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	 ทอดพระเนตรความสมบูรณ์ของป่าชายเลนปลูก 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าโกงกางปลูกที่มีอายุ	10	ปีขึ้นไป	นับตั้งแต่ 
การจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการปลูกป่าถาวร	
เฉลิมพระเกียรติฯ	ครบ	1	ล้านไร่	ณ	พื้นที่แห่งนี้เมื่อวันที่	16 
พฤศจิกายน	2545	ซึ่งครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มพีระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า	“ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้
ใช้ประโยชน์ด้วย”
	 นับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยความเป็นมงคล 
อย่างสูงสุด	ที่พวกเราชาว	ปตท.	ภาคีเครือข่าย	ทั้งจากภาครัฐ
และองค์กรท้องถิ่น	รวมทั้งชาวประจวบคีรีขันธ์	โดยเฉพาะชาว
ต�าบลปากน�้าปราณ	และชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันเฝ้าฯ	รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่ง

 สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น
	 พบกนัอกีครัง้ใน	PTT	Bizway	จดหมายข่าวส�าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั	
ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่	3	แล้วนะครับ
	 ส�าหรับไตรมาสแรกของปี	2557	 มีหลายเรื่องที่ผมอยากร่วม 
แบ่งปันให้ทุกท่านทราบ	เรื่องแรกเป็นสิริมงคลสูงสุดที่ยังความปลื้มปีติ 
เป็นล้นพ้นต่อผูบ้รหิารและพนกังาน	 ปตท.	 ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 
ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี	อ.ปราณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมือ่วนัที	่9	 มกราคม	2557	 เพื่อทอดพระเนตรความสมบูรณ์ของระบบ 
นเิวศป่าชายเลน	บรเิวณปากแม่น�า้ปราณบรุ	ีซึง่	ปตท.	กรมป่าไม้	และชาว
ต�าบลปากน�้าปราณร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนด้วยการ
ปลกูป่าเพิ่มเติม	ปัจจุบันโครงการประสบผลส�าเร็จ	กลายเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์	 อนุบาลพันธุ์สัตว์น�้าต่างๆ	
เป็นแหล่งอาหารส�าหรับการด�ารงชีวิตอย่างพึ่งพากันและกันอย่างสมดุล
	 เรื่องถัดไป	หลายท่านคงได้ทราบถึงการตั้งค�าถามมากมาย 
เกีย่วกบับทบาทของ	ปตท.	ทัง้นี	้ผมขอเรยีนชีแ้จงว่า	ในปัจจบุนั	ปตท.	ได้
ปฏบิตัภิารกจิทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอื	การสร้างความมัน่คงทางพลงังานแก่ประเทศ	
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใด	 ประชาชนจะต้องได้ใช้พลังงานอย่างทั่วถึง 

	 H.M.	the	King	looked	at	the	fertility	of	mangrove	
forest,	most	of	which	are	over	10	years	old	and	planted	
during	the	Presentation	Ceremony	of	the	1-million-rai 
Reforestation	Project	at	this	venue	on	November	16,	2002.		
Then	H.M.	the	King	delivered	a	royal	speech,	“The	reforestation	
must	be	of	use	for	local	people	too.”
	 It	is	such	an	auspicious	beginning	of	the	year	for	
PTT	and	our	network	from	both	the	public	sector	and	local	
organizations,	 including	Prachuap	Khiri	Khan	residents,	
especially	those	of	Pak	Nam	Pran	subdistrict	and	nearby	
communities,	to	be	granted	a	royal	audience	with	H.M.	
the	King	once	again.

และเป็นธรรม	ที่ส�าคัญ	ปตท.	เป็นทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และหลักเกณฑ์	ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส	ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถหาค�าตอบส�าหรับหลากหลายค�าถามที่ยังเป็นข้อสงสัย
ได้ที่เว็บไซต์ของ	ปตท.	(www.pttplc.com)	ในหัวข้อ	PTT	Hot	Issue
	 ส�าหรับความห่วงใยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมายัง	ปตท.	ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมืองและการบุกรุกเข้าไปในบริเวณที่ตั้งอาคาร
ส�านักงานของ	ปตท.	และ	EnCo	ในช่วงต้นปี	ผมขอเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม	ปตท.	ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ก�าลังใจและ
สนบัสนนุให้	ปตท.	ก้าวผ่านอปุสรรคไปได้ด้วยด	ีในสถานการณ์ดงักล่าว	ปตท.	บรหิารงานภายใต้แผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	
Continuity	Management:	BCM)	ตามทีไ่ด้มกีารเตรยีมการและจดัซ้อมอย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้	ปตท.	สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามปกต	ิไม่กระทบ
ต่อคู่ค้าและไม่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนจากการขาดแคลนพลังงาน

	 Dear	Shareholders,
	 It’s	time	to	see	you	again	in	PTT	Bizway,	the	newsletter	
for	shareholders,	which	is	now	reaching	its	third	year.
	 In	the	first	quarter	of	2014,	I	have	several	issues	to	
share	with	you.	The	first	one	which	is	the	greatest	blessing	to	
PTT	management	and	staff	is	H.M.	the	King’s	visit	to	the	Sirinart	
Rajini	Ecosystem	Learning	Center,	Pranburi	district,	Prachuap	
Khiri	Khan	on	January	9,	2014,	to	observe	the	fertility	of 
mangrove	forest	ecosystem	around	the	estuary	of	Pranburi	
River	where	PTT,	the	Royal	Forest	Department	and	Pak	Nam	
Pran	residents	have	cooperated	to	preserve	and	restore	the	
mangrove	forest	by	additional	planting.	The	project	is	a	success	
and	is	now	a	learning	center	of	mangrove	ecosystem	and	
preservation	as	well	as	a	nursery	of	aquatic	animals	serving	as	
food	source	for	mutually	balanced	habitation.
	 Next,	 shareholders	may	be	aware	of	questions 
regarding	PTT’s	roles.	I,	therefore,	would	like	to	clarify	that	the	

most	important	mission	of	PTT	is	creating	Thailand’s	energy	
security.	Regardless	of	any	incident,	Thai	people	must	be	
able	to	use	energy	fairly	and	extensively.	In	addition,	being	
both	a	listed	company	in	the	Stock	Exchange	of	Thailand	
and	a	state	enterprise	that	must	follow	rules	and	regulations,	
PTT	must	operate	with	transparency	in	all	process. 
All	shareholders	can	find	answers	to	various	questions 
at	www.pttplc.com	and	click	to	PTT	Hot	Issue.
	 As	 regards	concerns	 from	PTT	shareholders	on 
political	gathering	and	the	invasion	into	PTT	Head	Office	
and	Energy	Complex	early	this	year,	on	behalf	of	PTT	Group’s	
management	and	staff,	I	would	like	to	thank	you	for	the	
encouragement	and	support	for	PTT	to	weather	all	obstacles.		
PTT	has	prepared	and	practiced	according	to	the	Business	
Continuity	Management	(BCM)	to	be	able	to	smoothly	run	
our	business	with	no	impact	on	our	business	partners	or	the	
general	public	due	to	energy	shortage.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557

His Majesty King Bhumibol made his royal private
visit to the Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center on January 9, 2014.

ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn
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งบดุล (หน่วย : ล้านบาท) : Balance Sheet (Unit: Million Baht)

