • • • • • NR

หมายเหตุ: 
NA: ไม่มขี้อมูล
NR: ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น    
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การใช้นำา้

นำา้เสยีทีป่ล่อยออกมา

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 303-1 การใช้น้�าทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร  3.59  3.64  3.67  2.35 

• น้�าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร  0.31  0.25  0.16  0.06 

ร้อยละ  8.75  6.87  4.38  2.56 

• น้�าทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร  0.02  0.02  0.02  0.02 

ร้อยละ  0.56  0.55  0.57  0.91 

• น้�าประปา ล้านลูกบาศก์เมตร  3.03  3.17  3.27  2.15 

ร้อยละ  84.56  87.09  89.00  91.73 

• น้�าใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร  0.17  0.14  0.15  0.04 

ร้อยละ  4.72  3.85  4.05  1.56 

• น้�าฝน ล้านลูกบาศก์เมตร  0.05  0.06  0.07  0.08 

ร้อยละ 1.41 1.65  2.00  3.24 

น้�าเค็ม/น้�ากร่อยทั้งหมด 
(น้�าทะเลและน้�าที่ใช้ในการหล่อเย็น)

ล้านลูกบาศก์เมตร  0.02  0.02  0.02  0.02 

น้�าจากแหล่งอื่นๆ (น้�าผิวดินและน้�าใต้ดิน) ล้านลูกบาศก์เมตร  0.48  0.38  0.31  0.10 

GRI 303-3 น้�าที่น�ากลับมาใช้ใหม่และน�ากลับมาใช้ซ้�า ร้อยละของการใช้น้�า 5.87 3.57 6.41 9.09

ล้านลูกบาศก์เมตร  0.21  0.13  0.24  0.21 

การใช้น้�ารวมต่อผลิตภัณฑ์ ลูกบาศก์เมตรต่อบาร์เรลน้�ามันดิบเทียบเท่า 0.009  0.009  0.009 0.006

หมายเหตุ:
•	 เป้าหมายเชงิกลยุทธ์	ปี	2563	ด้านการใช้น�้า:	ลดปรมิาณการใช้น�้าในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสูง	และควบคุมปรมิาณน�้าใช้ไม่ให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มปีรมิาณการใช้น�า้สูง	
•	 ปี	2561	ปรมิาณการใช้น�้าผวิดนิลดลง	เนื่องจากมกีารขายสถานประกอบการ	WECoZi
•	 ปี	2561	ปรมิาณการใช้น�้าประปาเพิ่มขึ้น	เนื่องจากขยายขอบเขตการจัดเก็บ	และรายงานข้อมูล	ให้ครอบคลุมสถานบีรกิารน�้ามันเชื้อเพลงิที่เริ่มด�าเนนิการในปี	2561	
 ที่ ปตท. เป็นเจ้าของและด�าเนนิการเองจ�านวน 7 สถานี
•	 ปี	2561	ปรมิาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่และน�ากลับมาใช้เพิ่มขึ้น	เนื่องจากเพิ่มปรมิาณน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่โดยการรดน�้าต้นไม้
•	 ปี	2562		ไม่รวมข้อมูลของ	บรษิัท	ปตท.	น�้ามันและการค้าปลกี	จ�ากัด	(มหาชน)		ท�าให้ปรมิาณการใช้น�้าทั้งหมดลดลง	

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 306-1 น้�าทิ้งทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 1.47 1.41 1.41  0.44 

ค่าความสกปรกของน้�าที่เกิดจากการใช้ปริมาณออกซิเจน
ทั้งหมดเพื่อออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้�า (COD)

ตัน 117.76 132.60 123.14  19.62 

ค่าความสกปรกของน้�าที่เกิดจากการใช้ออกซิเจนที่ละลายน้�า
โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้�า (BOD)

ตัน 7.59 6.21 5.51  2.73 

หมายเหตุ:
•	 สามารถควบคุมคุณภาพน�า้ทิ้งได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
•	 ปี	2562		ไม่รวมข้อมูลของ	บรษิัท	ปตท.	น�้ามันและการค้าปลกี	จ�ากัด	(มหาชน)	ท�าให้ปรมิาณการน�้าทิ้งทั้งหมดลดลง	 	 	 	 	 	
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ของเสยี
GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.

2559 2560 2561 2562
GRI 306-2 ของเสียจากการด�าเนินงานประจ�าวัน ตัน  16,847.63  20,014.48  19,534.06  5,817.80 

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งก�าจัด ตัน  4,773.07  3,421.64  4,290.97  3,971.01 

• การฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน  122.16  58.20  34.43  6.26 

• การน�ากลับมาใช้ซ้�า ตัน  0.00   0.00 7.09  0.24 

• การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน  279.42  438.51  926.01  413.90 

• การน�ากลับคืนใหม่ ตัน  3,676.94  2,469.10  2,946.80  3,029.51 

• อื่นๆ (การเผา การแยกองค์ประกอบ การอัดลงบ่อลึก) ตัน  694.55  455.84  376.65  521.10 

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งก�าจัด ตัน  12,074.56  16,592.83  15,243.09  1,846.79 

• การฝังกลบ ตัน  247.76  1,328.92  358.93  27.39 

• การน�ากลับมาใช้ซ้�า ตัน  0.03  59.00  143.85  1.44 

• การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน  2,696.53  2,834.09  964.48  99.48 

• การน�ากลับคืนใหม่ ตัน  215.58  247.68  433.59  554.00 

• ของเสียจากการอุปโภคบริโภค ตัน  8,870.36  12,121.30  13,078.74  908.57 

ของเสียที่ไม่ได้มาจากการด�าเนินงานประจ�าวัน ตัน  7,675.01  244.86  489.45  1,844.52 

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งก�าจัด ตัน  3,485.42  29.48  0.45  5.26 

• การฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน  44.95  14.45  0.00  0.00   

• การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0.00 0.00 0.03  0.00   

• การน�ากลับคืนใหม่ ตัน  3,369.90  0.00   0.00  2.54 

• อื่นๆ ตัน  70.57  15.03  0.42  2.72 

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งก�าจัด ตัน  4,189.59  215.38  489.00  1,839.26 

• การฝังกลบ ตัน  0.00   0.00 0.00  0.00   

• การน�ากลับมาใช้ซ้�า ตัน  3,721.90  183.00  489.00  1,838.00 

• การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน  67.69  32.38  0.00    0.00   

• ของเสียจากการอุปโภคบริโภค ตัน  0.00   0.00 0.00  0.00   

ของเสียที่จัดเก็บในพื้นที่ปฏิบัติการ ณ วันสิ้นปี เพื่อรอส่งก�าจัด ตัน  118.25  102.93  225.36  91.82 

• ของเสียอันตรายท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ณ วันส้ินปี เพ่ือรอส่งก�าจัด ตัน  96.73 80.83 52.78  83.16 

• ของเสียไม่อันตรายท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ณ วันส้ินปี เพ่ือรอส่งก�าจัด ตัน  21.52  22.10  172.58  8.66 

หมายเหตุ:
•	 ก�รจัดก�รปรมิ�ณของเสยีจ�กก�รดำ�เนนิง�นประจำ�วันที่ส่งกำ�จัดด้วยวธิกี�รฝังกลบนั้น	ปตท.ได้มกี�รคัดแยกของเสยีตั้งแต่ต้นท�ง	ทำ�ให้นำ�ไปกำ�จัดด้วยวธิอีื่นได้อย่�งเหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น	

สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. ที่ก�าหนดให้ปรมิาณของเสยีอุตสาหกรรมที่น�าไปฝังกลบลดลงให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563 
•	 ของเสยีทีไ่ม่ได้ม�จ�กก�รดำ�เนนิง�นประจำ�วนัครอบคลมุของเสยีทีเ่กดิจ�กกจิกรรมก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่	ก�รจัดก�รก�รรัว่ไหลของนำ�้มันและส�รเคม	ีและก�รจัดก�รเหตุฉกุเฉนิและภ�วะวกิฤต	
•	 ไม่มกี�รกำ�หนดปรมิ�ณขั้นตำ่�ในก�รร�ยง�นของเสยีอันตร�ย	แต่กำ�หนดให้ทุกสถ�นประกอบก�รร�ยง�นปรมิ�ณทั้งหมดที่ส่งออกกำ�จัด
•	 ของเสยีจ�กก�รอุปโภคบรโิภค	ส่งกำ�จัดโดยเทศบ�ล	ไม่ส�ม�รถจำ�แนกวธิกี�รกำ�จัดได้ชัดเจน	ระหว่�ง	ก�รเผ�ทำ�ล�ย	และ	ก�รฝังกลบ	ซึ่งมขี้อจำ�กัดในก�รขอข้อมูลจ�กเทศบ�ล
•	 ปี	2562		ไม่รวมข้อมูลของ	บรษิัท	ปตท.	นำ้�มันและก�รค้�ปลกี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ทำ�ให้ปรมิ�ณของเสยีจ�กก�รอุปโภคบรโิภค	(Domestic	waste)	ลดลง	
•	 จำ�นวนของเสยีที่ส่งจำ�กัดไม่รวมวธิกี�รกำ�จัดแบบปุ๋ยหมัก	เผ�	และถมดนิ
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การรัว่ไหล

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 306-3 การรั่วไหลของน้�ามันและสารเคมี

จากการด�าเนินงานของ ปตท.

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 1 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 3.00 0.00 0.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยใช้รถบรรทุก

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 2 3 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 16.09 18.66 0.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยเรือและเรือบรรทุก

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

การรั่วไหลอย่างมีนัยส�าคัญ (ปริมาณ ≥ 100 บาร์เรล)

จากการด�าเนินงานของ ปตท.

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 1 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 17.87 0.00 0.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยใช้รถบรรทุก

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 2 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 59.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยเรือและเรือบรรทุก

• จ�านวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

• จ�านวนการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน จ�านวนครั้ง 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ:
•	 ปรมิ�ณก�รรั่วไหลของส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอนและส�รประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรค�ร์บอน	ครอบคลุมปริม�ณก�รหกรั่วไหลในพื้นที่ปฏบิัตกิ�ร	ก�รขนส่งผลติภัณฑ์ท�งรถบรรทุกและเรอื	 

สู่สิ่งแวดล้อมที่ปริมาณมากกว่า 1 บาร์เรลขึ้นไป โดย ปตท. ได้จัดการตามขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดการหกรั่วไหล เพื่อควบคุมอย่างเร็วที่สุด และจ�ากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 
ทันท่วงท ีเช่น ใช้อุปกรณ์ในการล้อมและเกบ็คราบน�า้มนั ท�าให้สามารถควบคมุคราบน�้ามันไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบรเิวณกว้าง 
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คณุภาพอากาศ

พลงังาน

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.

2559 2560 2561 2562

GRI 305-7 สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตัน  9,937.58  10,384.24  9,670.56  1,373.85 

ความเข้มของสารอินทรีย์ระเหย ตันต่อล้านบาร์เรลน้�ามันดิบเทียบเท่า  24.76  25.47  23.66  3.70 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ตัน  1,090.25  1,097.85  1,033.61  888.47 

ความเข้มของออกไซด์ของไนโตรเจน ตันต่อล้านบาร์เรลน้�ามันดิบเทียบเท่า  2.72  2.69  2.53  2.39 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตัน  97.58  106.58  60.00  48.79 

ความเขม้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ ตันต่อล้านบาร์เรลน้�ามันดิบเทียบเท่า  0.24  0.26  0.15  0.13 

หมายเหตุ:
•	 เป้�หม�ยเชงิกลยุทธ์	ปี	2563	ด้�นก�รปลดปล่อยมลพษิท�งอ�ก�ศ	SO2, NOx และ VOCs: อัตราการเพิ่มการระบายมลพษิทางอากาศเป็นศูนย์
•	 ทุกสถ�นประกอบก�รส�ม�รถควบคุมปรมิ�ณ	SO2 และ NOx ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
•	 ปรมิ�ณก�รปล่อยส�รอนิทรย์ีระเหยเพิม่ขึน้เนือ่งจ�กก�รขย�ยขอบเขตก�รจัดเกบ็	และร�ยง�นข้อมูลให้ครอบคลมุสถ�นบีรกิ�รนำ�้มันเชือ้เพลงิทีเ่ริม่ดำ�เนนิก�รปี	2561	ที	่ปตท.	เป็นเจ้�ของ 

และด�าเนนิการเอง จ�านวน 7 สถานี
•	 ปี	2562		ไม่รวมข้อมูลของ	บรษิัท	ปตท.	นำ้�มันและก�รค้�ปลกี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ทำ�ให้ปรมิ�ณก�รปล่อยส�รอนิทรยี์ระเหย	(VOCs)	ลดลง

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.

2559 2560 2561 2562

GRI 302-1 การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล 44,600,252 45,351,329 44,415,197 45,464,198

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด กิกะจูล 2,516,002 2,330,158 2,340,957 1,968,011

• กระแสไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ กิกะจูล 2,516,002 2,330,158 2,340,957 1,968,011

พลังงานที่ขายได้ กิกะจูล NA 0 0 0

• กระแสไฟฟ้าที่ขายได้ กิกะจูล NA 0 0 0

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย กลุ่ม ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 302-1 การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  265,716,839  330,098,149  314,737,645  309,966,042 

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด 
• การควบคุมเชิงปฏิบัติการของ ปตท. กิกะจูล  238,851,349 

 
314,370,090 

 
300,101,305  294,432,610 

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด กิกะจูล  26,865,490  15,728,059  14,636,340  15,532,720 

GRI 302-3 ความเข้มข้นของการใช้พลังงานทางตรง

• การผลิตน้�ามันและก๊าซ กิกะจูลต่อล้านบาร์เรล
น้�ามันดิบเทียบเท่า

 196,716  188,682  205,577  198,080 

• โรงกลั่น กิกะจูลต่อปริมาณ
การน�า

น้�ามันดิบเข้ากลั่น

2.14 2.42 1.57 1.51

• ปิโตรเคมี กิกะจูลต่อ
ปริมาณการผลิต

9.14 8.29 5.62 5.60

หมายเหตุ:
NA: ไม่มขี้อมูล      
•	ขอบเขตองค์กรของกลุ่ม	ปตท.	ในมุมมองก�รถอืครองหุ้น	ประกอบด้วยบรษิัทในประเทศไทย	ที่	ปตท.	ถอืหุ้นท�งตรงม�กกว่�ร้อยละ	20	หรอืถอืหุ้นท�งอ้อมรวมได้ร้อยละ	100
•	ก�รใช้พลังง�นท�งอ้อมของ	ปตท.	ม�จ�กก�รซื้อไฟฟ้�เท่�นั้น	
•	คว�มเข้มข้นก�รใช้พลังง�นในกลุ่มผลิตนำ้�มันและก๊�ซ	 โรงกลั่น	 และปิโตรเคมี	 มีขอบเขตขององค์กรที่สอดคล้องกับบัญชีก๊�ซเรือนกระจกของ	ปตท.	ปี	 2562	ก�รใช้พลังง�นทั้งหมด	 

