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โดย

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสื่อสารองคกรและกจิการเพือ่สังคม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

green management 



พลังที่ยั่งยืน  เพื่อไทย

Sustainable Growth Strategy

HPO

High Performance Organization

CG

Corporate 
Governance

CSR

Corporate Social 
Responsibility

ตอประเทศ - จะดําเนินการสรางความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา
ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพไดมาตรฐาน และราคาที่เปนธรรม 

ตอสังคม - จะเปนองคกรที่ดีของสงัคมในการดําเนินกิจการ โดยปกปอง
ผลกระทบตอสิง่แวดลอมภายใตมาตรฐานสากล และมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน

ตอผูถือหุน - จะดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย สามารถสรางกําไร เพื่อใหผลตอบแทนที่ดี

ตอลูกคา - จะสรางความพึงพอใจกับลกูคา โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑ
และบรกิารที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ดวยราคาที่เปนธรรม

ตอคูคา - จะดําเนินธุรกิจรวมกันโดยพื้นฐานของการแขงขันอยางเปนธรรม 
มุงสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน - จะสนับสนนุการพัฒนาความสามารถทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง  
ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน ทัดเทียมบริษัทชั้นนํา

PTT Group Mission  : พันธกิจ



ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของโลก



ตัวอยาง : ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก



การวิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพตลอดสายโซธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม



การสงเสริมประสทิธิภาพการใชพลงังาน
และการพฒันาพลังงานทางเลือกอยางตอเนื่อง

25302521 25402525 2535 2545 2550 - ปจจุบัน

น้ํามันไรสารตะกั่ว

- NGV
- แกสโซฮอล 91/95
- แกสโซฮอล E20/E25/85
- ไบโอดีเซล B2/B5/B100

พัฒนาแหลงกาซฯ
ลดการพึ่งพาพลังงาน

ตางประเทศ

น้ํามันดีเซลกํามะถันต่ํา

ระบบ CO-GENERATION
สนามบินสุวรรณภูม

น้ํามันเครืองโลวสโมค 
(ลดควันขาวเครื่องยนต 2 จังหวะ) น้ํามันหลอลื่น

ฉลากเขียวรายแรก

• เริ่มจําหนายน้ํามัน
แกสโซฮอลครั้งแรก

ระบบ CO-Generation 
ศูนยราชการกรุงเทพ



ประเทศเพื่อนบาน

ภูมิภาค / โลก

โครงการปลูกปาฯ  1 ลานไร

ยกยองคนทําดี

พิธีมอบรางวัล

หมูบาน ปตท.พัฒนา  

ตนแบบชุมชน

องคความรู

ชุมชนพัฒนา
อยางยั่งยนื

ขยายเครือขาย

องคความรู +

ชุมชนเมือง

ชุมชนพื้นที่ปา

คนทําดี

การคืนความสมดุลใหกับธรรมชาติอยางยัง่ยืน

ศูนยศึกษาเรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลน 
สิรินาถราชินี



โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนือ่งในวโรกาส         
ทรงครองราชย ปที่ 50

“ ปลูกปาแลว ตองใหชาวบานไดใชประโยชนดวย ”

พระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงตรัสกับกรรมการผูจัดการใหญของ ปตท.
6 พฤศจิกายน 2545



ผลสมัฤทธิ์ดานสิง่แวดลอมของโครงการปลูกปาฯ 1 ลานไร



การดูแลรักษาปาที่ปลูกอยางตอเนื่องผานกิจกรรมเสริม

• จัดกิจกรรมใหเยาวชนในโรงเรียนโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกปา
ของ   ปตท. และโรงเรยีนในเมือง ไดเขารวมกิจกรรมดูแล
รักษาปา เพื่อใหเกิดความรัก ความหวงแหนปา   

• โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)

• โครงการอาสาสมัครปองกันไฟปา  เพื่อฝกการดับไฟปา 
/ ทําแนวกันไฟ / มอบอุปกรณดับไฟปา  



1 ทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว



ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี

การฟนฟูพื้นที่ปาชายเลนจากนากุงราง

งานวิจยั จัดเวทีความรวมมือและ
รับฟงความคิดเห็นของชุมชน

การออกแบบ
และกอสรางศูนย

การบริหารจดัการศูนยฯ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน



ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา 
ณ พื้นที่แปลงปลูกปา FPT 29 และ 29/3 จํานวน 788 ไร ปากน้ําปราณ 
อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรขีนัธ โดยแบงเปน 2 พื้นที่หลัก คือ 

1. พื้นที่บริการชุมชน   : กลุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการ
 และเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

2. พื้นที่วิจัย  : เปนพื้นที่เชื่อมตอกับวนอุทยานปราณบุรี 



โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง



โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง



พลังไทย ใจอาสา
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(Issue Mgmt)

Internal 
Control

(CSR Framework)

Scope of CSR Management Strategy 

1. Organizational Governance and Leadership 
(การกํากับดูแลกิจการที่ดี/มีความเปนผูนํา )

2. Human Rights (สิทธิมนุษยชน)

3. Labour Rights (สิทธิแรงงาน)

4. Environmental Management 
(การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม)

5. Fair Operating Practices 
(การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม )

6. Social Investment and Community Development 
(การพัฒนาสังคมและชุมชน)

7. Supply Chain Management 
(การบริหารจัดการสายโซอุปทาน)

8. Product Stewardship (การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเลิศ)

9. CSR Reporting (การรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม)

10.Stakeholder Engagement
(การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย)

PTT Group CSR Framework


