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Dear Shareholders,

This PTT Bizway is the fourth or last issue of this year but  
it is my first one for me to meet with you. I’m very glad to have 
an opportunity to work as the leader of PTT with the cooperation 
and support of the staff from all the Company’s different  
departments. PTT is determined to provide all Thais with energy security  
by making available energy and adding value to the use of resources,  
aiming at achieving maximum benefits throughout the entire 
supply chain as well as ensuring that adequate energy is made 
available all over Thailand in a fair and sustainable manner.

For over the past 37 years, PTT has undertaken the key  
missions towards the country in the capacity as Thailand’s leading 
multinational energy corporation. In this connection, it is my intention 
to respond to the needs and expectations of each group 
of stakeholders in a balanced manner, ensuring that both 
shareholders and investors receive appropriate returns on  
investment; the country has a high level of energy security;  
customers get good quality products and services; society,  
communities and the environment are well taken care of; and, 
not less importantly, employees are confident of their job security 
and fair career progression. These are the important areas which 
I intend to translate into concrete terms. To achieve them, I need 
from each of you your encouragement, support, confidence and 
trust in PTT. On our part, we’re committed to doing our best so that 
PTT continues to be the trust as well as the pride and treasure of 
Thailand in the international arena.

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น

PTT Bizway ฉบบันีเ้ป็นฉบบัที ่4 หรอืฉบบัสดุท้ายของปีนี ้แต่นบัเป็น 
ฉบับแรกที่ผมได้มาพบท่านผู ้ถือหุ ้น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ได้มีโอกาสเข้ามาท�างานในฐานะผู้น�าของ ปตท. โดยร่วมแรงร่วมใจ 
กบับคุลากรทกุภาคส่วนของ ปตท. ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการสร้างความมัน่คง
ทางพลังงานให้กับคนไทย ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานและเพิ่มคุณค่า 
จากการใช้ทรัพยากรที่จัดหามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายโซ่ 
อุปทาน ใหป้ระเทศไทยมีพลังงาน เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน 

ระยะเวลากว่า 37 ปีที่ผ่านมา ปตท. มีภารกิจที่ส�าคัญต่อประเทศ 
ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัพลงังานไทยข้ามชาตชิัน้น�า โดยผมตัง้ใจทีจ่ะตอบสนอง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต้องมี 
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ประเทศต้องมีความมั่นคงทางพลังงาน ลูกค้า
ต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้อง 
ได้รับการดูแล พนักงานมีความมั่นคงในอาชีพการงาน และมีโอกาส
ก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่จะท�าให้เห็นผล 
อย่างเป็นรปูธรรม และขอให้ท่านผูถ้อืหุน้ทกุท่านช่วยให้ก�าลงัใจ สนบัสนนุ 
เชื่อมั่น และไว้ใจ ปตท. ว่าเราตั้งใจจะท�าให้ดีที่สุด เพื่อให้ ปตท.  
เป็นความศรัทธา เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยบนเวทีสากล  
หรือ PTT คือ Pride and Treasure of Thailand

Tevin  
Vongvanich

เทวินทร์ วงศ์วานิช

Talk

CEO
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focus

Quarterly

ในช่วง 9 เดือนของปี 2558 (9M/2558) ปตท. และบริษัทย่อย 
มีรายได้จากการขายจ�านวน 1,557,327 ล้านบาท ลดลง 481,759  
ล้านบาท หรอืร้อยละ 23.6 มาจากปัจจยัทางด้านราคาเป็นหลกัแม้ปรมิาณ
ขายโดยรวมยังเติบโตต่อเนื่อง โดยราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับ 
ลดลงอย่างมากตามราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยที่ลดลงถึงร้อยละ 47.8  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เกือบทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้
จากการขายลดลง โดยลดลงมากในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, 
กลุ่มธุรกิจการกลั่น และธุรกิจน�้ามัน และในไตรมาสนี้ ปตท. และ
บริษัทย่อยมี EBITDA จ�านวน 219,079 ล้านบาท ลดลงเพียง 21,198  
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 
ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้น 