รวมการใช้พลังงานทดแทนภายในพื้นที่ ศูนย์ปฎบิัตกิารระบบท่อเขต 10 และ สถาบันนวัตกรรม
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  10,652,132  11,280,532  11,211,694  11,813,668 

GRI 305-1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  10,334,822  11,050,978  10,985,990  11,637,769 

GRI 305-2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  317,309  229,554  225,704  175,899 

GRI 305-3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  127,078,140  124,488,019  127,046,865  81,862,930 

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย กลุ่ม ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 305-1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง   

• การควบคุมเชิงปฏิบัติการของ ปตท. ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  29,979,970  30,163,397  29,880,469  29,938,655 

• บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  19,693,954  20,047,851  20,186,466  20,590,912 

GRI 305-2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

• การควบคุมเชิงปฏิบัติการของ ปตท. ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  1,606,220  1,669,446  1,437,035  1,530,104 

• บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  950,828  921,565  818,830  850,142 

GRI 305-3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 127,078,140 124,488,019 127,046,865 126,355,782

GRI 305-4 ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การผลิตน้�ามันและก๊าซ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ล้านบาร์เรลน้�ามันเทียบเท่า

 38,045  38,257  38,672  36,398 

• โรงกลั่น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปริมาณการน�าน้�ามันดิบเข้ากลั่น

0.1416 0.1540 0.1275 0.1324

• ปิโตรเคมี ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปริมาณการผลิต

0.5432 0.5782 0.3857 0.3995

หมายเหตุ:
•	 ขอบเขตองค์กรของกลุ่ม	ปตท.	ในมมุมองก�รถอืครองหุน้	ประกอบด้วยบรษัิทในประเทศไทย	ที	่ปตท.	ถอืหุน้ท�งตรงม�กกว่�ร้อยละ	20	หรอืถอืหุน้ท�งอ้อมรวมได้ร้อยละ	100
•	 ก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกในขอบเขต	3	นบัเฉพ�ะก๊�ซเรอืนกระจกจ�กก�รเผ�ไหม้เชือ้เพลงิที	่ปตท.	ข�ย	เท่�นัน้
•	 ปี	2560	ปตท.	ได้ข�ยหุน้ของบรษิทั	พทีที	ีอ�ซ�ฮ,ี	พทีที	ีเอ็มซซี,ี	พทีที	ีโพลเิมอร์	โลจสิตกิส์,	พทีที	ีโพลเิมอร์	ม�ร์เกต็ติง้	และเอช	เอม็	ซ	ีโพลเิมอร์ให้	จซีี
•	 ปี	2562	ก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกท�งอ้อมอืน่ๆ	ของกลุม่	ปตท.	จ�กก�รเผ�ไหม้เชือ้เพลงิที	่ปตท.	และ	ปตท.	นำ�้มันและก�รค้�ปลกี	ข�ย	เท่�นัน้
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การปล่อยก๊าซมเีทน

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  10,652,132  11,280,532  11,211,694  11,813,668 

GRI 305-1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  10,334,822  11,050,978  10,985,990  11,637,769 

GRI 305-2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  317,309  229,554  225,704  175,899 

GRI 305-3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  127,078,140  124,488,019  127,046,865  81,862,930 

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย กลุ่ม ปตท.
2559 2560 2561 2562

GRI 305-1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง   

• การควบคุมเชิงปฏิบัติการของ ปตท. ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  29,979,970  30,163,397  29,880,469  29,938,655 

• บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  19,693,954  20,047,851  20,186,466  20,590,912 

GRI 305-2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

• การควบคุมเชิงปฏิบัติการของ ปตท. ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  1,606,220  1,669,446  1,437,035  1,530,104 

• บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  950,828  921,565  818,830  850,142 

GRI 305-3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 127,078,140 124,488,019 127,046,865 126,355,782

GRI 305-4 ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การผลิตน้�ามันและก๊าซ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ล้านบาร์เรลน้�ามันเทียบเท่า

 38,045  38,257  38,672  36,398 

• โรงกลั่น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปริมาณการน�าน้�ามันดิบเข้ากลั่น

0.1416 0.1540 0.1275 0.1324

• ปิโตรเคมี ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปริมาณการผลิต

0.5432 0.5782 0.3857 0.3995

หมายเหตุ:
•	 ขอบเขตองค์กรของกลุ่ม	ปตท.	ในมุมมองการถอืครองหุน้	ประกอบด้วยบรษิทัในประเทศไทย	ที	่ปตท.	ถอืหุน้ทางตรงมากกว่าร้อยละ	20	หรอืถอืหุน้ทางอ้อมรวมได้ร้อยละ	100
•	 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในขอบเขต	3	นบัเฉพาะก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิที	่ปตท.	ขาย	เท่านัน้
•	 ปี	2560	ปตท.	ได้ขายหุน้ของบรษิทั	พทีที	ีอาซาฮ,ี	พทีที	ีเอม็ซซี,ี	พทีที	ีโพลเิมอร์	โลจสิตกิส์,	พทีที	ีโพลเิมอร์	มาร์เก็ตติง้	และเอช	เอ็ม	ซ	ีโพลเิมอร์ให้	จซีี
•	 ปี	2562	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ	ของกลุม่	ปตท.	จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิที	่ปตท.	และ	ปตท.	น�า้มนัและการค้าปลกี	ขาย	เท่านัน้

ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

นโยบายสิ่งแวดล้อม/ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เงินลงทุน ล้านบาท 132 123 163 55

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ล้านบาท 356 322 331 348

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ล้านบาท 488 445 494 403

ค่าใช้จ่ายท่ีลดลง ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ รายได้ ภาษี และอ่ืนๆ ล้านบาท 142 285 43 288

ความครอบคลุมของการด�าเนินงาน 
(คิดจาก รายได้ ปริมาณการผลิต หรือพนักงาน)

ร้อยละ 100 100 100 100

การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

จ�านวนข้อร้องเรียน จ�านวนกรณี 0 0 0 0

จ�านวนค่าปรับ บาท 0 0 0 0

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในงวดบัญชี บาท 0 0 0 0

หมายเหตุ:
•	 เงนิลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงนิลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะของ	ปตท.	เท่านั้น
•	 ตัง้แต่ปี		2559	ปตท.	พฒันาวธิกีารจัดกลุม่ค่าใช้จ่ายทีเ่ข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อมให้มคีวามครบถ้วนสมบรูณ์มากขึน้โดยมคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐาน	Environmental	Management	 

Accounting Procedures and Principles ขององค์การสหประชาชาต ิ และปรบัปรงุระบบการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยอ้างองิโครงการทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบการเพิม่ผลผลติของ ปตท.
•	 แม้ว่าจะมกีารแยกสนิทรัพย์ของ	ปตท.	และ	OR	ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม	2561	เป็นต้นมา	แต่สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมมีูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับปี	2560	โดยในป	ี2561	ปตท.	

