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 สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น
	 ในนามของ	ปตท.	ผมขอขอบคณุทกุท่านทีใ่ห้ความสนใจ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	 ซึ่งส�าเร็จไปด้วยดี 
ปีนี้	 ปตท.	 ได้ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง	กว่า	
3,000	ท่าน	และรับมอบฉันทะกว่า	4,000	ท่าน	 โดยข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของทุกท่านนับเป ็นสิ่งส�าคัญซึ่งสะท้อน 
การด�าเนนิงาน	และ	ปตท.	จะน�ามาพจิารณาปรบัใช้ในการด�าเนนิ
ธุรกิจและการจัดประชุมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้น
ต่อไป
	 ตามทีไ่ด้เรยีนให้ท่านผูถ้อืหุน้ทราบมาโดยตลอดว่า	ปตท.	
จะยนืหยดัด�าเนนิธรุกจิอย่างมัน่คงเพือ่สร้างมลูค่าระยะยาวให้กบั
ผู้มีส่วนได้เสีย	 ในฐานะองค์กรด้านพลังงานของประเทศ	 ปตท.	
จึงมุ่งสร้างเสริมดุลยภาพแห่งความยั่งยืนระหว่างธุรกิจพลังงาน
และสังคมไทยบนวิถีสีเขียวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน	 โดยเน้นการพัฒนาด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
ทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม	ปตท.	ทุกระดับ	เพื่อเป็นกลไกผลักดัน
ให้กลุ่ม	 ปตท.	 ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นน�า 
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 โดยนอกจากจะเน้นการเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ล้ว	ปตท.
ยังเน้นย�้าถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานใน
องค์กร	ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้มกีารด�าเนนิงาน
ที่น่าเชื่อถือ	มีธรรมาภิบาล	โปร่งใส	พร้อมที่จะขับเคลื่อน	ปตท.	
ให้มีความแข็งแกร่ง	 เป็นพลังสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน	
และเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืนใน
อนาคต

 Dear Shareholders,
 On behalf of PTT, I would like to thank all 
shareholders	 for	your	 interest	 in	attending	the	2014 
Annual General Shareholder Meeting which was 
successful.	This	year,	PTT	was	honored	to	welcome	over	
3,000	 shareholders	and	over	 4,000	proxy	holders 
attending	the	meeting.	Every	opinions	and	suggestions	
given	at	the	meeting	are	important	and	reflected	our	
performance.	PTT	will	consider	applying	them	to	our	
business	operations	and	the	meeting	organization	to	
maximize	shareholder	interests.
		 We	always	affirm	to	the	shareholders	that	we	
have	commitments	to	secure	businesses	operations	and	
create	 long-term	stakeholder	value	as	the	national 

energy	organization.	We	therefore	sustainably	balance	
between	operating	energy	business	and	Thai	society	by	
our	green	roadmap	amid	current	globalization.	We	
emphasize	development	and	training	of	PTT	Group’s	
human	resources	at	all	levels	as	a	key	driving	mechanism	
to	become	leading	multinational	energy	corporation	
and	ready	to	join	the	ASEAN	Economic	Community	(AEC).
	 Beside	of	knowledge	improvement,	PTT	reiterates	
the	importance	of	the	ethics	and	employee	conducts	
under	the	good	corporate	governance	principles	to	
ensure	 trustworthy	operation,	good	governance, 
transparency.	Such	conduct	will	 strengthen	PTT	and	
enforce our energy security and enhance sustainable 
economic	system	in	the	future.

ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn
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 ในไตรมาสที	่1	ปี	2557	(Q1/2557)	ปตท.	และบรษิทัย่อย
มีรายได้จากการขายจ�านวน	716,571	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่	1	ปี	2556	(Q1/2556)	จ�านวน	16,707	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	2.4	 โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม
ธุรกิจน�้ามันและกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 ถึงแม้ว่าราคา
เฉลีย่ของน�า้มนัดบิดไูบลดลงจาก	108.2	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบาร์เรล
ใน	Q1/2556	เป็น	104.5	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	ใน	Q1/2557	
ส่งผลให้ก�าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ	ภาษเีงนิได้	ค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย	 รวมทั้งค ่าใช ้จ ่ายอื่นและรายได้อื่นที ่
ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	(EBITDA)	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	7,157	
ล้านบาท	หรอืร้อยละ	12.5	ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้
ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	จาก	Feed	cost	ที่ปรับลดลง	และ
กลุม่ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศจากก�าไรทีเ่พิม่ขึน้จากคอนเดนเสท		
ในขณะที่	 ปตท.	 และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมใน	Q1/2557	 จ�านวน	4,583	 ล้านบาท	 ลดลงจาก	
Q1/2556	จ�านวน	4,985	ล้านบาท	หรือร้อยละ	52.1	เป็นผลจาก
ผลการด�าเนินงานที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกลุ่มธุรกิจ
การกลั่น	 โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ที่ลดลงจาก 
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์	(Spread	Margin)	 ของ	Palaxylene 
ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจาก	Q1/2556	 เนื่องจากภาวะ
อปุทานส่วนเกนิของ	Palaxylene	ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู	จากก�าลงัการผลติ
ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ในจนีและซาอดุอีาระเบยี	ประกอบกบัความต้องการ	
Palaxylene	 เริ่มชะลอตัวลงตามอุปสงค์ที่ลดลงของสาร	PTA	
นอกจากนี	้ผลการด�าเนนิงานสายโอเลฟินส์ลดลงเช่นกนั	เนือ่งจาก
ในระหว่าง	Q1/2557	 โรงโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมี 

