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ผลการด�าเนินงานในปี 2560 

เปรียบเทียบกับปี 2559

Year ended 2017 compared 

with Year ended 2016

ในปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
จ�านวน 1,995,722 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 276,876 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 16.1 โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะ 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามราคาเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และ
อะโรเมติกส์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันดิบดูไบ ซึ่งราคาเฉลี่ย
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 53.2 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 28.8 อย่างไรก็ตาม
ธรุกจิส�ารวจและผลติฯ มรีายได้ขายลดลงจากค่าเงนิบาทที่
แขง็ค่าขึน้มากและปรมิาณขายทีป่รบัลดลง แม้ว่าราคาขาย 
จะเพิม่ขึน้ตามราคาน�า้มนัดบิ โดยในปีนี ้ปตท. และบรษิทัย่อย 
มีก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 345,395 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 32,869 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 โดยหลักจาก 
กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีและการกล่ันทีมี่ผลการด�าเนนิงานทีด่ข้ึีน 
จากธุรกิจการกลั่นตามค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting 
GRM) ที่สูงข้ึน โดยหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับวัตถุดิบ (Crack Spread) ของน�้ามันเตาและ
ดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าก�าไรจากสต๊อกน�้ามันจะลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2559 นอกจากนี้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในส่วน
ของโรงแยกก๊าซฯ มีผลการด�าเนินงานดีข้ึนจากราคาขาย
ผลติภณัฑ์ทีอ่งิกบัราคาปิโตรเคมปีรบัสงูขึน้ ในขณะทีต้่นทนุ 
ก๊าซฯ ลดลง และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่โรง 
แยกก๊าซฯ อเีทน (Ethane Separation Plant : ESP) และโรง
แยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 มีซ่อมบ�ารุงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีก�าไร
เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซฯ

ปตท. และบรษิทัย่อยมค่ีาเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย
ลดลง 12,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 จาก 128,734 
ล้านบาท เป็น 116,289 ล้านบาท ในปี 2560 โดยหลกัมาจาก 
บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
(PTTEP) ที่มีการปรับปริมาณส�ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น

Sales revenue of PTT and its subsidiaries in 2017 was 
Baht 1,995,722 million, increasing by Baht 276,876 million 
or 16.1% in almost all business groups especially from 
International trading business and petrochemical and 
refining business due to the increase in average selling 
prices of petroleum and petrochemical products both 
olefins and aromatics following higher average Dubai 
crude price which increased from US$ 41.3 per barrel 
to US$ 53.2 per barrel or 28.8%. However, exploration 
and production business’s sales revenue decreased 
from strong Baht appreciation and lower sales volume 
despite higher selling price following crude oil price. 
In 2017, Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization (EBITDA) of PTT and its subsidiaries 
was Baht 345,395 million, increasing by Baht 32,869 
million or 10.5% mainly from petrochemical and refining 
business due to better performance of refining business 
following higher Accounting Gross Refining Margin 
(Accounting GRM) from higher fuel oil and diesel crack 
spreads despite lower stock gain compared with 2016. 
Moreover, performance of PTT’s Gas Separation Plant 
(GSP) increased as a result of the rise in product selling 
prices which referenced to the global petrochemical 
product prices while feed gas cost declined, as well 
as, sales volume increased after Ethane Separation 
Plant (ESP) and GSP 6 had major turnarounds in 2016. 
Besides, gas business had better performance from 
PTT’s Natural Gas Supply and Trading (GSM) and 
Natural Gas Distribution (NGR) business units. 

PTT and its subsidiaries’ depreciation and amortization 
expenses decreased by Baht 12,445 million or 9.7% 
from Baht 128,734 million to Baht 116,289 million in 
2017 mainly due to the increase in petroleum reserves 
of PTT Exploration and Production Public Company 
Limited (PTTEP).

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่
เราพบกันในปี 2561 ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นปีด้วยความสุข 
สดใสนะครับ

ในโอกาสขึน้ปี 2561 ปตท. ก้าวเข้าปีที ่40 ตลอด 4 ทศวรรษทีผ่่านมา ปตท. ได้ 
มุง่มัน่ ทุม่เท ในการสร้างความมัน่คงทางพลงังานของประเทศควบคูก่บัการดแูลสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท. มุ่งเน้นด�าเนินงานตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความ
ยั่งยืน กลุ่ม ปตท. เพ่ือพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราชาว ปตท. ทุกคน
ก็พร้อมรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับปรับตัวให้ทันกับ 
ยคุดจิทิลัและสนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพฒันาเศรษฐกจิของรัฐบาล
ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value–Based Economy) อันเป็น 
การสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เราชาว ปตท. จะร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน เพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติ
ของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ พัฒนาและเติบโตเคียงข้างคนไทยทุกคนตลอดไป
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Dear Shareholders,

As this is the first issue of PTT Bizway in 2018, let me wish you a 
Happy New Year. I hope you all start off nicely and happily. 

PTT is now stepping into its 40th year. During the past four 
decades, PTT has dedicatedly striven to build energy security for 
Thailand while taking good care of Thai society, communities and 
environment on a continued basis. PTT has always conducted its 
businesses in line with good corporate governance, business 
ethics, and sustainability management framework of PTT Group as 
it seeks to enhance the group’s corporate-governance efficiency. 

