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 Mega Trend impacting Business and Social   Expectation 

Technology Disruption 

Rapid Urbanization Aging Population Environmentalism 
Social & Income Disparity 

Sustainability investment leads to 
best long-term performance 

1.5 billion of global populations aged 
65 years or older by 2050  

40-60 million people 

turning to extreme 
poverty in 2020 

New business models creating  new 

opportunity & risk 

- Rise of sharing & digital economy 

- Cross-industry competitors 
- Change in consumers’ behaviors 

Increasing CO2 emission, 

social & environmental 
issues 

Climate Change - No.1 top 10 risks 
in the next 10 years ranked by WEF 

 การเปลีย่นแปลงของโลกทีส่ าคญั สง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกจิ 

The world of ‘Bipolarity’  

• The risk of a global recession has ratcheted up 

The war led to global stock market instability  

• Companies are encouraged to diversify their 

supply chain 



POWERING THAILAND’S TRANSFORMATION 

PRIDE & TREASURE OF THAILAND  

PARTNERSHIP 

& PLATFORM 

TECHNOLOGY 

FOR ALL 

TRANSPARENCY 

& SUSTAINABILITY 

PROPRIETY & CONFIDENTIAL – Any use of this material without specific permission is strictly prohibited 
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 กลุม่ ปตท. ก าหนดกลยทุธ ์PTT by PTT ในการขบัเคลือ่นองคก์ร 



SOCIAL INVESTMENT STRATEGIC FRAMEWORK 

SUSTAINABILITY 

Social Needs 

Leverage 
PTT Group’s 
capabilities 

Inclusiveness 
/Impact 

E 
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การบรหิารจดัการเพือ่สงัคมของกลุม่ ปตท. เพือ่ความย ัง่ยนื 



Support & Share 

Green Shift 

•Urban Green & 
Ecosystem 
•Community Forestry 
& Farming 

Vocational 
Education 

Sustainable Energy  
for Health Care 

Circular Economy 

ขอบเขตการด าเนนิงานดา้นสงัคม กลุม่ ปตท. 

Develop Model from 
PTT Group Expertise & 

Asset 

PTT Group Disaster 
Relief by INNOVATION PTT Group one 

Education Model: 
STEEM 

Utilize PTT Group 
Expertise & 

Innovation to create 
social innovation 

Ecosystem in Energy 
solution, Water 

management and 
Marketing Platform 

Continue social 
collaboration 

PEOPLE PLANET 

Education Health &  
Well-being 

Socio-economic Land Sea Waste 

Lead by 
Champions 

Collaboration  
Approach 

Support & Share Marine Life 
      Green Shift 

• Urban Green & 
Ecosystem 
 

• Community 
Forestry & 
Farming 

Remark : waiting for confirmation from  GPSC  5 
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Green for  
Well Being Urban Green Nation-wide 

Reforestation 
• ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม 1 ลา้นไร ่
ทั่วประเทศ 

• สรา้งความตระหนักในความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาต ิ 

สรา้ง Social Collaboration เพือ่คณุภาพ
สงัคมเมอืงทีด่ ีจากการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มเมอืง 
• รว่มขับเคลือ่นความรว่มมอืเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
กรงุเทพมหานคร  

• อนุรักษ์และพัฒนาพืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่
ของเมอืง : คุง้บางกะเจา้ 

Knowledge 
Provider 

• ใชป้ระโยชนจ์ากความรู ้เครอืขา่ยการ และ
ศักยภาพองคก์ร ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งประโยชนท์าง
เศรษฐกจิระดับครัวเรอืน 

• พัฒนาแหลง่เรยีนรูด้า้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ 
ยกระดับการใหค้วามรูท้าง
วชิาการ งานวจัิย และสรา้ง 
องคค์วามรู ้

Networking 

• สรา้งเครอืขา่ยรักษาป่า และอนุรักษ์ดนิ น ้า ป่า 
• สง่เสรมิคณุคา่นักอนุรักษ์ และสรา้งความ
ตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ทศิทางการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ทรัพยากรป่าเตบิโตและให ้
ประโยชนใ์นการดดูซบักา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

• สรา้งประโยชนใ์หช้มุชนจาก 
ผลผลติจากป่า 

สง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ีสรา้งประโยชนแ์กส่งัคม และชมุชน   

• สรา้งองคค์วามรู ้ความตระหนักตอ่
สาธารณะ 

• สรา้งประโยชนจ์ากการมสีว่นรว่มกบั
ชมุชน สรา้งรายได ้และสง่เสรมิ
องคค์วามรูใ้หเ้ยาวชนในทอ้งถิน่ 

• สง่เสรมิคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ และ
การพึง่ตนเองบนฐานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองชมุชน 

• เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว สรา้งอากาศบรสิทุธิ ์ 
เพือ่บรรเทาผลกระทบจากมลภาวะเมอืง 

• พัฒนาคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชากรเมอืง 
และชมุชน  

• สรา้งโอกาสการจา้งงาน และอาชพี  
สรา้งรายไดใ้หค้รัวเรอืน 

• พัฒนาคณุภาพชวีติทีด่ใีนระยะยาว รว่มกบั
การอนุรักษ์ป่าอยา่งยั่งยนื  



280 ลา้นบาท/ปี 
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ผลสมัฤทธิจ์ากการปลกูป่า 



รกัษป่์า 
         สือ่ถงึทีม่าจากการตอ่ยอดโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

และสือ่แทนของฐานทรัพยากรทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ดนิ น ้า ป่า 

สรา้งคน 
มุง่พัฒนาคนใหรู้ศ้ักยภาพของตน ชมุชน น าไปสูก่ารพึง่พา
ตนเอง ตามแนวพระราชด ารปิรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

พืน้ทีเ่ป้าหมายของการด าเนนิโครงการ ซึง่ไดน้อ้มน า 
“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นแนวปฏบิัต ิ 
และเพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมาย ุ84 พรรษา พ.ศ. 2554 

แนวคดิหลกั 

 จดุเร ิม่ตน้: โครงการรกัษป่์า สรา้งคน ๘๔ ต าบล วถิพีอเพยีง 

๘๔ ต าบล วถิพีอเพยีง 

กลุม่ ปตท. รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยไดร้ว่มด าเนนิงาน “โครงการรกัษป่์า สรา้งคน ๘๔ ต าบล วถิพีอเพยีง” 
ระหวา่งปี 2550-2554 โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหวัใจ  

และไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวายต าบลวถิพีอเพยีง ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเจรญิพระชนมาย ุ84 พรรษา  



8 เป้าหมายองคค์วามรู ้สูค่วามพอเพยีง  
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สานพลงัเครอืขา่ยอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

รางวลัลกูโลกสเีขยีว 
ก าลงัใจการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

• รวมผลงานทีไ่ดรั้บรางวลัลกูโลกสเีขยีว ดังนี ้  

• ชมุชน  142 ผลงาน  

• บคุคล 114 ผลงาน 

• กลุม่เยาวชน  113 ผลงาน  

• ครอบคลมุพืน้ทีป่่ากวา่ 1.87 ลา้นไร ่

• ปรมิาณการกักเก็บคารบ์อน  32.43 ลา้นตัน 

• เครอืขา่ยลกูโลกสเีขยีวท่ัวประเทศ กวา่ 10,000 คน แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้
และสานตอ่การอนุรักษ์  

สรา้ง Social Collaboration เพือ่คณุภาพสงัคมเมอืงทีด่ ีบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะเมอืง และพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชากรและชุมชน 

• องคก์รภาคกีวา่ 65 องคก์ร รว่มกันพัฒนาคุง้บางกะเจา้ใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยนื 
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

• ปตท. เป็นแกนหลักพัฒนาพืน้ทีส่เีขยีว 6 ต าบลคุง้บางกะเจา้ รวมจ านวน 400 ไร ่

• รว่มขบัเคลือ่นความรว่มมอืเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวกรงุเทพมหานคร 
Kick Off เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวส านักงานใหญ ่

• ก าหนดแผนปรับปรงุภมูทัิศนพ์ืน้ทีถ่นนพหลโยธนิ  

สง่เสรมิคณุคา่นักอนุรักษ์ และสรา้งความตระหนัก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ และการพึง่ตนเองบนฐานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน 

สรา้งเครอืขา่ยรักษาป่า และอนุรักษ์ดนิ น ้า  
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สง่เสรมิศกัยภาพจากทรพัยากรชุมชนอยา่งมสีว่นรว่ม 

2556-2562 
• ต.ทา่มะนาว จ.ลพบรุ ี 
(ทัง้ต าบล) 

• ต.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่
• ต.ค าแคน จ.ขอนแกน่ 
• ต. ป่ายบุใน จ.ระยอง  

2557-2562 
• รวม 30 พืน้ที ่

• รวมความสามารถในการสง่น ้าดบิปรมิาณ 678 ลกูบาศกเ์มตร/วนั  
หรอืคดิเป็น 247,356 ลกูบาศกเ์มตร/ปี 

• สามารถประหยดัคา่น า้ประปาอปุโภค บรโิภคได ้รวม 2,523,033 บาท/ปี 

Biogas 

ระบบกา๊ซชวีภาพจากฟารม์สกุร 

ระบบสง่น า้ โดยเครือ่งตะบนัน า้ 

• ด าเนนิการแลว้เสร็จ 17 พืน้ที ่ 
• มผีูไ้ดรั้บประโยชนร์วม 500 ครวัเรอืน 
• ผลติไฟฟ้าได ้349,792 หน่วย/ปี 
• ลดคา่ใชจ้า่ยรวม 1,399,168 บาท/ปี 
• ลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 199  ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี 
• สามารถตอ่ยอดรับรองคารบ์อนเครดติ T-VER ได ้ที ่ต. แมท่า จ.เชยีงใหม ่

