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Dear Shareholders,
This year’s first issue of PTT Bizway for shareholders features 

numerous pieces of good news which you will be informed of as 
usual.

As for the first quarter of 2015, there are several matters 
which I would like to share with you. The first one is about the great 
kindness of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and 
the great news for PTT staff to welcome the New Year. Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has graciously bestowed 
the name ‘Vidyasirimedhi’ for Rayong Advanced Institute of  
Science and Technology (RAIST). The name is not only in accord 
with the name of Kamnoetvidya Science Academy but also 
bodes well for the future prosperity of the Institute. The meaning of  
Vidyasirimedhi is an institute consisting of knowledgeable people 
who excel in science. In addition, Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn has graciously allowed the Institute to include her 
royal monogram namely ‘Sor.Thor.’ in its nameplate. As a result, 
in recognition of the gracious kindness of Her Royal Highness  
Princess Maha Chakri Sirindhorn towards the country’s education, 
PTT Group humbly offers the ownership of Vidyasirimedhi  
Institute and Kamnoetvidya Science Academy on the auspicious 
occasion of the 60th Birthday Anniversary of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Furthermore, aiming at treating all groups of stakeholders 
in a fair and equitable manner, PTT has launched PTT Group’s 
Wanarom Eco Zone Industries (PTT WEcoZi) which are located in 
an industrial estate whose outstanding features focus on using 
environmentally friendly technologies and fostering green energy 
innovations. In this connection, it has established an integrated 
strategy with an aim of striking a balance between the industries 
and the environment as well as the quality of life among people 
living in the community. The objectives are for them to coexist 
happily and grow together in a sustainable manner.

This year is PTT’s 37th anniversary. As the leader of PTT,  
I would like to reiterate that PTT continues to be committed to 
fulfilling the vision to become Thailand’s leading multinational 
energy corporation under the Technologically Advanced and  
Green National Oil Company (TAGNOC) strategy. PTT is  
confident that science, technology and knowledge base are 
very important tools in today’s modern world. Not only they will 
help strengthen Thailand’s energy security but will also drive  
the country’s growth with the overall technological level of  
standards on a par with that of international standards.

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น

PTT Bizway จดหมายข่าวส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญฉบับแรกของปีนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ มากมาย

ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันเช่นเคย

ส�าหรับไตรมาสแรกของปี 2558 มีหลายเรื่องที่ผมอยากร่วมแบ่งปันให้ทุกท่านทราบ  

เรื่องแรกเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดและเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ส�าหรับชาว ปตท. ก็คือ การที่ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารพีระราชทานชือ่สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะยอง 

(RAIST) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโรงเรียน “ก�าเนิดวิทย์” และเพื่อความเป็นสิริมงคลว่า “วิทยสิริเมธี” 

มีความหมายว่า สถาบันแห่งผู ้รู ้อันยอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  

“Vidyasirimedhi” และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อ 

สถาบัน ดังนั้น เพื่อแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมต่ีอวงการศกึษาไทย กลุม่ ปตท. จงึได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสถาบนั 

วิทยสิริเมธี และโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558

นอกจากนี้ ด้วยเจตนารมณ์ในการดูแลผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มอย่างสมดุล กลุ ่ม ปตท.  

ได้เปิดตัว “PTT WEcoZi” หรือ “นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท.” ซึ่งเป็นเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจพลังงานสีเขียว โดยก�าหนด

ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตชาวชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกับอย่างผาสุกและเติบโตไปด้วย

กันอย่างยั่งยืน

ปีนี้ ปตท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 แล้ว ในฐานะผู้น�า ปตท. ผมขอเน้นย�้าว่า ปตท. ยังคงมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ TAGNOC ซึ่ง ปตท. เชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้เป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างยิ่งต่อโลกในยุคปัจจุบัน 

และจะช่วยเสริมสร้างความมั่งคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมมาตรฐานสากล

Talk

CEO
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ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 2,834,732 
ล้านบาท ลดลง 7,676 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่มาจากราคา
ขายผลติภณัฑ์เฉลีย่ทีล่ดลงของกลุม่ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศตามราคา
น�้ามันดิบ ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจน�้ามัน และ 
ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) แม้จะได้รบั 
ผลกระทบจากราคาน�้ามันที่ลดลง แต่รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจ
ดังกล่าวยังปรับเพิ่มขึ้น เนือ่งจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ยังเติบโตต่อเนื่อง 
ในส่วนของกลุม่ธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่เพิม่ขึน้ตาม
ราคาผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอ้ีางองิ และการอ่อนค่าของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบั
เงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้น จากการที่โรงแยก
ก๊าซฯ หน่วยที่ 5 กลับมาด�าเนินการผลิตได้ตามปกติ แม้ว่าในไตรมาส 4  
ปี 2557 (Q4/2557) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะมีการปรับต้นทุนค่าซื้อ
ก๊าซฯ ย้อนหลัง ในปี 2557 ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน (EBITDA) ของ ปตท. และบริษัทย่อย  
อยู่ที่ 251,025 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22,484 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 

