


สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น 

	 พบกันอีกครั้งนะครับส�ำหรับ	PTT	Bizway	ซึ่งก้ำวเข้ำสู่ปีที่	2	แล้ว	
	 เรำเริ่มต้นปี	2556	ด้วยควำมส�ำเร็จจำกกำรได้รับรำงวัลกำรบริหำร 
สูค่วำมเป็นเลศิ	(Thailand	Quality	Class:	TQC)	ประจ�ำปี	2555	ของ	3	หน่วยธรุกจิ 
เป็นปีทีส่องตดิต่อกนั	ได้แก่	ธรุกจิก๊ำซธรรมชำต	ิธรุกจิน�ำ้มนั	และธรุกจิกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ	กำรได้รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรตคิรัง้นีเ้ป็นเครือ่งหมำยแสดงถงึ
ควำมเป็นเลศิในกำรบรหิำรจดักำรของ	ปตท.	ทีท่ดัเทยีมระดบัมำตรฐำนโลก 
ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจของท่ำนผู้ถือหุ้นเช่นกันนะครับ
	 ในปีนี้	ผู้บริหำรและพนักงำน	ปตท.	ยังคงมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงำน 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน	 และสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ 
ให้กับประเทศ	 เพื่อให้องค์กรเกิดควำมยั่งยืน	 แนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำ 
องค์กรอย่ำงยั่งยืน	 ก็คือกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
และมีส่วนร่วมในกำรค้นคิดนวัตกรรมในสำยกำรปฏิบัติงำนของตน	 
ผ่ำนกำรประกวดผลงำนด้ำนนวตักรรม	หรอื	PTT	Innovation	Award	ภำยใต้ 
แนวคิด	 “PTT	We	Can”	 ซึ่งเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งกำรร่วมมือร่วมใจ	 เพื่อมุ่งไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมี 
กำรด�ำเนนิงำนอย่ำงยัง่ยนื	ให้	ปตท.	พร้อมทีจ่ะแข่งขนัในเวทโีลก	และพร้อม 
ที่จะยืนหยัดอย่ำงแข็งแกร่งเป็นองค์กร	100	ปีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

CEO
Talk 02

Bizway

Dear Shareholders,

 It’s	my	pleasure	to	greet	you	again	in	the	2nd	year	of	“PTT	Bizway”.
	 2013	started	with	an	achievement	of	3	business	units	of	PTT	for	being	awarded	with	2012	Thailand	Quality	Class	
(TQC)	for	two	consecutive	years.	TQC	is	a	prestigious	award	and	a	mark	of	excellence	in	management	on	par	with	
international	standards.
	 PTT	management	and	employees	are	determined	to	do	business	for	Thailand’s	energy	security	and	economic	
prosperity,	which	will	result	in	the	sustainability	of	the	organization.	As	such,	PTT	has	launched	“PTT	Innovation	Award”	
under	the	concept	of	“PTT	We	Can”	in	order	to	motivate	and	encourage	our	employees	to	have	creative	thinking	and	
participate	in	the	innovation	creation.	In	addition,	this	can	foster	a	collaboration	culture	to	formulate	an	innovative 
organization	for	the	sustainable	operation	to	ensure	our	competitiveness	in	the	international	arena	and	become	 
a	century-old	organization	for	the	betterment	of	the	Thai	society.

ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
Pailin  Chuchottaworn
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ผลการดำาเนินงานปี 2555  
เปรียบเทียบกับปี 2554

Year ended 2012 compared with 
 Year ended 2011

Quaterly
Focus

 ในปี	2555	 ปตท.	 และบรษิทัย่อยมรีำยได้จำกกำรขำย
จ�ำนวน	2,793,833	 ล้ำนบำท	 เพิม่ขึน้จำกปี	2554	 ร้อยละ	15.1	
เป็นผลมำจำกปริมำณและรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	
รำคำเฉลี่ยของน�้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจำก	106.2	 เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อบำร์เรลในปี	2554	 เป็น	109.1	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบำร์เรล 
ในปี	2555	(เพิม่ขึน้ร้อยละ	2.7)	ส่งผลให้	EBITDA	เพิม่ขึน้จ�ำนวน	
16,469	 ล้ำนบำท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.8	 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำก 
ผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของ	 ปตท.สผ.	 และหน่วยธุรกิจน�้ำมัน	
อย่ำงไรกต็ำม	ในปี	2555	ปตท.	มส่ีวนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทนุใน
บรษิทัร่วมจ�ำนวน	27,091	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	8.1	เมือ่เทยีบกบั 
ปี	2554	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจกำรกลั่นที่ลดลง	
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรขำดทุนสต๊อกน�้ำมัน	 แม้ว่ำรำคำเฉลี่ย
ของน�ำ้มนัดบิดไูบ	ปี	2555	จะสงูกว่ำปี	2554	อยูร้่อยละ	2.7	แต่
เนือ่งจำกรำคำน�ำ้มนัในปี	2555	มคีวำมผนัผวนจำกปัญหำวกิฤต
หนีย้โุรปทีย่งัคงยดืเยือ้	และกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกจิ	ท�ำให้
รำคำน�ำ้มนัดบิปรบัตวัในทศิทำงทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่น้อยกว่ำเมือ่เทยีบ
กบัปีก่อน	ในขณะทีร่ำคำน�ำ้มนัดบิในปี	2554	ปรบัตวัในทศิทำง
สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่งจำกเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวและสนึำมทิีป่ระเทศ
ญี่ปุ ่น	 ประกอบกับอุปทำนตึงตัวจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 
ในตะวนัออกกลำง	จงึมกี�ำไรจำกสต๊อกน�ำ้มนัในปี	2554	
	 ส่วนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลกำรด�ำเนินงำนที่สูงขึ้น 
จำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกใน
ปี	2555	 โรงแยกก๊ำซฯ	 หน่วยที่	 6	 ของ	 ปตท.	 สำมำรถส่ง
วัตถุดิบให้โรงโอเลฟินส์ได้ในปริมำณที่ เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ 
ครึ่งปีหลังของปี	2554	 เกิดเหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่ว 
และน�้ำท่วมใหญ่	 ท�ำให้โรงแยกก๊ำซฯ	 ต้องลดก�ำลังกำรผลิต 
จึงท�ำให้ส่งวัตถุดิบให้โรงงำนปิโตรเคมีได้น้อยลง	 แม้ว่ำส่วนต่ำง