 In	first	quarter	of	2014	(Q1/2014),	sales	revenue	of	
PTT	and	its	subsidiaries	was	Baht	716,571	million,	increasing	
from	the	first	quarter	of	2013	(Q1/2013)	by	Baht	16,707 
million	or	2.4%,	mainly	from	higher	sales	volume	of	oil	and	
international	trading	businesses,	despite	the	decrease	in	
average	Dubai	crude	oil	price	from	US$	108.2	per	barrel	in	
Q1/2013	to	US$	104.5	per	barrel	in	Q1/2014.	Consequently,	
earnings	before	finance	costs,	income	taxes,	depreciation	
and	amortization	expenses,	and	other	non-operating 
income	and	expenses	(EBITDA)	increased	by	Baht	7,157	
million	or	12.5%	principally	due	to	the	better	performance	
of	gas	business	from	lower	feed	cost	and	international	
trading	business	from	higher	condensate	margin.	In	Q1/2014,	
share	of	gain	from	investments	in	associates	of	PTT	and	its	
subsidiaries	was	Baht	4,583	million,	decreasing	by	Baht	4,985	
million	or	52.1%	from	Q1/2013.	The	main	reason	was	the	
lower	performance	of	petrochemical	and	 refining 
associates.	The	performances	of	Aromatics	petrochemical	
associates	were	affected	by	the	sharply	drop	in	spreads	
margins	of	Paraxylene	in	Q1/2014	because	of	oversupply	
from	new	Aromatics	plants	in	China	and	Saudi	Arabia.	
Moreover,	demand	of	Paraxylene	slow	down	following	
lower	demand	of	PTA.	 The	performance	of	Olefins 
petrochemical	associates	also	decreased	mainly	due	to	
PTT	Global	Chemical	Public	Company	Limited	(PTTGC)	

Quarterly
Focus

ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556

First quarter of 2014 compared
with first quarter of 2013

“ในไตรมาสที ่1 ปี 2557 (Q1/2557)  ปตท. และบรษิทัย่อย
มีรายได้จากการขายจ�านวน 716,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (Q1/2556) จ�านวน 16,707 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.4”

“In first quarter of 2014 (Q1/2014), sales revenue of PTT 

and its subsidiaries was Baht 716,571 million, increasing 

from the first quarter of 2013 (Q1/2013) by Baht 16,707 

million or 2.4%”
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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 
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities  
(incl. due within 1 yr)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

31 ธันวาคม 2556

31 December 2013

31 มีนาคม 2557

31 March 2014

846,451

465,864

467,065

509,287

160,370

363,206

541,946

739,785

471,395

824,626

198,574

379,137

525,963

675,705

การหยุดผลิตจากการปิดซ่อมตามแผนของโรงโอเลฟินส์	 I-1 
และการปิดซ่อมฉุกเฉินของโรงโอเลฟินส์	 I4-1	 ของบริษัท	 พีทีที	
โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	(PTTGC)	รวมทั้งผลกระทบ
จากอบุตัเิหตฟุ้าผ่าของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที	่5	ของ	ปตท.	
ส่งผลให้ปรมิาณผลติและปรมิาณขายลดลง	แม้ว่า	Spread	Margin	
จะปรบัเพิม่ขึน้กต็าม	นอกจากนี	้ธรุกจิการกลัน่มผีลการด�าเนนิงาน
ที่ลดลงจาก	Spread	Margin	 ของน�้ามันส�าเร็จรูปทุกผลิตภัณฑ์
ปรับตัวลดลง	เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีน	และความ
ต้องการน�าเข้าน�้ามันของประเทศในแถบเอเชียเหนือและยุโรป 
ลดลงจากฤดูหนาวที่อบอุ่นขึ้น	 ประกอบกับผลขาดทุนจากสต็อก
น�้ามันที่เพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	
	 ใน	Q1/2557	 ปตท.	 และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนจ�านวน	2,690	 ล้านบาท	 ลดลง	4,329	 ล้านบาท 
จาก	7,019	ล้านบาทใน	Q1/2556	หรือร้อยละ	61.7	เนื่องจากใน	
Q1/2557	 ค่าเงินบาทเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ	 แข็งค่าขึ้น 
ในสัดส่วนที่น้อยกว่า	Q1/2556	นอกจากนี้	 ใน	Q1/2557	ปตท.	
และบรษิทัย่อยมภีาษเีงนิได้	จ�านวน	13,067	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	
Q1/2556	จ�านวน	3,557	ล้านบาท	หรือร้อยละ	37.4	ส่งผลให้ใน	
Q1/2557	ปตท.	และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิลดลง	8,356	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	23.3	 จากก�าไรสุทธิ	35,804	 ล้านบาทใน	Q1/2556	
(หรือคิดเป็น	12.52	บาทต่อหุ้น)	เป็นก�าไรสุทธิ	27,448	ล้านบาท
ใน	Q1/2557	(หรือคิดเป็น	9.60	บาทต่อหุ้น)		

