


สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น 

 ในนามของ ปตท. ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 ซึง่ส�าเรจ็ไปด้วยด ีปีนีม้ผีูถ้อืหุน้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองกว่า 4,000 ท่าน และรับมอบฉันทะกว่า 5,000 ท่าน หลายท่านได้ให้ 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง ปตท. จะได้น�าไปพิจารณาปรับใช้
ในการด�าเนินธุรกิจ และจัดการประชุมฯ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทุกท่านสามารถติดตาม
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ ปตท. ครับ
 กลุม่ ปตท. ตระหนกัว่า ปัจจบุนัองค์กรหรอืประเทศจะมคีวามยัง่ยนืได้  จ�าเป็น
ต้องพัฒนาด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างมีนวัตกรรม จึงได้ผลักดันยุทธศาสตร์ 
“3 ประสานแห่งการเรยีนรู ้สูค่วามยัง่ยนืของกลุม่ ปตท.” ผ่าน 3 โครงการ เพือ่สร้าง 
และส่งเสริมองค์ความรู ้ทั้งภายในและภายนอกให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระยอง (RAyong Institute of Science & Technology หรือ 
RAIST) เน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปริญญาตรี
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ถึงปริญญาเอก และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RAyong Science Academy หรือ RASA) หลักสูตรระดับมัธยมปลาย 
ส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. โครงการสถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy 
Academy หรือ TEA) จัดตั้งโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่ง ปตท. เป็นผู ้ร ่วมให้การสนับสนุน โดยพัฒนาหลักสูตรส�าหรับ 
ผู้น�าทางความคิดจากองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน และ  3. โครงการจัดตั้ง PTT Leadership and Learning 
Institute (PLLI) เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership Development) เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้กลุ่ม ปตท. 
 ปตท. เชื่อว่าทั้ง 3 โครงการจะมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อน เติบโต และรุดหน้าทัดเทียมระดับสากล ซึ่ง 
องค์ความรูค้อืหวัใจส�าคญัทีจ่ะเป็นรากฐานสูก่ารพฒันาทีเ่ท่าทนัการณ์ และสร้างความได้เปรยีบให้กบัประเทศและองค์กรได้อย่างยัง่ยนื

Dear Shareholders,

 On behalf of PTT, I would like to thank all shareholders for attending the 2013 annual general meeting of 
shareholders (AGM). This year, more than 4,000 attended the AGM, with over 5,000 proxy holders. Shareholders  
provided PTT with useful suggestions and opinions, which would be used to improve business operation and meeting  
management. Everyone can find Minutes of the 2013 AGM at www.pttplc.com.
 PTT Group has regarded innovation as a key success factor to the sustainable development of the 
Nation and the organization, thereby driving a strategy of “PTT’s Learning Triad for Sustainability” via 
three projects to create and enhance internal and external knowledge management in line with global change 
and an entry to the Asean Economic Community (AEC). The 3 projects include; 1. RAyong Institute of Science & 
Technology (RAIST) to offer bachelor to doctorate studies in science and technology and RAyong Science Academy 
(RASA), a high school for gifted students in science and mathematics. 2. Thailand Energy Academy (TEA) established 
by the Ministry of Energy with strong support from PTT Group, to promote the “Energy Literacy” among leading 
minds in all sectors, 3. PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) to build capability strengthen human capital for PTT Group. 
  PTT believes that these three projects will enable growth in the country forge sustainability to the nation and 
the  organization to be as an international par as knowledge is key to development  to make sustainable advantage 
for Nation and organization.
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Quarterly
Focus

 ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 (Q1/2556) ปตท. และบรษิทัย่อย 
มีรายได้จากการขายจ�านวน 699,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ในไตรมาสที ่1 ปี 2555 (Q1/2555) ร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่เป็น 
ผลจากปริมาณขายที่ เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ขณะที่
ราคาเฉลี่ยของน�้ามันดิบดูไบลดลงจาก 116.1 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรลใน Q1/2555 เป็น 108.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล
ใน Q1/2556 (ลดลงร้อยละ 6.8) ส่งผลให้ก�าไรก่อนหกัต้นทนุทาง 
การเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน  
(EBITDA) ลดลงจ�านวน 1,286 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 2.2 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่ลดลงของหน่วยธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาตจิากต้นทนุก๊าซทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยใน Q1/2556 ปตท. 
และบรษิทัย่อยมส่ีวนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมจ�านวน 
10,151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบั Q1/2555 จาก
ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกลั่นที่มีผลการด�าเนินงาน
ทีล่ดลง เนือ่งจากมกี�าไรจากสต๊อกน�า้มนัน้อยลง แม้ว่าส่วนต่าง
ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปและน�้ามันดิบ (GRM) เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุก
ผลติภณัฑ์ อย่างไรกต็าม ใน Q1/2556 