“ ในป ี2555 ปตท. และบรษิทัยอ่ย 
มีรายได้จากการขายจำ านวน 
2,793,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 ร้อยละ 15.1”

“In 2012, sales revenue of 
PTT and its subsidiaries 
was Baht 2,793,833 million, 
increasing by 15.1% from 
2011”
 

 In	2012,	sales	revenue	of	PTT	and	its	subsidiaries	
was	Baht	2,793,833	million,	increasing	by	15.1%	from	2011	
mainly	due	to	the	increase	in	the	sales	prices	and	sales	
volume.	The	average	Dubai	crude	oil	price	increased	from	
US$	106.2	per	barrel	in	2011	to	US$	109.1	per	barrel	in	2012	
(2.7%	increase),	resulting	in	increased	EBITDA	by	Baht	16,469	
million,	or	7.8%.	This	increase	was	mainly	generated	by	the	
better	performance	of	PTTEP	and	Oil	business.	However,	
share	of	net	income	from	investments	in	associates	in	2012	
amounting	to	Baht	27,091	million,	decreased	8.1%	from	2011	
owing	to	lower	performance	of	refining	associates	from	
a	stock	loss.	The	reason	was	that	during	2012,	although	
average	oil	prices	 increased	2.7%	from	previous	year,	 
a	high	volatility	from	the	continuous	debt	crisis	in	Eurozone	
and	the	economic	slowdown	led	to	a	soften	increasing	
trend	of	crude	oil	price	compare	to	last	year	while	the	
crude	oil	price	trend	in	2011	was	continuously	increased	in	
a	steep	manner	from	the	earthquake	and	Tsunami	incidents	
in	Japan,	together	with	tightening	supply	due	to	the	turmoil	
in	Middle	East	countries,	resulting	in	a	stock	gain	in	2011.	
	 The	performance	of	petrochemical	business	was	
better	from	the	higher	sales	volume	of	olefins	due	to	PTT’s	
gas	separation	plant#6	had	increased	feedstock	supplies	
to	the	olefin	plants	in	2012,	while	there	was	a	gas	leakage 
incident	and	the	great	flood	in	2H/2011	which	led	to	
a	decrease	in	utilization	rate	of	gas	separation	plants	
resulting	in	less	feedstock	to	petrochemical	producers.	
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ระหว่ำงผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์และวตัถดุบิปรบัตวัลดลงโดยเฉพำะ 
ผลติภณัฑ์พำรำไซลนี	เนือ่งจำกควำมต้องกำรของผูผ้ลติปลำยน�ำ้ 
โดยมีโรงงำนพีทีเอหลำยแห่งได้ลดก�ำลังกำรผลิตลงจำกภำวะ
ขำดทนุ	
	 ในปี	 2555	 ปตท.และบริษัทย่อยมีก�ำไรจำกอัตรำ 
แลกเปลีย่นจ�ำนวน	7,615	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรแขง็ค่ำ 
ของเงินบำทในช่วงปลำยปี	 ท�ำให้เกิดก�ำไรทำงบัญชีจำกกำร 
แปลงค่ำภำระหนี้สกุลต่ำงประเทศเป็นสกุลบำท	 ในขณะที่ 
ปี	2554	 มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน	1,099	 ล้ำนบำท 
และในปี	2555	มค่ีำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้จ�ำนวน	46,516	 ล้ำนบำท	
เพิม่ขึน้จำกปี	2554	จ�ำนวน	3,290	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	7.6	
อย่ำงไรก็ตำม	ในปี	2555	ปตท.สผ.	มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก 
กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์แหล่งมอนทำรำจ�ำนวน	6,366	ล้ำนบำท 
รวมทั้ง	PTTI	 มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
ใน	EMG	จ�ำนวน	3,972	ล้ำนบำท	ส่งผลให้ในปี	2555	ปตท.	และ 
บริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิลดลง	 1,594	 ล้ำนบำท	 หรือลดลง 
ร้อยละ	1.5	 จำกก�ำไรสุทธิ	 106,260	 ล้ำนบำท	 ในปี	 2554 
(หรอืคดิเป็น	37.24	บำทต่อหุน้)	เป็นก�ำไรสทุธ	ิ104,666	ล้ำนบำท 
ในปี	2555	(หรือคิดเป็น	36.64	 บำทต่อหุ้น)	 ทั้งนี้	 ก�ำไรสุทธิ 
ดังกล่ำวเป็นก�ำไรจำกผลประกอบกำรของ	 ปตท.	 ประมำณ 
ร้อยละ	43	อกีร้อยละ	57	เป็นผลประกอบกำรของบรษิทัในเครอื 
ตำมสดัส่วนกำรลงทนุ