ใน 9M/2558 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
การร่วมค้าจ�านวน 4,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 
32.6 จาก 3,458 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจาก 
ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่น เนื่องจาก
ค่าการกลั่นที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราก�าลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการปิดซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ตามแผนงาน 

เนื่องด้วยราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 
ปี 2557 และมีแนวโน้มที่อาจฟื้นตัวช้า ดังนั้นในไตรมาสนี้ ปตท.สผ. 
จึงรับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์จ�านวน 49,893 ล้านบาท โดยหลักจากแหล่ง 
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศที่ผลิตน�้ามันและคอนเดนเสท
เป็นหลัก

In 9M/2015, sales revenue of PTT and its subsidiaries was  
Baht 1,557,327 million, decreased by Baht 481,759 million or 
23.6%, mainly due to the drop in average selling prices, despite 
the continuous growth in sales volume. Average product selling 
prices dramatically declined following Dubai crude oil prices which 
decreased 47.8% compared with 9M/2014. Thus, sales revenue 
decreased in almost all business groups, especially international 
trading business, refinery business, and oil business. EBITDA of PTT 
and subsidiaries in 9M/2015 was Baht 219,079 million, decreased 
by Baht 21,198 million or 8.8% compared to 9M/2014 mainly from 
the better performance of refinery business group. 

In 9M/2015, the share of net income from investments in 
associates and joint ventures was Baht 4,587 million, increased by 
Baht 1,129 million or 32.6% from Baht 3,458 million in 9M/2014. The 
main reason was better performance of refining business associates 
caused by better GRM in relations to higher refining utilization rates 
compared to 9M/2014, which had major turnarounds. 

According to continuing declined oil prices from Q4/2014 
with a trend of slow recovery, PTTEP recognized losses from  
impairment of assets amounting to Baht 49,893 million principally 
from exploration and production projects in overseas with the main 
productions of crude oil and condensate.

ผลการด�าเนินงานช่วง 9 เดือนของปี 2558
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ�านวน 1,557,327 ล้านบาท 

ลดลง 481,759 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.6

PTT and its subsidiaries was Baht 1,557,327 million, 

decreased by Baht 481,759 million or 23.6%.

First Nine Months of 2015 
Compared with First Nine Months of 2014



งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) : Statements of Financial Position (Unit: Million Baht)

2,250,455 2,226,180

1%
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ปตท. และบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 
11,921 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 จาก 96,784 ล้านบาท ใน 9M/2557 
เป็น 108,705 ล้านบาท ใน 9M/2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. จากโครงการ 
คอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์ 
พร้อมใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึโครงการซอตก้ิาทีม่ปีรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
จากการผลิตเต็มก�าลังตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ในงวดนี้มีขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน 8,254 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อน 
มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,716 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มี 
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับและจ่ายช�าระเงินจาก 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าสกุลเงินต่างประเทศ (Realized Loss) ของ ปตท.  
เพิม่ขึน้ และบรษิทัในเครอืกลุม่ ปตท. กม็ผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
ที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Loss) ของเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศจาก 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 9M/2558 มีการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์  
392 ล้านบาท ขณะที่ 9M/2557 มีก�าไรจากตราสารอนุพันธ์ 8,705  
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงส่วนต่าง 
ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปและน�้ามันดิบ (Crack Spread Hedging) ของ 
บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจการกลั่น อย่างไรก็ดี ใน 9M/2558 มีก�าไรจาก 
การจ�าหน่ายเงินลงทุนใน BCP 

ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ลดลง 13,672 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 40.4 จาก 33,811 ล้านบาท เหลือ 20,139 ล้านบาท ใน 9M/2558 
โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. ที่มีภาษีเงินได้ลดลง ตามก�าไรจากการด�าเนิน
งานที่ลดลงส่งผลให้ 9M/2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 19,748 
ล้านบาท ลดลง 64,737 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 76.6 จาก 84,485 
ล้านบาท ใน 9M/2557