planned	maintenance	shutdown	of	Olefins	plant	I-1	and	
unplanned	shutdown	of	Olefins	plant	I4-1	in	Q1/2014,	as	
well	as,	impact	from	PTT’s	Gas	Separation	Plants	(GSP)	unit	
5	lighting	strike	incident,	which	caused	lower	production	
and	 sales	 volumes	despite	higher	 spread	margins. 
Furthermore,	 the	performance	of	 refining	associates 
decreased	because	of	lower	spread	margins	of	all	refined	
products,	mainly	from	economic	slowdown	in	China	and	
lower	imported	oil	demands	of	countries	in	North	Asia	and	
Europe	as	a	result	of	warm	winter,	and	higher	stock	losses,	
comparing	to	same	period	of	last	year.
		 The	 foreign	exchange	gains	of	 PTT	and	 its 
subsidiaries	were	Baht	2,690	million	in	Q1/2014,	decreasing	
by	Baht	4,329	million	from	Baht	7,019	million	in	Q1/2013	or	
61.7%	because	the	Baht	appreciation	rate	in	Q1/2014	was	
lower	than	that	in	Q1/2013.	In	addition,	the	income	taxes	
of	PTT	and	its	subsidiaries	in	Q1/2014	were	Baht	13,067 
million,	increasing	from	Q1/2013	by	Baht	3,557	million	or	
37.4%.	Consequently,	 the	net	 income	of	PTT	and	 its 
subsidiaries	decreased	by	Baht	8,356	million	or	23.3%	from	
Baht	35,804	million	in	Q1/2013	(or	Baht	12.52	per	share)	to	
Baht	27,448	million	in	Q1/2014	(or	Baht	9.60	per	share).	

-1%
1,779,380

1,805,308
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 3 เดือนแรกของปี 2557 
Revenue 3M/2014 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขาย 3 เดือนแรกของปี 2556
Net Income 3M/2013

ธุรกิจน�้ามันและ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท. สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others

ปตท.
PTT

ปตท. สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

72%
6%

13%

27%

50%

16%

8%

4%

4%

27,448 ล้านบาท 
Million Baht

716,571 ล้านบาท 
Million Baht

   2554 2555 2556 3M/2557

   2011    2012 2013  2014

 รายได้จากการขายและการให้บริการ	 (ล้านบาท)	 2,428,126	 2,793,883	 2,842,688	 716,571 
	 Sales	&	Services	Income	 (Million	Baht)

	 ก�าไรสุทธ	ิ (ล้านบาท)	 106,260	 104,608	 94,652	 27,448 
	 Net	Income	 (Million	Baht)

	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 (บาทต่อหุ้น)	 37.24	 36.59	 33.07	 9.60
	 Earnings	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*	 (ร้อยละ)	 20.50	 18.06	 14.71 12.40 
	 Return	on	Equity*	 (%)

	 อัตราก�าไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ*	 (ร้อยละ)	 4.38	 3.74	 3.33 5.12
	 Net	Profit	Margin*	 (%)

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม*	 (ร้อยละ)		 8.08	 6.90	 5.52 4.81
	 Return	on	Total	Assets*	 (%)

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

	 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	 (บาทต่อหุ้น)	 194.57	 211.43	 239.00 247.90
	 Book	Value	 (Baht	per	Share)

	 ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด	 (บาทต่อหุ้น)		 318	 332 286 299
	 Share	Price	at	the	End	of	Period	 (Baht	per	Share)

*	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
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Channel
Green

กลยุทธ์สีเขียว
เพื่อความยั่งยืน
หนึ่งในความมุ่งมั่นของ ปตท.

Green Roadmap for Sustainability 
– One of PTT’s Aspirations

	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทไทยข้ามชาติชั้นน�า	
ปตท.	 ได้ก�าหนดความมุ่งมั่น	 (Aspiration)	 ไว้ใน	3	 ทิศทาง 
เรียกอย่างง่ายว่า	Big	Long	Strong	 โดยมีตัววัดอย่างชัดเจนว่า	
Big	 หมายถึง	 การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดติดอันดับ	
Fortune	100	ซึง่	ปตท.	อยูใ่นอนัดบัที	่81	ในปัจจบุนั	Long	หมายถงึ	
การสามารถผ่านการประเมินอยู่ในรายการของ	Dow	Jones 
Sustainability	World	Index	(DJSI	World)	ซึ่ง	ปตท.	ปัจจุบัน
สามารถเข้าอยู่ในรายการได้เป็นปีที่	2	 ตดิต่อกนั	 ขณะนี	้ ปตท. 
ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะสร้าง	Strong	ให้กบัองค์กรด้วยการตัง้ค่าเป้าหมาย
การมีผลประกอบการเป็น	Top	Quartile	ให้ได้ในปี	2020
	 ปตท.	 ท�าอย่างไรจึงสามารถผ่านการประเมินในด้าน
ความยั่งยืนได้ก่อนเวลาที่ก�าหนด	 ทั้งนี้เพราะ	 ปตท.	 ได้ผูกพัน 
พันธกิจขององค์กรเข้ากับวิสัยทัศน์ของกระแสโลกที่เรียกว่า 
วิสัยทัศน์ปี	2050	 หรือ	Vision	2050	 ที่ต้องการจะสร้างกระแส 
แห่งความสมดุลใน	9	 ด้านหลักคือ	 คุณค่าความเป็นมนุษย ์
การพัฒนาคน	 เศรษฐกิจ	 การเกษตรกรรม	 ป่าไม้	 พลังงาน	
โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง	 ยานพาหนะ	 และวัสดุ	 รวมทั้งยังได ้
ท�าการจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องด�าเนินการก่อนให้ 
เห็นผลส�าเร็จในปี	 2020	 ได้แก่	 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 การลดการปล่อยสารอาหารเกินจ�าเป็น	 การยุต ิ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ	 การยุติการปล่อยมลพิษ 
การจัดการน�้าให้เพียงพอต่อทุกชีวิต	 ปัจจัยและสิทธิขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนาทักษะและการจ้างงาน	 การมีสุขภาวะและวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน	 และอาหารและเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า	
กิจกรรมเพื่อปี	2020	หรือ	Action	2020	ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมดังกล่าว	 ปตท.	 ได้จัดท�าเป็นกลยุทธ์สีเขียว	 (Green	
Roadmap)	ด้วยเป้าหมายที่ท้าทายว่าร้อยละ	2	ของรายได้	ปตท.	
จะมาจากการพฒันาผลติภณัท์สเีขยีวภายในปี	2020	 โดย	 ปตท. 
จะเป็นศูนย์กลางการผลิต	(Bio-hub)	 ผ่านการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดสายโซ่
คุณค่า	 เช่น	 การผลิตพลาสติกชีวภาพ	 เชื้อเพลิงชีวภาพ 
ขยายสถานีบริการน�้ามัน	E20/E85	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ให ้ เป ็นอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ	 พัฒนายานยนต ์ ไฟฟ ้ า 
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานให้อยูใ่นระดบัชัน้น�า	(Top	Quartile	
Performance	of	Energy	Efficiency)	เป็นต้น
	 ด้วยเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 ปตท.	
พยายามทกุวถิทีางอย่างเตม็ความสามารถเพือ่ตอบสนองการเป็น
องค์กรที่ดีของทั้งสังคมไทยและประชาคมโลก
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เส้นทาง 9 ด้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แห่งปี 2050
The Pathway to 2050 : Its nine elements

“Nine	billion	people	living	well,	with	in	the	limits	of	the	Planet”
Vision	2050;	from	business	as	usual	to	a	sustainable	world

2050

2020

2010

“One World-
People	&
Planet”

Basic needs
of all are
met

Sustainability
embeded	in
all	products,
services	&
lifestyles

Billions of 
people	

lifted out of 
poverty

Sustainable
living

becomes
mainstream

Ecosystems	
&	enterprises	
help	create	

value

Understanding	
& encouraging 

change 
through 

cooperation

Building trust,
entrepreneurialism 
inclusiveness

New	Measures	of	success

Deeper	local	&
environmental
understanding

Access to basic
services

Economic	empowerment	of	women

Incentives	for
behavior	change

Opportunities
for an aging
population

Integrated urban
management

True	value,	
true costs, 
true	profits

Cost	of 
carbon, water 

& other 
ecosystem	
services	

internalized

True	values	
help	drive	
inclusive	
markets

Redefining 
progress

Global, local 
&	corporate	
leadership

Removal	of	
subsidies

Commitment	to	
true	value	pricing

Long-term 
financing	models

Dissemination	of	
technologies

Enough	
food & 
biofuels 

through a 
new Green 
Revolution

Agricultural 
output	

doubled by 
improved	

land & water 
productivity

Growth in 
global trade 
crop	yield	&	

carbon 
management

Cultivating	
knowledge-
intensive	

agriculture

Training of 
farmers

Freer	&	fairer	
trade

Yield gains

Water efficiency

More agri R&D

New	crop	varieties

Recovery	&	
regeneration

Deforestation 
halted, carbon 

stocks in 
planted	forest	
doubled	from	

2010

Momentum	
grows for forest 
protection	
& efficient 
production

Driving
progress	
through
carbon

incentives

Commitment	
to carbon cuts

Yield gains

Water efficiency

Secure & 
sufficient 
supply	of	

low-carbon 
energy

CO2
emissions	
reduced 
by	50%	

worldwide 
(based	on	
2005	levels)