The	product	spreads	of	aromatics,	especially	Paraxylene,	
decreased	because	of	the	lower	in	demand	of	PTA	plants,	
the	downstream	business	producers,	as	many	PTA	plants	
experiencing	losses	led	to	lower	production	rate.
	 In	2012,	PTT	and	its	subsidiaries	had	the	gain	on	
foreign	exchange	rate	amounting	to	Baht	7,615	million	from	
the	Baht	appreciation	towards	year	end	resulting	in	an	 
unrealized	gain	from	foreign	debt	translate	 into	Baht	 
currency	while	the	gain	on	foreign	exchange	rate	 in	
2011	was	Baht	1,099	million.	The	income	taxes	of	PTT	and	 
its	subsidiaries	in	2012	was	Baht	46,516	million,	increased	by	
Baht	3,290	million	or	7.6%.	Nevertheless,	PTTEP	recognized 
impairment	loss	on	assets	in	Montara	amounting	to	Baht	
6,366	million	and	PTTI	recognized	impairment	losses	of	
its	investment	in	EMG	amounting	to	Baht	3,972	million.	
Consequently,	the	net	income	of	PTT	and	its	subsidiaries 
in	2012	decreased	by	Baht	1,594	million	or	1.5%	from	
Baht	106,260	million	in	2011	(or	Baht	37.24	per	share)	to	
Baht	104,666	million	in	2012	(or	Baht	36.64	per	share)	of	
which	43%	was	generated	from	PTT	itself,	while	57%	was	
contributed	from	the	affiliates	according	to	the	shares	of	
investment	percentage.

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท) : Balance Sheet (Unit: Million Baht)

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
Cash and S/T Invest

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
Other Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
Other Non-Current Assets

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

หนี้สินอื่นๆ
Other Liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมเงินกู้ระยะยาวที่ 
ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities  
(incl. due within 1 yr)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

31 ธ.ค. 2554

31 December 2011

31 ธ.ค. 2555

31 December 2012

731,664

437,382

462,274

365,830
127,094

254,030

419,385

601,337

392,303

643,713

143,323

328,822

506,036

653,139

+16% 1,631,320

1,401,846
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โครงสร้างรายได้จากการขาย ปี 2555
Revenue for the year 2012 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขาย ปี 2555
Net Income for the year 2012 

   2552 2553 2554  2555

   2009 2010 2011  2012

 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร	 (ล้ำนบำท)	 1,586,174	 1,898,682	 2,428,126	 2,793,833 
	 Sales	&	Services	Income	 (Million	Baht)

	 ก�ำไรสุทธิ	 (ล้ำนบำท)	 59,548	 83,992	 106,260	 104,666 
	 Net	Income	 (Million	Baht)

	 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 21.06	 29.58	 37.24	 36.64
	 Earnings	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*	 (ร้อยละ)	 14.65	 18.46	 20.50	 18.02
	 Return	on	Equity	 (%)

	 อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม*	 (ร้อยละ)	 3.68	 4.35	 4.29	 3.69
	 Net	Income	to	Total	Revenues	 (%)

	 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม*	 (ร้อยละ)		 5.99	 7.20	 8.08	 6.90
	 Return	on	Total	Assets	 (%)

	 เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 8.50	 10.25	 13.00	 13.00
	 Dividend	per	Share	 (Baht	per	Share)

	 มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น	 (บำทต่อหุ้น)	 151.82	 169.31	 194.57	 212.09
	 Book	Value	 (Baht	per	Share)

	 รำคำหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด	 (บำทต่อหุ้น)		 246	 320	 318 332
	 Share	Price	at	the	End	of	Period	 (Baht	per	Share)

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

หมายเหตุ : สัดส่วนของรายได้ไม่รวมรายการระหว่างกัน  Remark: Segmentation of revenues exclude elimination

ธุรกิจนำ้ามันและ 
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

73%
8%

18%

35%

43%

16%

7%

4%

-4%

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries

104,666 ล้านบาท 
Million Baht

2,793,833 ล้านบาท 
Million Baht
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Channel
Green