ในปี 2557 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมจ�านวน 2,942 
ล้านบาท ลดลง 23,414 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.8 สาเหตุหลักมาจาก
ผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ 
ลดลง โดยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของ Paraxylene  
(PX) และ Benzene ปรับลดลง ประกอบกับโรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อม 

In 2014, sales revenue of PTT and its subsidiaries was 
Baht 2,834,732 million, slightly decreasing by Baht 7,676 million  
or 0.3%, mainly from lower average product selling prices of  
international trading business in line with reference crude oil prices. 
Although the average product selling prices of oil business and PTT 
Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) were 
affected from lower oil prices, the sales revenue of these business 
groups still increased due to the continuous growth of sales volume. 
Nevertheless, the average product selling prices of gas business 
increased in relation to reference petrochemical prices and the 
Baht depreciation against US$. The sales volume also increased 
because PTT’s GSP Unit 5 has resumed its normal production.  
Although Natural Gas Business had retroactive adjustments of  
naturalgas feed costs in the fourth quarter of 2014 (Q4/2014), 
earnings before finance costs, income taxes, depreciation and 
amortization expenses, and other non-operating income and 
expenses (EBITDA) of PTT and its subsidiaries was Baht 251,025  
million, increasing by Bath 22,484 million or 9.8%.

In 2014, the share of net income from investments in as-
sociates was Baht 2,942 million, decreasing by Baht 23,414 million 
or 88.8% mainly from the performance of Aromatics 

ผลการดำาเนินงานปี 2557
เปรียบเทียบกับปี 2556

ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท ลดลง 37,296 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 40.1 จาก 93,091 ล้านบาท

Net income of PTT and its subsidiaries was 55,795 million in 2014,  

decreasing by Baht 37,296 million or 40.1%  

from Baht 93,091 million in 2013

Year ended 2014
compared with Year ended 2013
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ฉุกเฉินและปิดซ่อมบ�ารุงตามแผนงานในไตรมาส 3 ปี 2557 (Q3/2557) 
และ Q4/2557 ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด�าเนินงาน 
ดีขึ้น เนื่องจาก Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ขณะที่ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัร่วมในกลุม่ธรุกจิการกลัน่ลดลง โดยค่าการกลัน่ 
ทางบัญชี (Accounting GRM) ของโรงกลั่น (ไม่รวมหน่วยกลั่นของ 
PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 4.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 
2556 เหลือ 1.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557 โดยหลักเป็นผลจาก
ใน Q4/2557 มีขาดทุนจากสต็อกน�้ามันและขาดทุนจากการปรับมูลค่า 
สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด (NRV) ขณะที่ปีก่อนมีก�าไรจากสต็อก 
น�้ามัน เนื่องจากราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงตั้งแต่ Q3/2557 นอกจากนี้ 
ยังเป็นผลจากในปี 2557 โรงกลั่นน�้ามันในกลุ่ม ปตท. มีการปิดซ่อม 
บ�ารุงครั้งใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround)

ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 11,156 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่ขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 210 ล้านบาท  
โดยหลักเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 และภาษีเงินได้ จ�านวน 41,029 ล้าน
บาท ลดลง 6,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 จาก 47,649 ล้านบาท ในปี 
2556 อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม 
จ�านวน 36,707 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. รับรู้ขาดทุนจาก 
การด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ 
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจากราคาน�้ ามันที่ลดลง 
รวมจ�านวน 32,796 ล้านบาท นอกจากนี้ PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. 
ด�าเนินธุรกิจปาล์มน�้ามัน) รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ด�าเนนิงานจ�านวน 2,816 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อย 
มกี�าไรสทุธ ิ55,795 ล้านบาท ลดลง 37,296 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 40.1 
จาก 93,091 ล้านบาท ในปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 
รวมทั้งสิ้น 1,779,179 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 911,837 ล้านบาท และ 
มีส่วนของผู้ถือหุ้น 867,342 ล้านบาท

petrochemical associates decreased due to the decreases 
in spread margins of Paraxylene (PX) and Benzene. In addition,  
in third quarter of 2014 (Q3/2014) and Q4/2014, there were 
both planned and unplanned shutdowns of Aromatics plants.  
Nevertheless, the performance of Olefins petrochemical associates  
increased because spread margins of Olefins and derivatives  
increased in accordance with demand in the market. However, the 
performance of refining business associates decreased because 
Accounting GRM (excluding PTTGC’s refining unit) of refineries in 
PTT Group decreased from US$ 4.75 per barrel in 2013 to US$ 1.17 
per barrel in 2014. The main reasons were stock losses and inventory 
losses from NRV at the end of Q4/2014. Additionally, there were 
major turnaround in all refineries of PTT Group in 2014. 

PTT and its subsidiaries had gains on foreign exchange  
increased from Baht 210 million losses in 2013 to Baht 11,156 million  
gains in 2014. In addition, the corporate income taxes were 
Baht 41,209 million, decreasing by Baht 6,620 million or 13.9% 
from Baht 47,649 million in 2013. However, in 2014, there were 
losses from impairment of assets Baht 36,707 million because 
PTTEP recognized losses from impairment of assets from PTTEP 
Australasia and Mariana Oil Sands projects, due to the decrease 
in oil prices, totaling Baht 32,796 million. Furthermore, PTTGE,  
a subsidiary of PTT which operates palm business, recognized 
losses from impairment of operating assets amounting to 
Baht 2,816 million. Consequensely, net income of PTT and its  
subsidiaries was 55,795 million in 2014, decreasing by Baht 37,296 
million or 40.1% from Baht 93,091 million in 2013. 

As of December 31, 2014, PTT and its subsidiaries’ total  
assets were Baht 1,779,179 million. Total liabilities were Baht  
911,837 million, and total equity was Baht 867,342 million.

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) : Statements of Financial Position (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 Shareholders’  
Equity

31 ธันวาคม 2556
31 December 2013

31 ธันวาคม 2557
31 December 2014

1,805,039 1,779,179

1.4%

224,762

267,201

566,881

720,335

160,370

363,206

541,678

739,785

510,802

471,395

822,842

458,353

867,342

453,484
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โครงสร้างรายได้จากการขายของปี 2557 
Revenue for the year 2014 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการของปี 2557
Net Income for the year 2014

หมายเหตุ : สัดส่วนของรายได้ไม่รวมรายการระหว่างกัน Remark: Segmentation of revenues exclude elimination

2,834,732 ล้านบาท 
Million Baht

ธุรกิจน�้ามันและ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others

55,795 ล้านบาท 
Million Baht

ปตท.
PTT

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

ปตท.สผ.
PTTEP

   2554 2555 2556 2557

   2011  2012 2013  2014

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,428,126 2,793,833   2,842,408  2,834,732
Sales & Services Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 106,260 104,608  93,091 55,795
Net Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 37.24 36.59 32.52 19.33
Earnings per Share (Baht per Share)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 20.50 18.06 14.46 8.09
Return on Equity* (%)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม* (ร้อยละ) 4.38 3.74 3.33 1.96
Net Profit Margin* (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  8.08 6.90 5.41 3.11 
Return on Total Assets* (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00 13.00 13.00 11.00 
Dividend per Share (Baht per Share)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 194.57 211.43  238.88 244.22 
Book Value (Baht per Share)

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  318 332 286 324 
Share Price at the End of Period (Baht per Share)

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

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries
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พลังความรู้ พลังแห่งความยั่งยืน
Power of Knowledge Power of Sustainability

ในปี 2556 กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระยอง (RAIST Foundation) และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ระยอง (RASA Foundation) ด้วยเจตนาร่วมกันของ 5 บริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.ส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ�ากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยออยส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

(มหาชน) เพือ่สบืสานเจตนารมณ์ของกลุม่ ปตท. ทีเ่ชือ่มัน่ว่าวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจะน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย 

จึงเดินหน้าจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นน�าระดับประเทศและระดับโลก  

ด้วยเพราะตระหนักดีว่าการที่องค์กรหรือประเทศจะมีการเจริญยั่งยืน 

ได้นั้น ต้องมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เป็นรากฐานที่ส�าคัญ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่กลุ่ม ปตท.

