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ปตท. เดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

PTT moves forward through
new technology-and
innovation-driven businesses
for sustainable growth 
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ผ่านไปแล้วครับส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ปตท. ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่  12 เมษายน ปีนี้ 
ท่านผู้ถือหุ้นยังคงเข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่นเช่นเคย  
โดยทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบวาระที่ 
ถือเป็นก้าวส�าคัญของ ปตท. ด้วยความราบรื่น 

ส�าหรับ Bizway ฉบับนี้ถือเป็นฉบับสุดท้ายที่ผม
จะได้พบกับท่านผู ้ถือหุ ้น ซึ่งต้ังแต่เข้ารับต�าแหน่ง 
ผมมีปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ ปตท. เป็นสมบัต ิ
ของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ (Pride & Treasure 
of Thailand) ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม (Pride 
with Inclusiveness) ซึ่งมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 
ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการผู ้มีส่วนได้เสียแบบ 

The 2018 Annual General Shareholders’ Meeting 
of PTT, held on April 12, took place and concluded 
smoothly. It is crucial important to PTT businesses 
that all shareholders considered and acknowledged 
meeting agenda.

This Bizway marks the last issue to communicate 
with you as PTT President & Chief Executive Officer. 
Since taking the helm of PTT, I have had the firm  
determination to establish PTT as Pride & Treasure 
of Thailand. Two strategies are thus laid down. The 
first is Pride with Inclusiveness, which focuses on 
good governance and well-balanced stakeholder  
management. The second is Treasure for Sustainability. 

บรูณาการอย่างสมดลุ และ ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การด�าเนนิ 
ธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื (Treasure for Sustainability) ผ่าน
กลยุทธ์ 3D ได้แก่ Do Now มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการ, Decide Now ขยายการเตบิโตในธรุกจิหลกั  
และ Design Now ค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อการตอบสนอง 
ต่อทิศทางในอนาคต

ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นช่วงที่ราคา
น�้ามันมีความผันผวน เทคโนโลยีพลังงานอยู่ในช่วงการ 
เปลี่ยนแปลง เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ให้องค์กร นับเป็น
เกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุดของผมที่ได้น�าพา ปตท. 
ประสบความส�าเร็จ ในด้าน Pride คือ ได้รับรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใสจากส�านักงาน ป.ป.ช. เป็นครั้งแรก 
และริเริ่มนโยบาย No Gift Policy ซึ่งเป็นต้นแบบของ 
หน่วยงานอื่นทั่วประเทศ และในด้าน Treasure คือ ปตท. 
และบริษัทในกลุ่มน�าส่งเงินให้รัฐสูงสุดนับต้ังแต่ก่อต้ัง 
ปตท. เช่นกัน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านกรรมการ 
และเพื่อนพนักงาน ปตท. ที่ร่วมกันก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 
จนท�าให้ ปตท. เติบใหญ่บนเวทีสากลอย่างงดงาม

ถึงเวลาที่จะต้องส่งต่อให้ผู้น�าท่านต่อไป คุณชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และมี
วิสัยทัศน์ที่จะน�านโยบาย CHANGE for Future of 
Thailand 4.0 เพื่อน�าพาให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความ
ภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืนสอดคล้อง
กับทิศทางของ ปตท. ที่จะสร้างความยั่งยืนโดยก�าหนด
กลยุทธ์เพื่อรองรับเทคโนโลยีและตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่จะเปล่ียนไปในอนาคต รวมทั้งได้เตรียมขยาย
การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve ระยะยาว 
ภายใต้กลยุทธ์ Design Now ซึ่งสอดรับกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งพัฒนา Existing S-Curve 
และสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศ

ปตท. ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น 
ท่านผู้ถือหุ ้นมั่นใจได้ว่า ปตท. พร้อมรับมือกับอนาคต 
ที่ท้าทายและจะอยู่คู่คนไทยตลอดไปทุกยุคทุกสมัยครับ

It has three strategies: Do Now for greater in-process  
efficiency, Decide Now for driving growth of core  
businesses, and Design Now to explore opportunities 
for future businesses. 

During my tenure, oil prices have fluctuated and  
energy technologies have changed. The situation,  
on the overall, is extremely challenging for my mission 
to manage PTT and formulate its strategy. It is thus 
my greatest honor and pride to have led PTT to great 
successes. For Pride goal, PTT has won a NACC  
Integrity Award (Honorable Mention) for the first time 
and PTT was the prototype company of Thailand 
to announce its “No Gift Policy”. For Treasure 
goal, PTT and its subsidiaries have provided 
the highest amount of money to the government since  
its inception. I would like to thank all shareholders, 
directors,  and employees for  helping PTT  
overcome all obstacles and allowing it to shine on  
the international stage. 

It is now time to pass on PTT leadership to Mr. Chansin  
Treenuchagron, who has had solid technology  
expertise and vision to drive CHANGE for Future of 
Thailand 4.0 so that PTT can continue to be a proud, 
transparent and sustainable organization. In line 
with PTT’s sustainability goal, Mr. Chansin will draw up  
strategies that eff iciently deal with emerging  
technologies and changing consumer behaviors. 
Long-term plans are already made for PTT to invest in 
New S-Curve Industry. Under the Design Now strategy, 
these plans conform to the government’s Thailand 
4.0 policy that seeks to develop Existing S-Curve 
industries and build the New S-Curve for Thailand. 

