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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น 

 ปตท. ของเราก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ด้วยความส�าเร็จอีกครั้ง จาก
การอยูใ่นอันดับที ่81 ของบรษิทัขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลกทีจ่ดัอนัดับโดยนติยสารฟอร์จนู
ประจ�าปี 2556 (Fortune Global 500) จากที่เราเคยอยู่ในอันดับที่ 95 ในปีที่แล้ว และ
ยงัเป็นบรษิทัไทยบรษิทัเดยีวทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบั ความส�าเรจ็นีเ้ป็นผลมาจากการทุม่เท
ท�างานหนักของพนักงานและผู้บริหารกลุ่ม ปตท. รวมถึงศักยภาพในการบริหารงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 การได้รับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นดัชนีส�าคัญที่ชี้วัดถึง
ศกัยภาพการบรหิารจดัการของกลุม่ ปตท. ซึง่ครอบคลมุถงึการให้ความส�าคญักบัการดแูล 
สงัคม ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม เพือ่ให้ทกุภาคส่วนสามารถเตบิโตเคยีงข้างกนั 
ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์หลัก TAGNOC (Technologically Advanced 
and Green National Oil Company) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาต ิ
ชั้นน�าที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value หรือ CSV) ระหว่างธุรกิจและชุมชน

 อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางข่าวดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้เกิดเหตุท่อรับน�้ามันดิบรั่วในทะเล ท�าให้มีคราบน�้ามันดิบเเพร่กระจายจากจุดเกิดเหตุในทะเลบริเวณมาบตาพุด 
ไปจนถึงชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ในนามของกลุ่ม ปตท. ผมขอโทษและเสียใจอย่างแท้จริงต่อเหตุการณ์ครั้งน้ี และขอยืนยันว่า 
จะด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังในการปฏิบัติการท�าความสะอาดคราบน�้ามัน และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
 กลุ่ม ปตท. ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ และขอน้อมรับค�าแนะน�า 
เพื่อจัดท�าแผนฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอิสระอย่างบูรณาการ เพื่อให้พื้นที่ของ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติและสภาพสมบูรณ์ดังเดิมโดยเร็วที่สุด 
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Dear Shareholders,

 PTT is advancing into the 3rd quarter of 2013 with an  
achievement, being ranked the 81st in the Fortune Global 
500, a leap from the 95th in 2012. This accomplishment 
is a result of the dedication of all PTT Group personnel 
and management teams, management capability of 
the boards of directors, and fine support extended by 
shareholders and stakeholders, PTT is in fact the only Thai 
company on the list.
 PTT’s steady ranking improvement over the years 
indicates its exceptional management, which incorporates 
our focus on society, community and stakeholders to forge 
sustainable growth of all sectors. This has been implemented 
under the core strategy of TAGNOC (Technologically 
Advanced and Green National Oil Company) to  
become Thai premier multinational energy company 
with technological advancement and environmentally 

friendliness, whilst creating shared value (CSV) between 
business and communities.
 In the midst of good news, on July 27, 2013, there 
was an oil spill at the offshore single point mooring of PTT 
Global Chemical Public Company Limited, a company 
of PTT Group, which has affected the shoreline from Map 
Ta Phut to Phrao Bay, Samet Island and nearby areas.  
On behalf of PTT Group, I would like to offer my sincerest 
and deepest apologies for the incident. I assure you  
that PTT Group is committed to providing every possible  
assistance in the ongoing efforts to deal with the incident 
and will make strenuous efforts to resolve the situation.
 As per the recovery operation, PTT Group  
appreciates every support from every part of society.  
PTT Group is always open to comments from the public, 
academics or independent consultants in order to 
achieve integrated recovery plans, which will ensure 
the affected lives and enterprise can return to a normal 
situation in the shortest possible period of time.

ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
Pailin  Chuchottaworn



 ในครึ่งปีแรกของปี 2556 (1H/2556) ปตท. และบริษัท
ย่อยมรีายได้จากการขายจ�านวน 1,369,541 ล้านบาท ลดลง 0.4% 
จาก 1,374,923 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 (1H/2555) 
โดยราคาเฉลี่ยของน�้ามันดิบดูไบลดลงจาก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรลใน 1H/2555 เป็น 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ใน 1H/2556 ส่งผลให้ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอืน่และรายได้อืน่ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน (EBITDA) ลดลงจ�านวน 4,925 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.2 จาก 118,222 ล้านบาท มาอยูท่ี ่113,297 
ล้านบาทใน 1H/2556 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการทีล่ดลง
ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 11,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
91.8 เมื่อเทียบกับ 1H/2555 จากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของ 
กลุ ่มธุรกิจการกลั่นและกลุ ่มธุรกิจปิโตรเคมี โดยกลุ ่มธุรกิจ
การกลั่นมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นจากค่าการกลั่น (GRM)  
ที่เพิ่มขึ้น แม้ว ่าราคาเฉล่ียของน�้ามันดิบดูไบใน 1H/2555  
จะสูงกว่า 1H/2556 แต่เนื่องจากราคาน�้ามันใน 1H/2555 มีความ
ผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากสต็อกน�้ามันและการ 
ตีราคาสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาด (NRV) สูงกว่าใน 
1H/2556 ในขณะที่ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี
มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส ์
โดยเฉพาะ Spread Margin ของพาราไซลีนและเบนซีนที่ปรับตัว 
สูงข้ึน เน่ืองจากใน 1H/2555 ตลาดได้รับผลกระทบจากวิกฤต

 For the first half of 2013 (1H/2013), sales revenue of 
PTT and its subsidiaries was Baht 1,369,541 million, decreased 
by 0.4% from Baht 1,374,923 million in the first half of 2012 
(1H/2012), while the average Dubai crude oil price decreased 
from US$ 111.2 per barrel in 1H/2012 to US$ 104.5 per barrel in 
1H/2013. Hence, Earnings before finance costs, income taxes, 
depreciation and amortization, and other non-operating  
income and expenses (EBITDA) declined by Baht 4,925 million 
or 4.2% from Baht 118,222 million in 1H/2012 to Baht 113,297 
million in 1H/2013 mainly due to the lower performance 
of the gas business. 
 In 1H/2013, share of income from investments in 
associates of PTT was Baht 11,498 million, increased by 91.8%  
compared with 1H/2012, resulted from the better performances 
of refinery and petrochemical associates. The refinery  
associates had the better performance because of an  
increase in Gross Refining Margin (GRM) despite the lower 
crude oil prices comparing to 1H/2012. As in the 1H/2012 
crude oil price was highly volatile, resulting in a higher stock 
loss and loss from inventory’s net realizable value (NRV) 
comparing to 1H/2013. Meanwhile, the performance of both 
Aromatics and Olefins petrochemical associates were  
better, especially from the higher spread margin of Paraxylene 
and Benzene. In 1H/2012, the European debt crisis had led to 
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“ปตท. เเละบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 

48,384 ล้านบาทใน 1H/2556 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จาก 

กำาไรสุทธิ 1H/2555”
ผลการดำาเนินงานครึ่งปีเเรกของปี 2556  
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

First Half of 2013 compared with 
 First half of 2012

“The net income of PTT and its subsidiaries 

was Bath 48,384 million in 1H/2013,

increased 5.0% from 1H/2012”
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766,455

