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ความเปนมาของบริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน)
การปโตรเลยีมแหงประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521  ซึ่งตรงกับ

ระยะที่ทั่วโลกกําลังเกดิภาวะน้ํามันขาดแคลน (วิกฤตกิารณน้ํามันโลกครั้งที่ 2 ) ปตท. จึง
เริ่มตนการดาํเนนิงานดวยการจัดหาน้ํามันสนองความตองการใชในประเทศใหเพียงพออยาง

ความเปนมาของบรษท ปตท.จากด (มหาชน)

เรมตนการดาเนนงานดวยการจดหานามนสนองความตองการใชในประเทศใหเพยงพออยาง
เรงดวน ภาระอันหนักหนวงดังกลาวไดเปนแรงสนับสนุนให ปตท. มุงจัดหาปโตรเลยีมจาก
แหลงในประเทศเพิ่มเติม เปนผลใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางดานพลังงานไดใน
ระดบัหนึง่ ลดการสูญเสยีเงินตราตางประเทศไดเปนจํานวนมาก 

จากจุดเริ่มตนเมื่อ 36 ปกอน ที่คนไทยแทบไมมีทุน และไมมีความรูเรื่องธุรกิจปโตรเลียมเลย   
ปตท. คอยๆ  กอรางสรางองคกรและสั่งสมองคความรูมาอยางตอเนื่อง  จนสามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการและการปฏิบตัิการระบบที่มีเทคโนโลยีซับซอนไดดวยฝมือคนไทย   ทําใหประเทศเกิดภูมิคุมกันทาง
พลังงาน สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบธรกิจปโตรเลียม สรางมลคาเพิม่จากทรัพยากรธรรมชาติเปน

ภาพ : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเปดโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง เมื่อ 18 เมายน 2528

พลงงาน สามารถพงพาตนเองในการประกอบธุรกจปโตรเลยม  สรางมูลคาเพมจากทรพยากรธรรมชาตเปน
วัตถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพัฒนาตอเนื่องจนดําเนินการไดอยางครบวงจร
 



บทบาทของ ปตท.ในฐานะบริษัทพลงังานแหงชาติ
BIG

STRONG LONGSTRONG

สรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศแขงขนของประเทศ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

กอบกูเศรษฐกิจ
และใหรัฐวิสาหกิจสราง
รายไดใหกับประเทศ

พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

ลดการพึ่งพาพลังงานนําเขา

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บรษิัท ปตท จํากัด (มหาชน) CSR DIW

แกไขวิกฤตพลังงาน

2544 ปจจบัน2540252825272521



วิสัยทัศน พันธกิจ คานยิม
PTT G Vi iPTT Group Vision 

“เปนบรษิัทพลังงานไทยขามชาตชิั้นนํา”
(Thai Premier Multinational Energy Company)

HPO
High Performance Organization ตอประเทศ - จะดําเนินการสรางความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา

   ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพไดมาตรฐาน และราคาที่เปนธรรม

PTT Group Mission  : พันธกิจ

ตอสังคม - จะเปนองคกรที่ดีของสงัคมในการดําเนินกิจการ โดยปกปอง
   ผลกระทบตอสิง่แวดลอมภายใตมาตรฐานสากล และมีสวน
   รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน

ตอผถือหน - จะดําเนินธรกิจเชิงพาณิชย สามารถสรางกําไร เพื่อใหผลตอบแทนที่ดี

Economic

Sustainable Growth Strategy ตอผูถอหนุ - จะดาเนนธุรกจเชงพาณชย สามารถสรางกาไร เพอใหผลตอบแทนทด

ตอลูกคา - จะสรางความพึงพอใจกับลูกคา โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑ
   และบรกิารที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ดวยราคาที่เปนธรรม

ตอคูคา - จะดําเนินธุรกิจรวมกันโดยพื้นฐานของการแขงขันอยางเปนธรรม 

Environ-
mental

Social

Sustainable Growth Strategy

CG

Corporate 
Governance

CSR

Corporate Social 
Responsibility

    มุงสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
    และประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน - จะสนับสนนุการพัฒนาความสามารถทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง  
  ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน ทัดเทียมบริษัทชั้นนําุ