Although changes are fast taking place, all PTT members 
are well ready to handle all the challenges, adjust themselves to 
the Digital Age, and respond to the government’s Thailand 4.0 
policy that prescribes the transformation of Thailand into a 
value-based economy. Our readiness has practically built up  
the confidence of all stakeholders.

We, members of PTT, will definitely work together in 
creating its sustainable future so that PTT stays on as Pride 
and Treasure of Thailand in all years to come. PTT will keep 
moving ahead and prospering alongside all Thais. 

BIZWAY : จดหมายข่าวสำาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. • จัดท�ำโดย : สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
• ที่ปรึกษำ : วันทนีย์ จารึก • บรรณำธิกำรบริหำร : ภาวนา ปทุมุต์ตรังษี • กองบรรณำธิกำร : วิไลทิพย์ วัฒนวิชัยกุล, กอรุ้ง ศักดิ์ทวีกุลกิจ, 
ศรุตยา เตโชชัยวุฒิ • เจ้ำของ : บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 • โทรศัพท์ 0 2537 2000 
• E-mail : corporatesecretary@pttplc.com • Website : www.pttplc.com 
• จัดพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
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477,411

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit : Million Baht)

โครงสร้างรายได้ปี 2560
Revenue for 2017

ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries

โครงสร้างก�าไรสุทธิปี 2560
Net Income for 2017

392,380

349,204
583,323

384,044

1,106,703 1,171,597

2,232,331
ล้านบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2559/31 December 2016

1,995,722 
ล้านบาท/Million Baht

472,405 395,840

386,330

373,238

511,353

1,248,556 1,076,906

2,232,314 
ล้านบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2560/31 December 2017

135,180 
ล้านบาท/Million Baht

AP and Other Liabilities 
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น 

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

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมเงินกู้ระยะยาวถึง

ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี) 

Total Equity 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

PP & E 
ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ - สุทธิ 

PP & E 
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ 

31%

5% 48%

15%

P & R
P & R

1%

Others
Others

PTTEP PTTEP

PTT-Gas

PTT
PTT-Oil 

& Trading

2557/20142 2558/2015 2559/2016 2560/2017
รายได้จากการขายและการให้บริการ
Sales & Services

(ล้านบาท)
(MM Baht) 2,605,062 2,025,552 1,718,846 1,995,722

ก�าไรสุทธิ 
Net Income

(ล้านบาท)
(MM Baht) 58,678 19,936 94,609 135,180

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per Share

(บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 20.34 6.73 32.68 46.74

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น1 
ROE*1 

 (ร้อยละ)
(%) 8.69 2.89 12.96 17.09

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin* 

 (ร้อยละ)
(%) 2.6 1.52 7.54 9.25

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม1 
ROA*1

 (ร้อยละ)
(%) 3.02 1.39 5.88 8.27

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
Dividend per Share

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 11.00 10.00 16.00 20.00

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
Book Value

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 239.22 244.07 267.11 286.62

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
Share Price at the End of Period

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 324 244 372 440

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

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

29%

10%

6%

55%

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

AR & Other Current Assets 
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์

หมุนเวียนอื่น

AR & Other Current Assets 
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัท
ร่วมจ�านวน 7,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,167 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 76.4 จาก 4,143 ล้านบาท ในปี 2559 โดยหลักเพิ่ม
ขึ้นจากบริษัทพีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด (PTTAC) ที่มี
ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ในปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากตราสาร
อนุพันธ์ 693 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9,675 ล้านบาท จากปี 
2559 ที่มีการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์จ�านวน 8,982  
ล้านบาท โดยหลักเพ่ิมขึ้นจากสัญญาประกันความเส่ียง
ทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTTEP บริษัท 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC) และ ปตท. นอกจากนี้ 
ยังมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 9,177 ล้านบาท 
จากจ�านวน 4,473 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 13,650 ล้านบาท 
โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการรับและจ่ายช�าระเงินจากลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า
และเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจากเงินบาทที ่
แขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงินเหรยีญสหรฐั ส่งผลให้ ปตท. และ
บริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่มีก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Gain) เพิ่มขึ้นจากเงิน
กู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ 

ทั้งนี้ในปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายการที่ไม่ได้ 
เกิดขึ้นประจ�า (Non-recurring Items) โดยมีรายการที่
ส�าคัญ ได้แก่ การขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 24,848 
ล้านบาท โดยหลกัจากขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรพัย์จาก
แหล่งส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมในต่างประเทศของ PTTEP 
18,505 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถ่านหิน
ของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (PTTGM) 
4,229 ล้านบาท และขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)  (PTTGC) 2,296 
ล้านบาท นอกจากนีม้กี�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ 2,674 
ล้านบาท โดยหลักจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ�ากดั (มหาชน) (SPRC) และ ปตท. 
มีรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม 4,310 ล้านบาท 

ปตท. และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 1,713 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 จาก 26,593 ล้านบาท ในปี 2559 
เป็น 28,306 ล้านบาท โดยหลักมาจากบริษัทในเครือกลุ่ม
ปิโตรเคมีและการกลั่นที่มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น ขณะที่ 
PTTEP ลดลงจากผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปลีย่นของเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิเหรยีญ
สหรฐั ส่งผลให้ในปี 2560 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี�าไรสุทธิ 
135,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,571 ล้านบาท หรือร้อยละ 
42.9 จาก 94,609 ล้านบาท ในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,232,314 ล้านบาท มีหนี้สิน
รวม 983,758 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,556 
ล้านบาท

Share of net income from investments in joint ventures 
and associates was Baht 7,310 million, increasing by 
Baht 3,167 million or 76.4% from Baht 4,143 million 
in 2016 mainly from the rise in PTT Asahi Chemical 
Company Limited (PTTAC)’s average selling prices.

