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สวัสดีครับ

เทวินทร์ วงศ์วานิช 
TEVIN VONGVANICH

ท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน – 30 
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้จัด

กิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์...ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” 
ด้วยร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยกลุ่ม ปตท. รวมพลัง 
จิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกแดฟโฟดิล หรือดอกดารารัตน์ จาก
เปลือกข้าวโพดแห้ง รวม 100,009 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง โดยมอบผ่านกรุงเทพมหานคร และวัด
ในพื้นที่รอบสถานประกอบการที่ร่วมจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในเดือน
ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท�าให้พสกนิกร
ชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นครั้ง
สุดท้าย

ทั้งนี้ ดอกแดฟโฟดิล เป็นสัญลักษณ์ของ “ความหวัง หรือ 
เกียรติยศแห่งอัศวิน” เป็นการสื่อความหมายแทนความรัก และถือ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักท่ีมีนัยถึงการให้แก่คนที่รักโดยไม่หวัง 
สิ่งตอบแทนอีกด้วยครับ

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ร่วมกันเป็นพลังสืบสาน 
พระราชปณิธาน และส่งความรกัความภกัดสี�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ  
ด้วยการมุ่งสร้างความดี และเดินตามค�าพ่อสอน ไปด้วยกันกับ ปตท. 
เพราะพลังความดี มีอยู่ในตัวเรา...ทุกคน

Dear Shareholders,
During April 20 - June 30, 2017, PTT Group carried out an 

activity called “Flowers for the late King” in order to 
commemorate his great mercy towards the Thai people. In 
doing this, PTT Group gathered volunteers to make a total of 
100,009 daffodils, or “Dararat”, from dry corn husks to be 
used at the funeral of the late King Bhumibol Adulyadej, at 
Sanam Luang, where the cremation will be held in October 
2017. The flowers were presented to the Bangkok 
Metropolitan Administration and to temples around PTT’s 
sites which had joined the flower placing ceremonies for the 
cremation. It was another activity which helped the Thai 
people express their loyalty to His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej for the last time.

Daffodils are a symbol of “hope or honor of the knight” 
representing the meaning of love and the symbol of 
unconditional love given to loved ones without asking 
anything in return.

Lastly, I would like to invite all of our stakeholders to 
carry on His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s determination 
and to express our love and loyalty towards our late King by 
doing good deeds and following his teachings, together with 
PTT, as a noble force lies within each of us.



FIRST HALF OF 2017 COMPARED WITH 
FIRST HALF OF 2016

ผลการดำาเนินงานครึ่งแรกของปี 2560 
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

 ช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (1H/2560) ปตท. และบริษัท
ย่อยมรีายได้จากการขายจ�านวน 988,585 ล้านบาท เพิม่ขึน้  

181,768 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.5 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2559 
(1H/2559) โดยรายได้ขายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ จากราคา
เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั้งสายอะโรเมติกส์และ
โอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันดิบ ซึ่งน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 36.8 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 51.4 เหรียญสหรฐัต่อบาร์เรล  
หรือร้อยละ 39.7 โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีรายได้ขาย 
ลดลงจากปริมาณขายที่ปรับลดลง ใน 1H/2560 ปตท. และบริษัท
ย่อยมีก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 164,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,814 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะในส่วน
ของโรงแยกก๊าซฯ ที่มีผลการด�าเนินงานดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์
ที่อิงกับราคาปิโตรเคมีที่ปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนก๊าซฯ ลดลง และ
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากโรงแยกก๊าซฯ อีเทน (Ethane Separation 
Plant: ESP) และโรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 มีซ่อมบ�ารุงใหญ่ใน 1H/2559 
นอกจากน้ัน มีก�าไรเพิ่มขึ้นจากการขายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมด้วยราคาขายท่ีอิงราคาน�้ามันเตาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก 
รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่