 ปตท.	และธนำคำรกสกิรไทย	ร่วมกนัเปิดตวัระบบเตมิน�ำ้มนัอจัฉรยิะ	ครัง้แรก 
ของไทย	 นับเป็นนวัตกรรมในกำรควบคุมและตรวจสอบกำรเติมน�้ำมันในสถำนีบริกำร
น�้ำมันที่มีประสิทธิภำพและทันสมัยที่สุด	 เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร	 
ลดควำมผิดพลำดในกำรเติมน�้ำมัน	 มีระบบควำมปลอดภัยสูง	 และเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยให้แก่ลกูค้ำภำคธรุกจิทีม่รีถต้องดแูลเป็นจ�ำนวนมำก	(Fleet)	
	 “PTT	Smart	Fuel-Up	Technology”	เป็นกำรบรกิำรเตมิน�ำ้มนัโดยน�ำเทคโนโลยี
ไร้สำย	(Radio	Frequency	Identification	-	RFID)	มำใช้ในกำรระบยุำนยนต์	ส�ำหรบั
กำรรับบริกำรเติมน�้ำมันในสถำนีบริกำรน�้ำมัน	 ปตท.	 ลักษณะกำรท�ำงำนของระบบคือ	
ระบบจะจ่ำยน�้ำมันให้กับรถที่ติดอุปกรณ์วงแหวนเท่ำนั้น	 ตัววงแหวนจะท�ำกำรบันทึก
ข้อมลูเฉพำะของรถแต่ละคนั	(Vehicle	Identification	Data	-	VID)	 ไม่สำมำรถถอด
ไปตดิรถคนัอืน่ได้	 และระบบนีย้งัมกีำรบนัทกึข้อมลูเลขทะเบยีนรถ	ประเภทของน�ำ้มนั
ทีก่�ำหนดให้เตมิ	จ�ำนวนน�ำ้มนัทีก่�ำหนดให้เตมิในแต่ละครัง้	วนั	เดอืน	ปี	ตลอดจนระบุ
สถำนบีรกิำรน�ำ้มนัทีอ่นญุำตให้เตมิได้	เจ้ำของธรุกจิสำมำรถน�ำข้อมลูเหล่ำนีไ้ปวเิครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย	 ต้นทนุค่ำน�ำ้มนั	 และค�ำนวณอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ	 รวมทัง้เป็นแหล่ง 
ข้อมลูอืน่ๆ	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิได้อกีด้วย	โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำบรษิทั	
ห้ำง	 ร้ำน	 องค์กร	 ทีใ่ช้บตัรเตมิน�ำ้มนั	(Fleet	Card)	 นอกจำกนี้	 ปตท.	 ยงัมบีรกิำร 
หลงักำรขำยด้วยระบบ	Call	Center	 ซึง่เปิดบรกิำรตลอด	24	 ชัว่โมง	 เพือ่กำรบรกิำร	 
ที่เหนือระดับเฉพำะกลุ่มลูกค้ำ	 ให้ได้รับควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 และมั่นใจในกำรตอบ 
ข้อซักถำมและแก้ไขปัญหำจำกช่ำงเทคนิคหรือผู ้เชี่ยวชำญโดยตรง	 ทั้งนี้	 ปตท.	 
มีแผนจะขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันที่ติดตั้งระบบพร้อมให้บริกำรภำยในปี	 2556	 นี้	
ประมำณ	60	แห่ง	จนถงึ	200	แห่ง	ภำยในปีหน้ำ	
	 ธนำคำรกสกิรไทย	และบรษิทั	ออร์แพค็	ซสิเตม็	จ�ำกดั	(Orpak	System	Limited) 
จำกอิสรำเอล	 ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชำญด้ำนระบบออโตเมชั่นในสถำนีบริกำรน�้ำมัน	 
รวมทั้งระบบกำรควบคุมจัดกำรรถยนต์ด้วย	RFID	 ที่ร่วมกันพัฒนำระบบเติมน�้ำมัน
อจัฉรยิะ	(PTT	Smart	Fuel-up	Technology)	ขึน้	เพือ่ให้บรกิำรในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั	ปตท. 
	 นบัเป็นอกีควำมร่วมมอืของสองหน่วยงำนใหญ่จำกวงกำรพลงังำนและธรุกรรม
กำรเงนิ	ทีร่่วมกนัน�ำเทคโนโลยรีะบบกำรให้บรกิำร	เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูบ้รโิภค	
และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด	 ตำมแนวคิดในกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม	 ซึ่งเป็นแนวทำงที่	 ปตท.	 มุ่งเน้นมำโดยตลอด	 เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัท
พลงังำนไทยข้ำมชำตชิัน้น�ำ

PTT Smart Fuel-up Technology
ระบบเติมนำ้ามันอัจฉริยะ 

RFID ReaderRFID Ring

WGT

WGT Back Office Bank

1. นำามอืจ่ายนำา้มนัทีต่ดิตัง้อปุกรณ์อ่านข้อมลู RFID Reader มาประกบ 
กบัวงแหวน RFID Ring ทีต่ดิอยูบ่รเิวณปากถงันำ้ามนัรถยนต์ เพือ่
อ่านข้อมลู VID 

2. ข้อมลูทีถ่กูบนัทกึไว้ในวงแหวน RFID Ring จะถกูอ่านและส่งต่อไป
ยงัเครือ่งรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย Wireless Gateway Terminal 
(WGT) เพื่อส่งไปประมวลผล

3. ข้อมูลที่ได้รับจาก WGT จะถูกส่งต่อไปยัง Back Office และ
ธนาคารเพื่อพิจารณาคำาขอและการอนุมัติวงเงินสำาหรับการเติม
นำ้ามัน

