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Dear Shareholders,
On behalf of PTT, I would like to express my sincere  

appreciation to all of you for your strong interest in participating 
the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting 
was a great success. This year, we were honored to welcome over 
2,000 shareholders who attended the meeting themselves as well 
as more than 3,000 proxy holders. The opinions and suggestions 
given by all of you at the meeting are important and reflect the 
business performance. PTT will take them into consideration and 
adopt them for further development of organizational potential.

On 18 May 2015, Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn graciously presided over the opening ceremony of The 
Metro Forest Project which reflected the “PTT Green in the City” 
image. The project is developed on PTT’s total land area of over  
12 rai on Sukhaphiban 2 Road, Khet Prawet. The objectives are to  
increase green spaces for city dwellers and to promote  
afforestation as the green symbolism for Bangkokians. The project 
is an offshoot of the knowledge base created from the one-
million-rai afforestation. Members of the general public can 
watch the forest from a sky walk and the observation tower which 
serves as the prototype of an innovation in energy-efficient and 
environmentally-friendly buildings. The project represents part of 

the Company’s efforts and move towards energy leadership in 
line with PTT’s Green Roadmap.

Moreover, PTT Group is one of organizations providing 
humanitarian assistance to Nepal earthquake victims, under the 
name of PTT Volunteer club, by donating cash and disaster relief 
packages. It also mobilizes support from business alliances, trading 
partners and customers through activities organized at PTT service 
stations. In particular, holders of PTT Blue Card are also invited 
to help Nepal earthquake victims. For every 100 points earned  
by cardholders, PTT will pay Baht 20 to the Sustainable Energy 
Foundation which will, in turn, forward the donation to the victims. 
We are confident that the help and donations from all donors will 
help encourage Nepal disaster victims to get back on their feet 
and resume their lives.

We do believe that PTT Group’s determination to  
achieve high performance has enabled all of you to recognize  
a sustainable future. Several things have already been turned into 
reality and PTT Group is determined to keep on implementing  
the established plans and strategies which are guided by the 
considerable knowledge power, aiming at preserving our planet 
earth and making it more sustainable.

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของ ปตท. ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น 

ประจ�าปี 2558 ซึ่งส�าเร็จไปด้วยดี ปีนี้ ปตท. ได้ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองกว่า 2,000 

ท่าน และรับมอบฉันทะกว่า 3,000 ท่าน โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านนับเป็นสิ่งส�าคัญ 

ซึ่งสะท้อนการด�าเนินงาน ซึ่ง ปตท. จะน�ามาพิจารณาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่อไป

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในกรุง  

ซึ่งเป็นป่าแห่งแรกของ ปตท. ที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็น “PTT Green in the City” โดยเป็นการ

พัฒนาพื้นที่ของ ปตท. กว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง  

และปลูกป่าเชิงสัญลักษณ์ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร โดยต่อยอดมาจากองค์ความรู้เรื่องการปลูกป่า  

1 ล้านไร่ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถชมป่าได้จาก Sky Walk & Observation Tower และเป็นต้นแบบ

นวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่การเป็น

ผู้น�าองค์กรพลังงานบนวิถีสีเขียว “Green Roadmap” ของ ปตท. 

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งแรงพลังสู้ภัยพิบัติแก่ชาวเนปาล  

ในนาม “ชมรมพลังไทย ใจอาสา” โดยบริจาคเงิน ถุงยังชีพ และระดมความช่วยเหลือจากพันธมิตร  

คู่ค้า และลูกค้า ผ่านกิจกรรมในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. โดยเชิญชวนสมาชิกพีทีทีบลูการ์ด (PTT Blue 

Card) ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งคะแนน Blue Point ทุก 100 คะแนนของสมาชิก ปตท. จะส่งมอบเงินจ�านวน 20 บาทให้กับมูลนิธิ 

พลังที่ยั่งยืน เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเราเชื่อว่า น�้าใจของทุกท่านที่แบ่งปันให้จะเป็นก�าลังใจให้ชาวเนปาลลุกขึ้นสู้ต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานของกลุ่ม ปตท. เชื่อว่าจะท�าให้ทุกท่านมองเห็นความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งหลายๆ สิ่งได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และ 

กลุ่ม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นที่จะท�าต่อไปด้วยพลังความรู้อันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยถนอมโลกให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นครับ

