
ที่บ้านก๊อดจิ เราดูแลทุกกลุ่ม...มีครบทุกอย่าง
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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น
พบกันอีกครั้งใน PTT Bizway ฉบับสุดท้ายของปีนี้ครับ
ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่ ปตท. ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกจะยังคงมีความผันผวน 
และเกิดเหตุสุดวิสัยหลายประการ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ผมมีข่าวดี 
ที่อยากเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันแสดงให้เห็นว่า ปตท. มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 
ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การด�าเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร  
เพื่อให้ระบบและกระบวนการด�าเนินงานต่างๆ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนในระดับสากล ปตท. ได้รับการคัดเลือกเป็น Platts Top 250 Global 
Energy Company ประเภท Overall Global Performance ในอันดับที่ 24  

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับ 
การจัดเป็น Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2012/2013, 2013/2014 และ 2014/2015) ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) 
หรือดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 110 บริษัทใน Oil and Gas Industry (OIX)

ในนามของ ปตท. ผมขอขอบคุณก�าลังใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่สนับสนุน ปตท. ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาโดยตลอด  
และ ปตท. จะยังคงยึดมั่นแนวทางการด�าเนินธุรกิจด้วยศักยภาพที่เข้มแข็งควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทาง 
และกลยุทธ์ TAGNOC (Technologically Advanced and Green National Oil Company) เพื่อผลักดันให้ ปตท. เป็นที่ยอมรับ 
และไว้วางใจของสังคมตลอดไป

Dear Shareholders,
Glad to talk to you again through this year’s last issue of 

Bizway.
The year 2014 is another successful year in which PTT 

has achieved strong performance despite volatile economic  
conditions at both local and global levels as well as several 
events beyond human control. For the last quarter of this year, I’m 
pleased to share with you additional good news. First of all, PTT has 
become a certified member of Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC). The coalition has been jointly  
supported by the government and the Office of the National 
Anti-Corruption Commission (NACC). The certified membership 
demonstrates that PTT has put in place appropriate policies and 
procedures for managing risks that might arise from any corrupt  
activities. In order that its business operations would build  
confidence of all groups of stakeholders, PTT has placed strong 
emphasis on the earnest implementation of the established policies  
and procedures, aiming at ensuring the maximum efficiency of 
its various systems and operations as well as its audit process.

At the international level, PTT has received the “Platts Top 
250 Global Energy Company Ranking 2014” award in the ‘Overall 
Global Performance in Asia’ category. Being ranked 24th out of 
250 global energy companies reflects PTT’s strong potential as 
Thailand’s leading multinational energy corporation. Moreover, 
PTT has been the first Thai company having been listed for  
three consecutive years (2012-2013, 2013-2014, and 2014-2015 
respectively) as one of the Dow Jones Sustainability World  
Indexes (DJSI World)’s 110 members in the Oil and Gas Producers 
(OIX) sector. The sustainability assessment for the listing is based 
on economic, social and environmental factors.

On behalf of PTT, I would like to express deep appreciation 
to all of you again for the moral support that you have always 
given to the Company in overcoming various obstacles. PTT  
remains committed to conducting its business affairs with strong 
potential as well as placing emphasis on continuous enhancement 
of its efficiency in line with the Company’s vision and strategy of  
becoming a Technologically Advanced and Green National Oil 
Company (TAGNOC).

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
Pailin Chuchottaworn

CEO
Talk
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ผลการด�าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2557 

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2557 (9M/2557) ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้

จากการขายจ�านวน 2,190,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98,394 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7

