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	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 (ปตท.)	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี  29	 ธันวาคม	 2521	 ตามพระราชบัญญัติ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2521	 เพื่อดำาเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

กับปิโตรเลียม	 อย่างไรก็ตาม	ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น	 รัฐบาลได้เล็งเห็นความจำาเป็นในการเพิ่มบทบาท 

ของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  21	 สิงหาคม	 2544	 เห็นชอบแผนการจัดตั้ง 

บริษัท	เพื่อรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	และในวันที่	25	กันยายน	2544	คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เห็นชอบในการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำากัดภายใต้พระราชบัญญัติ 

ทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2542	 โดยจัดตั้งบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งแปลงทุนของการปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทยเป็นทุนเรือนหุ้นโดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน	 ปตท.	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 51 

และให้	ปตท.	คงสถานะเป็นบริษัทนำ้ามันแห่งชาติ	

	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2544	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน) 

ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	20,000	ล้านบาท	และจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	 6	 ธันวาคม	 2544	 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 

คงสภาพรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงานมาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมา
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
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	 คา่นยิมกลุม่	ปตท.	คอื	SPIRIT	ซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่	ปตท.	มคีวามเช่ือรว่มกนัวา่	คา่นยิม	SPIRIT	จะเปน็ตวัชว่ย 

ให้บริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 เกิดวิถีการทำางานร่วมกัน	 มีทิศทางที่สอดคล้องกัน	 มีความเชื่อร่วมกัน 

และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคนภายนอก	และนำาองค์กรสู่เป้าหมาย	พร้อมการเติบโต 

อย่างยั่งยืนโดยยึดค่านิยม	 SPIRIT	 เป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิดและความเชื่อที่จะนำาไปสู่พฤติกรรม 

และแนวทางปฏิบัติค่านิยมกลุ่ม	 ปตท.	 จึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง 

เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสร้างความไว้วางใจกันและกัน	 และสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มเดียวกัน 

ค่านิยมเป็นตัวผลักดันที่สำาคัญต่อวิธีการคิดและการปฏิบัติ ให้พนักงานในกลุ่ม	 ปตท.	 เป็นทั้ งคนเก่งคนดี 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
STAKEHOLDER

ต่อหน่วยงานภาครัฐ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหา
พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม 

ดำาเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ต่อผู้ลงทุน
ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ต่อกรรมการ
และพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ

การทำางานระดับมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิต การทำางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำา 
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ต่อลูกค้า
สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 
โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 

และบริการที่มีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า
และคู่ความร่วมมือ

ดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 

มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ค่านิยม
PTT VALUES

Synchronize 
through 

partnership

ผสานพลัง
สร้างพันธมิตร

Agile for 
excellence

สร้าง
ความเป็นเลิศ

Invent future 
growth through 

innovation

สร้าง
การเติบโต

ด้วยนวัตกรรม Reach 
sustainability 

with green 
economy 

and social care

สร้างสรรค์สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

Embed integrity 
& ethics to 

enhance good 
corporate 
citizenship

สร้างพลัง
ความดี

Tune-up 
trust through 

empowerment 
and respect

สร้างความเชื่อมั่น
และไว้ใจ

วิสัยทัศน์ 
VISION 

ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ดําเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

พันธกิจ 
MISSION 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ
ที่ประกอบธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี
อย่างครบวงจร โดยมีพันธกิจในการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ 
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลภายใต้
การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุน
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ 
ธุรกิจต้นน้ํา (Upstream) จนถึงธุรกิจปลายน้ํา 
(Downstream) รวมถึงการพัฒนา 
และขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) 
และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน (Beyond) 
ซึ่งสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของ ปตท. ได้ดังนี้

ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

	 ปตท.	ดำาเนินธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	(PTTEP) 

ซึ่งเป็นบริษัทแกนนำาด้านธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 (Exploration	 and	 Production	 Flagship)	 รวมทั้งลงทุน 

ในธุรกิจต่อเน่ือง	 เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมท้ังนำ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ	 สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

ให้กับประเทศ	 และการจำาหน่ายปิโตรเลียมท่ีผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง	 ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับในประเทศเป็นหลัก  โดย	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	 มีโครงการด้านการสำารวจ 

และผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มากกว่า	40	โครงการ	ใน	15	ประเทศ

ลักษณะ
ก�รประกอบธุรกิจ
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นครสวรรค

สินภูฮอม

น้ำพอง

นครราชสีมา

แกงคอยวังนอย

ชลบุร�

ระยอง

เบญจมาศ

เอราวัณ

ทานตะวัน

ปลาทอง 2
ปลาทอง

ขนอม

สงขลา

สะเดา

ไพลินเหนือ

ไพลินใต
บงกช

บงกชใต

อาทิตย

พ�้นที่พัฒนารวม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)

บานอีตองยาดานา

ชอติกา

เยตากุน

ราชบุร�

นิคมฯ ชายฝง
ตะวันออก

ทาหลวง

สมุทรปราการ

พระนครเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพ�ด)

นิคมอุตสาหกรรมป�นทอง
สวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน ศร�ราชา
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร� 1

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร

สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ (อยุธยา)

นิคมอุตสาหกรรม
หนองแค

แหลงผลิตกาซธรรมชาติ

โรงไฟฟา

โรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 1, 2, 3, 5, 6
จังหวัดระยอง

โรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 4 
จังหวัดนครศร�ธรรมราช

Block Valve/ Node ที่สำคัญ
ของโครงขายทอกาซ

Map Ta Phut
LNG Terminal (T-1)

LNG Receiving Terminal 
(T-2): Future

ทอสงกาซฯ ในปจจ�บัน

ทอสงกาซฯ ในอนาคต

นิคมอุตสาหกรรม

เขาหินซอน
พระนครใต บางปะกง

นิคมอุตสาหกรรม 304

เมียนมา

ลาว

เวียดนาม

กัมพูชา

ประเทศไทย

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย

GAS
TRANSPORTATION

PIPELINE CAPACITY

ความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ตามค่าการออกแบบ 
(Nameplate Capacity)

แผนที่แสดงโครงข่าย  
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยที่ 1  
420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 2 และ 3  
820 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ตามค่าการออกแบบ 
(Nameplate Capacity) 
(รวมค่าส่วนที่ได้เพิ่มจากโรงแยกก๊าซอีเทน)

หน่วยที่ 4  
170 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 5  
580 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 6  
880 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	 ปตท.	 ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร	 ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ 

การนำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	 และการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ของประเทศทีข่ยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมถงึจดัจำาหนา่ยกา๊ซธรรมชาตเิพือ่ใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในโรงไฟฟา้	โรงงานอตุสาหกรรม	

และเป็นเช้ือเพลิงทางเลอืกสำาหรับยานยนต	์(NGV)	อกีทัง้การดำาเนนิธรุกจิโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิโดยการแยกผลติภณัฑต์า่ง	ๆ  

จากก๊าซธรรมชาติ	 เพื่อนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 นับเป็นการเพ่ิมมูลค่าและใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ที่เป็นทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รวมทั้งการจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ในภาคครัวเรือน	อุตสาหกรรม	และขนส่ง	ซึ่งปัจจุบัน	ปตท.	มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมด	6	โรง	และมีความสามารถ 

ในการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุดที่ทำาได้จริง	(Processing	Capacity)	รวม	2,870	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	 ปตท.	 ยังได้วางโครงข่ายการขนส่งก๊าซธรรมชาติ	 ผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล	 และดำาเนิน

ธุรกิจให้บริการ	งานปฏิบัติการ	งานบำารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติของ	 ปตท.	 มีความยาวรวมประมาณ  4,566	 กิโลเมตร	 ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก 

ความยาวประมาณ	2,433	กิโลเมตร	และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ	2,133	กิโลเมตร

	 นอกจากนี	้ปตท.	ได้ขยายการลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบักา๊ซธรรมชาติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	และการพฒันา

ธุรกิจใหม่	ผ่านบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	อาทิ	ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว	โดยให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว 

และแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ	 เพื่อรองรับการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศ 

ผ่านบริษัท	 พีทีที	 แอลเอ็นจี	 จำากัด	 (PTTLNG)	 ธุรกิจระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ	 ผ่านบริษัท	 ปตท.	 จำาหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ	 จำากัด	 (PTTNGD)	 ธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 รวมทั้งแสวงหาโอกาส 

