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 สวัสดีครับ ผมรู สึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดพบกับ
ผูถือหุนทุกทานอีกครั้งในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหม 
ตลอดปทีผ่านมา ปตท. มุงมัน่ทุมเทปฏบิตังิานโดยมเีปาหมาย
ในการตอบแทนผูถือหุนทุกทานไปพรอมกับภารกิจดาน
สังคม เพื่อใหเราสามารถเติบโตคูสังคมไทยไดอยางยั่งยืน
 ระบบเศรษฐกิจที่ให ความสําคัญเพียงผลกําไร 
ไมเพียงพอสําหรับสังคมโลกยุคใหมเสียแลวนะครับ 
การใหความสาํคญัในเรือ่งคนและสิง่แวดลอม เปนประเดน็
ท่ีไดรับความสนใจขึ้นมาก ผมจึงยึดมั่นในการบริหารงาน
ดวยหลัก Triple Bottom Line ไดแก P-People, P-Planet 
และ P-Prosperity อยางสมดุล และนําแนวคิด 3P นี้มา
ปรับใชในองคกรโดยคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
 ในดาน People ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนา “คน” ใหเปนทั้งคนดีและคนเกง รวมทั้ง
ชวยเหลือผูดอยโอกาสใหสามารถยืนไดดวยตนเองอยาง
ภาคภูมิใจ 
 ในดาน Planet ปตท. ดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนการใช
ทรัพยากรใหคุมคา เพ่ือใหเราสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืนไปพรอมกับการรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม เช น การควบคุมปริมาณของเสีย
อุตสาหกรรม การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การลด
มลพิษทางอากาศ ฯลฯ เหนือสิ่งอื่นใด ปตท. สรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน โดยการสงเสริมใหพนักงานเขาไป
มีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือจะไดเขาใจถึงความตองการของ
ชุมชนที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ และรวมสละเวลาเพื่อ
บําเพ็ญประโยชนตอทั้งชุมชนและสังคม
 ในดาน Prosperity ปตท. ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย 
สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี และสรางความมั่นคงทาง
พลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี สงเสริมพลังงานทดแทน 
สามารถแขงขันไดในระดับสากล และขยายการลงทุน
อยางตอเนื่อง
 อยางไรก็ตาม ถึงแมการดําเนินงานดังกลาวอาจ
ทําให ปตท. มีตนทุนทางสังคมสูงขึ้น  แต ปตท. ตระหนัก
ดีวา แนวทางนี้จะทําให ปตท. เติบโตควบคูกับสังคมได
อยางยั่งยืน
 ขอบพระคุณทุกทานที่ไววางใจ และเชื่อมั่นใน 
ปตท. ตลอดมา

 Dear shareholders, I am extremely pleased to have 
an opportunity to talk to you once more ahead of the New 
Year. During the past year, PTT is firmly committed to its 
missions for the ultimate goal of repaying shareholders 
while continuing social works so that PTT and Thai society 
can prosper together on a sustainable basis.
 Economic systems that focus solely on profits no 
longer work for the current world. In the new era, there 
has been significantly growing attention to the need to 
care for people and environment too. I therefore have 
embraced the Triple Bottom Line, which is rooted in 3P 
concept. The 3P are P-People, P-Planet and P-Prosperity. 
I have applied this concept in my balanced management 
and take into account all stakeholders.
 In regards to people, PTT has accorded importance
to “human development” with aim to produce virtuous 
and capable people, and also to help the underprivileged 
proudly stand on their own feet.
 In regards to planet, PTT has utilized resources 
with maximum efficiency in running its businesses so as 
to ensure sustainable use of resources and environmental
care. For example, PTT has controlled industrial waste, has 
curbed greenhouse-gas emissions and has implemented
air-pollution reduction. On top of this, PTT has empowered 
communities by encouraging staff’s participation
in community activities. The participation aims to identify, 
understand, and answer to the various needs of each 
community. With PTT support, staff can volunteer their 
services for communities and the society as a whole.
 In regards to Prosperity, PTT has operated its 
businesses for commercial purposes in a way that
generates good returns, upholds energy security, 
develops technologies, promotes alternative energy, 
fosters international competitiveness, and expands 
investments on a constant basis.
 Although such operations mean PTT has shouldered
higher social costs, PTT is well aware that such approach 
is key to its sustainable and mutual growth alongside 
the society.
 Thank you all for your continued trust and
confidence in PTT. 

• E-mail : corporatesecretary@pttplc.com • Website : www.pttplc.com 

• จัดพิมพ� : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ในชวง 9 เดือนแรกของป 2561 (9M/2561) ปตท. และ

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,718,738 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 254,975 ลานบาท หรือรอยละ 17.4 โดยเพิ่มขึ้นใน

ทกุกลุมธรุกจิเมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน ตามราคาขาย

เฉลี่ยของผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีสวนใหญที่เพิ่ม

ขึ้นตามราคานํ้ามันดิบดูไบที่เพิ่มขึ้นจาก 51.1 เหรียญสหรัฐตอ

บารเรล เปน 70.1 เหรียญสหรัฐตอบารเรล หรือรอยละ 37.2 

โดยใน 9M/2561 ปตท. และบรษิทัยอยมกีาํไรกอนดอกเบีย้ ภาษี 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 286,953 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 35,771 ลานบาท หรือรอยละ 14.2 โดยหลัก

จากธรุกจิสาํรวจและผลติฯ ปรบัเพิม่ขึน้ตามราคาขายเฉลีย่และ

ปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลการดําเนินงานของกลุม

ธุรกิจกาซฯ มีผลการดําเนินงานดีขึ้นในเกือบทุกหนวยธุรกิจ 

โดยเฉพาะจากธรุกจิโรงแยกกาซฯ ธรุกจิการจดัหาและจดัจาํหนาย

กาซฯ ที่ดีขึ้นทั้งปริมาณขายและราคาขาย และธุรกิจทอสงกาซ

ธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงผลการดําเนินงานบริษัทในกลุม

ธรุกจิกาซฯ ทีด่ขีึน้ นอกจากนี ้ธรุกจิการกลัน่มผีลการดาํเนนิงาน

โดยรวมดีขึ้นจาก Accounting GRM ที่ปรับสูงขึ้นจากกําไร

สตอกนํ้ามันที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคานํ้ามันดิบ 

รวมถึงผลการดําเนินงานธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสเพิ่มขึ้น

ตามราคาผลิตภัณฑและปริมาณขายที่สูงขึ้น 

ใน 9M/2561 มีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 

90,874 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,990 ลานบาท หรือรอยละ 4.6

