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สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ เจอกันฉบับนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  
ปีนี้ฝนตกมากกว่าทุกปี จึงขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง 
ที่ส�าคัญอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อน
ออกรถนะครับ ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอเริ่มต้นด้วยการแจ้ง
ข่าวดีให้ท่านผู้ถอืหุน้ทราบว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2 ของ ปตท. 
ดีขึ้นจากไตรมาสแรก โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ 
Quarterly Focus ครับ

ส�าหรับวันที ่6 กนัยายนของทกุปีเป็นวนัต่อต้านคอร์รปัชันแห่งชาติ 
ทุกภาคส่วนจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งม่ัน
ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น ผมจึงขอ
เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย และส�าหรับ ปตท. เรามุ่งม่ัน 
ในการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ซ่ึงนอกจากภารกิจของการเป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลศิ และสร้างความมัน่คงทางพลงังานควบคูก่บัการสร้าง
มลูค่าเพิม่ต่อยอดธุรกจิแล้ว เรายงัมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิบนหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรท่ีย่ังยืนและเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทยครับ

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ส่งเสริมการด�าเนินงานบนพื้นฐานของ 
การปลกูฝังให้พนกังานรกัองค์กร รกัประเทศชาตเิหมอืนบ้านทีเ่ราเป็น
เจ้าของ ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ แต่จะช่วยกันปรับปรุง 
ซ่อมแซม และดูแลให้ดี สวยงาม น่าอยู่ เพื่อองค์กรแข็งแรง ประเทศ
แข็งแกร่ง เจริญรุ่งเรือง เป็นที่เชื่อมั่น เชื่อถือ น่าภาคภูมิใจ เพื่อพวก
เราจะอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีความสุข เพราะผมเชื่อว่าองค์กรจะเก่ง
และดีได้ ก็ด้วยจิตส�านึกของคนในองค์กรครับ

สุดท้ายนี้ ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน 
ต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงต้นเดือน
ธันวาคมที่สามารถเข้าร่วมได้ คือวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล แล้วมา
ร่วมแสดงพลังกันนะครับ

Greetings to all our shareholders krub! In this issue we 
meet during rainy season. We have seen more rain than we 
did last year, so I would like to remind you to be careful on the 
roads, do not forget to check your cars’ engines, and always 
fasten your seatbelts before setting off. In this newsletter  
I would like to start with good news: our performance in the 
second quarter was better than the first quarter. You can find 
more information in the Quarterly Focus.

National anti-corruption day falls on September 6 of 
every year. All public and private agencies have activities to 
express their determination to join forces in fighting against 
corruption of any kind. To this end, I would like to invite all 
of you to fight against corruption so that an anti-corruption 
attitude becomes part of Thai culture. We at PTT have always 
been determined to be a transparent company. This means 
that apart from being a high performance organization, 
securing national energy, while creating value addition to our 
businesses, we also perform with good corporate governance, 
as we wish to become a pride and sustainable company for 
Thai people.

PTT supports our staff to operate and conduct their 
daily operations with the same type of love towards their 
company and their country as they have for their homes, so 
that corruption of any kind does not occur. PTT staff, 
therefore, help take care, fix and improve of their company 
and their country so that they are strong, prosperous and are 
trusted and seen as a source of pride by everyone. To this 
end, our home, PTT, is a warm and happy one, because I 
believe that in order to create a good and decent company, 
it needs to be conscious of everyone in the company.

Lastly, for our shareholders who are unable to join 
National Anti-corruption Day, you may be able to join 
International Anti-corruption Day, which is held in early 
December. Let’s power up to fight against corruption krub!
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FIRST HALF OF 2016 COMPARED 
WITH FIRST HALF OF 2015

ผลการดำาเนินงานครึ่งแรกของปี 2559 
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558

ช่วงครึ่งแรกของปี 2559 (1H/2559) ปตท. และบริษัทย่อย
มีรายได้จากการขายจ�านวน 807,387 ล้านบาท ลดลง 