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 

ทัง้สิน้ 2,226,180 ล้านบาท มหีนีส้นิรวม 1,138,407 ล้านบาท และมส่ีวนของ 

ผู้ถือหุ้น 1,087,773 ล้านบาท

PTT and its subsidiaries had depreciation and amortization 
expenses, increased by Baht 11,921 million or 12.3% from Baht 
96,784 million in 9M/2014 to Baht 108,705 million in 9M/2015, mainly 
caused by depreciation and amortization expenses of PTTEP from  
Contract 4, Arthit and S1 projects following the increase in  
completed assets, as well as production volumes of Zawtika  
project after having reached its full capacity in August 2014.  
In 9M/2015, there was loss on foreign exchange of Baht 8,254 
million while in 9M/2014 there was gain on foreign exchange of 
Baht 9,716 million, mainly from realized losses of foreign currency 
accounts receivable and accounts payable of PTT. Furthermore, 
affiliates within PTT Group had unrealized loss on foreign exchange 
from foreign currencies debts as a result of the Baht depreciated 
against US$. In 9M/2015, there was loss on financial derivatives 
of Baht 392 million while in 9M/2014 there was gain on financial 
derivatives of Baht 8,705 million mainly from crack spread hedging 
of PTT’s subsidiaries within the refinery business group. However,  
in 9M/2015 there was gain on disposal of investment in BCP.

PTT and its subsidiaries had corporate income taxes of Baht 
20,139 million, decreased by Baht 13,672 million or 40.4% from Baht 
33,811 million in 9M/2014, mainly from a drop in PTTEP’s petroleum 
income tax expenses in line with a decrease in operating income 
resulting in the net income for PTT and subsidiaries in 9M/2015 of 
Baht 19,748 million, decreased Baht 64,737 million or 76.6% from 
Baht 84,485 million in 9M/2014.

As of September 30, 2015, PTT and its subsidiaries’ total  
assets were Baht 2,226,180 million. Total liabilities were Baht 
1,138,407 million, and total equity was Baht 1,087,773 million.

312,745

358,668

424,685

1,130,082

474,628

1,087,773

663,779

316,757

387,484

441,067

1,105,147

498,761

697,000

1,054,694

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมเงินกู้ระยะยาว
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities 
(incl. due within 1 year)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’  
Equity

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
Cash and S/T Investment

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

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

31 ธันวาคม 2557
31 December 2014

30 กันยายน 2558
30 September 2015



โครงสร้างรายได้เก้าเดือนของปี 2558
Revenue for 9M/2015

โครงสร้างก�าไรสุทธิเก้าเดือนของปี 2558
Net Income for 9M/2015

1,557,327
ล้านบาท/Million Baht

ธุรกิจน�้ามันและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
PTT-Oil, PTT-Trading

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
PTT-Gas

ปตท.สผ.
PTTEP

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

19,748
ล้านบาท/Million Baht

ปตท.สผ.
PTTEP

ปตท.
PTT

ธุรกิจปิโตรเคมี
Pet Chem

ธุรกิจการกลั่น
Refining

อื่นๆ
Others

* Financial Ratio calculated in according to SEC’s Rule of Practice.

ผลการด�าเนินงาน : Overall Performance of PTT and Its Subsidiaries

13%

6%

17%

16%
1%

47%

42%

98%

50%

30%

-120%

1 ก�าไรสุทธิรวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า อาทิเช่น ขาดทุนด้อยค่าของสินทรัพย์
 Net income including non-recurring items i.e. impairment loss on assets
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   2555 2556 2557 9M/2558