เมือ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้พระราชทานนาม 

โรงเรยีนว่า “โรงเรยีนก�าเนดิวทิย์” อนัหมายถงึ “โรงเรยีนทีเ่ป็นแหล่งความรู”้  

และพระราชทานนามให้สถาบันอุดมศึกษาว่า “สถาบันวิทยสิริเมธี”  

อันหมายถึง “สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์” อีกทั้ง

พระราชทานพระราชานญุาตให้เชญิอกัษรพระนามาภไิธย “ส.ธ.” ประดบั

ทีป้่ายชือ่สถาบนัอกีด้วย สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(Vidyasirimedhi Institute: VI)  

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัย

ชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างบุคลากรที่ดีเลิศในระดับโลก และใช้องค์ความรู้ 

เพือ่ประโยชน์ในการขบัเคลือ่นพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ส�าหรบัโรงเรยีน

ก�าเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) เป็นสถาบัน

การศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ท�าหน้าทีป่พูืน้ฐานสูก่ารศกึษา

ต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าของโลกซึ่งสถาบันทั้งสองแห่งนี้ เปิดภาคการศึกษาแรกในปี 2558 

สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่

ต�าบลป่ายุบใน อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ดังนั้น 

เมื่อมีการสร้างองค์ความรู้จากสถาบันฯ นักศึกษาและนักวิจัยก็สามารถ

ฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ฝึกวิจัยแบบปฏิบัติจริง (Residential Research 

Location) กับภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ในระดับวิชาชีพควบคู่กันไป  

ซึ่งนอกจากจะสร้างความเจริญทางด้านการศึกษาให้จังหวัดแล้ว ยังก่อให้

เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับประเทศไทยโดยรวมด้วย

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นให้สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งมีความ

เป็นอิสระทางวิชาการอย่างแท้จริง ในระยะแรก จึงได้ให้การสนับสนุน 

ทนุ สถานที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์การเรยีนการสอน การท�าวจิยั และบคุลากร

ในการจัดตั้งผ่านการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ และมีปณิธานที่ชัดเจนว่า 

จะไม่แทรกแซงการบริหารจัดการใดๆ เพื่อให้การสรรหาและจัดการ

ระบบการศึกษาของสถาบันทั้งสองแห่งมีคุณภาพทัดเทียมกันกับสถาบัน 

การศึกษาชั้นน�าระดับโลก

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “คน”

และเป็นการเพิ่มต้นทุนการสร้างสังคมให้แก่ประเทศ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา

โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม

ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน

เป็นภาพอนาคตของการศึกษาไทยตามนโยบายการศึกษา

และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)

กลุ่ม ปตท. จึงมุ่งมั่นวางรากฐานในการสร้าง “คน”

โดยมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญ

เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น “สังคมอุดมปัญญา”

ต่อยอดการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

Education serves as a tool for developing quality of 

‘human’ life and helps lay foundation for the country’s 

social development. As a result, it is important 

for all sectors of society to promote education 

by placing emphasis on raising children to become good, 

capable, happy, and morally upright citizens, 

and also on using a diverse array of instructional 

media and materials suitable to learners. 

This represents the future prospects of Thai education 

in line with the country’s education policy 

and the National Education Plan (B.E. 2545-2559). 

As a result, PTT Group is determined to lay foundation 

for ‘human’ capital development with focus on science 

and technology as main tools. The objectives are to help 

make Thai society “a wisdom society” and to enhance 

the country’s competitiveness in the international arena.

Channel
Green
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In 2013, PTT Group established the Rayong Institute of  
Science & Technology (RIAST) Foundation as well as the Rayong 
Science Academy (RASA) Foundation. The establishment of the two 
foundations is attributable to a common intention shared by five 
companies of PTT Group, including PTT Public Company Limited, 
PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTT Global  
Chemical Public Company Limited, Thai Oil Public Company  
Limited, and IRPC Public Company Limited. They aim to translate 
the intention of PTT Group into reality. The Group believes that  
science and technology will bring about sustainability and a high 
quality of life among Thai people. As a result, they proceeded 
with the establishment of the leading educational institutes at 
both national and international levels. They fully recognize that  
sustainable growth of an organization or a country can only 
be achieved through scientific and technological progress  
as well as innovation. These factors serve as a solid foundation  
for sustainability.

PTT Group is deeply grateful for the great kindness of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn in graciously  
bestowing the name “Kamnoetvidya Science Academy” for 
the academy, whose meaning is “a school which is a source of  
knowledge”. As well, Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn has graciously bestowed the name “Vidyasirimedhi  
Institute” for the university-level institute, which means “an  
institute consisting of knowledgeable people who excel in science”. 
Furthermore, the latter institute has been graciously allowed to include 
her royal monogram namely ‘Sor.Thor.’ in its nameplate. 

Vidyasirimedhi Institute (VI) is a university-level institute in 
the fields of science and technology with focus on pioneering 
and cutting-edge research. It aims to produce graduates who 
excel in their field of endeavor on the international front and are 

able to put their knowledge base into use, particularly in national  
sustainable development.

On the other hand, Kamnoetvidya Science Academy (KVIS) 
is an educational institute for students at the upper-secondary 
level, with gifts in mathematics and science. The academy aims  
to provide the students with fundamental knowledge in  
mathematics, science and technology in preparation for further 
education at leading international universities. The two educational 
institutes opened for their first session in 2015.

