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Dear Shareholders,
Glad to talk to you again through this year’s 3rd Issue 

of PTT Bizway. However, this is the last issue for me in the  
capacity as President and Chief Executive Officer of PTT. There 
have been numerous events that have occurred since my  
appointment. These include several obstacles which we have  
successfully surmounted. On the other hand, there also many things 
which make us feel happy and joyful.

Most recently, PTT remains the only Thai company that is 
listed among the top 100 biggest companies worldwide, according 
to the Fortune’s Global 500 list of year 2015. It is currently ranked 
93rd, representing a slight decline when compared with 84th in the 
previous year. Noteworthy is the fact that it has been among the 
top 100 companies for four consecutive years. The high ranking 
serves as a key indicator of PTT Group’s management potential, 
based on the international standard.

Throughout my 1,461-day tenure with PTT, I’m enormously 
proud of having been the leader of the organization which 
not only plays a crucial role in enhancing the country’s energy  
security but also is one of the main driving forces in the country’s 
economic systems. I would also like to take this opportunity to 
express my deepest appreciation and thanks to you all for giving 
me your continuous support and encouragement which enables 
me to move forward with strength and get prepared for different 
kinds of challenges. Importantly, I’m confident that, with the strong 
potential of its human resources and their contributions, PTT will 
continue to create long-term value for shareholders and help 
Thailand achieve wealth, stability and sustainability.

พบกนัอีกครั้งส�ำหรับ PTT Bizway ฉบับที ่3 ของปีนี้ แตเ่ป็นฉบบัสุดท้ำยของผมในฐำนะประธำน

เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ ปตท. ซึง่มเีหตกุำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้มำกมำยตัง้แต่วนัที่

ผมเข้ำรบัต�ำแหน่ง ทัง้กำรฟันฝ่ำอปุสรรคจนสำมำรถผ่ำนพ้นเหตกุำรณ์เหล่ำนัน้ได้ด้วยด ีในขณะเดยีวกนั 

ก็มีเรื่องน่ำปลื้มปีติมำกมำย

ล่ำสุด ปตท. ยังคงเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับกำรจัดอันดับเป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่สุด 

ของโลกจำกนิตยสำรฟอร์จูนประจ�ำปี 2558 (Fortune Global 500) โดยอยู่ในอันดับที่ 93 เปลี่ยนแปลง 

จำกปีก่อนซึ่งอยู่ในอันดับที่ 84 แต่ก็ถือว่ำอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และยังนับเป็นกำรติดอันดับ 

ท็อป 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นดัชนีส�ำคัญที่ชี้วัดถึงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่ม ปตท. 

ในมำตรฐำนสำกล 

ตลอดเส้นทำง 1,461 วัน ที่ผมรับต�ำแหน่งนั้น ผมมีควำมภำคภูมิใจอย่ำงมำกที่ได้เป็น 

ผู้น�ำองค์กรที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ผมขอใช้โอกำสนี้ขอบคุณท่ำนผู ้ถือหุ ้นทุกท่ำนอย่ำงที่สุดที่ได้ให้กำรสนับสนุนและ 

เป็นก�ำลังใจส�ำคัญของผมในกำรก้ำวเดินไปอย่ำงเข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ำควำมท้ำทำยรูปแบบต่ำงๆ 

มำโดยตลอด และผมเชื่อมั่นว่ำศักยภำพของบุคลำกรของ ปตท. จะช่วยกันสร้ำงประโยชน์ให้แก่ 

ท่ำนผู้ถือหุ้น และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

Talk

CEO

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น
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ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 (1H/2558) ปตท. และบริษัทย่อย 
มรีำยได้จำกกำรขำยจ�ำนวน 1,052,261 ล้ำนบำท ลดลง 292,501 ล้ำนบำท  
หรอืร้อยละ 21.8 จำกช่วงครึง่แรกของปี 2557 (1H/2557) มำจำกปัจจยัทำง
ด้ำนรำคำเป็นหลกัแม้ปรมิำณขำยโดยรวมยงัเตบิโตต่อเนือ่ง โดยรำคำขำย
เฉลีย่ของผลติภณัฑ์ปรบัลดลงอย่ำงมำกตำมรำคำน�ำ้มนัดบิดไูบเฉลีย่และ
ผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงในตลำดโลก โดยรำคำน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยใน 1H/2558  
อยู่ที่ 56.6 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับ 
105.3 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ใน 1H/2557 ส่งผลให้รำยได้จำก 
กำรขำยของทุกกลุ่มธุรกิจปรับตัวลดลง โดยเฉพำะผลกำรด�ำเนินงำนของ 
ปตท.สผ. และธุรกิจก๊ำซฯ แม้ว่ำต้นทุนกำรผลิตก๊ำซฯ จะเริ่มปรับลดลง
ตำมรำคำน�ำ้มนั แต่เนือ่งจำกต้นทนุก๊ำซฯ อ้ำงองิรำคำน�ำ้มนัเตำย้อนหลงั  
จึงท�ำให้ต้นทุนเฉลี่ยโดยรวมปรับลดลงช้ำกว่ำรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 
อย่ำงไรก็ดี รำคำน�้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลในทำงบวกต่อต้นทุนกำรผลิต
ในธุรกิจกำรกลั่นและปิโตรเคมี โดยท�ำให้ค่ำพลังงำนที่ใช้ในระบบและ 
ส่วนที่สูญหำย (Fuel used and loss) มีมูลค่ำลดลง ส่งผลให้ในงวดนี้ 
กลุ่มธุรกิจดังกล่ำวยังมีก�ำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น ใน 1H/2558  
ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ�ำนวน 159,350 ล้ำนบำท ลดลง 3,432 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน

ใน 1H/2558 ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
กำรร่วมค้ำจ�ำนวน 4,324 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,511 ล้ำนบำท จำก 2,813  
ล้ำนบำท ใน 1H/2557 โดยหลักมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของ 
บริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลั่น เนื่องจำกมีค่ำกำรกลั่นที่สูงขึ้น รวมถึง
อัตรำก�ำลังกำรกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 1H/2557 ที่มีกำรปิดซ่อมบ�ำรุง
ครั้งใหญ่ตำมแผนงำน

ปตท. และบริษัทย่อยมีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้น  
10,502 ล้ำนบำท จำก 62,332 ล้ำนบำท ใน 1H/2557 เป็น 72,834  
ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 

In the first half of 2015 (1H/2015), sales revenue of PTT  
and its subsidiaries was Baht 1,052,261 million, decreased by  
Baht 292,501 million or 21.8% from the first half of 2014 (1H/2014), 
mainly due to the average selling prices, despite the continuous 
growth in sales volume. Average product selling prices declined 
dramatically following Dubai crude oil and reference product 
prices, where average Dubai crude price in 1H/2015 was  
US$ 56.6 per barrel decreased by 46.2% when compared to US$ 105.3  
per barrel in 1H/2014, which led to the drop in sales revenue of 
all business groups especially the performance of PTTEP and gas 
business group; even though, gas production costs have started to 
decrease following crude oil price but since the gas cost is linked 
to historical fuel oil reference price, the decrease in average costs 
of production was lower than the drop in average product selling 
prices. On the other hand, the drop in crude oil price has resulted  
in positive impact on lower production costs of downstream  
businesses, such as refinery and petrochemical businesses,  
by reducing fuel used and loss amount, which resulted in higher  
gross margins in 1H/2015. As a result, EBITDA of PTT and its 
subsidiaries in 1H/2015 was Baht 159,350 million, decreased by  
Baht 3,432 million or 2.1% compared to 1H/2014. 

In 1H/2015, the share of net income from investments in 
associates and joint ventures was Baht 4,324 million, increased 
by Baht 1,511 million from Baht 2,813 million in 1H/2014. The main 
reason was better performance of refining business associates 
caused by better GRM in relations to higher refining utilization rates 
compared to 1H/2014, which had major turnarounds.

ผลการดำาเนินงานครึ่งแรกของปี 2558 
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ�านวน 1,052,261 ล้านบาท ลดลง 292,501 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 21.8 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2557 (1H/2557)

Sales revenue of PTT and its subsidiaries was Baht 1,052,261 million, decreased by Baht 292,501 million 

or 21.8% from the first half of 2014 (1H/2014).

First Half of 2015
Compared with First Half of 2014
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) : Statements of Financial Position (Unit: Million Baht)

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
Cash and S/T Investment

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
Property, Plant 
and Equipment, Net

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมเงินกู้ระยะยาว
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities 
(incl. due within 1 year)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’  
Equity

31 ธันวาคม 2557
31 December 2014

30 มิถุนายน 2558
30 June 2015

ที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. จำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 โครงกำรอำทิตย์ และ
โครงกำรเอส 1 ตำมสินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงกำร 
ซอติก้ำที่มีปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นยังมีขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น 1,348 ล้ำนบำท ขณะที ่1H/2557 มกี�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
6,132 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึน้จรงิจำกบรษิทัย่อยในกลุม่ ปตท. ทีม่เีงนิกูย้มืสกลุต่ำงประเทศ เนือ่งจำก
เงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับ ปตท.สผ.  
ซึ่งมีเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินในกำรด�ำเนินงำน มีขำดทุนจำก 
อตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกลกูหนีก้ำรค้ำและเงนิฝำกธนำคำร
สกุลเงินต่ำงประเทศเป็นหลัก 1H/2558 มีขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ 
1,740 ล้ำนบำท ขณะที่ 1H/2557 มีก�ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 4,583  
ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลขำดทุนจำกสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงส่วนต่ำง
รำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูปและน�้ำมันดิบ (Crack Spread Hedging) ของ 
บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจกำรกลั่น อย่ำงไรก็ดี ใน 1H/2558 มีก�ำไร (สุทธิ) 
จำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนจ�ำนวน 3,096 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก 
กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนใน BCP (บริษัทร่วมของ ปตท.)