 In the first quarter of 2013 (Q1/2013), sales  
revenue of PTT and its subsidiaries was Baht 699,932 million 
increasing from the first quarter of 2012 (Q1/2012) 
 by 1.1% mainly due to an increase in sales volume in almost 
all products. The average Dubai crude oil price decreased 
from US$ 116.1 per barrel in Q1/2012 to US$ 108.2 per barrel 
in Q1/2013 or 6.8%), resulting in a declined of earnings 
before finance costs, income taxes, depreciation and 
amortization expenses, and other non-operating income 
and expenses (EBITDA) declined by Baht 1,286 million or 
2.2% principally due to the lower performance of the gas 
business from higher feed cost. In Q1/2013, share of income 
from investments in associates of PTT and its subsidiaries was 
10,151 million, decreasing by 2.4% compare to Q1/2012. 
This resulted from the lower performance of refinery  
associates due to a decrease in stock gain, even the gross 
refining margin (GRM) increased in almost all products. 

ผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2555

First quarter of 2013 compared with First quarter 
of 2012

“In the first quarter of 2013 (Q1/2013), 
sales revenue of PTT and its subsidiaries 
was Baht 699,932 million increasing 
from the first quarter of 2012 (Q1/2012) 
by 1.1%”

“ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (Q1/2556) ปตท. 
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำานวน 
699,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในไตรมาสที่ 1 
ปี 2555 (Q1/2555) ร้อยละ 1.1”
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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 
(รวมเงินกู้ระยะยาว 
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี)
L/T Liabilities  
(incl. due within 1 yr)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

31 ธ.ค. 2555

31 December 2012

31 มี.ค 2556

31 March 2013

752,446

432,787

477,864

462,271
143,333

328,813

506,804

650,561

437,344

729,896

163,770

337,469

509,520

652,338

+2% 1,663,097

1,629,511

 ผลก า รด� า เ นิ น ง านขอ งกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ป ิ โ ต ร เ คมี
สายอะโรเมติกส์มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น จากส่วนต่าง
ระหว ่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread Margin) 
ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พาราไซลีนและเบนซีน 
เนื่องจากอุปทานพาราไซลีนยังคงตึงตัวจากความต้องการ 
โพลีเอสเตอร์ในจีนที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
รวมทั้งจากการเริ่มด�าเนินการผลิตของโรงสไตรีนโมโนเมอร์
ในประเทศจีน จึงท�าให้ความต้องการสารเบนซีนเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี ้กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินส์มผีลการด�าเนนิงาน
ที่ดีขึ้น จากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
ประกอบกบั Spread Margin ของผลติภณัฑ์โอเลฟินส์ทีเ่พิม่สงูขึน้
โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ LLDPE และ HDPE อย่างไรกด็ ีใน Q1/2556 
ปตท. และบรษิทัย่อยมกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 6,744 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2555 ที่มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
จ�านวน 2,931 ล้านบาท ในขณะที ่ใน Q1/2556 ปตท.และบรษิทั
ย่อยมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้ จ�านวน 9,510 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 
Q1/2555 จ�านวน 79 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 ส่งผลให้
ใน Q1/2556 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธลิดลง 1,430 ล้าน
บาท หรอืลดลงร้อยละ 3.8 จากก�าไรสทุธ ิ37,535 ล้านบาทใน 
Q1/2555 (หรอืคดิเป็น 13.14 บาทต่อหุน้) เป็นก�าไรสทุธ ิ36,105 
ล้านบาทใน Q1/2556 (หรอืคดิเป็น 12.64 บาทต่อหุน้)