In 2017, PTT and its affiliates had gain on derivatives 
of Baht 693 million, increasing by Baht 9,675 million from 
loss on derivatives of Baht 8,982 million in 2016, mainly 
from financial and oil price hedging derivative contracts 
of PTTEP, IRPC Public Company Limited (IRPC), and 
PTT. Furthermore, gain on foreign exchange increased 
by Baht 9,177 million from Baht 4,473 million in 2016 to 
Baht 13,650 million in 2017, mainly from higher realized 
gain on foreign exchange of PTT from foreign currency 
trade receivable, trade payable and loans settlements. 
In addition, due to Thai Baht appreciation against US 
Dollar, PTT and most affiliates had unrealized gain on 
foreign exchange rate from foreign currency loans.

In 2017, PTT and its subsidiaries had non-recurring 
items from loss on impairment amounting to Baht 24,848 
million mainly from loss on impairment of PTTEP’s assets 
from exploration and production project overseas of 
Baht 18,505 million, PTT Global Management Company 
Limited (PTTGM)’s loss on impairment of coal business 
of Baht 4,229 million and PTT Global Chemical Public 
Company Limited (PTTGC)’s loss on impairment of Baht 
2,296 million. Moreover, there was gain on disposal 
of investments amounting to Baht 2,674 million mainly 
from disposal of investment in Star Petroleum Refining 
Public Company Limited (SPRC) as well as PTT had 
dividends income from investment in mutual fund 
amounting to Baht 4,310 million.

PTT and its subsidiaries’ corporate income taxes 
increased by Baht 1,713 million or 6.4% from Baht 
26,593 million in 2016 to Baht 28,306 million in 2017 
mainly from better performance of petrochemical 
and refining 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 2017 
was Baht 135,180 million, increasing by Baht 40,571 
million or 42.9% from Baht 94,609 million in 2016.

As of December 31, 2017, total assets of PTT and 
its subsidiaries were Baht 2,232,314 million. Total 
liabilities were Baht 983,758 million, and total equity 
was Baht 1,248,556 million.
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ปริมาณขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายทัว่โลกมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การอุปโภคบริโภค  และการจัดการขยะอย่างไม่เป็นระบบ 
ท�าให้มีสารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน�้า และอากาศ  
ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้ 
หลายประเทศต่างตื่นตัวพร ้อมหามาตรการป้องกัน 
โดยองค์การสหประชาชาติได ้ก�าหนด Sustainable  
Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 12 “สร้างหลัก
ประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน”

เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและสนับสนุน 
SDGs กลุ่ม ปตท. ให้ความส�าคัญต่อการจัดการของเสีย 
ในทุกกระบวนการ ต้ังแต ่การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต และการจัดการ
ของเสีย มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียด้วย 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) โดย ปตท. ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณ
ของเสียอุตสาหกรรมที่น�าไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในป ี
2563 มีโครงการรวบรวมของเสียส่งก�าจัดโดยไม่ใช้วิธีการ
ฝังกลบ และมีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลปริมาณของเสีย 
ฝังกลบครอบคลุมของเสียอุตสาหกรรมของกลุ่ม ปตท. เพื่อ
คดัเลอืกของเสยีอุตสาหกรรมและวางแผนรวบรวมของเสยี 
อุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการส�าหรับส่งก�าจัด 
ต่อไป ในปี 2560 กลุ่ม ปตท. คัดแยกภาชนะคืนให้กับ 
ผู้ผลติซ่ึงน�ากลบัมาใช้ต่อได้ คดัเลอืกของเสยีประเภทฉนวน
กันความร้อนเพื่อน�าไปท�าเชื้อเพลิงผสม ส่งวัสดุดูดซับ 
ไปสกัดโลหะปนเปื้อนออกเพ่ือน�าวัสดุดูดซับนั้นกลับมา 
ใช้ใหม่ ท�าให้ลดปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบได้รวมถึง 

เอกสารอ้างอิง : แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) จัดท�าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะ

เพื่อโลกที่ยั่งยืน

320 ตัน นอกจากนี้ในปี 2559 ปตท. ได้ริเริ่มโครงการแยก  
แลก ยิ้ม ขึ้น โดยจัดเตรียมถังขยะ 3 ประเภท ที่ออกแบบ
ให้ง่ายต่อการแยกขยะ น�าไปติดตั้งไว้ที่สถานีบริการน�้ามัน 
ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ เพื่อคัดแยกขยะ และ
น�าเงินที่ได้จากการขายขยะไปแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ 
สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน เช่น ซ้ืออุปกรณ์การเรียน/กีฬา/ 
การแพทย์ สร้างห้องน�้าสาธารณะ บริจาคเพื่อการกุศล 
เป็นต้น และในปี 2560 ปตท. ยังได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข ้อตกลงโครงการความร ่วมมือระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และตัวแทน 
ภาคเอกชน 13 หน่วยงาน ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ 
แยกทิ้งขยะอันตราย โดยสนับสนุนพื้นที่อาคาร ปตท. 
ส�านักงานใหญ่ และอาคารเอนเนอร ์ยี่คอมเพล็กซ ์  
เป็นจุดรวบรวมของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย 
เพื่อให้กรุงเทพมหานครน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการต่อไป

จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนคือแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ในการจัดการขยะให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความยั่งยืนในอนาคต

กลุ่ม ปตท. ให้ความสำาคัญต่อการ 

จัดการของเสียในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต 

กระบวนการผลิต และการจัดการของเสีย

ถังขยะ 3 ประเภทในโครงการ แยก แลก ยิ้ม

3 Types of Bins in the “Yak-Lak-Yim”

(Sorting for Smile) Project

Waste Management
for a Sustainable World

The amount of garbage and hazardous waste 
has been rising every year in the face of growing 
population, economic growth, materialistically-driven 
consumption, and the lack of adequate and integrated 
waste management. Pollutants have thus spread 
in soil, water sources and air with the environment 
and health adversely affected. Recognizing these 
problems, several countries have actively explored 
solutions. The United Nations (UN), on its part, has 
declared “Responsible Consumption and Production” 
as the 12th item in the Sustainable Development Goals 
(SDGs).

In support of the SDG and in efforts to solve garbage 
problems on a sustainable basis, PTT has paid significant 
attention to waste management during all stages of 
its operations from product designing, to production 
planning, to manufacturing and to waste disposal. 
Embracing the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), 
PTT aims to achieve zero waste for landfill by 2020.  
Presently, PTT has already introduced the project to 
dispose waste through non-landfill methods. Under 
this project, waste has been collected, analyzed, 
and put into various categories for proper handling. 
In 2017, PTT returned containers to manufacturers 
for reuse. Discarded insulators were recycled for fuel 
blending. PTT also extracted metal contaminants from 

discarded absorbents so that they were fit for reuse. 
Thanks to these efforts, PTT successfully reduced the 
amount of waste for landfills by 320 tons last year. Also, 
PTT has implemented the “Yak-Lak-Yim” (sorting for 
smile) Project since 2016. The project has prepared 
three types of bins at more than 1,400 of PTT service 
stations for people to drop unwanted materials. Waste 
in these easy-to-separate bins is then sold to raise 
money for good causes such as the procurement of 
learning materials, sports equipment and medical 
apparatuses, construction of public toilets, and 
more. On top of this, PTT signed a memorandum of  
understanding on the public – private partnership for 
the collection of electronic waste and hazardous waste 
from communities. The Pollution Control Department, 
the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and 
13 other private and government organizations have 
joined this collaboration. PTT has contributed to this 
initiative by allowing the project to use some areas 
of its headquarters and Energy Complex to collect  
discarded dry batteries that will be handed over to  
the BMA for proper disposal. 

Every sector in the society can contribute to  
efficient waste management, which will pave the way 
for good quality of life, healthy environment and  
sustainable future. 

Source : National Waste Management Master Plan (2016 - 2021), the Ministry of Natural Resources and Environment

PTT has paid significant  

a t t e n t i o n  t o  was t e  

management during all 

stages of its operations 

from product designing, to  

production planning, to 

manufacturing and to 

waste disposal.
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สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

A warm welcome to new and all PTT shareholders. 
Thank you for your continuous trust over the years. 
In this first newsletter of 2018, Smart CG would 
like to inform you that a very important meeting is 
upcoming. Herein, you will find information on the 
event or the Annual General Meeting (AGM).

As shareholders, you have the rights to join PTT 
decision-making process through the Board of 
Directors, who are appointed to make decisions on 
issues with significant impacts on PTT operations, 
and also to monitor the Management’s performance 
at the AGM. This year, the AGM will take place on 
Thursday 12 April 2018 at BCC Hall, Central 
Lardprao, 5th floor. 

Shareholders’ Rights at AGM
ขอต้อนรบัผูถ้อืหุน้ ปตท. รายใหม่ และสวสัดผีูถ้อืหุน้เดิม 

ที่ยังไว้วางใจ ปตท. ตลอดมา ส�าหรับ Smart CG ฉบับ
แรกของปี 2561 ขอแจ้งถึงกิจกรรมส�าคัญที่ก�าลังจะ
มาถึง นั่นคือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ Annual 
General Meeting: AGM ซึ่งเป็นการประชุมที่จัด 
ประจ�าทุกปีให้ทุกท่านทราบ

ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับสิทธิที่จะร่วมตัดสินใจในการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญของ ปตท. ผ่านคณะกรรมการที ่
ผูถ้อืหุน้เลอืกเข้ามาท�าหน้าที ่ตดัสนิใจเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 
อย่างมีนัยส�าคัญ และยังสามารถตรวจสอบติดตาม 
ผลงานของผูบ้รหิารผ่านการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ใน
ปีนี้ ปตท. ได้ก�าหนดจัดขึ้นในวันพฤหสับดีที ่12 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ณ BCC HALL เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 5 

การประชุมผู ้ถือหุ ้นถือเป ็น

เวทีส�าคัญส�าหรับผู ้ถือหุ ้น 

ในการแสดงความคิดเห็นและ 

ซักถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม

ปตท. ก�าหนดกระบวนการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี  โดยอ�านวยความสะดวกให ้ผู ้ถือหุ ้นเข ้าถึง
สารสนเทศของ ปตท. เช่น ระเบียบวาระการประชุม 
ผูถ้อืหุน้และข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วน
เพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

Shareholders’ meetings are key 

forums for shareholders to express 

their opinions, ask questions, and 

present their ideas based on meeting 

agendas and proposals.