As PTT has always been adjusting well to emerging 
changes, shareholders can be rest assured that PTT 
keeps up with the challenging future and will grow 
together with Thais in a sustainable way.

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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ในไตรมาส 1 ปี 2561 (Q1/2561) ปตท. และ 
บรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายจ�านวน 532,972 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 23,175 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 โดยเพิ่มขึ้นใน
เกือบทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเฉพาะธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ กลุม่ธรุกจิการค้า 
ระหว่างประเทศ และกลุม่ธรุกจิน�า้มนั ตามราคาเฉล่ียของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และ 
อะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันดิบดูไบ 
ซึ่งราคาเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้ ปตท. และ
บริษัทย่อยมี EBITDA จ�านวน 90,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
855 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยหลักจากธุรกิจก๊าซฯ 
ในส่วนของธุรกิจการจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซฯ ธุรกิจ
โรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ที่ผลการด�าเนินงาน 
สงูขึน้ รวมถงึธรุกจิส�ารวจและผลติทีด่ขีึน้จากราคาขายที ่
สูงขึ้นตามราคาน�้ามัน แม้ว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่นจะมีผลการด�าเนินงานที่ลดลง

ใน Q1/2561 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายมี
จ�านวน 28,519 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 12 ล้านบาท จาก  
28,507 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 (Q1/2560)  
ขณะที่ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ 
บรษิทัร่วมมจี�านวน 2,472 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 424 ล้านบาท  
หรอืร้อยละ 20.7 จาก 2,048 ล้านบาท ใน Q1/2560 โดยหลัก  
เพิ่มขึ้นจาก PTT Asahi Chemical Company Limited 
(PTTAC) ทีม่รีาคาขายเฉลีย่ผลติภัณฑ์เพ่ิมขึน้  นอกจากนี้  
ใน Q1/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากตราสาร
อนุพันธ์ 355 ล้านบาท ลดลง 2,898 ล้านบาท จาก 
Q1/2560 ที่มีก�าไรจากตราสารอนุพันธ์ จ�านวน 3,253 
ล้านบาท โดยหลักลดลงจากสัญญาประกันความเสี่ยง

In the first quarter of 2018 (Q1/2018), sales revenue 
of PTT and its subsidiaries was Baht 532,972 million, 
increasing by Baht 23,175 million or 4.5% in almost 
all business group especially from petrochemical 
and refining business, international trading business 
and oil business compared with last year due to the  
increase in average selling prices of most petroleum 
and petrochemical products both olef ins and 
aromatics following the rise in average Dubai crude 
price. In Q1/2018, EBITDA of PTT and its subsidiaries 
was Baht 90,116 million, increasing by Baht 855 
million or 1% mainly from gas business due to 
improved performances of PTT’s Natural Gas Supply  
and Trading (GSM) and Natural Gas Distribution 
(NGR) business units, Gas Separation Plant (GSP) 
business and Natural Gas Transmission business unit 
(TM), and from exploration and production business 
that selling price increased following oil price, even 
though petrochemical and refining business had 
lower performance. 

In Q1/2018, depreciation and amortization  
expenses increased by Baht 12 million from Baht 
28,507 million in Q1/2017 to Baht 28,519 million while 
share of net income from investments in joint ventures 
and associates was Baht 2,472 million, increasing by 
Baht 424 million or 20.7% from Baht 2,048 million in 
Q1/2017 mainly from the rise in PTT Asahi Chemical 
Company Limited (PTTAC)’s average selling prices. 
Moreover, in Q1/2018, PTT and its affiliates had gain 
on derivatives of Baht 355 million, decreasing by 
Baht 2,898 million from Baht 3,253 million in Q1/2017, 
mainly due to financial and commodity hedging 

ทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTT, PTTEP,  
PTTT และ PTTGC รวมถึงมีก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
เพิ่มข้ึน 241 ล้านบาท จากจ�านวน 4,501 ล้านบาท ใน 
Q1/2560 เป็น 4,742 ล้านบาท โดยหลักมาจากการรับ 
และจ่ายช�าระเงินจากลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้าของ ปตท. จาก
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ในไตรมาสนี้ ไม ่มี รายการที่ ไม ่ ได ้ เกิดขึ้นประจ�า 
(Non-recurring Items) ขณะที่ใน Q1/2560 ปตท. มี Non-
recurring Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม 
Principal Energy and Petrochemical Index Fund 
(EPIF) 4,310 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง  
1,273 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 จาก 7,777 ล้านบาท 
ใน Q1/2560 เป็น 6,504 ล้านบาท ใน Q1/2561 สาเหตหุลกั 
มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉลี่ยของไตรมาสนี้ลดลง เมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปตท. และบริษทัย่อยมีภาษเีงินได้เพ่ิมข้ึน 2,081 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 32.5 จาก 6,398 ล้านบาท ใน Q1/2560  
เป็น 8,479 ล้านบาท ใน Q1/2561 โดยหลักมาจาก ปตท.  
จากการใช้สทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษขีองกจิการทีไ่ด้รบัการ 
ส่งเสริมการลงทุนครบวงเงิน รวมถึง PTTEP ที่มีภาษีเงินได้ 
เพ่ิมข้ึนจากผลการด�าเนินงานที่ดีข้ึน ส่งผลให้ภาพรวม 
ผลการด�าเนินงานในไตรมาสนี้ลดลงจาก Q1/2560 ตามที่ 
ได้กล่าวข้างต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ�านวน 2,232,610 ล้านบาท มีหนี้สิน
รวม 960,453 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,272,157 
ล้านบาท