ในธุรกิจอื่น	ๆ	ใน	LNG	Value	Chain	ผ่านบริษัท	พีทีที	โกลบอล	แอลเอ็นจี	จำากัด	(PTTGL) เป็นต้น

ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ
และระบบท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติ
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	 ปตท.	ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นนำ้ามันโดยมีการลงทุนผ่าน 3	ใน	6	โรงกลั่นนำ้ามันของไทย	ซึ่งมีกำาลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น 

770,000	บาร์เรลต่อวัน	หรือประมาณร้อยละ	62	ของกำาลังการผลิตของประเทศ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)	

และธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร	 ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนำ้าไปจนถึงปลายนำ้า	 ตั้งแต่การผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น	 ขั้นกลาง	 และขั้นปลาย  ท้ังสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์	 โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับธุรกิจ	โดยกลุ่ม	ปตท.	มีบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	(GC)	เป็นบริษัทแกนนำาด้านธุรกิจปิโตรเคมี 

(Petrochemical	 Flagship)	 ท่ีมีการต่อยอดธุรกิจ	 High	 Value	 Business	 โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพสูง 

บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	(TOP)	เป็นบริษัทแกนนำาด้านธุรกิจการกลั่น (Refinery	Flagship)	บริษัท	ไออาร์พีซี 

จำากัด	 (มหาชน)	 (IRPC)	 เป็นบริษัทแกนนำาด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร	 (Integrated	 

Petrochemical	and	Refinery	Flagship)	

ธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น

	 ปตท.	ดำาเนนิธรุกจิการค้าระหวา่งประเทศครบวงจร	ครอบคลมุการจดัหา	การนำาเขา้	การสง่ออก	และการค้าระหวา่ง

ประเทศของผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	 ได้แก่	นำ้ามันดิบ	คอนเดนเสท	ก๊าซธรรมชาติเหลว	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ผลิตภัณฑ์นำ้ามัน

สำาเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	ตัวทำาละลาย	เคมีภัณฑ์	รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยงด้านราคา	และจัดหาการขนส่ง 

ระหว่างประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

สว่นเกนิของประเทศไทย ควบคูไ่ปกบัการขยายฐานการคา้ไปยงัทกุภมิูภาคทัว่โลกและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ทางการค้าในตลาดสากลของกลุ่ม	 ปตท.	 โดยได้จัดตั้งบริษัทในเครือและสำานักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลางการค้าต่าง	 ๆ	

ของโลก	อาท	ิประเทศสงิคโปร,์	กรุงอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส,์	นครเซีย่งไฮ	้สาธารณรฐัประชาชนจนี, กรงุลอนดอน 

ประเทศองักฤษ	และเมอืงฮวิสตนั	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยมรีะบบควบคมุความเสีย่งที	่Trading	House	ชัน้นำาในระดบั 

สากลมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ	 (Best	 Practice)	 และแบ่งโครงสร้างการทำางานและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นแบบ 

Front-Mid-Back	เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแบบถ่วงดุล	(Check	&	Balance)	เพื่อให้สามารถทำาธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว	

โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย
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	 ปตท.	 ดำาเนินธุรกิจนำ้ามันและการค้าปลีกผ่านบริษัท	 ปตท.	 นำ้ามันและการค้าปลีก	 จำากัด	 (มหาชน)	 (OR)	 ซึ่งเป็น

บริษัทแกนนำาด้านธุรกิจนำ้ามันและการค้าปลีก	 (Oil	 and	 Retail	 Business	 Flagship)	 โดยดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่าย

ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและธรุกจิค้าปลกีสนิคา้และบรกิารอืน่	ๆ 	(Non-Oil)	อยา่งผสมผสานกนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

เช่น	การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ 	ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์	ธุรกิจกาแฟ	ร้านอาหาร 

และเครื่องดื่มอื่น	ๆ	ร้านสะดวกซื้อ	และการบริหารจัดการพื้นที่เข้าด้วยกัน	นอกจากนี้	OR	มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า 

ให้บริการแก่ยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV	Charging	Station)	โดยมีแผนจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ 

ในอนาคต	 รวมถึงมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการใช้พลังงานและตอบโจทย์การใช้งานสำาหรับทุกยานพาหนะ	 

(Mobility)	พรอ้มเขา้ถงึความตอ้งการทีห่ลากหลายและเปลีย่นแปลงรวดเรว็ของผูบ้รโิภค	ในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร	 

(Lifestyle)

	 นอกจากนี้	ยังมีบริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จำากัด	(PTT	TANK)	ดำาเนินธุรกิจให้บริการรับ	จัดเก็บ	และขนถ่าย

ผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่ม	ปตท.

ธุรกิจนำ้�มันและก�รค้�ปลีก

	 ปตท.	 ดำาเนินธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของกลุ่ม	 ปตท.	 ซึ่งจะ 

เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่โดยผลักดันการพัฒนาธุรกิจ	 Future	 Energy	 และ	 Beyond	 ให้เติบโต 

เป็นธุรกิจหลักของ	 ปตท.	 ในอนาคต	 ประกอบกับการบริหารจัดการด้านวิศวกรรม	 การก่อสร้าง	 อสังหาริมทรัพย์	 

และดำาเนินการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์	 เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน	 อีกท้ัง 

ยังมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ	 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรม	(Digital	Transformation) 

	 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้า	 กลุ่ม	 ปตท.	 มีบริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จำากัด	 (มหาชน)	 (GPSC)	 

เป็นบริษัทแกนนำา	 (Power	 Flagship)	 ซึ่งดำาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	 ไอนำ้า	 นำ้าอุตสาหกรรม 

และสาธารณูปโภคอื่น	 ๆ	 รวมถึงบริษัท	 โกลบอล	 รีนิวเอเบิล	 เพาเวอร์	 จำากัด	 (GRP)	 ซึ่ง	 ปตท.	 ถือหุ้นร่วมกับ	 GPSC 

ที่ร้อยละ	50	เพื่อเป็นผู้นำาด้านพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด	(Renewable	Energy)	ซึ่งกลุ่ม	ปตท.	มีเป้าหมาย

กำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่	12,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	2573	

กลุ่มธุรกิจใหม่
และโครงสร้างพื้นฐาน
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	 นอกจากนี้	 ที่ผ่านมา	 ปตท.	 มีการจัดต้ังบริษัทย่อย	 เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์	 New	 S-Curve	 ของ	 ปตท. 

อาทิ  ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร	 (EV	 Value	 Chain)  โดยได้จัดตั้งบริษัท	 อรุณ	 พลัส	 จำากัด	 (ARUN	 PLUS) 

เพื่อดำาเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรสร้างระบบนิเวศสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

เช่น	 การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

การจัดจำาหนา่ยท่ีอัดประจไุฟฟา้และการขยายจดุใหบ้รกิารอัดประจไุฟฟ้านอกสถานบีรกิาร	เป็นตน้	บรษิทั	อวีี	ม	ีพลสั	จำากดั 

(EVME	 PLUS)	 ซึ่งให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 เช่น	 บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า 

บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า	 เป็นต้น	 บริษัท	 สวอพ	 แอนด์	 โก	 จำากัด	 (Swap	 and	 Go)	 ซึ่งให้บริการ 

แพลตฟอร์มโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายสลับแบตเตอรี่	 สำาหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ 

สำาหรับธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต	 (Life	 Science)	 ได้จัดตั้งบริษัท  อินโนบิก	 (เอเซีย)	 จำากัด	 (Innobic	 (Asia)) 

เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต	 อาทิ 

ธุรกิจยา	 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ	 ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ 

และการวินิจฉัยทางการแพทย์	 เป็นต้น	 สำาหรับธุรกิจเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์	 หุ่นยนต์	 และดิจิทัล	 (AI,	 Robotics	 and 

Digitalization)	 มีบริษัท	 อัลฟ่า	 คอม	 จำากัด	 (Alpha	 Com) 

สำาหรบัรองรบัการลงทนุตา่ง	ๆ 		ในธรุกจิใหมข่อง	ปตท.	และกลุม่	ปตท. 