Greenhouse 
gas	emissions

peak	&	
decline

Tilting	&	leveling	
the	playing	field	

for energy

Global carbon 
price

Agree on how to 
manage	GHGs

Cost	of
renewables 
lowered

Demand-side	efficiency

Business	models	
integrate all actors

Close	to	zero	
net energy 
buildings

All new 
buildings 

use	zero	net	
energy

Smarter
buildings,
wiser users

Turning the 
market	toward	

energy
efficiency

Energy	awareness

Tough energy-
efficiency rules

Biofuels 
standards

Infrastructure	investment

Integrated
transport	solutions

More efficient 
&	alternative	
drivetrains

Innovation	with	consumers

Energy	efficiency	
in	production

Value chain 
innovation

Closed	loop	
design

Landfills	
phased	out

Safe & 
low-carbon 
mobility

Near 
universal 
access to 
reliable and 
low-carbon 
mobility, 

infrastructure 
&	information

Closing	the	
loop

Doing	more	
with less

Smarter	
mobility

Improving	
overall	transport	

through 
a holistic 
approach

Not	a	
particle	of	

waste

Four	to	
tenfold 

improvement	
in the 

eco-efficiency 
of resources 
&	materials	
from	2000

Transformation 
Time

Turbulent
Teens

Our Vision

Measures
of success

Key themes for
Transformation 

Times

Key themes for
Turbulent

Teens

Must
haves

by
2020

People’s
values

Agriculture MaterialsHuman
development

BuildingsForestsEconomy MobilityEnergy and
power

Source: WBCDS Vision 2050, 2010

	 To	realize	the	vision	of	becoming	Thailand’s	leading	multinational	company,	there	were	three	aspirations	which	PTT	
aims	to	fulfill.	These	aspirations	could	be	expressed	in	three	simple	words	including:	big,	long,	and	strong.	As	a	clear	indicator,	
being	‘big’	means	that	PTT	is	included	on	the	Fortune	100	list,	based	on	its	market	capitalization.	In	this	connection,	PTT	is 
currently	ranked	81th.	On	the	other	hand,	being	‘long’	means	that	the	Company	is	incorporated	in	the	Dow	Jones	Sustainability	
World	Index	(DJSI	World)	based	on	the	evaluation	of	its	sustainability	performance.	Noteworthy	is	the	fact	that	the	Company	
has	been	incorporated	in	DJSI	World	for	two	consecutive	years.	At	present,	PTT	remains	determined	to	strengthen	the 
organization	further,	by	establishing	a	target	to	achieve	the	top	quartile	performance	by	2020.
	 What	has	PTT	done	to	become	incorporated	in	DJSI	before	the	established	timeframe?	The	reason	behind	the	success	
is	mainly	due	to	the	fact	that	PTT	has	linked	its	organization	mission	to	the	global	vision	called	‘Vision	2050’	which	aims	to	pave	
a	pathway	to	achieve	a	balance	in	the	following	nine	elements:	people’s	values,	human	development,	economy,	agriculture,	
forests,	energy	and	power,	buildings,	mobility	and	materials.	In	addition,	PTT	has	identified	top	priority	areas	that	have	to	be	
handled	and	successfully	addressed	before	2020.	These	include	climate	change,	release	of	nutrient	elements,	ecosystem 
degradation,	release	of	harmful	substances,	fresh	water	for	all,	basic	needs	and	rights,	skills	and	employment,	well-being	and	
sustainable	lifestyles,	and	food,	feed,	fibre	&	bio	fuels.	All	the	above-mentioned	areas	are	grouped	together	under	one	name	
“Action	2020”.	To	support	the	related	activities,	PTT	has	drawn	the	Green	Roadmap	with	a	challenging	target	that	2	percent	
of	its	revenues	will	be	from	green	product	development	by	2020.	In	this	connection,	PTT	will	serve	as	bio	hub	with	focus	given	
to	more	development	of	green	products	through	the	value	chains.	This	includes,	among	others,	production	of	bio	plastics	and	
bio	fuels,	expansion	of	gas	stations	offering	E20/E85,	ownership	of	eco-industrial	park,	development	of	electric	vehicles,	and	
energy	efficiency	enhancements	so	that	it	is	in	the	top	quartile	of	energy	performance.
	 Such	challenging	goals	show	that	PTT	has	tried	its	best	to	be	a	good	organization	both	in	the	Thai	society	and	the	
global	community.
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Smart
CG

	 Since	the	privatization	of	PTT	Public	Company	Limited,	we	have	continuously	prioritized	good	corporate 
governance.	To	enhance	our	effective	business	operations,	best	corporate	governance	practice	and	excellent 
management.	We	adopt	our	corporate	governance	policy	guideline	for	our	Board	of	Directors,	executives,	and 
employees.	Such	guideline	ensures	good	shareholder	value	creation,	consideration	of	every	stakeholder,	business 
ethics,	transparency	and	accountability.	The	shareholders	can	find	our	current	corporate	governance	policy	on 
www.pttplc.com.
	 In	order	to	continuously	improve	PTT’s	corporate	governance	practice,	PTT’s	Corporate	Governance	Committee	
updates	corporate	governance	rules	and	practice	guidelines	from	both	local	and	overseas	for	annual	review.	In	2014,	
we	are	preparing	for	the	implementation	of	Collective	Action	Coalition	against	Corruption	(CAC)	requirements	for	
membership	recognition.	The	Corporate	Governance	Committee	added	the	anti-corruption	principle	in	PTT’s	corporate	
governance	policy	to	ensure	that	the	management	is	aware	of	and	pays	attention	to	anti-corruption	practices	and	
implementation.
	 PTT	will	implement	the	newly	revised	corporate	governance	policy	when	the	Board	of	Directors	approves	the	
anti-corruption	policy	of	PTT	and	PTT	Group.	Therefore,	all	the	stakeholders	of	PTT	can	be	assured	that	every	director,	
executive	and	employee	of	PTT	will	commit	to	honest	business	conduct,	transparency,	just	and	denial	of	any	corruption.