Both the university-level institute and the science academy  
whose campus has a total area of about 900 rai are located 
in Tambon Pa Yup Nai, Wang Chan District, Rayong Province.  
They serve as a place for learning science and technology with 
world-class education standards. Importantly, thanks to the  
knowledge base created by the institutes, both students and  
researchers are capable of putting into practice what they have 
learned in the residential research setting in collaboration with  
the private sector that possesses the knowledge base at the  
professional level. The arrangements promote educational  
progress not only at the provincial level but also at the national 
level in general.

With firm intention to allow the two educational institutes 
to become technically independent in actual practice, PTT Group 
provided them with capital, location, equipment, instructional 
media and materials, research, as well as support personnel in 
the initial phase through the establishment of the foundations  
and their operations. PTT Group is determined to refrain from  
intervention or interference in any management. The objective is to 
raise the quality of the two institutes in relation to the selection and 
management of the educational systems to the level on a par with 
that of world-class educational institutes.



บทบาทของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Roles of shareholders in ensuring good corporate governance

Corporate governance (CG) good corporate governance  
means establishing a management structure and mechanism within  
the organisation to create relations between PTT’s Board of Directors,  
the management, staff and shareholders to serve the best interests of 
shareholders, taking into account the interests of all stakeholders. As a 
result, shareholders play a key role in ensuring the Company’s good  
corporate governance. This issue’s Smart CG Column features an  
example of PTT’s good practice guidelines concerning conduct towards 
shareholders in line with the principles of good corporate governance.

As owners of the Company, shareholders are entitled to attend 
shareholders’ meetings in order to determine the direction of the Company’s  
business operations through the Board of Directors whom shareholders 
have elected. The Board of Directors is responsible for carrying out duties  
and making decisions in relation to matters that have significant impacts  
on the Company. Shareholders’ meetings serve as an important platform  
for shareholders to exercise their rights. In this connection, PTT has always 
treated all shareholders in a fair and equitable manner. In case shareholders  
are unable to attend the meetings because of any inconvenience, 
they are entitled to appoint proxy holders to attend the meetings on 
their behalf.

Shareholders will receive adequate and complete information, 
notice of shareholders’ meeting, meeting agenda, as well as supporting 
documents well before the meeting, in order to allow shareholders  
sufficient time to study the information. In this connection, PTT has made 
available a wide range of channels such as phone numbers and website, 
through which shareholders could ask about any details related to the 
shareholders’ meeting.

At the shareholders’ meeting, all shareholders are entitled to 
participate in the meeting. Throughout the whole meeting, they are 
entitled to ask questions, express opinions to the meeting in line with 
the agenda and the proposed matters, and exercise their voting rights.  
In this connection, shareholders are entitled to vote separately on each 
agenda item. The voting methods and equipment used for adopting  
a resolution shall be transparent, convenient, efficient and efficientive  
so that the voting results could be shown quickly. Shareholders are  
entitled to be informed of the voting results in a timely manner.

In this connection, the Annual General Meeting of Shareholders 
2015 will be held on Thursday, 9 April 2015 at the Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre (BITEC) in Bangna. Shareholders who wish to 
attend the meeting are requested to bring a valid document to identify 
themselves before being admitted to the meeting. In case shareholders 
want to appoint proxy holders to attend the meeting on their behalf, 
they are requested to complete the proxy form that is sent together with 
the notice of the meeting. Shareholders should arrive at the venue of 
the meeting well before the meeting for registration and identification 
so that they are able to participate in the meeting as from the first item 
on the agenda.

Looking forward to meeting with you all at the forthcoming  
Annual General Meeting of Shareholders 2015.

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance: CG หมายถึง  
การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ส�าคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยรวม ผู ้ถือหุ ้นจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัท คอลัมน์ Smart CG ฉบับนี้ จึงขอยกตัวอย่างถึงแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท.  
ต่อผู้ถือหุ้นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีค่ะ

ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธใินฐานะเจ้าของบรษิทัเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู ้ถือหุ้นเลือกเข้ามา 
ท�าหน้าที ่หรอืตดัสนิใจเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้ 
จึงเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปตท. ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ตลอดมา ซึง่ถงึแม้ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด  
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ผูถ้อืหุน้จะได้รบัข้อมลู หนงัสอืเชญิประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 
และข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วนเพยีงพอล่วงหน้าก่อนการประชมุ เพือ่
ให้มรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณา โดย ปตท. ก�าหนดให้มช่ีองทางทีห่ลากหลาย  
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ เช่น หมายเลขโทรศพัท์  
เว็บไซต์ เป็นต้น 