PTT has transparently prepared the AGM in line 
with good corporate-governance principles, making 
efforts to ensure shareholders have convenient 
access to information such as meeting agendas 
as well as adequate, complete information for decision- 
making. The access is provided to shareholders at least  
seven days in advance so you can be rest assured that you  
will have enough time to study all relevant information.

การประชุมผู ้ถือหุ ้นถือเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย 
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระ
การประชุม ซึ่ง ปตท. ใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียง
ที่โปร่งใส สะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ถือหุ้น
จะทราบผลการลงมติอย่างรวดเร็ว ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารที่ใช้
แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุมให้พร้อม และในกรณี
ที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม
แทน โปรดกรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารตาม
หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมให้ครบถ้วน และควรไปถึงสถานที่จัดการ
ประชุมก่อนเริ่มการประชุม เพื่อลงทะเบียนแสดงตน
และเข้าร่วมประชุม

ปตท. มีช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้น
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยท่านที่
สนใจสามารถเข้าชมเวบ็ไซต์  ปตท.  (www.pttplc.com) 
ซึ่งผู ้ถือหุ ้นยังสามารถเข้าศึกษาข้อมูลน่ารู ้  เช ่น  
ข้อมูลทางการเงิน ราคาหลักทรัพย์ รายงานที่ส�าคัญ 
เพื่อไม่ให้ท่านพลาดข่าวสารต่างๆ จาก ปตท. อีกด้วย 
ปตท. มั่นใจว่าการประชุมจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

Shareholders’ meetings are key forums for shareholders 
to express their opinions, ask questions, and present  their 
ideas based on meeting agendas and proposals. At these 
meetings, shareholders vote on each of the agendas 
too. PTT has used transparent, convenient and efficient 
process and tools in the voting. Shareholders, therefore, 
will fast learn of voting results. To attend the  upcoming  
AGM, you – as shareholders - need to prepare all required  
documents. If you wish to assign someone else to attend  
the meeting on your behalf, sign a proxy form and  
prepare all required documents. The form will be sent  
to you alongside the invitation to the meeting. Please  
kindly come in advance for registration.

You can get the meeting details and related 
informat ion v ia var ious channels by browsing  
www.pttplc.com, which is full of financial statement, stock 
quotes and SET notification.

Check the website and you won’t miss any news  
updates. PTT is confident that its meeting will be  
transparent, fair, and fruitful for shareholders.
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พลังงานไฟฟ้าเป็นรูปแบบพลังงานหลักที่ถูกใช้ในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และ  
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเป็นพลังงานที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี แม้แต่เด็กๆ 
ที่บ้านก็สามารถเสียบปลั๊กไฟเพื่อเปิดใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย แล้วทุกท่าน
เคยสงสัยไหมว่ารูปแบบการใช้ไฟฟ้า หรือการผลิตไฟฟ้า จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
ในอนาคต

ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าเป็นรูปแบบรวมศูนย์ (Centralized Power Generation) กล่าวคือ 
ไฟฟ้าจะถูกผลิตโดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ 
เขื่อน ผลิตไฟฟ้าแล้วส่งผ่านระบบสายส่งขนาดใหญ่ก่อนที่จะมาถึงบ้านให้ผู้บริโภคใช้งาน 
ซึ่งผู้บริโภคจะอยู่ปลายสุดของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเป็นรูปแบบที่อาศัยเงินลงทุน
มหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางพลังงาน  แต่ในอนาคตจะมีการใช้พลังงานในรูปแบบ
ไฟฟ้ามากขึ้น (Electrification) เช่น การเปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น�้ามันเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้ง
มีการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ท�าให้รูปแบบการผลิตไฟฟ้า
มุ่งไปสู่การผลิตไฟฟ้าแบบการกระจายตัว (Decentralization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digitization) 

จากแนวโน ้มข ้างต ้นก ่อให ้ เกิดการให ้บริการพลังงานในรูปแบบใหม ่ที่ เรียกว ่า 
“Distributed Energy Resources (DERs)” หรือแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่เป็น
จ�านวนมากตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคจะไม่ได้อยู่ปลายสุดของ Value Chain อีกต่อไป แต่จะ
เป็นศูนย์กลางของ Value Chain และจะถูกเรียกว่า “Prosumer” ที่มีบทบาทเป็นทั้งผู้บริโภค 
(Consumer) และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า (Producer) เพื่อใช้เอง หรือขายกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ 
ในขณะเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลในหลายประเทศและบริษัทชั้นน�าระดับโลก ได้ให้ความส�าคัญกับ  
DERs โดยมกีารลงทนุในธรุกจิและ Startups ทีเ่กีย่วข้องอย่างก้าวกระโดดในช่วงหนึง่ปีทีผ่่านมา 