	 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ปตท.	ได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มาโดยตลอด	เพือ่ส่งเสรมิให้	ปตท.	เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการด�าเนนิธรุกจิ	และมกีารก�ากบัดแูลกจิการและการบรหิาร
จัดการที่ดีเลิศ	 จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการ	ปตท.	ผู้บริหาร	และพนักงาน	
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ทีด่ใีห้แก่ผูถ้อืหุน้	และค�านงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีโดยรวม	
มคีณุธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	มคีวามโปร่งใส	และตรวจสอบได้	
โดยท่านผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายด้าน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	 ฉบับปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์	
ปตท.	(www.pttplc.com)
	 ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	
ปตท.	ให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง	คณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของ	 ปตท.	 จึงได้ติดตามศึกษาหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อทบทวนนโยบายการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	ปตท.	เป็นประจ�าทกุปี	ส�าหรบัในปี	2557	
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 อันเป็นการ
เตรยีมพร้อมทีจ่ะก้าวสูก่ารรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	คณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของ	 ปตท.	 จึงได้มีมติให้เพิ่มเติมประเด็นการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	เพื่อ
ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการต่อต้าน
การคอร์รปัชัน่	 รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
อย่างจริงจัง
	 ทัง้นี	้ปตท.	จะประกาศใช้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ทีีป่รบัปรงุใหม่นีห้ลงัจากคณะกรรมการ	ปตท.	อนมุตันิโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ	ปตท.	และกลุ่ม	ปตท.	แล้ว	ดังนั้น	ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกท่านของ	 ปตท.	 จึงมั่นใจได้ว่า	 คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนของ	ปตท.	จะปฏิบัติงานโดยยึดมั่น
ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	
และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
PTT corporate governance policy
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PTT
Society

	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
พร้อมด้วยนายณัฐชาติ	 จารุจินดา	 ประธานเ จ้าหน้า ท่ี 
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	 และ 
นายชาครีย์	 บูรณกานนท์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
(LPG)	และก๊าซธรรมชาติ	ครั้งที่	42	หรือ	GASTECH	2014	ณ	
เมืองโกยาง	 สาธารณรัฐเกาหลี	 เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	 ใน
ธุรกิจ	ทั้งการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติและพันธมิตรในการร่วม
จัดหาก๊าซธรรมชาติ	 รวมทั้งการจัดหา	LNG	 จากต่างประเทศ	
เพือ่รองรบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	
โดยการร่วมงาน	GASTECH	2014	 ในครั้งนี้ยังเป็นเวทีประชุม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี	 ที่กลุ่ม	 ปตท. 
ได้ร่วมน�าเสนอทิศทางการด�าเนินธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและ
มีวิสัยทัศน์ในฐานะกลุ่มบริษัทพลังงานตัวแทนประเทศไทย	
ทา่มกลางบรษิทัพลงังานชัน้น�าจากทัว่โลกกวา่	300	แหง่ทีม่ารว่ม
งานแสดงนิทรรศการและเจรจาธุรกิจในครั้งนี้

 At	Goyang,	South	Korea,	PTT	Plc	showcased	its	capability	at	GASTECH	2014.	Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	President	&	CEO;
Mr.	Nuttachat	Charuchinda,	Chief	Operating	Officer,	Upstream	Petroleum	and	Gas	Business	Unit;	and	Mr.	Charcrie	Buranakanonda,	
Senior	Vice	President,	Gas	Business	Unit,	attended	the	GASTECH	2014.	The	42th	technical	conference	and	exhibition	on	LNG,	LPG,	and	
natural	gas	provided	opportunities	for	new	gas	supplies	and	allies	in	natural	gas	and	LNG	procurement	to	accommodate	increasing	
domestic	demand.	It	also	provided	a	forum	for	commercial	and	technological	information	sharing,	where	PTT	exhibited	our	strong 
business	directions,	and	vision	as	the	Thai	energy	representative	among	some	300	global	business	entities	in	the	exhibition	and	business	
negotiation	forum.

กลุ่ม ปตท. ร่วมแสดงศักยภาพในงาน
“GASTECH  2014”  แสวงหาพันธมิตรด้านพลังงาน 

เสริมสร้างความมั่นคงระยะยาวให้ประเทศ

PTT Group showcased at GASTECH 2014, 
seeking energy allies to enhance long-term 

national energy security

	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับพระราชทาน 
โล่รางวัล	 “วิศวกรเกียรติคุณ”	 ประเภทองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ 
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีจดัโดยวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 ซึ่งนับเป็นรางวัลที่	 วสท. 
ขอพระราชทานขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา	7	 รอบ 
84	พรรษา	ในปี	2555

 Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	PTT	Plc	President	&	CEO,	received	
an	 “Engineer	Emeritus”	award	plaque	for	management	systems 
organization	 from	HRH	Princess	Maha	Chakri	 Sirindhorn	 in	a 
ceremony	hosted	by	The	Engineering	Institute	of	Thailand	under 
HM	The	King’s	Patronage	(EIT).	This	award	was	one	of	a	lifetime	
achievement	recognition	established	by	EIT	in	honor	of	HM	the	king’s	
the	best	Thai	company	award	by	84th	birthday	anniversary	in	2012.