ปตท. และบริษัทย่อยมีภำษีเงินได้ ลดลง 11,602 ล้ำนบำท  
จำก 24,042 ล้ำนบำท เหลือ 12,440 ล้ำนบำท ใน 1H/2558 โดยหลัก 
มำจำก ปตท.สผ. ทีม่ภีำษเีงนิได้ปิโตรเลยีมลดลง ตำมก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิ
งำนที่ลดลงส่งผลให้ใน 1H/2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 46,330 
ล้ำนบำท ลดลง 11,565 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20.0 จำก 57,895 
ล้ำนบำท ใน 1H/2557

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 
ทั้งสิ้น 2,244,387 ล้ำนบำท มีหนี้สินรวม 1,121,759 ล้ำนบำท และมี 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,122,628 ล้ำนบำท

PTT and its subsidiaries had depreciation and amortization 
expenses increased by Baht 10,502 million from Baht 62,332 million 
in 1H/2014 to Baht 72,834 million, mainly caused by depreciation 
and amortization expenses of PTTEP from Contract 4, Arthit and 
S1 projects following the increase in completed assets, as well as 
production volumes of Zawtika project after having reached its full 
capacity. Moreover, there was loss on foreign exchange of Baht 
1,348 million while in 1H/2014 there was gain on foreign exchange 
of Baht 6,132 million mainly from unrealized losses of foreign  
currency debts of subsidiaries within PTT group principally resulted 
from the Baht depreciation against US$. Similar to PTTEP, which 
has its functional currency in US$, had unrealized loss on foreign 
exchange mainly from accounts receivable and foreign currency 
deposit at bank. In 1H/2015 there was loss on financial derivatives 
of Baht 1,740 million while in 1H/2014 there was gain on financial 
derivatives of Baht 4,583 million mainly from crack spread hedging 
of PTT’s subsidiaries within the refinery business group. However, 
in 1H/2015 there was gain on disposal of investment in this period 
of Baht 3,096 million primarily from disposal of investment in BCP 
(an associate of PTT).

PTT and its subsidiaries had corporate income taxes of Baht 
12,440 million, decreased by Baht 11,602 million from Baht 24,042 
million in 1H/2014, mainly from a drop in PTTEP’s petroleum income 
tax expenses due to a reduction in operating income resulting 
in the net income for PTT and its subsidiaries in 1H/2015 of Baht 
46,330 million, decreased Baht 11,565 million or 20.0% from Baht 
57,895 million in 1H/2014. 

As of 30 June 2015, PTT and its subsidiaries’ total assets were 
Baht 2,244,387 million. Total liabilities were Baht 1,121,759 million, 
and total equity was Baht 1,122,628 million.

2,250,455 2,244,957

0.3%

307,240

381,023

434,751

1,121,373

316,757

387,484

441,067

1,105,147

498,761

697,000

1,054,694

451,813

1,122,628

669,946
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โครงสร้างรายได้ครึ่งแรกของปี 2558 
Revenue for 1H/2015

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขายครึ่งแรกของปี 2558
Net Income for 1H/2015

1,052,261 
ล้านบาท/Million Baht

ธุรกิจน�้ามันและธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

46,330 
ล้านบาท/Million Baht

ปตท.
PTT

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

   2555 2556 2557 1H/2558

   2012 2013  2014 1H/2015

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร (ล้ำนบำท) 2,793,833 2,842,408  2,834,732 1,052,261
Sales & Services Income (Million Baht)

ก�ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 104,608 93,091 55,795 46,330
Net Income (Million Baht)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 36.59 32.52 19.33 16.08
Earnings per Share (Baht per Share)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 18.05 14.46 8.58 6.70
Return on Equity* (%)

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม* (ร้อยละ) 3.74 3.33 1.96 6.38
Net Profit Margin* (%)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  6.91 5.42 2.89 2.63 
Return on Total Assets* (%)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 13.00 13.00 11.00 N/A 
Dividend per Share (Baht per Share)

มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 211.43  238.88 253.49 253.43 
Book Value (Baht per Share)

รำคำหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บำทต่อหุ้น)  332  286 324 359 
Share Price at the End of Period (Baht per Share)

* กำรค�ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินเป็นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice.

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries
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ตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่ำนมำ ปตท. ได้เริ่มด�ำเนิน “โครงกำรพัฒนำ 
ต้นแบบเขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย” 
เพื่อยกระดับให้พื้นที่แห่งนี้ เป ็นต้นแบบเขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
ของประเทศไทย ภำยใต้ชื่อ “นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท.”  
หรอื PTT WEcoZI (PTT Wanarom Eco Zone Industries) ซึง่มคีวำมพร้อม 
ทัง้ส่วนของสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน อำคำรส�ำนกังำนสเีขยีว โรงงำนอตุสำหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และศูนย์เรียนรู ้ป่ำนิเวศระยองวนำรมย์  
ด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะท�ำให้ทั้งอุตสำหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเกื้อกูลและยั่งยืน โดย PTT WEcoZI จะเป็น 
ส่วนส�ำคัญในกำรยกระดับอุตสำหกรรมของระยอง เพรำะไม่ได้เป็นเพียง
กำรน�ำเทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในวงกำรอุตสำหกรรมเท่ำนั้น แต่ยังเป็น 
กำรพัฒนำสู่ “นิเวศอุตสำหกรรม” หรือ “Eco Zone Industries” เพื่อให้
อุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน” 