WGTRFID Reader Back Office

bill

4. เมือ่ธนาคารอนมุตัเิรยีบร้อยแล้ว ข้อมลูจะถกูส่งกลบัมายงั Back 
Office เพือ่เปิดให้จ่ายนำา้มนั จากนัน้ข้อมูลการเตมินำา้มนัจะถกูส่งไป
เก็บไว้ที่ธนาคารหลังจากการเติมนำ้ามันเสร็จสิ้นลง 
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 PTT	 in	cooperation	with	Kasikorn	Bank	(KBank)	 introduced	
PTT	Smart	Fuel-up	Technology,	the	first	of	its	kind	in	Thailand,	as	an	 
innovation	to	control	and	verify	fuel-up	accuracy	at	PTT	gas	stations,	
with	the	most	efficient	technology	that	ensures	swift	service,	fewer	errors,	
greater	safety	and	efficiency	in	fuel-cost	control.
	 PTT	Smart	Fuel-up	Technology	is	a	Vehicle	Identification	System,	
using	Radio	Frequency	Identification	Technology	(RFID),	which	enables	
fueling	of	vehicles	that	have	a	special	ring-shaped	device	installed	
to	them.	The	device	records	the	specific	data	of	individual	vehicles	 
such	as	Vehicle	Identification	Data	(VID)	and	cannot	be	later	removed	
to	install	in	other	vehicles.	The	data	incorporated	with	the	system	include	
vehicle	registration	number,	type	of	fuel,	stipulated	fuel	amount,	fuel-up 
date	and	name	of	petrol	station	where	each	transaction	occurred.	
With	this	information,	business	operators	can	analyze	fuel	costs	and	fuel	 
consumption	rate.	This	unique	device	can	also	provide	other	helpful	data	
for	businesses,	particularly	for	Fleet	customers.	In	addition,	a	PTT	24-hour	
call	center	is	also	available	for	customers	to	ensure	superior,	convenient	
and	swift	service,	with	experts	and	technicians	who	will	be	on-call	to	
directly	answer	customer’s	queries	and	solve	their	problems.	PTT	plans	
to	install	the	new	technology	in	at	least	60	service	stations	within	2013	
and	up	to	200	within	next	year.
	 KBank	and	Orpak	System	Limited	from	Israel,	a	gas	station 
automation	system	expert	for	Fleet	and	RFID-monitored	vehicles,	designed 
PTT	Smart	Fuel-up	Technology	to	serve	PTT	service	stations.
	 This	collaboration	marks	another	achievement	of	the	two	giants	
in	the	energy	and	financial	industries	in	using	modern	technology	for	
customers’	convenience	and	utmost	satisfaction,	in	accordance	with	
PTT’s	policy	of	technology-driven	innovation	towards	being	“Thai	Premier	
Multinational	Energy	Company”.	

PTT Smart Fuel-up Technology
ระบบเติมนำ้ามันอัจฉริยะ 

RFID Reader

1. นำามอืจ่ายนำา้มนัทีต่ดิตัง้อปุกรณ์อ่านข้อมลู RFID Reader มาประกบ 
กบัวงแหวน RFID Ring ทีต่ดิอยูบ่รเิวณปากถงันำ้ามนัรถยนต์ เพือ่
อ่านข้อมลู VID 

2. ข้อมลูทีถ่กูบนัทกึไว้ในวงแหวน RFID Ring จะถกูอ่านและส่งต่อไป
ยงัเครือ่งรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย Wireless Gateway Terminal 
(WGT) เพื่อส่งไปประมวลผล

3. ข้อมูลที่ได้รับจาก WGT จะถูกส่งต่อไปยัง Back Office และ
ธนาคารเพื่อพิจารณาคำาขอและการอนุมัติวงเงินสำาหรับการเติม
นำ้ามัน

Bank

4. เมือ่ธนาคารอนมุตัเิรยีบร้อยแล้ว ข้อมลูจะถกูส่งกลบัมายงั Back 
Office เพือ่เปิดให้จ่ายนำา้มนั จากนัน้ข้อมูลการเตมินำา้มนัจะถกูส่งไป
เก็บไว้ที่ธนาคารหลังจากการเติมนำ้ามันเสร็จสิ้นลง 

• สร้างภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยี
 Promote technology-
 oriented image 

• เพิ่มยอดสั่งซื้อนำ้ามัน
 Increase service station  
 purchasing volume 

• ขยายฐานลูกค้ากลุ่มภาคธุรกิจ
 Increase number of fleet  
 customers

• เพิ่มยอดจำาหน่ายนำ้ามัน
 Increase sale volume

• เป็นที่ดึงดูดลูกค้า
 Entice fleet customers

• ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติม
นำ้ามันผิดประเภท

 Reduce operational mistakes 

• สามารถเติมนำ้ามันให้เฉพาะรถที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 Control over authorized/  
 unauthorized vehicle

• ป้องกันความผิดพลาดในการเติม
นำ้ามันผิดประเภท

 Prevent from operational  
 error 

• เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
ในการบริหารการใช้นำ้ามัน 
Provide an alternative of 
gas refilling management 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย 

 Increase efficiency in fuel  
 cost control 

ปตท.
PTT 

สถานีบริการนำ้ามัน ปตท.
PTT Service Station 

ผู้ถือบัตร
Company Account Subscriber 

ประโยชน์ของระบบ



 เข้ำสู่เดือนสุดท้ำยในไตรมำสแรกของปีกันแล้ว	กิจกรรม 
ใหญ่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษำยนก็คือ	 “กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
สำมัญประจ�ำปี”	 ซึ่งเป็นเวทีส�ำคัญที่เป ิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้น 
ได้พบปะกับกรรมกำรและผู้บริหำร	 ได้ท�ำหน้ำที่และใช้สิทธิเพื่อ 
แสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องต่ำงๆ	 ในฐำนะ 
เจ้ำของบริษัทอีกด้วย
			 กำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เป็นตวัชีว้ดัหนึง่ในกำรประเมนิ
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั	ซึง่	ปตท.	ได้เตรยีมด�ำเนนิกำร 
จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กำรประเมนิตำม	“โครงกำรประเมนิคณุภำพ	AGM”	ของสมำคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 และ	 ก.ล.ต.	 
ซึ่งจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นที่ค�ำนึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น	 ตำมแบบฟอร์ม	 “AGM	
Checklist”	 ที่ครอบคลุมขั้นตอนต่ำงๆ	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ตั้งแต่ก่อนวันประชุม	 ในวันประชุม	 และภำยหลังวันประชุม	 
ซึง่ทีผ่่ำนมำ	ปตท.	ได้รบัคะแนนเตม็ร้อย	หลำยปีต่อเนือ่ง		
	 หำกในวนัประชมุ	ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดไม่ว่ำง	กไ็ม่ต้องเสยีใจ
ไปนะคะ	เพรำะผูถ้อืหุน้ทกุท่ำนมสีทิธมิอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มำประชมุ	
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้	 แต่ต้องเตรียมหลักฐำน	 
มำให้ครบถ้วน	และขอเน้นย�ำ้ว่ำ	ท่ำนผูถ้อืหุน้ต้องศกึษำรำยละเอยีด 
จำกหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของ	 ปตท.	 ล่วงหน้ำ	1	 เดือน 
ก่อนวนัประชมุ	หรอืจำกเอกสำรทีท่่ำนได้รบัทำงไปรษณย์ี
	 นอกจำกกำรประชมุผูถ้อืหุน้จะเป็นกำรแสดงถงึกำรปฏบิตัิ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันแล้ว	 ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ให้กับผู้ลงทุนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศว่ำ	 คณะกรรมกำร
และผูบ้รหิำรของ	ปตท.	มคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิและ 
บริหำรกิจกำรโดยเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน	และมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงครบถ้วน	
 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าผ่านทาง 
E-mail เลขานุการบริษัทของ ปตท. ได้ที่ corporatesecretary@
pttplc.com 
	 แล้วพบกันในวันประชุมค่ะ