   2012 2013  2014 9M/2015

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 2,793,833 2,842,408 2,834,732 1,557,327
Sales & Services Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 104,608 93,091 55,795 19,748
Net Income (Million Baht)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 36.59 32.52 19.33 6.94
Earnings per Share (Baht per Share)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น1 (ร้อยละ) 18.05 14.46 8.58 -0.88
Return on Equity*1 (%)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 3.74 3.28 1.96 1.56
Net Profit Margin* (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม1 (ร้อยละ)  6.91 5.41 2.89 -0.84 
Return on Total Assets*1 (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00 13.00 11.00 6.00 
Dividend per Share (Baht per Share)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 211.43 238.88 253.49 244.82 
Book Value (Baht per Share)

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  332 286 324 275 
Share Price at the End of Period (Baht per Share)



Channel
Green

ภายใต้ร่มพระบารมีและสายพระเนตรที่กว้างไกล พระบาท-
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส�าคญักบัพลงังานทดแทน เพิม่ทางเลอืก
ให้การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งโลกอนาคต ทรงสนับสนุน 
และพัฒนา ผ่านการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านพลังงานที่ยั่งยืนนี้ทรงส่งเสริมให้สังคมไทยรู ้จัก 
การบริหารจัดการพลังงานตามแนวทางแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่มิได้เพียงแต่หวังผลเพื่อใช้พลังงานเพียงด้านเดียว หากแต่มองลึกไปถึง
แนวทางแห่งวิถีที่ยั่งยืนในทุกๆ มิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แง่มุมด้านการศึกษาด้านพลังงานทดแทนของพระองค์ในด้านต่างๆ  
ล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัด และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศสามารถ 
น�าไปปรับใช้จริงในชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน เช่น

• ทรงริเริ่มการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง
ในปี 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริ 

ให้น�าแกลบที่ได้จากการสีข้าวของโรงสีข้าวตัวอย่างจากสวนจิตรลดา
มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินและน�ามาท�าเป็นเชื้อเพลิงแท่ง จึงมี
การจัดสร้างโรงบดแกลบขึ้นภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
กระทั่งในปี 2545 - 2548 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ศึกษา 
และพัฒนาน�าแกลบที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลมาท�าประโยชน์ 
ในภาพพลังงานความร้อนและน�าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องท�า 
ความเย็นแบบดูดซึมชนิดใช้น�้าร้อน (Hot Water Fired Absorption 
Chiller) ผลติน�า้เยน็ส�าหรบัอาคารควบคมุสภาวะแวดล้อมเพือ่การเพาะเหด็ 
เขตหนาวและใช้กับเครื่องปรับอากาศในอาคาร ภายในโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจน�าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป

• ทรงสนพระทัยในพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดาศนูย์ศกึษาการพฒันา 

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ โครงการหลวง ฯลฯ พลังงานจาก 
แสงอาทิตย์ได้ถูกประยุกต์มาใช้หลากหลายรูปแบบนับเป็นการพัฒนา
คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตเองได้ภายในประเทศ ซึ่งนอกจากเป็น 
การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการด�าเนินการภายในโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ แล้วยังเป็นตัวอย่างและแหล่งความรู้ 
แก่ประชาชนทีส่นใจน�าพลงังานแสงอาทติย์ไปใช้ประโยชน์ภายในครวัเรอืน
หรอืประกอบธรุกจิของตนเองอกีด้วย ซึง่พลงังานแสงอาทติย์ทีน่�ามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตความร้อนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

• แนวพระราชด�าริแก๊สโซฮอล์ (Gasohol)
“...พูดแบบคนไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องการคลังการเศรษฐกิจ แต่ว่า 