S P I R I T Enhanced 
through

Synergy Innovation Trust 
& respectPerformance

Excellence
Responsibility

for Society
Integrity
& ethics
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นโยบายภาครัฐสูนโยบายพลงังานของ ปตท.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นโยบายกระทรวงการคลัง (SOD)
• มีความมัน่คงดานพลังงาน ประเทศสามารถพึ่งตนเองได

นโยบายกระทรวงพลังงาน
• สรางผลตอบแทนและความเชื่อมั่นแกนักลงทน

แผนพฒนาเศรษฐกจแล สงคมแหงชาต

• สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน

• ดูแลราคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเปน
ธรรม 

ุ
• รักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการอยาง ตอเนื่อง
• ขยายธุรกิจไปสูตางประเทศ
• พัฒนาองคกรไปสูการเปนบริษัทพลังงานชั้นนําระดับ
โลก

BSC  → SEPA (TQA) 

• พัฒนาคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย

• สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน โดยรณรงคใหเกิด
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน

การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

SEPA: State Enterprise Performance Appraisal• สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

นโยบายพลงังานของ ปตท.

  ิ ่ ใ  ั  ิจัดหาพลังงานอยางเพียงพอในราคาที่เปนธรรมและ

แผนระยะสั้น แผนระยะยาว

• สรางมูลคาเพิมใหกบักาซธรรมชาติ
• พัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวยีน
• ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

• จดหาพลงงานอยางเพยงพอในราคาทเปนธรรมและ
แขงขันได

• ลงทุนขยายโครงขายพลังงานเพื่อสรางความมั่นคง
ทางพลังงาน
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• พัฒนาองคกรสูความเปนเลศิภายใตหลกัธรรมาภิ
บาล

ทางพลงงาน
• เปนผูนําในดานบริการและนําเสนอผลติภณัฑที่
หลากหลายที่มีคุณภาพ



กลยทธการดําเนินธรกจิอยางยั่งยืน
PTT Sustainable Growth Strategy

กลยุทธการดาเนนธุรกจอยางยงยน

HPO

Big-Long-Strong
TAGNOC

Aspirations

CG CSR
Responsible Care for Social & 
Environment

Governance & Compliance

Aspirations
• A World Class Company to be listed in Fortune 100 by 2020

• A Company with Sustainable Growth to be listed in Dow Jones Sustainability 

o e t

8

Indexes (DJSI) in 2013

• Operational Excellence to achieve Top Quartile Performance by 2020



Our Journey
Certified for conducting a 
sustainable business in the 

PTT Group CSR Framework and 
Implementation Guide CSR Process Implementation in Rayong

Stakeholder Dialogue
Self Verification of CSR Framework

sustainable business in the 
international arena

Leverage well 
established work 

Compliance Assurance 
Process for SME & BU

PTT Group SM Framework 
Deplo ment to PTT Gro p

Management Engagement 
and BUs Communication
Pil t CSR F k 

Self Verification of CSR Framework

First DJSI Application
CSR Process Manual for 
Corporate, Gas & Oil BUs
Corporate Guidelines

processes for better 
outcomes

PTT Group SM Framework and 
Implementation Guide

Deployment to PTT Group

Compliance 
Assurance Audit for 
SME & BU

2009 20102008 2012 2013

Pilot CSR Framework 
Implementation
CSR Report inline with GRI

Third Party Assurance 
of CSR Framework

2014 2015    20112009 20102008 2012 2013

PTT CSR Report 
2008

Sustainable 
Business

ECONOMY

ECOLOGYSOCIAL

ECONOMY

ECOLOGYSOCIAL

DEFINE. ENHANCE. REVIEW. BETTER OUTCOMES. CERTIFIED.
PTT Group 
CSR Report

PTT Group 
CSR R t

PTT Corporate 
Sustainability Report 

PTT Corporate 
S t i bilit  R t 

2014 2015    

PTT Corporate 
S t i bilit  R t 

PTT Corporate 
S t i bilit  R t 

IMPROVE.