รวบรวมเงนิลงทุนใน “โครงการตดิตั้งระบบลดการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่หน่วยผลติความร้อนแบบ Waste Heat Recovery Unit 
(WHRU) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที่ 5 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง” ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

•	 ปี	2562	ปตท.	ได้มีการพัฒนาระบบ	e-Expense	เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ครบถ้วนมากขึ้น	และอยู่ระหว่างลงทุน	“โครงการตดิตั้งหน่วยก�าจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊าซที่มสีภาพเป็นกรดที่เหลอืจากการแยกก๊าซชนดิ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) และ SO2 Scrubber ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที่ 5  
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง”

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย ปตท.
2559 2560 2561 2562

ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น (CH4) 
(การรั่วไหล การระบาย และการเผา) 

ลูกบาศก์เมตร  30,606,285  24,873,057  25,663,465  25,298,193 

การปล่อยก๊าซมีเทนทางตรง (CH4)  
(แยกจากก๊าซเรือนกระจก)

ตัน  20,679  16,807  17,339  17,092 

G4-OG6 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ ล้านลูกบาศก์เมตร  197,367  155,751  192,662  198,481 

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก ล้านลูกบาศก์เมตร  21,474  30,317  23,911  21,143 

GRI ข้อมูลที่จำ�เป็น หน่วย กลุ่ม ปตท.
2559 2560 2561 2562

ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น (CH4) 
(การรั่วไหล การระบาย และการเผา) 

ลูกบาศก์เมตร  71,332,568  64,181,617  63,556,610  67,111,071 

การปล่อยก๊าซมีเทนทางตรง (CH4) 
(แยกจากก๊าซเรือนกระจก)

ตัน  48,335  43,448  43,023  46,751 

G4-OG6 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ ล้านลูกบาศก์เมตร  1,210,395  1,224,651  1,282,503  1,167,933 

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก ล้านลูกบาศก์เมตร  21,474  30,636  24,003  21,219 

หมายเหตุ:
•	 ปรมิาณการปล่อยก๊าซมเีทน	ครอบคลุม	การรั่วซมึ	การปล่อยก๊าซจากกระบวนการผลติ	(การแยกก๊าซธรรมชาตแิละการผลติเอทลินี)	การรั่วไหลของก๊าซ	และการเผาไหม้
•	 การปล่อยก๊าซมเีทนทางตรง	ครอบคลุมปรมิาณการปล่อยก๊าซมเีทน	และการปล่อยก๊าซมเีทนจากกระบวนการเผาไหม้ต่างๆ

CH4
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รางวัลแห่ง
ความสำาเร็จ

ปตท.	ได้รับรางวัล
และการจัดอันดับในด้านต่างๆ	 

51 
สถาบัน 
26

รางวัล ร�งวัลระดับ
ประเทศ 

ร�งวัล SET Awards 2019

ได้แก่

1. รางวัลบริษัท จดทะเบียนด้านความยั่งยืน
 ยอดเยี่ยม 
 (Best Sustainability Awards) 
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations Awards)

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

ร�งวัลพระร�ชท�นจ�ก
สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ�้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
“องค์กรที่มีก�รบริห�รจัดก�ร
ที่เป็นเลิศ 5 ด�้น” 

ได้แก่ ด้านผู้น�า ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารทางการเงิน 
และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร�งวัลรัฐวิส�หกิจดีเด่น  
(SOE AWARD) ประจำ�ปี 2562

ได้แก่

1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 ดีเด่น
4. รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคม
 และสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น
6. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
7. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น  

ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
8. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 

ประเภทเชิดชูเกียรติ

จาก สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

องค์กรที่มีก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�น
ค�ร์บอนตำ่�และยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม

1. รางวัลยอดเยี่ยมภายใต้โครงการตัวชี้วัด 
ธุรกิจคาร์บอนต่�าและยั่งยืน 

 (Low Carbon and Sustainable Business 
 Index: LCSI)
2. รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรม
 การลดก๊าซเรือนกระจก 
 (Low Emission Support Scheme: LESS)  

จากโครงการ Touch Green 
3. รางวัลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
 (Carbon Offsetting) 
 จากการประชุมสื่อความนโยบาย 
 เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน
 ด้าน QSHE ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. 
 ประจ�าปี 2561 

จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
แห่งประเทศไทย (อบก.) 

ร�งวัล Board of the Year Award 2018

ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
ทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท 
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร�งวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 

จาก สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ร�งวลั THE BEST OF DRIVE AWARD 
2019

ร�งวลั DRIVE AWARD EXCELLENCE 
ในประเภทก�รจัดก�รทรัพย�กร 
(Resources)

จาก สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณจ�กกิจกรรม
ก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น
ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 

จาก กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทำางาน (ประเทศไทย)

โครงก�รพัฒน�พ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเล่ย์ 
โดย กลุ่ม ปตท. ได้รับร�งวัล Thailand 
Contractor Award 2019 

จาก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร�งวัลและประก�ศเกียรติคุณ  
บริษัทเกษียณสุข 

จาก คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรและบริษัทจัดการ
ลงทุน 16 แห่ง

34 
รางวัล

ร�งวัลระดับ
น�น�ช�ติ

ร�งวลัด้�นก�รกำ�กับดแูลกิจก�รท่ีดี

จ�านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านธรรมาภิบาล
 ดีเด่นในทวีปเอเชีย 
 (Asia’s Icon in Corporate Governance) 

2. รางวัลผู้น�าองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี 
(Asian Corporate Director Recognition 
Awards) 

จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia

ร�งวลัดเีด่น 4 ด้�น

ได้แก่

1. Most Organised Investor Relations
2. Best Senior Management IR Support
3. Most Consistent Dividend Policy
4. Best Strategic Corporate Social 

Responsibility

จาก นิตยสาร Alpha Southeast Asia

ร�งวัลเหรียญทอง จ�กง�น 
The 47th International Exhibition 
of Inventions Geneva  

ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 
ผลงานนวัตกรรม Integrated Pipeline 
Maintenance and Mornitoring System 
(IPMMS)

จาก The Swiss Federal Government, 
the State, the City of Geneva and 
of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO)

ร�งวัล The Asset ESG Award  
ส�ข� Innovation Initiatve 

ผลงานนวัตกรรม Integrated Pipeline 
Maintenance and Mornitoring System 
(IPMMS) 

จาก นิตยสาร The Asset  

ร�งวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจำ�ปี 2562 
(The 9th Asian Excellence Awards) 

จ�านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

ประเภทบุคคล 
1. รางวัลผู้น�าองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 

(Asia’s Best CEO) 
 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
2. รางวัลประธานฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม 

ในเอเชียแห่งปี (Asia’s Best CFO) 
 คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประเภทองค์กร
1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม  

(Best Investor Relations Company) 
2. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 ยอดเยี่ยม  

(Best Environmental Responsibility)

จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia

ปตท. คงสถ�นะเป็นสม�ชิกดัชนีคว�มย่ังยืน
ด�วโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

จาก RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices

17 
รางวัล
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ปตท. เผยแพร่รายงานความยั่งยืน 
เป็นประจ�าทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  
มเีนือ้หาครอบคลมุผลการด�าเนนิงาน
ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ระหว่างวันที่  1 มกราคม ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2562 เพื่อน�าเสนอต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลท่ีน�าเสนอในรายงานฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจของ ปตท. ได้แก่  
ธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ธุรกจิเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทแกนน�าธุรกิจกลุ่ม ปตท. (Flagship) ได้แก่ 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) (GC) บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) (TOP) 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่  
จ�ากัด (มหาชน) (GPSC) และบริษัท ปตท. น้�ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) (OR)  
ตามท่ีระบุไว้ในเน้ือหาแต่ละบท โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานในระดับสากล 
เพื่อพิจารณาสาระส�าคัญและน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ดังนี้

การรับรองรายงาน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผย 
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการทวนสอบ 
ตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญโดยหน่วยงานอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 เพ่ือให้ 
การเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

เก่ียวกับ
รายงาน
ฉบับนี้

ผู้อ่านสามารถคลิกหรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)  
ที่แสดงในรายงานความยั่งยืนเพื่อติดตามรายละเอียด 
เพิ่มเติมของเนื้อหาแต่ละหัวข้อและสามารถติดตาม 
การด�าเนินงานของ ปตท. ได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com  

ฝ่ายระบบบริหารองค์กร 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
555 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2537-2172 sm@pttplc.com

การรายงานด้านความยัง่ยนืของ Global Reporting Initiative 
(GRI) Sustainability Reporting Standards 2016 และแนวทาง
การเปดิเผยขอ้มลูของธรุกิจน้�ามนัและกา๊ซธรรมชาติ โดยมี 
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “In  
accordance” ระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core)   

GRI

การรายงานการสร้างคุณค่าขององค์กรตามกรอบ 
การรายงานแบบบูรณาการของ International Integrated 
Reporting Council (IIRC)    

IIRC
การรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามหลักสากล  
10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: UNGC) ในระดับ Advanced  

UNGC
การรายงานผลการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ Recommendation of  
the Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) 

TCFD

การรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานที่สนับสนุน 
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  
(Sustainable Development Goals: SDGs)

SDGs
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด 
GRI, UN SDGs, IR, UNGC และ TCFD
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI 
Standard Description Sustainability Report (Page / URL) 

and Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

Organizational Profile
GRI 102-1 Name of the organization 4
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 4-5
GRI 102-3 Location of headquarters 4
GRI 102-4 Location of operations 4
GRI 102-5 Ownership and legal form 4
GRI 102-6 Markets served 4
GRI 102-7 Scale of the organization 4, 63-64
GRI 102-8 Information on employees and other workers 64 8.5
GRI 102-9 Supply chain 4-5, 28-29
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain No significant changes in the organization and 

its supply chain in 2019
GRI 102-11 Precautionary principle or approach 21-22, 55, 61-62
GRI 102-12 External initiatives 7, 14-15, 41, 44-51,  https://www.pttplc.com/th/

Sustainability/Sustainabilitygovernance/Network.
aspx

GRI 102-13 Membership of associations 14-15, 46, 49-50, 76-77
Strategy
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 2-3
GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 2-3, 6
Ethics and Integrity
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 19-20, 24-25, 36-39, 42-43 16.3
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 19-22 16.3
Governance
GRI 102-18 Governance structure 18-19, https://www.pttplc.com/th/About/ 

Our-Organization/Organization.aspx
GRI 102-19 Delegating authority 18-19, 21-22, https://www.pttplc.com/th/ 

Sustainability/Sustainabilitygovernance/ 
Corporategovernance.aspx

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

18-19, 21-22, https://www.pttplc.com/th/ 
Sustainability/Sustainabilitygovernance/ 
Pttgroupsustainabilitymanagementsystem.aspx

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

7-11 16.7

GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees

18-19, https://www.pttplc.com/th/About/ 
Our-Organization/Organization.aspx

5.5, 16.7

GRI 102-23 Chair of the highest governance body https://www.pttplc.com/th/About/ 
Our-Organization/Board-Of-Director.aspx

16.6

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body https://www.pttplc.com/th/About/ 
Our-Organization/Board-Of-Director.aspx

5.5, 16.7

GRI 102-25 Conflicts of interest 18-20 16.6
GRI 102-26 Role of the highest governance body in setting purpose, 

values, and strategy
18-19, 21, 5.0 Responsibilities of the Board 
(page 31), https://www.pttplc.com/uploads/
About/คู่มือ/PTT_CGbookTH_rev4_2.pdf

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 18-19
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 22, 5.8 Evaluation of the Performance of the 

Board (page 45), https://www.pttplc.com/ 
uploads/About/คู่มือ/PTT_CGbookTH_rev4_2.pdf
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GRI 
Standard Description Sustainability Report (Page / URL) 

and Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental and 
social impacts

6-7, 10-11, 18-19 16.7

GRI 102-30 Effectiveness of risk management process 21-22
GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 10-11
GRI 102-32 Highest governance body’s roles in sustainability reporting 10-11, 78
GRI 102-38 Annual total compensation ratio https://www.pttplc.com/th/Sustainability/ 

Sustainabilitygovernance/Corporategovernance.
aspx

Stakeholder Engagement
GRI 102-40 List of stakeholder groups 8-9
GRI 102-41 Collective bargaining agreements 41 8.8
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 7-9
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 7-9
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 8-11, https://www.pttplc.com/th/ 

Sustainability/Sustainabilitygovernance/ 
Stakeholderengagement.aspx

Reporting Practice
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 78
GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries 78, 10-11
GRI 102-47 List of material topics 10-11, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.
aspx

GRI 102-48 Restatements of information 63-64
GRI 102-49 Changes in reporting 10-11
GRI 102-50 Reporting period 78
GRI 102-51 Date of most recent report 78, PTT Corporate Sustainability Report 2018
GRI 102-52 Reporting cycle 78
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 78
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 78
GRI 102-55 GRI content index 79
GRI 102-56 External assurance 87-88
GRI 201: Economic Performance
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 4-5, 10-11
GRI 103-2 The management approach and its components 4-5
GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 42-47, 63 8.1, 8.2, 9.1, 

9.4, 9.5 
GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due 

to climate change
12-17, 48-49, 56-58 13.1

GRI 201-4 Financial assistance received from government 63
GRI 203: Indirect Economic Impact
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 16-17, 30-33
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 33-35, 42-51 5.4, 9.1, 9.4, 

11.2
GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 63 1.2, 3.8, 8.2, 

8.3, 8.5
GRI 205: Anti-Corruption
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 18-20
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies 

and procedures
20-23 16.5

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 20 16.5
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GRI 
Standard Description Sustainability Report (Page / URL) 

and Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

GRI 302: Energy
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 56-57
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 73 7.2, 7.3, 8.4, 