ลองนึกดู ถ้าสมมติว่าใช้ของที่ท�าในเมืองไทยท�าในประเทศได้เองแล้ว
ก็ท�าได้ดีมีมาก อ้อยที่ปลูกที่ต่างๆ เขาบ่นว่ามีมากเกินไป ขายไม่ได้ 
ราคาตก เราก็ไปซื้อในราคาที่ดีพอสมควร มาท�าแอลกอฮอล์ แล้วผู้ที่
ปลูกอ้อยก็ได้เงิน ผู้ที่ท�าแอลกอฮอล์ก็ได้เงิน...” ส่วนหนึ่งของพระราช-
ด�ารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ เนื่องใน 
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 น�ามาสู่
การพัฒนาการใช้เอทานอล (แอลกอฮอล์) ผสมกับน�้ามันเบนซินเพื่อ
ใช้เป็นแก๊สโซฮอล์ และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนิน 
ทรงเปิดสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ ซึ่งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อให้บริการแก่รถยนต์ในโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจติรลดา ต่อมาในวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินการปรับปรุง
คณุภาพของเอทานอลทีใ่ช้เตมิรถยนต์ โดยการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย
ได้น�าเอทานอล 95% ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาผลิตได้ส่งไป
กลั่นซ�้าเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% แล้วน�ากลับมาผสมกับ 
น�้ามันเบนซินธรรมดาในอัตราส่วน 1 : 9 ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทน 
เทยีบเท่าน�า้มนัเบนซนิ 95 และได้น�าแก๊สโซฮอล์นีจ้�าหน่ายให้กบัประชาชน
ทั่วไปที่สถานีบริการน�้ามันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สาขา
ส�านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก

พลังแห่งสายพระเนตร 
เพื่อความยั่งยืน
Alternative energy...
His Majesty the King’s farsighted  
vision of sustainability
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With great kindness to his loyal subjects and his farsighted 
vision, His Majesty the King places strong emphasis on alternative 
energy as an optional path towards development of clean energy 
for the future world. Guided by this farsighted vision of sustainable  
energy, he graciously continues supporting and developing, 
through studies and research, energy innovations. He encourages 
the Thai society to learn how to manage energy by adopting the 
philosophy of sufficiency economy, which aims at not only the 
usage of energy alone but also all other aspects of sustainability, 
including the society, the economy as well as the environment. 
His broad perspective and studies related to alternative energy 
have been widely acknowledged and recognized internationally 
as they can be actually put into practice in our own daily lives. 
These include, among others, the following:

• His Majesty the King’s interest in solar energy
Within the Royal Chitralada Projects, the royal  

development centers and other similar activities based on  
His Majesty the King’s initiatives, solar energy has been applied 
in many different ways. It represents the development of  
domestically produced technology. Apart from running various 
operations under the projects initiated by His Majesty the King, the 
use of solar energy serves as an exemplary model and a source 
of knowledge for members of the general public in using the solar 
energy for their own houses and businesses. In this connection,  
the solar energy as an alternative energy source has been used 
for two main purposes including generation of thermal (heat) 
energy and electricity.

• His Majesty the King’s initiative on gasohol
“...Speaking like the one without knowledge - no  

knowledge about finance and economy. However, just imagine 
if, on the assumption that we use things produced in Thailand -  
those that could be made locally, we are good at producing 
them and they grow in great abundance. A case in point is the 
sugarcane grown in different areas. People complain about the 
problem of oversupply and find it difficult to sell them, apart from 
the problem of falling prices. We could buy them at appropriate 
prices and use them for producing alcohol. As a result, those who 
grow sugarcane make money while the producers of alcohol also 
make money...” According to part of the royal speech given by  

His Majesty the King to an audience of well-wishers on the  
auspicious occasion of His Majesty the King’s Birthday Anniversary  
on 5 December 2000. The speech led to development of ethanol  
(alcohol) which was then mixed with gasoline to produce gasohol. 
And on 16 May 1996, Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn graciously presided over the opening of a gasohol  
service station which was humbly given by the Petroleum Authority  
of Thailand (PTT) for servicing vehicles used for Her Royal Highness’  
royal projects at Chitralada Gardens. Later on 9 May 1997, the 
royal projects joined hands with the Petroleum Authority of Thailand  
(PTT)and the Thailand Institute of Scientific and Technological  
Research to improve the quality of ethanol used for vehicles. In this 
connection, the Petroleum Authority of Thailand (PTT) made use 
of the 95% ethanol produced by the royal projects at Chitralada 
Gardens and increased the concentration of ethanol into 99.5% 
through a re-distillation process, after which it was mixed with 
normal gasoline at a ratio of 1 : 9 to produce gasohol with a high 
octane level equal to that of ULG 95 RON. In this connection, the 
new gasohol was distributed to members of the general public first 
time at the service station of the Petroleum Authority of Thailand 
(PTT)’s headquarters branch on Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok.

• His Majesty the King’s initiative on use of fuel briquettes
In 1975, His Majesty the King graciously led the initiative 

on using rice husks from a model rice mill at Chitralada Gardens 
for improving soil quality and for compressing into fuel briquettes.  
The ensuing success resulted in the establishment of a husk  
compression plant as one of His Majesty’s Royal Chitralada Projects. 
During the period from 2002 to 2005, the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) conducted studies, developed and 
made use of husks which could be produced as biofuels. They 
have been used as a source of heat energy and an energy source 
for running the hot water fired absorption chiller which produces 
chilled water for controlling the environment suitable for breeding 
mushrooms normally grown in cold regions and also for running  
air-conditioners in buildings in His Majesty’s Royal Chitralada  
Projects. The development and use of fuel briquettes could serve 
as a model project for further replication by interested parties.
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As part of its annual activity, PTT is making arrangements 
for retail shareholders to pay visits to PTT to get informed of its 
operations and meet with PTT management team. This year, the 
visits will take place from 18 - 19 November 2015. It is hoped 
that the shareholders concerned will get not only favorable  
impressions of the operations but also enjoyment in participating  
in the forthcoming activity.

This year’s activity will be different from those in the previous 
years. PTT will arrange for the shareholder groups to pay visits to 
PTT Wanarom Eco Zone Industries (PTT WEcoZI), which serves as  
a prototype project for Thailand’s eco-industrial parks, which 
is located in the Asia Industrial Estate in Rayong Province.  
The objective of the project is to enable industries, communities and 
the environment to co-exist interdependently and in a sustainable  
manner. PTT WEcoZI is comprised of the area for industries, the 
area for public utility systems, the area for green office buildings, 
and the area for PTT Group’s Rayong Wanarom Eco-Forest. Within  
the latter area, the shareholder groups will have a personal,  
first-hand experience of the eco-friendly way of nature study. 
Importantly, they will also have a great opportunity learning about 
the forest biodiversity.

Furthermore, during the afternoon part of the activity,  
the shareholder groups will pay a field visit to HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn Herbs Garden in Nikhom Phatthana Sub-district, 
Rayong Province. The garden was humbly presented by PTT to 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on the auspicious occasion  
of the Princess’ 50th Birthday Anniversary. In this connection,  
the shareholders will also attend a workshop on the manufacture 
of herbal medicinal products, apart from buying herbal products 
and other souvenirs before returning safely to Bangkok.

As regards the shareholders who miss the opportunity to 
join the forth coming visits, please do not feel disappointed. You 
may apply for the visit next time. In this connection, you can get  
the related details on PTT’s website (www.pttplc.com). However, 
the Company reserves the rights for only the shareholders who 
have never participated in the activity.

กิจกรรมผู้ถือหุ้นสามัญ

 

Shareholders to pay visits to PTT to observe its operations

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีนะคะส�าหรับการจัดกิจกรรมส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ รับทราบข้อมูลการด�าเนินงาน และ
พบปะคณะผูบ้รหิาร ปตท. โดยในปีนีจ้ดัขึน้วนัที ่18 - 19 พฤศจกิายน 2558 
หวังว่าผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราคงจะได้รับความประทับใจ 
และความสนุกสนานกลับไปค่ะ