ซึ่งสามารถทดสอบแนวคิดและรูปแบบการทำาธุรกิจ	 (Business	

Model)	ก่อนที่จะลงทุนจริง	บริษัท	พีทีที	เรส	จำากัด	(PTT	RAISE) 

เพ่ือให้บริการจำาหน่ายและติดตั้งงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	บริษัท	พีทีที	แอนด์	ทีจีอีเอส	ออปเทค 

จำากัด	(OPTEC)	เพื่อดำาเนินธุรกิจ	One-stop	Total	Improving 

Efficiency	 Technology	 Solutions/	 Services	 มุ่งเน้น 

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์	 เคร่ืองจักร

ของภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร	 บริษัท	 รี	 แอค	 จำากัด

(ReAcc)	 เพื่อเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขาย	 ด้านพลังงานสะอาด 

และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก	 (Climate	 Neutrality) 

ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 อาทิ	 การซื้อขายใบรับรองพลังงาน

หมุนเวียน	 (Renewable	 Energy	 Certificates:	 RECs) 

ระบบในการซ้ือขายไฟฟ้าในรูปแบบ	 Corporate	 Power 

Purchase	Agreement	(CPPA)	รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน

กับรถยนต์ไฟฟ้า	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	 ปตท.	 อยู่ระหว่างการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ในรูปแบบ	 Third-party	

Logistics	(3PL)



การสำารวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ
กระแสไฟฟ้า

สถานีบริการ NGVนำ้ามันดิบ
และนำ้ามันเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้า

สถานี
บริการ

นำ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

ภาคขนส่ง

ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน/
ขนส่ง/ อุตสาหกรรม

นำ้ามันหล่อลื่น

การจัดหา
นำ้ามันดิบและ
นำ้ามันเชื้อเพลิง

โรงงานไบโอดีเซล 
โรงงานเอทานอล

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ 

วังจันทร์วัลเลย์สถาบันนวัตกรรม ปตท. ห่วงโซ่
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

หุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์

การส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค
อุปกรณ์การแพทย์ 
และอาหาร

อุปกรณ์/ ของใช้

ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย

เม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติก
ชีวภาพ

ก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์ (NGV)

นำ้ามัน
สำาเร็จรูป
และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ

โรงโพลีเมอร์

ก๊าซหุงต้ม

การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม/
การจัดการเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน/ ที่ปรึกษา, 
วิศวกรรมโครงการ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการบริหารจัดการ 
อาคารสถานที่

ยา
และวัสดุทางการแพทย์

การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG)

ขนส่งนำ้ามัน

โรงกลั่น

โรงโอเลฟินส์
และอะโรเมติกส์

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ

โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

ระบบท่อ
จัดจำาหน่าย

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โลจิสติกส์

อาหารเพื่อสุขภาพ

พลังงานหมุนเวียน
และแบตเตอรี่

NEW BUSINESS
& 
INFRASTRUCTURE

PETROCHEMICAL 
CHAIN
& OTHERS

OIL 
CHAIN

LNG 
& 
GAS 
CHAIN

ความเชื่อมโยง
ท�งธุรกิจ
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ธุรกิจขั้นต้น ธุรกิจขั้นกลาง ธุรกิจขั้นปลาย ผู้บริโภค



การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อคว�มยั่งยืน

ทิศทางกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

โลกเราต้องรักษ์ 
•	 พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนตำ่า	

	 ควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจ

	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทิศทางกลยุทธ์ด้านการกํากับดูแล

ผลการดําเนินงาน
เราต้องเลิศ
•	 ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 และมีจริยธรรม

•	 ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

	 เร่งสร้างการเติบโต	ผลักดันเศรษฐกิจ

G

ทิศทางกลยุทธ์ด้านสังคม 

สังคมไทย
เราต้องอุ้มชู 
•	 สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี	

	 และคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

•	 เตรียมความพร้อมของบุคลากร	

	 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

	 ในอนาคต

•	 สร้างคุณค่าร่วมกัน	และยกระดับ

	 คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

S

การบริหารจัดการ
ประเด็นสําคัญ

ด้านความย่ังยืน

การสร้าง
ความสัมพันธ์

และสร้างคุณค่า
ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การประเมิน
ประเด็นสําคัญ

ด้านความย่ังยืน

การประเมิน
ประเด็นสําคัญ
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่า
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	 ปตท.	 กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน	 ท้ังในระดับคณะกรรมการบริษัท 

ฝา่ยจดัการ	ผูบ้รหิาร	รวมทัง้หนว่ยงานภายใน	เพือ่ผลกัดนั	สนบัสนนุ	ตดิตาม	และทบทวนการบริหารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื 

ในภาพรวม	ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 จากแนวทางและผลการดำาเนินงานของการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนืของ	ปตท.	ทีเ่ปน็รปูธรรมนัน้	สง่ผลให	้ปตท. 

