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	 ในช่วงครึง่แรกของปี	2557	(1H/2557)	ปตท.	และบรษิทัย่อย
มีก�ำไรสุทธิ	57,886	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	10,395	 ล้ำนบำท	 หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	21.9	จำก	47,491	ล้ำนบำท	ในช่วงครึ่งแรกของปี	
2556	(1H/2556)	โดยส่วนใหญ่มำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ปรับตัว 
ดีขึ้นของ	 ปตท.	 โดยเฉพำะจำกหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ	
เนื่องจำกรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊ำซฯ	 เพิ่มสูงขึ้น
ตำมรำคำปิโตรเคมอ้ีำงองิ	 รวมทัง้เงนิบำททีอ่่อนค่ำลงเมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	 นอกจำกนี้	 ยังมำจำกผลกำรด�ำเนินงำน 
ที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมในกลุ ่มธุรกิจกำรกลั่นเนื่องจำกมีก�ำไร 
สต็อกน�้ำมัน
	 ใน	1H/2557	ปตท.	และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำย
จ�ำนวน	1,433,262	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้น	63,855	 ล้ำนบำท	 หรือ 
ร้อยละ	4.7	 ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศและกลุ่มธุรกิจน�้ำมัน	 เนื่องจำกรำคำขำย
น�้ำมันเพิ่มขึ้นตำมรำคำน�้ำมันในตลำดโลก	 โดยรำคำเฉลี่ยของ
น�้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจำก	104.5	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบำร์เรล 
ใน	1H/2556	เป็น	105.3	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบำร์เรลใน	1H/2557	
นอกจำกนี	้ยงัมำจำกปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้ของ	ปตท.สผ.	จำกกำร

 สวัสดีครับท่ำนผู้ถือหุ้น
	 ปตท.	ของเรำก้ำวเข้ำสู่ไตรมำสที่	3	ของปี	2557	ด้วยควำมส�ำเร็จ
อกีครัง้จำกกำรเป็นบรษิทัเพยีงแห่งเดยีวในไทยทีไ่ด้รบักำรพจิำรณำจดัอนัดบั
ที่	136	จำก	500	องค์กรอนุรักษ์ของโลก	ในโครงกำร	นิวส์วีค	กรีน	แรงกิ้ง	
2014	(Newsweek	Green	Rankings	2014)	ของนติยสำรนวิส์วคี	ซึง่พจิำรณำ
จำกตัวชี้วัดส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม	 อำทิ	 กำรเชื่อมโยงระหว่ำงผลตอบแทน 
ผูบ้รหิำรองค์กรต่อเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนด้ำนอนรุกัษ์ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็	
ควำมมุ่งมั่นของคณะกรรมกำรที่น�ำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กรควบคู่กับ 
กำรใหค้วำมส�ำคญัต่อเรือ่งสิ่งแวดล้อม	และกำรแสดงให้เห็นถึงตัวอย่ำงดำ้น
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่ำนกำรประเมินจำกบุคคลที่สำม	
	 นอกจำกนี	้ปตท.	ยงัเป็นบรษิทัไทยบรษิทัเดยีวทีไ่ด้รบักำรจดัอนัดบั
เป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่สุดของโลกจำกนิตยสำรฟอร์จูนประจ�ำปี	 2557 
(Fortune	Global	500)	 โดยอยู่ในอันดับที่	84	 เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนซึ่ง 
อยู่ในอันดับที่	81	 แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งและศักยภำพ 
กำรบริหำรงำนที่ดีของบริษัทพลังงำนแห่งชำติภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีควำม
ไม่แน่นอนทัง้ในและต่ำงประเทศในช่วงทีผ่่ำนมำ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อภำพรวม
ของเศรษฐกิจ	และ	ปตท.	ต้องบริหำรงำนภำยใต้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจหรือ	Business	Continuity	Management	(BCM)	 โดยกำรที่	 ปตท.	 ยังมีอันดับทรงตัวโดยใกล้เคียงกับอันดับในปีก่อนหน้ำนี ้
เกิดจำกกำรทุ่มเทท�ำงำนหนักของทั้งผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่ม	 ปตท.	 รวมถึงศักยภำพของกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 และ 
กำรสนับสนุนที่ดีจำกผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	
	 กำรได้รับกำรจัดอันดับที่แข็งแกร่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นดัชนีส�ำคัญที่ชี้วัดถึงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่ม	ปตท.	ในมำตรฐำน
สำกล	 โดย	 ปตท.	 ยังคงยึดมั่นให้ควำมส�ำคัญกับผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ	 รวมทั้งมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มร่วมกัน 
(Creating	Shared	Value	หรือ	CSV)	ระหว่ำงธุรกิจและชุมชน	ปัจจุบันกลุ่ม	ปตท.	ยังคงเดินหน้ำโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควำมยัง่ยนือย่ำงต่อเนือ่ง	อำท	ิโครงกำรพฒันำรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก	โครงกำรจดัตัง้ศนูย์ศกึษำระบบนเิวศป่ำชำยเลนสรินิำถรำชนิ	ีโครงกำร
จัดตั้งสถำบันวิทยำศำสตร์ชั้นสูงระยองและโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์	

	 Dear	Shareholders,
	 Our	PTT	has	entered	the	third	quarter	of	2014	with 
another	record	of	achievement	 in	being	Thailand’s	only	one	
company	which	has	been	ranked	136th	among	the	500	largest	
publicly-traded	companies	globally	(the	Global	500)	on	overall	
environmental	performance	 in	 the	2014	Newsweek	Green 
Rankings.		The	rankings	are	based	on	a	number	of	key	performance	
indicators	 related	to	corporate	environmental	performance, 
such	as	the	relationship	between	executive	compensation	and	
the	achievement	of	the	environment-related	corporate	goals, 
the	Board	of	Directors’	determination	to	achieve	corporate 
sustainability	 together	with	environmental	protection,	and 
the	evidence	that	the	 latest	 reported	environmental	metrics 
are	audited	by	a	third	party.
	 Moreover,	PTT	remains	the	only	Thai	company	which	is	
included	on	Fortune	list	of	the	world’s	500	largest	companies 
(Fortune	Global	500).	It	has	been	ranked	84th	in	2014,	slightly	
lower	when	compared	to	81st	in	the	previous	year.	However,	the	
ranking	still	reflects	the	national	energy	company’s	strengths	and	
strong	performance	against	the	backdrop	of	uncertain	domestic	