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนา DERs 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 
ได้มีแนวทางที่จะเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่นี้ โดยช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมา ปตท. และ
บริษัทพลังงานชั้นน�าระดับโลกอื่นๆ อาทิ Shell, Engie, TEPCO, Singapore Power ฯลฯ ได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Energy Web Foundation (EWF) องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไรซึ่งจัดตั้งโดย Rocky Mountain Institute (RMI) องค์กรที่เป็นที่ปรึกษาในการก�าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย และรูปแบบธุรกิจ ทางด้านพลังงานสะอาดและการลดคาร์บอนให้กับ 
หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง EWF จะร่วมมือกับบริษัท Grid Singularity ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับธุรกิจพลังงาน เพ่ือร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการ
ต้นแบบในการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานให้เห็นผลจริงในเชิง 
ธุรกิจ

PTT Group & Energy Blockchain 

เทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคต

ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า 

เ ป็ น รู ป แ บบ ร วมศู น ย์  

(Central ized Power 

Generation) กล่าวคือ 

ไ ฟ ฟ้ า จ ะ ถู ก ผ ลิ ต โ ด ย 

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น  

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ 

เ ข่ือนผลิต ไฟฟ้ า  แล้ ว

ส่ ง ผ่ า น ร ะ บ บ ส า ย ส่ ง 

ขนาดใหญ่ก่อนที่จ ะมา 

ถึงบ้านให้ผู้บริโภคใช้งาน

Power is a common form of energy among households,  
agricultural sectors and various industries of Thailand. Even 
children are familiar with power. They know how to plug and turn 
on electrical appliances. Given the omnipresence of power, have 
you ever wondered what the future holds for electricity use and 
manufacturing?

At present, centralized power generation has been in place 
with large facilities – fueled by natural gas, coal, or hydroelectric 
dams – producing electricity and sending it through major  
transmission lines to households. People, in other words, are at  
the end of value chain. Such approach to power generation 
requires massive investments for energy security. Electrification 
looks set to increase in the future because more things will need power to  
function. Automobiles are now apparently shifting away from oil to electricity. Renewable 
energy is also in. Power generation, as a result, needs to adjust. It thus appears poised 
to jump into decentralization and digitalization mode.

Trends suggest “Distributed Energy Resources (DERs)” will spread across 
various locations as consumers will no longer sit just at the end of value chain. 
Rather, people will become “prosumers” (consumers + producers). They will not 
only use but they will also produce power. These prosumers generate electricity for 
their own use and may even sell some to others via available distribution systems.  
Several national governments as well as leading global firms have now paid  
serious attention to DERs. Investments and startups related to DEPs has jumped 
significantly during the past year. 

As Thailand’s national energy firm, PTT has recognized the importance of  
DERs development. To respond to consumers’ needs and uphold energy  
security, PTT has thus sought out guidelines for the development of such future-themed 
businesses. In the middle of 2017, PTT alongside other top energy firms namely 
Shell, Engie, TEPCO, and Singapore Power inked a memorandum of understanding 
with the Energy Web Foundation (EWF). Established by the Rocky Mountain 
Institute (RMI), it is a non-profit organization that has provided counseling to various 

agencies in the United States in regards 
to vision, policies and business models  
involving clean energy and reduction of  
carbon emissions. EWF has collaborated  
with Grid Singularity Company Limited,  
a specialist in energy-blockchain technology, 
in conducting researches and developing the 
practical use of this innovative technology for 
energy businesses. 

At present, centralized 

power generation has 

been in place with 

large facilities – fueled 

by natural gas, coal, 

or hydroelectric dams 

– producing electricity 

and sending it through 

major transmission lines 

to households.

PTT Group & Energy Blockchain

 Technology for the Future
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ในสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ แต่กลับท�าให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าและอยาก
หาความหมายของชีวิตจนเกิดกระแสที่มาแรงในสังคมตะวันตก คือการท�างานที่มากกว่ารายได ้
ทีม่ัน่คง ความก้าวหน้า และชือ่เสยีง แต่เป็นงานทีส่ามารถสร้างความเปลีย่นแปลงให้สงัคมดขีึน้
และโลกน่าอยู่ขึ้น หรือเกิดเป็นกระแสการท�างานที่มี Purpose ตอบโจทย์ความหมายของชีวิต
นั่นเอง

Daniel Flynn หนึง่ในคนรุน่ใหม่ทีต่ดัสนิใจท�าธรุกจิทีม่เีป้าหมายแก้ปัญหาสงัคม แต่ธรุกจินัน้
ต้องอยูร่อดได้ด้วยตวัเอง ไม่หวงัพึง่แต่เงนิบรจิาค และไม่หวงัก�าไรเข้าตวัเอง หรอืเรยีกว่าการท�า
ธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise (SE) โดยบริษัท Thankyou ของ Flynn ท�าธุรกิจขายสินค้า
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันผ่าน modern trade กว่า 5,000 แห่ง แต่หัวใจส�าคัญคือ ก�าไรจากธุรกิจ
ทั้งหมดจะน�าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและลดความยากจน เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหารและ
น�้าใน Africa ซึ่งบริษัทของเขาประสบความส�าเร็จอย่างมาก สามารถช่วยเหลือคนไปมากกว่า 
700,000 คน และ Flynn ได้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเร่ือง SE นั้นไม่ใช่เป็น Daydreaming  
แต่เป็นฝันที่เป็นจริง