12.2, 13.1
GRI 302-3 Energy intensity 58 7.3, 8.4, 12.2, 

13.1 
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 58 7.3, 8.4, 12.2, 

13.1
GRI 303: Water (2016)
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 56, 59-60, https://www.pttplc.com/th/ 

Sustainability/Environment/Water.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 303-1 Water withdrawal by source 70
GRI 303-3 Water recycled and reused 59-60, 70 12.2
GRI 304: Biodiversity
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 62, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Environment/Biodiversity.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on 

biodiversity 
62 6.6, 14.2, 15.1, 

15.5
GRI 305: Emissions
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 56-58, 61, https://www.pttplc.com/th/ 

Sustainability/Environment/Air.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 58 3.9, 12.4, 13.1, 

14.3, 15.2
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 58 3.9, 12.4, 13.1, 

14.3, 15.2
GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 58 3.9, 12.4, 13.1, 

14.3, 15.2
GRI 305-4 GHG emissions intensity 58 13.1, 14.3, 15.2
GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant 

air emissions
61 3.9, 12.4, 14.3, 

15.2
GRI 306: Effluents and Waste
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 58-60, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Environment/Waste.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 306-1 Water discharged by quality and destination 60, 70 3.9, 6.3, 12.4, 

14.1 
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 60, 71 3.9, 6.3, 12.4, 

12.5
GRI 306-3 Significant spills 72 3.9, 6.3, 6.6, 

12.4, 14.1, 15.1
GRI 307: Environmental Compliance 
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 56-57
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 75 16.3
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 28-29, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Economics/Supplychainmanagement.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
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GRI 
Standard Description Sustainability Report (Page / URL) 

and Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

28-29

GRI 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken

28-29

GRI 401: Employment
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 36-39, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 64-65 5.1, 8.5, 8.6 
GRI 401-3 Parental leave 65 5.1, 5.4, 8.5
GRI 403: Occupational Health and Safety (2016)
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 52-54
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 

days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
68 3.3, 3.9, 8.8

GRI 404: Training and Education
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 36-39, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 37, 65 4.3, 4.4, 4.5, 

5.1, 8.2, 8.5
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and 

transition assistance programs
37-39 8.2, 8.5

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews

36-39 5.1, 8.5

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/

Sustainablehumanresourcemanagement.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 64 5.1, 5.5, 8.5
GRI 406: Non-Discrimination
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

5.1, 8.8

GRI 408: Child Labor
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of 

child labor
41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/
Social/Sustainablehumanresourcemanagement.
aspx

8.7, 16.2

GRI 410: Security Practices
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 55, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/ 

Social/Securitysafetyandoccupationalhealth.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies 

or procedures
55 16.1
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GRI 
Standard Description Sustainability Report (Page / URL) 

and Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

GRI 411: Right of Indigenous Peoples
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/

Humanright.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples No incidents of violations involving rights of 

indigenous peoples in 2019 
2.3

GRI 412: Human Rights Assessment
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Social/Humanright.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews 

or impact assessments
41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/
Social/Humanright.aspx

GRI 412-2 Employee training on human rights policies or procedures 41, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/
Social/Humanright.aspx

GRI 413: Local Communities
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 26-27, 42-43
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 413-1 Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs
42-50

GRI 413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities

26-27, 42-50 1.4, 2.3

GRI 414: Supplier Social Assessment
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 28-29
GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 28-29, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Economics/Supplychainmanagement.aspx
5.2, 8.8, 16.1

GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions 
taken

28-29, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/
Economics/Supplychainmanagement.aspx

5.2, 8.8, 16.1

GRI 415: Public Policy
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary https://www.pttplc.com/th/Sustainability/ 

Sustainabilitygovernance/Network.aspxGRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 415-1 Political contributions https://www.pttplc.com/th/Sustainability/ 

Sustainabilitygovernance/Network.aspx
16.5

GRI 416: Customer Health and Safety
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 30-31, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/

Economics/Innovationandproductresponsibility.
aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and 

safety impacts of products and services
30-31, https://www.pttplc.com/th/Sustainability/
Economics/Innovationandproductresponsibility.
aspx  

16.3

GRI 417: Marketing and Labeling
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 30-31, 41, https://www.pttplc.com/th/ 

Sustainability/Economics/ 
Innovationandproductresponsibility.aspx

GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service 

information and labeling
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/ 
Economics/Innovationandproductresponsibility.
aspx

16.3

GRI 419: Socio-economic Compliance
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

26-27GRI 103-2 The management approach and its components
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 

economic area
26-27

Green text means indicators with added commentary in GRI Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD).
 These indicators have been externally verified by an independent third party organization, whose assurance statement is available on page 87-88.
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INTEGRATED REPORTING <IR>            
Capital Description Page

Financial The pool of funds that is available to an organization for use in the product of goods or the 
provision of services; and obtained through financing, such as debt, equity or grants, or 
generated through operations or investments.

16-17

Manufactured Manufactured physical objects that are available to an organization for use in the production 
of goods or the provision of services (e.g. buildings, equipment, and infrastructure).

16-17, 26-27

Intellectual Organizational, knowledge-based intangibles including intellectual property (e.g. patents, 
copyrights, software, rights and licenses) and organizational capital (e.g. tacit knowledge, 
systems, procedures and protocols).

16-17, 30-35

Human People’s competencies, capabilities and experience, and their motivations to innovate. 16-17, 36-37, 52-55

Social and 
Relationship

The institutions and relationships within and between communities, groups of stakeholders 
and other networks, and the ability to share information to enhance individual and collective 
well-being (e.g. shared norms, common values and behaviors; key stakeholder relationships; 
intangibles associated with the brand and reputation; social license to operate).

7-9, 16-17, 18-23, 26-27, 
28-29, 30-33, 42-51

Natural All renewable and non-renewable environmental resources and processes that provide goods 
or services that support the past, current or future prosperity of an organization (e.g. air, 
water, land, minerals and forests, biodiversity and eco-system health).

16-17, 26-27, 56-62

Content Elements Description Page

Organizational 
overview and 
external 
environment

The organization’s culture, ethics and values; ownership and operating structure; principal 
activities and markets; competitive landscape and market positioning, position within 
the value chain etc. External environment are aspects of the legal, commercial, social, 
environmental and political context that affect the organization’s ability to create value in 
the short, medium or long term.

4-5, 6-7, 36-39

Governance Explanations of how the governance structure support the organization’s ability to create 
value in the short, medium, and long term (the organization’s leadership structure; specific 
processes used to make strategic decisions and monitor the culture of the organization; the 
organization’s culture, ethics, and values and their affects on capitals etc.)

18-22

Business model The system of transforming inputs, through its business activities, into outputs and outcomes 
that aims to fulfil the organization’s strategic purposes and create value over the short, medium 
and long term.

4-5, 12-13, 16-17

Risks and 
opportunities

The key risks an opportunities that are specific to the organization, including those that relate 
to the organization’s effects on, and the continued availability, quality and affordability of, 
relevant capitals in the short, medium and long term.