Talk

CEO
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ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (Q1/2558) ปตท. และบริษัทย่อย 

มีรายได้จากการขายจ�านวน 515,583 ล้านบาท ลดลง 168,718  

ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 (Q1/2557) มีสาเหตุ

มาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับลดลงตามราคาน�้ามันดิบที่ใช้อ้างอิง 

ส่งผลให้เกือบทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้จากการขายลดลง โดยลดลงมาก 

ในกลุม่ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศและกลุม่ธรุกจิการกลัน่ เป็นผลมาจาก 

ปัจจัยด้านราคาอ้างอิงในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันดิบ 

ทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปลายปี 2557 ในส่วนผลการด�าเนนิงานของธรุกจิ

ก๊าซลดลงจากการปรับตัวลดลงของราคาน�้ามันเตาและราคาปิโตรเคมี 

ที่ใช้อ้างอิงตามสูตรราคา ท�าให้ราคาขายเฉลี่ยลดลงทั้งก๊าซธรรมชาติ 

และผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ

การกลั่นผลการด�าเนินงานดีขึ้นจากค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting  

GRM) ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าในไตรมาสนี้ยังคงมีผลขาดทุนจากสต็อก

น�้ามันสุทธิกับการกลับรายการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด 

(NRV) ประกอบกับเมื่อ Q1/2557 มีโรงกลั่นบางแห่งหยุดผลิตจาก 

การปิดซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround) ส�าหรบักลุม่

ธุรกิจปิโตรเคมียังมีผลการด�าเนินงานลดลงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ 

ที่ราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลง เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ที่ผลการด�าเนินงาน

In the first quarter of 2015 (Q1/2015), sales revenue of PTT 

and its subsidiaries was Baht 515,583 million, decreasing by Baht 

168,718 million or 24.7% from the first quarter of 2014 (Q1/2014). 

The main reason was the lower average selling prices following  

a drop in reference crude oil prices resulting in a reduction in  

sales revenue from almost all businesses, especially international 

trading and refining business mainly due to lower reference  

product prices following a continuous decline of crude oil prices 

since late 2014. Performance of Gas Business, decreased as 

lower fuel oil and reference petrochemical product prices, led to  

a decline in average selling prices of natural gas and products of 

Gas Separation Plants (GSP). However, refining business in Q1/2015 

had better performance from higher accounting GRM; although, 

there were stock losses net of net realizable value (NRV) reversal. 

Moreover, there were major turnarounds of refineries in Q1/2014. 

Petrochemical business had lower performance mainly from Olefins 

as product prices decreased. In addition, PTTEP’s performance 

weakened from lower average selling prices despite the increase 

ผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ�านวน 515,583 ล้านบาท ลดลง 168,718 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.7 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 (Q1/2557)

Sales revenue of PTT and its subsidiaries was Baht 515,583 million, decreasing by Baht 168,718 million 

or 24.7% from the first quarter of 2014 (Q1/2014)

First quarter of 2015 
compared with first quarter of 2014
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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 2557
31 December 2014

31 มีนาคม 2558
31 March 2015

ลดลงจากราคาขายเฉลี่ยลดลง แม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 

ใน Q1/2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน  

ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น 

และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน (EBITDA) จ�านวน 71,739 

ล้านบาท ลดลง 6,987 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9

ใน Q1/2558 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าจ�านวน 1,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 698 ล้านบาท จาก 1,193  

ล้านบาท ใน Q1/2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

ของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่น จากการที่ในไตรมาสนี้โรงกลั่น 

กลับมาด�าเนินการผลิตได้ตามปกติ หลังจากที่ Q1/2557 มี Major  

Turnaround ส่งผลให้ใน Q1/2558 มีปริมาณผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน

ปรับเพิ่มขึ้น

ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1,941 

ล้านบาท ลดลง 2,144 ล้านบาท จาก 4,085 ล้านบาท ใน Q1/2557  

โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 

การรบัและจ่ายช�าระเงนิจากลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า สกลุเงนิต่างประเทศ 

(Realized Gain) นอกจากนี ้ปตท.สผ. มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน Q1/2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ 

3,451 ล้านบาท ลดลง 10,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.7 จาก 13,650 

ล้านบาท ใน Q1/2557 โดยหลกัมาจาก ปตท.สผ. ทีม่ภีาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม

ลดลง ตามก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง ส่งผลให้ใน Q1/2558 ปตท. 

และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 22,584 ล้านบาท ลดลง 5,954 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 20.9 จาก 28,538 ล้านบาท ใน Q1/2557 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 

รวมทั้งสิ้น 2,244,957 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,166,627 ล้านบาท และ 

มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,078,330 ล้านบาท

in sales volume. Hence, Earnings before interest, taxes, depreciation 

and amortization (excluding other non-operating incomes and 

expenses) (EBITDA) of PTT and subsidiaries in Q1/2015 was Baht 

71,739 million, decreasing by Baht 6,987 million or 8.9%. 

In Q1/2015, the share of net income from investments in 

associates and joint ventures was Baht 1,891 million, increased  

by Baht 698 million from Baht 1,193 million in Q1/2014. The main 

reason was better performance of refining business associates  

from higher utilization and sales volume as the refinery had resumed 

its normal operation after a major turnaround in Q1/2014.

PTT and its subsidiaries had gains on foreign exchange  

Baht 1,941 million decreased by Baht 2,144 million from Baht  

4,085 million in Q1/2014, mostly resulted from the drop of gains on 

foreign exchange of PTT’s realized gain from accounts receivable 

and payable. In addition, PTTEP had more loss from foreign  

exchange. However, the corporate income taxes were Baht 3,451 

million, decreasing by Baht 10,199 million or 74.7% from Baht 13,650 

million in Q1/2014, mainly from a drop in PTTEP’s petroleum income  

tax expenses due to a reduction in net petroleum income.  

Consequensely, net income of PTT and its subsidiaries was 22,584 

million in Q1/2015, decreasing by Baht 5,954 million or 20.9%  

from Baht 28,538 million in Q1/2014.

As of 31 March 2015, PTT and its subsidiaries’ total assets 

were Baht 2,244,957 million. Total liabilities were Baht 1,166,627 

million, and total equity was Baht 1,078,330 million.

2,250,455 2,244,957

0.2%

351,572

349,725

439,361

1,104,299

316,757

387,484

441,067

1,105,147

498,761

697,000

1,054,694

478,537

1,078,330

688,090
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โครงสร้างรายได้จากการขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
Revenue for Q1/2015

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558
Net Income for Q1/2015

515,583 
ล้านบาท/Million Baht

ธุรกิจน�้ามันและธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจการกลั่น
Refining

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

อื่นๆ
Others

22,584 
ล้านบาท/Million Baht

ปตท.
PTT

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

ปตท.สผ.
PTTEP

   2555 2556 2557 Q1/2558

   2012 2013  2014 Q1/2015

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,793,833 2,842,408  2,834,732 515,583
Sales & Services Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 104,608  93,091 55,795 22,584
Net Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 36.59 32.52 19.33 7.89
Earnings per Share (Baht per Share)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 18.05 14.46 8.58 7.48
Return on Equity* (%)

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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  6.91 5.42 2.89 2.62 
Return on Total Assets* (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00 13.00 11.00 N/A 
Dividend per Share (Baht per Share)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 211.43  238.88 253.49 245.46 
Book Value (Baht per Share)

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  332  286 324 323 
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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“โครงการป่าในกรุง” 
อีกหนึ่งเส้นทางสู่ความยั่งยืน
“The Metro - Forest Project”
another pathway to sustainability

โครงการป่าในกรุง ได้ต่อยอดจากความส�าเร็จโครงการปลูกป่า 
ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรง 
ครองราชย์ปีที่ 50 ทั่วประเทศ 1 ล้านไร่ โดยการสร้างป่าธรรมชาติ  
บนเนื้อที่ 12 ไร่ ณ ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
นับได้ว่าเป็นป่าผืนแรกของ ปตท. ที่ท�าหน้าที่เป็นปอดแห่งใหม่ให้กับ 
คนกรุงเทพฯ โดยการประยุกต์น�าแนวคิดการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน
ตามแนวทฤษฎีของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ในการเติมเต็ม
พื้นที่ป่าที่มีความใกล้เคียงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร 