ประชุมผู้ถือหุ้น: 
สรรค์สร้าง
เพ่ือประโยชน์
ของทุกท่าน

Annual General Meeting of 
Shareholders: 
Created for Shareholders’ 
Benefits

 we	are	now	in	the	last	month	of	the	first	quarter.
A	big	event	taking	place	in	April	is	the	“Annual	General	
Meeting	of	Shareholders”	or	AGM,	a	very	important	 
event	 for	 shareholders	 to	meet	with	PTT’s	Board	of	 
Directors	and	management,	exercise	 their	 rights,	 
express	their	opinion	and	vote	on	each	agenda	item,	 
to	do	the	duties	of	the	Company’s	owners.
	 The	AGM	 is	a	key	 indicator	 to	assess	 the	 
corporate	governance	of	the	Company.	In	this	regard,	 
PTT	 has	prepared	 the	AGM	 in	accordance	with 
the	 “AGM	Checklist”	 regulated	by	 Thai	 Investors 
Association,	Thai	Listed	Companies	Association	and 
the	Securities	and	Exchange	Commission	 to	assess	
the	quality	of	AGM	for	the	benefits	of	shareholders, 
and	PTT	has	continuously	received	100	full	marks.
	 Shareholders	who	are	not	available	on	the	AGM	
date	can	give	proxies	to	others	but	they	must	prepare	
all	documents	required	as	specified	in	the	Notice	to	 
the	AGM	posted	on	PTT	web	site	one	month	in	advance	 
or	mailed	to	you	at	the	addresses	given.	
	 The	 AGM	 is	 the	 equitable	 treatment	 of	 
shareholders	and	also	ensures	both	domestic	and 
international	 investors	 of	 the	 responsibility	 and	 
accountability	 of	 PTT’s	 Board	 of	 Directors	 and	 
management	 towards	 shareholders	 by	 thorough 
disclosure	of	information	for	shareholders’	consideration 
and	decision.
 Shareholders can submit their questions in  
advance via PTT’s corporate secretary’s E-mail at  
corporatesecretary@pttplc.com. 
 See	you	all	at	the	AGM.
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กลุม่ ปตท. ต้อนรบัรฐัมนตรโีมซมับกิ  
เชื่อมสัมพันธ์ลงทุน
PTT Group welcomes visiting 
Mozambique Minister to boost 
trade ties

	 นำยกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง	 รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	 เป็นประธำนในพิธีและ
มอบรำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ	(TQC)	 ประจ�ำปี	2555	 
ให้แก่นำยชำครีย์	 บูรณกำนนท์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ		ปตท.	ซึง่ในปีนี	้ธรุกจิก๊ำซธรรมชำติ 
ธรุกจิน�ำ้มนั	และธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ	ปตท.	ได้รบั 
รำงวัล	TQC	 ที่เป็นรำงวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องหมำย 
แสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรที่ 
ทัดเทียมระดับมำตรฐำนโลก		 

 Mr.	Kittiratt	Na-Ranong,	Deputy	Prime	Minister	
and	Minister	of	Finance,	presided	over	a	ceremony	 
in	which	TQC	(Thailand	Quality	Class)	Awards	2012	 
were	presented	to	PTT,	 represented	by	Mr.	Charcrie	
Buranakanonda,	Senior	Executive	Vice	President,	Gas	 
Business	Unit.	This	year,	PTT	won	TQCs	for	three	of	its 
business	units:	Gas,	Oil	and	 International	 Trading. 
The	TQA	(Thailand	Quality	Award)	and	TQC	are	widely 
regarded	as	prestigious	recognition	of	organizational	 
management	excellence	on	a	par	with	world-class	entities. 
   

ปตท. รับรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ TQC เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
Second consecutive TQC Awards for PTT 

 ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถำวร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ปตท.	พร้อมผู้บริหำรระดับสูง	กลุ่ม	ปตท.	
ในสำยธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น	 ร่วมให้กำรต้อนรับนำงเอสเปอร์รันซำ	 บีแอส	 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรณ	ี สำธำรณรัฐ
โมซัมบิก	 และคณะฯ	 ซึ่งเดินทำงมำเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 และหำรือเรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำพลังงำน 
ของทั้งสองประเทศ	รวมทั้งเดินทำงไปเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของ	กลุ่ม	ปตท.	ในพื้นที่จังหวัดระยอง	

	 Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	PTT	Plc.	President	&	CEO,	and	senior	PTT	management	of	the	Upstream	Petroleum	& 
Gas	Business	Group	welcomed	Mrs.	Esperanca	Bias,	Mozambique	Minister	of	Mineral	Resources,	and	her	entourage,	
who	were	on	a	business	visit	to	PTT	Group.	The	parties	held	bilateral	consultation	on	energy	cooperation	between	
Mozambique	and	Thailand.	The	visitors	also	toured	PTT	Group’s	operation	in	Rayong	province.



กลุ่ม ปตท. มอบของขวัญวันเด็กแก่ครูและเยาวชน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
PTT Group’s gifts for teachers and youths of 
three southernmost provinces

	 ดร.ไพรินทร	์ ชูโชติถำวร	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่		ปตท.		มอบของขวัญวันเด็กและ
เงนิบรจิำค	ส�ำหรบัจดัซือ้หนงัสอืและอปุกรณ์กำรเรยีน	อปุกรณ์
กีฬำ	 และสิ่งของ	 ให้แก่ครูและเยำวชนในพื้นที่	 3	 จังหวัด	
ชำยแดนภำคใต้	ได้แก่	ยะลำ	ปัตตำนี	และนรำธิวำส	โดยมี	
นำยสมเกียรติ	บุญชู	ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี	ฝ่ำยข้ำรำชกำร
ประจ�ำ	นำยฐำนสิ	ศรยีะพนัธ์	อธบิดกีรมพนิจิและคุม้ครองเดก็
และเยำวชน	และนำยพงษ์ศกัดิ	์ยิง่ชนม์เจรญิ	นำยกเทศมนตรี
นครยะลำ	ร่วมรับมอบ	ณ	อำคำรส�ำนักงำนใหญ่	ปตท.	 
ถนนวิภำวดีรังสิต

 Mr.	Pailin		Chuchottaworn,	PTT	Plc.	President	&	
CEO,	presented	tokens	and	a	cash	donation	that	will	go	
toward	books,	educational	tools,	sports	gear	and	articles	
for	teachers	and	youths	of	Yala,	Pattani	and	Narathiwat	
provinces.	Representing	the	recipients	were	Mr.	Somkiat	
Boonchu,	Adviser	to	the	PM	(Permanent	Civil	Servants);	
Mr.	Thanit	Sriyaphan,	Director-General,	Department	of	
Juvenile	Observation	and	Protection;	and	Mr.	Pongsak	
Yingchoncharoen,	Yala	Mayor.

ปตท. จับมือกองทัพบก ช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ   
ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 
PTT, Royal Thai Army to aid drought- 
threatened Thais  

	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถำวร	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่		ปตท.	ร่วมแถลงข่ำวและมอบเงนิ
สนบัสนนุจ�ำนวน	3,600,000	บำท		(สำมล้ำนหกแสนบำทถ้วน)			
ให้แก่พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 ผู้บัญชำกำรทหำรบก	 
ในโครงกำร	“รำษฎร์	รัฐ	ร่วมใจ	ช่วยภัยแล้ง”	ประจ�ำปี	2556		
ซึง่	ปตท.	ให้กำรสนบัสนนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถบรรทกุน�ำ้ 
และพำหนะก�ำลังพลของโครงกำรฯ	 รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรอ�ำนวยกำรและกำรด�ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอด 
โครงกำรฯ	อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี	2542	
  
	 Mr.	Pailin	Chuchottaworn,	PTT	Plc.	President	& 
CEO,	 joined	a	press	conference	and	presented	 
a	donation	worth	Baht	3.6	million	to	Gen.	Prayuth	 
Chan-ocha,	Army	Commander-in-Chief,	under	the	“2013	
People-Public	Sector	Unite	to	Combat	Drought	Project”.	
PTT	has	consistently	sponsored	the	project’s	fuels	for	 
water	 trucks	and	troop	vehicles	and	the	project’s 
administrative	and	operating	expenses	for	13	consecutive 
years	(since	1999).	

	 เอกสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูล	 ที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน	 ข้อควำมและควำมคิดเห็นที่ปรำกฏใน
เอกสำรฉบับนี้	 จัดท�ำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำร	 และอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ	 จึงมิอำจถือเป็นกำรชักชวนหรือเสนอแนะ 
ในกำรซื้อ/ขำยหลักทรัพย์แต่อย่ำงใด	 ดังนั้น	 นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำลงทุน	 อนึ่ง	 บริษัทฯ	 สงวนลิขสิทธิ์ในกำรน�ำข้อมูลใน 
เอกสำรนี	้	ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน	ไปใช้ประโยชน์	ท�ำซ�ำ้	ดดัแปลง		หรอืเผยแพร่ต่อสำธำรณชน		เว้นแต่ได้รบัหนงัสอือนญุำตจำกทำงบรษิทัฯ	เป็นกำรล่วงหน้ำ 
ทั้งนี้	กำรกล่ำวอ้ำงต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ	รวมถึงต้องอ้ำงอิงถึงวันที่ในเอกสำรของบริษัทฯ	อย่ำงชัดเจนด้วย

	 This	document	has		been	prepared	based	on	the	currently	existing	information	deemed	credible.	Contents	and	opinions	contained	in	
this	document	have	been	prepared	with	reference	to	academic	and	technical	criteria	and	are	subject	to	change	without	notice.	This	document 
does	not	constitute;	or	form	part	of	any	offer	for	sale;	or	subscription	of;	or	solicitation;	or	invitation	of	any	offer	to	buy;	or	subscribe	for	any	securities. 
Investors,	therefore,	should	cautiously	exercise	their	discretion	in	investment.	The	company	proscribes	the	redistribution,	duplicate,	and/or	either 
disclosure	of	this	document	in	whole	or	in	part	without	the	written	permission	of	the	company.	Such	reference	must	not	create	any	 
misunderstanding	or	cause	any	damage	to	the	Company	and	must	distinctly	include	the	dates	in	the	document.
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ปตท.-ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิพฒันาอปุกรณ์ต้นแบบเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็ก
PTT and MTEC develop prototypes to improve efficiency of 
small-scale agricultural engines

	 นำยนิโรจน์	 อัครปัญญำวิทย์	 ผู้จัดกำรฝ่ำยเทคนิคพลังงำนประยุกต์และ
เครื่องยนต์ทดสอบ	 สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี	 ปตท.	 มอบอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อ 
เพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้งำนเครือ่งยนต์กำรเกษตรขนำดเลก็	ให้แก่นำยนทัธ	ีบ่อสวุรรณ 
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์	 ภำยใต้ 
“โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครื่องยนต์กำรเกษตรเอนกประสงค์” 
ซึง่เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำง	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	และศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชำติ	ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ		

กลุ่ม ปตท. จัดงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ตอน ท่องแดน
พลังงานมหัศจรรย์”
PTT Group’s National Children’s Day activities:  
Marvelous Energy Trip
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 นำยสรุงค์			บลูกลุ		ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ		ปตท. 
เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนวันเด็ก	 กลุ่ม	 ปตท.	 ประจ�ำปี	 	2556	 
ภำยใต้ชือ่งำน	“ตะลยุฝันวนัเดก็	ตอน	ท่องแดนพลงังำนมหศัจรรย์” 
ณ	 อำคำรส�ำนักงำนใหญ่	 ปตท.	 ซึ่งเป็นกำรจัดงำนวันเด็กแบบ 
เตม็รปูแบบครัง้แรกของ	กลุม่	ปตท.	โดยจ�ำลองไดโนเสำร์นำนำพนัธุ์ 
มำจัดแสดงย้อนยุคดึกด�ำบรรพ์และยุคก่อก�ำเนิดแหล่งพลังงำน 
ปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพและกิจกรรมที่ให้ควำมสนุกสนำนควบคู่กับกำรเรียนรู้เรื่องพลังงำน	 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิง่แวดล้อม	นอกจำกนี	้กลุม่	ปตท.	ยงัได้มอบเงนิบรจิำคให้แก่มลูนธิเิพือ่เดก็และเยำวชนหลำยแห่งเพือ่ใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิงำน	

	 Mr.	Surong	Bulakul,	PTT	Plc.	Chief	Financial	Officer	(CFO),	inaugurated	“National	Children’s	Day,	PTT	Group,	
2013”	activities	entitled	the	“Children’s	Day	Fantasy:	Marvelous	Energy	Trip”.	This	first	full-fledged	National	Children’s	Day	
by	PTT	Group	saw	a	simulation	of	various	dinosaurs	depicting	prehistoric	ages	when	petroleum	formed	underground, 
along	with	energy	edutainment	activities	on	natural	resource	and	environmental	conservation.		The	group	also	donated	 
to	foundations	dedicated	to	children	and	youths	in	support	of	their	operation.

	 Mr.	Nirod	Akarapanyavit,	Vice	President,	Energy	Application	Technique	&	Engine	Lab,	PTT	Research	and	
Technology	Institute	(PTT	RTI),	recently	presented	prototypes	designed	to	improve	efficiency	of	small-scale	agricultural	
engines	to	Mr.	Nutthee	Bawsuwan,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Provincial	Clerk,	to	distribute	to	farmers	in	the	province	
for	application	under	a	project	called	 “Efficiency	Improvement	of	Multipurpose	Agricultural	Engine	Application”.		 
The	project	represented	cooperation	between	PTT	Plc.	and	the	National	Metal	and	Materials	Technology	Center	 
(MTEC)	under	the	National	Science	and	Technology	Development	Agency	(NSTDA).	



สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว	 โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ 
มีคุณภำพได้มำตรฐำน	และรำคำเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

เปน็องคก์รทีด่ขีองสงัคม	ด�ำเนนิธรุกจิทีม่กีำรบรหิำรจดักำรผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มตำม
มำตรฐำนสำกล	และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคม	ชุมชน

ด�ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์	 สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี	 และมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโต 
ต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน

สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำ	 โดยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มี
คุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกลด้วยรำคำเป็นธรรม

ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม	มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ	ควำมสัมพันธ์	และ 
ควำมร่วมมือท่ีดี	เพ่ือพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว

สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท�ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเน่ือง	ให้ควำมม่ันใจใน 
คุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทช้ันน�ำเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร

บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)
ชั้น	24	อำคำร	1	เลขที่	555	ถนนวิภำวดีรังสิต	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	0	2537	3730,	0	2537	3981
Website:	www.pttplc.com	 
E-mail:	corporatesecretary@pttplc.com

PTT GROUP VISION & MISSION   

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมี
พันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้ 

ประเทศ

ประเทศ สังคม
ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าคู่ค้า

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

สังคม
ชุมชน

คู่ค้า

จดหมำยข่ำวฉบับนี้พิมพ์บนกระดำษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย	Soy	Ink	หมึกพิมพ์จำกน�้ำมันถั่วเหลือง

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่	141/2552
ปจ.	สมุทรสำคร	74000

Thai Premier Multinational Energy Company: 
ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา