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็สมาชิกของดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส	์(Dow	Jones	Sustainability	Indices:	DJSI)	กลุม่ดชันโีลก 

(World	Index)	และดชันตีลาดเกิดใหม	่(Emerging	Market	Index)	ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่10	(ขอ้มลู	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564)	 

ความสำาเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

	 การบรหิารจัดการดา้นความยัง่ยนืเปน็สว่นหนึง่ในกรอบกลยทุธก์ารดำาเนนิธุรกจิของ	ปตท.	ภายใตป้ณธิาน	PTT	by	PTT 

(Powering	 Thailand’s	 Transformation	 by	 Partnership	 &	 Platform,	 Technology	 for	 all	 Transparency 

&	 Sustainability)	 โดย	 ปตท.	 มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ 

ที่ไกลกว่าพลังงานสู่ความยั่งยืน	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

อย่างสมดุล	 ปตท.	 ตระหนักดีว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ตั้งแต่อดีต	 ปัจจุบัน	 และอนาคต	 อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้	จึงกำาหนดแนวทางในการวิเคราะห์และบริหารจัดการประเด็น/	ผลกระทบ

ต่อความยั่งยืน	ดังนี้

	 ในการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืน

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	ปตท.	 ได้กำาหนด 

ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	 3	 มิติสอดคล้องกับ 

ยทุธศาสตรช์าต	ิ20	ป	ีรวมทัง้สนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable 

Development	 Goals:	 SDGs)	 ตามกรอบของ 

สหประชาชาติ	ดังนี้

E



Positive
Contribution 
to Enhance
Livelihood

Driving
towards
Low Carbon
Society

องค์กรที่ดี
ของสังคม
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	 ในการเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม	 ปตท.	 ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ 

ทิศทางตามวิสัยทัศน์ใหม่	 Powering	 Life	 with	 Future	 Energy	 and	 Beyond	 โดยกำาหนด

แนวทางการดำาเนินงานทางสังคม	 ออกเป็น	 2	 มิติ	 ได้แก่	 มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

ชุมชน	 และสังคม	 ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน	 (Positive	 Contribution 

to	 Enhance	 Livelihood)	 และมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยการมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า	 (Driving	 towards	 Low	 Carbon 

Soc iety ) 	 ควบคู่ ไปกับการสร้ า งการมีส่ วนร่ วมกับชุมชน	 และบริหารจัดการผลกระทบ 

ของการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ	 พร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วม 

ในภาพรวมของกลุ่ม	 ปตท.	 ผ่านการกำากับดูแลกลยุทธ์และแนวทางในการระดมความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 มาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ ท่ี ดี 

ทางสังคมแบบองค์รวม		



	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	 ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม	พัฒนาศักยภาพ

	 ของชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ	

	 และเพิ่มความสามารถในการปรับตัว	

	 ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	

	 ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		

	 การพัฒนาเยาวชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	

	 ในการแข่งขันของประเทศในอนาคต	

	 ผ่านการสนับสนุนโรงเรียนกำาเนิดวิทย์	(KVIS)	

	 และสถาบันวิทยสิริเมธี	(VISTEC)	ในการสร้าง	

	 รากฐานการขับเคลื่อนประเทศ	โดยการพัฒนา	

	 งานวิจัยและสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	

	 และเทคโนโลยีระดับโลก	และผ่านการส่งเสริม	

	 การพัฒนาทักษะเยาวชน	ด้าน	STEM	

	 เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

	 และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

	 การปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ผ่านการปลูกป่า	 	

	 ทั่วประเทศ	การเพิ่มและรักษาฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว	 	

	 ในเมืองในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า	เพื่อเพิ่มปริมาณ	 	

	 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์	ควบคู่กับ

	 การดูแลรักษาป่าเดิมจากโครงการปลูกป่าถาวร	 	

	 เฉลิมพระเกียรติฯ	1	ล้านไร่	ตั้งแต่ปี	2537	

	 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ป่า	 	

	 และการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย	 	

	 ภาคป่าไม้	ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ		 	

	 ปตท.