ส ่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร ่วม
จ�านวน 3,986 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 2,282 ล้านบาท จาก 1,704 ล้านบาท 
ใน 1H/2559 โดยหลักเพิ่มข้ึนจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ�ากัด (PTTAC) ที่ปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มข้ึน และจาก 

the first half of 2017 (1H/2017), sales revenue of 
PTT and its subsidiaries was Baht 988,585 million, 

increasing by Baht 181,768 million or 22.5% from the first 
half of 2016 (1H/2016). Sales revenue increased in almost 
all business groups due to the increase in average selling 
prices of petroleum and petrochemical product of both 
aromatics and olefins following rise in crude oil price. 
Average Dubai crude oil price increased from US$ 36.8 per 
barrel to US$ 51.4 per barrel or 39.7% mainly from 
International Trading business. Whereas, PTT Exploration 
and Production Public Company Limited (PTTEP)’s sales 
revenue decreased from lower sales volume in 1H/2017. In 
this period, earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization (EBITDA) of PTT and its subsidiaries was 
Baht 164,171 million, increasing by Baht 10,814 million or 
7.1% from the performance of PTT’s gas business especially 
Gas Separation Plant (GSP) as a result of the rise in product 
selling prices referring to the global petrochemical product 
prices while feed gas cost declined and increasing of sales 
volume since 1H/2016, Ethane Separation Plant (ESP) and 
GSP 6 had major turnarounds. In addition, business had 
better performance from selling natural gas to industrial 
customers due to higher sales price reference to the sharp 
rise in fuel oil price as well as petrochemical and refinery 
business due to the improvement in product spreads.

 ใน  IN



บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด (HMC) ท่ีราคา Polypropylene 
(PP) ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ (P2F)  
เพิ่มขึ้น

ปตท. และบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายลดลง 
6,265 ล้านบาท โดยหลักมาจากบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (PTTEP) ท่ีมีการปรับปริมาณส�ารอง
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นและปรับประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์
การผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7,822 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,722 ล้านบาท จาก 1H/2559 โดยหลักมาจาก 
ปตท. ที่มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับและจ่ายช�าระ 
เงินจากลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มข้ึน และ
จากผลกระทบของเงินบาทที่แข็งค่าในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ปตท.  
และบริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Gain) จากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ  

ใน 1H/2560 ปตท. มีรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนใน
กองทุนรวม 4,310 ล้านบาท และก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน
กองทุนรวม 990 ล้านบาท อีกท้ัง ปตท. และบริษัทในเครือมีก�าไร
จากตราสารอนุพันธ์ 2,277 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 7,265 ล้านบาท 
จาก 1H/2559 ที่ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 4,988 ล้านบาท โดย
หลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันของ PTTEP บริษัท 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC) และ PTT International 
Trading Pte. Ltd. (PTTT)  

ปตท. และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ 11,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,268  ล้านบาท จาก 1H/2559 โดยหลักมาจาก ปตท. และบริษัท 
ในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นท่ีมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น ขณะ
ท่ี PTTEP ลดลงจากผลประโยชน์ทางภาษทีีเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปลีย่น 
ของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ใน 
1H/2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 77,485 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 28,937 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.6 จาก 48,548 ล้านบาท  
ใน 1H/2559

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,174,461 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 964,136 
ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,210,325 ล้านบาท

The share of net income from investments in joint 
ventures and associates was Baht 3,986 million, increasing by 
Baht 2,282 million from Baht 1,704 million in 1H/2016 mainly 
from the rise in PTT Asahi Chemical Company Limited 
(PTTAC)’s sales volume and average selling prices and HMC 
Polymers Company Limited (HMC)’s higher Polypropylene (PP) 
price resulted in the increase in Product to Feed Margin (P2F).

PTT and its subsidiaries’ depreciation and amortization 
expenses decreased by Baht 6,265 million mainly due to the 
increase in petroleum reserve of PTT Exploration and 
Production Public Company Limited (PTTEP) and the decrease 
in provision for decommissioning costs. Furthermore, gain on 
foreign exchange rate increased by Baht 5,722 million from 
1H/2016 to Baht 7,822 million, mainly from the higher realized 
gain on foreign exchange of PTT from foreign currency 
receivables and payables settlements, and the effect of Thai 
Baht appreciation. Therefore, PTT and almost all affiliates 
had unrealized gain on foreign exchange rate from foreign 
currency loans.