ส�าหรับกิจกรรมในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆ โดยในปีนี้ ปตท. พา 
คณะผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม ณ นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. หรือ 
PTT WEcoZI (PTT Wanarom Eco Zone Industries) ซึง่เป็นโครงการพฒันา
ต้นแบบเขตอตุสาหกรรมเชงินเิวศในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมเอเชยี เพือ่ให้
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่ 
PTT WEcoZI นี้ประกอบไปด้วยพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ระบบ 
สาธารณูปโภค พื้นที่อาคารส�านักงานสีเขียว และพื้นที่ป่านิเวศระยอง 
วนารมย์ กลุ่ม ปตท. โดยเขตพื้นที่ป่านี้เอง คณะผู้ถือหุ้นได้สัมผัสกับ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ และได้เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในผืนป่าอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายคณะผู้ถือหุ้นยังได้ทัศนศึกษาการท�า CSR 
ของ ปตท. ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช- 
กุมารี ซึ่ง ปตท. ได้สร้างถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
50 พรรษา และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ และของที่ระลึกก่อนกลับกรุงเทพ 
มหานคร โดยสวัสดิภาพ

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่พลาดการเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ไม่ต้อง
เสียใจนะคะ สามารถสมัครเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อไปได้ โดยติดตาม 
รายละเอียดกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com ทั้งนี้  
ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นค่ะ
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สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Herbs Garden
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เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายอภิศักดิ์  
ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ได้มอบรางวลัความยัง่ยนื ประจ�าปี 2558 
หรือ SET Sustainability Awards 2015 ให้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในพิธี
มอบรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 
ความยัง่ยนื นอกจากนี ้บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ยงัได้รบัการบรรจเุป็น 1 ใน 51  
ชื่อบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อ “องค์กรลงทุนหรือ
สนบัสนนุความยัง่ยนืของไทย หรอื Thailand Sustainability Investment” อกีด้วย

Recently at the Stock Exchange of Thailand (SET) Auditorium,  
Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance, presented an SET  
Sustainability Awards 2015 to Mr. Tevin Vongvanich, PTT CEO & President,  
at a ceremony hosted by SET to recognize listed companies with  
outstanding sustainable business execution as role models for others, as well 
as promoting business conduct under a sustainability approach.

In addition, PTT was named among those on the top 51 SET-listed 
Thailand Sustainability Investment list.

รับรางวัลด้านความยั่งยืน 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Sustainability Awards 2015 for PTT

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ 
“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค”  
ให้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) นายสรญั รงัคสริ ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิ
ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย และผูบ้รหิารในกลุม่ ปตท. ประกอบด้วย บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั 
(มหาชน) บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั พทีที ีแท้งค์ เทอร์มนิลั จ�ากดั 
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการท�างาน และการอุทิศตนท�ากิจกรรม 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ 

Recently at the Main Auditorium, Chulabhorn Research Institute 
Conference Center, H.E. Gen. Pichit Kullavanijaya, Privy Councillor, presided 
over the annual plaque presentation ceremony, where “Quality Persons of 
the Year 2015” (Energy Business and Public Utility Sector) awards were  
presented to Mr. Tevin Vongvanich, PTT CEO & President; Mr. Sarun  
Rungkasiri, COO, Downstream Petroleum Business Group; and other  
PTT Group management team members from Thai Oil, IRPC, and PTT Tank 
Terminal. Conceived by the Foundation of Science and Technology  
Council of Thailand, these awards recognize successful personalities  
(in private and work life), marked by their selfless devotion to public service.