243,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2558 
(1H/2558) มาจากปัจจยัทางด้านราคา โดยราคาขายเฉลีย่ของผลิตภัณฑ์
ปรับลดลงอย่างมากตามราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ย โดยราคาน�้ามันดิบ
ดูไบเฉลี่ยใน 1H/2559 อยู่ท่ี 36.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 
ถึงร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับ 56.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 
1H/2558 ส่งผลให้ทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้จากการขายลดลง โดยลดลง
มากในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ ธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่น โดยใน 1H/2559 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ�านวน 
153,494 ล้านบาท ลดลง 4,624 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบ
ครึ่งปีแรกของปีก่อน ถึงแม้ว่าธุรกิจก๊าซจะมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น
จากต้นทุนก๊าซท่ีอ้างอิงราคาน�้ามันเตาย้อนหลังได้ปรับลดลง รวมถึง
ธุรกิจน�้ามันและการค้าระหว่างประเทศท่ีมีก�าไรจากสต็อกน�้ามันและ
การขายคอนเดนเสทในประเทศก็ตาม

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ�านวน 
1,704 ล้านบาท ลดลง 2,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.6 จาก 
4,324 ล้านบาท ในช่วง 1H/2558 โดยหลักมาจากการรับรู้ผล 
การด�าเนินงานจาก SPRC และ BCP จ�านวน 2,803 ล้านบาท ใน 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีง่วดนีไ้ม่ได้รบัรูผ้ลการด�าเนินงานดงักล่าว 
(ปตท. ได้ขาย BCP เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 และลดสัดส่วน 
การลงทุนใน SPRC เหลือเพียงร้อยละ 5.41 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558)   

the first half of 2016 (1H/2016), sales revenue of PTT 
and its subsidiaries was Baht 807,387 million, 

decreasing by Baht 243,969 million or 23.2% from the first 
half of 2015 (1H/2015) mainly due to the drop in average 
selling prices following a sharply decline in average Dubai 
crude oil price, where average Dubai crude price in 1H/2016 
was US$ 36.8 per barrel decreased by 35.0% compared with 
US$ 56.6 per barrel prior year, led to the decrease in sales 
revenue in all businesses, especially trading business as well 
as petrochemical and refining business. Hence, EBITDA of 
PTT and subsidiaries was Baht 153,494 million, decreasing by 
Baht 4,624 million or 2.9% compared with 1H/2015, even 
though, gas business had improved performance from lower 
feed cost in relation to the time lag of the decline in fuel oil 
price, as well as oil and trading business which had stock gain 
and sales of domestic condensate.

In 1H/2016, the share of net income from investments in 
joint ventures and associates was Baht 1,704 million, 
decreasing by Baht 2,620 million or 60.6% from Baht 4,324 
million in 1H/2015 mainly from the recognition of 
performance of SPRC and BCP amounting to Baht 2,803 
million in prior year, while there was no such recognition in 
this period (PTT sold its investment in BCP on April 30, 2015 
and decreased its shareholdings in SPRC to 5.4% on 
December 3, 2015)
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ปตท. และบริษัทย่อย มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ลดลง 
9,082 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.5 จาก 72,835 ล้านบาท ใน 
1H/2558 เป็น 63,753 ล้านบาท  โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. ที่มีการ
ปรับปริมาณส�ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นและได้ส�ารองด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อไตรมาส 3 ของปี 
2558 นอกจากนั้นยังมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,101 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 3,449 ล้านบาท จาก 1H/2558 โดยหลักมาจากผลกระทบ
ของเงินบาทที่แข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้
บริษัทโดยส่วนใหญ่มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
(Unrealized Gain) จากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ ขณะที่ปตท.มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จากเงินกู้สกุลเยน ที่ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน นอกจากนั้นใน 1H/2559 มีขาดทุน
จากตราสารอนุพันธ์ 4,987 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,247 ล้านบาท  
โดยหลักเพิ่มขึ้นจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน�้ามัน รวมทั้ง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ ปตท.สผ. รวมถึง  
ใน 1H/2558 มีก�าไร (สุทธิ) จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนจ�านวน 3,096 
ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน BCP (บริษัทร่วม
ของ ปตท.) และ IRPC มีรายได้จากการรับคืนหนี้สูญเงินให้กู้ยืม  
ในขณะที่ ในงวดนี้ไม่มีรายการที่ไม่ใช่ผลด�าเนินงานปกติดังกล่าว

ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ลดลง 1,730 ล้านบาท จาก 
12,440 ล้านบาทเหลือ 10,710 ล้านบาทใน 1H/2559 โดยหลัก 
มาจาก ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่
แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และ IRPC จากการบันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมและจากการ 
ปิดกิจการบริษัทย่อย แม้ว่า ปตท. มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ใน 1H/2559 ปตท. และบริษัทย่อย 
มีก�าไรสุทธิ 48,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,218 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
4.8 จาก 46,330 ล้านบาท ใน 1H/2558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 2,152,472 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,028,722 ล้านบาท 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,123,750 ล้านบาท

Depreciation and amortization expenses 
decreased by Baht 9,082 million or 12.5% from Baht 
72,835 million in 1H/2015 to Baht 63,753 million mainly 
due to the increase in petroleum reserve and the recognition 
of loss on impairment of exploration and production assets 
of PTTEP in the third quarter of 2015. Moreover, there was 
gain on foreign exchange rate of Baht 2,101 million, increasing 
by Baht 3,449 million from 1H/2015 mainly resulted from the 
effect of Thai Baht appreciation against US Dollar. Therefore, 
many affiliates within PTT Group had unrealized gain on 
foreign exchange from foreign currencies debts. Nonetheless, 
loss on foreign exchange of PTT increased mainly due to 
Japanese Yen outstanding loans caused by Thai Baht 
depreciated against Japanese Yen. Furthermore, loss on 
derivatives in 1H/2016 was Baht 4,987 million, increasing by 
Baht 3,247 million compared with 1H/2015 mainly from 
PTTEP’s oil price hedging derivative contracts and foreign 
exchange forward  contracts. In addition, in 1H/2015, gain on 
disposal of investment was Baht 3,096 million primarily from 
disposal of investment in BCP (an associate of PTT) and IRPC 
had revenue from reversal of doubtful account, while there 
were no such recognition in 1H/2016.

PTT and its subsidiaries’ corporate income taxes 
decreased by Baht 1,730 million or 13.9% from Baht 12,440 
million in 1H/2015 to Baht 10,710 million in 1H/2016 mainly 
from the effect of Thai Baht appreciation against US Dollar of 
PTTEP and IRPC recognized deferred tax assets from loss 
carry forward and the dissolution of its subsidiaries, even 
though corporate income taxes of PTT increased from better 
performance resulting in the net income for PTT and its 
subsidiaries in 1H/2016 of Baht 48,548 million, increased by 
Baht 2,218 million or 4.8% from Baht 46,330 million in 
1H/2015.

As of June 30, 2016, PTT and its subsidiaries’ total assets 
were Baht 2,152,472 million. Total liabilities were Baht 
1,028,722 million, and total equity was Baht 1,123,750 
million.
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
Statements of Financial Position (Unit: Million Baht)

โครงสร้างรายได้ครึ่งแรกของปี 2559
Revenue for 1H/2016  

โครงสร้างกำาไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2559
Net Income for 1H/2016 

P&R

P&R

PTTEP

Others
Others

PTT - Oil,
PTT - Trading

PTTEP

PTT

PTT-Gas 807,387  
ล้านบาท/Million Baht

48,548  
ล้านบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2558/31 December 2015 30 มิถุนายน 2559/30 June 2016

PP&E
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

PP&E
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

346,725 356,032

632,833 612,467

453,476 416,255

332,977 313,306

375,617 376,738

1,087,687 1,123,7501,118,677 1,106,396

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

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

Other Liabilities
หนี้สินอื่นๆ

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

เงินกู้ยืมระยะยาว
(รวมเงินกู้ระยะยาวถึงก�าหนดช�าระ

ภายใน 1 ปี)

Total Shareholders’ Equity
ส่วนชองผู้ถือหุ้น

Other Current Assets
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Other Current Assets
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

ผลการดำาเนินงาน Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries

1  ก�าไรสุทธิรวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า อาทิเช่น 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
 

  2556/2013 2557/2014 2558/2015 1H 2559/2016 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,842,408 2,605,062 2,026,912 807,387 
Sales & Services (MM Baht) 

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 93,091 58,678 19,936 48,548 
Net Income (MM Baht) 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 32.52 20.34 6.73 16.74 
Earnings per Share (Baht per Share) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น1 (ร้อยละ) 14.46 8.69 2.89 3.10 
ROE*1 (%) 

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 3.28 2.6 1.52 8.27 
Net Profit Margin* (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม1 (ร้อยละ) 5.41 3.02 1.39 1.40 
ROA*1 (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00 11.00 10.00 6.00 
Dividend per Share (Baht per Share) 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 238.88 239.22 244.07 255.56 
Book Value (Baht per Share) 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น) 286 324 244 313 
Share Price at the End of Period  (Baht per Share)    

2,173,996
ล้านบาท/Million Baht

2,152,472
ล้านบาท/Million Baht



FAIR OPERATING PRACTICES

การดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับเป็น
หัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน ปตท. จึงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โดยก�าหนดให้เป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่ 
ส่งเสรมิกจิกรรมและการด�าเนนิงานอย่างมจีริยธรรม ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อก�าหนดที่ถือปฏิบัติ
ต่างๆ 

บุคลากร ปตท. ทุกระดับต้องลงนามรับทราบและท�าความ
เข้าใจหลักการขั้นพ้ืนฐานตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ และถือเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการ
จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติใน
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน 
เช่น คู่มือ CG ฉบับการ์ตูน, ระบบ E-Learning, เกม, 
อินทราเน็ต เป็นต้น พนักงานจึงมีช่องทางท่ีหลากหลาย
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเหตุการณ์จ�าลองต่างๆ ทั้งนี้
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิเป็นหนึง่ใน competency 
ของพนักงานท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมิน 
ผลงานประจ�าปีด้วย

ปตท. จัดท�าข้อก�าหนดบริษัทว่าด้วย การร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการเกดิทจุรติ ทีก่�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัิ
เรือ่งร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการทจุรติต่อหน้าที ่(Whistleblowing) 
อีกท้ังมีมาตรการคุ ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ร ้องเรียน 
หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วย ส�าหรับบุคคลภายนอก 
ปตท. รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 1365)  
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางพิเศษ PTT Voice หากพบเห็น
การฝ่าฝืนหรือการกระท�าทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่
ส�านักตรวจสอบภายในเพื่อด�าเนินการต่อไป 

ปตท. ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ก�าหนดนโยบายความ
เป็นกลางทางการเมือง มีความโปร่งใสในการให้เงินบริจาคและเงิน 
สนับสนุนตามที่ก�าหนดในมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการสื่อความ 
ไปยงัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีม้กีารก�าหนดบทบาท 
คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลการควบคุมภายใน จัดท�ารายงานทางการเงิน ก�ากับดูแลการ 

ปฏิบัติตามมาตรการต ่อต ้านการ
คอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและ 
การควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานผล
การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  

stakeholders’ trust is at the 
heart of a sustainable business 

operation.  At PTT, a fair operating practice is an element of 
our organizational governance principles for the sustainability 
of the PTT Group. The organizational governance ensures 
that all business activities and operations are carried out with 
ethics, transparency, and in compliance with the law and 
regulations.

PTT personnel at all levels must sign a document to 
declare their acknowledgement and understanding on the 
general principles of corporate governance, according to 

ปตท. อย่างสม�่าเสมอ, คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่
ก�าหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ 
ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน การประเมินความเส่ียงและทบทวนมาตรการให้เพียงพอ
เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)
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ปตท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำาเจตนารมณ์ สร้างประเทศไทย
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

14 มีนาคม 2559 พิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการ
สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย เป็นการลงนามระหว่าง 
ปตท. กับผู้ร่วมเสนอราคา 5 ราย และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ ปตท. ใน
การเป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำาเนินงาน
ตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล รวมถึง 
การมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
นับเป็นโครงการแรกท่ีมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมของ 
งบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2559 เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมเสนอราคาว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวม
ทั้งจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการท่ีสำาคัญในทุกกระบวนการอย่าง
โปร่งใส

the ‘Corporate Governance, Ethical Standards and Code 
of Business Ethics’ handbook. Those principles are held as 
disciplines that must be strictly followed. There have been 
a variety of activities to help staff practice according to 
corporate governance and anti-corruption policies such as 
the ‘CG handbook’ (comic version), e-learning system, games, 
and the intranet. PTT staff also have different channels for 
self-learning through many scenarios. Furthermore, business 
ethics are important in PTT staff members’ career paths and 
annual performance evaluations.

PTT has set a company rule of compliant filing and 
corruption clue reporting. It is a set of regulations and 
practice guidelines on filing complaints and reporting clues 
on wrong-doings (whistleblowing.) There are also measures 
on protection and fair treatment for those who file the 
complaints or co-operate on providing information. For 
stakeholders outside the company, the channels to file 
their complaint or provide clues on fraud or corruption are 
the customer contact center (1365), or by e-mail to the 
corporate communication department, office of president 
and corporate secretary, investor relations department, and 
special channel PTT Voice. All complaints and information 
will be sent directly to office of corporate audit.

PTT signed Integrity Pact, showing its determination to 
build a clean, corruption-free country

March 14, 2016, the Integrity Pact signing ceremony 
of PTT’s Wangnoi gas compressor station project 
between PTT and the five bidders, along with high-
qualified observers from public and private entities, was 
held to highlight PTT’s determination to be a business 
operator that follows good governance principles, and 
the government’s anti-corruption policy, while declaring 
that the company had managed its procurement with 
transparency. This was the very first project of the 2016 
budgeting year. A pact signed to vow the procurement 
process would be done with integrity, no bribery or 
conflict of interests, and that important information of 
all procurement processes would be disclosed.

PTT fights against all kinds 
of corruption. PTT has set up 
policies, which are communicated 
to our stakeholders regarding our 
political neutrality and transparency when making donations 
to any organizations or sponsoring any activities. We have 
also set up roles and responsibilities for the company’s 
committees. For example, the audit committee is responsible 
for internal auditing, financial reporting, and controlling 
all the practices to follow anti-corruption measures, while 
checking internal audit measures and reporting audit 
results to PTT committee regularly. Corporate governance 
committee is responsible for setting and revisiting anti-
corruption policy, providing suggestions, monitoring, and 
evaluating the company’s performance on anti-corruption. 
Enterprise risk management committee is responsible for 
controlling and supporting the company to manage risks on 
anti-corruption, to assess risks, and to review the measures 
so that they are sufficient and appropriate. Furthermore, 
PTT is also a certified member of Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption, supported by 
government agencies and the Office of the National Anti-
Corruption Commission.
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ปัจจุบันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานให้ความสนใจ
และร่วมปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอย่างเข้มข้น 

จากรัฐบาล โดยเห็นได้จากการก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ที่ก�าลังเข้าสู่ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายคือ ได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) จากองค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ทั้งนี ้ CPI เป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ  
ในสายตาชาวโลก และในปี 2558 พบว่าประเทศไทยได้ผลคะแนนที่ร้อยละ 38 ถือ
เป็นอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ

ปตท. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด 
และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ด�าเนิน
มาตรการและกิจกรรมเพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรโปร่งใส มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่าง
จริงจังในทุกส่วนขององค์กร เช่น การประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
นโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึงการได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นอกจากน้ี  
ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างจิตส�านึกและค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับ 
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกัน 
ด�าเนินงานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต และคอยสอดส่องป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชันตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

จากการด�าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ล่าสุด 
ปตท. ได้ร่วมสร้างการรับรู ้ภาพลักษณ์การด�าเนินงานอย่าง
โปร่งใสในระดับนานาชาติ ด้วยการเป็น 1 ใน 3 บริษัทไทยที่
ติดอันดับความโปร่งใสใน 25 อันดับสูงสุดของบริษัท 100 แห่ง 
ที่เติบโตเร็วที่สุดจากประเทศเศรษฐกิจใหม่ 15 ประเทศ ที่ไม่เพียง 
แต่ท�าธุรกิจในประเทศตนเอง แต่ยังออกไปท�าธุรกิจนอกประเทศ 
185 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) โดย ปตท. ได้อันดับที่ 22 และ 
ปตท. ยังคงมีเจตนารมณ์ที ่จะร่วมพัฒนาเครือข่ายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมสีขาวอย่างแท้จริง
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, anti-corruption is a 
topic in the spotlight 

and many organizations and companies are taking 
action to tackle corruption. 

Joining force is the government that strongly 
supports these actions, while highlighting anti-corruption 

as a national strategy for preventing and suppressing 
corruption of any kind. The national anti-corruption strategy 

has entered its 3rd phase (B.E. 2560-2564) with a goal to 
gain a Corruption Perception Index (CPI) score of no less than 

50% by Transparency International. CPI is a tool to reflect the 
corruption problems of participating countries according to the 

perception of other countries. Last year, Thailand’s score was 
38%, and ranked 76th out of 168 countries worldwide.

PTT has realized the importance of taking action to tackle 
corruption. PTT is ready to be a part in attaining the national goal 

by setting up measures and activities to enhance the transparency 
of PTT, while taking serious action in every step of our day-to-day 

operations to prevent corruption. Those actions have included the 
announcement of the anti-corruption policy, ‘no gift’ policy, and 

participation in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC). There have also been continued activities to 

provide knowledge, create conscientious and build values, for PTT staff and 
other related parties, so that everyone works with integrity and ethics, while 

helping monitor actions leading towards corruption by referring to PTT’s CG 
principles.  

With our determination, PTT recently ranked 22nd among the 
top 25 most transparent companies from 100 major emerging market 
multinationals headquar tered in  15 countries and active in 185 
countries, by Transparency 
International. PTT is one of 
only three companies from 
Thailand to be ranked in 
the top 25 by Transparency 
International. It is PTT’s 
intention to co-ordinate 
in developing an anti-
corruption network for 
Thailand to become 
a true corruption-free 
society.



พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิเีปิดงาน 
Thailand Industry Expo 2016 และมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2559 
หรือ Prime Minister’s Industry Award (PM Award) จัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี  
นายอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธรุกจิน�า้มนั บรษัิท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการ
จัดงาน Thailand Industry Expo และร่วมแสดงสินค้าในบูธนิทรรศการ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนมาร่วมงานและเลือกซ้ือสินค้าเป็นจ�านวนมากเช่นทุกปี 
อนึ่ง ในงานนี้ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้รับสองรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ได้แก่ 
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย ส�าหรับโรงแยก 
ก๊าซธรรมชาติระยอง โดยมี นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้รับมอบ และรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ ส�าหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ขนอม โดยมี นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ โดยในงานยังมีบริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ 
PTTGC, IRPC และ GGC (บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด) ที่ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นและร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอีกด้วย

Recently at the Impact Muang Thong Thani Exhibition and 
Convention Center, Prime Minister Gen. Prayut Chon-ocha inaugurated 
the Thailand Industry Expo 2016 and presented the Prime Minister’s 
Industry Awards (PM Awards), hosted by the Ministry of Industry. On 
hand was Mr. Auttapol Rerkpiboon, PTT Plc Senior Executive Vice 
President, Oil Business Unit, as a sponsor of the expo and a product 
showcase supporter. As in past years, the event attracted the buying 
interest of the attending public. The Gas Business Unit also garnered 
two outstanding industry awards: Outstanding Industry for Safety 
Management (Rayong Gas Separation Plant) and Outstanding Industry 
for Quality Management (Khanom Gas Separation Plant). Receiving 
them respectively were Mr. Noppadol Pinsupa, PTT Plc Senior Executive 
Vice President, Gas Business Unit, and Mr. Somchai Kooyai, PTT Plc 
Executive Vice President, Natural Gas Processing. Incidentally, PTT 
Group companies, including PTTGC, IRPC, and GGC (Global Green 
Chemical), won outstanding industry awards and showcased their 
products as well as innovations at the event.

ปตท. คว้าสองรางวัลอุตสาหกรรม ประจำาปี 2559
และร่วมแสดงสินค้าในงาน THAILAND INDUSTRY 
EXPO 2016
PTT WINS TWO INDUSTRIAL AWARDS, 
SHOWCASES PRODUCTS AT THAILAND 
INDUSTRY EXPO 2016

ลงนามจัดตั้งสภาผู้นำานักธุรกิจ 
สหราชอาณาจักร–ไทย
SIGNING CEREMONY 
FORMALIZES THAI-UK BUSINESS 
LEADERSHIP COUNCIL

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
ในฐานะผู ้แทนภาคธุรกิจไทย ลงนามร่วมกับ ลอร์ด
ชาร์ลส พาวเวล คณะกรรมการทีป่รกึษา บรษิทั โรลส์รอยซ์ 
ในฐานะผู้แทนภาคธุรกิจ สหราชอาณาจักร ในขณะท่ี 
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ลงนามร่วม
กับ นายมาร์ค การ์นิเย่ ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายก
รัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้ง 
สภาผู้น�านักธุรกิจ สหราชอาณาจักร–ไทย เพื่อก�าหนด 
วสิยัทศัน์ และแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ สภาฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนบริษัท
สัญชาติไทยและสหราชอาณาจักร ในการด�าเนินการด้าน
การค้าและการลงทุน มีหน้าท่ีหลักในการช่วยเหลือและ
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ

Recently in London, Mr. Tevin Vongvanich, 
PTT Plc CEO & President, representing the Thai 
business sector; Lord Charles Powell, adviser to 
Rolls Royce representing the UK business sector; 
Mr. Veerasak Futrakul, Vice Minister for Foreign 
Affairs representing the Thai government; and Mr. 
Mark Garnier, Minister at the Department of 
International Trade and special representative of 
the UK Prime Minister, signed a document 
establishing the Thai-UK Business Leadership 
Council in order to define its common vision and 
guidelines for mutual relations.

With a core mission of assisting and 
advocating business opportunities, the council 
strives to support both countries’ firms in their 
trade and investment endeavors.
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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 โพสต์ พับลิชชิง 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�าเนินธุรกิจที่ม ี
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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