	 การส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกและการสร้าง

	 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 และสิ่งแวดล้อม	โดยการเผยแพร่องค์ความรู้

	 จากประสบการณ์ในการปลูกและดูแลรักษาป่า	

	 ของ	ปตท.	ผ่านศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ

	 ทั้ง	3	แห่ง	ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ	

	 ปตท.	ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ	

	 Net	Zero	Carbon	Society	ในการแลกเปลี่ยน 

	 เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม 

	 ตลอดจนการขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาสังคม	

	 ผ่านการดำาเนินงานสถาบันลูกโลกสีเขียว	

	 เพื่อเชิดชูกลุ่มคนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 และสิ่งแวดล้อมผ่านรางวัลลูกโลกสีเขียว

	 และเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

	 สู่สาธารณะ

โครงการนวัตกรรม
สร้างรอยยิ้ม	กลุ่ม	ปตท.

KVIS	VISTEC
PTT	Group	School	Model

กิจกรรมการปลูกและดูแลพื้นที่สีเขียว
คุ้งบางกะเจ้า

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง	
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี	
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
สถาบันลูกโลกสีเขียว

การพัฒนาสังคมและชุมชนในทุกมิติ 
เพื่อนำาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาประเทศ  

สนับสนุนเป้าหมายในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

การมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน 
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หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

VISION TO CREATE 
LONG-TERM VALUE

ก�รมีวิสัยทัศน์ในก�รสร้�ง
มูลค่�เพ่ิมให้แก่องค์กร
ในระยะย�ว

RESPONSIBILITY 

คว�มรับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่
ด้วยขีดคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พ
ท่ีเพียงพอ

EQUITABLE TREATMENT

ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่�งเท่�เทียมกัน มีคว�มเป็นธรรม 
และมีคำ�อธิบ�ยได้

TRANSPARENCY

คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น
ท่ีส�ม�รถตรวจสอบได้
และมีก�รเปิดเผยข้อมูล
อย่�งโปร่งใสแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ETHICS

ก�รมีจริยธรรม
และจรรย�บรรณ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ACCOUNTABILITY 

คว�มรับผิดชอบต่อก�รตัดสินใจ
และก�รกระทำ�ของตนเอง ส�ม�รถช้ีแจง
และอธิบ�ยก�รตัดสินใจน้ันได้

ปตท.  ยึดมั่นพันธกิจในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้าง
ความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรระยะยาว
รวมถึงทําให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

การกํากับดูแล
กิจก�รที่ดี
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	 	 ปตท.	กำาหนดนโยบายดา้นการกำากบัดูแลกจิการท่ีดแีละการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธุรกิจ	 (Code	 of	 Conduct	 and	 Code	 of	 Business	 Ethics)	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตามมาตรฐานสากล	 โดยระบุไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของ	ปตท.	(คูม่อื	CG)	ซึง่กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคน 

ต้องยึดถือปฏิบัติ	 เป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน	 โดยมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	มีดังนี้

•	 การเคารพกฎหมาย

	 และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

•	 การป้องกันการฟอกเงิน

•	 การสนับสนุนภาคการเมือง

•	 การมีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

•	 การรักษาความลับ	

	 การเก็บรักษาข้อมูล	

	 และการใช้ข้อมูลภายใน

•	 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

•	 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

•	 การจัดซื้อ	จัดหา	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

•	 ความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม

	 และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

•	 การปฏิบัติต่อพนักงาน

•	 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

•	 การควบคุมภายใน

	 และการตรวจสอบภายใน

•	 การรับ	การให้ของขวัญ	

	 การเลี้ยงรับรอง	หรือประโยชน์อื่นใด

•	 ความมั่นคง	ความปลอดภัย

	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	

•	 ทรัพย์สินทางปัญญา

	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
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จรรยาบรรณ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
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