2011

2008 BusinessCSR Report
2009

CSR Report
2010

Sustainability Report 
2011

Sustainability Report 
2012

Sustainability Report 
2013

Sustainability Report 
2014-15
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World Business Council for Sustainable 
l ( CS )Development (WBCSD)

“What will the world lookWhat will the world look 
like if we do not address 
the sustainabilitythe sustainability 
challenge correctly?”

Vision 2050: 
Nine billion people living well, within the limits of the planet



Business-as-usual Outlook to 2050: GrowthBusiness as usual Outlook to 2050: Growth
The world population is increasingly urban…
Global population by type of area and by region (1950-2050)
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• Need more available land
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Source: UN Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, 2008



Business-as-usual Outlook to 2050: DegradationBusiness as usual Outlook to 2050: Degradation

Greenhouse gas emissions keep rising…
GHG emissions by regions
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Source: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Environmental Outlook to 2030, 2008



Ecological estimatesg

i i l i l f i i b i l

Getting to one planet by the end of the 2050s
Vision 2050 ecological footprint against business-as-usual 
How many Earths do we use?
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Source: Global Footprint Network and WBCSD Vision 2050, 2010
Year



SustainabilitySustainability
What is Corporate Sustainability?p y

Bruntland Commission Definition of
S t i bl D l tSustainable Development: 

To meet the needs of the present withoutTo meet the needs of the present without 
compromising the ability of future generations 

to meet their own needsto meet their own needs

การตอบสนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน 
โ ไ  ี ใ   ปโดยไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของประชาชน

รุนตอๆไปในอนาคต
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สิทธิมนษยชน

• ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษยชน

 สทธมนษุยชน

ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 

คือการประกาศเจตนารมณในการรบัรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย และเปนเอกสารหลกัดาน
สิทธิมนุษยชนฉบับแรก 

ที่ประชุมสมชัชาสหประชาชาติใหการรบัรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491

ปฏิญญาดังกลาวถือเปนกาวแรกในประวตัศิาสตรของมนษยชาติในการใหการรบัรองสิทธิขัน้ปฏญญาดงกลาวถอเปนกาวแรกในประวตศาสตรของมนุษยชาตในการใหการรบรองสทธขน
พื้นฐานใหกบัมนุษยทุกคนอยางเปนสากล



ความหมายของสิทธิมนษยชนระดับสากล

• มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกยีรตศิกัดิ์และสทิธิและควรปฏบิัตติอกัน
ื ป ี่ ป  ั ( ti l 1)

 ความหมายของสทธมนุษยชนระดบสากล

เหมือนเปนพีเปนนองกัน (article 1)

• ทุกคนยอมมีสิทธิและอสิรภาพ โดยปราศจากความแตกตางไมวาชนิดใดๆ ดังเชน เชือ้ชาต ิ
ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา การคดิเหน็ทางการเมืองหรือทางอืน่ เผาพันธแหงชาติหรือสังคมผว เพศ ภาษา ศาสนา การคดเหนทางการเมองหรอทางอน เผาพนธุแหงชาตหรอสงคม 
ทรัพยสนิ กําเนิด หรือสถานะอื่นๆ (article 2)

• บุคคลใดๆ จะถูกยึดเปนทาสหรือตองภาระความจาํยอมไมได หามความเปนทาสและการคา
โ ็ ปทาสโดยเดด็ขาดทุกรปูแบบ (article 4)

• ทุกคนในฐานะทีเ่ปนสมาชกิของสังคมมสีิทธิใน
ความมั่นคงทางดานสังคม และการเขาถึงสิทธิ      ความมนคงทางดานสงคม และการเขาถงสทธ

      ทางเศรษฐกจิ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม
      รวมถึงสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรในรูปแบบองคกร

และรัฐ อันจําเปนอยางยิ่งสําหรบัเกยีรตศิักดิข์องตน      และรฐ อนจาเปนอยางยงสาหรบเกยรตศกดของตน 
      และการพัฒนาบุคลกิภาพของตนอยางอสิระ 
      (article 22)



UN Global CompactUN Global Compact

• HUMAN RIGHTS
1. Businesses should support and respect the protection of 

internationally proclaimed human rights; and
2 make sure that they are not complicit in human rights2. make sure that they are not complicit in human rights 

abuses.