PTT WEcoZI ครอบคลมุพืน้ที ่1,500 ไร่ ในนคิมอตุสำหกรรมเอเซยี 
ซึ่ง ปตท. ได้เริ่มต้นพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ ภำยใน
พื้นที่ PTT WEcoZI แห่งนี้ประกอบด้วย

• พืน้ทีโ่รงงานอตุสาหกรรม มุง่เน้นควำมเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
(Green/Eco) ด้วยอุตสำหกรรมชีวภำพ (Bio Chemical) อุตสำหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
(Petrochemical) 

• พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค เน้นกำรออกแบบเชิง Eco อำทิ  
โรงผลิตน�้ำอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน ระบบสำธำรณูปโภค 
ส่วนกลำง ที่เรียกว่ำ Eco PCU (Eco PTT Central Utilities) ระบบไฟ 
ส่องสว่ำงจำกเซลล์แสงอำทติย์ เป็นต้น โดยมหีลกัคดิของกำรใช้ทรพัยำกร
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรลดต้นทุนในกำรด�ำเนินธุรกิจ

• พืน้ทีอ่าคารส�านกังานสเีขยีว (Green Office Building) ซึง่เป็น 
ต้นแบบนวัตกรรมอำคำรประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมเกณฑ์ LEED โดยพื้นที่อำคำรประมำณ 5,900 ตำรำงเมตรนี้ เปิดให้
บรษิทัในกลุม่ ปตท. และบรษิทัในพืน้ที ่WEcoZI ได้ใช้เป็นอำคำรส�ำนกังำน
ร่วมกนั มุง่บรหิำรกำรใช้ทรพัยำกรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ สร้ำงควำมคุม้ค่ำ 
กำรลงทุน 

• พืน้ทีป่่านเิวศระยองวนารมย์ กลุม่ ปตท. เป็นพืน้ทีแ่นวก�ำแพง
ธรรมชำติ (Protection Strip) ในรูปแบบของป่ำนิเวศ ซึ่งได้เปิดตัวไป 
เมือ่ปี 2556 ซึง่ปัจจบุนัป่ำนเิวศแห่งนีส้ำมำรถดดูซบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้สูงกว่ำป่ำทั่วไปถึง 2 เท่ำ และยังผลิตอำกำศบริสุทธิ์คืนสู่ธรรมชำติ 
ได้กว่ำ 700 ตนั และยงัพบควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพเกดิขึน้กว่ำ 172 ชนดิ 
ทัง้นก แมลง สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์เลือ้ยคลำน และสตัว์สะเทนิน�ำ้สะเทนิบก 
โดยครั้งนี้ได้มีกำรต่อยอดสร้ำงเป็น “ศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศระยองวนารมย์ 
กลุ่ม ปตท.” เพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชำติ ให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำมำศึกษำ
ป่ำนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 

เป็นที่น่ำยินดีว่ำพื้นที่ดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจประเมินในกำรให้ 
กำรรับรองทำงด้ำนนิเวศอุตสำหกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกำรลด 
ก๊ำซเรือนกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำก 3 สถำบัน ประกอบด้วย

เขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ Eco Champion โดยเป็นแห่งแรก 
ของประเทศไทย จำกกำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย/ ระบบบรหิำร
จดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เชิงพื้นที่ จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน 
ไอเอสโอ/ กำรลดก๊ำซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจตำมมำตรฐำนประเทศไทย 
(T-VER) ของป่ำนิเวศระยองวนำรมย์ กลุ่ม ปตท. ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
จำกองค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน) ซึง่สำมำรถ 
ลดก๊ำซเรือนกระจกได้กวำ่ 1,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเทำ่ต่อปี 

ต้นแบบการพัฒนา 
พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Prototype for developing
 eco-industrial zones

Channel
Green
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In 2012, PTT started implementing an eco-industrial zone 
development project called “PTT Wanarom Eco Zone Industries  
(PTT WEcoZI)” in the Asia Industrial Estate. It aims to develop the 
areas into a prototype for Thailand’s eco-industrial zones. The 
project is equipped with basic infrastructure, green office buildings, 
environmentally friendly industries, and the PTT Eco Forest Rayong 
Wanarom Learning Center. The main objective is to enable  
industries, communities and the environment to co-exist  
interdependently and in a sustainable manner. In this connection, 
PTT WEcoZI will play a vital role in raising the environmentally  
sustainable level of the industries in Rayong. This is mainly because 
emphasis has been placed not only on the use of advanced 
technologies in industries, but also on the development of the 
eco-industrial zone, ensuring that industries, communities and  
the environment could co-exist in a sustainable manner.

PTT WEcoZI covers a total area of 1,500 rai in the Asia  
Industrial Estate. The project whose development commenced  
in 2013 is comprised of the following areas:

• Area for industries with focus on green/environmental 
friendliness, which include biochemical industries, high tech  
industries and petrochemical industries.