2559-2562 
• รวม 17 แหง่ 

ระบบเซลลแ์สงอาทติย ์

Solar  

Floating PV 

Hydraulic  

Ram Pump 

Community 

Biogas System 

• จ านวนพืน้ทีโ่ครงการ รวม 4 พืน้ที ่
• มชีมุชนผูไ้ดรั้บประโยชนร์วม 794 ครวัเรอืน 
• ชมุชนสรา้งรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยอนิทรยี ์(ผลพลอยไดจ้ากการผลติกา๊ซชวีภาพ 
ฟารม์สกุร) การขายคารบ์อนเครดติ และ สามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน  
รวม 7.17 ลา้นบาท/ปี 

• ลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 10,518 ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่/ปี 
•  ไดรั้บรองคารบ์อนเครดติ T-VER จ านวน 2 พืน้ที ่และรับการขึน้ทะเบยีน 1 พืน้ที ่

อบต.ค าแคน : รับรองคารบ์อนเครดติ 
อบต.ทา่มะนาว : รับรองคารบ์อนเครดติ 
อบต.สนัทราย : รับการขึน้ทะเบยีน 

สง่เสรมิการการพึง่พาตนเองของชุมชน และวสิาหกจิชุมชนใหเ้กดิความย ัง่ยนืภายหลงัสง่มอบโครงการ 
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https://youtu.be/szKziBsk4TI  

รบกวน insert vdo floating PV และตะบนัน ้า 

https://youtu.be/szKziBsk4TI
https://youtu.be/szKziBsk4TI
https://youtu.be/szKziBsk4TI


PTT GROUP Innovation & Expertise  

ธนาคารน า้ใตด้นิ 

ระบบโซลา่ร ์
โรงเรอืน 

เครือ่งตะบนัน า้ 

นาโนซงิคอ์อกไซด ์

พลาสตกิคณุภาพสงู
ส าหรบั Green House 

Biogas ชมุชน 

ระบบโซลา่ร ์       
ใชภ้ายในชมุชน 

ระบบบ าบดัน า้เสยี 

Drone                     
เพือ่การเกษตร 

สานพลงั กลุม่ ปตท. ภาครฐั และ เครอืขา่ยพนัธมติร  
พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานในกระบวนการผลติสนิคา้เกษตรสูว่ถิใีหม ่

+ 

2. Software/ Application (cloud data) 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Internet Services 

Partnerships 

Confidential & Proprietary  
(Any use of this material without specific permission of Corporate Social Responsibility is strictly prohibited) 
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1. Farming skill 
ระบบเกษตรกรรม/ 
เทคโนโลยกีารเกษตร/ 
การเพาะปลกูเก็บเกีย่ว/ 
การจัดการผลผลติ   

ระบบวเิคราะหปั์จจัยการเพาะปลกู/ 
ระบบรหิารจัดการการปลกู/  
การวเิคราะหผ์ลผลติ 

โครงการนวตักรรมสรา้งรอยยิม้สว่นรว่ม 
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ผลส าเร็จของชุมชน ต.ทา่มะนาว จ.ลพบรุ ีในปจัจบุนั 
ผูไ้ดร้บัประโยชน ์935 ครวัเรอืน 3,277 คน ลดคา่ใชจ้า่ย 2.6 ลบ./ปี 



PTT Group “SMART Farming” Model 
Renewable energy for sustainable agriculture 
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Greenhouse: PTT SMART G System 
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“SMART Marketing” Model 

 Startup Accelerator & Business Matcher 
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วสิาหกจิชุมชนตดัเย็บเสือ้ผา้ไทพมิาน 



โครงการชุมชนยิม้ได ้ 
ยกระดบังานพัฒนาเครอืขา่ยชมุชนสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนอยา่งยั่งยนื 

1 2 3 
Living 

Community 

Marketplace 

Community 
Based 

Tourism  

Community  

Best Practice 

“เสรมิชอ่งทางประชาสมัพันธ ์ 
สรา้งการตลาดใหส้นิคา้ชมุชน” 

“กระตุน้เศรษฐกจิ  
ทอ่งเทีย่วแหลง่เรยีนรู”้ 

“เสรมิทักษะ  
สรา้งอาชพี” 

20 



www.ชุมชนยิม้ได.้com 

Line : PTT Group 

Living Community Marketplace 
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จดัท าสือ่ online เพือ่ขยายผล 



Sarn Palung Social Enterprise Company 

2 

1 Café Amazon for Chance 

Community Coffee Sourcing 

• เปิดด าเนนิการแลว้รวม 10 สาขา ซึง่ 3 สาขา 
คอื สาขา กลต. สาขาหนว่ยบชัาการ
นาวกิโยธนิ และ Central world เปิด
ด าเนนิการในปี 63  

• จา้งงานผูพ้กิารกวา่ 24 คน  
• สรา้งรายไดร้วม 8.23 ลา้นบาท 

• PTTOR เพิม่ปรมิาณการรบัซือ้เมล็ดกาแฟเพิม่ข ึน้จาก 300 ตนัสาร 
เป็น 500 ตนัสาร 

• ขยายพืน้ทีด่ าเนนิงานภายใตค้วามรว่มมอืกบัองคก์ารอตุสาหกรรม 
ป่าไม ้(ออป.) 2 พืน้ที ่ 

• Arabica ทีภ่าคเหนอื ณ สวนป่าดอยบอ่หลวง  
และสวนป่าแมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่            

• Robusta ทีภ่าคใต ้ณ สวนป่าทา่แซะ จ.ชมุพร 
• สรา้งรายไดร้วม 29.85 ลา้นบาท 
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Leveraging PTT Group Expertise & Competency 

PTT Group “SOCIAL ENTERPRISE” Model 



• ไดร้ับเลอืกจากสภาองคก์ารพฒันาเด็กและเยาวชน (NCYD) 
ใหเ้ป็นศนูยเ์ด็กเล็กตน้แบบ ในโครงการ ‘มหศัจรรยพ์นัวนั’ 
จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย ์
โดยจะน าระบบสขุอนามยั แผนการสอน รปูแบบการบรหิาร ไปปรับ
ใชก้บัศนูยเ์ด็กเล็กของรัฐใหม้มีาตรฐานทัว่ประเทศ 

• รว่มกบั Art Story จัดท าเสือ้ยดืทีอ่อกแบบโดยผูพ้กิารทางการ
เรยีนรู ้และวางจ าหน่ายทัง้ Online  
CSC Shop และ Ecotopia ของหา้งสรรพสนิคา้ Siam Discovery 

 
• สรา้งรายไดก้วา่ 5.12 ลา้นบาท 

3 

4 

5 

Upcycling SE by GC 

PTT Day Care 

PTT Group Lounge @ สนามปั่นจกัรยานเจรญิสขุมงคลจติ 

• จา้งงานผูส้งูอาย ุ5 ราย ดแูลและบรกิารใน Lounge 
• สรา้งรายไดก้วา่ 1.54 แสนบาท 
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Sarn Palung Social Enterprise Company 
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แอลกอฮอล ์

ตูพ้น่ซลิเวอรน์าโนฆา่เชือ้ 

เตยีงเคลือ่นยา้ยผูป่้วย
และกลอ่งท าหตัถการ
ความดนัลบ 

ผลติหมวกและชุดคลมุอดั
อากาศความดนับวก PAPR  
(Purified Air Purifying Respirator) 

หนา้กากอนามยั 

พฒันาชุดตรวจ
คดักรอง COVID-19 

อืน่ๆ เชน่ ถงุยงัชพี สตรอเบอรร์ี ่ ทวิลปิ  
เพือ่สรา้งก าลังใจแกบ่คุลากรทางการแพทย ์ผูบ้รหิาร 
และพนักงานจติอาสาบรจิาคโลหติ 

สนับสนุนและรว่มพัฒนาอปุกรณ์ทางการแพทย ์บรจิาค และลดคา่ใชจ้า่ยประชาชนดา้นพลังงาน มลูคา่กวา่ 851 ลา้นบาท 

Solution Provider For Well-Being: FIGHTING COVID-19 

กลุม่ ปตท. สานพลงัใจสูภ้ยัโควดิ-19 



จา้งงาน First Jobber  

RESTART Thailand  สรา้งงานนักศกึษาจบใหม ่และกลุม่ผูต้กงานเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 25,828 อตัรา 

จา้งงานพนกังานกลุม่ ปตท.  จา้งงานตามแผนลงทนุกลุม่ ปตท. 1 2 3 

RESTART Thailand  สรา้งงานนักศกึษาจบใหม ่และกลุม่ผูต้กงานเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 25,828 อตัรา 

1,005  อตัรา รวม  2,630  อตัรา รวม  22,193  อตัรา 

 

 

• โครงการกจิการเพือ่สงัคม ปตท.     900 

• โครงการกระตุน้เศรษฐกจิ               630 
    ของบรษิทัในกลุม่ 

• งานของหนว่ยธุรกจิของ ปตท.  1,100 

E DUCATION E NVIRONMENT E CONOMICS 
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บรษิทั AI and Robotics Ventures (“ARV”) บรษิทัในกลุม่ ปตท. ทีเ่ป็นผูพ้ฒันา
โดรนรายส าคญัในตลาดโดรนของไทย  
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