In 1H/2017, PTT had dividend received from investment 
in mutual fund amounting to Baht 4,310 million and gain on 
sale of investment in mutual fund amounting to Baht 990 
million. Also, PTT and affiliates had Baht 2,277 million gain on 
derivatives, increasing by Baht 7,265 million from 1H/2016 
which had Baht 4,988 million loss on derivatives mainly from 
oil price hedging derivative contracts of PTTEP, IRPC Public 
Company Limited (IRPC) and PTT International Trading Pte. 
Ltd. (PTTT). 

PTT and its subsidiaries’ corporate income taxes was 
Baht 11,951 million increased by Baht 1,268 million from 
1H/2016 mainly from better performance of PTT and affiliates 
in petrochemical and refinery business. Meanwhile, corporate 
income taxes of PTTEP decreased due to tax saving from the 
effect of Thai Baht appreciated against US Dollar.  As a result, 
net income of PTT and its subsidiaries in 1H/2017 was Baht 
77,485 million, increasing by Baht 28,937 million or 59.6% 
from Baht 48,548 million in 1H/2016.

As of June 30, 2017, total assets of PTT and its subsidiaries 
were Baht 2,174,461 million. Total liabilities were Baht 
964,136 million, and total equity was Baht 1,210,325 million.
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
Statements of Financial Position (Unit: Million Baht)

โครงสร้างรายได้ครึ่งปีแรก ของปี 2560
Revenue for 1H/2017  

โครงสร้างกำาไรสุทธิครึ่งปีแรก ของปี 2560
Net Income for 1H/ 2017 

P&R

PTT

PTTEP

Others

Others

PTT - Oil,
PTT - Trading

PTTEP P&R

PTT-Gas

988,585 
ล้านบาท/Million Baht

77,485  
ล้านบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2559/31 December 2016 30 มิถุนายน 2560/30 June 2017

PP&E
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

PP&E
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

392,380 380,468

583,323 547,266

477,411 416,870

349,204 326,617

374,577 371,985

1,171,597 1,210,3251,116,170 1,095,391

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว Cash & S/T Invest

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
AP and Other Liabilities
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น

L/T Liabilities 
(incl. due within 1 yr)

เงินกู้ยืมระยะยาว
(รวมเงินกู้ระยะยาวถึงก�าหนดช�าระ

ภายใน 1 ปี)

Total Shareholders’ Equity
ส่วนของผู้ถือหุ้น

AR & Other Current Assets
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

AR & Other Current Assets
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

ผลการดำาเนินงาน Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries

1  ก�าไรสุทธิรวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า อาทิ ขาดทุนด้อยค่าของสินทรัพย์
* การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 1  Net income including non-recurring items i.e. impairment loss on assets 
* Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice
 

  2557/2014 2558/2015 2559/2016 1H/2560/2017 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,605,062 2,025,552 1,718,846 988,585 
Sales & Services (MM Baht) 

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 58,678 19,936 94,609 77,485 
Net Income (MM Baht) 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 20.34 6.73 32.68 26.84 
Earnings per Share (Baht per Share) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น1 (ร้อยละ) 8.69 2.89 12.96 15.86 
ROE*1 (%) 

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 2.6 1.52 7.54 10.46 
Net Profit Margin* (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม1 (ร้อยละ) 3.02 1.39 5.88 7.54 
ROA*1 (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 11.00 10.00 16.00          N/A 
Dividend per Share (Baht per Share) 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 239.22 244.07 267.14 278.49 
Book Value (Baht per Share) 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น) 324 244 372 370 
Share Price at the End of Period  (Baht per Share)    

2,232,331
ล้านบาท/Million Baht

2,174,461
ล้านบาท/Million Baht

15%

6%

50%

1%

50%

29% 17%5% 27%



หมายถึง สิ่งจ�าเป็นที่มนุษย์
ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่

เป็นมนษุย์เพือ่ให้สามารถอยูร่อด ให้มคีวามมัน่คงในชวีติ และสามารถ 
พฒันาตนเองได้ เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีท่กุคนทัว่โลกพงึได้รบัการปฏบิตัิ 
อย่างมีศักดิ์ศรีและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท่ามกลางประชาคม
โลกที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการแสวงหาประโยชน์จากการเอารัดเอา
เปรียบกัน จนมองข้ามคุณธรรมและจริยธรรม ถึงแม้ว่ารัฐบาลแต่ละ
ประเทศจะพยายามปกป้องประชาชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ด้วยเหตุน้ีจึง
ท�าให้สหประชาชาติเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการกระตุ้นให้องค์กร
ต่างๆ ทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อมุ่งหวังให้มีการด�าเนินธุรกิจที่มีความ
ยัง่ยนืและรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้ ด้วยการจดัตัง้ United Nations  
Global Compact หรือ UNGC ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2543 มี
การก�าหนดข้อตกลงเพื่อให้องค์กรธุรกิจยอมรับและร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนการน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ที่
ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านการทุจริต 

ภายหลังในปี 2554 สหประชาชาติได้รับรองเอกสาร ‘หลักการ
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP)’ เพื่อให้รัฐ
และองค์กรภาคธุรกิจน�าไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนตามกรอบงานของสหประชาชาติที่มีหลักส�าคัญคือ 
การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา 
(Remedy) 
• ให้รัฐมีหน้าที่ “คุ้มครอง” ประชาชน (State Duty to Protect) 

จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระท�าโดยบุคคลรวมทั้ง
องค์กรภาคธุรกิจ

• ให้ภาคธุรกิจ “เคารพ” ในหลักสิทธิมนุษยชน (Corporate  
Responsibility to Respect) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับใดก็ตาม

• การเข้าถึง “การเยียวยา” (Access to Effective Remedy) ผู้ที่
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องเข้าถึงการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

“สิทธิมนุษยชน” ปัจจุบัน UNGC มีสมาชิกกว่า 9,000 องค์กร ใน 168 ประเทศ
ทัว่โลก ส�าหรบั ปตท. เข้าเป็นภาคีเมือ่วนัท่ี 1 มนีาคม 2555 นอกจากนี ้
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้วย ได้แก่ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ปตท. ก�าหนดให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่ด�าเนินการตามหลัก
สากลของ UNGC ซึ่งถ่ายทอดไปยังบุคลากรและบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ผ่านแนวทางการบรหิารจดัการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct)  
โดยเริ่มมีการท�า Human Rights Due Diligence มาตั้งแต่ปี 2558 
และในปีที่ผ่านมามีการทบทวนประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่ม ปตท. ใน 65 พื้นที่ปฏิบัติการ ใน 23 ประเทศ ซึ่งพบว่ามี  
21 พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องมีการติดตามการด�าเนินงาน 
เช่น ความเสีย่งต่อการใช้แรงงานบงัคบั สภาพการท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั  
ผลกระทบด้านสุขภาพ และความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิของชุมชน
ในการปฏิบัติการ เป็นต้น ปตท. จึงพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน
ด้านสิทธมินษุยชนกลุ่ม ปตท. ขึน้ ครอบคลุมประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชน 
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ ปตท. ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิ
ชุมชน การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน ความม่ันคง ปลอดภัย  
ส่ิงแวดล้อม และสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลุ่ม 
ปตท. เป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกของ UNGC 
ปตท. ได้จัดท�าแบบประเมินตนเองและรายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง 10 ประการของ UNGC (Communication on 
Progress: COP) ผ่านการเปิดเผยข้อมลูในรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี  
และทางเว็บไซต์ของ UNGC ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความ
ส�าคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของ UNGC และความโปร่งใสใน
การด�าเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในฐานะ
บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดยสมัครใจ อันจะน�าไปสู ่
การสร้างความยั่งยืนของส่วนรวมต่อไป

HUMAN RIGHTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



this to PTT employees and PTT subsidiaries through the PTT Way 
of Conduct. 

PTT kicked off its human rights due diligence in 2015. Last 
year, in 2016, PTT revised the risks regarding PTT Group human 
rights in 65 operating sites in 23 countries. Of these, 21 sites were 
found to have risks at a level that needed to be tackled. Those 
risks included forced labor, unsafe conditions, health impact, 
and community rights abuses due to operations. PTT, therefore, 
developed the operation guidelines regarding human rights of 
PTT Group protecting the rights of PTT’s major stakeholders 
such as workers, communities, supply chain management, 
environmental security & safety, and customer and consumer 
rights. The results are to be reported to the Sustainability 
Alignment Committee of PTT Group every quarter. 

Moreover, as a member of UNGC, PTT has regularly 
performed self-assessment and reported the progress according 
to the 10 international guiding principles of UNGC (Communication 
on Progress (COP)). This is done through information disclosure in 
the sustainability report and through the UNGC website. 

The idea is to express our primary focus on the practices 
according to the UNGC and to clarify our business transparency 
so that our stakeholders would trust us as a good corporate 
citizen that takes responsibility on our own volition with the aim 
of promoting the sustainability of society as a whole.

Human rights are rights inherent to all  
human beings in order to live, to thrive 
securely, and to develop. Human rights are 
fundamental rights which all human beings 
on earth are equally, and dignifiedly, 
entitled to. In the global community 
which drives to make the most profits, 
with exploitation and overlooking 
morality and ethics, many states fail to 
solve the problems at their causes even 
though they have tried to protect their people 
from human rights abuses. 

To this end, the United Nations realises the importance of 
encouraging corporates worldwide to join forces in conducting 
their businesses with increased sustainability and social 
responsibility. By establishing the United Nations Global 
Compact (UNGC) on July 26, 2000, the regulations were set for 
business entities to follow and promote practices in compliance 
with 10 international guiding principles highlighting human rights, 
labor, environment, and anti-corruption.

Later, in 2011, the United Nations approved the document 
on the United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights (UNGP) for states and business corporations to adhere to 
as guiding principles on managing human rights in accordance 
with the framework of the United Nations, implementing three 
critical points: protect, respect, and remedy.
• States must “protect” the people (state duty to protect) 

against human rights abuses by third parties, including 
business enterprises. 

• Business enterprises should “respect” human rights 
(corporate responsibility to respect) at whatever levels of 
business they involve.

• Access to effective “remedy”: those affected must have 
access to more effective remedy
At present, UNGC’s membership includes over 9,000 

organizations in 168 countries worldwide. PTT became a 
member of UNGC on March 1, 2012. Other companies in the 
PTT Group have also joined UNGC, namely  PTT Global Chemical 
Public Company Limited, PTT Exploration and Production Public 
Company Limited, IRPC Public Company Limited, and Thai Oil 
Public Company Limited.

PTT has instilled human rights as one pillar of the PTT Group 
Sustainability Management Framework following international 
principles of UNGC. At the same time, PTT has communicated 
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TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH

การกำากับดูแลกิจการที่ดี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ใน
ตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวนอยูเ่สมอ การก�ากบั 

ดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance เป็นหลักการ
ที่องค์กรท่ัวโลกให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการ
จัดโครงสร้างการจัดการและระบบการด�าเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นับ
ตั้งแต่ ปตท. แปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2544 คณะกรรมการ ปตท. ได้ประกาศใช้นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. พร้อมท้ังได้จัดท�าคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี หรือคู่มือ CG มอบให้กับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ ปตท. ได้ปรับปรุงคู่มือ CG อีกครั้งหน่ึง โดยเป็นฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งสาระส�าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในคู่มือ CG เล่มนี้ มี 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1)	 เพิม่เตมิข้อก�ำหนดเกีย่วกับกำรปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั
ปตท. มีข้อก�าหนดเพิ่มเติมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

กับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัท Flagship ของกลุ่ม 
ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC ในทุกช่วง

 ท่ามกลาง เวลา เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
และเพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

2)	 เพิ่มเติมจรรยำบรรณว่ำด้วย	กำรป้องกันกำรฟอกเงิน 
ปตท. ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ป้องกันการฟอกเงิน โดยมุ ่งม่ันที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็น 
เครื่องมือของกระบวนการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย จงึได้ก�าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพือ่ให้บคุลากรของ ปตท.  
ใช้ในการปฏบัิตงิาน เช่น ในการตดิต่อกบัลกูค้าหรอืคู่ค้า ควรตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้น เช่น กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับ ปตท. เป็นต้น

3)	 ปรบัปรงุจรรยำบรรณว่ำด้วย	กำรรบั	กำรให้	ของขวญั	ทรพัย์สนิ	 
หรือประโยชน์อื่นใด
ตามที่ ปตท. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

ในทุกเทศกาลเม่ือปลายปี 2558 จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติว่าด้วย  
การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเป็นการให้ความ
ส�าคัญกับการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและปราศจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอีกด้วย

คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 นี้ ได้ถูกส่งมอบให้บุคลากรทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงต้องหม่ันตรวจเช็คการกระท�าของตน
อยู่เสมอ ว่าเป็นไปตามหลัก CG หรือไม่ 

ทัง้น้ี หากท่านผูถ้อืหุน้ต้องการศึกษารายละเอยีดด้านการก�ากับ
ดแูลกิจการทีดี่ของ ปตท. เพิม่เตมิ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

เวบ็ไซต์ ปตท. (www.pttplc.com)
If PTT stakeholders would like to learn  

more about PTT’s good corporate governance, they can 
download the handbook at www.pttplc.com.

ฉบบัภาษาไทย English version



Amid business competition and fluctuating global market  
situations, Good Corporate Governance provides principles 
which corporations worldwide have been focusing on 
immensely in order to achieve sustainable growth. Good 
corporate governance aims to create a management 
structure and business operation that is transparent, 
checkable, and trustable by all stakeholders.

When PTT was registered on the Stock Exchange of 
Thailand in 2001, the PTT Board of Directors announced a 
good corporate governance policy and ordered the publishing 
of a good corporate governance handbook, the “CG 
handbook”, to be given to directors, management, and all 
employees, for them to adhere to the principles for business 
operation. The handbook is regularly revised to comply with 
good principles and international standards.

This year, PTT has revised the CG handbook for the 
fourth time. Major amendments of the morality and ethics 
principles relating to business operation can be highlighted 
in three topics as follows: 

1)  Addition of regulations relating to equitable 
treatment of shareholders 
PTT has set up additional regulations for the board 

of directors, management, and personnel working with 
information, to avoid the buying-selling of shares of PTT 
Group flagship companies, namely, PTT, PTTEP, PTTGC, 
TOP, IRPC, and GPSC, at all times, in order to prevent insider 
trading, and ensure transparency of our business operations. 

2)  Addition of ethics for anti-money laundering 
PTT has realized the importance of the law regarding 

the anti-money laundering through preventing itself at all 
times from falling into any cycle of money laundering or the 
financing of terrorism. Therefore, PTT has set up business 
operation guidelines for every employees to conduct day-
to-day operations when dealing with customers or suppliers 

where basic business information such as authorized 
signatory of the company, objectives, missions, and business 
relationships with PTT, should be checked. 

3)  Amendment of ethics for receiving and offering gifts, 
assets,	or	other	benefits
Further to its “No Gift Policy” on any occasion, announced 

in late 2015, PTT has updated its guidelines for receiving 
and offering gifts, assets, or other benefits, to comply with 
such policy. The update focuses on transparent operations, 
without conflicts of interest, and promoting employees to 
work with full capacity without the wish for any kind of extra 
benefits in return beyond their normal remuneration and 
company benefits.

This fourth edition of the CG Handbook was presented 
to each personnel to acknowledge and to adhere to as the 
code of conduct. Personnel are required to recheck their 
actions regularly to ensure that they consistently adhere to 
the CG regulations.



เร่ืองของพลังงานทดแทนได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
เป็นประเด็นส�าคัญของทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐได้มีการก�าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทน โดยได้มอบหมายให้กระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือก�าหนดวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พึ่งพาตนเอง ด้านพลังงานได้ในอนาคต และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบ
แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ในระยะที่ 1 และได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด�าเนินการตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ จึงสนองนโยบายภาครัฐ
ด้วยโครงการน�าร่องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ ่มรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งเป็นการพัฒนารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า PTT Group EV 
Bus ที่เป็นความร่วมมือของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์
พีซี จ�ากัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน), 
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จ�ากัด เพื่อพัฒนาต้นแบบรถบัสขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ที่
ใช้ในการรับ-ส่ง พนักงาน กลุ่ม ปตท. และข้าราชการกระทรวงพลังงาน
โดยจะวิ่งตามเส้นทางอาคาร Energy Complex ไปยังสถานีรถไฟฟ้า 
BTS/MRT หมอชิต/จตุจักร ตลอดทั้งวัน วันละ 46 เที่ยวด้วยกัน แทน
การใช้รถตู้โดยสารแบบเดิม รวมทั้งยังเป็นต้นแบบการทดลองและน�า
องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและต่อยอดเทคโนโลยี
ต่างๆ ในอนาคต 

PTT Group EV Bus มีจ�านวน
ทั้งสิ้น 3 คัน ประกอบด้วยรถโดยสาร
ทั่วไป 2 คัน และรถที่มีการติดต้ัง

 ในปัจจุบัน อุปกรณ์พิเศษรองรับผู้พิการ 1 คัน มีที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้จ�านวน  
20 คน และสามารถยืนได้อีกจ�านวน 20 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า 100% พร้อมระบบปรับอากาศภายในตัวรถ กักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 35.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และ 80 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ใช้เวลาในการชาร์จแบบเร็ว 20 นาที และแบบ
ปกติ 2 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 60-100 กิโลเมตร ขึ้น
อยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง เมื่อเทียบกับการใช ้
รถโดยสารแบบเดิมจะสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง 40% โดยมี
จุดชาร์จ ณ อาคาร Energy Complex 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ชั้นน�า 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 
จ�ากัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จ�ากัด 
และบริษัท วอลโล่ คาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  ที่เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงพลังงานที่ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติใน
เรื่องมาตราการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้ 1,200,000 
คัน และลดการใช้พลังงานได้ 30% ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยบริษัท 
ผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 6 ราย จะเป็นผู้ศึกษาและพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าต่อไป

ปัจจุบัน ปตท. มีสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV 
Station) ส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ จุดชาร์จ ณ 
อาคาร ปตท. ส�านักงานใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา สถานบีรกิารน�า้มนั ปตท. สาขาแหลมฉบงั 
ขาออก จ.ชลบุรี สถานีบริการน�้ามัน ปตท. สาขา The Crystal PTT 
ถ.ชัยพฤกษ์ สถานีบริการน�้ามัน ปตท. สาขาสวัสดิการส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาเข้า) และสถานีบริการน�้ามัน ปตท. 
สาขาสวัสดิการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก)

PTT Group EV Bus 
ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต
PTT GROUP EV BUS, 
AN ELECTRIC VEHICLE FOR THE FUTURE



Presently, alternative energy has become an important 
topic, picked up continuously by both government and 
private agencies. In 2015, the government set up policies to 
promote alternative energy whereby assigned the Energy 
Ministry and related agencies to draft principles and 
guidelines to execute government policy to enable the 
country to be self-sufficient in energy in the future. Later, in 
2016, the National Energy Policy Council (NEPC) approved 
the enactment of a plan to promote the use of electric 
vehicles (EV) in Thailand, phase one. The committee also 
assigned many agencies to execute the plan in the parts 
related to each agency.

PTT as the national energy company follows the 
government policy by setting up a pilot project to use 
electric vehicles in public transportation. PTT has developed 
a project to use electric vehicles, or PTT Group EV Bus, in a 
cooperation between PTT and companies in PTT Group, 
consisting of PTT Exploration and Production Public 
Company Limited, IRPC Public Company Limited, PTT 
Global Chemical Public Company Limited, Thai Oil Public 
Company Limited, and Energy Complex Company Limited. 
The project has developed a prototype electric bus 100% 
powered by electricity to shuttle employees of PTT Group 
and the Energy Ministry from the Energy Complex building 
to Mo Chit/Chatuchak BTS/MRT stations. The bus is available 
all day, 46 rounds per day, to replace the conventional 
minibuses. The knowledge gained from the development of 
the prototype will be applied to develop and add up other 
energy-related technologies in the future. 

There are three PTT Group EV busses, of which two 
are conventional buses and the other one is specially 
equipped to serve handicapped people. A bus can 
serve 20-seated passengers and 20 standing passengers. 

They run 100% on 
electricity with air- 
conditioning system. Their 
lithium-ion batteries can store 
35.3 kilowatt-hour (kWh) and 80 
kilowatt-hour (kWh), which take 20 minutes for a fast 
charging and two hours for normal charging and can run a 
distance of 30 kilometres and 60-100 kilometres per each 
charging time accordingly to the battery type. When 
comparing to a conventional minibus, the EV busses help 
save as much as 40% of energy cost. The charging station 
is at the Energy Complex building.

Moreover, PTT has signed MOUs with six leading car 
manufacturers, namely, BMW (Thailand) Company Limited, 
Mercedes-Benz (Thailand) Company Limited, Mitsubishi 
Motors (Thailand) Company Limited, Nissan Motors (Thailand)  
Company Limited, Porsche Thailand by AAS Auto Service 
Company Limited, and Volvo Car (Thailand) Company 
Limited. The cooperation follows the Energy Ministry policy 
which has set up a national energy integration measure to 
promote the use of electric vehicles in Thailand to 1,200,000 
cars and reduce energy consumption by 30% in 2036. The 
six car manufacturers will study and develop the vehicles 
that run on electricity.

At present, PTT has six EV charging stations (PTT EV 
Station) for personal cars which are located at PTT 
Head Office Building, PTT Research and Technology 
Institute, Wangnoi District, Ayutthaya Province, PTT 
service station at Laem-Chabang outbound road, Chon 
Buri Province, PTT service station at Crystal PTT, 
Chaiyapreuk Rd, and two PTT welfare stations at the 
Office of the Permanent Secretary for Defence (Bangna 
inbound and outbound.) 



วิสัยทัศน์ (VISION)
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา

Thai Premier Multinational Energy Company

พันธกิจ (MISSION)
ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงาน

แห่งชาติ  โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้
To conduct integrated energy and petrochemical business as  

the nation’s energy company whose mission is to equally respond
to all stakeholders through the following aspects:

พนักงาน / EMPLOYEES
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

การท�างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต การท�างานของพนักงาน 
ทัดเทียมบริษัทชั้นน�าเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
Promoting capability building professionally  
and ensuring employees’ well-being is on  
the level with other leading companies.

คู่ค้า / BUSINESS PARTNERS
ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

Conducting fair business practice with all partners 
while promoting trust, relationship and cooperation 

 to expand business capability and increase efficiency 
in long-term business partnership.

BIZWAY จดหมายข่าวส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท.
เจ้าของ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
จัดท�าโดย ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2537 3885 Website: www.pttplc.com 
E-mail: corporatesecretary@pttplc.com
จัดพิมพ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน)

ลูกค้า / CUSTOMERS
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า  

โดยผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ  
ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

Ensuring customer satisfaction and loyalty by delivering  
world-class quality products and services at fair prices.

ผู้ถือหุ้น / SHAREHOLDERS
ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ 

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
Operating profitable business  

that leads to sustainable growth  
while generating optimum returns.

ประเทศ / COUNTRY
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว  
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Ensuring long-term energy security 
 by providing sufficient high-quality 

energy supply at fair prices  
to support economic growth.

สังคม ชุมชน /
COMMUNITY  
AND SOCIETY

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด�าเนินธุรกิจที่มี 
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน
Maintaining a good standing corporate 
status in Thai society by exercising 

environmental stewardship of 
internationally accepted standards  
and helping to improve the quality  
of life for community and society.
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