โดยหลักเพิ่มขึ้นจากธุรกิจสํารวจและผลิตฯ จากโครงการบงกช

ที่มีการเขาซ้ือสัดสวนลงทุนเพิ่ม และจากกลุ มธุรกิจกาซฯ

ตามการรับรูสินทรัพยที่พรอมใชงาน

ในงวด 9 เดือนของปนี้ ปตท. และบริษัทยอยมีสวนแบง

กําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 6,789 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,580 ลานบาท หรือรอยละ 30.3 จาก 5,209 

ลานบาท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 (9M/2560) โดยหลัก

เพิ่มขึ้นจาก PTTAC ที่มีราคาขายของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น และ

จาก NatureWorks LLC ที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นและราคาขาย

ผลติภณัฑ ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีข่าดทนุจากตราสารอนพุนัธ 4,561 

ลานบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 6,894 ลานบาท จาก 9M/2560 ที่

มีกําไรจากตราสารอนุพันธ จํานวน 2,333 ลานบาท โดยหลัก

เกิดจากขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงทางการเงินและ

ราคาสินคาโภคภัณฑของ ปตท. PTT International Trading 

Pte. Ltd. (PTTT) และ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ในสวนของกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

ลดลง 5,974 ลานบาท จากจํานวน 10,702 ลานบาท ใน 

9M/2560 เปน 4,728 ลานบาท โดยหลักมาจากกําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินกูยืมสกุล

เงินเหรียญสหรัฐที่ลดลงของ ปตท. TOP และ PTTGC จาก

คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐใน 9M/2561 ที่แข็งคา

ขึ้นในอัตราที่นอยกวา 9M/2560 

ในชวง 9M/2561 มีรายการที่ไมไดเกิดขึ้นประจํา (Non-

recurring Items) โดยหลัก เชน การรับรูผลขาดทุนจากการขาย

สินทรัพย แหลงมอนทารา ของ PTTEP จํานวน 1,208 ลานบาท 

ขณะที่ใน 9M/2560 ปตท. มี Non-recurring Items จากรายได

เงินปนผลจากกองทุนรวม EPIF 4,310 ลานบาท และกําไรจาก

การขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ลานบาท รวมถึง PTTEP 

รบัรูขาดทนุจากการดอยคาของสนิทรพัยโครงการมาเรยีนา ออยล 

แซนด จาํนวน 18,505 ลานบาท อยางไรกต็ามตนทนุทางการเงนิ 

ลดลง 1,943 ลานบาท หรือรอยละ 8.7 เปน 20,446 ลานบาท

ใน 9M/2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะยาวเฉลี่ยของ 

9M/2561 ลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการ

ชําระคืนเงินกู/หุนกูตั้งแตเดือน ต.ค. 2560–ก.ย. 2561

ปตท. และบรษัิทยอยมภีาษีเงนิไดเพิม่ขึน้ 24,405 ลานบาท 

หรือมากกวารอยละ 100.0 จาก 19,691 ลานบาทใน 9M/2560 

เปน 44,096 ลานบาทใน 9M/2561 โดยหลกัมาจาก PTTEP ตาม

กําไรปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้น และ ปตท. จาก

การใชสิทธิประโยชนยกเวนภาษีของกิจการที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนลดลง เนื่องจากใชสิทธิครบวงเงินเม่ือไตรมาส 4 

ป 2560 (Q4/2560) ของธุรกิจโรงแยกกาซฯ รวมถึงกลุม ปตท. 

มีคาใชจายภาษีเงินไดสุทธิที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสราง

ธุรกิจนํ้ามันใน 9M/2561 จํานวน 6,033 ลานบาท ดังนั้นภาพ

รวมผลการดําเนินงานในชวง 9 เดือนแรกของป 2561 เพิ่มขึ้น

จาก 9M/2560 ตามที่ไดกลาวขางตน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ปตท. และบริษัทยอยมี

สินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,345,669 ลานบาท มีหนี้สิน

รวม 1,051,615 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนจํานวนรวม 

1,294,054 ลานบาท
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เปรยีบเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของป 2560
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First nine months of 2018

In the first nine months of 2018 (9M/2018) Sales 
revenue of PTT and its subsidiaries in 9M/2018 was 
Baht 1,718,738 million, increasing by Baht 254,975 
million or 17.4% in all business groups compared 
with the same period last year due to the increase 
in average product selling prices of most petroleum 
and petrochemical products following the rise in 
average Dubai crude oil price which increased from 
US$ 51.1 per barrel to US$ 70.1 per barrel or 37.2%. 
In 9M/2018, EBITDA of PTT and its subsidiaries was 
Baht 286,953 million, increasing by Baht 35,771 million 
or 14.2% mainly from exploration and production 
business following higher average selling prices and 
sales volume. In addition, gas business group had 
improved performance in almost all business areas 
especially Gas Separation Plants (GSP) and PTT’s 
Natural Gas Supply and Trading (GSM) and Natural 
Gas Distribution (NGR), which had increased in sales 
volume and average selling prices together with better 
performance of Transmission Pipeline (TM). In addition, 
PTT’s Gas affiliates had better performance. Moreover, 
performance of refining business increased following 
higher accounting GRM according to higher stock 
gain resulting from higher crude oil prices. Also, olefins 
petrochemical business performance increased due 
to higher product prices and sales volume. 

In 9M/2018, depreciation and amortization expenses 
was Baht 90,874 million increased by Baht 3,990 
million or 4.6% mainly from exploration and production 
business following the acquisition of additional 
participating interest of the Bongkot Project and gas 
business due to recognition of completed assets. 
Meanwhile, share of net income from investments in 
joint ventures and associates was Baht 6,789 million, 
increasing by Baht 1,580 million or 30.3% from Baht 
5,209 million in the first nine months of 2017 (9M/2017) 
mainly from the rise in average product selling prices 
together with a better performance in NatureWorks 
LLC due to higher sales volume and selling prices. 
However, in 9M/2018, PTT and its affiliates had loss 

on derivatives of Baht 4,561 million, increasing by 
Baht 6,894 million from gain of Baht 2,333 million 
in 9M/2017, mainly due to financial and commodity 
derivative contracts of PTT, PTT International Trading 
Pte. Ltd. (PTTT), and PTT Exploration and Production 
Public Company Limited (PTTEP). Additionally, Gain on 
foreign exchange decreased by Baht 5,974 million from 
Baht 10,702 million in 9M/2017 to Baht 4,728 million, 
mainly from the decrease in unrealized gain on foreign 
exchange rate from foreign currency loans of PTT, TOP 
and PTTGC due to an appreciation of Thai Baht against 
USD in 9M/2018 lower than 9M/2017.

In this period, there was non-recurring item, which 
was the loss on Montara field divestment of PTTEP 
amount Baht 1,208 million while in 9M/2017, there 
were dividends income from investment in EPIF 
mutual fund and gain on selling investment in mutual 
fund of PTT amounting to Baht 4,310 million and Baht 
990 million, respectively. Also, PTTEP recognized 
impairment loss on assets of the Mariana Oil Sand 
Project amounting to Baht 18,505 million in 9M/2017. In 
the mean time, Finance cost decreased by Baht 1,943 
million or 8.7% to Baht 20,446 million in 9M/2018 mainly 
from lower average long-term loans compared with 
9M/2017 following repayment of long-term loans and 
redemption of debentures since Oct 2017 to Sep 2018.

PTT and its subsidiaries’ Corporate income taxes 
increased by Baht 24,405 million or higher than 
100.0% from Baht 19,691 million in 9M/2017 to Baht 
44,096 million in 9M/2018 mainly from PTTEP due to 
an increase in petroleum profit from an increase in 
sales revenues, PTT due to the full redemption of BOI 
tax privilege since quarter 4 of 2017 (Q4/2017) of GSP 
business unit. Also, there was net tax expense related 
to transferring of the oil business in 9M/2018 amounting 
to 6,033 million in PTT group.

As of September 30, 2018, total assets of PTT 
and its subsidiaries were Baht 2,345,669 million. 
Total liabilities were Baht 1,051,615 million, and total 
shareholders’ equity of Baht 1,294,054 million.
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งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)

โครงสรางรายได 9 เดือนแรกป 2561
Revenue for 9M/2018

ภาพรวมผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries

โครงสรางกําไรสุทธิ 9 เดือนแรกป 2561
Net Income for 9M/2018

2,232,314
ลานบาท/Million Baht

31 ธันวาคม 2560 / 31 December 2017

1,718,738
ลานบาท/Million Baht

404,435

451,642

387,377

1,102,215

555,845

495,770

1,294,054

2,345,669
ลานบาท/Million Baht

30 กันยายน 2561 / 30 September 2018

100,146
ลานบาท/Million Baht

AP and Other Liabilities 
เจาหนี้การคาและหนี้สินอื่น 

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

เงินกูยืมระยะยาว 
(รวมเงินกูระยะยาวถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ป) 

Total Equity 
สวนของผูถือหุน

5%

PP & E 
ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ - สุทธิ 

PP & E 
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ - สุทธิ 

P & R

31%

P & R

1%

Others
Others5%

PTTEP

PTTEP

13%

PTT-Gas

PTT

50%

PTT-Oil & Trading

2559/2016 2560/2017 9M/2017 9M/2018
รายไดจากการขายและการใหบริการ
Sales & Services

(ลานบาท)
(MM Baht) 1,718,846 1,995,722 1,463,763 1,718,738

กําไรสุทธิ 
Net Income

(ลานบาท)
(MM Baht) 94,609 135,180 99,816 100,146

กําไรสุทธิตอหุน
Earnings per Share

(บาทตอหุน)
(Baht per Share) 3.272 4.672 3.452 3.48

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน1 
ROE*1 

 (รอยละ)
(%) 12.96 17.09 15.31 16.19

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
Net Profit Margin* 

 (รอยละ)
(%) 7.54 9.25 9.15 8.32

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม1 
ROA*1

 (รอยละ)
(%) 5.88 8.27 7.32 8.46

เงินปนผลจายตอหุน
Dividend per Share

 (บาทตอหุน)
(Baht per Share) 16.00 20.00 16.00 0.80

มูลคาทางบัญชีตอหุน
Book Value

 (บาทตอหุน)
(Baht per Share) 26.712 28.662 27.702 29.94

ราคาหุน ณ วันสิ้นงวด
Share Price at the End of Period

 (บาทตอหุน)
(Baht per Share) 37.202 44.002 40.802 54.25

30% 18%4%

48%

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

AR & Other Current Assets 
ลูกหนี้การคาและสินทรัพย

หมุนเวียนอื่น

AR & Other Current Assets 
ลูกหนี้การคาและสินทรัพย
หมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

Others Non-current Assets 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

1 Net income including non-recurring items i.e. impairment loss on assets
2 Since April 24, 2018 PTT’s share split PAR from 10 to 1 Baht/Share and ratio 

is compared with new PAR.

1 กําไรสุทธิรวมรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา เชน ขาดทุนดอยคาของสินทรัพย 
2 ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561 หุน ปตท. แตกพาร จาก 10 บาทตอหุน เปน 1 บาท 

ตอหุน จึงเปรียบเทียบดวยราคาพารใหม

หมายเหต:ุ การคาํนวณอตัราสวนทางการเงนิเปนไปตามเกณฑของ ก.ล.ต. Remark: Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice
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472,405395,840

386,330
511,353

373,238

1,076,906 1,248,556
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สมรรถนะหลกั

ของพนกังาน

ในอนาคต

“ทูตเทคโนโลยีดิจิทัล”

Technology Savvy 

เปนอกีหนึง่ 

Core Competency 

ของพนกังาน

ป จจุบันหลายองค กรทั่ ว โลก
มีการพูดถึง Digital Transformation 
ซึ่งเปนการเปลี่ยนผานองคกรและ
บุคลากรในยุคดิจิทัล โดยเนนการ
ประยกุตใชเทคโนโลยดีจิทิลัในองคกร
สําหรับการพัฒนาการทํางานและ
การดาํเนนิธรุกจิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ
และสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยปจจัย
ที่สําคัญที่สุดคือการสรางความเขาใจ
และการเพิม่ทกัษะในการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช ให  เกิดผลจริงในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรในการปรับตัวอยาง
เทาทัน

ปตท. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของบคุลากรภายในองคกร จงึกาํหนด
ให Technology Savvy (ความเขาใจ
และทักษะการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใชจรงิในการดาํเนนิธรุกจิ) เปนอีกหนึง่
Core Competency (สมรรถนะหลัก
ในการทํางาน) ของพนักงาน และ
เนนไปที่การสร างวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมใหพนักงาน
ไดพฒันาและใชทกัษะดานเทคโนโลยี
ดจิิทลัเพือ่ทาํให ปตท. เปนองคกรชัน้นาํ
ดานการพฒันานวตักรรม โดยสงเสรมิ
และพฒันาการเรยีนรูทกัษะดานดจิทิลั
ผานการแขงขันในรูปแบบ Reality 
Show ภายในองคกร ผานกิจกรรม 
“PTT TECH Savvy Agent 2018” ซึง่
เปนกิจกรรมประกวดแนวคิดเกี่ยวกับ
การทํางานในยุคดิจิทัล และเปนการ
สงเสรมิใหพนกังานเกดิพฤติกรรมการ

ใชงานเคร่ืองมือและส่ือดิจิทลั ตลอดจน
สรางกลุมพนักงานที่มีศักยภาพดาน
ทักษะดิจิทัลใหเปนกลุมตนแบบเพ่ือ
นาํผลการเรียนรูไปพฒันาและตอยอด
กระบวนการดําเนินงานของพนักงาน
ในองคกรตอไป

โดยการประกวดแบงออกเปน 
3 ประเภทคือ 

1) Developing Agent:

การพัฒนาความเข  า ใจและ
แนวคิดในการใชเครื่องมือดิจิทัลและ
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) Sharing Agent:

การพัฒนาทักษะการถายทอด

การฝกอบรมรปูแบบใหม วิทยากรใหความรูแบบ Mentoring/Coaching
New way of training, focusing on mentoring and coaching

เนื้อหาและความรูดานดิจิทัลผาน
ชองทางตางๆ อยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 

3) Applying Agent:

การพัฒนาทักษะการประยุกต
ใชแนวคิด กลยุทธ และเครื่องมือ
ดิ จิทัลและเทคโนโลยี เ พ่ือให  เห็น
ผลจริงเชิงธุรกิจ

โดยผูไดรบัรางวลัจากทัง้ 3 ประเภท
จะไดรับตําแหนง “ทตูเทคโนโลยดีจิทิลั” 
และเปนตวัแทนพนกังาน ปตท. ในการ
สรางวัฒนธรรมและทักษะดานดิจิทัล
ตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังจะ ได
เขารวมงานมหกรรม “Consumer 
Electronics Show 2019 : CES Asia 
2019” งานโชวนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลสุดยิ่ ง ใหญ ซึ่ งจะจัดขึ้นใน
ระหวางวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562
ที่เซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยนําความรู และประสบการณ
มาเผยแพรแก ปตท. และบริษทัในเครอื 
เพื่อพัฒนาตอยอดเปนแนวความคิด
และผลงานทางนวัตกรรมที่ทันสมัย
ใหกับประเทศไทยตอไป
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New core competency of future workforce: 

PTT TECH Savvy Agent

“Technology 
Savvy” is 

core competency 
of PTT staff.

เฟนสุดยอดบุคลากรตนแบบดานดิจิทัล สรางองคกรโฉมใหม ขานรับไทยแลนด 4.0
Seeking for Tech Savvy Agent to transform the organization and actively response to Thailand 4.0 policy.

Today, Digital Transformation 
has become a widely-talked-about 
topic at various organizations 
around the world. The term refers to 
the transition of an organization and 
its workforce into the Digital Age 
with digital technologies applied 
to improve work performance, 
enhance business operations, and 
develop innovations. As part of 
the digital transformation, staff 

W i n n e r s  f r o m  a l l  t h r e e 
categories will become “PTT 
TECH Savvy  Agen ts ”  and 
represent PTT staff in fostering 
digital culture and developing 
digital skills. Moreover, they will 
have an opportunity to attend 
the “Consumer Electronics Show 
2019 : CES Asia 2019”. Held in 
China’s Shanghai between 11 to 
13 June 2019, the event is a grand 
exhibition of digital technologies 
and innovations. PTT TECH Savvy 
Agents will then share to PTT 
and its subsidiary with additional 
knowledge and experiences that 
can be used in developing more 
modern ideas and innovations for 
Thailand.

are being educated about digital 
technologies and equipped with 
additional digital skills so that 
they can keep pace with trends 
and digital ly empower their 
organizations.

Recognizing the importance 
of its human resources, PTT has 
now set “Technology Savvy” (Digital 
technologies understanding and 
skills to adopt into business) as a 
core competency of its staff. PTT, 
moreover, has already focused 
on creating corporate culture 
and environment that promotes 
digital-skill development for the 
ultimate goal of establishing itself 
as the innovation leader. At present, 
PTT has promoted digital literacy 

among its staff with the “PTT 
TECH Savvy Agent 2018” contest.
Staged in the form of a reality 
show, the competition requires 
contestants to present cool ideas 
about working smart in the Digital 
Age. The activity is designed to 
encourage the use of digital 
tools/digital media among staff 
and develop model tech-savvy 
agents who will leverage their 

skills/knowledge in upgrading 
their organization’s work process. 

The contest features three 
categories: 

1) Developing Agent: 
Development of understanding/

ideas about how to use digital 
tools/technologies for maximum 
efficiency.

2) Sharing Agent: 
Development of skills to share 

digital knowledge efficiently via 
various channels. 

3) Applying Agent: 
Development of skills to apply 

digital ideas, strategies, tools 
and technologies for business 
purposes. 
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เมื่ อ วั นที่  19  กรกฎาคม  2561 
International Federation of Landscape 
Arch i tec ts  ( IFLA)  หรือสมาพันธ 
ภมูสิถาปนกินานาชาต ิไดจดัพธิมีอบรางวลั 
IFLA Africa, Asia Pacific and Middle 
East (AAPME) Awards 2018 - Resilience 
by Design ใหแกการออกแบบภูมิทัศน
ที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
ในงาน 55th IFLA World Congress 
Awards Gala ณ ประเทศสิงคโปร โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรงานออกแบบ
ภูมิสถาปตยกรรมใหเปนที่รู จักในระดับ
สากล การแลกเปลีย่นเรยีนรูผานงานออกแบบของภมูสิถาปนิก
ผู มีประสบการณและมีบทบาทในการยกระดับชุมชนเมือง 
สิ่งแวดลอม และบริบทของเมืองในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเปนที่นายินดี
เปนอยางยิ่งที่ ปตท. ไดรับ 2 รางวัล ไดแก

ศูนยเรียนรูปาในกรุง ไดรบัรางวลั Outstanding Award 
ประเภท Social and Community Health 

มจีดุเดนในการออกแบบศนูยการเรยีนรูจาํลองใหกลายเปน
ปาในกรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด PTT Green in City 
บนเนื้อที่ 12 ไร เนนการปลูกปาเชิงนิเวศที่มีความหลากหลาย
ของพันธุไมดั้งเดิมและพันธุไมหายากกวา 250 ชนิด มีระบบ
บริหารจัดการนํ้าสําหรับรองรับนํ้าฝนเพื่อสรางความสมดุล
ของระบบนิเวศ การออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอม
และประหยัดพลังงาน เปนตนแบบนวัตกรรมอาคารเขียว 
สอดคลองกับโมเดลไทยแลนด 4.0 ดานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหผูเยี่ยมชมไดใกลชิด
ธรรมชาติมากขึ้น เปนที่พักผอนหยอนใจ ตลอดจนการทํา
กิจกรรมปลูกฝงและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน

Metro Forest 
& Learning Centers Shine
At International Stage, Become Thailand’s National Pride

กับความภูมิใจของคนไทยในเวทีสากล

ศูนยเรียนรูปาในกรุงและปาวังจันทร

ศูนยเรียนรูปาวังจันทร จ.ระยอง ไดรับรางวัล Award 
of Excellence ประเภท Wildlife, Biodiversity, Habitat 
Enhancement or Creation 

มีจุดเดนในการจัดสรรพื้นทีป่ลูกปาสําหรับการวจิัยและการ
เรียนรู รวบรวมองคความรูและนวัตกรรมการฟนฟูปารูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะแบบวนเกษตรที่มีการปลูกไมยืนตน พืชไร 
พชืสวน รวมถงึทาํนาแบบผสมผสานในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตอบสนอง
วัตถุประสงคทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศอยางย่ังยืน มีการนําเน้ือหาและองคความรูวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมมาถายทอดสูสาธารณชนในหลักสูตรนิเวศทองถิ่น 
โดยชุมชนรอบพื้นที่มีสวนรวมในกระบวนการ ซึ่งจะเชื่อมโยง
การเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนทองถ่ิน ดวยมุงหวังให
นักเรียนและคนในชุมชนไดมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึปฏสิมัพนัธระหวาง
คนตอทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

ศูนยเรียนรูปาในกรุง Metro Forest Learning Center
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On 19 July 2018, the International Federation of 
Landscape Architects (IFLA) honored outstanding 
landscape architectures in Asia Pacific, Africa 
and Middle East with IFLA Africa, Asia Pacific and 
Middle East (AAPME) Awards 2018 - Resilience 
by Design at the 55th IFLA World Congress 
Awards Gala in Singapore. The award presentation 
aims at promoting landscape architectures at 
an international level as well as encouraging 
the exchanges of experiences among seasoned 
landscape architects who have played a role in 
enhancing urban communities, environment and 
context. Good news is that PTT has won two awards 
from the event. They are:

Metro Forest Learning Center wins Outstanding 
Award from Social and Community Health Category 

This facility is outstanding for successfully 
designing a learning center in the style of a forest 
in the heart  of  Bangkok. 
Developed under PTT Green 
in City concept, it spans over 
12 rai of land and features more 
than 250 flora species including 
the rare and traditional Thai 
varieties. Its biodiversity-rich 
ecology integrates a water-
management system that 
embraces  ra inwa te r  f o r 
ecological balance. Buildings 
at Metro Forest Learning Center 
are environmentally friendly, 
and energy saving, complying 
well with Thailand 4.0 model 
and its green focus. Visitors to 
Metro Forest Learning Center 
get closer to the nature, as they 
wind down in relaxing environment and join activities 
that are designed to promote the green mind for 
sustainable conservation of natural resources.

Wangchan Forest Learning Center, Rayong wins 
Award of Excellence from Wildlife, Biodiversity, 
Habitat Enhancement or Creation Category 

This facil i ty is outstanding for preparing 
forestation land plots for research and educational 
purposes. Its grounds, therefore, become the center 

of forest-rehabilitation knowledge and innovations. 
It even hosts agroforestry farms, whereby perennial 
trees, field crops, fruit orchards and paddy fields 
blossom together. The goal of the Wangchan Forest 
Learning Center is to fulfill economic, social, 
environmental and ecological needs on a sustainable 
basis. The center has provided knowledge, 

particularly in regards to environmental science, to 
the public. Its content  has already been integrated 
to Local Ecology course, which is embraced by local 
communities. The course has been conducted 
at local schools with aim to educate students 
and locals about local natural resources, their 
importance, their dependence, their conservation 
and their sustainable-utilization approach.  

ศูนยเรียนรูปาในกรุง แหลงเรียนรูสําหรับทุกคน
Metro Forest Learning Center : Learning Center for everyone

ศูนยเรียนรูปาวังจันทร  Wangchan Forest Learning Center
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โครงการเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ประจําป 2561 จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม ที่ผานมา มีผูถือหุนสนใจ
เขารวมโครงการเปนจํานวนมาก โครงการนี้เปนกิจกรรม
ประจําปที่ผู บริหารใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง นับเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะเปนการสานสัมพันธอันดี
ระหวาง ปตท. และผูถือหุนแลว ยังเปนโอกาสดีที่ ปตท. 
ไดสื่อความถึงความมุ งมั่นในการเปนองคกรที่ยั่งยืน 
ดวยการสรางความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารงานโดยคํานึงถึงกลุม
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

โดยในครั้งนี้  ปตท. ได นําผู ถือหุ นเข าชมสถาบัน
วิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and 
Technology: VISTEC) ซึ่งเปดสอนในระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอก มเีปาหมายผลติบคุลากรดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
และสรางความเจริญแกประเทศและเยี่ยมชมโรงเรียน
กาํเนดิวิทย (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) ซึง่
จดัตัง้ขึน้เพือ่บมเพาะนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาทีมี่ความ
พรอมที่จะเรียนทางดานวิทยาศาสตร และสามารถตอยอด
และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศ 
นอกจากนี้ผูถือหุนยังไดเยี่ยมชมศูนยเรียนรูปาวังจันทร ซ่ึง
เปนการพฒันาการใชประโยชนทีด่นิของ ปตท. ใหเปนพืน้ที่

“SUSTAINABLE ORGANIZATION”

This year, PTT staged its annual shareholders’ 
site visit between 30 and 31 October 2018. Attracting 
a high number of shareholders, the trip has been 
conducted because PTT executives have recognized 
the crucial importance of shareholders’ visits. Not 
only that the visit tighten the good ties between PTT 
and its shareholders, but it’s also an opportunity for 
PTT to communicate about its commitment to become 
a sustainable organization through creating energy 
security, achieving economic prosperity, and 
embracing management approach in consideration of 
all groups of stakeholders. 

The 2018 site visit brought PTT shareholders to the 
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology 
(VISTEC) and the Kamnoetvidya Science Academy 
(KVIS). VISTEC offers master-degree and doctorate 
programs for its goal of producing “world-class” 
human resources for science and technology fields. 
Its graduates are expected to contribute to Thailand’s 
development and prosperity. As for KVIS, it is established 
to groom secondary-education students for further 
science studies that will enable them to develop the 
country’s science and technology in the future. The visit 

“องคกรที่ยั่งยืน” SM
AR

T 
CG

PTT shareholders’site visit, committed to be

ผูถือหุนสามัญเยี่ยมชมกิจการ 

เนนยํ้าความมุงมั่นในการเปน
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สเีขยีว โดยการจดัตัง้ “ศนูยเรยีนรูปาวงัจนัทร” เพือ่เปนแหลง
สะสมพันธุไมปา พันธุไมหลากหลายชนิดของประเทศไทย
ในรูปแบบการจัดแสดงแปลงปลูกปาหลากหลายลักษณะ 
เชน ปาธรรมชาติ ไมปาเศรษฐกิจ ไมผลธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อ
เปนสถานที่ในการรวบรวมองคความรู พัฒนางานวิจัยดาน
การปลกูและจดัการปาไม แสดงถงึรปูแบบการพฒันาทีด่นิ
และพืน้ทีสี่เขียวรวมกนัอยางกลมกลืน โดยทัง้ 3 แหงนีต้ัง้อยู
ในจังหวัดระยองและเปนสวนหนึ่งของวังจันทรวัลเลย
ในโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) 
หรือ EECi ซึ่งสนับสนุนเปาหมายเปนศูนยกลางการคา 
การลงทุนและกําลังบุคลากรของภูมิภาคและประเทศให
สามารถกาวอยางมั่นคงและยั่งยืน นับเปนการดําเนิน
งานเพื่อสังคมของกลุม ปตท. และสนับสนุนการเปน
ประเทศไทย 4.0

การเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ถือไดวาเปนการสราง
มมุมองใหมใหผูถอืหุนรบัทราบถงึวสิยัทศันและความมุงมัน่
ของคณะผูบริหาร กลุม ปตท. ที่เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัของการพฒันาในดานตาง ๆ  
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน

ปตท. ยังมีกิจกรรมที่เต็มไป
ดวยสาระ ความรูตาง ๆ  อกีมากมาย 
ขอเชิญชวนทุกทานติดตามขอมูล
ขาวสารเพื่อรวมกิจกรรมกับ ปตท. 
ในโอกาสตอไป

also covered the Wangchan Forest Learning Center. 
Developed as a green area by PTT, the center features 
various forest zones: natural forest zone, economic-
crop zone and fruit-tree zone. The center’s objective 
is to compile a great range of plants for educational 
and research purposes. The Wangchan Forest 
Learning Center can support forestation and forest 
management researches, and showcase how to utilize 
land and promote green areas at the same time. 
Located in Rayong province, KVIS, VISTEC and the 
Wangchan Forest Learning Center are parts of the 
Wangchan Valley in the Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi). All these three facilities of PTT 
contribute to the goals of creating Thailand’s security 

and sustainability as well as establishing the 
country as the region’s hub of trade, 

investments and quality human 
resources. So in all, they are parts 

of PTT Group’s social works and 
ultimate contributors to Thailand 
4.0 policy. 

The latest PTT shareholders’ 
site visit gives a new perspective 
to participants. From their visit 

to PTT faci l i t ies, part icipating 
shareholders have learnt about the 

vision and commitment of PTT Group’s 
executives who recognize the importance of 

well-rounded development to answer to economic, 
social, environmental and ecological needs on a 
sustainable basis. 

Apart from such annual site visit, PTT has organized 
several other interesting and useful activities too. So, 
stay tuned to get updates about upcoming events 
and join them.

From their visit to PTT facilities, 
participating shareholders have learnt 
about the vision and commitment 
of PTT Group’s executives who 
recognize the importance of 
well-rounded development

การเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้
ถือได�ว�าเป�นการสร�างมุมมองใหม�
ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบถึงว�สัยทัศน�
และความมุ�งมั่นของคณะผู�บร�หาร 
กลุ�ม ปตท. ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาในด�านต�าง ๆ 
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โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน 
ภายใต�กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟ
ระบบอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อป� 2560 
มุ�งสร�างธุรกิจชุมชนให�มีความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน
จากการจําหน�ายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ
ในระบบราคาที่เป�นธรรม ควบคู�กับการอนุรักษ�
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เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ที่ผานมา บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จํากัด รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การซ้ือขายเมล็ด
กาแฟกะลา ภายใตกระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ” กับชุมชนผูปลูกกาแฟเพิ่มเติม ในจังหวัดเชียงราย 
ตอยอดความสําเร็จ “Community Coffee Sourcing” โครงการจัดหาเมล็ด
กาแฟจากชุมชน ภายใตกระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อป 2560 มุงสรางธุรกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนจากการจําหนายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพในระบบราคาที่เปนธรรม (Fair 
Trade) ควบคูกับการอนุรักษ

โครงการ Community Coffee Sourcing ถือเปนการนําความสําเร็จของ
รานคาเฟอเมซอนที่มีมากกวา 2,300 สาขาทั่วประเทศ มีความตองการเมล็ด
กาแฟซึ่งเปนวัตถุดิบมากกวา 3,000 ตันตอป และมีความตองการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอปรอยละ 20 ในวันนี้ จึงสามารถเปนชองทางรับซื้อเมล็ดกาแฟที่แนนอน
ใหกับชุมชนที่เขารวมโครงการ รวมถึงการนําองคความรูของคาเฟอเมซอน 
มาถายทอดสูชุมชน เพ่ือนาํไปสูการพัฒนาตนเองของชมุชนและเตบิโตไปดวยกนั 
ซึ่งนับเปนการรวมสรางประโยชนแกสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตามแนวทางการ

โครงการ
จดัหาเมลด็กาแฟจากชมุชน…

พฒันาอยางยัง่ยนืในรูปแบบวสิาหกจิ
เพื่อสังคม

โครงการฯ ได เริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกันยายน 2560 ซึ่งไดรับ
ผลตอบรับจาก 2 ชุมชนแรกที่เขา
รวมโครงการฯ จึงนํามาสูการขยาย
พื้นที่  และลงนามขอตกลงความ
รวมมือในวันนี้ เพื่อสรางประโยชน
ตอสังคมชุมชนในวงกวางมากขึ้น 
ปจจุบัน มีชุมชนที่เขารวมโครงการ
แลวจํานวน 10 ชุมชน ไดแก ชุมชน
แรกเริ่มที่เขารวมโครงการ ในป 2560 
จํานวน 2 ชุมชน ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟปางขอน และวิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟอาขาปางขอนในตําบล
ห วยชมพู  อํา เภอเมือง จังหวัด
เชียงราย และชุมชนจากการขยาย
พืน้ทีโ่ครงการในป 2561 อกีจาํนวน 8 
ชมุชน ประกอบดวย 4 ชมุชนในตาํบล
แมสลอง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย ไดแก บานหวยหยวกปาโซ 
บานหวยหมาก บานสามสูง และ
บานอาโต และอีก 4 ชุมชน ใน
ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ได แก   วิสาหกิจกาแฟ
ยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอน
คอฟฟฟารม และ 2 ชุมชนบานผาลั้ง 
ซึ่งรายไดจากการดําเนินโครงการฯ 
จะนําไปเปนกองทุนในการพัฒนา
อาชีพ และสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหแกผูปลูกกาแฟไทยตอไป

สานพลงัสูความยัง่ยนื
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The move is taken as parts of 
the successful “Community 
Coffee Sourcing” initiative, 
which seeks to buy coffee seeds 
from communities using green 
farming and manufacturing 
techniques. Launched in 2017, 
the initiative aims at empowering 
community enterprises on 
a sustainable basis through 
fair trade and environmental care.
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Between 26 and 27 September 2018, Sarn Palung 
Social Enterprise Company Limited (SPSE) signed 
agreements on “Purchases of Kala coffee from 
environmentally-friendly farms and manufacturing 
process” with many more coffee-growing communities 
in Chiang Rai province. The move is taken as parts 
of the successful “Community Coffee Sourcing” 
initiative, which seeks to buy coffee seeds from 
communities using green farming and manufacturing 
techniques. Launched in 2017, the initiative aims at 
empowering community enterprises on a sustainable 
basis through fair trade and environmental care. 

The Community Coffee Sourcing initiative rides 
on the success of Amazon Café chain, which operates
more than 2,300 branches across the country. 
Amazon Café has purchased over 3,000 tons of 

Community Coffee Sourcing:
Collective Power for Sustainability

coffee each year. Its demand, moreover, has been growing by 20 
percent annually. Amazon Café therefore is a sustainable buyer of coffee 
seeds from participating communities, which has also got know-how 
from the coffee brand. In all, the initiative paves way for communities’ 
self-development and mutual growth in line with sustainable 
development-inspired social enterprise concept for the benefits 
of the society, communities and environment.

In the beginning, only two communities – Pang Khon Coffee 
Community Enterprise and  Akha Pang Khon Coffee Community 
Enterprise in Mae Salong sub-district, Mae Fah Luang district, Chiang 
Rai province – were recruited to the initiative in September 2017. Good 
response has since become noticeable. So, SPSE has signed contracts 
with many more communities so as to generate greater benefits for 
communities. With the latest signing of agreements, the initiative has 
now covered 10 communities. Eight new comers are: Ban Huai Yuak 
Pa So, Ban Huai Mak, Ban Sam Soong and Ban Ato in Mae Salong sub-
district, Mae Fah Luang district, Chiang rai province; Yod Doi Pang Khon 

Coffee Enterprise and Pang Khon 
Coffee Farm Enterprise in Huai 
Chom Phu sub-district, Mueang 
district, Chiang Rai province; and 
two communities in Ban Pa Lang. 
Proceeds from the initiative go to 
the Occupational Development 
and Life Quality Enhancement 
Fund for Thai Coffee Growers.
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เยี่ยมเยียนอยูเสมอ  
วันนี ้หากทานขบัรถผานไปบรเิวณนัน้จะเหน็อาคารโบราณทรง

ปนหยาสีเหลือง-ขาว สองชั้น โดดเดนอยูขางสวนสันติชัยปราการ
บริเวณดานหนาเปดโลงดึงดูดใหผู คนท่ีเดินผานไปมาเขามา
เยี่ยมชม นั่นคือ หอศิลป ณ บานเจาพระยา

เมื่อเปดประตูสีขาวบานใหญเขาไปภายใน จะไดดื่มดํ่ากับ
นิทรรศการ  “สานพลังศิลปะ...สูความย่ังยืน” ซึ่งมีทั้งภาพวาด
และประติมากรรม จัดแสดงอยูท้ังช้ันบนและช้ันลางของอาคาร 
ทั้งหมดเปนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม 
ซึ่ง ปตท. รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2529 
เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปสรางสรรคและ
จัดแสดงผลงานศิลปะ นอกจากผลงานศิลปะที่ผลัดเปลี่ยนใหชม
ทุก 2-3 เดือนแลว ทุกบายวันอาทิตย ยังมีเวิร กชอปศิลปะ 
การเสวนาศิลปะ และดนตรีสด ที่จัดสําหรับประชาชนทั่วไปไดเขา
รวมกิจกรรมแบบไมมีคาใชจาย ทานที่สนใจ ติดตามรายละเอียด
ไดที่ www.facebook.com/ArtsGalleryAtBanChaoPhraya/

 กอนกลับ  เชิญชวนใหดื่มกาแฟที่ราน Café Amazon for 
Chance ซึ่งกลุม ปตท. รวมกับบริษัทสานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม 
จํากัด จัดใหเปน “ตัวอยางพื้นที่แหงโอกาส” ทานจะไดรับบริการ
จากบาริสตา หรือผูชงกาแฟซึ่งเปนผูพิการทางการไดยิน ทั้งนี้เพื่อ
สรางโอกาส สรางรายได และสงเสริมความเทาเทียมกันในสังคม

นับเปนหอศิลปอีกแหงที่มาแลวไดทั้งอ่ิมตาและอิ่มใจ
กลับไปพรอมๆ กัน

หอศิลป
ณ บานเจาพระยา
ปตท. สรางสรรคพื้นที่ชื่นชม
“ศิลปะ”

เวิรกชอปศิลปะบายวันอาทิตย
There is an art workshop
every Sunday afternoon.
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บานเจาพระยา

บานเจาพระยาตั้งอยูบน “เกาะรัตนโกสินทร” ทําเล

แหงประวัติศาสตรที่คนไทยภาคภูมิใจ อีกทั้งเปนจุดหมาย

ที่นักทองเที่ยวตางชาติตองการมาเยือน กลุม ปตท. จึง

บรูณะอาคารอนรุกัษทีม่สีถาปตยกรรมทีง่ดงามแหงนีใ้หเปน

หอศลิป ณ บานเจาพระยา เพือ่ใชเปนทีจ่ดัแสดงนทิรรศการ

ผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ซึ่ง 

ปตท. รวมกบัมหาวทิยาลยัศลิปากรจดัขึน้ตัง้แต ป พ.ศ. 2529 

รวมทั้งใชเปนที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปนท่ีมี

ชื่อเสียงหรือศิลปนรุนใหมในโอกาสตางๆ อีกดวย

บานเจาพระยา เดิมคือวังของพระเจาราชวรวงศเธอ 

พระองค  เจ าเนาวรัตน   กรมหมื่นสถิตย ธํารงสวัสดิ์ 

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ตอมาจัดใหเปนที่พักของ

นายชางชาวอิตาลี ผูควบคุมการกอสรางพระที่นั่งอนันต

สมาคม ภายหลังเปนที่ทําการของกรมตํารวจ ป พ.ศ. 2459 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว รัชกาลท่ี 6 

