
                

         

 

 

1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) 

ประเภท:  ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
ระยะเวลา: ความเสีย่งระยะปานกลาง 3-5 ปี 
รายละเอียด : ในปัจจุบนัเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ก าลงัเขา้มามี

อิทธิพลมากขึน้ เพราะทกุธุรกิจตา่งก็ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
เพื่อสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัใหเ้พิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในเรือ่งของวิวฒันาการความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี และ
พลงังานทางเลอืกที่เริม่มีบทบาทมากขึน้ในธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟา้ที่พฒันา
อยู่อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดเทคโนโลยีที่มีศกัยภาพมากขึน้อยู่ตลอด การพฒันาตลาดของรถยนตท์ี่ขบัเคลื่อน
ดว้ยพลงังานไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตที่สงูขึน้เรื่อย ๆ โดยมียอดจดทะเบียนรถยนตไ์ฟฟ้า
เพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดดในแตล่ะปี อนัเนื่องมาจากกระแสการรณรงคใ์ชพ้ลงังานสะอาดแทนพลงังานฟอสซิล 
และภาครฐัมีนโยบายสง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุโครงการเก่ียวกบัรถยนตท์ี่ขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟา้ (EV) 
หรือพลงังานทดแทนมากขึน้ อีกทัง้ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในเทรนดข์องสงัคมคารบ์อนต ่า หากผูบ้ริโภคมีการ
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการใชพ้ลงังานอยา่งรวดเรว็อาจจะสง่ผลใหค้วามตอ้งการในการใชน้ า้มนัในอนาคตลดลง 

ผลกระทบ:  หากการปรบัตวัจากการเปลี่ยนแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจท าให้
บริษัทปรบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเตรียมการรองรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการพฒันานวตักรรมใหท้นั
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลัไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อาจ
สง่ผลตอ่รายไดแ้ละการเติบโตของบรษัิท 

มาตรการในการจัด 
การ:  

บริษัทด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการขยายการลงทนุสู่
ธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้ และในส่วนของการ
เตรียมการรองรบัการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า บริษัทไดร้ว่มมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จดัตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในสถานีบริการน า้มนัพีที เพื่อใหบ้ริการ
ส าหรบัรถยนตท์ี่ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึน้ในอนาคต ซึ่งบริษัทมีแผนขยายสถานี
อดัประจไุฟฟา้ โดยคาดว่าจะติดตัง้จ านวน 300 แหง่ภายใน 4 ปี (ปี 2564-2568) โดยเนน้ใหค้รอบคลมุในแหลง่
พืน้ที่ศกัยภาพและแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของประเทศไทย นอกจากนี ้ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรสัโควิด-19 บริษัทไดเ้พิ่มมาตรการรบัมือและบริหารจัดการผลกระทบหลงัวิกฤติ โควิด-19 เพื่อสรา้งการ
เติบโตช่วงการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการด าเนินชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในระยะยาว 
เพื่อเตรียมพรอ้มในการเปลี่ยนผ่านสูย่คุดิจิทลัที่เนน้ความรวดเร็ว ทนัสมยั และลดการสมัผสั ใหส้อดคลอ้งกบั
การด าเนินกลยทุธอ์งคก์รที่เนน้ธุรกิจ Non-Oil เช่ือมโยงกบั Digital Platform เพิ่มมากขึน้ บรษัิทจึงพฒันาระบบ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างครบวงจร โดยเช่ือมโยงการให้บริการผ่านบัตร PT Max Card และ
แอพพลเิคชั่น PT Max Rewards เพื่อเป็นแพลตฟอรม์การเช่ือมตอ่ระหวา่งออนไลนแ์ละออฟไลน ์(O2O) เขา้ไว้
ดว้ยกนั รองรบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไปในยคุโควิด-19 ที่เนน้การท าธุรกรรมดิจิทลัมากขึน้ โดยมุง่หวงั
ที่จะเป็นผูน้  าระบบการใหบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกสใ์นกลุ่มบริษัทพลงังาน ตอบโจทยก์ารกา้วเขา้สู่สงัคมยุค
ดิจิทลั 