First nine months of 2014 compared 

First nine months of 2013

In the first nine months of 2014 (9M/2014), sales revenue of PTT 

and its subsidiaries was Baht 2,190,881 million, 

increasing by Baht 98,394 million or 4.7%

ในช่วงเก้าเดอืนแรกของปี 2557 (9M/2557) ปตท. และบรษิทัย่อย 
มีรายได้จากการขายจ�านวน 2,190,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98,394  
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 ส่วนใหญ่มาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 
ของกลุ ่มธุรกิจการค ้าระหว ่างประเทศและธุรกิจก ๊าซธรรมชาติ  
ตามราคาตลาดที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับ 
เงินเหรียญสหรัฐ โดยค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยอ ่อนค่าลงจาก 30.50 
บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2556 (9M/2556) 
เป็น 32.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ใน 9M/2557 นอกจากนี้ รายได้ 
จากการขายของกลุ ่มธุรกิจน�้ามันและของ ปตท.สผ. ปรับเพิ่มขึ้น 
ด้วยเช่นกัน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แม้ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
จะลดลงตามราคาน�้ามันดิบ ซึ่งราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยลดลงจาก 
105.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน 9M/2556 เหลือ 104 เหรียญสหรัฐ  
ต่อบาร์เรลใน 9M/2557 จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ใน 9M/2557  
ปตท. และบรษิทัย่อยม ีEBITDA จ�านวน 199,171 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 29,326 
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ใน 9M/2557 มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 
13,042 ล้านบาท ลดลง 8,174 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.5 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก ผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
สายอะโรเมติกส์ลดลง โดยมีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) 
ของ Paraxylene (PX) ปรับลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกิน 
ที่เกิดจากก�าลังการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์แห่งใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด�าเนินงาน 
ทีด่ขีึ้น เนื่องจาก Spread Margin ของผลติภณัฑ์โอเลฟนิส์และผลติภณัฑ์ 
ต่อเนือ่งปรบัเพิม่ขึน้ตามความต้องการของตลาด ประกอบกบัผลการด�าเนนิ
งานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่นลดลง โดยค่าการกลั่นทางบัญชี  
(Accounting GRM) ของโรงกลั่น (ไม่รวมหน่วยกลั่นของ PTTGC)  

In the first nine months of 2014 (9M/2014), sales revenue of 

PTT and its subsidiaries was Baht 2,190,881 million, increasing by Baht 

98,394 million or 4.7%, mainly from higher product selling prices of 

international trading and gas business groups in relation to market 

reference prices, together with the Baht depreciation against US$. 

Thai Baht depreciated from 30.50 per US$ in 9M/2013 to 32.50 per 

US$ in 9M/2014. Additionally, sales revenue of oil business group and  

PTTEP increased due to higher sales volume; even though, average 

selling prices decreased in relation to the drop in crude oil price. 

Average Dubai crude oil price decreased from US$ 105.1 per barrel 

in 9M/2013 to US$ 104 per barrel in 9M/2014. Consequently, EBITDA 

of PTT and its subsidiaries was Baht 199,171 million, increasing by Bath 

29,326 million or 17.3% compared with 9M/2013.

In 9M/2014, the share of net income from investments in  

associates was Baht 13,042 million, decreasing by Baht 8,174 million 

or 38.5% mainly from the performance of Aromatics petrochemical 

associates decreased, which spread margins of Paraxylene (PX) 

considerably decreased due to oversupply from continuous increase 

in new 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. For the performance of refining business associates decreased 

because PTT Group refineries’ Accounting GRM (excluding PTTGC’s 

refining unit) decreased from US$ 5.07 per barrel in 9M/2013 to US$ 

3.23 per barrel in 9M/2014. The main reason was higher stock loss, 

while there was stock gain in 9M/2013, as a result of dramatic drop 

Quarterly
Focus
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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 Equity

31 ธันวาคม 2556

31 December 2013

30 กันยายน 2557

30 September 2014

453,078

465,775

509,287

160,370

363,206

541,680

739,785

471,395

824,359

207,495

317,523

598,118

695,610

0.8%

1,818,746
1,805,041

ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 5.07 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ใน 9M/2556 
เหลือ 3.23 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ใน 9M/2557 โดยหลักเป็นผลจาก 
การขาดทุนจากสต็อกน�้ามันเพิ่มขึ้น ขณะที่ปีก่อนมีก�าไรจากสต็อกน�้ามัน 
เนื่องจากราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงมากในช่วง Q3/2557

ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 786  
ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4 จาก 5,112 ล้านบาท ใน 9M/2556 เป็น 
5,898 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้จ�านวน 33,032 ล้านบาท ลดลง 1,301  
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จาก 34,333 ล้านบาทใน 9M/2556 ส่งผลให้ 
ใน 9M/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 82,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
4,151 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.3 จาก 78,293 ล้านบาท ใน 9M/2556 
โดยหลักมาจากผลการด�าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นของ ปตท. โดยเฉพาะ 
จากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 
โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มสูงขึ้นตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิง และเงินบาทที่ 
อ่อนค่าลง ในขณะที่ผลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่ 
ปรบัลดลง โดยเฉพาะ ปตท.สผ. และบรษิทัในกลุม่ปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิส์ 
และกลุ่มธุรกิจการกลั่น จากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น  
และ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงตามสภาพตลาด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 1,818,746 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 918,853 ล้านบาท และ 
มีส่วนของผู้ถือหุ้น 899,893 ล้านบาท

in crude oil price in Q3/2014 in relation to higher supply of crude oil 

in the market.

PTT and its subsidiaries’ gains on foreign exchange increased 

by Baht 786 million or 15.4% from Baht 5,112 million in 9M/2013 to 

Baht 5,898 million. The corporate income taxes were Baht 33,032  

million, decreasing by Baht 1,301 million or 3.8% from Baht 34,333 million  

in 9M/2013. As a result, in 9M/2014, net income of PTT and its  

subsidiaries was 82,444 million, increasing by Baht 4,151 million or 

5.3% from Baht 78,293 million in the 9M/2013 mainly due to better  

performance of PTT, especially from gas business unit. This was  

contributed by higher average selling prices of GSP products in  

relation to higher petrochemical reference prices and the Baht  

depreciation against US$. However, the performance of major  

subsidiaries decreased, especial ly PTTEP and Aromatics  

petrochemical and refinery associates, as a result of higher operating 

expenses and lower spread margins in relation to market conditions.

As of September 30, 2014, PTT and its subsidiaries’ total assets 

were Baht 1,818,746 million. Total liabilities were Baht 918,853 million, 

and total equity was Baht 899,893 million.

899,893
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 9 เดือนแรกของปี 2557 
Revenue 9M/2014 

โครงสร้างก�าไรสุทธิจากการขายช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
Net Income 9M/2014

ธุรกิจน�้ามันและ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

อื่นๆ
Others

ปตท.
PTT

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

71% 3%

14%

34%

45%

17%

8%
4% 4%

82,444 ล้านบาท 
Million Baht

2,190,881 ล้านบาท 
Million Baht

   2554 2555 2556 9M/2557

   2011  2012 2013  2014

 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,428,126 2,793,833 2,842,688 2,190,881
  Sales & Services Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 106,260 104,608 94,652 82,444
 Net Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 37.24 36.59 33.07 28.82
 Earnings per Share (Baht per Share)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 20.50 18.06 14.71 14.18
 Return on Equity* (%)

 อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม* (ร้อยละ) 4.38 3.74 3.33 3.76
 Net Profit Margin* (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  8.08 6.90 5.52 5.57
 Return on Total Assets* (%)

 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00 13.00 13.00 6.00
 Dividend per Share (Baht per Share)

 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 194.57 211.43 239.41 253.49
 Book Value (Baht per Share)

 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  318 332 286 360
 Share Price at the End of Period (Baht per Share)

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

หมายเหตุ : สัดส่วนของรายได้ไม่รวมรายการระหว่างกัน Remark: Segmentation of revenues exclude elimination

ผลการด�าเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries
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ด้วยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า หากสังคมไทยจะได้ประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็น

วิถีการด�ารงชีวิตอย่างจริงจังก็จะสามารถน�าพาประเทศก้าวพ้นวิกฤต

แห่งความฟุ่มเฟือย ความอ่อนแอ เข้าสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน พึ่งพา

ตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี ปตท. นับเป็นองค์กรที่โชคดีที่ได้มี

ส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนร่วมกับ 6 บริษัทน�าร่อง 

ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใช้ในภาคธรุกจิและจะขยายผลต่อไปยงัตลอด Supply Chain 

โครงการนี้ริเริ่มโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงโดย 7 บรษิทัน�าร่องได้แก่ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั 

(มหาชน) บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย  

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

จ�ากัด บริษัท เบทาโกร จ�ากัด และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะประกอบด้วย

หลกัส�าคญั 3 ประการคอื ความพอประมาณ ความมเีหตมุผีล และความมี

ภมูคิุม้กนั โดยมพีืน้ฐานมาจากความรูอ้นัได้แก่ความรอบรู ้ความรอบคอบ 

และความระมัดระวัง กับความมีคุณธรรม อันได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยันอดทน และแบ่งปัน อันจะน�าไปสู่ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส�าหรับ ปตท. นั้นได้ด�าเนินธุรกิจสอดคล้อง

กับหลักการนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ซึ่งสามารถ

PTT and 
the Philosophy of 
Sufficiency Economy

ปตท. กับหลักปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง

ปตท. เป็นผู้น�า
ร่วมกับบริษัทชั้นน�า 6 แห่ง
ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อวางรากฐานความยั่งยืน

แก่ประเทศ

อธิบายได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ในความพอประมาณ ปตท.  

เน้นการเตบิโตเป็นขัน้ตอนไม่หวงัประโยชน์ระยะสัน้ทีจ่ะน�าไปสูค่วามเสีย่ง 

ในการด�าเนินธุรกิจ มีวินัย เคร่งครัดในทางการเงิน ในความมีเหตุมีผล 

ปตท. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และรับฟังความคิดเห็น 

จากผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มประกอบการจัดท�าแผนงาน และส�าหรับ 

การมีภูมิคุ้มกันนั้น ปตท. ได้มีการเตรียมการรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจ 

เปลี่ยนแปลงด้วยการมีแผนส�ารองในภาวการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ

บริหารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า ปตท. สามารถด�าเนินธุรกิจ 

ได้ผ่านพ้นภายใต้ภาวะฉกุเฉนิส�าคญัๆ เช่น ภาวะน�า้ท่วมใหญ่และเหตกุารณ์ 

ประท้วงทางการเมือง นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการปลูกฝังค่านิยม เรียกว่า  

ค่านิยม SPIRIT (Synergy, Performance, Innovation, Responsibility for  

soceity, integrity and ethic, Trust and respect) ให้กับพนักงาน 

เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจะท�าให้พนักงานของ ปตท.  

มีความอดทน มีน�้าใจ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เชื่อถือได้ มีสมดุล

ในชีวิต มีประสิทธิภาพ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา

อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 

ที่มีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อการพัฒนาคนไทยนั่นเอง

ความรู้

รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

สมดุล พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณธรรม

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน

น�าไปสู่

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล

Channel
Green
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It has been well recognized that, if the Thai society  

seriously embraces His Majesty the King’s philosophy of sufficiency 

economy as a way of living, the country will not only be able to 

overcome the crises caused by wasteful spending and weaknesses 

but also turn them into sustainability and strengths as well as  

self-reliance and strong immunity. In this connection, PTT has been 

a fortunate organization that has joined six other companies as  

the first group to sign a memorandum of understanding (MOU)  

with an aim of applying the philosophy of sufficiency economy to 

the conduct of their business affairs and also extend it to encompass 

their supply chains. Being in line with the philosophy of sufficiency 

economy, the program is initiated by the Office of the National 

Economics and Social Development Board (NESDB) through the 

Thailand Development Research Institute Foundation. The seven 

participating companies include CP All Public Company Limited, 

Bangchak Petroleum Public Company Limited, The Siam Cement 

Public Company Limited, Mitr Phol Sugar Corp., Ltd., Toshiba  

Thailand Co., Ltd., Betagro Public Company Limited, and PTT  

Public Company Limited. 

