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กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท. ปี 2563 - 2568  

ปตท. มุ่งมัน่เป็นองคก์รท่ีสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ พฒันา
สังคมและยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างนวตักรรมและน าเทคโนโลยีมาใชใ้นทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นพลงัขบัเคล่ือนวิถีชีวติ
ผูค้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ให้กา้วผ่านการเปล่ียนแปลงไปขา้งหนา้ภายใตว้ิสัยทศัน์ “ขบัเคล่ือนทุกชีวิต ดว้ยพลงัแห่ง
อนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond) โดยมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งสมดุล 
ซ่ึงครอบคลุมประเทศ สงัคมชุมชน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมองคก์ร SPIRIT: Synergy สร้าง
พลงัร่วมอนัยิ่งใหญ่, Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, Innovation ร่วมสร้างนวตักรรม, Responsibility for 
Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, Integrity & Ethics ร่วมสร้างพลงัความดี, Trust & Respect ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ เพ่ือให้ 
ปตท. มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

ปตท. ไดว้างพ้ืนฐานหลกัในการท างานโดยเรียกวา่ “PTT by PTT” ท่ีจะเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานในทุก
ธุรกิจดว้ยการสร้างพนัธมิตรและพฒันาธุรกิจของ ปตท. (Partnership and Platform) ให้มีลกัษณะเป็น Platform กล่าวคือ 
การท าธุรกิจท่ีมากกวา่การเป็นเพียงผูผ้ลิตสินคา้และจ าหน่าย โดย ปตท. จะสร้างและร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญ
จากต่างประเทศ ควบคู่กบัการสร้างความร่วมมือกบัทั้งรัฐวสิาหกิจ เอกชน ผูป้ระกอบการไทย และ SMEs น าเทคโนโลยีมา
ผสมผสานความรู้ความเช่ียวชาญ นวตักรรม และดิจิทลัในทุกมิติของการท างาน (Technology for All) ด าเนินธุรกิจอยา่ง
โปร่งใสด้วยความเช่ือมั่นเพ่ือน าองค์กรไปสู่ความยัง่ยืน (Transparency and Sustainability) โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และการก ากับดูแล (Governance) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เช่น การส่งเสริมการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกผา่นโครงการปลูกป่า การสนบัสนุนการลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาด 
นอกจากน้ี ในส่วนของธุรกิจถ่านหิน ปตท. ไม่มีนโยบายท่ีจะจดัสรรงบลงทุนใดเพ่ิมเติม และ/หรือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินใด ๆ กบับริษทัในกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจถ่านหิน อีกทั้ง ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะถอนการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ภายในปี 2564 นอกจากน้ี เพ่ือบริหารจดัการผลกระทบจากโรคโควิค 19 และสงครามราคาน ้ ามนั ปตท. จึงก าหนดกลยทุธ์
การด าเนินงานตามแนวทาง 4Rs เพื่อบริหารจดัการในระยะสั้น รวมถึง สร้างโอกาสการเติบโตใน New Normal ในระยะยาว
ดงัน้ี 

1. Resilience สร้างความยดืหยุน่ เพ่ือความพร้อมใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กลุ่ม ปตท. ไดจ้ดัตั้ง PTT 
Group Vital Center เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งใกลชิ้ด เป็นการบริหารงานร่วมกนัของ
ทั้ งกลุ่ม ปตท. ครอบคลุมการบริหารความเส่ียงทุกด้าน เช่น การวางกลยุทธ์, งานบริหารการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่
อุปทาน, การบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ รวมถึงการบริหารสภาพคล่องและความเส่ียงทางการเงิน นอกจากน้ี กลุ่ม ปตท. 
ยงัไดด้ าเนิน มาตรการ “ลด-ละ-เล่ือน” เพ่ือลดค่าใชจ่้าย ทบทวนการลงทุน และจดัความส าคญัของโครงการลงทุน  

2. Restart เตรียมความพร้อมในการน าธุรกิจ ดว้ยการน าพนักงาน ลูกคา้ และคู่คา้ กลบัสู่สภาวะปกติให้เร็วท่ีสุด
โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี อาทิ การร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ภายใตโ้ครงการ Restart 
Thailand เตรียมจา้งแรงงานส าหรับการขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นตน้ รวมทั้งรักษาความสามารถทางการ
แข่งขนัของกลุ่ม ปตท. 

3. Reimagination การจดัรูปแบบธุรกิจเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็น Next Normal ทั้งธุรกิจตน้น ้ า กลางน ้ า 
ปลายน ้ า รวมถึงธุรกิจใหม่ หรือ New S-Curve ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1) การปรับเปล่ียนรูปแบบ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ (Reimagine Upstream) มุ่งเนน้การส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างโอกาสการเติบโตในภูมิภาค อาทิ LNG Value Chain, Regional Gas to 
Power เป็นตน้ และแสวงหาการลงทุนในต่างประเทศ 

 เขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซฯ และ LNG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนลงทุน
ใน LNG Liquefaction และโครงการเก่ียวเน่ือง 

 สร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง โดยเตรียมความพร้อมบุคลากรและโครงสร้างเพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจ LNG เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศและภูมิภาค 

 สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย LNG (Regional LNG Hub) โดยพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการเชิงพาณิชยอ์ยา่งเตม็รูปแบบ 

2) การเสริมความเขม้แข็งในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Reinforce Downstream) โดยการจดัโครงสร้างท่ี
สร้างพลงัร่วม (Synergy) ของกลุ่ม ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมระยะยาวไดสู้งสุด 

 เพ่ิมความสามารถการแข่งขนัผ่าน Operational Excellence และ Productivity Improvement ในธุรกิจปิ
โตรเคมีและการกลัน่ รวมถึงน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน เพ่ือใหเ้กิด Synergy Value ภายในกลุ่ม ปตท. 

 มุ่งเน้นขยายฐานการคา้ต่างประเทศ และผลกัดนัความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าจาก 
Asset-Backed Trading 

 รักษาไวซ่ึ้งความเป็นผูน้ าในตลาดในธุรกิจคา้ปลีกน ้ ามนั โดยเนน้ขยายสถานีบริการและนวตักรรมเพื่อ
ตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค และขยายการลงทุนในธุรกิจ Non-oil ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) การเร่งพฒันาและขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ New S-Curve (Reignite New Business at Scale) การลงทุนและ
พฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลงังานใหม่ (New Energy) และขยายเขา้สู่ธุรกิจใหม่ (New 
Business) ในดา้น Life Science อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจสารอาหาร ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย ์เป็นตน้ เพ่ือทดแทนสัดส่วนการ
เติบโตในธุรกิจห่วงโซ่คุณค่าไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Value Chain) รวมทั้งสนับสนุนโครงการพลงังานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) เพ่ือความยัง่ยนืใหก้บัประชาชนและประเทศ 

4. Reform การปรับโครงสร้างองคก์รและทิศทาง ในการด าเนินธุรกิจใหม่ มีการท ารูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ 
(Business Transformation) เพ่ือให้มั่นใจว่า ปตท. จะสามารถรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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STRATEGIC FRAMEWORK 

 
 
 

  



PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

*อา้งอิงขอ้มูล 
 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หนา้ 2, 33-34 
 Investor Update April 2021 

PTT GROUP STRATEGIC MOVE FOR GROWTH 

 

 

PTT GROUP UPCOMING PROJECT 
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OUR SUSTAINABILITY JOURNEY 

 