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
Cash and S/T Investment

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

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

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

31 ธันวาคม 2555

31 December 2012

31 ธันวาคม 2556

31 December 2013

823,178

468,507

510,037

462,271
143,333

328,813

506,804

650,561

437,344

729,896

160,370

362,774

537,929

740,649

+11% 1,801,722

1,629,511

Quarterly
Focus

 ในปี	2556	ปตท.	และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
จ�านวน	2,842,688	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.7	จาก	2,793,833								
ล้านบาท	ในปี	2555	จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากธุรกิจ
น�้ามัน	 ถึงแม้ว่าราคาเฉลี่ยของน�้ามันดิบดูไบปรับตัวลดลงจาก	
109.1	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรลในปี	2555	เป็น	105.5	เหรียญ
สหรัฐฯ	ต่อบาร์เรลในปี	2556	ในขณะที่	EBITDA	เพิ่มขึ้นจ�านวน	
1,129	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.5	 จาก	227,843	ล้านบาท	 เป็น	
228,972	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ของ	ปตท.	สผ.	และหน่วยธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ	โดยปี	2556	
ปตท.	 และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
จ�านวน	27,079	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง	64	 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ	 และน�้ามัน	 ในขณะที่ 
ผลการด�าเนินงานลดลงเล็กน้อยจากกลุ ่มธุรกิจการกลั่นและ
ปิโตรเคมี	 โดยกลุ่มธุรกิจการกลั่นมีผลการด�าเนินงานลดลงจาก
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 อันเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ	 ในขณะที่ปีก่อนมีก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน	ถึงแม้ว่า	GRM	จะเพิ่มขึ้น	ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปี	2556	 มกี�าไรจากสตอ็กน�า้มนั	 ในขณะทีปี่ก่อนหน้ามผีลขาด
ทนุจากสต็อกน�้ามัน	นอกจากนี้	ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีก็ลดลง	 ส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง	 รวมทั้ง 

 In	2013,	sales	revenue	of	PTT	and	its	subsidiaries	
was	Baht	2,842,688	million,	increasing	by	1.7%	from	Baht	
2,793,833	million	in	2012	from	an	increase	in	sales	volume	
mainly	from	oil	business,	even	the	average	Dubai	crude	oil	
price	decreased	from	US$	109.1	per	barrel	in	2012	to	US$	
105.5	per	barrel	in	2013.	EBITDA	rose	by	Baht	1,129	million	
or	0.5%	from	Baht	227,843	million	to	Baht	228,972	million	
principally	due	to	the	better	performance	of	PTTEP	and	
international	trading	business.	In	2013,	share	of	gain	from	
investments	in	associates	of	PTT	and	its	subsidiaries	was	Baht	
27,079	million,	slightly	increasing	by	Baht	64	million	compared	
with	last	year	due	to	the	better	performance	of	gas	and	
oil	associates.	On	the	other	hand,	the	performance	of	
refining	and	petrochemical	associates	marginally	declined.	
There	were	foreign	exchange	losses	in	many	refineries	as	
a	result	of	the	Baht	depreciation	against	US$	while	there	
were	exchange	gains	in	the	previous	year;	even	though,	
Gross	Refining	Margin	(GRM)	increased	from	higher	stock	
gains	 in	2013,	compared	with	 stock	 losses	 last	year. 
Additionally,	 the	 lower	performance	of	petrochemical 

ได้รบัผลกระทบจากการหยดุซ่อมบ�ารงุโรง	LDPE	ของ	PTTGC	และ
อุบัติเหตุฟ้าผ่าอุปกรณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่	5	 ของ	
ปตท.	 ท�าให้	PTTGC	 ต้องลดก�าลังการผลิตของโรงปิโตรเคมี	
ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากกรณีน�้ามันรั่วของ	PTTGC	
แม้ว่า	Spread	Margin	 ของผลิตภัณฑ์ทั้งสายอะโรเมติกส์และ 
สายโอเลฟินส์จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2555	 โดยหลักจาก	
Spread	Margin	ทีด่ขีึน้ของ	Benzene,	HDPE	และ	Polypropylene
	 ในปี	 2556	 ปตท.	 และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนจ�านวน	305	ล้านบาท	ลดลง	7,129	ล้านบาท	จากปี	
2555	และมีภาษีเงินได้	จ�านวน	47,692	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	
2555	จ�านวน	1,176	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.5	ส่งผลให้ในปี	2556	
ปตท.	และบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธลิดลง	9,956	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	
9.5	 จากก�าไรสุทธิ	104,608	 ล้านบาท	 ในปี	2555	(หรือคิดเป็น	
36.59	บาทต่อหุน้)	เป็นก�าไรสทุธ	ิ94,652	ล้านบาทในปี	2556	(หรอื 
คดิเป็น	33.07	บาทต่อหุน้)	แม้ว่าในปี	2555	ปตท.	สผ.	รบัรูข้าดทนุ
จากการด้อยค่าของสนิทรพัย์แหล่งมอนทารา	จ�านวน	6,366	ล้านบาท	
รวมทั้งบริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(PTTI)	รับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน	EMG	จ�านวน	3,972	ล้านบาท