ในโครงการป่าในกรุง แบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่
อเนกประสงค์ 15% และแหล่งน�า้ 10% ส�าหรบัการปลกูป่า ได้รวบรวมพนัธุไ์ม้ 
ดัง้เดมิของกรงุเทพฯ และการจ�าลองสงัคมพชืแบบต่างๆ ซึง่ประกอบด้วย
พันธุ์ไม้กว่า 250 ชนิด ปลูกขึ้นหนาแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ การเข้าชม 
พืน้ทีป่่าออกแบบให้รบกวนผนืป่าน้อยทีส่ดุ โดยสร้างเส้นทางชมเรอืนยอด  
เชื่อมต่อกับหอชมป่า ที่ให้มุมมองผ่านเรือนยอดต้นไม้ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ทีจ่ะให้ความรู ้และความสร้างความประทบัใจแก่
ผูม้าเยอืนไปพร้อมกนั รวมทัง้มกีารประยกุต์ใช้นวตักรรมด้านการประหยดั
พลังงานเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม (LEED) ภายในอาคารจดัแสดงนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดสภาพแวดล้อมของเมืองกรุง 
เมลด็พนัธุไ์ม้และสภาพป่าดัง้เดมิของกรงุเทพฯ และเรือ่งราวของโครงการ
ป่าในกรุง ผ่านรูปแบบการน�าเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นอีกหนึ่ง
ศูนย์กลางองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าของ ปตท. อีกด้วย 

สอดคล้องกบัวถิสีูค่วามยัง่ยนืตามแนวทางหลกัสากลของ WBCSD 
VISION 2050 ที่ได้ก�าหนดให้หัวข้อ ป่าไม้ (Forest) เป็นหนึ่งองค์ประกอบ
ส�าคัญในการมุ่งไปสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน บนพื้นฐานของการฟื้นฟู
จดัการทรพัยากรป่าไม้อย่างมปีระสทิธภิาพ “โครงการป่าในกรงุ” จงึนบัว่า
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืนของคนไทย

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม ปตท. 

ในการสร้างผืนป่า เพื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ 

ทรงพระราชทานชื่อ “โครงการป่าในกรุง”

PTT Group takes another great pride in growing 
a forest for eductional purposes in honor of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn on the auspicious occasion of 
HRH Princess’ Fifth Cycle Birthday Anniversary 
on 2 April 2015. PTT Group also humbly expresses 
its profound gratitude to HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn for graciously giving the prestigious 
name “The Metro - Forest Project”.

Channel
Green



7Bizway

The Metro - Forest project is an offshoot of the  
successful one-million rai reforestation project in honor of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the auspicious  
occasion of the 50th Anniversary Celebrations of His Majesty the 
King’s Accession to the Throne. The objective of the new project 
is to grow a natural forest on an area of 12 rai on Sukhaphiban 2  
Road, Khet Prawet, Bangkok. Serving as new lungs for dwellers 
of Bangkok, it could be considered as PTT Group’s first forest plot 
in an urban area. In growing the forest, PTT Group has adopted  
Dr. Akira Miyawaki’s method of growing environmentally-friendly 
and sustainable forests. Emphasis is placed on ensuring that the 
forest to be grown is as close as possible to the indigenous forest 
in Bangkok.

Of the project’s total area, 75% is allocated for forest,  
15% for various purposes, and the remaining 10% for water  
resource. As part of the effort to grow the forest, over 250 native 
plant species of Bangkok have been collected. A nature-like 
dense forest consisting of models of different plant communities  
using the native plants is being grown. Importantly, in designing  
the treetop walkway that is linked to an observation tower,  
a lot of effort goes into ensuring that the forest will be least  
disturbed by visitors. To gain exhilarating experience that gives 
both knowledge and impression, visitors could observe the plant 
communities through forest canopies from the treetop walkway.  
The project also demonstrates the use of energy-saving  

innovations in creating a prototype of an energy-efficient and 
environmentally-friendly building in line with the standards of the 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Inside the 
building, on-going is an exhibition in honor of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn as Royal Conservationist. Making 
use of numerous interesting illustrations, the exhibition features 
the state of the urban environment, plant seeds and the state of 
indigenous forests in Bangkok as well as the history of the project. 
The exhibition also serves as a center for PTT Group’s knowledge 
base on afforestation.