ในการประชมุ ผูถ้อืหุน้ทกุคนย่อมมสีทิธเิข้าร่วมตลอดระยะเวลาการประชมุ 
มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่งทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการประชมุ โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที

ทัง้นี ้การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 จะจดัขึน้ ณ ศนูย์นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค บางนา ในวนัที ่9 เมษายนทีจ่ะถงึนี ้โดยท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์
จะเข้าร่วมการประชุมโปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม 
ให้พร้อม และในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมแทน  
ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นควรไปถึงสถานที่จัดการ
ประชุมก่อนเริ่มการประชุม เพื่อลงทะเบียนแสดงตนและเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่
วาระแรก

แล้วพบกันในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 นี้นะคะ
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CG
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PTT’s business operations after privatization subject to tighter regulation by state agencies & independent organizations than before privatization
การดำาเนินงานของ ปตท. หลังแปรรูปต้องอยู่ภายใต้การกำากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเข้มข้นมากกว่าก่อนแปรรูป

พลังงานไทย
ใครดูแล
Who look after 
THAILAND’S  
ENERGY?

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
ควบคุมการให้สัมปทาน 
การส�ารวจ การผลิต  
การเก็บรักษา การขนส่ง  
การขายและการจ�าหน่ายปิโตรเลียม
Department of Mineral Fuels 
oversees concession agreements 
related to petroleum exploration, 
production, storage, transportation,  
sale and distribution.

การทำาธุรกิจ

ปิโตรเลียม
อยู่ภายใต้ 

การกำากับดูแล 
ของภาครัฐอย่างใกล้ชิด

Petroleum industry is 
closely regulated by 

the state.

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
• ก�ากับกิจการไฟฟ้าและก�ากับก๊าซธรรมชาติ
  ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ (ยกเว้นโรงแยกก๊าซฯ 
  และ NGV)
• ออกประกาศก�าหนดประเภทใบอนุญาต 
  การประกอบกิจการพลังงาน (ไฟฟ้า/ก๊าซฯ)

Energy Regulatory Commission 
• regulates the electricity supply industry      
  and the natural gas industry under  
  the state policy framework (excluding 
  gas separation plants and natural 
  gas vehicles)
• issues announcements and licenses for
  energy business operations (electricity/gas).

กรมธุรกิจพลังงาน
• ก�าหนด ควบคุมและพัฒนามาตรฐาน
  คุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิง 
• ก�ากับดูแลการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง
• ควบคุมการส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิง
• ให้อนุญาตการวางระบบท่อขนส่งน�้ามัน
Department of Energy Business
• Establishes, controls and develops fuel 
  quality standards,
• Supervises and regulates fuel oil trading,
• Controls fuel oil reserves
• Gives approval for installing oil pipeline  
  systems.

สำานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
• ก�าหนดนโยบายโครงสร้าง
  ราคาพลังงาน
• ก�าหนดนโยบายพลังงานต่างๆ 
  เช่น นโยบายการส�ารองน�้ามัน
Energy Policy and Planning Office
• Formulates policies related to energy         
  price structure
• Formulates various energy policies   
  such as the oil reserve policy.

หน่วยงานที่กำากับดูแล ปตท. State Agencies that regulate PTT

ด้านการดำาเนินธุรกิจ Business Operations

ในฐานะ : ผู้ประกอบการกิจการพลังงาน  
As Energy Company

 ในฐานะ : บริษัท จ�ากัด (มหาชน) As Public Company Limited

ในฐานะ : รัฐวิสาหกิจ As State Enterprise

ด้านบริหารจัดการ Management



ปตท. ทูลเกล้าถวายรายงาน ผลการดำาเนินงาน
ศึกษาวิจัยและการฟื้นฟูสภาพป่าจังหวัดน่าน

PTT’s progress report on research findings and 
restoration of degraded forests in Nan Province

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานประชุม
วิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่าย 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน ในโอกาสนี้ คุณประเสริฐ สลิลอ�าไพ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ได้ทูลเกล้าถวาย
รายงานการด�าเนินงานของ ปตท. ซึ่งปลูกและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดน่าน  
ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลุ่มน�้าน่านตามโครงการ 
“เมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้า” ตั้งแต่ปี 2552 - 2557 รวมพื้นที่ 23,022 ไร่ ทั้งนี้  
ปตท. ได้ใช้หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อให้การปลูกและฟื้นฟูป่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ในปี 2557 สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จัดท�า
โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้าเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ (นาร่วมป่า) 
โดยมีสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่บ้านบวกหญ้า ต.ขุนน่าน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อาสาเข้าร่วมโครงการ 

“นาร่วมป่า” เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการจัดการพื้นที่

คุณณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน
ในพิธีรับมอบก๊าซธรรมชาติเหลว (ก๊าซแอลเอ็นจี) เที่ยวแรก ตามสัญญาระยะยาว
ระหว่าง บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท Qatar Liquefied Gas Company  
Limited (3) โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jabor Ali Al-Dosari เอกอัครราชทูต 
กาต้าร์ประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการ ปตท. 
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.  
Skh. Khalid Al- Thani ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั Qatar Liquefied Gas Company 
Limited (3) และผู้บริหารจากภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ สัญญาซื้อขาย 
ก๊าซธรรมชาตเิหลวดงักล่าวมอีาย ุ20 ปี ในปรมิาณการจดัส่ง 2 ล้านตนัต่อปี หรอืประมาณ 
280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการขยายศักยภาพของสถานีรับ-จ่ายก๊าซแอลเอ็นจี ให้สามารถรองรับ
การน�าเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over the opening ceremony of the 2nd Conference on ‘Conservation of Nan 
Forests’ at the Center for Learning and Academic Services of Chulalongkorn University, Nan Province. On this occasion, Mr. Prasert Salinla-Umpai, PTT Plc’s 
Executive Vice President in charge of Corporate Communication & Social Responsibility, humbly presented a progress report to Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on the implementation of PTT’s activities in relation to reforestation and restoration of degraded forests in Nan Province. PTT Plc has 
been collaborating with various parties since 2009 on conservation and restoration of degraded forests along the Nan River under a project called ‘With forests 
as water sources, Nan Province is pleasant to live’, which covers a total area of 23,022 rai. In this connection, PTT Plc has effectively and efficiently applied 
technical knowledge to the reforestation and restoration of degraded forests.

In 2014, the PTT Forestry Institute, Kasetsart University’s Faculty of Forestry, the Royal Initiative Project and Special Affairs Office, and the Royal Forest 
Department joined their hands in establishing a research project aiming at studying the patterns of integrated rehabilitation of degraded watershed areas (Na 
Ruam Pa or Rice Fields alongside Forests). Noteworthy was the fact that members of the Forest Protection Volunteers in Ban Buak Ya in Tambon Khun Nan, 
Chaloem Phra Kiat District, Nan Province, also participated in the project.

‘Na Ruam Pa’ introduces changes in agricultural land use from monoculture practice to another practice which focuses on quality land use  
management. Among others, this involves terrace farming which makes use of steps built into the steep hillsides, with the rice terraces to be filled with water. 
The terrace farming will increase yield despite smaller areas. Reservoirs are also built to store water for farming. In addition, parts of the available land are set 
aside for agroforestry and natural reforestation, aiming at restoring the ecological systems in the areas as well as promoting supplementary vocations to increase 
farmers’ income. As a result, farmers are able to make a living based on the ‘sufficiency economy’ philosophy. The research project is expected to bring about 
findings that could be used as a prototype for replication in other areas. The objectives are to restore degraded forests in Nan Province and to reduce forest 
encroachment. In 2015, PTT plans to replant trees on a total area of about 4,800 rai in Nan Province.

Minister of Energy H.E. Dr. Narongchai Akrasanee presided over the ceremony marking the delivery of the first cargo of Liquefied Natural Gas 
(LNG) under the long-term Sale and Purchase Agreement (SPA) between PTT Public Company Limited (PTT Plc) and Qatar Liquefied Gas Company Ltd 
(3) (Qatargas 3). The ceremony was also honored by the presence of Ambassador of the State of Qatar to Thailand H.E. Mr. Jabor Ali Al-Dosari, Chairman 
of PTT Plc’s Board of Directors Dr. Piyasawasdi Amaranant, PTT Plc’s President & CEO Dr. Pailin Chuchottaworn, Qatargas 3 chief executive officer Sheikh 
Khalid bin Khalifa al-Thani and high-ranking executives of state agencies. According to the Agreement, Qatargas 3 would deliver 2 million tons per  
annum, or approximately 280 million cubic feet per day, of LNG to PTT Plc for the next 20 years. The shipments will accommodate Thailand’s  
increasing demand for natural gas. In this connection, PTT LNG Co., Ltd. is in the process of expanding the capacity of its receiving terminal to be able 
to accommodate 10 million tons per annum. The expansion is expected to be completed in 2017.