associates	was	partly	affected	by	the	Baht	depreciation	
against	US$,	together	with	PTTGC’s	LDPE	plant	shut	down	
and	incident	in	GSP	Unit	5	causing	PTTGC	to	lower	its			
production,	and	PTTGC’s	expenses	from	oil	spill	incident,	
despite	higher	spread	margins	of	Aromatics	and	Olefins	
products	compared	with	2012,	mainly	from	better	spread	
margin	of	Benzene,	HDPE	and	Polypropylene.
	 The	foreign	exchange	gains	of	PTT	and	its	subsidiaries	
in	2013	were	Baht	305	million,	decreasing	by	Baht	7,129	
million	from	2012.	The	income	taxes	of	PTT	and	its	subsidiaries	
were	Baht	47,692	million,	increasing	from	2012	by	Baht	1,176	
million	or	2.5%.	Consequently,	the	net	income	of	PTT	and	
its	subsidiaries	decreased	by	Baht	9,956	million	or	9.5%	from	
Baht	104,608	million	in	2012	(or	Baht	36.59	per	share)	to	
Baht	94,652	million	in	2013	(or	Baht	33.07	per	share);	even	
though,	in	2012,	PTTEP	reported	impairment	loss	on	Montara	
assets	amounting	to	Baht	6,366	million	and	PTT	International	
Company	Limited	(PTTI)	recognized	impairment	loss	from	
its	investment	in	EMG	amounting	to	Baht	3,972	million.

ผลการด�าเนินงานปี 2556
เปรียบเทียบกับปี 2555

Year ended 2013 compared with Year ended 2012

ในปี 2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 
จำานวน 2,842,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จาก 2,793,833 ล้านบาท
ในปี 2555

         In 2013, sales revenue of PTT and its subsidiaries
         was Baht 2,842,688 million, increasing by 1.7% from
         Baht 2,793,833 million in 2012.
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โครงสร้างรายได้จากการขายปี 2556 
Revenue for the year 2013 

โครงสร้างก�าไรสุทธิจากการขายปี 2556
Net Income for the year 2013

ธุรกิจนำ้ามันและ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท. สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others

ปตท. สผ.
PTTEP

ปตท.
PTT

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

72%
9%

18%

31%

39%

17%

7%

4%

3%

94,652 ล้านบาท 
Million Baht

2,842,688 ล้านบาท 
Million Baht

   2553 2554 2555 2556

   2010    2011 2012  2013

 รายได้จากการขายและการให้บริการ	 (ล้านบาท)	 1,898,682	 2,428,126	 2,793,883	 2,842,688 
	 Sales	&	Services	Income	 (Million	Baht)

	 ก�าไรสุทธิ	 (ล้านบาท)	 83,992	 105,296	 104,608	 94,652 
	 Net	Income	 (Million	Baht)

	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 (บาทต่อหุ้น)	 29.59	 37.24	 36.59	 33.07
	 Earnings	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*	 (ร้อยละ)	 18.46	 20.50	 18.06 14.71 
	 Return	on	Equity*	 (%)

	 อัตราก�าไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ*	 (ร้อยละ)	 4.42	 4.38	 3.74 3.33
	 Net	Profit	Margin*	 (%)

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม*	 (ร้อยละ)		 7.20	 8.08	 6.90 5.52
	 Return	on	Total	Assets*	 (%)

	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	 (บาทต่อหุ้น)	 10.25	 13.00	 13.00 13.00
	 Dividend	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	 (บาทต่อหุ้น)	 169.31	 194.57	 211.43 239.00
	 Book	Value	 (Baht	per	Share)

	 ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด	 (บาทต่อหุ้น)		 320	 318 332 286
	 Share	Price	at	the	End	of	Period	 (Baht	per	Share)

*	การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 Financial	Ratio	Calculated	according	to	SEC’s	Rule	of	Practice

หมายเหตุ	:	สัดส่วนของรายได้ไม่รวมรายการระหว่างกัน		Remark:	Segmentation	of	revenues	exclude	elimination