 However, the per formance of aromatic  
petrochemical associates increased in Q1/2013 
due to the higher spread margin , especia l ly 
Paraxylene and Benzene products. This was a result 
of the t ighten Paraxy lene supp ly in re lat ion 
to the higher Polyester demand in China from economic 
expansion and the higher Benzene demand from  
the production start of Styrene monomer plants in China. 
In addition, the performance of olefin petrochemical  
associates increased because of higher sales volume in  
relation to higher utilization rates and spread margin of 
olefin products, especially LLDPE and HDPE. The gain on 
foreign exchange of PTT and its subsidiaries increased 
from Baht 2,931 million in Q1/2012 to Baht 6,744 million 
gains in Q1/2013. The income taxes of PTT and its 
subsidiaries was Baht 9,510 million in Q1/2013, rose by 0.8% 
or Baht 79 million from Q1/2012. Therefore, the net income 
of PTT and its subsidiaries decreased by Baht 1,430 million 
or 3.8% from Baht 37,535 million in Q1/2012 (or Baht 13.14 
per share) to Baht 36,105 million in Q1/2013 (or Baht 12.64 
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 3 เดือนแรกของปี 2556 
Revenue 3M/2013 

โครงสร้างกำาไรสุทธิจากการขาย 3 เดือนแรกของปี 2556 
Net Income 3M/2013

   2553 2554 2555  ไตรมาส 1 ปี 2556

   2010    2011 2012  Q1/2013

 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 1,898,682 2,428,126 2,793,883 699,932 
 Sales & Services Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 83,992 106,260 104,666 36,105 
 Net Income (Million Baht)

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 29.59 37.24 36.64 12.64
 Earnings per Share (Baht per Share)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 18.46 20.50 18.05 16.73 
 Return on Equity* (%)

 อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม* (ร้อยละ) 4.35 4.29 3.69 5.06
 Net Profit Margin* (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม* (ร้อยละ)  7.20 8.08 6.90 6.27
 Return on Total Assets* (%)

 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 10.25 13.00 13.00 N/A
 Dividend per Share (Baht per Share)

 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 169.31 194.57 212.09 220.48
 Book Value (Baht per Share)

 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาทต่อหุ้น)  320 318 332 326
 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

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

72%
11%

18%

35%

33%

17%

7%

4%

3%

ผลการดำาเนินงาน : Overall Performance of PTT and its subsidiaries

36,105 ล้านบาท 
Million Baht

699,932 ล้านบาท 
Million Baht



 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : การเดินทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.
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 ความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นหนึง่ในนโยบายส�าคญัของกลุม่ ปตท. ซึง่ได้บรรจไุว้อย่างชดัเจนในกลยทุธ์สูค่วามยัง่ยนื TAGNOC 
(Technologically Advanced and Green National Oil Company) และเพือ่ให้เหน็เป็นรปูธรรม กลุม่ ปตท.มุง่มัน่ด�าเนนิการโครงการต่างๆ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หนึ่งในโครงการเหล่านั้น คือการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 

 แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นจิตส�านึกต่อการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
นอกจากจะช่วยลดปริมาณการบริโภคทรัพยากรบริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปริมาณการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและชุมชน
โดยสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนในท้องถิ่น 
สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ การลดการทิ้งหรือการปลดปล่อยของเสียออกจากโรงงานโดย 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพิ่มกลไก 

การจดัการสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการจดัการของเสยีจากโรงงานหนึง่ๆ ลดปรมิาณการทิง้หรอืการก�าจดัของเสยีเหล่านีโ้ดยการจดัท�าระบบการ
แลกเปลีย่นของเสยี กล่าวคอืเป็นการส่งต่อของเสยีจากโรงงานหนึง่ไปเป็นวตัถดุบิส�าหรบัอกีโรงงานหนึง่ให้ได้มากทีส่ดุ นกัสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม 
ยังได้มีการมองโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ในลักษณะของเครือข่ายขององค์กรที่สามารถเชื่อมโยง ส่งต่อหรือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรการผลิตหรือผลพลอยได้ในการผลิตต่างๆระหว่างกันได้ ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการจัดท�าเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศคือการน�าหลักการของ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรม

   คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเมืองหรือพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยให้มีความเชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม  
สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ
ให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้การก�ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ โดยสามารถ 
ด�าเนินการได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน เช่น ครอบครัว และโรงงาน ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมหรือ
หมู่บ้านหรือต�าบล หรือระดับเมือง หรือเครือข่ายของเมืองหรือจังหวัด

   โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกลุ่ม ปตท.

 ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ร่วมมือกับการนิคมแห่งประเทศไทยในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ต�าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ตามแนวทางของอตุสาหกรรมเชงินเิวศในพืน้ที ่1,500 ไร่ ให้ได้คณุลกัษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตามตวัชีว้ดัการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ 
ได้แก่มิติกายภาพ จะพิจารณาเรื่องการวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่มิติเศรษฐกิจ พิจารณาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และท้องถิ่น 
มิติสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ระบบการผลิต และผลิตภัณท์ที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมมลภาวะทางน�้า อากาศ การจัดการกากของเสีย การจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านมลภาวะเสียง กลิ่น  
ฝุ่น ควัน เหตุเดือดร้อนร�าคาญ การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพการบริหารจัดการแบบพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ 
ภาคอุตสาหกรรม มิติทางสังคม พิจารณาเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 
มิติการบริหาร พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมการยกระดับการก�ากับดูแลโรงงาน ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู ่
ระบบบริหารจัดการระดับสากลและระดับประเทศ การรณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการ นอกจากนั้นแล้ว  
ยังรวมถึงด้านระบบบริหารจัดการใหม่ๆ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดท�ารายงานอีกด้วย การด�าเนินการดังกล่าวจะสามารถ
ตอบสนองต่อความยั่งยืนในการท�าธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นรูปธรรม

Channel
Green



 

Eco Industrial Zone : PTT Group’s Journey towards Sustainability 
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 Green is a crucial policy of PTT Group. In commencing sustainability strategy “TAGNOC” (Technologically Advanced 
and Green National Oil Company), PTT Group is strongly determined to implementing environmentally friendly projects, one 
of which is PTT Group Eco Industrial Zone.

  Eco Industrial Town Concept Development 

 Eco Industrial Town concept is a starting point to stimulate the social responsibility conscience for environment  
through resource management processes of 3 Rs i.e. reduce, reuse to recycle. This is to ensure that the new virgin resources 
will not be disturbed whilst guaranteeing the efficient use of existing resources and the effective reduction of waste disposal 
and release.
 Eco Industrial Town development is to simultaneously develop industry and community by balancing economic,  
social and environmental factors to create sustainable development (SD) through the engagement of stakeholders, industry,  
and local community. The visible results are the reduction of waste released from factories by enhancing the efficiency of 
production process to maximize the efficiency of resources used, increase environmental management mechanism,  
especially waste management, replace waste disposal with waste exchange system, which means non-value waste  
from one factory will be the raw material for another factory. Industrial environmental specialists will link each single  
organization inside the industrial park to be a network of raw material or product exchange. Above all, it can be said that 
the ultimate objective of the Eco Industrial Town is the visible implementation of 3Rs (reduce reuse recycle) principle. 

   Qualifications of Eco Industrial Town

 Eco Industrial Town is a town or a zone that links the industrial estate, industrial park or industrial community with 
factories, organizations, local authorities and local communities to develop and grow together under the good governance 
of environment and good collaboration with local people. The concept can be implemented at all levels, from individual 
e.g. family and plant, industry or community e.g. industrial estate or village or town or a network of provinces.

   PTT Group Eco Industrial Zone

 At present, PTT Group in collaboration with the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) is developing PTT Group 
Eco Industrial Zone at the Asia Industrial Estate in Map Ta Phut, Rayong province in the 1500-rai area to meet the criteria of 
Eco Industrial Zone. The criteria include many dimensions as follows: Physical Dimension - lay out and area arrangement; 
Economic Dimension - industrial and local economy; Environmental Dimension - resource management, energy management, 
environmental friendly production process and products, waste water control, air pollution control, waste management,  

complaint management, safety and health management and symbiosis  
management; Social Dimension - quality of life of employees and community; and  
System Management Dimension - the participative area management, factory 
governance upgrade, national-and international-factory management system, 
promoting the application of plant management tools. In addition, other new 
management systems must be taken into account e.g. information disclosure and 
reporting. Such implementation would be another key to the sustainability of PTT 
Group business.