derivative contracts of PTT, PTTEP, PTTT, and PTTGC.  
Additionally, gain on foreign exchange increased by 
Baht 241 million from Baht 4,501 million in Q1/2017 to 
Baht 4,742 million, mainly from PTT’s foreign currency 
receivables and payables settlement following Thai 
Baht’s appreciation.

In this period, there was no non-recurring item 
while in Q1/2017, PTT recorded non-recurring items 
due to dividends income from investment in mutual 
fund in Principal Energy and Petrochemical Index Fund 
(EPIF) amounting to Baht 4,310 million. In the meantime,  
finance cost decreased by Baht 1,273 million or 16.4% 
from Baht 7,777 million in Q1/2017 to Baht 6,504  
million in Q1/2018 mainly from lower long-term loans 
compared with Q1/2017 from repayment of long-term 
loans and redemption of debenture.

PTT and its subsidiaries’ corporate income taxes 
increased by Baht 2,081 million or 32.5% from Baht 
6,398 million in Q1/2017 to Baht 8,479 million in 
Q1/2018 mainly from PTT due to the full redemption 
of BOI tax privilege. Also, corporate income taxes of 
PTTEP increased due to higher performance. As a 
result, the overall performance in Q1/2018 was 
decreased as aforementioned.

As of March 31, 2018, PTT and its subsidiaries’ 
total assets were Baht 2,232,610 million. Total 
liabilities were Baht 960,453 million, and total equity 
was Baht 1,272,157 million.

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560

The First Quarter of 2018 Compared 
with the First Quarter of 2017



472,405

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

โครงสร้างรายได้ไตรมาส 1 ปี 2561
Revenue for Q1/2018

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

โครงสร้างก�าไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2561
Net Income for Q1/2018

395,840

386,330
511,353

373,238

1,076,906 1,248,556

2,232,314
ล้านบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2560 / 31 December 2017

532,972 
ล้านบาท/Million Baht

467,549 424,939

374,115

368,738

492,904

1,272,157 1,064,818

2,232,610
ล้านบาท/Million Baht

31 มีนาคม 2561 / 31 March 2018

39,788
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 

P & R

32%

P & R

1%

Others
Others4% PTTEP PTTEP

14%

PTT-Gas

PTT

49%

PTT-Oil & Trading

2559/2016 2560/2017 Q1/2017 Q1/2018
รายได้จากการขายและการให้บริการ
Sales & Services

(ล้านบาท)
(MM Baht) 1,718,846 1,995,722 509,797 532,972

ก�าไรสุทธิ 
Net Income

(ล้านบาท)
(MM Baht) 94,609 135,180 46,168 39,788

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น**
Earnings per Share**

(บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 3.27 4.67 1.61 1.38

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*1 
ROE*1 

 (ร้อยละ)
(%) 12.96 17.09 15.02 15.52

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม*
Net Profit Margin* 

 (ร้อยละ)
(%) 7.54 9.25 12.39 10.62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม*1 
ROA*1

 (ร้อยละ)
(%) 5.88 8.27 7.19 7.97

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
Dividend per Share

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 16.00 20.00 N/A N/A

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น**
Book Value**

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 26.71 28.66 27.90 29.44

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
Share Price at the End of Period

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 372 440 387 552

27% 22%3%

48%

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

 

1 Net income including non-recurring items i.e. impairment loss on assets
* Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice
** Since April 24, 2018 PTT’s share split PAR from 10 to 1 Baht/Share and ratio  

is compared with new PAR

1 ก�าไรสุทธิรวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า เช่น ขาดทุนด้อยค่าของสินทรัพย์ 
* การค�านวณอตัราส่วนทางการเงนิเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
** ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 หุ้น ปตท. แตกพาร์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาท  

ต่อหุ้น จึงเปรียบเทียบด้วยราคาพาร์ใหม่
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After supporting the execution 
of social enterprises of  PTT 
group companies, PTT jointly 
with its f lagship companies 
i nc lud ing PTTEP,  PTTGC, 
TOP, IRPC, GPSC and PTTOR 
founded the Sarn Palung Social 
Enterprise Company Limited 
in order to create new business 
model as a co-operative, mutual 
organization to sell products and 

provide social services. The company aims to 
conduct business with focus on resolving social 
and environment issues or improving community 
quality of life and well-being. The profits from 
the projects are allocated to re-invest in Social  
Enterprise for community and public benefits.

Sarn Palung Social Enterprise Co., Ltd. pilot 
projects which have been proceeded are Café 
Amazon’s project which grooms people with hearing  
disability to pursue career as baristas to help 
them get monthly income and will not be a burden 
to their own family and social. Another project is  
Coffee Sourcing for Sustainability, which having 
farmers growing coffee in the borders of Chiang Rai  
to sell coffee seeds directly to Amazon’s coffee  
roasters under a reliable standard price system to  
increase their well-being.

PTT aims to lift community quality of life to a 
higher level continuously and sustainably.

หลังจากที่กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่น 
ด�าเนินธุรกิจ SE แล้ว กลุ ่ม ปตท. 
ซึ่งประกอบด้วย PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, 
GPSC และ PTTOR จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท สานพลัง 
วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ�ากดั (บรษิทัสานพลงัฯ) ขึน้ เพือ่ให้เกดิ 
การด�าเนินธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อสังคมแบบ 
รวมศนูย์ร่วมกนั โดยวตัถปุระสงค์หลกัของบรษิทัสานพลงัฯ  
คือ การด�าเนินธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ส่ิงแวดล้อม  
หรือยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยก�าไร 
ทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการทัง้หมดจะถกูจดัสรรน�าไป
สร้างโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมใหม่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวมต่อไป 

โครงการวสิาหกจิเพือ่สงัคมน�าร่องของบรษิทัสานพลงัฯ 
ทีเ่ร่ิมด�าเนนิการแล้ว ได้แก่ โครงการคาเฟ่ อเมซอน ส�าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผู้พิการทางการได้ยินเข้าท�างานและ
พฒันาอาชพีให้เป็นบาริสต้า ซึง่เป็นการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้พิการให้มีงานท�าประจ�า มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง ไม่เป็น
ภาระของครอบครัวและสังคม โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟ
เพื่อความยั่งยืน โดยให้กลุ่มเกษตรกร ชาวเขาที่ปลูกกาแฟ 
ในบริเวณชายแดนในจังหวัดเชียงราย มีช่องทางในการ
จ�าหน่ายเมลด็กาแฟกะลาทีแ่น่นอนผ่านโครงการ และมรีายได้  
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากระบบราคาที่เป็นธรรม

เพราะความมุ่งหวังของเราคือ การยกระดับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปตท. สานพลังธุรกิจ
เพื่อสังคม

PTT’s Collaboration
Contributes to

S     cial
Enterprise
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สถานีบริการ NGV ปตท. 
35 สถานี ประเภท 1 ดาว 
35 PTT NGV Stations 
(1-star level)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

น�้ายาล้างห้องน�้า ENVIICO

ENVIICO Bathroom Cleaner

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

บริษัท โกลบอล กรีน เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
Global Green Chemical Public Company Limited

PTT Hydraulic Biosyn 32, 46, 68

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

PTT Performa 
Super Synthetic 0W-20

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

POLIMAXX SVNR (GRADE: NRHI635)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

สถานีบริการ NGV ปตท. 
65 สถานี ประเภท 3 ดาว 
65 PTT NGV Stations
(3-star level)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

สถานีบริการน�้ามัน ปตท. 
1 สถานี ประเภท 2 ดาว
1 PTT Service Station
(2-star level) 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

สถานีบริการน�้ามัน ปตท. 
8 สถานี ประเภท 1 ดาว 
8 PTT Service Stations
(1-star level)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ความเสี่ยงที่ส�าคัญของโลกในปัจจุบันคือเรื่อง  
“สิ่งแวดล้อม” เพราะทุกชีวิตไม่สามารถด�ารงอยู ่ได้
หากปราศจากสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสมบูรณ์ 
ด ้วยเหตุนี้องค ์การสหประชาชาติ  (The United  
Nations: UN) จงึได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 12 
“การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and 
production patterns)” นับเป็นเป้าหมายในการก�าหนด
นโยบายที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาให้ความ
ส�าคัญในการบริโภคและการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดทั้ง
วฏัจกัรให้เหลอืน้อยทีส่ดุจนไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

ปตท. มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมทางพลังงานและวัสดุสังเคราะห์ 
ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรโลก ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่า 
จะเป็นเช้ือเพลงิชวีภาพ พลาสตกิชวีภาพ และผลติภณัฑ์ 
อื่นๆ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ 
สีเขียวให้แก่ผู ้บริโภคผ่านฉลากรับรองผลิตภัณฑ์
แบบรับรองตนเอง “Green for Life” ซึ่งสอดคล้อง 
กับมาตรฐานและอยู ่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์  
โดยในปี 2560 มผีลติภัณฑ์และบรกิารทีไ่ด้รบัการรับรอง 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

One of the world’s significant risks surrounds 
its “environment”. Without clean and abundant  
environment, there would be no life. Recognizing  
this fact, the United Nations (UN) has defined  
the 12th Sustainable Development Goal as “To ensure 
sustainable consumption and production patterns” 
This goal aims at nudging all countries in the world 
to review their consumption and production, and start 
making the most efficient use of limited resources. 
In pursuit of this goal, environmental impacts should 
become minimum. They will not hurt the future  
generations. 

PTT is committed to develop environmentally- 
friendly products and services continuously. A strong 
emphasis is placed on energy innovations and 
synthetic materials in the hope of saving the world’s 
natural resources and reducing environmental 
impacts throughout the whole product cycle. To date, 
PTT has already prepared biofuel, bioplastic, and 
various other eco-friendly products. Moreover, it 
has waged campaigns to raise public awareness  
of green choices. PTT’s Green for Life label is 
launched to certify PTT products and facilities that 
are in line with standards and scientific principles.  
In 2017, a total of 6 products and 109 service 

ตราสญัลกัษณ์ Green for Life รวมทัง้สิน้ 6 ผลติภณัฑ์ 109 สถานบีรกิาร 
ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ปตท., ลูกค้าที่ใช้วัตถุดิบจากกลุ่ม ปตท. เป็น
ส่วนประกอบ และบริการที่ใช้ตราสัญลักษณ์ ปตท. ในการให้บริการ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยเข้าร่วม
จัดท�าเว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
“Eco-Product Directory 4.0” กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพ่ือส่ือสาร รณรงค์ ผลักดัน และส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์

การด�าเนินการทั้งหมดนี้จะประสบผลส�าเร็จได้ต้องอาศัยความ 
ร่วมมอืร่วมใจจากทกุภาคส่วนทีต้่องช่วยกนัดแูลและรกัษาสิง่แวดล้อม 
รอบๆ ตัวเรา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตโลก
ที่สดใสให้คงอยู่กับลูกหลานตราบนานเท่านาน

Products and services certified under the Green for Life label in 2017

Environmentally-Friendly
Products & Services

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Green for Life ในปี 2560

stations were certif ied as Green for Life. 
PTT Group, its customers and service providers 
who have operated their businesses under PTT 
banner have been in this green bandwagon. 
On top of this, PTT has collaborated with  
the Federation of Thai Industries in compiling  
“Eco-Product Directory 4.0” as the online database 
to promote green products and encourage 
consumers to embrace green choices. 

As efforts to protect the environment will be 
successful only with contributions from all relevant 
factors, PTT would like to urge you to opt for green 
choices. Let’s save the Earth for our children and 
grandchildren!

GR
EE

N 
CH

AN
NE

L



1110

PT
T 

BI
ZW

AY
 V

ol
.7

 IS
SU

E 
2

PT
T 

BI
ZW

AY
 V

ol
.7

 IS
SU

E 
2

You may have already heard about No Gift 
Policy. It has been mentioned quite often, particularly  
during the 2018 New Year celebration period. Not only  
government agencies but also many business  
organizations have lately announced their “No  
Gift Policy” to comply with one of the government’s  
anti-corruption guideline, which was declared on 
the International Anti-Corruption Day. Dedicated to  
anti-graft causes, this special day falls on December 
9 every year. 

PTT is proud that in 2015, PTT was the prototype 
company of Thailand to announce its “No Gift Policy” 
and has concretely enforced this policy since 2016. 
PTT announced Guidelines for Receiving and  

Offering Gifts, Hospitality, or Other Benefits to ensure 
tangible implementation. When PTT members cannot 
avoid those gifts or are unable to return them, they 
must report what they have received and handed 
over the items to relevant unit to arrange for donations 
or charity use. Applying IT technology, PTT has 
already created a channel for employees to report 
gifts, assets or benefits they have received via PTT 
Intranet system. 

ปัจจบุนัท่านผูถ้อืหุน้คงได้ยนิภาคส่วนต่างๆ กล่าวค�าว่า 
No Gift Policy อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ของปี 2561 ทีผ่่านมา หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ พร้อมใจกันขานรับ “นโยบาย 
งดรับของขวัญ” หรือ “No Gift Policy” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แนวทางต่อต้านคอร์รัปชันตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ใน
วนัต่อต้านคอร์รปัชนัสากล (International Anti-Corruption 
Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี

ในส่วนของ ปตท. นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจที่อาจ
กล่าวได้ว่า ปตท. เป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทย
ที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
โดย ปตท. ได้ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ตั้งแต่ 
ปี 2558 และในปี 2559 ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัเิรือ่งการ

ไม่ใช่เพยีงกระแส แต่แปรเปลีย่น
เป็นวฒันธรรมองค์กร

is not a Trend, but Corporate 
Culture at PTT

รบั-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ก�าหนด
ขั้นตอนตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากนี้เพื่อให้สนองตอบต่อทิศทางการด�าเนินงาน 
ในปัจจบุนั ปตท. ได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ 
เป็นกลไกหนึ่งในการก�ากับดูแลนโยบายดังกล่าว โดย 
จดัท�าช่องทางการรายงานการรบัของขวญั ทรพัย์สนิ หรอื
ผลประโยชน์อืน่ใดของบคุลากรในระบบ PTT Intranet เพือ่
ให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องรับและ
ไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าว
มายงัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบเพือ่รวบรวมและน�าไปบรจิาค
เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป

ตัง้แต่มกีารประกาศนโยบาย No Gift Policy เป็นต้นมา 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
ทั้งในส่วนของการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 
ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์ การ
สมัมนา และการสร้างบรรยากาศในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีผู้น�าของขวัญมามอบให้ และ
บุคลากรไม่สามารถปฏิเสธหรือไม่สามารถส่งคืนได้ ซึ่ง
จะรวบรวมน�าไปมอบเพื่อช่วยเหลือสังคมนั้น ที่ผ่านมา 
ปตท. ได้จัดกิจกรรมน�าสิ่งของที่บุคลากรได้รับมา เช่น 
กระเช้าของขวัญ ชุดเครื่องเขียน กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 
ไปบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิ
กระจกเงา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรได้เสียสละและมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม
อีกทางหนึ่งด้วย

After PTT announced its No Gift Policy, all  
employees have strictly complied with it. Today, 
No Gift Policy has already been a part of the PTT 
corporate culture. The stance is also communicated 
to all stakeholders via letters, PR boards, seminars 
and constant internal practice. In some stances, 
employees cannot refuse or return gifts. But they 
will hand over gifts such as gift baskets, stationery, 
and luggage bags for charity use. To date, PTT 
has already donated these gifts to many worthy 
organizations. Among them are the Mirror 
Foundation, the Baan Nokkamin Foundation, and 
the Bangkok School for the Blind. The donations,  
participated by PTT employees, have encouraged its 
employees to sacrifice and give back to the society.

ปตท. เป็นองค์กรต้นแบบท่ีได้ประกาศ

ใช้นโยบาย No Gift Policy ตั้งแต ่

ปี 2558 และประกาศใช้แนวปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559

In 2015, PTT was the prototype company of Thailand to announce 

its “No Gift Policy” and has concretely enforced this policy since 2016.
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กรกฎาคม 2559 ปตท. ปั้นทีมสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่
ภายใต้ชือ่ “Express Solutions” หรอื “ExpresSo” ซึง่มาจาก
ความต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
(Express) โดยมี “กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)” หัวหน้าทีม 
ได้มาเปิดเผยถึงที่มาที่ไปและแนวทางการท�างานของทีม 
ExpresSo

 ExpresSo มีใครอยู่ในทีมบ้าง และมีแนวทาง
การท�างานอย่างไร

ด้วยเป้าหมายของทีม ExpresSo คือ หาธุรกิจใหม่ให ้
ปตท. การก่อตั้งทีมนี้จึงเลือกพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
จากหลากหลายหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็น
คนที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกครึ่งหนึ่งมีความ
สามารถด้านบริหารธุรกิจ และใช้หลัก Design Thinking 
(กระบวนการคดิเชงิออกแบบ) กบั Lean Startup (การสร้าง 
สตาร์ตอัปโดยให้ความส�าคัญกับคุณค่าที่ผู ้ใช้จะได้รับ 
และมุ่งลดขั้นตอนที่จะท�าให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์) มาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือทดลองแนวคิดในการ
สร้างธุรกิจใหม่

In July 2016, PTT set up “Express Solutions” or  
“ExpresSo” as a team to create innovations in the express 
way. Heading this team is “Kaweewut Temphuwapat  
(Tong)”. Now, let’s hear what he has to say about  
his team’s mission and approach. 

 Who are in ExpresSo? What is the team’s work 
approach?

ExpresSo has the mission to explore new business 
opportunities for PTT. So, when we formed the team, 
we recruited new-generation people from various 
units of the firm. Half of ExpresSo team members 
have had engineering background while the rest have  
demonstrated business-administration talents. We have 
pursued our mission via Design Thinking and Lean 
Startup which focuses on value delivery, streamlined 
process and most efficient use of resources. We have 
seriously implemented such approach to test new 
business ideas. 

 How have you led your team that is full of 
new-generation people? 

I give them autonomy. People in my team can 
think and work independently. I have encouraged 
them to think fast, decide fast and act fast so that 
they can learn from success and failure. These 
will increase learning curve in PTT. Everyone in my  
team can fully express their opinions.

“Innovations are new things. Assumptions do not 
have clear proofs; therefore, we need to embrace  
‘lean’ and ‘agile’ elements in our Design Thinking  
process. It’s a fast way to validate ideas and users.  
We have used Design Process right from our Day 1.  
So, ExpresSo is practically about testing a startup 
project.”

Take a Close Look at the 
Innovation-Building Team!

ExpresSo has the mission to explore 

new business opportunities for PTT. So, 

when we formed the team, we recruited 

new-generation people from various units 

of the firm. Half of ExpresSo team members 

have had engineering background while 

the rest have demonstrated business-

administration talents.

เปิดมุมมองความคิด 
ทีมสร้างนวัตกรรม

ที่มา  : ดัดแปลงจากบทสัมภาษณ์ใน Techsauce
Source : Rewritten from an interview in Techsauce

เป้าหมายของทมี  ExpresSo  คอื  หาธรุกจิใหม่ 

ให้ ปตท. การก่อตั้งทีมนี้จึงเลือกพนักงาน

ที่เป็นคนรุ่นใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน

ในบริษัทฯ ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีความรู ้

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกครึ่งหนึ่งมีความ

สามารถด้านบรหิารธรุกจิ

คณุกววีฒุ ิเตม็ภวูภทัร
Mr. Kaweewut Temphuwapat

สมาชกิทมี ExpresSo ของ ปตท.
PTT ExpresSo Team Members

 What are ExpresSo’s key responsibilities?

ExpresSo’s responsibility has two parts, which 
conjointly work.

“We have Venture Builder (VB) and Venture Capital 
(VC). VB is in charge of exploring business opportunities 
and coming up with new business projects. Each project 
is launched to solve a big problem. VC, meanwhile, 
is responsible for finding technological solution to the 
problem through investments and networking. VB and 
VC need to work very closely. We have tried to deliver 
many proofs of concept fast.” 