ผลการด�าเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries

Smart
CG

	 ใกล้เข้ามาแล้วนะคะส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	10	 เมษายน	2557	 โดยผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
มสีทิธเิข้าร่วมประชมุเพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของ	 ปตท.	 ผ่านคณะกรรมการทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกเข้ามาท�าหน้าที	่ โดยทกุท่านจะได้รบัข้อมลู
และระเบยีบวาระการประชมุล่วงหน้าเพือ่ให้มรีะยะเวลาพจิารณาข้อมลูเพยีงพอก่อนการประชมุ	 และมสีทิธซิกัถามข้อสงสยั	 เสนอความคดิเหน็ 
ต่อที่ประชุม	และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
	 ปตท.	ได้จัดเตรียมการประชุมให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง	และข้อปฏิบัติที่ส�าคัญประการหนึ่ง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ปตท.	ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	ได้แก่	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้และชือ่กรรมการล่วงหน้า	เนือ่งจากหากผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งให้พจิารณาในวนัประชมุเลย	อาจมข้ีอมลูไม่เพยีงพอ	การเสนอระเบยีบวาระ
ล่วงหน้าจึงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 ปตท.	 ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.pttplc.com	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	ซึ่งปรากฏผลว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการ
	 ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุมให้พร้อม	และในกรณีที่ 
ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมแทน	 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบไป
พร้อมกับหนงัสอืเชญิประชมุให้ครบถ้วน	ซึง่ในปี	2557	นี	้อย่าลมืนะคะว่า	ปตท.	ได้เปลีย่นสถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	จากศนูย์
การประชมุแห่งชาตสิริกิติิเ์ป็น	“ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา”	ซึง่ทกุท่านควรไปถงึสถานทีจ่ดัการประชมุก่อนเริม่การประชมุ 
เพือ่ลงทะเบยีนแสดงตัวและสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วาระแรก
	 แล้วพบกันในวันประชุมค่ะ

	 Approaching	is	the	2014	Annual	General	Meeting	of	
Shareholders	(AGM)	of	PTT,	which	will	take	place	on	April	10,	
2014.	Every	shareholder	is	entitled	to	join	the	AGM	to	be 
a	part	in	setting	the	direction	of	PTT	operation	through	the	
elected	board	of	directors.	All	shareholders	will	receive	the	
meeting	information	and	agenda	in	advance	with	sufficient	
time	for	their	consideration	before	the	meeting.	At	the	AGM,	
shareholders	are	also	entitled	to	question,	give	their	opinions	
and	cast	their	votes.
	 PTT	has	continuously	prepared	the	AGM	according	to	
regulatory	requirements.	A	significant	practice	proving	PTT’s	
fair	treatment	of	all	shareholders	is	by	providing	an	opportunity	
for	minority	shareholders	to	propose	AGM	agenda	and	director	
candidate	in	advance.	This	is	to	provide	everyone	with	sufficient	
information	on	the	AGM	date.	For	the	2014	AGM,	PTT	invited	

แนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

Guidelines for the Annual General Meeting of Shareholders

minority	shareholders	to	do	so	via	PTT	website	at	www.pttplc.com	
from	October	1,	2013	to	December	31,	2013.	However,	neither	
proposal	nor	nomination	was	proposed	this	year
	 Shareholders	wishing	to	join	the	AGM	must	prepare	
their	identification	documents	to	present	at	the	meeting,	while	
those	who	assign	proxies	must	fill	in	detailed	information	and	
prepare	all	documents	according	to	the	proxy	form	enclosed	
with	the	AGM	invitation	letter.	Please	note	that	the	AGM	
venue	this	year	is	changed	from	the	Queen	Sirikit	National	
Convention	Centre	to	Bangkok	International	Trade	&	Exhibition	
Centre	(BITEC)	in	Bang	Na,	Bangkok.	Shareholders	should	arrive	
at	the	venue	before	the	meeting	begins	to	be	able	to	attend	
from	the	very	first	agenda.
	 We	are	looking	forward	to	welcoming	you	at	the	2014	
AGM.
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Channel
Green

	 เป็นที่ประจักษ์ดีมาโดยตลอดว่า	ปตท.	เป็นบริษัทที่มี 
ผลการด�าเนินงาน	ผลประกอบการที่ดีเสมอมา	และยังเป็นบริษัท 
ทีม่กีารพฒันา	ปรบัเปลีย่น	ปรบัปรงุองค์กรมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	
ปตท.	ตระหนกัดว่ีาผลก�าไรเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถน�าพาองค์กร
ไปสูค่วามยัง่ยนืได้	หากแต่การบรหิารจดัการทีร่อบคอบ	ครอบคลมุ
ทุกด้านเท่านั้นจึงจะรับประกันความมั่นคงขององค์กร	ปตท.	จึง
รวบรวม	ประมวลองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการจัดการเพือ่ความยัง่ยนื
น�ามาประกาศใช้เป็นแนวทาง	เรียกว่า	Sustainability	Framework	
ประกอบด้วยหัวข้อการด�าเนินการ	10	ประการ	คือ	การก�ากับดูแล
องค์กร,	สทิธมินษุยชน,	บคุลากรองค์กร,	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
และสิ่งแวดล้อม,	การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม,	การเป็นองค์กรที่ดี
ของสังคม,	การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน,	การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีเ่ป็นเลศิ,	การจดัท�ารายงานและการส่งเสรมิชือ่เสยีงองค์กร	และการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีข้อก�าหนด
แนวทางการด�าเนินการในรายละเอียดที่เป็นที่ยอมรับของสากล

	 PTT	is	well	recognized	as	an	organization	with 
consistently	good	performance	and	continuous	development	
and	improvement.	As	such,	business	profits	alone	cannot	
drive	the	Company	toward	sustainability,	but	the	cautious	
and	holistic	management,	which	is	in	a	way	to	guarantee	
PTT’s	 security.	PTT,	 therefore,	has	compiled	knowledge 
necessary	 for	sustainability	management	and	named	it	
“Sustainability	Framework”,	consisting	of	10	operating	topics	
i.e.	organizational	governance,	human	 rights,	people,	
safety,	health	and	environment,	fair	operating	practices,	
corporate	citizenship,	supply	chain	management,	product	
stewardship,	 reporting	and	reputation,	and	stakeholder 
engagement.	Each	topic	has	its	detailed	operating	guidelines	
well	accepted	by	international	standards.

ความยั่งยืนของ ปตท.    PTT Sustainability

	 ส�าหรับการวัดผลการด�าเนินงานด ้านความยั่ งยืน 
ปตท.	ได้รบัเชญิให้ตอบแบบสอบถามตามแนวทางการประเมนิของ	
DJSI	(Dow	Jones	Sustainability	Indices)	มาตั้งแต่ปี	2553	และ
ได้รบัการประเมนิให้อยูใ่นรายการของ	DJSI	ตัง้แต่ในปี	2555	ส�าหรบั
ผลการประเมินล่าสุดประจ�าปี	2556	ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบัน 
ผู้ประเมินที่เชื่อถือได้	RobecoSAM	ได้แจ้งผลอันน่ายินดีว่า	ปตท. 
ยังสามารถคงสถานะอยู ่ในรายการ	(Member)	ของ	DJSI	ใน
อุตสาหกรรม	Oil	&	Gas	Producer	(OIX)	ซึ่งหมายความว่า	ปตท.	
ได ้รับการยอมรับว ่าเป ็นผู ้น�าในด้านการบริหารจัดการเพื่อ 
ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่เราอยู่
	 ในท่ามกลางความเปลีย่นแปลง	ความไม่แน่นอนนานปัการ
ที่เป็นปรากฏการณ์อันไม่เคยมีมาก่อน	 ทั้งในประเทศนี้หรือในโลก	
ได้สร้างแรงท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อขีดความสามารถของบริษัท	
ที่จะต้องทุ่มเทปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เหล่านั้นเพื่อน�าพาบริษัทให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

INDUSTRY OVERVIEW | DJSI 2013

OIX Oil & Gas
Sustainability Leaders as of September 2013

Company Country DJSI World

Universe
Number of Companies 123 15 17 5 44 10 14 5 35 5

Universe Universe Universe UniverseMember Member Member Member Member

DJSI Europe DJSI North America DJSI Asia Pacific DJSI Emerging Markets

	 As	for	the	assessment	of	the	Sustainability	Framework,	
PTT	has	participated	in	answering	the	questionnaire	invited	
and	provided	by	Dow	Jones	Sustainability	 Indices	(DJSI) 
since	2010.	PTT	has	been	assessed	and	enlisted	in	the	DJSI	
since	2012.	According	to	the	latest	assessment	in	2013 
conducted	by	RobecoSAM,	a	respectable	assessment 
institute,	PTT	admirably	remains	in	the	DJSI	Index	of	Oil	&	Gas	
Producer	(OIX),	illustrating	that	PTT	is	well	considered 
a	leader	 in	sustainability	management	 in	the	oil	&	gas 
industry.
	 Amidst	changes	and	uncertainty	both	locally	and	
globally,	immense	challenges	are	created	to	test	the 
capability	of	companies	in	contributing	their	resources	to	
transform	their	visions	and	achieve	corporate	sustainability.

Neste Oil OYJ Finland

Pacific Rubiales Canada
Energy Corp

Petroleo  Brazil
Brasileiro SA

Repsol SA Spain

Santos Ltd Australia

Sasol Ltd South Africa

PTT PLC Thailand

Stakeholder
Engagement

Human
Rights

People

Safety,
Health and

Environment

Fair
Operating
Practices

Corporate
Citizenship

Supply
Chain

Management

Product
Stewardship

Reporting
and

Reputation

PTT Sustainability Framework

Corporate Governance
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เราจ่ายค่าอะไร...ในน�้ามัน 1 ลิตร ?
What do we pay to get a liter of fuel?

ไทยไม่ได้ผลติน�า้มนัดบิเพยีงพอต่อความต้องการใช้
Thailand produces crude oil less than its consumption.

ตลาดสิงคโปร์คือตลาดกลางส่งออกน�้ามันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย	ใกล้เมืองไทยที่สุด	และมีค่าขนส่งต�่าที่สุด
Singapore	is	the	Asia’s	biggest	oil	export	market	mostly	close	to	Thailand	and	with	the	lowest	transportation	costs.

79%

17%

4%

ต้นทุนน�้ามัน
ส�าเร็จรูป

Cost of 
Refined Oil

Taxes and 
fund

Marketing fee

ค่าภาษี
และกองทุน

ค่าการตลาด

นำาเข้า
862,568

บาร์เรลต่อวัน

Import
862,568

barrels/day

Produce
148,977

barrels/day

Export
41,149

barrels/day

ผลิตเอง
148,977

บาร์เรลต่อวัน

ส่งออก
41,149

บาร์เรลต่อวัน

HOT
Issue

จะเห็นได้ว่าส่วนของต้นทุนเนื้อน�้ามันรวมกับภาษีและกองทุน 
จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	95	-	96	ของราคาขายปลีก 
ส่วนค่าการตลาดจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	4	-	5	เท่านั้น
ค่าการตลาดจึงไม่ได้เป็นเหตุให้ราคาน�้ามันไทยถูกหรือแพง
Apparently,	the	cost	of	refined	oil	plus	taxes	and	fund
makes	up	95	-	96%	of	retail	oil	prices	while	the	rest,	4	-	5%,
are	marketing	fee.	Thus,	either	cheap	or	expensive	prices
of	Thai	fuel	are	not	due	to	the	marketing	fee.

51.9%

26.4%

14.3%

7.2%

ลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้ประเทศในระยะยาว

และช�าระหนี้

Investment	for	country	long	term	
energy	security	and 

repayment	of	the	company	debt.

กลับคืนสู่รัฐในรูปเงินปันผล
ของกระทรวงการคลัง
และกองทุนวายุภักษ์

Payback	through
Finance	Ministry	and

Vayupak	Fund’s	Dividends

น�าส่งรัฐในรูปภาษี

Payback	through	Taxes

จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

Stock	dividends

ก�าไร ปตท. มาจากไหน ? และเอาไปท�าอะไร ?
Sources of PTT profit? & Where does PTT spending go?

ราคาไทย ราคาไทย

ราคา
สิงคโปร์

ราคา
สิงคโปร์

ราคา
สิงคโปร์< >

ถูกกว่า

Lower

แพงกว่า

Higher

กลับสู่สมดุลตามกลไกตลาด
Return to optimal prices following market demand-supply

ถ้าเราขายถูกกว่าสิงคโปร์
โรงกลั่นจะเอาน�้ามันไปขายนอกประเทศเพราะได้ราคาดีกว่า
ท�าให้เกิดการขาดแคลนน�้ามันในประเทศ

ถ้าเราขายแพงกว่าสิงคโปร์
บริษัทน�้ามันจะไม่ซื้อน�้ามันจากโรงกลั่นในประเทศ
เพราะน�าเข้าน�้ามันจากประเทศอื่นถูกกว่า

“กลุ่ม ปตท. นำาเงินส่งรัฐในรูปแบบของเงินปันผล
และภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปี 2542 - 2555
รวมประมาณ 541,034 ล้านบาท”

PTT has paid back to the country through dividends and 
income taxes worth totally 541,034 million baht since 1999.