ปตท. รับรางวัล “วิศวกรเกียรติคุณ”
ประเภทองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ

PTT awarded “Engineer Emeritus”
for management system organization
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	 เอกสารฉบบันีจ้ดัท�าขึน้บนพืน้ฐานของแหล่งข้อมลู	ทีพ่จิารณาแล้วว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืและมอียูใ่นปัจจบุนั	ข้อความและความคดิเหน็ทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้	จดัท�าขึน้โดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ	 และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 จึงมิอาจถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด	ดังนั้น	 นักลงทุน
ควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน	อนึ่ง	บริษัทฯ	สงวนลิขสิทธิ์ในการน�าข้อมูลในเอกสารนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	ไปใช้ประโยชน์	ท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	 เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากทางบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ	 รวมถึงต้องอ้างอิงถึง 
วันที่ในเอกสารของบริษัทฯ	อย่างชัดเจนด้วย

 นายสุรงค์	บูลกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	พร้อมด้วย	
นายประเสริฐ	สลิลอ�าไพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและ
กิจการเพื่อสังคม	และนายพิจินต์	 อภิวันทนาพร	 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุน
สัมพันธ์	 เป็นผู้แทน	 ปตท.	 รับรางวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจ�าปี	 2557 
ณ	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	โดยปีนี้	ปตท.	ได้รับรางวัลทั้งสิ้น	7	รางวัล	
ได้แก่	 รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย	 (Asia’s	 Best	CEO)	 โดย 
ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	รางวัลซีเอฟโอ 
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย	(Asia’s	Best	CFO)	โดย	คุณสุรงค์	บูลกุล	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์มอือาชพียอดเยีย่ม	(Best	
Investor	Relations	Professional)	โดย	คณุพจินิต์	อภิวันทนาพร	ผู้จัดการ

 At	Hong	Kong,	CorporateGovernance	Asia	(Asia’s	leading	financial	and	investment	magazine)	held	an	award	ceremony.		
Mr.	Surong	Bulakul,	PTT	Plc	CFO;	Mr.	Prasert	Salinla-Umpai,	Executive	Vice	President,	Corporate	Communications	and	Social 
Responsibility;	and	Mr.	Phichin	Aphiwantanaporn,	Vice	President,	Investor	Relations	attended	the	ceremony	night.	Among	others,	PTT	
was	honorarity	award	Best	of	Asia	Award	2014.	This	year,	PTT	received	seven	awards	in	all:
	 •	Asia’s	Best	CEO	(Mr.	Pailin	Chuchottaworn)
	 •	Asia’s	Best	CFO	(Mr.	Surong	Bulakul)
	 •	Best	Investor	Relations	Professional	(Mr.	Phichin	Aphiwantanaporn)
	 •	Best	CSR	
	 •	Best	Environmental	Responsibility
	 •	Best	Corporate	Communications	Team
	 •	Best	Investor	Relations
	 These	awards	indicate	our	professionalism	in	business	management,	sound	governance	and	transparency	and	readiness	to	
strengten	our	company	and	enhance	national	energy	security	while	contributing	to	a	sustainable	national	economy.

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	 รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม	 (Best	CSR)	 รางวัล 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม	 (Best	 Environmental 
Responsibility)	 รางวัลทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม	(Best	Corporate 
Communications	Team)	 และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	(Best	
Investor	Relations)	 จัดโดยนิตยสาร	CorporateGovernance	Asia 
ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการลงทุนชั้นน�าของภูมิภาคเอเชีย	ทั้งนี้	 รางวัล 
ดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของ	 ปตท.	 ในการบรหิารงานและด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ	มีธรรมาภิบาล	โปร่งใส	พร้อมที่จะขับเคลื่อน	ปตท.	
ให้มีความแข็งแกร่ง	เพื่อเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน	และ
ช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืนในอนาคต

ปตท. รับรางวัลสุดยอดบริษัทไทยจากนิตยสาร
CorporateGovernance Asia

PTT tops the best Thai Company award
by CorporateGovernance Asia.

	 ดร.ปานปรีย	์ พหิทธานุกร	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	
ปตท.	 จ�ากัด	(มหาชน)	 พร้อมด้วย	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	
ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	ปตท.	
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	2557	 โดยในปีนี้มีผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกว่า	3,000	คน	และรับมอบฉันทะกว่า	
4,000	คน	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(BITEC)

 At	BITEC	Bang	Na,	PTT	Plc	held	the	Annual	General	
Shareholders	Meeting	(AGM),	chaired	by	Mr.	Parnpree 
Bahiddha-Nukara,	the	Chairman.	Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	
President	&	CEO,	directors,	senior	management	and	over	
3,000	shareholders	and	over	4,000	proxy	holders	attending	
the	meeting.

ปตท. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2557

PTT held 2014 Annual General 
Shareholders Meeting



11
Bizway

	 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.