The philosophy of sufficiency economy consists of three key 

principles including moderation, reasonableness and self-immunity. 

They are based not only on knowledge which includes know-how, 

prudence and carefulness but also on morality which includes  

integrity, perseverance and sharing. The adoption of the  

philosophy will lead to economic, social, environmental and  

cultural sustainability. On the part of PTT, We has conducted our  

business in line with the principles since establishment. As empirical 

evidence on moderation, the Company has placed emphasis on 

maintenance of strong financial discipline and also on long term 

growth rather than short-term benefits which may rise business 

risks. In relation to reasonableness, PTT always analysis situation 

and gets opinions of all groups of stakeholders before prepares its 

business plans. For self-immunity, we prepare readiness for crisis or 

unforeseen situations by developed contingency plans to ensure 

business continuity. In this connection, it could be seen that PTT  

is able to respond to major emergency situations effectively.  

These include, among others, severe floods and big political  

demonstrations. Moreover, PTT has inculcated a set of values called 

SPIRIT in its employees. The acronym “SPIRIT” stands for Synergy, 

Performance, Innovation, Responsibility for society, Integrity and 

ethics, Trust and respect. The objective is to develop a corporate 

culture, in which its employees are encouraged to acquire  

desirable personal qualities including patience, service-mindedness,  

volunteer spirit, honesty, high-mindedness, reliability, work life  

balance, productivity, as well as dedication to continuous  

professional development and lifelong learning. The corporate  

culture is highly consistent with the philosophy of sufficiency 

economy, whose ultimate goal is to develop Thai people.

2521 - 2537START 2540 - 2547 2549 - 2553 2554 - 2555 2556

• ผลักดันน�้ามัน
 ไร้สารตะกั่ว
• พึ่งตนเอง
 ทางด้านส�ารวจ
 และผลิตปิโตรเลียม 
 น�าสู่ธุรกิจครบวงจร
• สร้างโรงแยก
 ก๊าซธรรมชาติ 
 หน่วยที่ 1
• สร้างท่อส่ง
 ก๊าซธรรมชาติ
 เส้นแรกความยาว 
 425 กิโลเมตร
• ก่อตั้ง ปตท. เข้าแก้ไข
 ปัญหาขาดแคลนน�้ามัน
 ของประเทศ

• สร้างความสามารถ
 ในการแข่งขัน
 ของประเทศ 
 บนกลยุทธ์กลุ่ม ปตท.
• น้อมเกล้าฯ ถวาย
 โครงการปลูกป่าถาวร
 เฉลิมพระเกียรติ
• จดทะเบียนใน
 ตลาดหลักทรัพย์
• เข้าฟื้นฟูกิจการธุรกิจ
 ปิโตรเลียม ในช่วง
 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
 ในประเทศ

• เผชิญวิกฤตการณ์
 ทางการเงิน 
 Hamburger Crisis
• การวิจัยเชิงประยุกต์ 
 และมุ่งสร้างความ
 เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
 หลักของกลุ่มธุรกิจ 
 ปตท.
• มีส่วนแบ่งการตลาด
 ร้อยละ 34.9 
 มีสถานีบริการน�้ามัน 
 1,229 แห่ง

• DJSI Member 2012/13 

• ได้รับการจัดอันดับที่ 95 
 จากนิตยสาร

• ก้าวสู่ความยั่งยืน

• DJSI Member 2013/14 

• ได้รับการจัดอันดับที่ 81 
 จากนิตยสาร
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ผ่านไปแล้วอย่างอบอุน่เช่นเคย ส�าหรบัโครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการของ ปตท. ซึง่เดมิก�าหนดจดัขึน้ในช่วงต้นปี 2557 แต่เนือ่งจาก
เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงเลื่อนเป็นวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ผูถ้อืหุน้รบัทราบถงึการด�าเนนิธรุกจิ และความก้าวหน้าของกจิการอย่างทัว่ถงึ อกีทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผูบ้รหิารกบัผูถ้อืหุน้ 
ตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง ปตท. ยึดถือมาโดยตลอด