Noteworthy is the fact that the project is created in line 
with the Vision 2050 developed by the World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD), which includes the forest  
issue as one of key elements to be addressed in the move toward 
a sustainable future. Based on the efficient restoration of forest 
resources, the Metro - Forest project represents one of PTT Group’s 
projects aiming at creating a good environment for Thai people’s 
sustainable future.



การดูแลลูกค้าและผู้บริโภค
Looking after customers and consumers

We believe that all shareholders are customers of PTT’s 
products. As a result, this issue of Smart CG would like to share with 
you the principles adopted by PTT in looking after its customers 
and consumers. “Customers and consumers” are key stakeholders 
who have significant impacts on the determination of the direction  
of PTT’s businesses. It is PTT’s main mission to satisfy and create 
strong bonds with customers and consumers through the offer of 
products and services with qualities on a par with international 
standards, at fair prices. In this connection, PTT is committed to 
developing products and services of increasingly higher quality in 
a continuous manner, aiming at meeting the needs of customers 
and consumers. In particular, in establishing prices for its products,  
PTT ensures that the prices are appropriate in line with the prevailing 
situation. Importantly, it always refrains from taking any advantage 
of customers and consumers, taking into consideration the Consumer 
Protection Act, the Competition Act, the Code of Ethics related to the 
treatment of customers and consumers in line with PTT’s principles of 
good corporate governance.

Apart from developing high quality products and services,  
PTT places strong emphasis on disclosure of the related information, 
ensuring that it is correct, adequate and useful for customers and  
consumers to make their decisions. It refrains from intentionally  
concealing relevant information or cheating or providing customers  
and consumers with misleading representations on qualities of  
products and services. Moreover, it makes available detailed survey 
and research findings to substantiate advertising claims.

All staff of PTT are well aware of their responsibility for looking 
after customers and consumers and for developing safety measures. 
This is because PTT is fully committed to social responsibility in relation 
to quality, safety, as well as environmental and occupational health,  
on a continuous basis. In this connection, PTT ensures that all its  
products carry warning labels and product descriptions and that the  
safety of its business establishments is regularly checked. As well, it  
requires staff to participate in the campaigns and trainings related  
to safety requirements and procedures, to which they strictly adhere 
in a continuous manner. Moreover, it is PTT’s policy to be responsible 
for accidents caused by its products and services, provided that they  
are properly used. It has also put in place channels including PTT’s 
website and PTT Contact Center, through which customers and  
consumers could file their complaints about problems encountered 
in using products or about inappropriate services. The objectives are  
not only to enable PTT to prevent and address the problems  
appropriately in a timely manner, but also to use the information to 
improve and develop further its products and services.

เชือ่ว่าท่านผูถ้อืหุน้ทกุท่านต้องเป็นลกูค้าของผลติภณัฑ์ ปตท. อยูอ่ย่าง
แน่นอน Smart CG ฉบับนี้ จึงขอเล่าถึงหลักในการดูแลลูกค้าและผู้บริโภค
ของ ปตท. ค่ะ “ลูกค้าและผู้บริโภค” นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญที่มีผลต่อ 
การก�าหนดทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของ ปตท. ดงันัน้ ปตท. จงึมพีนัธกจิส�าคญัใน 
การสร้างความพงึพอใจและความผกูพนัต่อลกูค้าและผูบ้รโิภค ผ่านการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม  
โดยพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยไม่กระท�าการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ตลอดจรรยาบรรณว่าด้วย
การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

นอกจากการพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิารแล้ว สิง่ส�าคญัอกีประการ 
คือ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์
ส�าหรับการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือ
หลอกลวง หรือท�าให้ลูกค้าและผู้บริโภคหลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ 
ทีไ่ม่เป็นความจรงิ รวมทัง้ต้องมผีลส�ารวจหรอืผลวจิยั เพือ่สนบัสนนุการโฆษณา
อย่างละเอียด