พระราชทานทีด่นิและอาคารแก พระวรวงศเธอ พระองคเจา

คํารบ (พระนามเดิมคือ ม.จ.คํารบ ปราโมช) จากน้ันจึง

ตกทอดแกทายาทปจจุบันคือ ม.ล.อัศนี ปราโมช
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Phra Athit Road is a part of old but charming community. 
If  you drive along the road, you will definitely notice a 

yellow-and-white, two-story traditional building with a hip 
roof by the side of Santichaiprakarn Park. The area in front 
of the building is open, beckoning visitors to the Arts Gallery 
@ Ban Chao Phraya inside. 

Once visitors walk through its big white doors, they will 
be able to indulge in “Arts Synergy for Sustainability” 
exhibitions. Exhibits, in the forms of both paintings and 
sculptures, are displayed on first and second floors. All 
of them are award-winning pieces from arts contests held 
jointly by PTT and the Silpakorn University since 1986. These 
competitions aim at creating forums whereby members of 
general public, including youths, can develop and present 
their artistic talents. Artistic work in the exhibition are changed 
every few months. Every Sunday afternoon, arts workshops, 
arts talks and live music have also been held for visitors to 
enjoy free-of-charge. If interested, check details at www.
facebook.com/ArtsGalleryAtBanChaoPhraya/

Before leaving this arts gallery, don’t forget to drop into 
the Café Amazon for Chance in its compound. PTT Group 
and Sarn Palung Social Enterprise Company Limited (SPSE) 
have operated this coffee shop as “exemplary spaces of 
how to give opportunities”. Coffee cups here are served 
by hearing-impaired baristas, as Café Amazon for Chance 
seeks to create opportunities, generate income and promote 
equality for all in the society.

Arts Gallery @ Ban Chao Phraya truly promises to delight 
you through arts and more.

เวลาเปดปด 10.00-19.00 น.
เขาชมฟรี (หยุดวันอังคาร
และวันนักขัตฤกษ) 
โทร. 09 8257 5678,
 09 8258 5678

Arts Gallery

Ban Chao Phraya

Ban Chao Phraya sits on “Rattanakosin Island”, 
which features Thais’ proud historical sites and attracts 
tourists from all over the world. PTT Group therefore 
has decided to restore Ban Chao Phraya building
and operated Arts Gallery @ Ban Chao Phraya in its
compound. This facility now presents award-winning 
art objects from contests that have been held through 
the collaboration of PTT and Silpakorn University since 
1986. Some of the exhibits are created by famous 
artists and rising stars.

Ban Chao Phraya used to be the palace of HRH 
Prince Naowarat Krom Ma Meun Sathit Thamrong
Sawas, a son of Phra Pinklao the Second King (younger 
brother of King Rama IV and shared the same rank). 
Built during the reign of King Rama V, the palace 
became the residence of an Italian architect who 
supervised the Ananta Samakhom Throne Hall at one 
point. Later on, it also served as the headquarters of the 
Royal Thai Police. In 1916, King Rama VI granted this 
building to Prince Kamrop (Mom Chao Kamrop Pramoj). 
The estate has now been passed on to his descendant, 
Mom Luang Asanee Pramoj.

PTT Creates Inspiring Spaces

for “Art Exhibitions”

@ Ban Chao Phraya

สะพานพระปนเกลา

แม
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สวนสันติ
ชัยปราการ

วัด
ชนะสงคราม

วัด
สามพระยา

วัด
บวรนิเวศวิหาร

ปอม
พระสุเมรุ

พิพิธ
บางลําภู

สแกน
เพือ่รบัชมภาพบรรยากาศ 

ถนนพระอาทิตย

ถนนเจาฟา

ถนนจักรพงษ

ถนนขาวสาร ถนนตะนาว

ถนนรามบุตรี

ถนนพระสุเมรุ

ถนนลําพู

ถนนสามเสน



ลูกคา / CUSTOMERS
สรางความพึงพอใจและความผูกพันแกลูกคา 

โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ

ทีม่คีณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล ดวยราคา

เปนธรรม 

Ensuring customer satisfaction and loyalty 

by delivering world-class quality products 

and services at fair prices

ประเทศ / COUNTRY
สรางความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว 

โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และราคาเปนธรรม 

เพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Ensuring long-term energy security by 

providing sufficient high-quality energy 

supply at fair prices to support economic 

growth 

คูคา / BUSINESS 
PARTNERS
ดําเนินธุรกิจรวมกันบนพ้ืนฐานของความ

เปนธรรม มุงสรางความไววางใจ ความสมัพนัธ

และความรวมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน

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
เปนองคกรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มีการ

บริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐานสากล และมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน

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 

ผูถือหุน / 
SHAREHOLDERS
ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย สามารถสราง

ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให

เติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน

Operating profitable business that leads 

to sustainable growth while generating 

optimum returns

พนกังาน / EMPLOYEES
สนบัสนุนการพฒันาความสามารถการทาํงาน

ระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง ใหความมั่นใจใน

คณุภาพชวิีตการทํางานของพนกังานทดัเทยีม

บริษัทชั้นนํา เพื่อสรางความผูกพันตอองคกร

Promoting capability building professionally 

and ensuring  employees’ well-being is on 

the level with other leading companies

ว�สัยทัศน (VISION)
บร�ษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนํา

Thai Premier Multinational 

Energy Company

พันธกิจ (MISSION)
ดําเนินธุรกิจดานพลังงานและปโตรเคมีอยางครบวงจร ในฐานะเปนบร�ษัทพลังงานแหงชาติ โดยมีพันธกิจ

ในการดูแลผูมีสวนไดเสียอยางสมดุลดังตอไปนี้

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. จํากัด (มหาชน) เลือกใชกระดาษและหมึกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

•  PTT Public Company Limited uses environmentally-friendly ink and paper.

ติดตามขอมูล

ขาวสารของ

ปตท. ไดทาง

ศูนยขอมูล

ขาวสาร

อิเล็กทรอนิกส

Scan this QR Code to get 

PTT updated information.