ท�าไมราคาน�้ามันไทยต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ?
Why do the prices of Thai fuel have to be referred to Singapore prices? 

If	PTT	sells	fuel	at	the	prices	lower	than	Singapore,
Refineries	will	export	their	product	and	that	will	cause
fuel	shortage	locally.

If	PTT	sells	fuel	at	the	prices	higher	than	Singapore,
Oil	companies	will	not	buy	oil	from	local	refineries
for	they	can	import	cheaper	oil.

ก�าไร ปตท.
มาจากไหน?

ก�าไร ปตท.เอาไปท�าอะไร

ก�าไร

57% 43%
บริษัท
ที่ไปลงทุน

ดำาเนินการ
เอง

ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจสำารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจนำ้ามัน
Oil	Business

Natural	Gas	
Business

Profit 

Petroleum
Exploration	and	
Production	
Business

Petrochemical	
Business

Foreign	
Investment	
Business

Refining	Business

PTT-invested	
Businesses

PTT-operated		
Businesses

International	
Trading	Business

Where does PTT spending go?

Where does PTT profit 
come from?

ธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศธุรกิจการกลั่น

ธุรกิจการลงทุน
ต่างประเทศ

“ราคาสิงคโปร์ เป็นราคากลางที่สะท้อนราคาน�้ามันในภูมิภาคนี้
ไม่ใช่ราคาที่ประเทศสิงคโปร์ก�าหนด และไม่ใช่ราคาขายปลีกในประเทศสิงคโปร์”

Singapore prices are the price index that reflect oil prices around this region,
neither the prices set by Singapore nor the retail prices in Singapore.

(คอนเดนเสทอีก 81,584 บาร์เรลต่อวัน)
 (Condensate 81,584 barrels/day)

(เพียงร้อยละ 4 - 5 ของภาพรวมการใช้นำ้ามันดิบ)
(Only 4 - 5% of total crude oil consumption)

สาธารณสุข

ระบบสาธารณูปโภค
คมนาคม การศึกษาInfrastructure	&	
Transportation

System
EducationPublic	Health

Singapore 
prices

Thai prices Thai prices

Singapore prices Singapore prices

พัฒนาประเทศ Country Development



สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว	โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Ensuring	long-term	energy	security	by	providing	sufficient	high-quality	energy	supply	at	fair	prices	to	
support	economic	growth.

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ด�าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม	ชุมชน
Becoming	a	good	standing	corporate	status	in	Thai	society	by	exercising	environmental	stewardship	
of	internationally	accepted	standards	and	helping	to	improve	the	quality	of	life	for	community	and	
society.

ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์	สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี	และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
Operating	profitable	business	that	leads	to	sustainable	growth	while	generating	optimum	returns.

สร้างความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูค้า	โดยการน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพ 
ในระดบัมาตรฐานสากล	ด้วยราคาเป็นธรรม
Emoting	customer	satisfaction	and	loyalty	by	delivering	world-class	quality	products	and	services	at	
fair	prices.

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม	มุ่งสร้างความไว้วางใจ	ความสัมพันธ์	และความร่วมมือที่ดี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
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.

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต 
การท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน�าเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
Promoting	capability	building	professionally	and	ensuring	employees’	well-being	is	on	the	level	with	
other	leading	companies	in	order	to	embolden	organization-employee	bond.

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)

ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาต ิ
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้
To conduct integrated energy and petrochemical business as the nation’s energy company whose 
mission is to equally respond to all stakeholders through the following aspects:

ประเทศ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย	Soy	Ink	หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่	141/2552
ปจ.	สมุทรสาคร	74000

ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา
Thai Premier Multinational Energy Company:

Country

Shareholders

Community 
and

Society

CustomersBusiness
Partners

Employees

จดหมายข่าวสำาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557