ทำาความรู้จักกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. 
Understanding PTT’s Good Corporate Governance
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 โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิ
ธรุกจิ คณะกรรมการ ปตท. จงึก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ 
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
หลักปฏิบัติสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ
พนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยจดัท�าเป็นคูม่อื
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของ ปตท. ซึ่งได้นิยามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ว่าหมายถึง  
“การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร  
เพือ่เชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผูบ้รหิาร 
พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการสร้าง
ประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม” ซึง่สะท้อนหลกัการส�าคญั ดงัต่อไปนี้

 ปตท. ถือว่านโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการด�าเนินธุรกิจและพนักงานทุกระดับ 
ถือเป็นพันธสัญญาที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ความเชือ่มัน่และความไว้วางใจให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่

 The foundations of business are Good Corporate 
Governance, Ethics and Transparency. PTT’s Board of 
Directors has established good corporate governance 
 policy in compliance with the Stock Exchange of Thailand 
 (SET)’s Principles of Good Corporate Governance for Listed  
Companies and International Standards as a guideline  
for directors, management and staff. According to PTT’s 
Corporate Governance and Code of Ethics Handbook, “Good 
corporate governance means establishing a management 
structure and mechanism within the organization to create 
relations between PTT’s board of directors, the management, 
staff and shareholders to serve the best interests of the 
shareholders, taking into account the interests of all  
stakeholders.” It embraces the following six principles:

 Good corporate governance policy is regarded 
a part of PTT’s business policy, and PTT’s personnel must 
strictly abide by to earn trust and confidence from all 
stakeholders.

1. Accountability  ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทำาของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได้
  Responsibility for one’s own decisions and actions, and ensuring they can be explained and clarified.

2. Responsibility ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยขดีความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ
  Efficient performance of duties to the best of one’s abilities.

3. Equitable การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั มคีวามเป็นธรรม และมคีำาอธบิายได้
 Treatment The fair and equitable treatment of all stakeholders.

4. Transparency ความโปร่งใสในการดำาเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
  Ensuring corporate operations can be examined and information is disclosed to relevant parties.

5. Vision to Create การมวีสิยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กรในระยะยาว
 Long Term Value  Looking towards the future to create added value for long-term and sustainable growth.

6. Ethics การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ
  The existence of business ethics and a code of conduct.



PTT
Society

มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีพฮงั 
Pohang University of Science and Technology 
(POSTECH)

 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็น Research University หรือ
เป็นมหาวทิยาลยัทีศ่กึษาวจิยัและค้นคว้าเชงิวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งอยู ่ที่ 
เมอืงโพฮงั (Pohang) เพือ่บกุเบกิการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั เพือ่ให้เกาหลสีามารถพฒันาด้านอตุสาหกรรมทีม่พีืน้ฐานจากการวจิยัและ
นวตักรรมของตนเอง ไม่ต้องพึง่ชาตติะวนัตก และเพือ่บรหิารจดัการและการปฏวิตัวิงการวจิยัของมหาวทิยาลยัในเกาหล ีโดยเริม่จาก 
มีนักศึกษาจ�านวนต�่ากว่า 300 คน ทั้งนี้ POSTECH เริ่มรับนักศึกษาเมื่อ ค.ศ. 1986 ปัจจุบันก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของ
สาธารณรัฐเกาหลี และได้รับการจัดล�าดับอยู่ใน 50 อันดับแรกมหาวิทยาลัยของโลก และได้รับยกย่องจากนิตยสารเอเชียวีค เมื่อ
พ.ศ. 2541 ว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เยี่ยมยอดที่สุดในเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินและก่อตั้งโดยบริษัทเอกชน ผู้ผลิตเหล็ก POSCO ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กที่มีความสามารถใน 
การแข่งขันสูงที่สุดในโลกถึง 4 ปีซ้อน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2556) 
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 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิเยอืนสาธารณรฐัเกาหล ีระหว่าง
วันที่ 16 - 19 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามคำากราบบังคมทูลเชิญของกลุ่ม ปตท. เพื่อทอดพระเนตรการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำาของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะใช้เป็นกรณีศึกษาสำาหรับการ 
จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาและโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ของกลุม่ ปตท. ทีจ่งัหวดัระยอง

 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, on April 16 - 19, 2013, observed South Korea’s 
leading science and technology universities at the invitation of PTT Group, paving the way for 
Rayong Institute of Science & Techonology.