439,762

447,330

462,271

143,333

328,813

506,804

650,561

437,344

729,896

118,157

345,154

506,584

683,652

หนี้ยุโรป ท�าให้ชะลอการซื้อจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก  ในขณะที่ 1H/2556 Spread Margin ของเบนซีน 
เพิ่มข้ึนมากจากความต้องการน�าเข ้าเบนซีนของสิงคโปร  ์
ภายหลังจากโรงงานคิวมีนที่มีก�าลังการผลิต 540,000 ตันต่อป ี
ได้เริ่มด�าเนินการผลิต นอกจากนี้ กลุ ่มธุรกิจปิโตรเคมีสาย
โอเลฟินส์ มี Spread Margin ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดย
หลักจากปริมาณส่งออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมายังเอเชีย
ลดลง โดยใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�านวน 3,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,585 ล้านบาทจาก 
1H/2555 ที่มีก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ�านวน 686 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 25,010 ล้านบาท ลดลงจาก 
1H/2555 จ�านวน 116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 อย่างไรกต็าม 
ใน 1H/2555 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (PTTI) มีการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน EMG จ�านวน 
3,972 ล้านบาท รวมทั้ง ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. 
สผ.) รบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์แหล่งมอนทารา 
จ�านวน 3,455 ล้านบาท ส่งผลให้ใน 1H/2556 ปตท. และบรษัิทย่อย  
มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2,281 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0  
จากก�าไรสุทธิ 46,103 ล้านบาทใน 1H/2555 (หรือคิดเป็น 16.14 
บาทต่อหุ้น) เป็นก�าไรสุทธิ 48,384 ล้านบาทใน 1H/2556 (หรือ 
คิดเป็น 16.94 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ก�าไรสุทธิดังกล่าวเป็นก�าไรจาก
ผลประกอบการของ ปตท. ประมาณร้อยละ 34 อีกร้อยละ 66  
เป็นผลประกอบการของบริษัทในเครือตามสัดส่วนการลงทุน

delay of purchases from global economic concerns, on the 
other hand, spread margin of Benzene widen in 1H/2013, led 
by the higher demand of imported Benzene in Singapore 
after 540,000-tons-per-year capacity Cumene plant started 
its production run. In addition, olefin petrochemical associate 
also had higher spread margin for almost all products due 
to lower export volume from Middle East to Asia. The foreign 
exchange gain of PTT and its subsidiaries was increased by 
Baht 2,585 million from Baht 686 million in 1H/2012 to Baht 3,271 
million in 1H/2013. The income taxes of PTT and its subsidiaries 
in 1H/2013 was Baht 25,010 million, decreased from 1H/2012 by 
Baht 116 million or 0.5%. However, in 1H/2012, PTT International 
Company Limited (PTTI) recognized impairment loss from its 
investment in EMG amounting to Baht 3,972 million while PTT 
Exploration and Production Company Limited (PTTEP) reported 
impairment loss on Montara assets amounting to Baht 3,455 
million. Consequently, the net income of PTT and its subsidiaries 
increased by Baht 2,281 million or 5.0% from Baht 46,103 million 
in 1H/2012 (or Baht 16.14 per share) to Baht 48,384 million in 
1H/2013 (or Baht 16.94 per share) of which 34% was generated 
from PTT itself, while 66% was contributed from the affiliates 
according to the shares of investment percentages.

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมเงินกู้ระยะยาว 
ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities  
(incl. due within 1 yr)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders
Equity

31 ธ.ค. 2555

31 December 2012

30 มิ.ย. 2556

30 June 2013

1,653,547

1,629,511

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท) : Balance Sheet (Unit: Million Baht)

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
Cash and S/T Invest

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
Property, Plant and 
Equipment, Net
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* การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice

หมายเหตุ : สัดส่วนของรายได้ไม่รวมรายการระหว่างกัน  Remark: Segmentation of revenues exclude elimination

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries

  2553 2554 2555  1H/2556

   2010 2011 2012  1H/2013

 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 1,898,682 2,428,126 2,793,833 1,369,541  
 Sales & Services Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธ ิ (ล้านบาท) 83,992 106,260 104,666 48,384 
 Net Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 29.59 37.24 36.64 16.94 
 Earnings per Share (Baht per Share)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 18.46 20.50 18.05 17.22 
 Return on Equity (%)

 อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม* (ร้อยละ) 4.35 4.29 3.69 3.49 
 Net Income to Total Revenues (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  7.20 8.08 6.90 6.52 
 Return on Total Assets (%)