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการน�าผู้ถือหุ้นสามัญรุ่นละ 160 คน จ�านวน 3 รุ่น รวม 480 คน ไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ณ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติทีต่ั้งอยู่ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และกิจกรรม CSR ของ ปตท. ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพฯ จงัหวดัระยอง โดยกจิกรรม
เริ่มต้นด้วยการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ณ ส�านักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนที่คณะจะออกเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. 
และพักรับประทานอาหาร ณ จังหวัดระยอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละปี ปตท. มุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับความประทับใจตลอดการเดินทาง
และเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการลงทุนกับ ปตท. 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดบางประการ ปตท. จึงไม่สามารถต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจได้ทั้งหมด และต้องใช้วิธีจับฉลาก 
ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม จึงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่พลาดกิจกรรม ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะ ในปีหน้า 
ปตท. ยังคงมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกเช่นเคย แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

PTT has successfully implemented another cordial site visit 
program for its shareholders. The activity was originally scheduled 
to take place in the first quarter of 2014. However, due to street 
protests, it was postponed to 14 - 16 November this year. The  
objectives of the site visit program not only were for the shareholders  
to become well informed of its business operations and developments  
but also for the Company to build a good relationship between its 
executives and the shareholders. The activity was in line with two 
key principles of good corporate governance, namely disclosure 
and transparency, which PTT has always adhered to.

The activity consisted of site visits to PTT’s gas separation  
plant in Map Ta Phut industrial estate and to Her Royal  
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Herb Garden in  
Rayong Province for 480 shareholders who were divided into 160 
shareholders each day. After the welcome speeches given by 

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
Site visits for shareholders

management team members at the Company’s headquarters on 
Vibhavadi Rangsit Road, the shareholders started travelling to the 
plant and stopped for lunch in Rayong Province. In organizing the 
annual activities, the Company aims to provide the shareholders 
with favorable impression throughout the trip. We do hope that 
all the participating shareholders have received useful information 
that helps build their confidence in investing in PTT shares.

Nevertheless, due to some constraints, PTT could not 
accommodate all shareholders who were interested in  
participating in the program. As a result, the participants were 
selected by lucky draw. In this connection, we would like to take 
this opportunity to convey our apologies to those shareholders 
who missed the site visits. Please do not get discouraged.  
Next year, PTT is coming up with beneficial activities like this one. 
Let’s see you again next year!

Smart
CG
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ปตท. รับรางวัลระดับสากลจาก 
“Platts” สะท้อนความแข็งแกร่ง

ด้านความโปร่งใสและยั่งยืน

PTT’s high ranking among Platts 
top 250 reflects its strengths in 
transparency and sustainability

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับรางวัล “250  
บริษัทพลังงานโลกโดยแพลท ประจ�าปี 2014” หรือ “Platts Top 250 Global 
Energy Company Ranking 2014” ในประเภทองค์กรเอเชยีทีม่ผีลการด�าเนนิ
งานระดบัโลก หรอื Overall Global Performance in Asia ณ ประเทศสงิคโปร์ 
โดยอยูใ่นอนัดบัที ่24 จากการจดัอนัดบับรษิทัพลงังานจ�านวน 250 บรษิทัทัว่โลก
ทีม่ผีลประกอบการทีด่ ีซึง่แสดงถงึศกัยภาพของ ปตท. ในฐานะบรษิทัพลงังาน
ไทยข้ามชาตชิัน้น�า ทีมุ่ง่มัน่พฒันาศกัยภาพและความแขง็แกร่ง เพือ่ให้คนไทย
มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้ง แสดงถึงความพร้อมของ ปตท.  
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันในเวทีโลก

Representing PTT Public Company Limited, Mr. Sarun Rungkasiri,  
Chief Operating Officer, Downstream Petroleum Business Group,  
received the “Platts Top 250 Global Energy Company Ranking 2014” 
award in the ‘Overall Global Performance in Asia’ category at  

the 9th annual Top 250 Asia Awards Dinner held in Singapore on 28th October 2014. Out of 250 global energy companies with good  
performance, PTT ranked 24th. Winning the award reflects PTT’s strong potential. As Thailand’s leading multinational energy  
corporation, PTT is totally committed to developing its potential and strengths, aiming at ensuring energy sustainability for Thai people. 
The outstanding accomplishment also reflects the company’s preparedness for the imminent establishment of the ASEAN Economic 
Community (AEC) as well as for the competition in the international marketplace.

ปตท. รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต

PTT receives certificate of CAC membership

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง 

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท. เป็นตัวแทน ปตท. รับมอบประกาศนียบัตร

รบัรองการเป็นสมาชกิจากนายพนสั สมิะเสถยีร ประธานคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption Council: CAC) ในงานประชมุระดบัชาติ 

ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อ 

ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

Representing PTT Plc, Mr. Kittipong Kittayarak, Chairman of the 

Audit Committee, along with the company’s Board of Directors and 

executives, received a certificate of Private Sector Collective Action 
Against Corruption (CAC)’s membership from Mr. Panas Simasathien, CAC Chairman, at the 5th National Conference on Collective Action 

Against Corruption 2014. The activity was jointly supported by the government and the Office of the National Anti-Corruption Commission 

(NACC). Becoming a CAC member underscored the fact that PTT had adopted appropriate policies and procedures for managing risks 

that might arise from any corrupt activities as well as for ensuring that its business operations would build up confidence of all groups of 

stakeholders.

PTT
Society
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นายสุรงค์ บูลกุล รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
“บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค”

Surong Bulakul is awarded a commemorative 
certificate as role model in energy 

and public utility sector

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง 
พื้นฐาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงาน 
และสาธารณูปโภค” ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014”  
(Quality Persons of The Year 2014) จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  
เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความส�าเร็จใน 
การด�าเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการท�างาน และการอุทิศตนท�ากิจกรรม 
เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตใินด้านต่างๆ ซึง่สมควรเป็นแบบอย่างทีด่ี 
และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 

Mr. Surong Bulakul, Chief Operating Officer Infrastructure,  
received a commemorative certificate as role model in the energy and 
public utility sector from His Excellency Mr. Palakorn Suwanrath, Privy 
Councillor, at the annual ceremony commemorating Quality Persons 
of the Year 2014, which was organized by the Foundation of Science 
and Technology Council of Thailand (FSTT). The objective was to honor 
and pay public respect to quality persons who not only had been successful in both professional and personal life but also had devoted 
themselves to activities useful to the society and the country in various areas. These quality persons served as exemplary role models for 
others to follow and were worthy of high commendation that made them proud of.

เอกสารฉบบันีจ้ดัท�าขึน้บนพืน้ฐานของแหล่งข้อมลู ทีพ่จิารณาแล้วว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืและมอียูใ่นปัจจบุนั ข้อความและความคดิเหน็ทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้จดัท�าขึน้
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น 
นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการน�าข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ท�าซ�้า ดัดแปลง 
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากทางบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ 
รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดเจนด้วย

ปตท. รับรางวัล Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2014 ได้รับยกย่อง

เป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย

Acclaimed as Asia’s exemplary CG iconic company, 
PTT wins awards at Corporate Governance Asia 

Recognition Awards 2014

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน)  เป็นผู้แทน ปตท. รับรางวัล ในงาน “10th Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2014, The Best of Asia”  
ณ เกาะฮ่องกง จากนิตยสาร Corporate Governance ซึ่งประกอบด้วย 
รางวัลผู้น�าองค์กรในเอเชียแห่งปี 2014 หรือ Asian Corporate Director 
of the Year Awards 2014 ที่มอบให้กับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล
องค์กรแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลในเอเชีย หรือ Asia’s Icon on Corporate  
Governance ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ดีเด่นของเอเชีย โดย ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จนได้รับยกย่อง 
เป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย

Mr. Wirat Uanarumit, Chief Financial Offer (CFO) of PTT Public  
Company Limited, represented PTT in accepting awards at 
the gala dinner for the ‘10th Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2014 -- The Best of Asia’ held in Hong 
Kong on 24th October 2014 by Corporate Governance Asia, 

the leading quarterly magazine on corporate governance in Asia. One of the accepted awards included Asian Corporate  
Director of the Year Award which was given to Dr. Pailin Chuchottaworn, PTT’s CEO and President, for three consecutive 
years. Another accolade was the award as Asia’s Icon on Corporate Governance which was given to companies with  
outstanding developments and practices in corporate governance. Having won this award for nine consecutive years, PTT was  
acclaimed as Asia’s exemplary iconic company in corporate governance.
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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. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2557

PTT wins award for its sustainability 
report 2014

ปตท. รับรางวัล 
REGION’S BEST BORROWERS – THAILAND 

จากนิตยสาร FinanceAsia

PTT wins award from 
FinanceAsia Magazine as the Region’s 

Best Borrower in Thailand

นางวันทนีย์ จารึก ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. เป็นผู้แทน ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ประจ�าปี 2557  

(Sustainability Report Award 2014) ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป ที่เปิดเผยการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  

สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) 

ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล 

จาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านความเชื่อถือได้ 

(Credibility) ด้านการสื่อสารและน�าเสนอ (Communication)

Ms. Wantanee Jaruke, Vice President Office of President &  

Corporate Secretary task force on corporate governance, working  

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

องค์กร เป็นผูแ้ทน ปตท. รบัมอบรางวลั REGION’S BEST BORROWERS - THAILAND  

จากผลส�ารวจ Fixed Income Poll 2014 ของนิตยสาร FinanceAsia โดยเป็น

รางวัลมอบให้องค์กรในประเทศไทยที่สามารถระดมเงินทุนด้วยการน�าเสนอ

ธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการ 

ของนักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม ตามผลส�ารวจที่สอบถามจากกลุ่มนักลงทุนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง ปตท. ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Representing PTT Plc, Ms. Pannalin Mahawongtikul, Executive 

Vice President, Corporate Finance, received the award as the  

Region’s Best Borrower in Thailand, based on the Fixed Income Research 

Poll 2014 conducted by FinanceAsia Magazine. The award was given  

to entities in Thailand who could mobilize funds through offering  

financial transactions and products that not only were innovative but  

also completely fulfilled the needs of investors. The magazine carried  

out the poll of investor groups in the Southeast Asian region. In this  

connection, PTT has won the award for two consecutive years.

group represented PTT in accepting an award for its ‘outstanding’ sustainability report at the Sustainability Report Award 2014 

jointly organized by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), Thai Listed Companies Association, and Thaipat  

Institute. The objective was to encourage both listed and non-listed companies to disclose their activities in three areas including 

environmental, social, governance (ESG) in the form of a sustainability report. In deciding the winners for the awards, the awarding  

committee took into consideration three factors including completeness, credibility and presentation of the report.



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.

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง 
ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม
Emoting customer satisfaction and loyalty by delivering world-class quality products and services at
fair prices.

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
Conducting fair business practice with all partners while promoting trust, relationship, and cooperation 
to expand business capability and increase efficiency in long-term business partnership.

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

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคาร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2537 3730
Website: www.pttplc.com 
E-mail: corporatesecretary@pttplc.com

PTT GROUP VISION & MISSION 

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

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

จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย Soy Ink หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า
Thai Premier Multinational Energy Company:

จดหมายข่าวส�าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั ปตท. ปีที ่3 ฉบบัที ่4 ตลุาคม - ธนัวาคม 2557
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