กลุม่ ปตท. มแีนวทางการด�าเนนิธรุกจิ SE คอื ประการแรก การค้นหาปัญหาทีแ่ท้จรงิ ภายใต้ 
หลักการของธุรกิจและการสร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายในการคิดแผนธุรกิจ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาสังคม ปตท. จึงตั้งทีมที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การท�างานด้านสังคมและธุรกิจมาร่วมกันวิเคราะห์โจทย์จากปัญหาที่ ปตท. สร้างผลกระทบ  
ก่อนจะศึกษาปัญหาและท�าความเข้าใจที่จริงจังมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้โจทย์ในการท�างาน  
รวมถึงหาจุดเชื่อมโยงของธุรกิจกับสังคมจนเกิดความคิดที่ต่างไปจากเดิม

จากนัน้เริม่จากสิง่ทีท่�าได้ด ีสามารถต่อยอดองค์ความรู้องค์กร จากการที ่ปตท. มธีรุกจิกาแฟ
ที่ประสบความส�าเร็จจึงตั้งโจทย์ว่า นอกจากลูกค้าแล้ว ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะเข้ามาม ี
ส่วนร่วมกับธุรกิจได้อย่างไร เช่น การเชื่อมโยงไปยังเกษตรกรและสหกรณ์ผู ้ปลูกกาแฟ 
สร ้างตลาดรับซื้อ กระตุ ้นให ้ เกิดการพัฒนา 
องค์ความรู้ เพ่ิมคุณภาพ เพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟ 
และสร้างคุณภาพชีวิต

และท้ายสุดต้องท�าให้มีความยั่งยืนทางด้าน
ธุรกิจ รายได้หลักของ SE ต้องมาจากสินค้าหรือ
บริการ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค ดังนั้นการน�า
กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวก
กับความรู้และนวัตกรรมสังคม จึงมีความส�าคัญ 
ที่จะช่วยให้ SE มีความยั่งยืนทางการเงิน

Social Enterprise ฝันที่เป็นจริง

So many people in materialistically-developed cities feel  
empty inside. So, they have sought out a purpose of life. 
In Western nations, an increasing number of people work not just 
for regular income, career advancement and fame. They also 
expect their job to fulfill their life, the type that will make the world 
a better place.  

Daniel Flynn is a role model in this front. This new-generation 
man has developed his f i rm, Thankyou, as a social  
enterprise. Although it is designed to address social  
problems, it does not wait for donations at all. Thankyou sells 
commodities via more than 5,000 modern-trade outlets to  
generate profits for good causes. Money, for example, 
goes to Africa to reduce the shortage of food and water there. Flynn’s initiative 
is a big success. To date, it has helped more than 700,000 people already.  
Flynn has proved to the world that Social Enterprise is not a Daydreaming. On the  
contrary, it can make a dream come true.

PTT has taken up Social-Enterprise concept too. It is based on the following guideline. 
Firstly, identify problems through business-and-participation framework. Recognizing 
that it is not easy to draw up a business plan that can encourage public participation 
and solve social problems at the same time, PTT has set up teams to address the  
issues. Boasting knowledge, business background and social-work experiences, 
team members analyze impacts from PTT operations and conduct studies to prepare  
solutions. Analyses allow full understanding of each problem, paving way for the fine 
balance between community needs and business needs. 

Next, build up on what PTT does well. As PTT has now operated a successful café 
business, it has been looking for ways to engage various sectors of the society. PTT, 
for instance, has tried to connect with coffee growers or their cooperatives. They are 
encouraged to constantly seek more knowledge, increase quality, add value to their 
coffee beans, and raise their quality of life while PTT develops a market for their crops. 

Lastly, pursue business sustainability. 
A social enterprise by PTT shall not be 
dependent on donations. Its income must 
mainly come from the sale of products or 
services. Efficient management, knowledge, 
and social innovations hold key to social  
enterprise’s financial sustainability.

A s  P T T  h a s  

now operated a  

success fu l  ca f่e 

business , i t has 

been looking for 

ways to engage 

various sectors of 

the society.

Social Enterprise is 
Dream Coming True.

ปตท. มีธุรกิจกาแฟ

ที่ประสบความสำาเร็จ 

จงึตัง้โจทยว์า่ นอกจาก

ลูกค้าแล้ว ภาคส่วน

ต่างๆ ในสังคมจะเข้ามา

มีส่วนร่วมกับธุรกิจได้

อย่างไร
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“ป่าในกรุง” เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันปลูกป่าและระบบ
นเิวศของ ปตท. ฟ้ืนฟูขึน้จากพ้ืนทีร่กร้างกว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภบิาล 2 เขตประเวศ รวมถงึจ�าลองป่ากรุงเทพฯ ในอดตี ทีม่ ี
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด  เช่น กรวยป่า กระเจียว ขันทองพยาบาท  
จันทน์ชะมด  ล�าพู ฯลฯ โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการปลกูป่านเิวศของ ศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มยิาวาก ิด้วยแนวคดิ 
ให้เป็นป่าเชิงสัญลักษณ์แสดงความเป็น PTT Green in the City

การเดินเที่ยวชมป่าในกรุงนอกจากท่านจะเพลิดเพลินกับการชมนิทรรศการเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้หายาก 
ท่านยังจะได้สัมผัสกับ “ต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว” ซึ่งเลือกใช้วัสดุที่มีค่ารีไซเคิลสูง สามารถผลิตได้ภายใน
ประเทศ  เช่น Rammed Earth (ดินบดอัด)