• Area for public utility systems whose designs mainly focus 
on environmentally friendly production. These systems include, 
among others, industrial water production plants which make use 
of membrane technology, centralized utility systems called “Eco 
PTT Central Utilities (Eco PCU)”, and solar lighting systems. The key 
principles underlying these systems are the efficient use of the 
common resources and the reduction of operating costs.

• Area for green office buildings which serve as a prototype 
for energy efficient and environmentally friendly buildings based 
on the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 

Having a total area of about 5,900 square meters, the green  
office buildings hold both the member companies of PTT Group 
and the members of WEcoZI. Jointly managing the buildings, these 
companies place emphasis on making the best use of the available 
resources as well as ensuring investment worthiness.

• Area for PTT Group’s Rayong Wanarom Eco-Forest which 
serves as a natural protection strip in the form of environmentally 
friendly forest. Being officially launched in 2013, the Eco-Forest is 
currently capable of soaking up carbon monoxide at twice the 
rate the normal forests do. In addition, the Eco-Forest releases more 
than 700 tons of oxygen back into the atmosphere. It also leads 
to greater biodiversity as evidenced by 172 species of existing 
organisms including birds, insects, mammals, reptiles, and  
amphibians. As an offshoot of the Eco-Forest, the PTT Eco Forest 
Rayong Wanarom Learning Center has recently been established. 
The Center serves as a natural classroom for those who are  
interested in learning about the Eco-Forest and the resultant  
biodiversity on their own.

It is pleasing to announce that PTT’s eco-industrial zone 
has already gained certifications for its eco-industrial standards, 
environmental management system and greenhouse gas reduction 
capabilities respectively, based on the assessments conducted by 
the following three institutes.

• The areas called “Eco Champion” have been certified 
by the Industrial Estate Authority of Thailand as the country’s first 
eco-industrial zone.

• The eco-industrial zone has also gained the certification  
for its ISO 14001 Environmental Management System from an  
accredited ISO certification body.

• Having achieved the greenhouse gas reduction standards  
in line with Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER), 
PTT Group’s Rayong Wanarom Eco-Forest is registered by Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 
for its ability to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by more 
than one thousand tons of carbon dioxide equivalents annually.



PTT Group CG Day 2015 
ยกระดับธรรมาภิบาล

สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

PTT Group CG Day 2015  
turning corporate governance  

into corporate culture

ด้วยควำมเชื่อมั่นของกลุ่ม ปตท. ที่ว่ำ ด้วยพลังแห่งความดีที่ทุกคน 
ร่วมมือกัน จะน�าพาให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืน  
ดังนั้น Smart CG ฉบับนี้ จะขอเล่ำถึงบรรยำกำศกิจกรรมส่งเสริมกำรก�ำกับ 
ดแูลกจิกำรทีด่เีมือ่วนัที ่25 สงิหำคมทีผ่่ำนมำค่ะ โดยบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่ 
ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน), บริษัท ปตท.ส�ำรวจและ 
ผลติปิโตรเลยีม จ�ำกดั (มหำชน), บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ำกดั (มหำชน), 
บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน), บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และ 
บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร่วมกันจัดงำน 
PTT Group CG Day เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสร้ำงควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
และเป็นกำรเน้นย�้ำบุคลำกรให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนำ 
ให้ทัดเทียมระดับสำกล

ในปีนีไ้ด้รบัเกยีรตจิำก คณุเทวนิทร์ วงศ์วำนชิ พร้อมด้วยคณะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรกลุม่ ปตท. ร่วมเปิดงำนภำยใต้แนวคดิ PTT Group CG Day 2015: 
Shade of Sharing…Passing the Power Forward ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งดี 
ยิ่งให้ ยิ่งยั่งยืน เพื่อให้บุคลำกรของกลุ่ม ปตท. ทุกคนร่วมกันท�ำหนำ้ที่เป็น 
เครือข่ำยในกำรส่งต่อพลังควำมดีไปยังทุกภำคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มส�ำคัญ คือ คู่ค้ำ ซึ่งในปีนี้ได้ให้เกียรติมำร่วมงำนด้วย

ภำยในงำนเป็นบรรยำกำศควำมสนกุสนำนทีร่วบรวมสำระควำมรูแ้ละ
ควำมบนัเทงิเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเช่น เสวนำจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู 
ในหัวข้อ “บทบำทของกลุ่ม ปตท. ในกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”, งำนนิทรรศกำร, เกม CG ชิงรำงวัล และละครเวที 
CG Musical เพื่อแสดงถึงกำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปรับใช้ 
ในกำรด�ำ เนินงำน โดยตัวแทนพนักงำนร ่ วมกับแขกรับ เชิญพิ เศษ 
คุณรัดเกล้ำ อำมระดิษ 

แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน Smart 
CG ครั้งต่อไปค่ะ

Smart
CG

PTT  
Group  

CG Day  
2015
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PTT Group is confident that the power of good actions 
whereby everyone cooperates with one another will make our society  
a clean one in a sustainable manner. As a result, this Issue of Smart CG 
will share with you the atmosphere of the good corporate governance 
promotional activitiesorganized on 25 August 2015. The PTT Group  
CG Day which was an annual event was jointly hosted by six listed  
companies of PTT Group, which included PTT Public Company Limited, 
PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTT Global 
Chemical Public Company Limited, IRPC Public Company Limited,  
Thai Oil Public Company Limited, and Global Power Synergy Public 
Company Limited. The main objectives of the event are to foster 
solidarity amongthe participating companies and to draw their 
employees’attention again to the importance of conducting business 
affairs by adhering to the principles of good corporate governance 
to such an extent that not only the principles become part of the  
corporate culture but their adherence also reach the level on a par  
with international standards.

This year, we were honored by the presence of Mr. Tevin 
Vongvanich, together with members of the Boards of Directors and  
Executives of PTT Group, who jointly organized the event under  
the theme titled “PTT Group CG Day 2015: Shade of Sharing…Passing 
the Power Forward”. The purpose was to encourage all employees of 
PTT Group to be part of the networks in passing the power of good 
actions to all sections of the society, including trade partners who 
are key stakeholders. This year in particular, we were honored by  
the latter’s participation in the event.

The event teemed with fun-filled entertainment and  
activities related to knowledge about good corporate governance.  
These included, among others, executive panel discussion on “Roles of  
PTT Group in ensuring integrity and transparency for all groups of  
stakeholders”, exhibitions, CG games and CG musical which  
demonstrated the application of good principles of corporate  
governance to the conduct of business affairs. The musical was  
performed by employee representatives and well-known vocalist, 
Rudklao Amratisha, who was the special guest of the event.

Looking forward to sharing with you more information about 
good corporate governance activities in the next Issue of Smart CG.

PTT  
Group  

CG Day  
2015



สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ
ทรงเปิดโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์และสถำบันวิทยสิริเมธีของกลุ่ม ปตท. ณ ต�ำบล 
ป่ำยุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนำยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัระยอง พลเรอืเอก ณรงค์ พพิฒันำศยั รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
ศกึษำธกิำร นำยณรงค์ชยั อคัรเศรณ ีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน นำยครุจุติ  
นำครทรรพ ปลดักระทรวงพลงังำน นำยปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ ประธำนกรรมกำร 
ปตท. นำยไพรนิทร์ ชโูชตถิำวร ปธบ. พร้อมคณะฯ เฝ้ำรบัเสดจ็ โรงเรยีนก�ำเนดิวทิย์ 
และสถำบันวิทยสิริเมธีเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ด�ำเนินงำนโดยกลุ ่ม ปตท.  
บนพืน้ทีร่วมขนำด 900 ไร่ เน้นกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยัทำงด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพระดับโลก 

และในโอกำสเดยีวกนันี ้ยงัได้รบัพระมหำกรณุำธคิณุจำกสมเดจ็พระเทพ- 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินเปิด “โครงกำรป่ำ 
วังจันทร์” ของสถำบันปลูกป่ำ ปตท. ที่ตั้งภำยในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่ท�ำขึ้นเพื่อสร้ำงห้องเรียนธรรมชำติขนำดใหญ่ โดยรวบรวมองค์ควำมรู้จำก
โครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้ำนไร่ ของ ปตท. ที่ผ่ำนมำ ผ่ำน 
กำรบรูณำกำรควำมรูแ้ละกำรวจิยัทำงด้ำนป่ำไม้และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เป็นแหล่ง
ศึกษำท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส�ำคัญของภำคตะวันออกบนพื้นที่ประมำณ 351 ไร่ 

ทั้งนี้ กำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำ และโครงกำรป่ำ 
วงัจนัทร์ นบัเป็นอกีหนึง่โครงกำรส�ำคญัของกลุม่ ปตท. ซึง่เป็นต้นแบบขององค์กร
ทีพ่ฒันำทำงด้ำนกำรศกึษำควบคูไ่ปกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously paid a visit to Tambon Pa Yup Nai, Amphoe Wang Chan, Rayong Province, to officially 
inaugurate PTT Group’s Kamnoetvidya Science Academy and Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology. During the visit, those who humbly extended 
their welcome to Her Royal Highness Princess included Rayong Governor Somsak Suwansucharit, Education Minister Admiral Narong Pipattanasai, Energy Minister 
Narongchai Akaraseranee, Permanent Secretary of Energy Ministry Kurujit Nakornthap, PTT Chairman Piyasvasti Amranand, as well as PTT President and CEO 
Pailin Chuchottaworn and other members of the Board of Directors. Located on a total area of 900 rai, Kamnoetvidya Science Academy and Vidyasirimedhi 
Institute of Science and Technology are managed by PTT Group. Strong emphasis is placed on learning, teaching and research on science and technology. 
Their key goal is to produce world-class quality graduates.

Also on this occasion, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously opened PTT Forestry Institute’s Wang Chan Afforestation Project 
which was located in a total area of about 351 rai in the same vicinity. The main objective of the project is to build a large natural classroom for collections 
of knowledge base gained from PTT’s recent one-million rai reforestation project in honor of His Majesty the King. Offering integrated knowledge and research 
in forestry as well as the environment, the project will serve as a key ecotourism destination for the country’s eastern region.

In this connection, both the educational development project and the Wang Chan Afforestation Project represent key projects developed and run 
by PTT Group. The Group serves as a prototype of an education development organization which also implements corporate social responsibility activities,  
with the aim of bringing about stability, wealth and sustainability for Thailand.

คุณสรัญ รังคสิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขัน้ปลำย รบัพระรำชทำนโล่รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับประเทศ 19 ปีต่อเนื่องของ
คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งนับเป็นสถำนประกอบกำรเพียงรำยเดียวที่ได้เข้ำ
รับพระรำชทำนโล่รำงวัลจำกสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี ในพิธีเปิดงำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนแห่งชำติ  
ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
นอกจำกนี ้คลงั ปตท. ยงัได้รบัโล่รำงวลัอกี 12 แห่ง และธรุกจิก๊ำซธรรมชำต ิปตท.  
ได้รับโล่รำงวัลจ�ำนวน 16 แห่ง รวมทั้งได้รับรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย 
ในกำรท�ำงำนระดับวิชำชีพดีเด่นทั้งธุรกิจก๊ำซและธุรกิจน�้ำมันอีกด้วย

Mr. Sarun Rungkasiri, Chief Operating Officer, PTT’s Downstream Petroleum 
Business Group, received a royal trophy plaque for PTT Surat Thani Petroleum  
Terminal’s outstanding performance at the national level in safety, occupational 
health and workplace environment for 19 consecutive years. The Terminal was 
the only operator which received the royal trophy plaque from Her Royal  
Highness Princess Chulabhorn Walailak who graciously presided over the  
opening ceremony of the 29th National Workplace Safety Week held at the 
Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bang Na, Bangkok.  
As well, the Terminal received 12 other trophy awards while PTT Natural Gas 
Distribution Company received 16 trophy awards in total. Also noteworthy was 
the fact that excellent safety officers awards in the oil and gas industry were also 
given to the two operators.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด “โรงเรียนกำาเนิดวิทย์” 

และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ของกลุ่ม ปตท. ที่จังหวัดระยอง

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานีรับพระราชทานโล่รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น 19 ปีซ้อน

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously opens 
PTT Group’s Kamnoetvidya Science Academy and 

Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology in Rayong.

PTT Surat Thani Petroleum Terminal has received 
royal trophy plaque as outstanding operator for 
19 consecutive years

PTT
Society
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นิตยสำรฟอร์จูนรำยงำนผลกำรจัดอันดับบริษัทขนำดใหญ่ที่สุดของโลก  
500 อนัดบั ประจ�ำปี 2015 หรอืฟอร์จนู โกลบอล 500 โดยผลล่าสดุ ปตท. ตดิอนัดบัที ่93  
ซึง่แม้ว่าจะไม่ดเีท่ากบัอนัดบัที ่84 ในปีก่อนหน้า แต่กถ็อืว่าอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกนั 
และยังนับเป็นการติดอันดับท็อป 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ถงึแม้ในช่วงทีผ่่ำนมำจะเกดิสถำนกำรณ์ควำมวุน่วำยทำงกำรเมอืงทัง้ภำยใน
และภำยนอกในหลำยประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกิจ แต่กำรที่ 
ปตท. ยังมีอันดับทรงตัวโดยใกล้เคียงกับอันดับในปีก่อนหน้ำนี้นั้น เกิดจำกกำรทุ่มเท
ท�ำงำนหนกัของทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำนกลุม่ ปตท. รวมถงึศกัยภำพของกำรบรหิำร
งำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรสนบัสนนุทีด่จีำกผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ทุกกลุ่ม กำรที่บริษัทไทยติดอันดับนั้น สะท้อนถึงขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศอีกด้วย

ทัง้นี ้แม้ ปตท. จะได้รบักำรจดัอนัดบัทีแ่ขง็แกร่งขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในช่วงหลำยปี
ทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นดชันชีีว้ดัถงึศกัยภำพกำรบรหิำรงำนทีด่ขีององค์กรในมำตรฐำนสำกล 
แต่ ปตท. ยงัคงยดึมัน่ให้ควำมส�ำคญักบัผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ  
โดยด�ำเนินธุรกิจพร้อมกับกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งและยั่งยืนให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กร 100 ปี 
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อนึ่ง นิตยสำร Fortune 500 ได้พิจำรณำข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน รวมถึง
ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของนกัวเิครำะห์และนกัธรุกจิชัน้น�ำทัว่โลกประกอบกำรจดัอนัดบั

According to the latest Fortune Global 500 (also known as Global 500) list of year 2015, PTT is ranked #93 among the top 100 biggest companies 
worldwide. While representing a slight decline, the new rank is quite close to its #84 rank on the list of the previous year. Moreover, noteworthy is the fact that 
PTT has been among the top 100 biggest companies for four consecutive years.

Over the past few years, the country faced political turmoil, both at the national and international levels, which had an adverse impact on the overall 
economy. However, PTT’s successful maintenance of the high position close to the one in the previous year is mainly attributable to the dedication and  
contributions made by PTT Group’s executives and staff members as well as the high potentials and management capabilities of the Board of Directors and, 
not less importantly, the strong support from shareholders and all groups of stakeholders. The fact that a Thai company is among the world’s biggest companies 
also reflects the country’s competitiveness in building up confidence among domestic and overseas investors.

PTT has been given high ranks continuously for the past several years, which represents an indicator of high potentials in management areas of the 
organization, taking into account the international standards. However, the Company continues to place strong emphasis on the interests of the public and 
the country. In the conduct of its business affairs, it also helps strengthen and sustain the society, communities and all groups of stakeholders in a sincere and 
continuous manner. The main objective is to become a hundred year organization which not only helps ensure the country’s energy security but also is one 
of the key drivers of the country’s economic systems.

The rankings of the Fortune Global 500 take into consideration the performance of the companies as well as the opinions of leading analysts and 
businesspersons worldwide.

คุณสรัญ รังคสิริ ปธป. และคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) (PTTGC) และ 
คุณอัฒวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธำนกรรมกำร บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ในกลุม่ PTTGC พร้อมด้วยคณุสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ไออำร์พซีี 
จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้และสญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ เพือ่ปรบัสดัส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (PTTPM) และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (PTTPL) ส่งผลให้ปัจจบุนั ปตท. และกลุม่ PTTGC มสีดัส่วนกำรถอืหุน้เท่ำกนั 
ที่ร้อยละ 50 ในบริษัท PTTPM และ PTTPL ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงภำยใน
กลุ่ม ปตท. ที่จะมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรจัดกำร
ห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) ของธรุกจิกำรจ�ำหน่ำย และธรุกจิจดัเกบ็และขนส่งผลติภณัฑ์
โพลีเมอร์ และเป็นฐำนในกำรเติบโตและขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท.  
ในระยะยำวต่อไป

Mr. Sarun Rungkasiri, Chief Operating Officer of PTT Global Chemical Public Company 
Limited (PTTGC), and also Mr. Supattanapong Punmeechaow, PTTGC Chief Executive Officer 
and President, as well as Mr. Atthawut Hiranburana, Chairman of Solution Creation Company 
Limited which is a member company of PTTGC Group, together with Mr. Sukrit Surabotsopon,  
President of IRPC Public Company Limited have jointly signed the share purchase  
agreement and a shareholders’ agreement. The purpose is to change ownership structures of 
PTT Polymer Marketing Company Limited (PTTPM) and PTT Polymer Logistics Company Limited 
(PTTPL). As a result, currently PTT and PTTGC Group each have an equal 50% equity stake in 
PTTPM and PTTPL. The changes are in line with PTT Group’s internal restructuring policy which 
places emphasis not only on enhancing the efficiency and strengthening the supply chain 
management related to distribution, storage and transport of polymer products but also on 
laying a foundation for PTT Group’s long-term growth and overseas investments.
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กลุ่ม ปตท. ปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ใน PTTPL และ PTTPM เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร Supply Chain ธุรกิจโพลีเมอร์
ของกลุ่ม ปตท.

PTT Group changes ownership structures 
of PTTPM and PTTPL, aiming at enhancing 
efficiency in managing supply chains of 
the Group’s polymer business

ปตท. ฝ่าวิกฤติคงอันดับท็อป 100 
บริษัทยักษ์โลก โดยฟอร์จูน ล่าสุด

PTT weathers the storm to remain on the latest list of 
the Fortune’s top 100 biggest companies worldwide



สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ
มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และรำคำเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
Ensuring long-term energy security by providing sufficient high-quality energy supply at fair prices to 
support economic growth.

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด�ำเนินธุรกิจที่มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน
Becoming 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.

ด�ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี และมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
Operating profitable business that leads to sustainable growth while generating optimum returns.

สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัแก่ลกูค้ำ โดยกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรทีม่คีณุภำพ 
ในระดบัมำตรฐำนสำกล ด้วยรำคำเป็นธรรม
Emoting customer satisfaction and loyalty by delivering world-class quality products and services at 
fair prices.

ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดี 
เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว
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.

สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท�ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต 
กำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำเพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร
Promoting capability building professionally and ensuring employees’ well-being is on the level with 
other leading companies in order to embolden organization-employee bond.

PTT GROUP VISION & MISSION 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 24 อำคำร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภำวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2537 3730
Website: www.pttplc.com 
E-mail: corporatesecretary@pttplc.com จดหมำยข่ำวฉบับนี้พิมพ์บนกระดำษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย Soy Ink หมึกพิมพ์จำกน�้ำมันถั่วเหลือง

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาต ิ
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:

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า
Thai Premier Multinational Energy Company

ประเทศ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

Country

Shareholders

Community 
and

Society

CustomersBusiness
Partners

Employees

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสำคร 74000