ซีอีโอ ปตท. 
รับโล่เกียรติยศ  

“บุคคลตัวอย่าง 
ภาคธุรกิจแห่งปี 2015”

“Quality Persons  

of the Year 2015” for PTT CEO 
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เมือ่เรว็ๆ นี ้นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) แลกเปลี่ยนสัญญาข้อตกลงต่อสัญญาเช่า 
และสิทธิเหนือพื้นดิน โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ รฟท. และ 
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ จากการเจรจาและหาข้อยุติกรณีพิพาทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ที่ตั้ง 
อาคารส�านกังานใหญ่ ปตท. และบรเิวณข้างเคยีงทีเ่กีย่วเนือ่งนัน้ ผลปรากฏว่า รฟท. 
และ ปตท. ได้บรรลุข้อตกลง โดย รฟท. ต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดิน 
ให้กบั ปตท. ต่อไปอกี 30 ปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 โดยไม่มค่ีาเช่าและค่าตอบแทนใดๆ 
ตามเงือ่นไขสญัญาเดมิ ในขณะที ่ปตท. ตกลงให้เงนิแก่ รฟท. เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิ
กจิการ และปรบัปรงุภมูทิศัน์ในพืน้ที ่รฟท. ทีอ่ยูร่อบบรเิวณอาคาร ปตท. ส�านกังาน
ใหญ่ รวมกว่า 1,300 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือ 
ส�าหรบัโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณนคิม กม. 11 และบรเิวณย่านบางซือ่ และ/หรอืพืน้ที่ 
ตามที ่รฟท. ก�าหนด เพือ่ท�าการก่อสร้างอาคารทีพ่กัอาศยัให้พนกังานรถไฟ จ�านวน  1 หลงั 
พร้อมอาคารจอดรถ ตามแบบ แผนงาน และงบประมาณที่ รฟท. เสนอ โดย ปตท. 
จะพจิารณาให้ความช่วยเหลอืเพือ่การนี ้ เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 450,000,000 บาท  
(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบที่ รฟท. จะเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

Recently Mr. Wuthichatr Kalyanamitra, State Railway of Thailand (SRT) 
Governor, and Mr. Tevin Vongvanich, PTT CEO & President, exchanged 
agreements on the renewed lease and rights of superficies, witnessed by 
Mr. Sarawut Benjakul, SRT Chairman, Mr. Piyasvasti Amranand, PTT Chairman, 
along with related management team members.

Following negotiation and resolution concerning disputes over land 
usage at PTT Head Office and the vicinity, SRT and PTT reached an  
agreement under which SRT renewed the lease resulting in PTT’s rights of 
superficies for 30 years, ending on 31 March 2043, requiring no rent or 
compensation under the previous lease. However, PTT agrees to fund SRT’s 
execution and landscape improvement of SRT’s areas surrounding PTT’s 
Head Office, worth some Baht 1.3 billion. This sum includes support for  
a development project for the km. 11 residential areas and Bang Sue  
communities, or SRT-decided areas, or both, to construct lodgings for SRT 
officers (one building) complete with a car park, as proposed and  
budgeted by SRT. For all these, PTT will consider extending Baht 450 million 
in support, subject to the plans to be forwarded by SRT.

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนายสรญั รงัคสริ ิประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
เข้ารับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประกอบด้วยรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น รางวัลด้านการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
และรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานโดยประกาศให้สาธารณชน 
ได้รบัทราบถงึผลการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีด่เีด่นในด้านต่างๆ ณ ตกึสนัตไิมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล

Recently at Santi Maitri Hall, Government House, PTT management 
team members accepted outstanding state-enterprise awards. Chairman 
Piyasvasti Amranand, CEO & President Tevin Vongvanich, and Downstream 
Business Group COO Sarun Rungkasiri represented the company in  
accepting the Outstanding Information Disclosure and Transparency,  
Outstanding Social and Environmental Operation, and Outstanding Innovation 
Awards. Organized by the State Enterprise Policy Office to boost morale for 
operating state enterprises, the event publicizes their outstanding achievements.

SRT, PTT agree on 30-year renewed  

lease and rights of superficies

ปตท. รบั 3 รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น 2558
Three annual outstanding state enterprise awards 

for PTT

รฟท. - ปตท. บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาเช่าและสิทธิเหนือพื้นดินต่อ 30 ปี
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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�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 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

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000