 Is South Korea’s first private research university, located in Pohang, pioneering 
research-based education to enable South Korea to develop its own research-based 
and innovation-based industries without relying on western nations, and to manage and 
revolutionize university research. Launched with less than 300 students in 1986, POSTECH 
today is a leading local university recognized among the 50 world’s top universities, 
in addition to being named by Asiaweek in 1998 Asia’s best science and technology 
university. The university is sponsored and founded by POSCO, a private steel producer 
recognized as the world’s most competitive for four straight years (2010 - 2013). 



 ส�าหรับประเทศไทย จากรายงาน The Global Competitiveness 
Report 2011 - 2012 พบว่าเศรษฐกจิของไทยยงัอยูใ่นกลุม่ Efficiency-driven 
Economies ขณะที่ระดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 39  
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในอันดับที่ 62 และความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 84 หากจะให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาแบบ 
ก้าวกระโดดทดัเทยีมนานาประเทศในเอเชยีทีอ่ยูใ่นกลุม่ Innovation-driven 
Economies จ�าเป็นต้องสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา สนับสนุน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี หรือสถาบันไคสต์
Korea Advanced Institute of Science and Technology 
(KAIST)

 ก่อตั้งใน ค.ศ. 1971 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์
และวศิวกรทีม่คีวามสามารถสงู เพือ่ท�างานวจิยัพืน้ฐานและงานวจิยัประยกุต์ 
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิดจากแรงขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบาไปสู่การเป็น
ผู้น�าในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง แบ่งเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงโซล ตั้งอยู่ในเขตทงแดมุน เปิดสอนคณะธุรกิจ และ
วิทยาเขตนครแทจอน สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์แทด็อก โดยให้ความส�าคัญกับงานวิจัยทางด้าน 
Energy, Environment, Water and Sustainability (EEWS) ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของมนุษยชาติในปัจจุบัน  สถาบันไคสต์ได้รับการยกย่อง
จากสถาบันเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของส�านักข่าวจุงอังของเกาหลี เมื่อ พ.ศ. 2555 ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี และยัง
ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกด้วย 

 KAIST was founded in 1971 to promote highly competent scientists and engineers 
for basic research and applied research. Such establishment was driven by the fast-rising 
industrial sector, particularly manufacturers of light industrial goods striving for leadership 
in high-technology industries. KAIST is made up of two campuses: Seoul Campus, located 
in the Tongdaemun district, which teaches business, and the Daejeon Campus, which 
teaches science and technology, located in the Taedok Science Park. Research 
emphasis is on energy, environment, water, and sustainability (EEWS), common problems 
for humanity.  In 2012, KAIST won recognition by the institute for educational development 
of the Joongang News Agency of South Korea as the best domestic university and ranked 
among the world’s premier universities.

การวิจัยที่ล�้าสมัย (Frontier Research) รวมถึงการสร้างนักวิจัยที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ปตท. จึงก�าหนดเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออก  
โดยเลง็เหน็ว่าประเทศไทยโดยเฉพาะทีจ่งัหวดัระยอง ซึง่เป็นพืน้ทีต่ัง้โรงงานอตุสาหกรรมของกลุม่ ปตท. และเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ
ของประเทศทีส่ร้างผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ให้ประเทศมากถงึร้อยละ 7 ควรมสีถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่เน้นด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และงานวจิยั ทีม่คีณุภาพทดัเทยีมสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น�าระดบัโลก อนัจะช่วยสร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนัให้แก่ประเทศ และ
สร้างความภาคภมูใิจให้แก่ประชาชนชาวจงัหวดัระยองและประเทศไทย นอกจากนี ้กลุม่ ปตท. จะจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีก�าหนดเปิดภาคการศึกษาแรกพร้อมกันใน พ.ศ. 2558  
ด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแท้จริง

 เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูล ที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความและความคิดเห็นที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะ 
ในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการน�าข้อมูลใน 
เอกสารนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ท�าซ�้า ดัดแปลง  หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากทางบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
ทั้งนี้ การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดเจนด้วย
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มหาวิทยาลัยซองกยูนกวาน 
Sung Kyun Kwan University (SKKU) 

 เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก ซึง่มอีายุ
กว่า 615 ปี โดยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ เริ่มจากการเป็นโรงเรียน
ขงจื๊อ สอนลัทธิขงจื๊อตั้งแต่ ค.ศ. 1398 ในสมัยราชวงศ์ Joseon และ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใน ค.ศ. 1895 ต่อมาใน ค.ศ. 1953 เปลี่ยนชื่อและได้รับการรับรอง
เป็น Sung Kyun Kwan University ซึ่งหมายถึง “สถาบันที่สร้างความสมานฉันท์และท�าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์” เดิมมุ่งเน้นการเรียน
การสอนด้าน Liberal Arts ต่อมาใน ค.ศ. 1996 กลุ่มบริษัท ซัมซุง (Samsung) เข้าร่วมสนับสนุนในมูลนิธิของมหาวิทยาลัยจนถือว่า 
มสีถานะเป็นเจ้าของและได้ปฏริปูมหาวทิยาลยั จนท�าให้เกดิการพฒันาอย่างก้าวกระโดด โดยหนัมาเน้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ รวมทัง้ 
ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ และสร้างห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี ปัจจุบัน SKKU มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 
ที่กรุงโซล เน้นด้าน Humanities และ Social Sciences และวิทยาเขตที่เมือง Suwon เน้นด้าน Natural Sciences มหาวิทยาลัย SKKU 
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของเอเชีย และ 50 อันดับแรกของโลก

 Is east Asia’s oldest private university, founded some 615 years ago. This 
upper educational institution began as a school of Confucius philosophy, dating 
from 1398 in the Joseon dynasty, with continuous evolvement to 1895, when it 
became a state university. In 1953 it underwent a name change into Sung Kyun 
Kwan University, which means an institution that brings about harmony and ideal 
human beings, with a focus on liberal arts. In 1996, the Samsung Group assumed 
support to the university foundation and its ownership, after which it reformed 
the university, resulting in dramatic development. The focus of the university turned to scientific research, with a medical 
school founded and a most advanced library in the country. Today, SKKU boasts two campuses: one in Seoul, with a focus 
on humanities and social sciences, and the other in Suwon, with a focus on natural sciences. SKKU aspires to be among 
Asia’s top ten universities and the world’s top 50 universities.

 As for Thailand, The Global Competitiveness Report 2011 - 2012 says the economy 
still belongs to the Efficiency-driven Economies, with its competitiveness ranked 
39th, university education ranked 62nd, and technological readiness ranked 84th. For 
quantum-leap evolvement on a par with various Asian countries that belong to the 
Innovation-driven Economies, Thailand must support and develop education and 
frontier research, including producing researchers in a systematic and continuous way. 
 As a result, PTT Group aspires to establish a science university and a science 

school in the Eastern Region, convinced that Thailand (notably Rayong province, which houses PTT Group’s industrial plants  
and serves as Thailand’s economic hub, with about 7% GDP created) should house a university dedicated to science, technology, 
and research with quality on a par with the world’s leading universities. This would forge Thailand’s competitiveness  
while causing pride for the population of Rayong and Thailand as a whole. In addition, PTT Group plans an upper secondary 
school, namely Rayong Science Academy, for gifted students in mathematics and science. Both are due to launch their 
first academic term in 2015 in the hope of producing researchers together with institution of knowledge and innovations 
for Thailand’s truly sustainable development.

 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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สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด�าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต 
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมือท่ีดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้ความม่ันใจ 
ในคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันน�าเพ่ือสร้างความผูกพัน 
ต่อองค์กร

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคาร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต 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

จดหมายข่าวฉบับนี้พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิมพ์ด้วย Soy Ink หมึกพิมพ์จากน�้ามันถั่วเหลือง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 141/2552
ปจ. สมุทรสาคร 74000

Thai Premier Multinational Energy Company: 
ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา


