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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ ้น ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผมได้ 
มาพบท่านผู้ถือหุ้นนะครับ ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจ 
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสท�างานส�าคัญในฐานะผู้น�าของ  

Dear Shareholders, Sawasdee Krub. This newsletter 
marks my first presence in CEO Talk, which allows 
me to talk to all of you. I am extremely delighted and 
proud to have got an opportunity to take the helm of 
PTT and also the important mission of driving PTT 
towards its challenging goals alongside staff from all 
sectors amid changing circumstances and various 
fast-emerging technologies under the CHANGE for 
Future of Thailand 4.0 vision. 

In 2018, as PTT turns 40 years old, I myself have 
worked for PTT for 36 years. I am committed, like former 
CEOs, to PTT mission that covers three aspects.

Firstly, it is to create energy security for Thailand. 
PTT must oversee and procure adequate fuel for use, 
particularly in regards to power consumption that will 
increase in response to growing economy. PTT focuses 
on producing, procuring, transporting, and importing 
natural gas. Also, PTT has now gone ahead with 
its plan to construct a new LNG depot to accommodate 
imported LNG or liquefied natural gas in the future, 
as well as to lay down natural-gas pipelines to integrate 
transportation network more for greater security and 
comprehensiveness. 

Secondly, it is to build economic prosperity 
through oil and petrochemical businesses. Oil and 
petrochemicals are precursor materials for various 
products such as packaging, auto parts and electronic 
equipment, all of them contributing to employment 
and exports. They have supported and driven the 
Thai economy. On top of this, PTT has planned to 
increase its long-term investments in new businesses 
in the New S-Curve industries under the Design Now 
strategy. The move is in response to the government’s 
Thailand 4.0 policy, which seeks to develop existing 
S-Curve industries and build New S-Curve industries. 

Thirdly, it is to maintain the balance among 
communities, society and the environment for the  
purpose of promoting sustainable development  
and growth of PTT Group, which embraces the  
Sustainability Development Goals (SDGs), so that  
PTT Group and the Thai society can prosper together. 

Shareholders, please trust that I and all PTT Group 
staff will carry out our duty to the fullest of our abilities 
so that PTT Group, with its emphasis on transparency 
and pursuit of sustainability, stay on as the Pride 
of Thailand.

Chansin Treenuchagron

President & Chief Executive Officer

การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดย 
ดูแลและจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการใช้  
โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ 
เศรษฐกจิ มุง่เน้นการผลติ จดัหา ขนส่ง น�าเข้าก๊าซธรรมชาติ  
รวมถึงเดินหน้าสร้างคลังก๊าซ LNG แห่งใหม่ส�าหรับ 
รองรับการน�าเข้า LNG ในอนาคต ตลอดจนการก่อสร้าง 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งให้เกิดความ 
ม่ันคงและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยด�าเนินธุรกิจ
น�้ามันและปิโตรเคมีซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นน�าไปต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
และอเิลก็ทรอนกิส์  ซึง่จะน�าไปสูก่ารจ้างงานและการส่งออก  
ช่วยสร้างและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ 
ยงัเตรยีมขยายการลงทนุในธรุกจิใหม่ทีเ่ป็น New S-Curve  
ระยะยาวภายใต้กลยุทธ์ Design Now ซึ่งสอดรับกับ 
นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งพัฒนา Existing  
S-Curve และสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศ 

การรักษาสมดุลระหว่างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้
กบัองค์กร กลุม่ ปตท. มุง่เน้นการสร้างความยัง่ยนืตามเป้าหมาย  
Sustainability Development Goals: SDGs เพื่อให  ้
กลุ่ม ปตท. และสังคมไทยเติบโตไปพร้อมกัน

ขอให้ท่านผู้ถือหุ ้นเชื่อม่ันว่า ผมและบุคลากรของ 
กลุ่ม ปตท. ทุกคนจะท�าหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อน�าพาให้ 
กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย  
เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืนตลอดไป

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท. เพื่อผลักดันให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายท่ีท้าทาย
ร่วมกับบุคลากรทุกภาคส่วน ท่ามกลางสภาพแวดล้อม 
ที่ เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของเทคโนโลยี 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์ CHANGE for 
Future of Thailand 4.0 

ในปี 2561 นี้ ปตท. มีอายุครบ 40 ปี ส่วนผมเอง 
ก็ท�างานที่ ปตท. ครบ 36 ปี ภารกิจของกลุ ่ม ปตท.  
ท่ีผมมุ่งมั่นตอบสนองและเชื่อว่าผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย 
ยึดม่ันมาโดยตลอดมี 3 ด้าน คือ 
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ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (1H/2561) ปตท. และ 
บรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายจ�านวน 1,111,759 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 123,174 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 โดยเพิ่มขึ้นใน 
ทกุกลุม่ธุรกจิเม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตามราคา 
ขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ 
ท่ีเพิม่ขึน้ตามราคาน�า้มนัดบิดไูบทีเ่พ่ิมขึน้จาก 51.4 เหรยีญ 
สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 68.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 
ร้อยละ 32.3 โดยใน 1H/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมี  
EBITDA จ�านวน 190,815 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 26,644 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 16.2 โดยหลักจากธุรกิจการกลั่นที่ดีข้ึนจาก  
Accounting GRM ปรบัสงูขึน้จากก�าไรสต๊อกน�า้มนัท่ีเพิม่ข้ึน 
ตามราคาน�้ามันดิบ รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์
เพิม่ขึน้ตามราคาผลติภัณฑ์และปรมิาณขายทีส่งูขึน้ ผลการ 
ด�าเนินงานของธุรกิจส�ารวจและผลิตฯ ปรับเพ่ิมขึ้นตาม 
ราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้  
ธุรกิจก๊าซฯ มีผลการด�าเนินงานดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ  
โดยเฉพาะจากธรุกจิโรงแยกก๊าซฯ ทีดี่ขึน้ทัง้ปรมิาณขายและ 
ราคาขาย และจากธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึงธุรกิจ 
การจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น 

ใน 1H/2561 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายมจี�านวน  
58,819 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,348 ล้านบาท จาก 57,471 ล้านบาท  
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (1H/2560) โดยหลักจาก 
ธุรกิจก๊าซฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน ขณะที่ 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
จ�านวน 4,290 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 304 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.6  
จาก 3,986 ล้านบาท ใน 1H/2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก  
บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ�ากดั (PTTAC) ทีม่รีาคาขายเฉล่ีย 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ 
ใน 1H/2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสาร 
อนุพันธ์ 3,821 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6,098 ล้านบาท จาก  
1H/2560 ทีม่กี�าไรจากตราสารอนพุนัธ์ จ�านวน 2,277 ล้านบาท  
โดยหลักเกิดจากขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงทาง 

การเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTT International  
Trading Pte. Ltd. (PTTT) ปตท. และบริษัท ปตท.ส�ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) (PTTEP) รวมถงึมกี�าไร 
จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 5,546 ล้านบาท จากจ�านวน  
7,822 ล้านบาท ใน 1H/2560 เป็น 2,276 ล้านบาท โดยหลกั 
มาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐของ ปตท. 
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท พีทีท ี
จีซี โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTGC) จาก 
เงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

ในไตรมาสนี้ ไม ่มี รายการที่ ไม ่ ได ้ เกิดขึ้นประจ�า 
(Non-recurring Items) ขณะที่ใน 1H/2560 ปตท. 
มี Non-recurring Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุน
รวม Principal Energy and Petrochemical Index Fund 
(EPIF) 4,310 ล้านบาท และก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน
กองทุนรวม 990 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง  
1,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 จาก 15,158 ล้านบาท 
ใน 1H/2560 เป็น 13,626 ล้านบาทใน 1H/2561 สาเหตหุลกั 
จากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉลี่ยของ 1H/2561 ลดลงจากการ 
ช�าระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2561

ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 14,650  
ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก 11,951 ล้านบาท 
ใน 1H/2560 เป็น 26,601 ล้านบาทใน 1H/2561 โดยหลัก 
มาจาก PTTEP ซ่ึงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 
ดงันัน้ภาพรวมผลการด�าเนนิงานในคร่ึงแรกของปีนีจึ้งลดลง
จาก 1H/2560 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปตท. และบริษัทย่อย 
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,293,206 ล้านบาท มีหนี้สิน 
รวม 1,005,170 ล้านบาท และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวนรวม  
1,288,036 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานครึ่งแรกปี 2561
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560
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In the first half of 2018 (1H/2018), sales revenue 
of PTT and its subsidiaries was Baht 1,111,759 million, 
increasing by Baht 123,174 million or 12.5% in all 
business groups compared with last year due to the 
increase in average selling prices of most petroleum 
and petrochemical products following the rise in average 
Dubai crude oil price which increased from US$ 51.4 
per barrel to US$ 68.0 per barrel or 32.3%. In 1H/2018, 
EBITDA of PTT and its subsidiaries was Baht 190,815 
million, increasing by Baht 26,644 million or 16.2% 
mainly from increased performance of refining business 
following higher accounting GRM according to stock 
gain resulting from higher crude oil prices. Also, olefins 
petrochemical business performance increased due 
to higher product selling prices and sales volume. 
Exploration and production business had better 
performance following higher average selling prices 
and sales volume. In addition, gas business group had 
improved performance in all business areas especially 
Gas Separation Plants (GSP), which had increased 
sales volume and selling prices, Transmission Pipeline 
(TM), and Natural Gas Supply and Trading (GSM) and 
Natural Gas Distribution (NGR). 

In 1H/2018, depreciation and amortization expenses 
increased by Baht 1,348 million from Baht 57,471 million 
in the first half of 2017 (1H/2017) to Baht 58,819 million 
in 1H/2018 mainly from gas business following 
recognition of completed assets. Meanwhile, share 
of net income from investments in joint ventures and 
associates was Baht 4,290 million, increasing by Baht 
304 million or 7.6% from Baht 3,986 million in 1H/2017 
mainly from the rise in PTT Asahi Chemical Company 
Limited (PTTAC)’s average product selling prices 
compared to feed cost. However, in 1H/2018, PTT and 
its affiliates had loss on derivatives of Baht 3,821 
million, increasing by Baht 6,098 million from gain of 

Baht 2,277 million in 1H/2017, mainly due to financial 
and commodity derivative contracts of PTT International 
Trading Pte. Ltd. (PTTT), PTT and PTT Exploration 
and Production Public Company Limited (PTTEP). 
Additionally, gain on foreign exchange decreased by 
Baht 5,546 million from Baht 7,822 million in 1H/2017 
to Baht 2,276 million, mainly from unrealized loss on 
foreign exchange rate from foreign currency loans of 
PTT, Thai Oil Public Company Limited (TOP) and PTT 
Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
following the Thai Baht depreciation against US dollar.

In this period, there was no non-recurring item while 
in 1H/2017, PTT recorded non-recurring items due to 
dividends income from investment in Principal Energy 
and Petrochemical Index Fund (EPIF) mutual fund and 
gain on selling investment in mutual fund amounting to 
Baht 4,310 million and Baht 990 million, respectively. In 
the mean time, finance cost decreased by Baht 1,532 
million or 10.1% from Baht 15,158 million in 1H/2017 
to Baht 13,626 million in 1H/2018 mainly from lower 
long-term loans compared with 1H/2017 following 
repayment of long-term loans and redemption of 
debentures since July 2017 to June 2018.

PTT and its subsidiaries’ corporate income taxes 
increased by Baht 14,650 million or higher than 100% 
from Baht 11,951 million in 1H/2017 to Baht 26,601 
million in 1H/2018 mainly from PTTEP following the 
effect of Thai Baht depreciation against the US Dollar. 
Therefore, the overall performance in 1H/2018 
decreased from 1H/2017 as aforementioned.

As of June 30, 2018, total assets of PTT and its 
subsidiaries were Baht 2,293,206 million. Total liabilities 
were Baht 1,005,170 million, and total shareholders’ 
equity of Baht 1,288,036 million.

First Half of 2018
Compared with First Half of 2017
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โครงสร้างรายได้ 6 เดือนแรก ปี 2561
Revenue for 1H/2018

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

โครงสร้างก�าไรสุทธิ 6 เดือนแรก ปี 2561
Net Income for 1H/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

1,111,759 
ล้านบาท/Million Baht

520,065 358,720

434,257

377,198

485,105

1,288,036 1,123,031

2,293,206
ล้านบาท/Million Baht

30 มิถุนายน 2561 / 30 June 2018

69,817
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

3%

PP & E 
ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ - สุทธิ 

PP & E 
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ 

P & R

31%

P & R

1%

Others
Others5% PTTEP PTTEP

13%

PTT-Gas

PTT

50%

PTT-Oil & Trading

2559/2016 2560/2017 1H/2017 1H/2018
รายได้จากการขายและการให้บริการ
Sales & Services

(ล้านบาท)
(MM Baht) 1,718,846 1,995,722 988,585 1,111,759

ก�าไรสุทธิ 
Net Income

(ล้านบาท)
(MM Baht) 94,609 135,180 77,485 69,817

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น**
Earnings per Share**

(บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 3.27 4.67 2.68 2.43

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*1 
ROE*1 

 (ร้อยละ)
(%) 12.96 17.09 15.86 15.24

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม*
Net Profit Margin* 

 (ร้อยละ)
(%) 7.54 9.25 10.46 8.80

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม*1 
ROA*1

 (ร้อยละ)
(%) 5.88 8.27 7.54 7.92

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
Dividend per Share

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 16.00 20.00 8.00 N/A

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น**
Book Value**

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 26.71 28.66 27.8 29.92

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
Share Price at the End of Period

 (บาทต่อหุ้น)
(Baht per Share) 372 440 370 **48.0

29% 16%6%

49%

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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“Corporate innovation” is now a buzzword among 
leading organizations and companies in Thailand,
as they trust that innovative touch will add value to their 
products and services, make their staff and executives 
proud, and also raise the country’s competitiveness  
on the international stage.

There are two main types of innovation. The first 
is about improving existing products, services or 
processes (1 to 100), for example by exploring ways 
to enhance the efficiency of old products. The second 
type is about creating new things (0 to 1) such as 
developing entirely new products or services for 
the market. The 0-to-1 innovations are completely 
different from the 1-to-100 type. Organizations, 
therefore, need to adjust and foster cooperation 
at individual, team and organizational levels if they 
wish to create the 0-to-1 innovations for better 
changes and sustainable impacts. To push for the 
0-to-1 innovations, individual staffer, teams and 
their organizations must be ready to handle challenges 
and sensitivity of various issues.

At the individual level, people working for the 
organization must harbor curiosity and eagerness to 
experiment solution ideas and pursue collaborations. 
Importantly, when great ideas come up, they must be 
quick to go ahead with execution.

At the team level, each team should be entitled to 
autonomy and empowerment. Organizations should 
allow each team to think, act and work independently.  
This way, team members will think and act fast.  
The process will encourage learning from failure to  
create success.

At the organizational level, organization leaders 
should create an environment for creative culture. They 
must set examples for staff to follow in regards 
to learning new things and opening up to new ideas. 

Most important of all, they must trust that people 
will do the right things.

นวัตกรรมภายในองค์กร (Corporate Innovation)  
เป ็นสิ่ งที่องค ์กรขนาดใหญ่และบริษัทชั้นน�าต ่าง  ๆ
ในประเทศไทยพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อที่ว่า
สามารถเพิ่มคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ท�าให้พนักงาน
และผู ้บริหารมีความภูมิใจ และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ

เราสามารถแบ่งนวตักรรมภายในองค์กรเป็น 2 ประเภท 
คอื การพฒันาของเดมิให้ดขีึน้ (1 to 100) เช่น  การปรบัปรงุ 
ประสิทธิภาพ/ต่อยอดของส่ิงที่มีอยู่ และการสร้างสิ่งใหม่ 
(0 to 1) เช่น  การออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 
โดยการสร้างนวตักรรมแบบ 0 to 1 ทีจ่ะสร้างความเปลีย่นแปลง 
และสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนนั้น มีความละเอียดอ่อน 
และความท้าทายทีแ่ตกต่างกบันวัตกรรมแบบแรกอย่างสิน้เชงิ 
องค์กรจึงต้องปรับตัวและสร้างความร่วมมือทั้งในระดับ 
บุคคล ทีม และองค์กร

ระดับบุคคลต้องมีความอยากเรียนรู้ พร้อมตั้งค�าถาม 
และทดสอบสิง่ใหม่  ๆ อยูเ่สมอ (Curiosity and Experiment) 
กล ้า เสนอแนวคิดและพร ้อมรับฟ ังความเห็นผู ้ อื่ น 
(Collaboration) และที่ส�าคัญที่สุดคือการลงมือท�าอย่าง
รวดเร็ว (Execution)

ระดบัทมีงานใช้วธิกีารบรหิารทมีอย่างมอีสิระและกระจาย 
อ�านาจการตัดสินใจ (Autonomy and Empowerment)  
คือให้ทีมคิด วางแผน และท�างานอย่างมีอิสระ ส่งเสริมให้ 
สมาชิกคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ลงมือท�าเร็ว เพื่อเรียนรู  ้
ข้อผิดพลาดและความส�าเร็จให้เร็วที่สุด (Learning from  
Failure to Create Success) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับทีม 
และองค์กรเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป 

ระดับองค์กร ผู้บริหารสนับสนุนพนักงานโดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิให้กล้าทดลองสิง่ใหม่ (Environment 
for Creative Culture) เป็นตัวอย่างให้กับพนักงานโดยการ
เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือความไว้ใจและความกล้าตัดสินใจ 
ให้ทีมงานสามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ (Trust People  
to Do the Right Things)

“นวัตกรรมสร้างได้”
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากร

People and Culture,
Key Success Factors
of Corporate Innovation
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เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้รับการประกาศ 
รายชื่อเป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน ดัชนีความ
ยัง่ยนื หรอื SET Thailand Sustainability Investment Index 
(SET THSI Index) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
จัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกในตลาดทุนไทย โดยพัฒนาต่อยอด 
จากรายชือ่หุน้ยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment  
(THSI) สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการพัฒนา 
และด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง 
ความก้าวหน้าทางธรุกจิกบัการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม  
(Environment: E) ผ่านการด�าเนนิงานตามนโยบายคณุภาพ 
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการผสมผสานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (Social: S) ที่มีการ
บริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพพนักงาน
และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลักดันคู่ค้าให้มีการ
ปฏิบัติกับแรงงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวผ่านโครงการเพ่ือ
สังคมต่าง ๆ และ ด้านบรรษัทภิบาล (Governance: G) ที่
มีการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน มีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด�าเนินธุรกิจ 

การลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investment) ที ่
ให้ความส�าคัญกับความเก่งและความดีของบริษัท เป็น 
แนวทางการลงทนุแบบใหม่ทีผู่ล้งทนุหนัมาสนใจกนัมากข้ึน 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยนอกจากการพิจารณาตัวเลข

On July 2, 2018, PTT was named one of 45  
companies on the SET Thailand Sustainability  
Investment Index (SET THSI Index). Compiled by  
the Stock Exchange of Thailand (SET) for the Thai  
capital market for the first time, this ranking is an  
upgraded version of the Thailand Sustainability  
Investment (THSI). A spot on this ranking reflects PTT  
commitment to sustainable development and business  
sustainability by pursuing the right balance between 
business growth and ESG (Environment, Social and 
Governance). On the Environment (E) front, PTT has 
efficiently operated its business in line with its quality, 
security, safety, occupational health and environment 
policies and has integrated green technology and 
innovations. On the Social (S) front, PTT has ensured  
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ปตท. ติดดัชนีความยั่งยืน

or Thailand’s First Sustainability
Investment Index

ที่จัดท�าขึ้นครั้งแรกในตลาดทุนไทย

ทางการเงินแล้ว ยังค�านึงถึงการด�าเนินงาน
ด้าน ESG ของบริษัทด้วย ท�าให้มีการพัฒนา
ดัชนีที่ใช้ปัจจัยด้าน ESG เป็นองค์ประกอบขึ้น
มากมาย เช่น MSCI ESG Index, Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good 
Index เป็นต้น 

ส�าหรับ SET THSI Index เป็นดัชนีที่แสดง 
ระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามัญ 
ของบรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันา 
อย ่างยั่ งยืน ผู ้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นยั่งยืน และม ี
ข้อมูลการลงทุนระยะยาวในรูปแบบของการ 
ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ 
ไปด้วย ทัง้นีจ้ะมีการทบทวนรายชือ่หุน้ทกุ 6 เดอืน  
(ม.ค. และ ก.ค.) เพ่ือให้ม่ันใจว่าหุ้นที่มีรายชื่อ
มีคุณสมบัติครบถ้วน กรณีบริษัทมีเหตุการณ์ที่
สร้างผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง 
มนียัส�าคญัจนท�าให้ถกูคดัออกจาก THSI หุน้นัน้
ก็จะถูกคัดออกจาก SET THSI Index ด้วย

เอกสารอ้างอิง/Sources:
Thailand Sustainability Investment https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/tsi_p1.html  SET THSI Index https://www.set.or.th/th/products/index/SETTHSI.html

สถานะ ต้องอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI List) ปีล่าสุด
Status: Being listed on the latest THSI.

การซื้อขาย ต้องมีการซื้อขายใน SET มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
Transactions: Common shares must have been traded
in the Stock Exchange of Thailand for at least six months already.

ขนาด มมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ดเูฉลีย่ต่อวนัย้อนหลงั 3 เดอืน
Size: Market capitalization must be at least Bt 5 billion, calculated from the last three months.

การกระจายหุ้น มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนที่ช�าระแล้ว
Stock distribution: Stock in minor shareholders’ hands (Free Float)
must be equivalent to at least 20 percent of paid-up capital.

ปริมาณการซื้อขาย มีจ�านวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในแต่ละเดือนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป
ของจ�านวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทไม่ต�่ากว่า 9 ใน 12 เดือน
Transaction volume: In at least 9 out of 12 months in a year, shares sold in each month
must total at least 0.5 percent of the company’s total number of registered shares.

fair human resource management, staff-potential  
development, and promotion of learning society. PTT  
has also pushed trade partners into upholding fair labor  
practice while pursuing constructive collaboration  
with communities and society, delivering long-term  
benefits to stakeholders via various social projects. 
On the Governance (G) front, PTT has transparently  
conducted its business, opposed corruption, embraced  
virtues based on Good Governance Principle, and  
managed risks to achieve stakeholders’ confidence.

Sustainable Investments focus on not just the 
performance but also the virtues of a company. Both  
Thai and foreign investors have showed greater  
interest in this new investment concept. Sustainable  

investments mean investors make their decisions based  
on not just financial returns but also ESG records  
of the companies. At present, several stock indexes  
have been compiled with ESG as parts of criteria.  
Among them are MSCI ESG Index, Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI), and FTSE4Good Index.

SET THSI Index lists price level and movement of common 
shares of companies that have operated their businesses based 
on sustainable-development guideline. With it, investors can 
compare returns rate on sustainable-investment stock and also 
get information on social responsible investments – a type of 
long-term investments. SET will update the SET THIS INDEX 
every six months (January and July) to ensure all companies 
on the list are fully qualified. In an event that a company on 
the index causes serious social or environmental impacts and 
gets removed from the THSI, it will also be removed from SET 
THSI Index. 

 ปตท. ได้รับการประกาศรายชื่อ

เป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน

ดัชนีความยั่งยืน หรือ SET Thailand 

Sustainability Investment Index (SET 

THSI Index)

 PTT was named one of 45 

companies on the SET Thailand 

Sustainability Investment Index (SET 

THSI Index).

เกณฑ์การคัดเลือก
Criteria of
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Technology has now been widely used to streamline 
work process and to enhance efficiency. But what if 
technology can also apply to promoting transparency, 
boosting the confidence of decision-making, and even  
detecting suspicious activities at work? What if  
technology helps tell what move is right and what is not? 

Experts in anti-corruption field predict that technology 
will play a bigger role in upholding transparency in 
work process in the future. For example, artificial

การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท�างานเพื่อ 
เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพถูกพบเห็นได้อย่าง
แพร่หลาย แต่จะเป็นอย่างไรหากสามารถประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่ด�าเนินการหรือ 
การตัดสินใจ ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส หรือแม้กระทั่ง 
ช่วยตรวจจับความผิดปกติในกระบวนการท�างานที่อาจ 
มีแนวโน้มว่าจะไม่โปร่งใสได้

จากการคาดคะเนของบุคคลในแวดวงการต่อต้าน
คอร์รัปชันพบว่า ในอนาคตแนวโน้มในการน�าเทคโนโลยี
มาประยกุต์ใช้เพือ่สร้างความโปร่งใสในกระบวนการท�างาน
จะเพิ่มมากขึ้น เช่น การน�าปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนา 
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและปราศจากการ 
คอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
ลดระยะเวลาในการท�างาน  รวมถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นสามารถถูกบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และเหมาะสม หรือการใช ้ เทคโนโลยี  Blockchain 
ในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

	 ปัจจุบัน	 ปตท.	 ได้มีการน�าระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง	

(Continuous	 Control	Monitoring	 &	 Auditing	 System:	 CCMS)	 เพ่ือช่วยวิเคราะห์	

ตรวจตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามผดิปกตใินกระบวนการทีม่คีวามเส่ียงสูงในองค์กร

สอบทานข้อมูล

ตามระยะเวลาก�าหนด

ANTI
CORRUPTION

TRANSPARENCY

DATA
LEAKAGE

Data review within
prescribed time frame

กระบวนการจัดซื้อจนถึงการช�าระเงิน 

PROCURE-TO-PAY PROCESS

วิเคราะห์รายการผิดปกติ
ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด

Analyzing suspicious

transactions

based on Detection Rule

SM
AR

T 
CG

นอกจากนี้ ในกระบวนการตรวจสอบบุคคลที่สาม (Third- 
Party Due Diligence) อาจกลายเป็นแบบอัตโนมัติผ่าน 
ข้ันตอนที่ก�าหนด และมีการตรวจติดตามที่เชื่อมต่อกัน 
บนระบบปฏิบัติการเดียวกัน เป็นต้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้มีการน�าระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring &  
Auditing System: CCMS) เพือ่ช่วยวเิคราะห์ ตรวจตดิตาม 
รายการทีอ่าจมีความผิดปกติในกระบวนการทีมี่ความเส่ียงสูง 
ในองค์กร และแจ้งเตอืนเจ้าของกระบวนการหรอืผูเ้กีย่วข้อง
ให้ด�าเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ  
เพื่อสร้างกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
ลดปัญหาความผิดพลาด โดยมีการน�าระบบดังกล่าวมาใช้ 
ในกระบวนการจัดซื้อจนถึงการช�าระเงิน (Procure-to- 
Pay) และกระบวนการรับค�าสั่งซื้อจนถึงจ่ายเงิน (Order- 
to-Cash) ซึ่งจากการด�าเนินงานพบว่ามีการตรวจข้อมูล 
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้ทุกรายการ (ร้อยละ 100) และอยู่ 
ระหว่างการผลักดันการน�าระบบไปใช้งานในกระบวนการ 
อื่น ๆ และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

การด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส ไม่เพยีงแต่อาศยัเทคโนโลยี
เท่านั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ นโยบายการขับเคลื่อนของผู้น�า 
รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ที่ต้องการจะเห็นสังคมที่ขาวสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชันในทุกกระบวนการ

intelligence can be developed to effectively and efficiently 
ensure work flows in line with laws and stays clear of 
corruption. With artificial intelligence, it should also 
be possible to manage possible risks in a fast and 
proper way. Aside, blockchain technology promises 
to be a big boost to transactions done as it increases 
the reliability of information involved. Thanks to technology, 
third-party due diligence may turn automatic pretty 
soon. Reviews can then be done automatically based 
on prescribed procedures through the support of 
integrated monitoring and operating systems. 

Today, PTT has already used Continuous Control 
Monitoring & Auditing System (CCMS) in monitoring 
and analyzing transactions in its high-risk work process. 
When a suspicious transaction is detected, an alert 
is issued. A person or persons responsible for the 
transaction then must provide an explanation or solve 
problems. The CCMS is in place to uphold efficient 
internal control and minimize mistakes. At present,  
PTT has applied the CCMS to Procure-to-Pay and  
Order-to-Cash processes. Every transaction in these 
processes are checked (100%). PTT has planned to 
introduce the CCMS to other work processes and to 
its subsidiaries too.

 Today, PTT has already used 

Continuous Control Monitoring & 

Auditing System (CCMS) in monitoring  

and analyzing transactions in its high-  

risk	work	process.

การใช้เทคโนโลยี
พฒันาระบบการต่อต้านการคอร์รปัชนั

Using Technology for 
Anti-Corruption System Development

Transparency, however, 
cannot rely on technology 
alone. The most important 
factors, after all, are leaders’ 
policies and cooperation from 
all sectors towards the same 
goal – to make every step 
corruption-free for the sake 
of clean society.

การขอซื้อหรือจ้าง 

Purchase Requisition Processing

การคัดเลือกผู้ค้า 

Vendor Selection

การจัดการค�าสั่งซื้อหรือจ้าง 

Order Processing

การรับสินค้า 

Goods Receipt

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

Invoice Verification

การช�าระเงิน 

Payment Processing
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ใบหน้าเปื้อนยิ้มและความกระตือรือร้นของพนักงาน 
ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน สาขาตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหดิล เป็นภาพทีห่ลาย ๆ คนเหน็แล้วคงอดประทบัใจไม่ได้  
และอาจจะประทับใจยิ่งขึ้นหากได้รู ้ว ่าเป็นบรรยากาศ 
การท�างานของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่พนักงานในร้าน 
หลายคนเป็นผู้พิการทางการได้ยิน

หลงัจากทีโ่ครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพ่ือการสร้าง
โอกาส (Café Amazon for Chance) ซึง่เป็นโครงการทีเ่ปิด
โอกาสให้น้อง ๆ ผู้พิการทางการได้ยินเข้ามาท�างานด�าเนิน
โครงการมาแล้วระยะหนึ่ง (ตั้งแต่ต้นปี 2561) จึงได้มีการ 
ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์น้อง  ๆ  ที่เข้าร่วมโครงการ 
ถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาท�างานในร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน  
และนี่คือตัวอย่างค�าตอบที่ได้

รัตนาภรณ์ สว่างโลก หรือกระต่าย ผู้พิการทางการ 
ได้ยินเล่าความรู้สึกอย่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นบาริสต้าของ 

 She says it is fun working at the 

shop where she works alongside 

	 รัตนาภรณ์	 สว่างโลก	 หรือกระต่าย	 ผู้พิการ

ทางการได้ยนิเล่าความรูส้กึว่าสนกุมากกบัการท�างาน

ที่นี่	 เพราะสิ่งแวดล้อมการท�างานมีทั้งเพ่ือนที่เป็น

คนพิการทางการได้ยินและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ

screen. When a customer picks a 
choice on the touch screen, the 
staff on the other side will see what 
has been ordered at the same 
time. As they interact with customers, 

สิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้
What Money Can’t Buy

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน เธอบอกว่าสนกุมากกบัการท�างาน
ที่นี่ เพราะสิ่งแวดล้อมการท�างานมีทั้งเพื่อนที่เป็นคนพิการ
ทางการได้ยินและเพื่อนร่วมงานคนอื่น  ๆ โดยทั้งหมด 
สามารถส่ือสารภาษามือหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน  
และเธอวาดฝันที่จะได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
ในสักวันหนึ่ง

เราเช่ือว่าน้องคนอื่น  ๆ  คงรู้สึกไม่แตกต่างกับกระต่าย
มากนัก เพราะการที่น้อง  ๆ  ผู้พิการทางการได้ยินได้รับ
โอกาสให้ท�างานหน้าที่ต่าง  ๆ  ในร้านโดยมีการสลับไปมา 
ตั้งแต่ชงเครื่องดื่ม ตักน�้าแข็ง ท�าความสะอาดร้าน รวมถึง
การรบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า ทีต้่องขอบคณุเทคโนโลยทีีท่�าให้
เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสั่งซื้อแบบ 2 หน้าจอ ที่ลูกค้า 
สามารถเลือกเมนูเคร่ืองด่ืมที่ ช่ืนชอบโดยการสัมผัส 
หน้าจอ และน้องที่รับค�าส่ังซ้ือก็จะเห็นไปพร้อมกัน การที ่
น้อง ๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยไม่ได้ท�างานอยู่เพียง 
เบื้องหลังเท่านั้น ท�าให้น้อง  ๆ รู้สึกมีตัวตน ดังที่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวไว้ว่า การรับคนพิการทางการ 
ได้ยินเข้าท�างาน ถือว่าเป็นคุณูปการที่จะท�าให้คนพิการ 
ภาคภมูใิจ ซึง่เงนิหาซือ้ไม่ได้ และตอบโจทย์ผูพ้กิารทีท่�าให้ 
เขามคีณุค่าเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้คนสงสาร แต่ต้องการ 
ให้คนยอมรับมากกว่า

colleagues, some of whom being 

hearing impaired.

Smiling and eager staff at the Café Amazon shop 
that sits at the Mahidol University’s President Office 
must have impressed so many people already.

The good feelings are bound to increase too if one 
knows this shop hires hearing-impaired employees.

The shop is a part of the Café Amazon for Chance 
project, which has recruited the hearing impaired 
(since early 2018). After a while, PTT reaches out to 
the hearing-impaired staff to check out how they are 
doing and what they think about their jobs.

Rattanaporn Sawanglok, nicknamed Kratai, has 
hearing problems and says via hand language that 
she is proud to have landed a job as a barista of Café 
Amazon. She says it is fun working at the shop where 
she works alongside colleagues, some of whom 
being hearing impaired. Hand language is a means 
for communications and friendly bonding at the shop.  
Rattanaporn hopes she will be able to own such  
Café Amazon shop one day.

PTT believes that other hearing-impaired staff also 
share Rattanaporn’s view. At Café Amazon shops, 
the hearing impaired are rotated to various duties –  
filling cups with ice, making coffee, cleaning the shop,  
and taking orders directly from customers. Technologies 
make it possible for the hearing impaired to work 
on the front line. At the counter is a two-sided touch 

รัตนาภรณ์ สว่างโลก หรือกระต่าย
Ratanaporn Sawanglok, nicknamed Kratai

them feel proud of themselves. It 
is something that money can’t buy. 
Such approach truly value them as 
these people do not want sympathy. 
They yearn for acceptance.

they become aware that their 
presence is felt. The president of 
the Mahidol University says that 
hiring the hearing impaired makes



1514

PT
T 

BI
ZW

AY
 V

ol
. 7

 IS
SU

E 
3

PT
T 

BI
ZW

AY
 V

ol
. 7

 IS
SU

E 
3

OU
T 

& 
AR

OU
ND

Rayong is famous for beautiful sea and enticing 
fruit orchards. But on top of that, the province is also 
home to an interesting place by the name of 
“Wang Chan Forest Learning Center”.

The “Wangchan Forest Learning Center”, a part 
of the “PTT Land Utilization Development Project in 
Rayong’s Wang Chan district”, offers relaxing green  
environment to tourists. Even better is the fact that  
the center doubles as a learning place too. Here,  
visitors of all ages and genders can explore the vast  
natural environment to comprehensively find out  
more about forest and the nature. 

When you come to this center, you should first 
head to the Exhibition Hall. Designed as a tree house 
to blend well into surrounding forest, it uses tree-like 
pillars. Down below is tropical garden that is an 
amazing photo spot. Inside the hall is an exhibition 
about forest and PTT forestation efforts. 

After a visit to the Exhibition Hall, you must have 
already learnt about the theory. So, it is going to be 
the right time to venture into the Pond Zone. There are 
many ponds in this zone. All are dug to accommodate 
rainwater that goes into the connected Khun In Canal. 
Not only that these ponds give moisture to the forested 

เม่ือพูดถึงจังหวัดระยอง นอกจากทะเลสวยน�้าใสและ 
สวนผลไม้ที่มีให้เลือกชิมจนอิ่มหน�าแล้ว ศูนย์เรียนรู ้ 
ป่าวังจันทร์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากชวนให้ไป
เยี่ยมเยือนสักครั้ง 

“ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ทีด่นิของ ปตท. อ�าเภอวงัจนัทร์ 
จงัหวดัระยอง”  ไม่เพียงช่วยให้นกัท่องเทีย่วรูส้กึผ่อนคลาย 
กับการได้มาอยู่ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์เท่านั้น แต่ยัง 
เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้คน 
ทุกเพศทกุวยัได้เข้ามาเรยีนรูเ้กีย่วกบัป่าไม้และสิง่แวดล้อม 
อย่างเป็นระบบครบวงจรอีกด้วย

เม่ือเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แนะน�าให้ทุกท่านตรงไปที่ 
อาคารนิทรรศการ ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเหมือนบ้าน
ต้นไม้เพื่อให้กลมกลืนกับผืนป่าโดยรอบ จุดเด่นของตัว
อาคารอยู ่ที่ เสาซึ่งมีลักษณะเหมือนล�าต้นของต้นไม้ 
ด้านล่างมีสวนสวยสไตล์ Tropical ที่สายแชะแอนด์แชร์ 
ไม่ควรพลาด ภายในจัดแสดงนิทรรศการด้านป่าไม้และ 
การปลูกป่าของ ปตท.

หลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ก็ถึงเวลาลงไปสัมผัส
ต้นไม้ใบหญ้าในสถานทีจ่รงิในส่วนที ่2 คอื พืน้ทีบ่่อน�า้ ทีท่�าขึน้ 
เพื่อรองรับน�้าฝนที่ผันจากพื้นที่ผ่านคลองขุนอินทร์ บ่อน�้าที่ 
กระจายตัวอยู่ในบริเวณนี ้นอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับแปลงปลูกป่าแล้ว ยังท�าให้ภูมิทัศน์ของศูนย์เรียนรู้ฯ  
สวยงามมากยิง่ขึน้ เกดิความสมดุลระหว่างผนืป่ากบัผืนน�า้

zone of the Wang Chan Forest Learning Center, but 
they also beautify the landscape. With them, there 
is the impressive balance between green zone and 
water surface. 

The last zone for the visitors to explore is the 
Forested Zone. Boasting several types of plants 
including trees with auspicious names, trees 
that appear in literature, and rare plants from Lord 
Buddha’s lifetime, it is a great ground for educational 
exploration and researches. Visitors can see different 
types of forest. Some plots are full of fast-growing 
plants. Some others are filled with plants bearing 
edible fruits, while some others deal with crop rotation.

The Wang Chan Forest Learning Center proves  
a big oasis in Rayong, purifying air for locals and  
visitors. The center has even hosted a model carbon- 
absorbing forest, which is specially developed to  
trap carbon inside trees. This means if such forest  
increases in size in the future, the country’s capacity  
to clean air will increase. 

The next time you visit Rayong, don’t forget to drop 
into the Wang Chan Forest Learning Center to see 
forestland that stretches beyond what your eyes can 
see and indulge in its relaxing environment.

ส่วนสุดท้ายคือ พื้นที่ป่าปลูก เป็นพื้นที่ส�าหรับพัฒนาสู่
งานวจัิยเพือ่การเรียนรู้  ซ่ึงมีพรรณไม้มากมายหลายประเภท  
เช่น พรรณไม้มงคล พรรณไม้ในวรรณคดี และพรรณไม้ 
ในพุทธประวัติที่หาดูได้ยาก ทั้งยังได้เห็นป่าที่มีลักษณะ 
แตกต่างหลากหลายทั้งแปลงปลูกป่าไม้โตเร็ว แปลงปลูก 
ไม้ผลกินได้ ไปจนถึงแปลงปลูกป่าไม้แบบวนเกษตร 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จึงเป็นเสมือนปอดขนาดใหญ่ที่
ช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้จังหวัดระยอง เนื่องจากภายใน
ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้มีพื้นที่ป่าคาร์บอนต้นแบบ ที่ออกแบบ
ให้สามารถกักเก็บและดูดซับคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้ หากใน 
อนาคต พื้นที่ป่าบริเวณนี้ขยายใหญ่ขึ้น ก็เปรียบได้กับ 
ปอดของเราที่มีศักยภาพในการฟอกอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วย

เที่ยวระยองครั้งหน้า อย่าลืมแวะมาสัมผัสบรรยากาศ
สบาย  ๆ และผืนป่ากว้างไกลสุดสายตาที่ศูนย์เรียนรู ้
ป่าวังจันทร์กันนะคะ

การเดินทาง
ทางรถยนต์: ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์มุ ่งหน้าไปยัง
อ�าเภอแกลง ถนนหมายเลข 344 เมื่อเห็นสถานีบริการ
น�า้มนั ปตท. ทีม่สีญัลกัษณ์ลกูโลกด้านขวามอืให้ยเูทิร์น 
แล้วเล้ียวซ้ายเข้าซอยข้างสถานีบริการ ตรงไปเรื่อย ๆ 
ผ่านสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จะเจอ 
ศูนย์เรียนรู ้ป่าวังจันทร์ตั้งอยู ่ด้านหน้า หรือติดต่อ
สอบถามได้ที ่09-8283-1856, 57, 59  
(หยุดวันจันทร์)  
พิกัด: 12.9940368,101.4382164
https://goo.gl/xNw13S

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์...
ห้องเรียนธรรมชาติ มหัศจรรย์ไม้นานาพันธุ์

Wang Chan Forest Learning Center
Natural Environment to Learn about Various Amazing Plants



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.