 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 10.25 13.00 13.00 N/A 
 Dividend per Share (Baht per Share)

 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 169.31 194.57 211.47 223.38 
 Book Value (Baht per Share)

 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  320 318 332 335 
 Share Price at the End of Period (Baht per Share)

1,369,541 ล้านบาท 
Million Baht

72%

17%

7%

4% 5%

16%

42%

34%
3%

โครงสร้างรายได้จากการขายครึ่งปีแรกของปี 2556 
Revenue 1H/2013 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขายคร่ึงปีแรกของปี 2556 
Net Income 1H/2013

48,384 ล้านบาท 
Million Baht

ปตท.
PTT

ปตท. สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

ธุรกิจนำ้ามันและ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil & Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท. สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others
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Channel
Green

 เพือ่ถนอมรกัษาโลกอนัสวยงาม และแสนบอบบางนีไ้ว้ให้ย่ังยนืตลอดไป 
จำาเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเปล่ียนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีจัดการ 
เปลี่ยนการตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนแม้กระทั่งวิถีชีวิตประจำาวัน

 การพยากรณ์อนาคตของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษา คาดการณ์ไว้ว่าหากเรายังด�าเนิน
ชีวิตแบบเดิม ท�าธุรกิจด้วยวิถีแบบเดิม เราต้องหาโลกส�ารองไว้อีกสองใบกว่าๆ เพื่อให้พอใส ่
ลกูหลานของเราทีจ่ะเพิม่ขึน้เป็น 9 พนัล้านคนในปี 2593 มลพษิ ภยัธรรมชาต ิการขาดแคลน
ทรัพยากรจะรนุแรงยิง่กว่ายุคไหนๆ ลกูหลานของเราจะตัง้ค�าถามกบัคนรุน่เราว่า หากย้อนเวลา 
กลับไปได้ คุณจะท�าอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างไหม?
 เราจะท�าให้โลกของเราดีขึ้นได้บ้างไหม? ค�าถามอันท้าทายนี้สะท้อนเป็นภารกิจ
แห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีเดิมๆ ไปสู่การรณรงค์ล่าสุดของ ปตท. ในชื่อ “Inventing Green” 
ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์หลัก TAGNOC (Technologically Advanced and Green National 
Oil Company) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�าที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดท�าทิศทางกลยุทธ์ด้านธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน 
(Green Roadmap) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติหลัก คือ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Product) 2. การบริหารจัดการกระบวนการเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Process) และ 3. การสร้างความตระหนักในการรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Public Awareness) 
 ปตท. ได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคโนบอท เทคโนโลยีพิทักษ์โลก” ซ่ึงเป็น 
นวัตกรรมอกีก้าวหนึง่ของกลุ่ม ปตท. ทีค่ดิค้นเพือ่ช่วยถนอมโลก โดยน�าเหล่าฮโีร่แห่งอนาคต
มาเป็นส่ือกลางสะท้อนเจตนารมณ์และความเชื่อของกลุ่ม ปตท. ที่ว่า “วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี” จะน�ามาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
 เราจะท�าอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างไหม? เราจะท�าให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะ
นับแต่นี้ไปผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มีตราสัญลักษณ์ “PTT Group Green for Life” 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับ ปตท. จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ปตท. มี
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว 3 รายการด้วยกัน คือ 1) Wood Plastic Composite ที่น�า
เศษไม้มาทดแทนการใช้พลาสตกิ 2) Green-ABS ท่ีน�ายางธรรมชาตมิาทดแทนยางสังเคราะห์
ของบริษัท IRPC และ 3) บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบไบโอพลาสติก PBS ที่เชื่อว่าหลายคน 
เคยได้ดื่มกาแฟอเมซอนร้อนๆ จากถ้วยชนิดนี้แล้ว และอาจได้ลิ้มลองป๊อปคอร์นหอมๆ ใน
ถังแบบเดียวกันอีกด้วย  
 ผลส�าเรจ็ปรากฏแล้วเป็นผลิตภณัท์ต่างๆ และจะเป็นเช่นนีไ้ม่หยดุยัง้ เพ่ือให้โลกนีส้วย 
อย่างเช่นทีเ่คยเป็น และขอเชญิชวนทกุท่านเริม่ใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมกนัได้แล้ว 
ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คนรุ่นนี้สามารถส่งต่อโลกที่สดใสให้ลูกหลาน  