6, 10-11, 18-22

GRI Oil 
and Gas 
Sector 

Disclosure
Description Sustainability Report (Page / URL) and 

Remarks (Omission / Comment)
Relations to 
SDG Targets

G4-OG4 Number and percentage of significant operating sites in 
which biodiversity risk has been assessed and monitored

62 6.6, 14.2, 15.1, 
15.5

G4-OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon 73-74 3.9, 7.3, 12.2, 
12.4, 12.5, 
13.1, 14.3

G4-OG10 Number and description of significant disputes with 
local communities and indigenous peoples

26-27 1.4, 2.3

G4-OG12 Operations where involuntary resettlement took place 26-27 1.4, 2.3
G4-OG13 Process safety events, by business activity 52-53 3.9, 8.8
G4-OG14 Volume of biofuels produced and purchased 33 7.2, 15.2, 15.5

Green text means indicators with added commentary in GRI Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD).
 These indicators have been externally verified by an independent third party organization, whose assurance statement is available on page 87-88.
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC)
Communication on Progress - Advanced Level

Criterion Description Page

1 The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units 18-23

2 The COP describes value chain implementation 4-5, 16-17, 28-29

3 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights 41

4 The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles 41

5 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration 41

6 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labor 41

7 The COP describes effective management systems to integrate the labor principles 41

8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration 41

9 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental stewardship 30-33, 56-62

10 The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles 30-33, 56-62

11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship 30-33, 56-62

12 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption 18-20

13 The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle 18-20

14 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption 18-20

15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues 16-17

16 The COP describes strategic social investments and philanthropy 42-50

17 The COP describes advocacy and public policy engagement 16-17

18 The COP describes partnerships and collective action 16-17, 20-23, 30-31, 
56-57, 59

19 The COP describes CEO commitment and leadership 2-3

20 The COP describes Board adoption and oversight 18-20

21 The COP describes stakeholder engagement 7-9, 26-27

Content Elements Description Page

Strategy and 
resource allocation

Explanation of the organization’s strategic direction and its implementation (short, medium 
and long term strategic objectives; resource allocation plans to implement the strategy; 
targets and achievements; the organization’s competitive advantage and enablers to create 
values for stakeholders etc.)

12-17, 24-25, 30-33

Performance Explanations of the organization’s performances in achieving strategic objectives, and the 
outcomes in terms of effects on the capitals. 

7-9, 16-17, 20-23, 27-31, 
36-39, 42-44, 52-53, 
56-62

Outlook Explanations of identified challenges and uncertainties the organization is likely to encounter 
in pursuing its strategy and potential implications for its business model and future 
performances.

6, 24-25

Basis of preparation 
and presentation

The organization’s process of determining material issues, reporting boundary, and framework 
and method used to quantify or evaluate material matters.

10-11
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THE TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

TCFD recommendation Pages / Remarks

Governance: Disclose the organization’s governance around climate related risks and opportunities.

a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities. 18-21, 56-58, https://www.pttplc.com/
th/Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and opportunities. 18-21, 56-58, https://www.pttplc.com/
th/Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

Strategy: Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization’s 
businesses, strategy, and financial planning where such information is material.

a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, 
medium, and long term.

https://www.pttplc.com/th/
Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

b) Describe the impact of climate related risks and opportunities on the organization’s businesses, 
strategy, and financial planning.

https://www.pttplc.com/th/
Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration different climate-related 
scenarios, including a 2°C or lower scenario.

Information is currently unavailable.

Risk Management: Disclose how the organization identifies, assesses, and manages 
climate-related risks.

a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks. https://www.pttplc.com/th/
Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

b) Describe the organization’s processes for managing climate-related risks. https://www.pttplc.com/th/
Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into 
the organization’s overall risk management.

https://www.pttplc.com/th/
Sustainability/Environment/
Climatechangemanagement.aspx

Metrics and Targets:  Disclose the metrics and targets used to assess and manage 
relevant climate-related risks and opportunities where such information is material.

a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate related risks and opportunities in line 
with its strategy and risk management process.

Information is currently unavailable.

b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions, and the 
related risks.

57-58

c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and 
performance against targets.

57, 59
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KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 

KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
50th Floor, Empire Tower,  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel +66 2677 2000  
Fax +66 2677 2222 
Website  kpmg.com/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
1 ถนน สำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร  +66 2677 2000   
แฟกซ์ +66 2677 2222 
เว็บไซต์  kpmg.com/th

 
 Independent limited assurance report 

To the Directors of PTT Public Company Limited (“PTT”) 

Conclusion 

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2019 (the 
“Report”) for the year ended 31 December 2019 and disclosures regarding their adherence to the three AccountAbility 
Principles of Inclusiveness, Materiality and Responsiveness under AA1000APS (2008), and reliability of Subject 
Matters, are not, in all material respects, prepared in compliance with the reporting criteria (the “Criteria”). 
 
Our Responsibilities 

We have been engaged by PTT and are responsible for 
providing a limited assurance conclusion in respect of the 
Subject Matters for the year ended 31 December 2019 to 
be included in the Report as identified below. 

Our assurance engagement is conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse 
Gas Statements. We have also conducted our 
engagement in accordance with the Accountability 
Assurance Standard of Sustainability AA1000AS (2008) 
at moderate level that corresponds to a limited assurance 
as per ISAE 3000 with a Type 2 engagement, which 
covers not only the nature and extent of the 
organisation’s adherence to the AA1000APS (2008), but 
also evaluates the reliability of Subject Matters as 
indicated below. These standards require the assurance 
team to possess the specific knowledge, skills and 
professional competencies needed to provide assurance 
on sustainability information, and that we plan and 
perform the engagement to obtain limited assurance on 
whether the Subject Matters are prepared, in all material 
respects, in compliance with the Criteria.  We have 
complied with the requirements of the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International 
Ethics Standards Board for Accountants to ensure their 
independence. The firm applies International Standard on 
Quality Control 1 and accordingly maintains a 
comprehensive system of quality control including 
documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional 
standards and applicable legal and regulatory 
requirements.  

We have not been engaged to provide an assurance 
conclusion on any other information disclosed within the 
Report.  

 
Subject Matters 

Subject Matters comprised of the following data 
expressed numerically or in descriptive text for the year 
ended 31 December 2019: 

• GRI 302-1 Energy consumption within 
organization  

• GRI 302-3 Energy intensity  
• GRI 303-1 Water withdrawal by source  
• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 
• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 

emissions 
• GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 

emissions  
• GRI 305-4 GHG emissions intensity 
• GRI 305-7 Nitrogen Oxide (NOx), Sulfur Oxide 

(SOx), and other significant air emissions 
(Volatile Organic Compounds: VOCs) 

• GRI 306-1 Water discharge by quality and 
destination  

• GRI 306-2 Waste by type and disposal method  
• GRI 306-3 Significant spills 
• GRI 403-2 Type of injury and rates of injury, 

occupational diseases, lost days, and absenteeism, 
and total number of work-related fatalities 

• GRI 404-1 Average hours of training per year per 
employee  

• GRI 201-1 Economic value distributed – 
Community Investment 
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• OGSD – OG4 Number and percentage of 
significant operating sites in which biodiversity 
risk has been assessed and monitored  

• OGSD – OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon 

• OGSD – OG13 Process safety events, by business 
activity 

 
Criteria 

The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria: 

• The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”); 

• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”); 
and

• AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(2008) (“AA1000APS”). 

 
Directors’ and management’s responsibilities 

The directors and management of PTT are responsible for 
the preparation and presentation of the Subject Matters, 
specifically ensuring that in all material respects the 
Subject Matters are prepared and presented in accordance 
with the Criteria. This responsibility also includes the 
internal controls relevant to the preparation of the Report 
that is free from material misstatement whether due to 
fraud or error. 

 
Procedure performed 

In forming our limited assurance conclusion over the 
Subject Matters, our procedures consisted of making 
enquiries and applying analytical and other evidence 
gathering procedures including: 

• Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites; 

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

• Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines;  

• Visits 3 sites; Region 10 Gas Transmission 
Pipeline Operation, Innovation Institute, and 
Khanom Gas Separation Plant, selected on the 
basis of risk analysis including the consideration 
of both quantitative and qualitative criteria;  

• Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 

whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria. 

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and consequently the level of assurance obtained in a 
limited assurance engagement is substantially lower than 
the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion. 

 
Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

 
Restriction of use of our report 

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than PTT, for any purpose or in any other 
context. Any party other than PTT who obtains access to 
our report or a copy thereof and chooses to rely on our 
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To 
the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other 
than PTT for our work, for this independent limited 
assurance report, or for the conclusions we have reached. 
 

 

  

 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

10 March 2020 
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กรุณาระบุว่าท่านเป็นผู้อ่านรายงานความยั่งยืนในกลุ่มใด

ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนปี	2562	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

กรุณาเลือกประเด็นด้านความย่ังยืน	3	ประเด็น	
ท่ีมีความสำาคัญต่อท่าน	โดยจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
ตั้งแต่	1	สำาคัญท่ีสุด	2	สำาคัญปานกลาง	3	สำาคัญน้อยท่ีสุด

 การก�ากับดูแลองค์กร
 การหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
 การบริหารโครงการ
 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
 การวิจัย พัฒนา และการส่งเสริมนวัตกรรม
 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
 การพัฒนาบุคลากร
 การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ
 สิทธิมนุษยชน
 องค์กรที่ดีของสังคม
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ความมั่นคง ปลอดภัย และการจัดการภาวะวิกฤต
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การจัดการน้�าเชิงบูรณาการ
 มลพิษทางอากาศ
 น้�าทิ้งและของเสีย
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การเติบโตทางธุรกิจ
 อื่นๆ กรุณาระบุ                                                                                    

คู่ค้า 

รู้จัก ปตท.

สื่อมวลชน   
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน                     

การศึกษา/ การวิจัย

หน่วยงานราชการ/ หน่วยงานภาครัฐ

เตรียมจัดท�ารายงานความย่ังยืนของบริษัท

ชุมชนใกล้สถานประกอบการ 

อื่นๆ กรุณาระบุ  

นักเรียน/ นักศึกษา/ สถาบันการศึกษา/ นักวิชาการ
ลูกค้า

ประกอบการตัดสินใจลงทุน

พนักงาน 

กรุณาทำาเคร่ืองหมาย	X	ลงในช่อง	 	และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

อื่นๆ กรุณาระบุ  

1 ท่านได้รับรายงานความย่ังยืนปี	2562	ผ่านช่องทางใด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

พนักงาน ปตท.
เว็บไซต์ของ ปตท.
อื่นๆ กรุณาระบุ  

งานสัมมนา/ บรรยาย/ นิทรรศการ

2

3

ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายงานความยั่งยืน	ปี	2562 มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยมำก

•	 ท่�นเข้�ใจประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนของ	ปตท.	เพียงใด	หลังจ�กอ่�นร�ยง�นแล้ว
•	 ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนสอดคล้องต�มกลยุทธ์ของ	ปตท.	เพียงใด
•	 เนื้อห�มีคว�มเหม�ะสมและน�่เชื่อถือเพียงใด
•	 เนื้อห�ตรงกับสิ่งที่ท่�นต้องก�รทร�บเพียงใด
•	 คว�มพึงพอใจต่อร�ยง�นโดยรวม

4

5 ท่านคิดว่าเนื้อหาในรายงานครอบคลุมประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืนของ	ปตท.	หรือไม่	

หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม	โปรดระบุประเด็นท่ีควรเพ่ิมเติม
ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม 

6

กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุง
รายงานความยั่งยืนฉบับต่อไป

7

ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ	ในเร่ืองการบริหารจัดการความย่ังยืน
ของ	ปตท.

8

ท่านสามารถจัดทำาแบบสำารวจ 
ความคิดเห็นของผู้อ่าน 
โดยสแกน QR Code น้ี  

ปตท.	ขอขอบคุณอย่างสูงสำาหรับความร่วมมือของท่าน

ข้อมูลจากแบบสำารวจความคิดเห็นน้ีจะนำามาใช้ในการปรับปรุงเน้ือหาและรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความย่ังยืนฉบับต่อไป

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน	ปี	2562		
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

• OGSD – OG4 Number and percentage of 
significant operating sites in which biodiversity 
risk has been assessed and monitored  

• OGSD – OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon 

• OGSD – OG13 Process safety events, by business 
activity 

 
Criteria 

The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria: 

• The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”); 

• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”); 
and

• AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(2008) (“AA1000APS”). 

 
Directors’ and management’s responsibilities 

The directors and management of PTT are responsible for 
the preparation and presentation of the Subject Matters, 
specifically ensuring that in all material respects the 
Subject Matters are prepared and presented in accordance 
with the Criteria. This responsibility also includes the 
internal controls relevant to the preparation of the Report 
that is free from material misstatement whether due to 
fraud or error. 

 
Procedure performed 

In forming our limited assurance conclusion over the 
Subject Matters, our procedures consisted of making 
enquiries and applying analytical and other evidence 
gathering procedures including: 

• Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites; 

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

• Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines;  

• Visits 3 sites; Region 10 Gas Transmission 
Pipeline Operation, Innovation Institute, and 
Khanom Gas Separation Plant, selected on the 
basis of risk analysis including the consideration 
of both quantitative and qualitative criteria;  

• Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 

whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria. 

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and consequently the level of assurance obtained in a 
limited assurance engagement is substantially lower than 
the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion. 

 
Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

 
Restriction of use of our report 

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than PTT, for any purpose or in any other 
context. Any party other than PTT who obtains access to 
our report or a copy thereof and chooses to rely on our 
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To 
the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other 
than PTT for our work, for this independent limited 
assurance report, or for the conclusions we have reached. 
 

 

  

 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

10 March 2020 

https://docs.google.com/forms/d/1Z0jOqOAugq_kJkJ4g_S9yLO8mT01drymaXhx4hyu4ws/edit


แบบสำารวจความคิดเห็น
ของผู้อ่าน
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ปี 2562
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

ฝ่ายระบบบริหารองค์กร
(Corporate	Management	System	Department)

บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน) 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	
เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทรศัพท์	0-2537-2172	
อีเมล	sm@pttplc.com

บริกำรธุรกิจตอบรับใบอนุญำตที่ ปน. (น.) 12 ปทจ. จตุจักร
ถ้ำฝำกส่งในประเทศ

ไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกร



PTT NEWS

WE LOVE PTT

GODJI

GODJI_PTTGROUP

PTT Public Company Limited

PTT Group


	สารบัญ
	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	ภาพรวมองค์กร
	การกำกับดูแล
	เศรษฐกิจ
	สังคม
	สิ่งแวดล้อม
	ผลการดำเนินงานของ ปตท.
	รางวัลแห่งความสำเร็จ
	เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI, UN SDGs, IR, UNGC และ TCFD
	Assurance Statement
	แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน ปี 2562