ไฮไลต์ของโครงการป่าในกรุงคือการขึ้นไปเดินบนสกายวอล์ก (Skywalk) ระยะทาง 200 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพ
ผ่านเรือนยอดของสังคมพืชชนิดต่างๆ ของป่าในกรุง ซึ่งเชื่อมไปสู่ หอชมป่า (Observation Tower) ความสูง 23 เมตร 
ที่สามารถชม “โครงการป่าในกรุง” แบบ 360 องศาได้อย่างเต็มตา 

เราเชื่อว่าเมื่อท่านเดินอยู่บน Skywalk ท่ามกลางความเขียวชอุ่มของป่าไม้  ท่านจะสัมผัสได้ว่า ปตท. ตระหนัก 
และปรารถนาที่จะส่งต่อลมหายใจแห่งป่าไปยังคนรุ่นหลัง เราจึงปลูกต้นไม้ให้งอกงามเต็มผืนดิน 

...เพราะเรารู้ดีว่า ป่าไม้คือลมหายใจของชีวิต...

Travel Guide
How to go : รถส่วนบุคคล พิกัด GPS 13.691179, 100.703697 Google Maps http://bit.ly/1NX4Bte

รถโดยสารประจ�าทางสาย ปอ. 92 (เคหะร่มเกล้า-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) หรือรถตู้ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-หัวตะเข้)  
คิวรถอยู่ฝั ่งตรงข้ามภัตตาคารพงหลี  หรือน่ังรถสาย 1013 (พระโขนง-หัวตะเข้) มาลงสามแยกโรงพยาบาลสิรินธร แล้วต่อ 

รถสองแถวสีน�้าเงิน (ตลาดน�าชัย (999)-วัดกิ่งแก้ว) ศูนย์เรียนรู้ฯ อยู่ทางซ้ายมือ 

Airport Link ลงสถานีทับช้าง หรือลาดกระบัง รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข ต่อรถสาย 1013 ลงที่แยกโรงพยาบาลสิรินธร แล้วต่อ 
รถสองแถวสีน�้าเงิน 

Information : เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00-18.00 น. ชมฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2136 6380 เว็บไซต์  
www.pttreforestation.com หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า

“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” 
การกลับมาของ คน ป่า เมือง อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

หอชมป่า Observation Tower

“Metro Forest” has got its name from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, who has recognized PTT 
Reforestation and  Ecology Institute’s efforts to recreate Bangkok’s old forest on a plot of land in Prawet 
district. Spanning over more than 12 rai of land on Sukhapiban 2 Road, the plot has now featured more than 
270 plant varieties including Casearia grewiaefolia Vent, Curcuma sessilis, Suregada multiflora, Mansonia 
and cork trees. Metro Forest is developed based on Professor Akira Miyawaki’s reforestation theory and 
PTT Green in the City concept. 

Visitors to Metro Forest will find an interesting exhibition on seeds and rare plants, plus “innovative green 
building model”. Used for this model are locally-produced, highly-recyclable materials like Rammed Earth.

Big highlight, so far, is the 200-meter-long Skywalk. A stroll along this elevated path allows visitors to 
admire the Metro Forest from a tree-top level. The Skywalk also leads to the Observation Tower. Standing  
23 meters tall, it offers 360-degree views of this forest zone.

We believe that when you are on the Skywalk amid lush trees, you will ardently feel PTT’s strong determination 
to conserve forest for the future generations. Guided by this, we are now growing trees all over Thailand.

...We know that forest is the breath of life...

“Metro Forest Learning Center” 
for Humans, Forest, and City to Return to Mutual Sustainability

นิทรรศการเมล็ดพันธุ์พืช Seed Wall แมลงทับ Jewel Beetle

ห้องนิทรรศการเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ Exhibition Buildingสกายวอล์ก Skywalk

กำาแพงดินบดอัด  Rammed Earth Wall

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านเรือนยอดไม้

Activities to Study Biological Diversity on Tree-Top Structure



ลูกค้า / CUSTOMERS

สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน

แก่ลูกค้า โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม 

Ensuring customer satisfaction and 

loyalty by delivering world-class 

quality products and services 

at fair prices

วิสัยทัศน์ (VISION)
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา

Thai Premier Multinational 

Energy Company

พันธกิจ (MISSION)
ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ

ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้

To conduct integrated energy and petrochemical business as the nation’s energy company

whose mission to equally respond to all stakeholders through the following aspects

       ประเทศ / COUNTRY

     สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว 

    โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่

เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคา

เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

    Ensuring long-term energy security by 

      providing sufficient high-quality energy 

         supply at fair prices to support 

                 economic growth 

คู่ค้า / BUSINESS 

PARTNERS

ดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ

ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

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

                             สังคม ชุมชน / 
               COMMUNITY AND SOCIETY

       เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำาเนินธุรกิจที่มีการ

บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

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 

ผู้ถือหุ้น / SHAREHOLDERS

ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

Operating profitable business that leads 

to sustainable growth while generating 

optimum returns

PTT GROUP : Vision & Mission

     พนักงาน / EMPLOYEES

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

การทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำา เพื่อสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร

            Promoting capability building 

                 professionally and ensuring 

                   employees’ well-being 

              is on the level with other 

   leading companies

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้กระดาษ

ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไปถึง 50% ปราศจากสารคลอรีน และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ทำาจากถั่วเหลือง

•  PTT Public Company Limited is Environmentally Friendly. We use paper that uses 50 percent less wood pulp than general 
paper in the market. It comes from entirely chlorine-free manufacturing process. We also go for soy-based ink printing.