ปตท. รับก๊าซแอลเอ็นจีตามสัญญาระยะยาว
เที่ยวแรกจากการ์ต้า

PTT receives first LNG shipment from Qatar under 
long-term sale and purchase agreement

เกษตรเชงิคณุภาพ ด้วยการปรบัพืน้ทีล่าดชนัให้เป็นนาน�า้ขงัแบบขัน้บนัได ซึง่จะช่วยเพิม่ผลผลติข้าวแต่ใช้พืน้ทีน้่อยลง จดัท�าแหล่งน�า้เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในการเกษตร 
พืน้ทีบ่างส่วนปลกูพชืในรปูแบบวนเกษตร และการปลกูป่าธรรมชาตเิพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของพืน้ที ่รวมทัง้สร้างอาชพีเสรมิเพือ่สร้างรายได้ให้ราษฎรสามารถด�ารงชวีติ
อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะน�าไปสู่การสรุปผลการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงต้นแบบ (Model) ในการพัฒนาขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อฟื้นฟูป่าของน่านให้กลับคืนมา และ
ช่วยลดปัญหาการบุกรุก ในปี 2558 นี้ ปตท. ได้ก�าหนดแผนการปลูกป่าในจังหวัดน่านอีก จ�านวน 4,800 ไร่
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เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูล ที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ 
ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ 
ในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการน�าข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์ ท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต 
จากทางบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดเจนด้วย

This document has been prepared based on the currently existing information deemed credible. Contents and opinions contained in this document have beenprepared 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.

ปตท. จับมือกองทัพบก ช่วยภัยแล้งทั้งประเทศ 
ในโครงการ 

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2558

PTT and Army join hands in 
2015 national program called ‘People 

and state collaborate in addressing droughts’

ปตท. เปิดตัว PTT WEcoZi 
ต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย

 PTT launches PTT WEcoZi, 
Thailand’s first prototype of eco zone 

industrial estate

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ปตท. ร่วมแถลงข่าวและมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
ช่วยภัยแล้ง” ประจ�าปี 2558 จ�านวน 5,600,000 บาท ให้แก่ พลเอก อุดมเดช  
สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ให้การ
สนับสนุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับบรรทุกน�้าและพาหนะก�าลังพลของโครงการฯ  
รวมทั้งค ่าใช ้จ ่ายในการอ�านวยการและการด�าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดโครงการฯ เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาว
ไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซ�้าซากในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 66 ล้านบาท  
จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ ปตท. นอกเหนือไปจากการจัดหาและส�ารอง 
ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ปตท. เป็นประธานในพธิเีปิดนเิวศอตุสาหกรรมวนารมย์ กลุม่ ปตท. หรอื  
PTT WEcoZi ณ พื้นที่นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  
ภายในงาน คุณภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ  
ดร.วรีะพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว่้าการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกยีรติ 
ร่วมเปิดอาคารส�านักงานสีเขียว โรงผลิตน�้าอุตสาหกรรม และศูนย์เรียนรู้ 
ป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. ด้วย

Dr. Pailin Chuchottaworn, President & CEO of PTT, recently  
presided over a press conference at the Royal Thai Armed Forces  

Dr. Pailin Chuchottaworn, PTT Plc’s President & CEO, recently  
presided over a ceremony marking the opening of PTT Group’s  
Wanarom Eco Zone Industries (PTT WEcoZI) in the area of Wanarom 
Eco Zone in Asia Industrial Estate. At the ceremony, Vice Governor of 
Rayong Province Mr. Pinyo Prakobpol and the Indusrial Estate  
Authority of Thailand (IEAT) Governor Dr. Veerapong Chaiperm jointly 
participated in the opening of the Green Office, an industrial water 
plant, and the learning center of PTT Group’s Rayong Wanarom  
Eco-Friendly Forest.

Headquarters and gave Army commander Gen Udomdej Sitabutr a donation worth 5.6 million baht in support of the 2015 national program 
called ‘People and state collaborate in addressing droughts’. In this connection, PTT gave support in the form of gasoline for trucks to  
carry water tanks and vehicles used in the drought program. It also paid for the related operating and administrative expenses throughout  
the duration of the program. The support was aimed at providing relief for drought-affected people, particularly farmers who were victims of 
recurrent droughts in many parts of the country.

PTT has been giving its support to the ‘People and state collaborate in addressing droughts’ program since 1999. The total support so 
far amounts to 66 million baht. The contributions represent one of PTT’s key missions, apart from securing and making available oil and gas 
reserves for the country’s energy security.
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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 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.

PTT GROUP VISION & MISSION 

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
ชั้น 24 อาคาร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2537 3730
Website: www.pttplc.com 
E-mail: corporatesecretary@pttplc.com จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย Soy Ink หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

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:

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า
Thai Premier Multinational Energy Company:

ประเทศ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

Country

Shareholders

Community 
and

Society

CustomersBusiness
Partners

Employees

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000