• LABOUR
3. Business should uphold the freedom of association and the 

effective recognition of the right to collective bargaining;effective recognition of the right to collective bargaining;
4. the elimination of all forms of forced and compulsory 

labour;
5. the effective abolition of child labour; and 
6. the elimination of discrimination in respect of employment 

and occupationand occupation.



UN Global Compact

• ENVIRONMENT

UN Global Compact

ENVIRONMENT
7. Businesses should support a precautionary 

approach to environmental challenges;pp g ;
8. Undertake initiatives to promote greater 

environmental responsibility; andp y
9. Encourage the development and diffusion of 

environmental friendly technologies.

• ANTI-CORRUPTION
10.Business should work against corruption in all 

its form, including extortion and bribery.



สิทธิมนษยชนในราชอาณาจักรไทย

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีป่ระชาชนมี

สทธมนุษยชนในราชอาณาจกรไทย

สวนรวมในการรางรัฐธรรมนญู ไดตระหนกัถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และบญัญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหลายมาตรา

 ใ    ี  ี ใ• หลักการดานสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ เชนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิเสรีภาพใน
การศกึษา และสทิธิชุมชน ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ในหลายมาตรา (ปจจุบันถูกแทนที่ดวยรัฐธรรมนญูฉบับชัว่คราวของ คสช. เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2558)22 พฤษภาคม 2558)

• การใชอาํนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญ (แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) นี้ (มาตราเสรภาพ ตามบทบญญตแหงรฐธรรมนูญ (แหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2550) น (มาตรา 
26)



ความหมายของสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
 ช ั ไ

• ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับรองหรือคุมครองตาม
รัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมี

แหงราชอาณาจกรไทย

รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย หรอตามกฎหมายไทย หรอตามสนธสญญาทประเทศไทยม
พันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม 

• หลักการที่สําคัญสุดก็คือ มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนจึงเปนสิ่งที่
รัฐธรรมนญมงที่จะใหความคมครองแกบคคลทกคนรฐธรรมนูญมุงทจะใหความคุมครองแกบุคคลทุกคน 

• สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• การคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอม
ไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม (มาตรา 67 วรรค 1) ุ ( )

• การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบ
ตอสขภาพสิ่งแวดลอมและสขภาพของประชาชนในชมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอสุขภาพสงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดใหมกระบวนการรบฟงความคดเหน
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการ
เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดลศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว (มาตรา 
67 วรรค 2))



AgendaAgenda
• บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน)( )

• สถานการณดานความยั่งยืนของโลก

• สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอม
– นโยบายของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
– การนํานโยบายสูการปฏิบัติ

่– แนวทางการพัฒนาสิง่แวดลอม ควบคูกับการคํานงึถึง
สิทธิมนุษยชน
ป ป ใ ํ ิ– ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ

– ผลสมัฤทธิ์จากการปฏิบัติ



Leadership AccountabilityLeadership Accountability

ENVISIONING

EXPLAININGENGAGING
ผูบริหารตองยึดมั่น

ในการบริหารจัดการ
ความยั่งยนืโดยกําหนด
บทบาท หนาที่และความ
ั ิ ช  ชั

ความตองการ
รับผิดชอบอยางชดัเจน 
จัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสมและเพียงพอ

ของผูมีสวนได

สวนเสีย

อยางเหมาะสมและเพยงพอ 
ตลอดจนรับผิดชอบในการนาํ
กรอบการบริหารจัดการความ
่ EXECUTING

EVALUATING

ยั่งยนืกลุม ปตท. ไปปฏิบัติ 
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นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืนกลม ปตทนโยบายการบรหารจดการความยงยนกลมุ ปตท.

25



นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืนกลม ปตท.นโยบายการบรหารจดการความยงยนกลมุ ปตท.
กลุม ปตท. มุงมั่นเปนผูนําในการดําเนินธรุกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวย

การสรางความเชื่อมั่นตอผูมสีวนไดสวนเสียผานการดําเนินงานที่เปนเลิศ โปรงใส และมีการ
่ ่ ่ ่ ่พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีกรอบ

การบรหิารจัดการความยั่งยนืของกลุม ปตท. เปนแนวปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายการดําเนินงาน ดังนี้

้ ่ขอ 1  คํานึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม 
รวมถึงผูมสีวนไดสวนเสียทุกฝายในการดําเนินงาน เพื่อการเติบโตอยางยั่งยนืของธุรกิจ 

ขอ 2  ลดผลกระทบจากการดําเนินงานตลอดหวงโซคุณคา ไปพรอมกับการ
่เติบโตทาง ธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติดานสังคม สิ่งแวดลอม   อาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย 
ขอ 3  พัฒนากลยุทธการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญตอ

่ ่ ่เศรษฐกิจและสิงแวดลอมทียังยนื 
ขอ 4  สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการดําเนินงาน เพื่อสราง

อนาคตที่ยั่งยืน
ขอ 5  เปดเผยพันธสญัญา มาตรฐาน และผลการดําเนินงานดานความยั่งยนือยาง

โปรงใส เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้  ผูบริหาร และพนักงานกลุม ปตท. ทุกคน มีหนาที่สนับสนุน ผลกัดัน และ

26
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ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยนืที่กําหนด 



SSHE-PolicySSHE Policy

4.วจิัย พัฒนา และจดัหาผลติภัณฑทีป่ลอดภัย และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Product) โดยมั่นใจวาลูกคา และผูบรโิภค
เขาใจถึงการใชผลิตภัณฑอยางถกูตองและเหมาะสมตลอดวัฏ
จักรชีวติ

1.ปฏิบัตติามกฎหมาย ดานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชวี
อนามัย และสิ่งแวดลอมทีเ่กีย่วของ รวมถงึขอกาํหนดของอนามย และสงแวดลอมทเกยวของ รวมถงขอกาหนดของ
องคกร และมาตรฐานอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของ โดยถอืเปน
บรรทดัฐานขัน้ตน

3 ควบคม ปองกัน และลดความเสีย่งดานความปลอดภยั อาชีวอ3.ควบคุม ปองกน และลดความเสยงดานความปลอดภย อาชวอ
นามัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปกปองระบบนเิวศน และ
คงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการปองกัน
มลพิษทีแ่หลงกาํเนิด การจดัการการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อ
มุงสูสังคมคารบอนต่าํ การปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
จากกจิกรรม กระบวนการทาํงาน ผลิตภัณฑ และบรกิารในการ
ํ ิ ิ  ป ี่ ี   ี ดาํเนินธุรกจิของกลุม ปตท.ทีมผีลกระทบตอชุมชน และผูมีสวน
ไดเสียตั้งแตชวงวางแผนโครงการ ชวงดาํเนินการ จนสิ้นสุด
การดาํเนินการอยางตอเนื่อง



AgendaAgenda
• บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน)( )

• สถานการณดานความยั่งยืนของโลก

• สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอม
– นโยบายของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
– การนํานโยบายสูการปฏิบัติ

่– แนวทางการพัฒนาสิง่แวดลอม ควบคูกับการคํานงึถึง
สิทธิมนุษยชน
ป ป ใ ํ ิ– ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ

– ผลสมัฤทธิ์จากการปฏิบัติ



PTT Group Sustainability Management Framework

1.1 การกํากับดูแลองคกร

2.1 แนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน
2.2 การฝกอบรม การติดตามผล และการรายงานดานสิทธิ

มนุษยชน
2.3 การรบัฟงความคิดเห็นสาธารณชนและการตั้งถิ่นฐาน

3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.2 องคกรแหงการเรียนรู
3.3 การสรางแรงจูงใจและการรักษาผูมีความรู

ความสามารถ
1.2 ระบบบรหิารจัดการและการรบัรองระบ
1.3 การบรหิารความเสี่ยงและวิกฤตการณ

ความสามารถ
3.4 สิทธิแรงงาน

4.1 นโยบายและระบบการบรหิารจัดการ SSHE
4.2 การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ั (ESHIA)

10.1 กระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย

1

สังคม และสขุภาพ (ESHIA)
4.3 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศนเศรษฐกจิ
4.4 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.5 การบรหิารจัดการน้ําเชิงบรูณาการ
4.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ

9.1 การรายงานดานความยั่งยืน
9.2 การสงเสริมชื่อเสียงองคกรและ

ื่ 

10.2 การจัดการขอรองเรยีน
2 3 49

10

4.7 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัย

4.8 การเปดเผยผลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

8.1 คณุลักษณะของผลิตภัณฑและบรกิาร
ที่ยั่งยืน

8.2 ความมุงมั่นในการลดผลกระทบตอ

การสือสารขอมูล

5
678

5.1 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
5.2 การชําระภาษีแกภาครัฐ
5.3 ผลการดําเนินงานและการเปดเผย

ุ
สุขภาพและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑและบริการ

8.3 การติดฉลากผลิตภัณฑ
8.4 ลูกคาสมัพันธ
8 5 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม
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5 3 ง
ขอมูล

6.1 การลงทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน
6.2 การชี้นําตอสาธารณะขององคกร
6.3 การใหการสนับสนนชี้นํานโยบาย

7.1 การบรหิารจัดการความเสี่ยง
7.2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของผูคา
7 3 การติดตามการดําเนินงาน

8.5 ผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอม 
(Green Product) และพลังงาน
ทางเลือก
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6.3 การใหการสนบสนุนชนานโยบาย
6.4 การสรางการตระหนักรูแกสาธารณชน

7.3 การตดตามการดาเนนงาน
7.4 การรายงาน



SSHE Management SystemSSHE Management System
ปตท. มีมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SSHE) 
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน SSHE เพื่อปรับปรงประสิทธิภาพในเปนเครองมอในการบรหารจดการความเสยงดาน SSHE เพอปรบปรุงประสทธภาพใน
การทํางาน และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขอนามัย



การนํานโยบายสการปฏิบัติการนานโยบายสกูารปฏบต

Planning Development Implementation Check and Action

Understand the 
Context Set Direction

Measure and 
Report 

Performance
Take Action

Planning Development Implementation Check and Action

Performance

Sustainability Management 
Framework

World Sustainability
Indexes

Sustainability
Disclosure &  UNGC 

Communication on Progress

• Leadership Accountability
• Management System Process
• 10 Expectations
• DJSI GRI ISO 26000

Communication on Progress
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• DJSI, GRI, ISO 26000 
Compatibility

• A Component of PTT Group OEMS



การนํานโยบายสการปฏิบัติ :

Deployment & Assurance

การนานโยบายสกูารปฏบต : 

SAC • External 

Corporate 
(SME)rn

an
ce • Policy

• LA
MSP

A
ssu

ra

Assurance

• Data 
Verification

l

BUG
ov

er • MSP
• Framework

an
ce

• Internal 
Audit

• Self 
Assessment

BA/CompanyBA/Company

• SAC สนับสนน BA/Company ในการจัดทําระบบการจดัการความยั่งยืน
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SAC สนบสนุน BA/Company ในการจดทาระบบการจดการความยงยน
• SAC สนับสนุน BU ในการจัดทําระบบการกํากบัดแูล BA/Company 



AgendaAgenda
• บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน)( )

• สถานการณดานความยั่งยืนของโลก

• สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดลอม
– นโยบายของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
– การนํานโยบายสูการปฏิบัติ

่– แนวทางการพัฒนาสิง่แวดลอม ควบคูกับการคํานงึถึง
สิทธิมนุษยชน
ป ป ใ ํ ิ– ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ

– ผลสมัฤทธิ์จากการปฏิบัติ



สิทธิชุมชน วัฒนธรรมสิทธิในที่
อยูอาศัย

สิทธิที่จะ
อยูอาศัยใน
ิ่ สิงแวดลอม
ที่ดี

การศึกษา

สิทธิใน
ทรัพยากร

Human Rights            Natural Resource 
UtilizationUtilization

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในอันที่จะแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเต็มที่และโดยเสรี และสิทธิดังกลาวนี้

ประชาชนจะตองไมถูกลิดรอนวิถีการยงัชีพของตนเองไมวาในกรณีใดๆ



สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
่ทางสิ่งแวดลอม

• ทางวิชาการ สิทธิทางสิ่งแวดลอมถือวาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง
โดยเรียกวา 
สิทธิมนษยชนยคที่สาม (Third generation Rights)สทธมนุษยชนยุคทสาม (Third-generation Rights)

• หลังป 2510 รัฐธรรมนูญของหลายประเทศไดจัดใหมีบทบญัญัติที่ฐ ูญ ญญ
เกี่ยวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอม เพื่อเปนหลักประกันพื้นฐานใน
หลักการดาน สิทธิในสิ่งแวดลอม เชนประเทศตุรกี และ ประเทศเยอรมัน

• บางประเทศบัญญัติ เชน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส สิทธิในสิ่งแวดลอม 
ไวในกฎหมายลําดับรองจากรัฐธรรมนูญ เชน พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม



การควบคุม ปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงวางแผน
โ ช ํ ิ สิ้ ส ํ ิ   ื่

Public participation EIA / SIA
ป ี ิ ั ั ิ่  โ ั ํ

โครงการ ชวงดําเนินการ จนสินสุดการดําเนินการอยางตอเนือง

ปตท. มีกระบวนการบริหารจดัการผลกระทบทางสังคม และสิงแวดลอม โดยการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสังคม และสิ่งแวดลอม (ESIA) เพื่อศึกษาแนวทางการลดผลกระทบจาก
โครงการ และกระบวนการรบัฟงความคดิเห็นของกลุมผูมสีวนไดเสยี เพื่อชี้แจงขอมูล และทําความ
เขาใจกับผไดรบัผลกระทบเขาใจกบผูไดรบผลกร ทบ



โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย โรงไฟฟาพระนครใต
ตัวอยางโครงการฯ และการมีสวนรวมของประชาชน

ขอจํากัดของโครงการฯ
โ  ื้ ี่

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต

• โครงการฯ พาดผานพืนทีของ กทม. และ
ปริมณฑล ซึ่งเปนที่อยูอาศัยหนาแนน

• ผลกระทบดานสังคม และสิ่งแวดลอม โดย
ี่ ิ    ใเฉพาะทีเกิดจากการกอสรางตอการจราจรใน

พื้นที่

มาตรการของโครงการฯมาตรการของโครงการฯ
• จัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตกอน
เริ่มโครงการฯ เพือ่รวมกันศึกษาแนวทางเลอืก

• จัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนเพือ่รับฟง• จดใหมการมสวนรวมของประชาชนเพอรบฟง
ความเห็น และขอเสนอแนะเพือ่ลดผลกระทบ
ดานสังคม และสิ่งแวดลอม



การควบคุม ปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงวางแผน
โครงการ ชวงดําเนินการ จนสิ้นสดการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ENVIRONMENT – Climate change
่

โครงการ ชวงดาเนนการ จนสนสุดการดาเนนการอยางตอเนอง

ปตท. เห็นความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และบริหาร
จัดการโดยกําหนดเปาหมายความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก 
(Carbon Intensity) ลดลงรอยละ 5 ภายในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2555( y)



การควบคุม ปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงวางแผน
โครงการ ชวงดําเนินการ จนสิ้นสดการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ENVIRONMENT – Water scarcity

โครงการ ชวงดาเนนการ จนสนสุดการดาเนนการอยางตอเนอง

y
ปตท. มุงลดการใชน้ําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และควบคุมปริมาณน้ําใชไมใหเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ที่มีปริมาณการใชน้ําสูง โดยการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอผมีสวนไดเสียทกฝายความเสยงทอาจกระทบตอผูมสวนไดเสยทุกฝาย

ป 2557



การควบคุม ปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงวางแผน
โครงการ ชวงดําเนินการ จนสิ้นสดการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ENVIRONMENT – Waste to worth

โครงการ ชวงดาเนนการ จนสนสุดการดาเนนการอยางตอเนอง

ปตท. กําหนดเปาหมายลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่กําจัดโดยวิธีฝงกลบใหเปน 
ศูนย ภายในป 2563 โดยมีการดําเนนิโครงการตางๆ เพื่อลดปริมาณของเสีย เชนการนํา
กากของเสียกลับมาใชประโยชนใหมตามแนวทาง 3Rs (Reduce Reuse andกากของเสยกลบมาใชประโยชนใหมตามแนวทาง 3Rs (Reduce, Reuse and 
Recycle)
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ป ป ใ ํ ิ– ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ

– ผลสมัฤทธิ์จากการปฏิบัติ



ปญหาและอปสรรคในการดําเนินงานปญหาและอุปสรรคในการดาเนนงาน

กลุมที่อยูนอกพื้นที่โครงการ 

ดูแล
ไดรับการดูแล โดยการศึกษา
และวิจัยผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และดําเนินการแกไข

กลุมที่ไดรับ
ผลกระทบ

ตามผลกระทบเหลานั้น

ผลกระทบ
และอยูใน
พื้นที่

ปกปองชดเชย

โครงการ

คุมครอง
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ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ   :  
Moving from Recognition to Acceptance & TrustMoving from Recognition to Acceptance & Trust

ACHIEVEMENTSACHIEVEMENTS
Global & National Recognitions

PTT Group Sustainability Policy 

Stakeholder Need and 
Expectationp y y

& Management Framework

STRICTLY CONFIDENTIAL FOR PLANNING PURPOSE ONLY



กรณีศึกษาการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมกรณศกษาการชดเชยผลกระทบสงแวดลอม
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กรณีศึกษาการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอม

ขอมูลเผยแพรเมื่อเดือนที่แลว(2 July 2015) เรียกวา ขอตกลงในหลักการ (Agreement in 
Principle)ระหวางกระทรวงยติธรรม สหรัฐ กับ บริษัท BP ในการเรียกคาเสียหายกรณีPrinciple)ระหวางกระทรวงยุตธรรม สหรฐ กบ บรษท BP ในการเรยกคาเสยหายกรณ
หายนะครั้งรายแรงที่สุด Deep water Horizon Spill ในอาวเม็กซิโก



กรณีศึกษาการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอม

คาใชจายตางๆ หนวย(พันลาน)

กรณศกษาการชดเชยผลกระทบสงแวดลอม

ๆ ( )
USD

คาทรัพยากรธรรมชาติ 7.1

คาปรบัในการบําบัดน้ําในอาวตามกฎหมาย Clean water Act 5.5

ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิที่เกดิขึ้นกับรัฐ 1

สําหรบัหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น 4 9สาหรบหนวยงานรฐบาลทองถน 4.9

และยังมีการสํารองไวอีก 232 ลาน USD สําหรับความเสยีหายที่อาจมีในอนาคตที่ยังไมทราบในเวลานี้ รวมความ
เสยีหายทั้งสิ้น 18.7 พันลาน USD หรือประมาณ 6.4 แสนลานบาท ขอตกลงนี้ถือวาเปนการรอมชอมคดี ดวย

้ ่ ่จํานวนเงินนี้มากเกินไปที่ BP ตองการจาย แตนอยเกินไปสําหรับรัฐบาล เพราะคาปรับ 5.5 พันลานเกี่ยวกับ 
Clean water act นี้เปนเพียงครึ่งเดียวของอัตราโทษสูงสุดที่สามารถปรับไดถึง 13.7 พันลาน  แตทั้งนี้ก็เพื่อใหมี
เม็ดเงินไหลลงไปดําเนินการแกไขในพื้นที่ดีกวาตองรอผลตัดสินในศาลที่จะตองยืดเยือ้และอาจมีผลไมแนนอน 
แตในกรณีนี้จะเปนที่แนนอนวาจะมีเม็ดเงินลงไปเยยีวยาสิ่งแวดลอมที่เสียหาย

้ ่ ่ ่ ้เงินจาํนวนนี้เปนจาํนวนที่ BPตองจายเพิ่มเติมจากที่ไดจายไปกอนหนานี้แลว 42 พันลาน USD หรือ 1.4 ลานลาน
บาท
นี่เปนตัวอยางที่ชัดเจนของ True Price ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทหากเราประเมินความเสีย่ง และผลกระทบ
ของความเสีย่งไมรอบคอบ และความผิดพลาดเพื่อครั้งเดียวอาจหมายถึงความลมละลายของบริษัทได เพราะ

้ ่
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ดวยเงินจาํนวนนี้ BP ตองเริมขายทรัพยสินแลว



THANK YOU 