   โลกงามอันบอบบางน้ี
ที่เราจะรักษา
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 To cherish this beautiful and fragile world for 
sustainability, it’s necessary to change our perspective, our way 
of thinking, our way of managing, our way of targeting and 
even our way of daily lifestyle.  

 Exper t forecast has predicted that our business-as-usual 
would cost 2.3 more planet ear ths to accommodate around 9  
billion people in 2050. Severe pollution, natural disasters and natural  
resource shortage are foreseen. Our descendants would ask us what we 
could have done to make it better.
 What can we do to make it better? For PTT, this challenging question 
has reflected into a change mission guided by a core strategic direction 
of TAGNOC (Technologically Advanced and Green National Oil Company)  
illustrated by the latest campaign of “Inventing Green.” A Green Roadmap 
formulated to lead to change in 3 dimensions: 1) Product: Development of 
green products and services, 2) Process: Process management to raise energy 
consumption efficiency, and 3) Public Awareness: Promotion of awareness of 
environmental love.
 PTT has launched our corporate communication media “Technobots 
Save the World” which is another step of PTT Group to cherish the planet  
earth through bio/ecological future heroes, reiterating PTT Group’s belief that  
“Science and Technology” can make life better and sustainable.
 What can we do to make it better? Absolutely we can. From now on, 
consumers who buy products or use services with “PTT Group Green for Life” 
logo are joining with PTT Group in cherishing the planet earth. Three certified 
products have already been launched: 1) Wood Plastic Composite, substituting 
plastic with wood, 2) Green-ABS of IRPC Plc. replacing synthetic rubber with 
natural rubber, and 3) PBS bio-plastic paper package of which examples are 
Cafe‘ Amazon bio cup and Popcorn of Major Cineplex.
 Our green products have been launched and a lot more are in the 
pipeline to keep this world beautiful. Please join us by using eco-friendly  
products to pass on the wonderful planet earth to our children.

   โลกงามอันบอบบางน้ี
ที่เราจะรักษา

This Beautiful Fragile World 
will be saved by us



 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ปตท. ได้รับรางวัลด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 • รางวัล The Asset’s Platinum Award for All-Round  
Excellence จากนิตยสาร The Asset ซึ่งพิจารณาจากสถานะทาง 
การเงนิ การบรหิารจดัการ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียง
บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับแพลทินัมต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4
 • รางวลั Asian Excellence Recognition Awards 2013  
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จ�านวน 7 รางวัล 
ได้แก่ Best CEO, Best CFO, Best Investor Relations Website/
Promotion, Best Investor Relations Company, Best CSR และ 
Best Environmental Responsibility ซึ่งพิจารณาผลการด�าเนิน
งานของบรษิทัในด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ การด�าเนนิงานด้านการเงิน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ
 • รางวัล Asian Corporate Director Recognition 
Awards 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia  
ซึง่มอบให้ ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ในฐานะผูน้�าองค์กรและกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่นในการ 
บริหารองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการ 
ส่งเสรมิการก�ากับดูแลกจิการทีด่ ีโดยได้รับต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 และ 
รางวัล Asia’s Icon on Corporate Governance หรือรางวัล 
องค์กรต้นแบบด้าน CG ของเอเชียซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีการ
พัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการดีเด่นของเอเชีย 
 การได้รับรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า ปตท. 
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ปตท.ยังคงตระหนัก
อยู่เสมอว่า รางวลัทีแ่ท้จรงิของการด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ีคอื การได้รบัความเช่ือถอืและไว้วางใจจากผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกกลุ่มนั่นเอง

 During the first half of 2013, PTT has received  
corporate governance awards as follows:
 • The Asset’s Platinum Award for All-Round  
Excellence from The Asset magazine presented to PTT for 
its excellence in financial performance, management 
acumen, corporate governance, corporate social and 
environmental responsibility and investor relations. PTT is  
the only Thai company to receive Platinum Award for the 
4th consecutive year. 
 • Asian Excellence Recognition Awards 2013 from 
Corporate Governance Asia magazine in 7 categories 
i.e. Best CEO, Best CFO, Best Investor Relations Website/
Promotion, Best Investor Relations Company, Best CSR and 
Best Environmental Responsibility. The Award was presented 
to PTT for its excellence in financial performance, investor 
relations, corporate social and environmental responsibility 
and business ethics.
 • Asian Corporate Director Awards 2012 from  
Corporate Governance Asia magazine awarded to  
Dr. Pailin Chuchottaworn for the 2nd consecutive year, 
as a CEO and a corporate director with the outstanding  
performance in efficiently managing PTT with good  
corporate governance. PTT also received Asia’s Icon  
on Corporate Governance Awards for its continual  
improvement in corporate governance standards.
 Both domestic and international awards  
continuously presented to PTT reflect our transparency  
in business operation, our adherence to ethics, and 
equitable treatment of stakeholders but PTT is fully aware 
that the true award of good corporate governance is the 
trustworthiness bestowed on PTT by all stakeholders.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards of Great Pride
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 HRH Princess Soamsawali inaugurated the 28th PTT Arts Contest and bestowed awards on contest winners at 
the Throne Hall, Art Gallery, Silpakorn University (Wang Tha Phra Campus), Bangkok. PTT, in conjunction with Silpakorn 
University, organized this contest under the “The Power of Nature” theme to enable youths and the public to create 
artistic works, promote the common awareness of environmental stewardship and the importance of conscientious  
energy-saving together with optimal energy consumption. On hand to welcome the presider were Mr. Sukrit  
Surabotsopon, PTT Plc Senior Executive Vice President, Petrochemicals and Refining Business Unit; Asst. Prof. Chaichan 
Thawonwech, President of Silpakorn University; the judging panel; senior PTT executives and senior Silpakorn University 
personnel.

 H.E. Amphon Senanarong, Privy Councillor and Chairman of Development and Campaign on Vetiver  
Application in Response to the Royal Initiative Committee, presided over the inaugural Northern Vetiver Conservationist 
Get-together for 2013 at the Chaloem Phra Kiat Building, Naresuan University, Amphoe Mueang, Phitsanulok. On hand 
to welcome the presider was Mr. Pitipan Tepartimargorn, PTT Plc Senior Executive Vice President, Human Resources 
and Organization Excellence. PTT Plc is co-hosting this event along with Chaipattana Foundation, Office of the Royal 
Development Projects Board (RDPB), and Land Development Department to promote knowledge exchange on vetiver 
application for soil and water conservation for sustainability and promotion of lifestyles under the Sufficiency Economy 
among wider segments of Thai communities.

PTT
Society

ปตท.-มูลนิธิชัยพัฒนา-สำานักงาน กปร.กรมพัฒนา

ที่ดิน จัดมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกฯ ภาคเหนือ
PTT, Chaipattana Foundation, RDPB, Land 
Development Dept. launch Vetiver
Conservationist Get-together

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค ์ องคมนตรี ประธาน 
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์
แฝกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1” ประจ�าปี 2556 โดยมีนายปิติพันธ ์
เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและ 
ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ 
และร่วมงานฯ ในฐานะที่ ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริและกรมพัฒนาที่ดิน ด�าเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้ึน 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน�้าให้ก่อประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการ 
ด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนในวงกว้างอีกด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน
นิทรรศการฯ และประทานรางวัล
ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28
Princess Soamsavali inaugurates 28th 
PTT Arts exhibition and contest