 Do you think your team has already achieved  
the goal yet?

“No, I think we are still far from it. But in our efforts, 
we have always embraced the Think Big, Start Small 
concept. This means we will pursue great vision and 
imagination. We won’t let them end at just our meetings. 
We need to have the courage to go ahead. But when 
we act on our ideas, we start small. We have arranged 
a small experiment and we have done that real fast. 
Several minor mistakes will lead to one big success.” 

In the Digital Age, there are plenty of uncertainties 
and the situation has changed so rapidly. This  
explains why “acting fast” is crucial to secure business 
advantages. So, organizations in the new age cannot 
miss this point. 

 คนรุ ่นใหม่แบบนี้ต ้องบริหารงานอย่างไร 
ในฐานะหัวหน้าทีม

ใช้วิธีการบริหารทีมแบบ Autonomy คือ ให้ทีมคิดและ 
ท�าอย่างมีอิสระ มุ่งให้สมาชิกคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ลงมือท�า
เร็ว เพื่อเรียนรู้ Failure และ Success โดยเร็ว เพื่อสร้าง 
Learning Curve ให้องค์กร และทกุคนในทมีสามารถแสดง
ความเห็นกันได้เต็มที่

“Innovation ที่เป็นของใหม่ Assumption ต่างๆ จะ
ไม่มีอะไรชัดเจน ดังนั้นเราจึงน�าเรื่อง Lean/Agile เข้ามา 
จับ Design Thinking ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเน้น Validate กับ  
User ให้เร็วก่อน โดยเราใช้ Design Process ตั้งแต่วันแรก  
จึงเหมือนการท�าสตาร์ตอัปโปรเจกต์ภายในองค์กรตั้งแต่ 
วันแรก”

 ExpresSo มีงานหลักๆ อะไรบ้าง 

ExpresSo แบ่งออกเป็นสองส่วนทีท่�างานสอดประสานกนั
“เรามี Venture Builder (VB) และ Venture Capital  

(VC) ท�างานร่วมกัน  โดย VB คือคนที่ท�าโครงการใหม่ๆ  
หาโอกาสในการท�าธุรกิจ โดยเริ่มจากหาปัญหาที่ใหญ่  
ส่วน VC คือคนที่ไปเสาะหาเทคโนโลยีมาเพื่อแก้ปัญหานั้น 
ผ่านการลงทุนและเครือข่าย เป็นสองอย่างที่ต้องท�างาน 
ร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ โดยเราพยายามท�า Proof of Concept  
ให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว”

 ทีผ่่านมาคิดว่าท�างานประสบความส�าเรจ็แล้ว
หรอืยงั 

“ผมว่าเรายงัห่างไกลค�าว่าส�าเรจ็นะครบั แต่มคีอนเซป็ต์
หนึ่งที่เราใช้ตลอดในการท�างานตรงนี้คือ Think Big, Start 
Small มองอะไรใหญ่ได้ มองไปให้ไกล มีจินตนาการ แต่ 
เราจะคิด จะพูดคุย ประชุมกันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมี 
ความกล้าที่จะลงมือท�าด้วย ไม่ต้องท�าใหญ่ ท�าเล็กๆ  
ทดลองเล็กๆ แต่ท�าอย่างรวดเร็ว ผิดเล็กๆ หลายๆ ครั้ง  
เพื่อความส�าเร็จที่ใหญ่ในภายหลัง”

ในโลกยคุดจิทิลัทีอ่ะไรๆ กไ็ม่แน่นอน เปลีย่นแปลง
รวดเร็ว “ความเร็ว” ในการตัดสินใจคือความได้เปรียบ
ทางธุรกิจที่องค์กรยุคใหม่ต้องสร้างขึ้นมา
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Sitting on a bend of the Chao Phraya 
River, “Bang Kachao” is shaped like the 
pig’s stomach. Because it is located inside 
Samut Prakan’s Phra Pradaeng district, this 
place proves so popular among cyclists and  
nature lovers who cannot travel far away 
from Bangkok. Time Asia Magazine, in 2006, 
named Bang Kachao the Best Urban Oasis. 

Bang Kachao spans over more than 
4,744 acres of green land and features  
several attractions. There are cycling routes 
for tourists to get close to and study the nature at the  
Sri Nakhon Khuean Khan Park, on top of the Bang Namphueng 
Market, the House of Herbal Incense Sticks, temples, forest 
park and food orchards inside Bang Kachao. 

Inspired by His Majesty King Bhumibol Adulyadej, 
PTT Group has recognized the value and importance 
of Bang Kachao. It has thus implemented the “Water, 
Forest, and Khung Bang Kachao Conservation Project” 
based on the King’s Sufficiency Economy Philosophy.  
This project pursues development in four aspects  
namely environmental development, quality-of-life 
development, local-economy development and human  

“บางกะเจ้า” มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็น
คุ้งน�้าส่วนหนึ่งของแม่น�้าเจ้าพระยา ในเขตอ�าเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่นิยม 
อย่างมากของสิงห์นักปั่นและนักท่องเที่ยวที่อยาก 
ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ไม่มีเวลาไปไหนไกลๆ ปี 2549  
นิตยสารไทม์เอเชียยกย่องให้เป็น “ปอดกลางเมือง 
ที่ดีที่สุดของเอเชีย (The Best Urban Oasis)”

ปอดแห่งมหานครนี้ไม่เพียงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ 
สีเขียวราว 12,000 ไร่ แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว 
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการปั ่นศึกษา
ธรรมชาติที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน�้าผึ้ง 
บ้านธูปหอมสมุนไพร จุดชมหิ่งห้อย วัดวาอาราม 
รวมถึงสวนป่าและสวนผลไม้ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 และตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของ
พืน้ทีคุ่ง้บางกะเจ้า กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง “โครงการ
รักษ์น�้า รักษ์ป่า รักษ์คุ ้งบางกะเจ้า” ตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ผ่านการพัฒนารวม 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านการพฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่ และด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การมีส ่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วนใน รูปแบบ Social Collaboration

ออกไปกอดธรรมชาติกันที่ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย

หากตั้งใจไปปั ่นควรแต่งกายให้รัดกุม สวมรองเท้า 

ทีเ่ดนิสบาย ต้องไม่ลมืหมวก แว่นตากนัแดด ส่วนการเดนิทาง 

ที่ง่ายที่สุด BTS : ลงสถานีบางนา แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ 

รับจ้างไปยังวัดบางนานอก เพื่อข้ามเรือต่อไปยังท่าน�้า

วัดบางน�้าผึ้งนอกเข้าสู่คุ้งบางกะเจ้า

รถโดยสารประจ�าทาง นั่งรถเมล์สาย 6, 35, 82, 138  

และ 506 ไปยังท่าน�้าพระประแดง จากนั้นต่อรถสองแถว 

สายตลาดบางน�้าผึ้งไปจุดต่างๆ ของคุ้งบางกะเจ้าได้เลย

รถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสุขสวัสดิ์-พระประแดง ตรงไป

จนถึงท่าน�้าฯ เลี้ยวซ้าย (บังคับเลี้ยว) เข้าถนนเพชรหึงษ์-

บางกอบวั ตรงไปข้ามสะพานคลองลดัโพธิ ์เข้าสูคุ่ง้บางกะเจ้า 

มป้ีายบอกตลอดทาง หรอืปักหมดุ https://www.google.

co.th/maps/dir/13.697322,100.564346

Embrace Nature at “Bang Kachao”: 
Asia’s Best Urban Oasis

“คุ้งบางกะเจ้า” Tr      vel 
        Guide

r esou rce  deve lopmen t 
through Social Collaboration.

If you have free time, 
don’t forget to check out 
Bang Kachao. With its appeal 
second to none, Bang Kachao 
is a really perfect destination 
for a leisure day. If you yearn 
for crisp air, you are strongly 
recommended to rush to the 
arm of the nature at Bang 
Kachao. 

เช่นนั้นแล้วลองหาวัน
ว่างๆ ไปเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า 
ดนูะคะ  เสน่ห์ของทีน่ีไ่ม่เป็น 
สองรองใคร หากอยาก
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในวัน
พักผ่อนแบบสบายๆ ต้อง
รีบออกไปกอดธรรมชาติ 
ที่คุ ้งบางกะเจ้าให้แน่นๆ 
แล้วละค่ะ

ทอดแหหาปลา วิถีประมงพื้นบ้าน
Throwing a fishing net, a local fishing technique

สะพานเขื่อนขันธ์มรรคา
Khuean Khan Mankha Bridge

เส้นทางการปั่นจักรยานอันร่มรื่นภายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
Cycling routes along lush areas at Sri Nakhon Khuean Khan Park

สะพานภูมิพล
Bhumibol Bridge

หอดูนก
Bird-Watching Tower

บ้านธูปหอมสมุนไพร
House of Herbal Incense 

Stick (Ban Thoop Hom)

คุ้งบางกะเจ้า
Khung Bang Kachao

ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
Bang Namphueng Floating Market



ลูกค้า / CUSTOMERS
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า  

โดยผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทีม่คีณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล ด้วยราคา

เป็นธรรม 

Ensuring customer satisfaction and loyalty 

by delivering world-class quality products 

and services at fair prices

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 

คู่ค้า / BUSINESS 
PARTNERS
ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของความ 

เป็นธรรม มุง่สร้างความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

ในระยะยาว

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 ด�าเนินธุรกิจที่มีการ

บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

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
ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง 

ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้ 

เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

Operating profitable business that leads 

to sustainable growth while generating 

optimum returns

พนกังาน / EMPLOYEES
สนบัสนุนการพฒันาความสามารถการท�างาน

ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจใน

คณุภาพชวิีตการท�างานของพนกังานทดัเทยีม

บริษัทชั้นน�า เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

Promoting capability building professionally 

and ensuring  employees’ well-being is on 

the level with other leading companies

วิสัยทัศน์ (VISION)
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า

Thai Premier Multinational 

Energy Company

พันธกิจ (MISSION)
ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ

ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

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

PTT GROUP : Vision & Mission

• บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตจาก

เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไปถึง 50% ปราศจากสารคลอรีน และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ท�าจากถั่วเหลือง

•  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.

ติดตามข้อมูล

ข่าวสารของ

ปตท. ได้ทาง

ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์

Scan this QR Code to get 

PTT updated information.