พนักงาน ปตท. ทุกคนจึงต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลลูกค้าและ 
ผูบ้รโิภค ซึง่รวมถงึการพฒันาด้านความปลอดภยั เนือ่งจาก ปตท. มคีวามมุง่มัน่ 
ในการมีส ่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปตท. จึงก�าหนด 
ให้มีป้ายเตือนภัยหรือเอกสารก�ากับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยใน 
สถานประกอบการ ก�าหนดให้พนกังานร่วมรณรงค์และอบรมเรือ่งความปลอดภยั 
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ยังมีนโยบายรับผิดชอบ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าหรือผู้บริโภคจากการใช้สินค้าหรือบริการจาก ปตท.  
หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าและผู ้บริโภค
สามารถแจ้งถึงปัญหาของการน�าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม  
ผ่านทางเว็บไซต์ ปตท. หรือ PTT Contact Center เพื่อที่ ปตท. จะได้ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน�าข้อมูล 
ดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะ

Smart
CG
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Corner

มีคุณค่ามากกว่า
เป็นแค่เชื้อเพลิง 

จริงหรือ?
Is it true  

that LPG is more  
than just a fuel?

LPG

จะหุงข้าวด้วย หม้อหุงข้าว
ขนาด 1 ลิตร ได้ 

จะเติมรถยนต์ 
ซึ่งได้ระยะทางไปกลับ

LPG cylinders are used as fuel,
•	They	could	cook	7,000	pots	of	rice	based	on		
	 the	one-liter	rice	cooker,	or
•	Car	using	them	as	fuel	can	travel	round-trip		
	 from	Bangkok	to	Songkhla.

if used as petrochemical feedstock,  
the following could be produced:
•	200	shirts,
•	690	CDs,
•	One	pair	of	motorcycle	tires,
•	6-inch	black	water	pipe	(12	meters	in	length),
•	One	wood	and	vinyl	door,
•	Two	9-cubic	foot	refrigerators,
•	143	1.5-liter	water	bottles.	

ใช้เป็น เชื้อเพลิง

On	the	other	hand,	 if	 it	 is	used	as petro 
chemical	 feedstock,	 it	will	serve	as	raw		
material	 for	downstream	 industries	 that		
produce	 products for daily use.	Not	only		
the	products	 last	 long	 time	and	could		
be	used	 repeatedly	but	 they	are	also		
durable and can be used endlessly.		
Importantly,	they	can	be	recycled over and 
over again.

แต่ถ้าน�ามาใช้เป็น	วตัถดุบิตัง้ต้นผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี  
ซึ่ ง เ ป ็ นพื้ น ฐ านของอุ ต ส าหกร รม ต่อ เนื่ อ ง		
ก็จะสามารถผลิตเป็น	 ข้าวของเครื่องใช้อ�านวย 
ความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งข้าวของเหล่านี้		
ใช้งานได้เป็นเวลานาน ใช้ได้หลายครั้ง คงทนถาวร 
ใช้ไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ และยังแปรรูปน�ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีกด้วย

  หากน�ามาใช้ 

เป็นเพียงแคเ่ชื้อเพลิง  
นับวันก็มีแตจ่ะหมดไป 
เพียงอย่างเดียว

If LPG is used only  
as a fuel, it’s only  
a matter of time  
when it runs out.

LPG

ไม่ใช่เล่นเลยนะนี่ แล้วข้าวของเหล่านี้คงทนใช้งานได้เป็นเวลานาน ใช้ ได้ซ�้าๆ แถมยังน�าไปแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้ ใหม่ได้อีกด้วย
Very cool	 indeed!	Not	only	these	products	last	long	time	&	could	be	used	repeatedly	but	they	are	also	durable	&	can	be		
used	endlessly.	Importantly,	they	can	be	recycled	over	and	over	again.

หรือ

กรุงเทพฯ

ถึง

สงขลา

เสื้อ 200 ตัว

ท่อนำ้าแบบสีดำา 
ขนาด 6 นิ้ว  

ยาว 12 เมตร

ยางมอเตอร์ไซค์ 
2 เส้น

ตู้เย็น 
ขนาด 9 คิว 

 2 ตู้

CD 690 แผ่น

ขวดนำ้าใส 
ขนาด 1.5 ลิตร 

 143 ขวด

ประตูไม้ไวนิล 
1 บาน

ลองคิดเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ ว่า
ขนาดถังละ 48 กก. จ�านวน 2 ถังLPG

For easy comparison, 
 if two 48-kg

ก๊าซ

7,000
หม้อ

ใช้เป็น วัตถุดิบปิโตรเคมี จะได้ของทั้งหมดที่ประกอบด้วย



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทอดพระเนตรกิจการและการดำาเนินงานของสถาบันต่างๆ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียง ประเทศญี่ปุ่น

