สรุ ปประเด็นสำคัญในกำรรำยงำน
ขอบเขตของผลกระทบ1

ประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญ
ตำมหมวดของ GRI

1. การกากับดูแลกิจการที่ดี • ความสอดคล้องกับ
การบริหารความเสี่ยง และ
ข้อบังคับ
การกากับการปฏิบตั ิตาม
• การต่อต้านทุจริต
กฎเกณฑ์

2. การเพิม่ ปริมาณสารอง
ปิ โตรเลียม

• ผลการดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
• ปิ โตรเลียมสารอง2

3. การเป็ นองค์กร
คาร์บอนต่า

• มลพิษทางอากาศ

4. การพัฒนาศักยภาพและ • การอบรมและ
ความพร้อมของบุคลากร
การศึกษา

หัวข้อกำรรำยงำน
และควำมสำคัญของประเด็น

การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์
▪ เป็ นปั จจัยหลักซึ่งสนับสนุนให้บริษัท
ดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
▪ สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
▪ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนทาง
ธุรกิจ
▪ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของบริษัท รวมถึงผลต่อการส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
▪ ลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
▪ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนต่อการดาเนินงานของบริษัท
การบริหารจัดการบุคลากร
▪ สร้างกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมรองรับความ
ท้าทายและการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
▪ ลดผลกระทบจากการขาดความ
เชี่ยวชาญในองค์กร และการขาดผูม้ ี
ศักยภาพเพื่อสืบทอดตาแหน่ง

ภำยใน
ปตท.สผ

ภำยนอก ปตท.สผ.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ค้ำ คู่ค้ำ/
พนักงำน หน่วยงำนกำกับ
ผูร้ ับเหมำ
ดูแล























ลูกค้ำ

ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทำง
สถำบันกำรลงทุน ธุรกิจหุ้นส่วน
สถำบันกำรเงิน และผู้ร่วมลงทุน
และเครดิตเตอร์
ทำงธุรกิจ



















ชุมชน

องค์กรอิสระ
องค์กรมหำชน
สำนักข่ำวและ
องค์กรไม่แสวงหำผล
สื่อมวลชน
กำไรและ
สถำบันกำรศึกษำ
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ประเด็นสำคัญ

5. การสร้างคุณค่าให้แก่
สังคมและชุมชน

ประเด็นสำคัญ
ตำมหมวดของ GRI

• ชุมชนท้องถิ่น

หัวข้อกำรรำยงำน
และควำมสำคัญของประเด็น

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
▪ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม
้ ีส่วน
ได้เสีย และปฏิบตั ิตามเป้าหมาย
นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทฯ
▪ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ เนื่องจาก
ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากชุมชนรอบ
พืน้ ที่ปฏิบตั ิการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ความไว้วางใจของชุมชน (Social
License to Operate)
6. การบริหารจัดการ ด้าน • พลังงาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
• นา้
▪ ลดผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
• มลพิษทางอากาศ
สิ่งแวดล้อม
• นา้ ทิง้ และของเสีย
▪ ส่งผลต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความ
• ความหลากหลายทาง เชื่อมั่น และการได้รบั อนุญาตให้
ชีวภาพ2
ดาเนินการ
▪ ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู ้
▪ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
▪ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรม

ภำยใน
ปตท.สผ

ภำยนอก ปตท.สผ.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ค้ำ คู่ค้ำ/
พนักงำน หน่วยงำนกำกับ
ผูร้ ับเหมำ
ดูแล

ลูกค้ำ

ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทำง
สถำบันกำรลงทุน ธุรกิจหุ้นส่วน
สถำบันกำรเงิน และผู้ร่วมลงทุน
และเครดิตเตอร์
ทำงธุรกิจ





























ชุมชน





องค์กรอิสระ
องค์กรมหำชน
สำนักข่ำวและ
องค์กรไม่แสวงหำผล
สื่อมวลชน
กำไรและ
สถำบันกำรศึกษำ
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8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1
2

ประเด็นสำคัญ
ตำมหมวดของ GRI

หัวข้อกำรรำยงำน
และควำมสำคัญของประเด็น

• อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
• การรักษาความ
ปลอดภัยและความ
ปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต2

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
▪ ความปลอดภัยเป็ นหลักสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจ และเป็ นวัฒนธรรมของ
องค์กร
▪ ลดผลกระทบด้านความปลอดภัยของ
พนักงานและผูร้ บั เหมา รวมถึงชุมชน
รอบพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ ซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อมั่น ชื่อเสียง และค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานของบริษัท

ภำยใน
ปตท.สผ

ภำยนอก ปตท.สผ.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ค้ำ คู่ค้ำ/
พนักงำน หน่วยงำนกำกับ
ผูร้ ับเหมำ
ดูแล





ปตท.สผ. พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึน้ ในแต่ละประเด็นสาคัญของบริษัททัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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