	 นายวิรัตน์	 เอื้อนฤมิต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
องค์กร	รับรางวัล	“Best	Investor	Relations	Issuer”	จาก	ดร.ประสาร	
ไตรรตัน์วรกลุ	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ในพธิมีอบรางวลั	“Best	
Bond	Awards	2013”	จัดโดย	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(The	Thai	
Bond	Market	Association-ThaiBMA)	เพือ่มอบรางวลัยอดเยีย่มส�าหรบั 
ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและมีการท�า
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	 โดย	 ปตท.	
ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ติดต่อกันเป็นปีที่	6	จากการที่	ปตท.	ได้น�าเสนอ
ข้อมลูทีส่�าคญัแก่นกัลงทนุผ่านช่องทางต่างๆ	ทัง้ข้อมลูของบรษิทั	ข้อมลู
ทางการเงิน	 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาและท�าความเข้าใจในธุรกิจ	
องค์กร	และตราสารทีจ่ะลงทนุอย่างถ่องแท้ทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุใน
หุ้นกู้ของ	ปตท.	ทั้งนี้	 แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพระดับ	World	
Class	Standard	ในงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของ	ปตท.	ซึง่จะเป็นส่วนส�าคญั
ในการขับเคลื่อน	 ปตท.	 สู่ความส�าเร็จ	 และยังช่วยเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกจิของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย	โดยพธิมีอบรางวลั
จัดขึ้น	ณ	โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	กรุงเทพฯ

 At	the	Grand	Hyatt	Erawan	Hotel	in	Bangkok,	Mr.	Wirat	
Uanarumit,	PTT	Plc	Executive	Vice	President,	Corporate	Finance,	
received	the	Best	Investor	Relations	Issue	award	from	Dr.	Prasarn	
Trairatvorakul,	Bank	of	Thailand	Governor,	at	the	Best	Bond	Awards	
2013	ceremony	hosted	by	the	Thai	Bond	Market	Association	
(ThaiBAM).	The	event	recognized	outstanding	bond	issuers	who	
efficiently	and	continuously	disclose	information	for	investors	and	
host	 investor	 relations	activities.	PTT	was	awarded	the	sixth 
consecutive	annual	award	for	various	disclosure	channel	and	
providing	key	corporate	and	financial	information	for	investors	
to	study	and	analyze	our	businesses,	organization,	and	invested	
instruments	before	and	after	investing	in	our	bonds.	This	mirrored	
echoes	PTT’s	world-class	standard	and	professionalism	in	investor	
relations,	 the	key	driver	 toward	 success	and	an	efficient 
contribution	to	national	economic	strengthening.

	 นายวิรัตน์	 เอื้อนฤมิต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
องค์กร	 เป็นผู้แทน	 ปตท.	 รับมอบรางวัลระดับเอเชียจาก	The	Asset 
นิตยสารด้านการเงินชั้นน�าแห่งเอเชีย	 ในงาน	 “The	Asset	Triple	A	
Transaction	Banking	Treasury,	Trade	and	Risk	Management	Awards	
2014”	ณ	เขตปกครองพเิศษฮ่องกง	โดยในปีนี	้ปตท.	ได้รบัสดุยอดรางวลั
ทัง้ประเภทบคุคลและประเภทองค์กร	ดงันี	้ประเภทบคุคล	ได้แก่	รางวลั	
“สุดยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในไทย	(CFO	of	the	Year,	
Thailand)”	 มอบให้แก่	 นายสุรงค์	 บูลกุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การเงิน	ในฐานะผู้น�าองค์กรทางด้านการเงิน	ซึ่งบริหารงานด้านการเงิน
อย่างมืออาชีพ	 สร้างความเติบโตทางธุรกิจของ	 ปตท.	 อย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน	และประเภทองค์กร	ได้แก่	รางวัล	“The	Best	in	Regional	
Liquidity	Management	Solution”	 ซึ่ง	 ปตท.	 เป็นบริษัทไทยเพียง 
บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้	 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
ในการบรหิารเงนิแบบรวมศนูย์ของบรษิทัในกลุม่	ปตท.	อนัจะสร้างมลูค่า
เพิ่มให้แก่กลุ่ม	ปตท.	ต่อไป

 At	Hong	Kong,	The	Asset	(Asia’s	leading	financial	journal)	
held	“The	Asset	Triple	A	Transaction	Banking	Treasury,	Trade	and	
Risk	Management	Awards	2014”	ceremony.	PTT	Plc	won 
extraordinary	awards	 in	both	 individual	and	organizational 
recognitions.	Mr.	Wirat	Uanarumit,	PTT	Plc	Executive	Vice 
President,	Corporate	Finance,	received	Asia	awards:
	 •	CFO	of	the	Year,	Thailand	(Mr.	Surong	Bulakul,	CFO),	
in	recognition	of	his	professional	financial	management	caliber	
that has continuously fostered business growth in a sustainable 
way.
	 •	The	Best	in	Regional	Liquidity	Management	Solution	
(PTT	was	the	only	Thai	awardee	this	year),	representing	the	strength	
of	centralized	financial	management	among	PTT	Group	 in 
expanding	PTT	group	value.

ปตท. รับรางวัล Best Investor Relations Issue 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

PTT won 6th consecutive 
Best Investor Relations Issue award

ปตท. รับรางวัลระดับเอเชียจาก The Asset
นิตยสารด้านการเงินชั้นนำาแห่งเอเชีย

PTT recognized by The Asset, 
an Asian leading financial magazine.



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

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ด�าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม	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	และความร่วมมือที่ด ี
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.
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PTT GROUP VISION & MISSION  

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาต ิ
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้
To conduct integrated energy and petrochemical business as the nation’s energy company whose 
mission is to equally respond to all stakeholders through the following aspects:
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จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย	Soy	Ink	หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่	141/2552
ปจ.	สมุทรสาคร	74000

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า
Thai Premier Multinational Energy Company:
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จดหมายข่าวส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557