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn observes 
activities of Japan’s well-known and old institutes 

for advanced science and technology

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ประเทศญุี่ปุ่น เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทอดพระเนตรกิจการและ
การด�าเนินงานของสถาบันต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีอกนิาวะ สถาบนัวทิยาการ
ร่วมวัสดุกับเซลล์ มหาวิทยาลัยเกียวโต สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว วิทยาเขต 
โอโอกายามะ และคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัโตเกยีว ตามค�ากราบบงัคมทลูเชญิ
ของมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง กลุ่ม ปตท. โดย ดร.ปิยสวัสดิ์  
อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ ปตท.  
ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการบริหารการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และศาสตราจารย์จ�ารัส  
ลิม้ตระกลู กรรมการคณะกรรมการบรหิารการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาและโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  
ในการนี ้ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ปตท. กราบบังคมทูลแนะน�าโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ว่า  
กลุ ่ม ปตท. ตระหนักถึงการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางทรัพยากร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิด 
การประชมุหญ้าแฝกนานาชาต ิครัง้ที ่6 ณ มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีานงั  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้พระราชทานรางวัล “The King of Thailand 
Vetiver Awards” จัดขึ้นโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน กปร. และองค์กรหญ้าแฝก
นานาชาติ เพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้หญ้าแฝกในสาขาต่างๆ โดย ปตท.
ได้รบัพระราชทานรางวลัด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน ประเภทการบรรเทาภยัพบิตัิ
หรือการปกป้องสภาพแวดล้อม โดย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อ�านวยการ มูลนิธิ
พลังที่ยั่งยืน และรางวัลด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น ประเภท
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนายประเสริฐ สลิลอ�าไพ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาท 
รับพระราชทานรางวัล ตามล�าดับ

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn paid an official visit to Japan from 18 to 25 April 2015 to carry out royal duties and observe activities 
and operations of various institutes for advanced science and technology, such as the Okina Institute of Science & Tecnology Graduate University, the Institute  
for Integrated Cell-Material Science (iCeMS) of Kyoto University, the Tokyo Institute of Technology (Ookayama Campus), and the School of Science, the University of 
Tokyo, at the humble invitation of PTT Group’s Rayong Institute of Science and Technology Foundation. During the royal visit, those who humbly extended their  
welcome to Her Royal Highness Princess included PTT Chairman Dr. Piyasvasti Amranand, PTT Director Mr. Areepong Bhoocha-oom, PTT Chief Executive Officer  
and President Dr. Pailin Chuchottaworn, Chairman of Executive Committee on Establishment of PTT Group’s Institute for Higher Education and Science School  
(Eastern Region) Dr. Prajya Phinyawat, and Member of Executive Committee on Establishment of PTT Group’s Institute for Higher Education and Science School 
(Eastern Region) Dr. Jumras Limtrakul.

In this connection, PTT Chief Executive Officer and President Dr. Pailin Chuchottaworn humbly introduced Kamnoetvidya Science Academy and  
Vidyasirimedhi Institute, indicating that PTT Group recognized the importance of education in mathematics, science and technology, to the country’s energy  
security and sustainability. To ensure that the energy would contribute to the sustainability and that there would be new innovations which could replace  
conventional sources of energy, both theoretical knowledge and good practices were essential. The science academy and the institute for higher education  
with focus on research which had been established would serve as a key mechanism which PTT supported and was determined to make successful. The main  
objective was to ensure the energy security of the country.

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over the opening ceremony of the 6th International Vetiver Conference  
Conference at Science and Technology Danang University in Vietnam from 6 to 8 May 2015. Her Royal Highness Princess graciously presented ”The King of 
Thailand Vetiver Awards” to winners of outstanding works on vetiver in different categories. The awarding was organized by the Chaipattana Foundation, the 
Office of the Royal Development Projects Board, and the Vetiver Network International. In this connection, PTT won two awards. The award on the Outstanding 
People Participation under the category of the Disaster Mitigation or Environmental Protection was graciously presented to Dr. Songkiat Tansamrit, representive 
of Chairman Sustainable Energy Foundation. Another award for Outstanding Dissemination and Application of the Vetiver System under the category of the 
Dissemination and Technology Transfer was graciously presented to Mr. Prasert Salinla-umpai, Executive Vice President of PTT Corporate Communication and 
Social Responsibility.

ปตท.รับพระราชทาน 
2 รางวัลหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6

PTT wins two awards at Sixth International 
Conference on Vetiver

ด้านพลังงาน ต้องอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ดี จึงจะสามารถประกันได้ว่า การพลังงานจะเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ทดแทนพลังงาน 
แบบเก่า สถาบันการศึกษาที่เตรียมขึ้นตั้งแต่โรงเรียนวิทยาศาสตร์และระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นการวิจัย จึงเป็นจักรกลหลักที่ ปตท. สนับสนุนและตั้งใจสร้างให้เป็นผลส�าเร็จ  
เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศชาติต่อไป

PTT
Society
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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. รับรางวัล 
Asian Excellence Awards 2015

PTT wins six accolades at 
Asian Excellence Awards 2015

สถาบันไทยพัฒน์ประกาศ ปตท. โดดเด่น
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามหลักธรรมาภิบาล

Thaipat Institute announces 
PTT is outstanding on social, environmental 

and governance performance

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน พร้อมด้วย  
นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ และนางวันทนีย์ จารึก  
ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทน ปตท. 
รับมอบรางวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจ�าปี 2558 (Asian Excellence Awards 2015)
โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
(Asia’s Best CEO) โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย (Asia’s Best CFO) โดยนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ 
มอือาชพียอดเยีย่ม (Best Investor Relations Professional) โดยนายพจินิต์ อภวินัทนาพร  
และประเภทองค์กร ได้แก่ รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม (Best CSR) รางวัล 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility)  
และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)  
จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการลงทุน 
ชัน้น�าในเอเชยี ทัง้นี ้รางวลัดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของ ปตท. ในการบรหิาร 
งานและด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ใส่ใจสังคม ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนักลงทุน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
รับมอบใบรับรอง “ESG100 Certificate” หรือ ใบรับรอง “100 บริษัทที่มีความโดดเด่น 
ในการด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
ผู้อ�านวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์จัดท�าขึ้นเพื่อมอบให้แก่ 100 บริษัทที่มี 
ความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า 
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย สะท้อนถงึความมุง่มัน่จรงิจงัในการด�าเนนิธรุกจิควบคูก่ารดแูล สงัคม ชมุชน 
และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

Dr. Pailin Chuchottaworn, PTT Chief Executive Officer and President, recently received 
from Dr. Pipat Yodprudtikarn, Director of the Thaipat Institute, an ESG 100 certificate or  
an official document certifying “Top 100 Companies for Outstanding Performance on the 
Basis of Environmental, Social and Governance (ESG) Aspects”. The certificates are prepared 
and issued by the Institute to top 100 companies (or the so-called ESG 100 list) whose business 
performance is outstanding in addressing environmental, social and governance issues. They 
are selected from 567 companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The outstanding 
performance reflects these companies’ strong determination to operate businesses while 
looking after society, communities and environment as well as strictly adhering to the  
principles of good corporate governance.

PTT Public Company Limited represented by its Chief Financial Officer Mr. Wirat Uanarumit, and Vice President of Office of the President & Corporate 
Secretary Ms. Wantanee Jaruke recently received six awards in total at the 5th Asian Excellence Awards 2015. These awards included Asia’s Best CEO in honor 
of PTT Chief Executive Officer and President Dr. Pailin Chuchottaworn, Asia’s Best CFO in honor of PTT Chief Financial Officer Mr. Wirat Uanarumit,  
and Best Investor Relations Professional in honor of PTT Investor Relations Vice President Mr. Phichin Aphiwantanaporn, as well as, at the organizational level, 
Best Corporate Social Responsibility, Best Environmental Practices, and Best Investor Relations Company. The Asian Excellence Awards are annually organized 
by Corporate Governance Asia which is Asia’s most authoritative journal on corporate governance. The accolades won by PTT reflect the great potential and 
strengths of the Company’s management acumen and professionalism in business operations as well as excellence in corporate governance, transparency, 
corporate social responsibility, environmental practices and investor relations, which are well recognized internationally.
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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 
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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
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สังคม
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Country
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Community 
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Society

CustomersBusiness
Partners

Employees

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000