 

ความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ใหม่ 2564 



                

                                     
2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ประเภท:  ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Risk)  
ระยะเวลา: ความเสีย่งระยะยาว มากกวา่ 5 ปี 
รายละเอียด : ปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นความเสี่ยงที่มีความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

และมีแนวโนม้ที่จะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากหากมี
การใชท้รพัยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการเตรียมพรอ้มรบัผลกระทบ เช่น ภยัแลง้ หรืออุทกภยัที่
ก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อชีวิตและทรพัยส์ิน รวมถึงอณุหภมูิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งสง่ผลต่อปรมิาณ
ผลติผลทางการเกษตร โดยปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลใหก้ารบรโิภคน า้มนัผา่นสถานีบรกิารในประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคเกษตรลดนอ้ยลง หรือท าใหบ้ริษัทไม่สามารถจัดส่งน า้มัน และเปิดสถานีบริการไดใ้นพืน้ที่ที่เกิด
อทุกภยั นอกจากนี ้ยงัพบปัญหาในเรือ่งของฝุ่ น PM 2.5 ที่เป็นมลพิษในปัจจบุนั ซึง่สาเหตขุองการเกิด PM2.5 
สว่นใหญ่เกิดจากการเผาไหม ้ทัง้จากเครื่องยนตข์องยานพาหนะตา่ง ๆ และการเผาวสัดตุ่าง ๆ และยงัท าให้
เกิดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่เป็นสาเหตหุลกัของการเกิดก๊าซเรอืนกระจกเป็นอยา่งมาก ซึง่ปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศมีความรุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ สง่ผลใหเ้กิดการขบัเคลือ่นทางสงัคมที่มุ่งเนน้
การลดมลภาวะจากคารบ์อนและการตัง้เป้าหมายปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย์ (Net Zero) ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน รวมถึงสงัคมมีการส่งเสริมใหม้ีการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อสนบัสนุนพลงังานสะอาดที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม รองรบัการเปลีย่นผา่นสูส่งัคมคารบ์อนต ่า และภาครฐัยงัมีนโยบายสนบัสนนุรถยนตไ์ฟฟา้ ใหล้ด
การใชร้ถยนตส์ว่นตวัเพื่อลดปัญหามลพิษดงักลา่ว  

ผลกระทบ :  กระทบต่อโอกาสในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทอาจตอ้งพิจารณาในการปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมคารบ์อนต ่า จึงอาจส่งผลใหเ้งิน
ลงทนุสงูกวา่งบประมาณที่ตัง้ไว ้

มาตรการในการ
จัดการ:  

บริษัทมีเจตนารมณใ์นการร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผนพลงังานชาติ ซึ่ง
สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลงังานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธิ
เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608-2613 ซึ่งบริษัทมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 6,794 ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ภายในปี พ.ศ. 2570 และมีความมุง่มั่นในการรว่มลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
ผา่นการด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูและค านวณปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ และมี
การสง่เสรมิกิจกรรมเพื่ออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มและสรา้งแหลง่ดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด ์นอกจากนี ้บรษัิทมีการ
ประเมินความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศใหเ้ป็นไปตามกรอบการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินที่
เก่ียวขอ้งกบัสภาพภมูิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และมีการ
บริหารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารความเสี่ยงขององคก์รรวมทัง้ยงัไดจ้ดัท ารายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามหลกัการของ Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อจัดท าขอ้มูลความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และก าหนดมาตรการบรรเทา
ผลกระทบเพื่อพรอ้มรบัมือกบัสถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงบริษัทมีการขยายการติดตัง้โครงการ
โซลารรู์ฟท็อปในสถานีบริการทั่วประเทศ โดยมีการตัง้เป้าหมายสดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าต่อยอดขายผ่านสถานี
บรกิาร COCO ในปี 2564 ใหล้ดลงจากปีฐาน (2561) รอ้ยละ 5 ซึง่จะช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และ
สามารถตอบสนองตอ่ความเสีย่งในเรือ่งอณุหภมูิที่สงูขึน้จากภาวะโลกรอ้นได  ้

 