and	overseas	conditions	in	the	past,	which	adversely	affected	the	
overall	performance	of	the	economy	and	forced	PTT	to	implement	
the	Business	Continuity	Management	(BCM)	program.	The	fact	that	
PTT’s	high	ranking	remains	close	to	the	one	in	the	previous	year	
could	be	attributable	not	only	to	the	dedication	and	hard	work	
of	both	executives	and	employees	of	PTT	Group	but	also	to 
the	Board	of	Directors’	performance	as	well	as	the	generous 
support	from	the	shareholders	and	all	groups	of	stakeholders.
	 The	fact	that	PTT	continues	to	remain	high	on	Fortune	
Global	500	top	spot	represents	a	key	indicator	showing	the	strong	
performance	of	PTT	Group	based	on	the	international	standards.		
PTT	still	places	strong	emphasis	on	the	interests	of	the	people	and	
the	nation.	Focus	is	on	creating	shared	value	(CSV)	between	the	
business	and	the	communities.	PTT	Group	is	currently	implementing	
its	 various	 environmental	 protection	and	environmental 
sustainability	projects	 in	a	continuous	manner.	These	include, 
among	others,	a	development	project	promoting	the	use	of	
vetiver	grass,	Sirinart	Rajini	Ecosystem	Learning	Center,	as	well	as	
the	establishment	of	Rayong	Advanced	Institute	of	Science	and 
Technology	(RAIST)	and	Kamnoetwit	Science	Academy.

ผลการดำาเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2557
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 (1H/2557) ปตท. และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ 57,886 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 10,395 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 จำก 47,491 ล้ำนบำท

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 (1H/2556)

First half of 2014 (1H/2014), net income of PTT and its subsidiaries
was 57,886 million, increasing by Baht 10,395 million or 21.9%

from Baht 47,491 million in the first half of 2013 (1H/2013)

First half of 2014 compared
with First half of 2013

	 First	half	of	2014	(1H/2014),	net	income	of	PTT	and	
its	subsidiaries	was	57,886	million,	increasing	by	Baht	10,395	
million	or	21.9%	from	Baht	47,491	million	in	the	first	half	of	
2013	(1H/2013)	mainly	due	to	better	performance	of	PTT,	
especially	from	gas	business.	This	was	contributed	by	higher	
average	selling	price	of	GSP	products	in	relation	to	higher	
petrochemical	reference	prices	and	the	Baht	depreciation	
against	US$	compared	with	 1H/2013.	Moreover,	 the 
performance	of	refining	business	was	better	as	well	due	to	
stock	gains.					
	 In	1H/2014,	sales	revenue	of	PTT	and	its	subsidiaries	
was	Baht	1,433,262	million,	increasing	by	Baht	63,855	million	
or	4.7%,	mainly	from	sales	revenue	of	international	trading 
business	group	and	oil	business	group	as	a	result	of	higher	
oil	prices	following	the	global	market	price.	The	average	
Dubai	crude	oil	price	increased	from	US$	104.5	per	barrel 
in	1H/2013	to	US$	105.3	per	barrel	in	1H/2014.	In	addition, 
the	sales	volume	of	PTTEP	increased	due	to	the	business 
acquisition	of	Hess	Corporation’s	subsidiaries.	Consequently,	
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) : Statements of Financial Position (Unit: Million Baht)

เงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว
Cash and S/T Investment

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

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

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

เงินกู้ยืมระยะยำว 
(รวมเงินกู้ระยะยำว 
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี)
L/T Liabilities  
(incl. due within 1 yr)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

31 ธันวำคม 2556

31 December 2013

30 มิถุนำยน 2557

30 June 2014

893,948

472,335

434,110

509,287

160,370

363,206

541,680

739,785

471,395

824,359

190,441

312,447

601,664

695,841

-0.3%
1,800,393

1,805,041

เข้ำซื้อบริษัทย่อยของ	Hess	Corporation	 ส่งผลให้ใน	1H/2557	
ปตท.	 และบริษัทย่อย	 มี	EBITDA	 จ�ำนวน	133,119	 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น	 19,911	 ล้ำนบำท	 หรือร้อยละ	17.6	 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
	 ใน	1H/2557	มีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จ�ำนวน	9,543	ล้ำนบำท	ลดลง	1,191	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	11.1	
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี
ลดลงทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์	 โดยสำยอะโรเมติกส์	
Spread	Margin	ของ	Paraxylene	ปรบัลดลงอย่ำงมำกเมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	เนือ่งจำกก�ำลงักำรผลติจำกโรงอะโรเมตกิส์
แห่งใหม่ยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	ในขณะทีอ่ปุสงค์ในผลติภณัฑ์
ขั้นปลำยปรับลดลงตำมเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เริ่มชะลอตัว	
ท�ำให้เกดิอปุทำนส่วนเกนิ	ส่วนสำยโอเลฟินส์ลดลงเช่นกนัเนือ่งจำก
ในระหว่ำง	Q1/2557	 โรงโอเลฟินส์และผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง	 มกีำร
ปิดซ่อมบ�ำรงุตำมแผนงำนและหยดุผลติฉกุเฉนิ	 ส่งผลให้ปรมิำณ
ผลิตและปริมำณขำยลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน	 แม้ว่ำ	
Spread	Margin	ของผลติภณัฑ์โอเลฟินส์และโพลเิมอร์ปรบัเพิม่ขึน้
ตำมควำมต้องกำรของตลำดทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลั่น
เพิ่มขึ้น	โดย	Accounting	GRM	ของโรงกลั่น	(ไม่รวมหน่วยกลั่น
ของ	PTTGC)	ของกลุ่ม	ปตท.	 เพิ่มขึ้นจำก	3.87	 เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อบำร์เรล	 ใน	1H/2556	 เป็น	4.54	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบำร์เรล 
ใน	1H/2557		โดยหลักเป็นผลจำกมีก�ำไรจำกสต็อกน�้ำมันเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำรขำดทุนจำกสต็อก
น�ำ้มนั	เนือ่งจำกรำคำน�ำ้มนัดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่
ต้นปี	2557	ในขณะที่	Market	GRM	ของน�้ำมันส�ำเร็จรูปเกือบทุก
ผลติภณัฑ์ปรบัตวัลดลงตำมสภำวะเศรษฐกจิของประเทศจนีทีเ่ริม่
ชะลอตัว	รวมทั้งใน	1H/2557	โรงกลั่นน�้ำมันทุกโรงในกลุ่ม	ปตท.	
มีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่ตำมแผนงำน	(Major	turnaround)
	 ใน	 1H/2557	 มีก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนใน 
Vietnam	LPG	Co.,	Ltd.	(VLPG),	บรษิทั	ผลติไฟฟ้ำนวนคร	จ�ำกดั	
(NNEG)	และ	RPCL	รวมจ�ำนวน	1,033	ล้ำนบำท
	 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำยเพิม่ขึน้	13,897	ล้ำนบำท	
หรือร้อยละ	39.8	จำก	34,922	ล้ำนบำท	ใน	1H/2556	เป็น	48,819	
ล้ำนบำท	เป็นผลมำจำกค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้
ของ	ปตท.สผ.	ในโครงกำรพีทีทีอีพี	ออสตรำเลเซียที่เริ่มจ�ำหน่ำย