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการและประทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวด ซึ่ง ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดศิลปกรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ” (The Power of 
Nature) เพื่อให้เยาวชน และประชาชน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
หน่วยธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ ปตท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยัชาญ ถาวรเวช อธกิารบดีมหาวทิยาลยัศลิปากร คณะกรรมการตดัสนิ 
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. พร้อมด้วยผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 ปตท. ขยับขึ้นอันดับ 81 ก้าวกระโดดจากอันดับที่ 95  
ในปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานที่ดีของ
บรษัิทพลงังานแห่งชาต ิและชีใ้ห้เหน็ถงึความมัน่ใจของนกัลงทนุ 
ที่มีต่อประเทศไทยด้วย
 ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
นติยสารฟอร์จนูรายงานผลการจดัอนัดบับรษิทัขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ของโลก 500 อันดับ ประจ�าปี 2013 หรือฟอร์จูน โกลบอล 500 
ปรากฏว่า ปตท. ตดิอนัดบัที ่81 พุง่ขึน้จากอนัดบัที ่95 เมือ่ปีก่อน 
ด้วยรายได้ 89,945 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีก�าไร 3,370 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งยังเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวท่ีได้
รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่ง 
ทั่วโลก จากนิตยสารฟอร์จูน
 ดร.ไพรนิทร์ กล่าวเพิม่เตมิว่า การที ่ปตท. ก้าวกระโดด 
สู่ล�าดับสูงขึ้นถึง 14 อันดับ จากอันดับที่ 95 ในปีที่แล้วมาเป็น 
อนัดบัท่ี 81 ในปีนี ้เกดิจากการทุม่เทท�างานหนกัของทัง้ผูบ้รหิาร 
และพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมถึงศักยภาพของการบรหิารงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และการสนับสนุนท่ีดีจากผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและยังสะท้อนถึงขีดความ 
สามารถของประเทศในการสร้างความเช่ือม่ันในกลุม่นกัลงทนุ 
ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
 ท้ังนี้ แม้ ปตท. จะได้รับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดถึง 
ศักยภาพการบริหารงานที่ดีขององค์กร แต่นอกเหนือจากการ 
เติบโตท่ีรวดเร็ว ปตท. ยังคงยึดมั่นให้ความส�าคัญกับ 
ความยั่งยืน โดยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการสร้างความ
แขง็แกร่งและยัง่ยนืให้กบัสงัคม ชุมชน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
ทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ ปตท. เป็นองค์กร 100 ปี เสรมิสร้าง 
ความมั่นคงทางพลังงาน และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
 อนึ่ง นิตยสารฟอร์จูน 500 ได้พิจารณาข้อมูลผลการ
ด�าเนินงาน รวมถึงส�ารวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และ 
นักธุรกิจชั้นน�าทั่วโลกประกอบการจัดอันดับ
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From No. 95 on the Fortune 500 list last year, 
PTT has moved up to 81st: a proof of the management 
capability of the national energy company and  
investors’ confidence in Thailand.

Mr. Pailin Chuchottaworn, PTT Plc President & 
CEO, said the latest Fortune Global 500 ranking of top 
corporations worldwide for 2013 has PTT at No. 81, an 
improvement over No. 95 last year, with US$ 89,945 million 
in revenue and US$ 3,370 million in profits. He added that 
PTT was the only Thai company to make the list this year.

The PTT chief added that this improvement in  
ranking resulted from the dedication of all PTT Group 
personnel and management teams, management  
capability of the boards of directors, and fine support  
extended by the shareholders and stakeholders, while  
reflecting Thailand’s ability to instill confidence among  
worldwide investors.