EBITDA	of	PTT	and	its	subsidiaries	was	Baht	133,119	million,	
increasing	by	Bath	19,911	million	or	17.6%	compared	with	
1H/2013.						
	 In	1H/2014,	the	share	of	net	income	from	investments	
in	associates	was	Baht	9,543	million,	decreasing	by	Baht	1,191	
million	or	11.1%	mainly	from	the	following	reasons:	
	 The	performance	of	petrochemical	associates 
decreased	in	both	Aromatics	and	Olefins.	For	Aromatics 
petrochemical	associates,	spread	margins	of	Paraxylene 
considerably	decreased,	compared	with	1H/2013.	The	main	
reason	was	oversupply	from	continuous	increase	in	new 
Aromatics	plants	and	lower	downstream-product	demands	
fol lowing	China	 economic	 slowdown.	 For	 Olefins 
petrochemical	associates,	during	Q1/2014,	the	unplanned	
and	planned	shutdowns	of	Olefins	and	derivatives	plants	
caused	the	lower	production	and	sales	volumes,	compared	
with	1H/2013;	although,	spread	margins	of	Olefins	and 
Polymer	products	 increased	in	relation	to	high	demand 
in	the	market.					
	 The	performance	of	 refining	business	associates 
increased	as	PTT	Group	 refineries’	Accounting	GRM 
(excluding	PTTGC’s	refining	unit)	increased	from	US$	3.87	per	
barrel	in	1H/2013	to	US$	4.54	per	barrel	in	1H/2014.	The	main	
reason	was	higher	stock	gain,	compared	with	stock	loss	in	
1H/2013,	caused	by	continuous	rise	in	crude	oil	price	since	
the	beginning	of	2014.	However,	Market	GRM	of	almost	all	
products	declined	in	relation	to	economic	slowdown	in	
China.	Additionally,	 there	were	 shutdowns	 for	major 
turnaround	in	all	refineries	of	PTT	Group	in	1H/2014.			
	 In	1H/2014,	PTT	had	gain	on	disposal	of	investments	
in	Vietnam	LPG	Co.,Ltd.	(VLPG),	Nava	Nakorn	Electricity 
Generating	Co.,Ltd.	(NNEG),	and	Ratchaburi	Power	Co.,Ltd.	
(RPCL)	totaling	to	Baht	1,033	million.
	 PTT	 and	 its	 subsidiaries’	 depreciation	 and 
amortization	expenses	increased	by	Baht	13,897	million	or	
39.8%	from	Baht	34,922	million	in	1H/2013	to	Baht	48,819 
million.	This	was	resulted	from	the	higher	depreciation	and	
amortization	expenses	of	PTTEP	 in	the	PTTEP	Australasia 
project,	which	began	offloading	crude	oil	for	sales	in	August	

น�้ำมันดิบตั้งแต่เดือนสิงหำคม	2556	 และโครงกำรคอนแทร็ค	4	
ตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น
	 ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น	1,453	ล้ำนบำท	หรือ
ร้อยละ	46.4	 จำก	3,134	 ล้ำนบำท	 ใน	1H/2556	 เป็น	4,587 
ล้ำนบำท	 โดยหลักมำจำกก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของ	 ปตท. 
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกค่ำเงินบำทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ	 แข็งค่ำขึ้น	
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลง
	 ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น	985	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	9.8	
จำก	10,031	ล้ำนบำทใน	1H/2556	เป็น	11,016	ล้ำนบำท	
	 ภำษเีงนิได้	จ�ำนวน	22,328	ล้ำนบำท	ลดลง	2,685	ล้ำนบำท	
หรือร้อยละ	10.7	 จำก	25,013	 ล้ำนบำทใน	1H/2556	 โดยหลัก
เนื่องจำกภำษีเงินได้ปิโตรเลียมของแหล่งในประเทศที่ลดลง 
ของ	 ปตท.สผ.	 ตำมรำยได้ที่ลดลงจำกกำรปิดซ่อมบ�ำรุงของ
โครงกำรบงกชและโครงกำรเอส	1	 ขณะที่ภำษีเงินได้ของ	 ปตท.	
เพิ่มขึ้นตำมก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่สูงขึ้น

2013,	and	the	Contract	4	project	in	relation	to	the	increase	
in	production	volume	and	the	value	of	completed	assets.
	 PTT	and	its	subsidiaries	had	the	gain	on	foreign 
exchange	of	Baht	4,587	million,	increasing	by	Baht	1,453	
million	or	46.4%	from	Baht	3,134	million	in	1H/2013.	This	was	
mainly	resulted	from	the	rise	in	gain	on	foreign	exchange	of	
PTT	due	to	the	Baht	appreciation	against	US$	in	1H/2014,	
while	the	Baht	depreciation	in	1H/2013.
	 PTT	and	its	subsidiaries’	finance	costs	increased	by	
Baht	985	million	or	9.8%	from	Baht	10,031	million	in	1H/2013	
to	Baht	11,016	million	in	1H/2014.
	 The	corporate	income	taxes	were	Baht	22,328	million,	
decreasing	by	Baht	2,685	million	or	10.7%	from	Baht	25,013	
million	 in	1H/2013.	The	drop	was	mostly	 from	domestic 
petroleum	income	taxes	of	PTTEP	in	relation	to	lower	sales	
revenue	as	a	result	of	planned	shutdown	of	the	Bongkot	and	
S1	projects.	However,	 income	taxes	of	PTT	 increased	in 
relation	to	higher	operating	income.
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 6 เดือนแรกของปี 2557 
Revenue 1H/2014 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขาย 6 เดือนแรกของปี 2557
Net Income 1H/2014

1. การให้ การเสนอ/ให้คำามั่น/สัญญาว่าจะให้

1. Provide, offer, promise or agree to provide,

2. การรับ การเรียกร้อง

2. Accept or request for,

ธุรกิจน�้ำมันและ 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others

ปตท.
PTT

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจกำรกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

71%
6%

12%

34%

43%

17%

8%

4%

5%

57,886 ล้ำนบำท 
Million Baht

1,433,262 ล้ำนบำท 
Million Baht

   2554 2555 2556 1H/2557

   2011    2012 2013  2014

 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร	 (ล้ำนบำท)	 2,428,126	 2,793,883	 2,842,688	 1,433,262 
	 Sales	&	Services	Income	 (Million	Baht)

	 ก�ำไรสุทธ	ิ (ล้ำนบำท)	 106,260	 104,608	 94,652	 57,886 
	 Net	Income	 (Million	Baht)

	 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 37.24	 36.59	 33.07	 20.24
	 Earnings	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*	 (ร้อยละ)	 20.50	 18.06	 14.71 15.50 
	 Return	on	Equity*	 (%)

	 อัตรำก�ำไรสุทธิต่อยอดขำยสุทธิ*	 (ร้อยละ)	 4.38	 3.74	 3.33 4.04
	 Net	Profit	Margin*	 (%)

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม*	 (ร้อยละ)		 8.08	 6.90	 5.52 6.08
	 Return	on	Total	Assets*	 (%)

	 เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 13.00	 13.00	 13.00 N/A
	 Dividend	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 194.57	 211.43	 239.00 251.16
	 Book	Value	 (Baht	per	Share)

	 รำคำหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด	 (บำทต่อหุ้น)		 318	 332 286 318
	 Share	Price	at	the	End	of	Period	 (Baht	per	Share)

*	กำรค�ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินเป็นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 Financial	Ratio	Calculated	in	according	to	SEC’s	Rule	of	Practice

หมำยเหตุ	:	สัดส่วนของรำยได้ไม่รวมรำยกำรระหว่ำงกัน		Remark:	Segmentation	of	revenues	exclude	elimination

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries

	 ปตท.	 ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	
โปร่งใส	เป็นธรรม	ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีและไม่ยอมรบั
กำรคอร์รปัชนัทกุรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	โดย	ปตท.	ได้ร่วม
ลงนำมในค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption:	CAC)	ซึ่งเป็นโครงกำรระดับชำติ 
ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุจำกรฐับำลและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	(ป.ป.ช.)	
	 เพื่อให้คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนทุกระดับ
ปฏิบัติงำนโดยปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนอย่ำง
จริงจัง	คณะกรรมกำร	ปตท.	จึงได้มีมติเห็นชอบ	“นโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชันของ	ปตท.”	และประกำศใช้โดยให้ถือว่ำนโยบำยดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของคู ่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 มำตรฐำนทำง
จรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ	ปตท.	ทีบ่คุลำกร
ทุกระดับจะต้องน�ำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด	 เช่น 
กำรจดัหำพสัด	ุกระบวนกำรท�ำบญัชแีละกำรเงนิ	กระบวนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล	 กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน	
เป็นต้น
	 ตำมนโยบำยต่อต ้ำนคอร ์รัปชันก�ำหนดนิยำมค�ำว ่ำ	
“คอร์รัปชัน”	(Corruption)	หมำยถึง	กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูป
แบบใดๆ	ดังนี้	

	 PTT	determines	in	honest,	transparent	and	just	business	
practice	according	to	good	corporate	governance	principle.	
We	are	intolerant	to	both	direct	and	indirect	corruptions	in	any	
forms.	PTT	 signed	 in	 the	Private	Sector	Collective	Action 
Coalition	Against	Corruption	(CAC)	which	is	a	national	program	
supported	by	both	the	government	and	the	Office	of	the 
National	Anti-Corruption	Commission	(NACC).
	 In	order	 to	ensure	 that	 the	Board	of	Directors, 
executives	and	staff	at	all	 levels	perform	their	duties	and 
responsibilities	without	involvement	in	any	form	of	corruption,	
either	direct	or	indirect,	PTT’s	Board	of	Directors	has	adopted	
the	 “PTT	Anti-Corruption	 Policy”	 and	announced	 its 
implementation,	indicating	that	the	policy	is	considered	part	
of	PTT’s	manual	on	the	good	corporate	governance	as	well	as	
the	code	of	ethics	and	business	conduct,	which	the	Company’s	
personnel	at	all	levels	are	required	to	strictly	adhere	to	in	any	
work	process,	such	as	procurement	process,	 finance	and 
accounting	 processes,	 processes	 in	 human	 resource 
management,	internal	control	and	internal	audit.
	 Under	the	Anti-Corruption	Policy,	the	word	‘Corruption’	
means	bribery	in	any	form	as	follow;

ปตท. โปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน
PTT is committed to transparency and fighting corruption

	 Money,	assets	or	other	benefits	that	are	inappropriate	
for	(i)	government	officer	(ii)	private	officer	or	(iii)	any	relevant	
person	in	charge	either	directly	or	indirectly	in	order	to	do	or	
refrain	from	their	duty	of	which	deliver	or	preserve	inappropriate	
business	affair	or	other	business	benefit.	However,	allowance	
by	 law,	regulations,	announcements,	articles,	 local	culture, 
local	norm	and	business	practice	are	acceptable.
	 As	a	result,	PTT’s	personnel	shall	neither	offer	nor	accept	
bribes	in	any	form,	or	shall	not	be	involved	in	any	form	of 
corruption,	either	directly	or	indirectly.	In	this	connection,	PTT	
shall	establish	appropriate	punishment	system	on	violating	
personal	against	 the	Anti-Corruption	Policy.	Disciplinary 
punishment	including	redundant	if	deems	necessary	and	legal	
procedure	shall	be	considered.

			 ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	ซึ่งไม่เหมำะสมกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 หรือเอกชน	 หรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่ำจะ 
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่	 อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ	ทั้งนี้	เว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฎหมำย	 ระเบียบ	ประกำศ	ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น	หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้
	 บุคลำกรของ	 ปตท.	 จึงต้องไม่ด�ำเนินกำรหรือเข้ำไปมี 
ส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน	 กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม	โดย	ปตท.	จดัให้มกีระบวนกำรในกำรลงโทษบคุลำกร
ที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงเหมำะสม 
ตำมระเบียบที่	ปตท.	ก�ำหนดไว้	หรือมีโทษตำมกฎหมำย
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 เมื่อพูดถึงบริษัทที่เน้นเรื่องกำรสร้ำงควำมยั่งยืน 
มำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ บริษัท 
ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) อย่ำงแน่นอน อะไรคอืแรงผลกัดนัทีท่�ำให้ 
ปตท. มุง่มัน่สร้ำงสรรค์สิง่ดีๆ  ให้กบัสงัคม และสร้ำงควำมยัง่ยนื
ด้ำนพลังงำนให้กับประเทศชำติเช่นทุกวันนี้ จนเป็นบริษัทไทย
แห่งแรกที่ได้รับเลือกเป็นสมำชิกของ DJSI - Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) ในกลุ่มผู้ผลิต
น�้ำมันและก๊ำซ

แรงผลักสำาคัญในการดำาเนินการเรื่องความยั่งยืน
	 เป็นทีท่รำบกนัดอียูแ่ล้วว่ำ	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	เป็นบรษิทั
ทีใ่ช้ทรพัยำกรธรรมชำตเิป็นวตัถดุบิในกำรสร้ำงผลติภณัฑ์	และสิง่ทีม่ำควบคู่
กันย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของเสียงต่อต้ำนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกนักอนุรักษ์จำก
หลำยสำขำ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	เป้ำหมำยส�ำคัญของ	ปตท.	คือ	กำรเป็นบริษัท
พลังงำนไทยชั้นน�ำ	จึงด�ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์	3	ประกำร	คือ	เป็นองค์กร
แห่งควำมเป็นเลศิ	มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	และมกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี	
ซึ่งเมื่อทั้ง	3	 ด้ำนท�ำงำนสอดคล้องกันแล้ว	 จะสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนขึ้น 
ต่อองค์กร	และกระจำยสู่สังคมด้วยเช่นกัน
	 แม้ว่ำในอดตี	ปตท.	จะเจอแรงผลกัดนัทีส่�ำคญัจำกสงัคม	ไม่ว่ำจะเป็น 
กระแสด้ำนสิ่งแวดล้อม	กำรสร้ำงกำรยอมรับจำกชุมชนที่มีต่อองค์กร	รวมถึง
กระแสระบบทุนนิยมที่เน้นก�ำไรสูงสุดเป็นส�ำคัญ	 แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของ 
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ	ปตท.	ทีมุ่ง่มัน่	มองกำรณ์ไกล	เน้นสร้ำงควำม
ยั่งยืนด้วยกำรใช้แนวคิด	Creating	Shared	Value	(CSV)	 ที่ให้ประโยชน์
มำกกว่ำ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	 คณะกรรมกำร	 ปตท. 
เป็นผู้ที่ริเริ่มให้ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องควำมยั่งยืน	 และคณะกรรมกำรก็ติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินงำนในเรื่องนี้อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงทุกวันนี้

ปตท. กับความใส่ใจเรื่อง CSV
	 จำกแนวคิด	CSV	 ของไมเคิล	 อี.	 พอตเตอร์	 แห่งมหำวิทยำลัย 
ฮำร์วำร์ด	ทีน่�ำกฎกำรแข่งขนัมำเชือ่มโยงกบัแนวคดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กร	(CSR)	ทีเ่คยเสนอแนวคดิ	Triple	Bottom	Line	ทีธ่รุกจิจะก้ำวไปสู่
ควำมยั่งยืนย่อมต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบ	3	ด้ำน	คือ	เศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	ทั้งยังยอมรับว่ำ	“Triple	Bottom	Line	อำจจะเป็นแรงบันดำลใจ	
แต่	Creating	Shared	Value	(CSV)	 จะสร้ำงวิธีกำรที่เป็นรูปธรรม	 ที่จะ

 When it comes to sustainability, the name of 
PTT Public Company Limited is always on the list of 
companies which continuously place strong 
emphasis on sustainability. What drives PTT’s corporate 
social responsibility and development of energy 
sustainability for Thailand?  And how did PTT become 
Thailand’s first company selected as a member of the 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) in 
the Oil and Gas Producers Sector.

Driving forces behind sustainability creation
	 PTT	Public	Company	Limited	is	well	known	for	its	use	of	
natural	resources	in	manufacturing	its	products.	This	inevitably	leads	
to	protests	from	environmental	activists	from	different	fields.	However,	
PTT’s	main	goal	is	to	become	a	leading	energy	company	in	Thailand.	
Thus,	 it	has	adopted	three	strategies:	Striving	for	organizational 
excellence,	being	a	responsible	corporate	citizen,	and	being	a	
company	with	good	corporate	governance.
	 When	these	three	strategies	work	in	tandem	consistently,	
they	not	only	create	sustainable	growth	for	the	organization	but	also	
contribute	to	the	society.
	 In	the	past,	PTT	was	faced	with	a	number	of	major	pressures	
arising	from	environmental	movements	 including	environmental 
protection,	efforts	to	win	community	acceptance	of	the	organization,	
as	well	as	the	rise	of	capitalism	which	focused	on	profit	maximization.		
However,	thanks	to	the	far-sighted	vision	of	the	Board	of	Directors 
as	well	as	the	executives	of	PTT	who	place	strong	emphasis	on	the 
adoption	of	the	Creating	Shared	Value	(CSV)	approach,	which	provides	
greater	benefits	 than	the	Corporate	Social	Responsibility	 (CSR) 
approach,	PTT	is	able	to	achieve	sustainable	growth	and	contribute	
to	the	society	as	well.	Having	initiated	the	study	of	sustainability	at	
the	beginning,	the	Board	of	Directors	has	been	closely	monitoring	the	
progress	of	the	study	and	the	implementation	of	the	related	activities.

PTT and emphasis on CSV
	 The	business	concept	of	Creating	Shared	Value	(CSV) 
introduced	by	Michael	E.	Potter	from	Harvard	University	links	competitive	
advantage	to	Corporate	Social	Responsibility	(CSR).	Earlier	he	also	 
introduced	the	concept	of	the	“Triple	Bottom	Line”,	where	sustainable	
business	had	to	take	into	account	three	factors	including	economy,	
society	and	environment.	While	he	agrees	that	the	latter	concept	could	
bring	about	inspiration,	the	concept	of	CSV	will	result	in	a	concrete	
approach	that	is	capable	of	not	only	creating	real	added	value	to	both	
society	and	the	shareholders	but	also	enhancing	the	competitiveness	
of	the	business	organization	at	the	same	time.
	 The	key	principle	of	this	concept	is	that	every	party	should	
share	gains	and	when	the	community	recognizes	that	this	way 
contributes	benefits	to	the	society,	the	community	will	consequently	

สร้ำงสรรค์คุณค่ำเพิ่มให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นได้จริง”	 ดังนั้น	 แนวคิด	CSV 
จะก้ำวข้ำมไปอกีขัน้	องค์กร	ธรุกจิจะต้องมุง่มัน่ด�ำเนนิงำนทีก่่อให้เกดิประโยชน์
แก่สงัคม	ในขณะเดยีวกนั	กส่็งเสรมิให้ธรุกจิสำมำรถแข่งขนัไปได้พร้อมๆ	กนั
	 หลักกำรส�ำคัญของแนวคิดนี้	 คือ	 ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ร่วมกัน
และเมือ่ชมุชนเหน็ว่ำเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	กจ็ะให้ควำมร่วมมอืในรปูแบบ
ต่ำงๆ	กำรท�ำ	CSV	องค์กรต้องเข้ำใจสังคม	มีจิตอำสำ	และท�ำให้ตรงกลุ่ม
เป้ำหมำย	เพียงเท่ำนี้กำรสร้ำงควำมยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป
	 สิง่ที	่ปตท.	ด�ำเนนิกำรเพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัองค์กร	คอื	กำรให้
ควำมรูก้บัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย	 ทัง้กบับคุคลทัว่ไป	 ชมุชนที	่ ปตท.	 ต้องเข้ำไป
เกีย่วข้อง	เช่น	มโีรงงำนตัง้อยู	่และพนกังำนของ	ปตท.	โดยมแีผนกำรด�ำเนนิงำน
ภำยใต้ชือ่	“สำมประสำนแห่งกำรเรยีนรูสู้ค่วำมยัง่ยนื”	ซึง่มแีนวทำงดงันี้

1. แนวกว้าง : จัดตั้งสถาบันวิทยาการพลังงาน
	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจในควำมจ�ำเป็นของพลังงำน	
และเข้ำใจในบทบำทที่จะร่วมส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู ้คุณค่ำ 
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ
อย่ำงยัง่ยนื	ปตท.	จงึจดัตัง้สถำบนัวทิยำกำรพลงังำนขึน้	เพือ่เป็นสถำบนัทีใ่ห้
ควำมรู้ดำ้นพลังงำนกับผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรตำ่งๆ	 พร้อมกับเป็นเวที
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในมุมมองต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวกับพลังงำน	 นับว่ำเป็น 
กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในเชิงกว้ำงให้กับสังคม

2. แนวลึก : สร้างโรงเรียนกำาเนิดวิทย์และมหาวิทยาลัย
	 ทำงด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในแนวลึกนั้น	 ทำง	 ปตท.	 ได้มีกำร
สร้ำงโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์และมหำวิทยำลัย	 ซึ่งเป็นสถำบันทำงวิทยำศำสตร์	
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอวังจันทร์	จังหวัดระยอง	เพื่อฟูมฟักเหล่ำนักวิทยำศำสตร์ที่เป็น
อนำคตของชำติ	ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำถึงระดับปริญญำเอก	ให้มีศักยภำพ
ชั้นเลิศ	เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยและพัฒนำประเทศอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

3. เน้นบุคลากร : PLLI - PTT Learning Leadership 
Institutes เน้นการเรียนรู้ตลอดเวลา
	 ปตท.	 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 มุ่งเน้นให้บุคลำกรของ	 ปตท. 
มกีำรเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลำ	มกีำรพฒันำตนเองผ่ำนหลกัสตูรต่ำงๆ	ทีเ่ปิดอบรม	
ทั้งนี้	 ในระดับผู้น�ำองค์กรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
และสร้ำงควำมชัดเจนให้กับพนักงำน	เพื่อกำรมุ่งไปสู่ทิศทำงเดียวกัน

cooperate	in	many	forms.	In	order	to	perform	the	concept	of	CSV, 
the	organization	has	to	understand	the	society.	 It	also	requires 
volunteer	spirit	from	the	organization	and	that	the	activities	created	
must	be	aimed	to	the	right	target	groups.	When	these	all	happen,	
creating	sustainable	growth	is	no	longer	difficult.
	 PTT	has	created	sustainability	by	sharing	knowledge	with	all	
groups	of	stakeholders	including	members	of	the	general	public,	PTT’s	
human	resources,	and	workers	living	in	the	communities	which	PTT	has	
been	involved	with,	such	as	in	those	places	where	PTT’s	plants	are 
located.	 In	 this	connection,	PTT	has	been	 implementing	an 
operational	plan	called	‘Tripartite	collaborative	learning	approach	to	
sustainability’,	with	the	related	details	on	its	coverage	in	terms	of	breadth	
and	depth	as	well	as	PTT’s	human	resource	development	as	follows:

1. Breadth: Establishment of Thailand Energy Academy 
(TEA)
	 To	promote	knowledge	and	understanding	about	 the 
necessity	of	energy	as	well	as	the	understanding	of	the	role	in	fostering	
the	efficient	use	of	energy	not	only	for	sustainable	economic	and	
social	development	but	also	for	the	country’s	sustainable	energy	
stability,	PTT	has	established	an	energy	academy,	aiming	at	providing	
high-level	executives	of	various	organizations	with	knowledge	of	
energy.	 Importantly,	the	academy	also	serves	as	a	platform	for 
exchanging	ideas	and	perspectives	on	energy-related	issues.	The	
establishment	of	the	academy	represents	PTT’s	efforts	to	share	the	
breadth	of	knowledge	with	the	society.

2. Depth: Establishment of Kamnoetwit Science 
Academy and University
	 In	terms	of	in-depth	sustainability	coverage,	PTT	has	built	
Kamnoetwit	Science	Academy	and	University,	which	are	science 
institutes	located	in	Wang-Chan	District,	Rayong	Province.	The	objective	
is	to	nurture	future	leading	scientists	for	Thailand,	from	secondary 
education	level	to	doctoral	 level,	so	that	they	reach	their	fullest 
potential	 in	conducting	useful	research	and	development	studies 
and	projects	for	the	country.

3. Human resource development: PTT Leadership 
and Learning Institute (PLLI) with focus on promoting 
lifelong learning
	 PTT	is	a	learning	organization	which	places	strong	emphasis	
on	encouraging	its	staff	 to	pursue	 lifelong	 learning.	To	develop 
themselves,	they	participate	in	various	training	courses	organized	by	
PTT.	In	this	connection,	the	high-ranking	executives	and	leaders	in	
the	organization	are	requested	to	serve	as	a	role	model	for	their	
subordinates	and	followers.	The	objectives	are	to	inspire	confidence	
and	to	send	a	clear	signal	to	all	the	staff	concerned,	ensuring	that	
everyone	within	the	organization	is	moving	in	the	same	direction.

ความยั่งยืน :
การก้าวผ่าน CSR สู่ CSV 
Sustainability: Transition from CSR to CSV
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	 เอกสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูล	 ที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน	 ข้อควำมและควำมคิดเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้	 จัดท�ำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลัก
เกณฑ์ทำงวชิำกำร	และอำจเปลีย่นแปลงได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ	จงึมอิำจถอืเป็นกำรชกัชวนหรอืเสนอแนะในกำรซือ้/ขำยหลกัทรพัย์แต่อย่ำงใด	ดงันัน้	นกัลงทนุควรใช้ดลุยพนิจิอย่ำงรอบคอบ
ในกำรพิจำรณำลงทุน	อนึ่ง	บริษัทฯ	สงวนลิขสิทธิ์ในกำรน�ำข้อมูลในเอกสำรนี้	ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน	ไปใช้ประโยชน์	ท�ำซ�้ำ	ดัดแปลง	หรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญำตจำก
ทำงบริษัทฯ	เป็นกำรล่วงหน้ำ	ทั้งนี้	กำรกล่ำวอ้ำงต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ	รวมถึงต้องอ้ำงอิงถึงวันที่ในเอกสำรของบริษัทฯ	อย่ำงชัดเจนด้วย

	 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.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29

HRH Princess Soamsawali confers 29th PTT Art Contest awards

โครงการหลวง - ปตท. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
กาแฟส่งเสริมชุมชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Royal Project, PTT promote improved coffee to 
promote sustainable, mutual community benefits

ผลงานวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ ของสถาบันวิจัยฯ ปตท.
คว้า 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2557

PTT’s solar PV panel takes top
National Innovation Agency honors

ปตท. คว้ารางวัลสุดยอดบริษัทไทย
จากนิตยสาร  FinanceAsia

PTT recognized as best Thai firm
by FinanceAsia

	 พระเจ้ำวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้ำโสมสวลี	 พระวรรำชำทินัดดำมำตุ	 เสด็จเป็นองค์ประธำนในกำรประทำนรำงวัลแก่ผู้ชนะกำรประกวดผลงำน
ศิลปกรรม	ปตท.	ครั้งที่	29	ในหัวข้อ	“ก้ำวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”	โดยมี	ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถำวร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยชำญ	ถำวรเวช	อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร	คณะกรรมกำรตัดสินโครงกำรประกวดศิลปกรรม	
ปตท.	พร้อมด้วยผู้บริหำรระดับสูงของ	ปตท.	และมหำวิทยำลัยศิลปำกร	เฝ้ำรับเสด็จฯ	ณ	หอศิลป์	มหำวิทยำลัยศิลปำกร	วังท่ำพระ	กรุงเทพฯ
	 ทัง้นี	้ปตท.	ได้ร่วมกบัมหำวทิยำลยัศลิปำกร	จดัประกวดศลิปกรรม	ปตท.	ขึน้เป็นปีที	่29	โดยถ่ำยทอดควำมรูส้กึนกึคดิดงักล่ำวออกมำเป็นผลงำน
ศลิปกรรมในรปูแบบต่ำงๆ	โดยมศีลิปินส่งผลงำนจ�ำนวน	307	คน	รวมจ�ำนวนผลงำนทัง้สิน้	347	ชิน้	มผีูไ้ด้รบัรำงวลัยอดเยีย่ม	จ�ำนวน	4	รำงวลั	รำงวลัดเีด่น	
จ�ำนวน	11	 รำงวัล	 รำงวัลชมเชย	 จ�ำนวน	9	 รำงวัล	 แบ่งออกเป็น	2	 ระดับ	 คือ	 ระดับประชำชนทั่วไปและระดับเยำวชน	 และมีผลงำนที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เข้ำร่วมแสดงและได้รับเกียรติบัตร	จ�ำนวน	94	ชิ้น

 HRH	Princess	Soamsawali	graced	the	29th	PTT	Art	Contest	award	ceremony,	a	while	ago	at	Silpakorn	University	Art	Center,	Wang	
Tha	Phra,	Bangkok,	jointly	organized	by	Silpakorn	University	and	PTT	Plc.	On	hand	to	welcome	the	princess	were	Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	
PTT	Plc	President	&	CEO;	Asst.	Prof.	Mr.	Chaichan	Thavaravej	Silpakorn	University	President;	the	judge	panel	of	the	contest;	and	senior	
management	of	PTT	and	the	university.
	 The	annual	contest	encourages	artists	to	depict	their	imagination	and	experience	through	assorted	artworks.	With	347	entries	
from	307	artists	competing	this	year	for	4	excellence	awards,	11	outstanding	awards,	and	9	consolation	awards,	the	contest	broke	down	
into	the	general	public	and	the	youth	levels.	At	its	conclusion,	94	artworks	were	selected	for	display	and	given	certificates.

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถำวร	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	รบัรำงวลั	ผูน้�ำองค์กรทีด่ทีีส่ดุของไทย	หรอื	
(Best	CEO	Award)	จำกมสิเตอร์เดวสิ	 เอด็เวร์ิด	ผูจ้ดักำรพฒันำธรุกจิ	นติยสำรไฟแนนซ์
เอเชีย	 ซึ่งไฟแนนซ์เอเชียเป็นนิตยสำรกำรเงินกำรลงทุนชั้นน�ำได้ท�ำกำรมอบรำงวัลใน 
หมวดต่ำงๆ	 แก่องค์กรชั้นน�ำของเอเชียจำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้จัดกำรกองทุน 
นกัวเิครำะห์	และนกักำรเงนิในภมูภิำค	
	 นอกจำกนี้	 ปตท.	 ยังได้รับรำงวัลผู้บริหำรกำรเงินที่ดีที่สุดของไทย	 (Best	CFO	
Award)	รำงวลับรษิทัทีม่กีำรบรหิำรจดักำรทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Managed	Company	Award)	
รำงวลัธรรมำภบิำลทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Corporate	Governance	Award)	 รำงวลับรษิทัทีท่�ำ
กจิกรรมเพือ่สงัคมทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Corporate	Social	Responsibility	Award)	รำงวลับรษิทั 
ทีม่นีโยบำยผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Commitment	to	Strong	Dividend	Policy)	 และ	
รำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในอันดับที	่5	(Ranked	5th	 in	Best	 Investor	Relations 
Award)	อกีด้วย

	 หม่อมเจ้ำภศีเดช	รชัน	ีประธำนมลูนธิโิครงกำรหลวง	เป็นประธำน
และร่วมลงนำมในบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืระหว่ำงมลูนธิโิครงกำรหลวง	
กบั	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	ในโครงกำรวจิยัและพฒันำกำรปลกูและ
กำรผลิตกำแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
และโครงกำรซือ้ขำยเมลด็กำแฟดบิ	ณ	สถำนเีกษตรหลวงอนิทนนท์	อ�ำเภอ
จอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยม	ีดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิำวร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)		เป็นผูแ้ทน
ฝ่ำย	 ปตท.	 ร่วมลงนำม	 ซึ่งจะช่วยเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนบน 
พื้นฐำนของกำรพึ่งพำตนเองและกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลตำมแนวทำงของ 
หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	ในขณะเดยีวกนัคำเฟ่อเมซอนกจ็ะได้วตัถดุบิ
เป็นเมลด็กำแฟคณุภำพเพือ่ผูบ้รโิภค	 และผูบ้รโิภคกย็งัมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ
เกษตรกรไทยให้มสีภำพควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	 ถอืเป็นตวัอย่ำงแนวทำงด�ำเนนิ
ธรุกจิรปูแบบใหม่ทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำร่วมกบัชมุชนเพือ่ให้ได้ประโยชน์ร่วมกนั
อย่ำงยั่งยืน

	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.วรีะพงษ์	แพสวุรรณ	ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย	ีมอบถ้วยรำงวลัสดุยอดเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลยอดเยีย่มปี	2557	
ให้แก่	คณุวจิติร	แตงน้อย	ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สถำบนัวจิยัและเทคโนโลยี	
บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	และคณุนโิรจน์	อคัรปัญญำวทิย์	ผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนคิ
พลงังำนประยกุต์และเครือ่งยนต์ทดสอบ	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	พร้อมมอบ
เกียรติบัตรพร้อมโล่รำงวัลที่	1	 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสำขำเครื่อง 
จกัรกลด้ำนพลงังำนและสิง่แวดล้อม	ให้แก่	ดร.ณฐัพงษ์	บรริกัษ์สนัตกิลุ	นกัวจิยั	
บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	ในโอกำสที่สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท. 
ได้ส่งผลงำนวิจัย	 “เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบมองทะลุผ่ำนที่มีสีสัน
สวยงำมและลดกำรส่งผ่ำนควำมร้อน	(Colorful	PV)”	เข้ำประกวดรำงวลัเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม	2557	 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ	 ในงำน
นวตักรรมทรพัย์สนิทำงปัญญำไทย	IP	Innovation	and	Technology	Expo	2014:	
IPITEx	2014”	ณ	ศนูย์นทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค

 Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	PTT	Plc	President	&	CEO,	has	recently	accepted	the	Best	CEO	Award	for	Thailand	from	Mr.	Davis	Edward,	
FinanceAsia	Magazine’s	Manager,	Business	Development.	A	leading	finance	and	investment	journal,	FinanceAsia	presents	assorted	awards	
to	leading	Asian	corporations,	based	on	annual	opinion	surveys	of	regional	fund	managers,	analysts,	and	finance	professionals.
	 In	addition,	this	year	PTT	is	recognized	in	the	following	categories:	Best	CFO	Award,	Best	Managed	Company	Award,	Best 
Corporate	Governance	Award,	Best	Corporate	Social	Responsibility	Award,	Best	Commitment	to	Strong	Dividend	Policy,	and	5th	Best	Investor	
Relations	Award.

	 His	Serene	Highness	Prince	Bhisadej	Rajani,	Chairman	of	the	Royal	Project	Foundation,	has	graced	the	signing	ceremony	of	a	
memorandum	of	understanding	on	cooperation	between	the	foundation	and	PTT	Plc	on	a	research	and	development	project	on	coffee	
planting	and	production	under	a	system	to	conserve	natural	resources	for	sustainable	development,	and	another	project	to	purchase	raw	
coffee	seeds	at	the	Royal	Agricultural	Station	Inthanon	in	Amphoe	Chom	Thong,	Chiang	Mai.	Representing	PTT	at	the	ceremony	was 
Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	President	&	CEO.	The	projects	strengthen	communities	through	self-sustenance	and	balanced	development	under	
the	Sufficiency	Economy	philosophy.	A	byproduct	is	that	PTT’s	Cafe	Amazon	will	be	receiving	premium	coffee	seeds	as	raw	materials	for 
its	consumers,	who	in	turn	play	a	role	in	promoting	Thai	farmers’	improved	quality	of	life.	In	short,	this	deal	represents	an	innovative	business 
approach	focusing	on	joint	development	work	with	communities	for	sustainable	mutual	benefits.

 Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Paesuwan,	Permanent	Secretary	of	Science	and	Technology,	on	behalf	of	the	National	Innovation	
Agency	(NIA),	conferred	this	year’s	Outstanding	Machinery	Technology	Award	on	PTT	Plc,	represented	by	Mr.	Vijit	Tangnoi,	PTT	Plc	Executive	
Vice	President,	PTT	Research	and	Technology	Institute	(PTT	RTI),	and	Mr.	Nirod	Akarapanjavit,	PTT	Plc	Vice	President,	Energy	Application 
Technique	and	Engine	Lab	the	other	day	at	the	BITEC	conference	center.	On	the	same	occasion,	the	permanent	secretary	awarded	this	
year’s	first	prize	on	machinery	for	energy	and	the	environment	to	Mr.	Nutthapong	Boriraksantikul,	a	PTT	RTI	researcher.	The	institute	had 
submitted	its	Colorful	PV	work	to	the	NIA-organized	IP	Innovation	and	Technology	Expo	2014	(IPITEx	2014).	
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สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว	โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ
มีคุณภำพ	ได้มำตรฐำน	และรำคำเป็นธรรม	เพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
Ensuring	long-term	energy	security	by	providing	sufficient	high-quality	energy	supply	at	fair	prices	to	
support	economic	growth.

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ด�ำเนินธุรกิจที่มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคม	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�ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์	สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี	และมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
Operating	profitable	business	that	leads	to	sustainable	growth	while	generating	optimum	returns.

สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัแก่ลกูค้ำ	โดยกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรทีม่คีณุภำพ 
ในระดบัมำตรฐำนสำกล	ด้วยรำคำเป็นธรรม
Emoting	customer	satisfaction	and	loyalty	by	delivering	world-class	quality	products	and	services	at	
fair	prices.

ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม	มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ	ควำมสัมพันธ์	และควำมร่วมมือที่ด ี
เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว
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.

สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท�ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง	ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต 
กำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำเพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร
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�ำกัด	(มหำชน)
ชั้น	24	อำคำร	1	เลขที่	555	ถนนวิภำวดีรังสิต	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	0	2537	3730
Website:	www.pttplc.com	 
E-mail:	corporatesecretary@pttplc.com

PTT GROUP VISION & MISSION  

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ด�ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนและปิโตรเคมีอย่ำงครบวงจร ในฐำนะเป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำต ิ
โดยมีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล 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:

ประเทศ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

จดหมำยข่ำวฉบับนี้พิมพ์บนกระดำษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย	Soy	Ink	หมึกพิมพ์จำกน�้ำมันถั่วเหลือง

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่	141/2552
ปจ.	สมุทรสำคร	74000

บริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติชั้นน�ำ
Thai Premier Multinational Energy Company:

Country

Shareholders

Community 
and

Society

CustomersBusiness
Partners

Employees

จดหมำยข่ำวส�ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญ ปตท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กรกฎำคม - กันยำยน 2557