While PTT’s steady ranking improvement over the 
years indicates its exceptional management, dynamic 
growth has accompanied PTT’s consistent valuing of 
sustainability.  To elaborate, to turn PTT into a centennial 
organization that forges national energy security and 
drives the Thai economy, PTT’s commercial growth must  
accompany the strengthening and fostering of  
sustainability for society, communities, and all stakeholders. 
 In undertaking this ranking exercise, Fortune 500 
examines performance data and survey outcomes of 
leading analysts and business people worldwide.

ปตท. ติดอันดับ 81 
ในฟอร์จูน 500
PTT ranked 81st among 
Fortune 500 
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 ดร.ไพรนิทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในฐานะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน 
วิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ ่น 2 ท�าพิธ ี
มอบหมวกให้แก่ นายสมชาย เบญจรงคกลุ รองประธานกรรมการ บรษัิท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด ผู้เข้ารับการอบรม วพน. รุ ่น 3 จัดโดย  
กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้น�าทางความ
คิดจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ 
และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานอย่างรอบด้าน ณ ชั้น 6 
อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

 At the 6th floor, Energy Complex Building, Vibhavadi Rangsit Road, Mr. Pailin Chuchottaworn, PTT Plc  
President & CEO, representing graduates of the senior executive class 2 of the Thailand Energy Academy, presented  
a cap to Mr. Somchai Bencharongkul, Vice Chairman, Benchachinda Holding Co., Ltd., representing class 3 trainees. 
Hosted by the Ministry of Energy, the training educates the management and thought leaders of various  
entities-covering the public and private sectors, the mass media, academicians, and the public on various aspects 
of energy.

       ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพธีิเปิดและส่งมอบอาคารเรยีน บรษิทั 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) แห่งที่ 24 โดยมี นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์  
ประธานคณะกรรมการก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคม กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 Sub-Lt. Supheephat Jongpanich, Deputy Provincial Governor, presided over the dedication ceremony of the 
24th PTT Plc school building along with Mr. Sahaschai Panichapong, Chairman of the CSR Steering Committee of PTT 
Group, at Wat Chak Luk Ya School, Amphoe Mueang, Rayong.

สถาบนัวทิยาการพลังงาน (วพน.) เปิดอบรมรุน่  3
Thailand Energy Academy Class 3 launched 

กลุ่ม ปตท. ร่วมส่งเสริมการศึกษาไทย 
มอบอาคารเรียน ปตท. แห่งที่ 24 
PTT Group dedicates 24th PTT school building

 เอกสารฉบับน้ีจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูล ที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความและความคิดเห็นที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะ 
ในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธ์ิในการน�าข้อมูลใน 
เอกสารนี ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ท�าซ�า้ ดดัแปลง  หรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เว้นแต่ได้รบัหนงัสืออนญุาตจากทางบรษัิทฯ เป็นการล่วงหน้า 
ทั้งนี้ การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดเจนด้วย

 This document has  been prepared based on the currently existing information deemed credible. Contents and opinions contained in 
this document have been prepared with reference to academic and technical criteria and are subject to change without notice. This document 
does not constitute; or form part of any offer for sale; or subscription of; or solicitation; or invitation of any offer to buy; or subscribe for any securities. 
Investors, therefore, should cautiously exercise their discretion in investment. The company proscribes the redistribution, duplicate, and/or either 
disclosure of this document in whole or in part without the written permission of the company. Such reference must not create any  
misunderstanding or cause any damage to the Company and must distinctly include the dates in the document.



สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เปน็องคก์รทีดี่ของสงัคม ด�าเนนิธรุกจิทีม่กีารบรหิารจดัการผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต 
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมือท่ีดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้ความม่ันใจใน 
คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันน�าเพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคาร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2537 3730, 0 2537 3981
Website: www.pttplc.com  
E-mail: corporatesecretary@pttplc.com

PTT GROUP VISION & MISSION   

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมี
พันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้ 

ประเทศ

ประเทศ สังคม
ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าคู่ค้า

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย Soy Ink หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000
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ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา
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