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ชูว�สัยทัศนผาน “PTT by PTT” สานตอ ปตท. ในฐานะบร�ษัทพลังงานไทย รวมขับเคลื่อนประเทศผานการ
่

แถลงนโยบาย บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดย CEO
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รูจักกับ ปตท.
แถลงนโยบาย บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดย CEO

รูจักกับ ปตท.
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เปลี่ยนแปลง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูทุกภาคสวน มุงยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ พรอมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีว�ตของคนไทยใหเติบโตไปดวยกัน

นายอรรถพล ฤกษพ�บูลย ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ในป 2563
ทั่วโลกและประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคว�ด-19  สถานการณราคานํ้ามันผันผวน ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจ พฤติกรรมของผูบร�โภค สูบร�บทใหมหร�อ new normal ซึ่งถือเปนชวง
เวลาที่ทาทายอยางยิ�งของประเทศไทย รวมถึง กลุม ปตท. ดวย 

ดังนั้น “ภารกิจ ปตท. ยังคงตองรักษาความเขมแข็งของธุรกิจหลักและสรางธุรกิจใหมแทนที่การเติบโตในรูปแบบเดิม โดยผมมุงหวังที่
จะใหกลุม ปตท. เปนองคกรดานพลังงานของประเทศ และเปนแรงขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวผานการเปลี่ยนแปลง โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสูทุกภาคสวน มุงยกระดับข�ดความสามารถการแขงขันของประเทศ พรอมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีว�ตของ
คนไทย ตามแนวคิดที่เร�ยกวา PTT หร�อ Powering Thailand’s Transformation” 

กลยุทธที่จะทําใหบรรลุแนวคิดดังกลาว จะตอยอดการดําเนินงานจากการสรางความเขมแข็งจากภายในผสานดวยการเปดกวาง
ทางความคิด รับบร�บทจากภายนอก (inside-out & outside-in) เพ�่อตอบสนองตอความตองการของผูบร�โภคและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยวางพ�้นฐานหลักในการทํางานดวยกลยุทธ PTT รวมกับแนวคิด PTT เชนเดียวกันหร�อที่เร�ยกวา “PTT
by PTT” ประกอบดวย 

P artnership and Platform เนนการดําเนินธุรกิจดวยการสรางพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจของ ปตท. ใหมีลักษณะเปนแพลท
ฟอรมมากกวาเปนแคผูผลิตสินคาและจําหนาย โดย ปตท. จะดึงดูดพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ จากตางประเทศ ควบคูกับการ
สรางความรวมมือกับทั้งรัฐว�สาหกิจ เอกชน ผูประกอบการไทย และ SMEs ในการ ขับเคลื่อนคุณคาจากมือพันธมิตรสูมือผูบร�โภค
เปนการรวมกันสราง New business model และ New ecosystem 

T echnology for All เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานดวยความรูความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจ�ทัล โดยจะใชในทุกมิติของ
กระบวนการดําเนินงาน ทั้งการสรางรูปแบบธุรกิจใหม และใชบร�หารจัดการองคกร รวมทั้งการขับเคลื่อนสูภายนอก เปนการ
สรางสรรคนวัตกรรมเพ�่อสังคม 

T ransparency and Sustainability สรางความโปรงใสและความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เนนใหพนักงานผูปฏิบัติมีความ
เขาใจเร�่องการดําเนินงานที่สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงอยางเหมาะสม (Governance, Risk และ
Compliance หร�อ GRC) พรอมกับพัฒนาการดําเนินธุรกิจใหเกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม 

นอกจากแนวคิดสูกลยุทธ PTT by PTT แลว เพ�่อเปนการรองรับว�กฤตและลดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในชวงเวลานี้ กลุม
ปตท. จ�งนําแนวคิด 4R’s มาประยุกตใชบร�หารจัดการ เร��มตั้งแต Resilience สรางความยืดหยุนพรอมดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สรางความปลอดภัยใหพนักงาน ประเมินสุขภาพองคกร ลดคาใชจายที่ไมจําเปน จัดความสําคัญของโครงการลงทุน ตั้งแตตนนํ้าสู
ปลายนํ้า และรักษาสภาพคลอง Restart เตร�ยมความพรอมใน    การนําธุรกิจ พนักงาน ลูกคาและคูคา กลับสูสภาวะปกติใหเร็ว
ที่สุดและรักษาความสามารถทางการแขงขัน Re-imagination ในขณะเดียวกันตองเตร�ยมออกแบบธุรกิจเพ�่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเปน Next normal ทั้งธุรกิจเดิมและ New S-Curve และ Reform พรอมปฏิรูป จัดโครงสรางองคกรและธุรกิจ
ใหสอดคลองกับทิศทางในอนาคตและพรอมรองรับทุกสถานการณอันไมคาดคิดที่อาจเกิดข�้นไดอีกทุกเมื่อ 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่สงผลใหเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก ปตท. ยังไดควบคุมคาใชจายตามนโยบาย
“ลด ละ เลื่อน” กันอยางจร�งจัง โดยลดกิจกรรมที่ไมจําเปน ชวยกันบร�หารจัดการ การทําธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดหวง
โซธุรกิจ บร�หารความเสี่ยงดานราคา อ�ปสงค อ�ปทาน  สินคาคงคลัง รวมถึงบร�หารจัดการคาใชจายและงบประมาณองคกรเพ�่อให
สามารถกาวผานว�กฤติครั้งนี้ไปดวยกัน 

ในสวนของการรวมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีว�ตของคนไทยนั้น ปตท. ยังคงมุงมั่นดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยยกระดับการ
l
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ทํางานผานกลยุทธ PTT เชนเดียวกัน ซึ่งจะใหความสําคัญกับพันธมิตร ผูมีสวนไดสวนเสีย และเชื่อมโยงการทํางานระหวางบร�ษัทใน
กลุม ปตท. ใหรวมกันใชความเชี่ยวชาญ นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนมากข�้น เพ�่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกันตอไป 

ทั้งนี้ นายอรรถพล ฤกษพ�บูลย ไดรับตําแหนงประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. คนที่ 10 อยางเปน
ทางการ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นับจากนี้ โดยมีความพรอมที่จะนําพา ปตท. และบร�ษัทในกลุม ใหเติบโต เขมแข็ง และคํานึง
ถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม ในฐานะบร�ษัทพลังงานแหงชาต ิ #PoweringThailand’sTransformation 

555 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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VISION STAKEHOLDER

 
MISSION 

STRATEGIC 
FRAMEWORK

Aspiration

Strategic
Direction

POWERING  THAILAND’S  TRANSFORMATION by

TRANSPARENCY
& SUSTAINABILITY

PARTNERSHIP
& PLATFORM 

TECHNOLOGY 
FOR ALL 

               Mindset: Inside out + Outside in             Values: 

Group Synergy - People - Finance - Communication

CORE STRENGTHENING

Restart
Enhance

competitiveness

 • Synergize operation  
 • Maintain financial strength 
 •  Build efficient 
  & agile workforce
 • Engage and retain 
  customers

Resilience

 • Spend smarter/
  Secure liquidity 
 • Optimize group value chain 
 • Ensure business continuity
 • Safeguard customers 
  & employees

Ensure resiliency
PTT VALUES 

Synchronize 

through 

partnership

Agile for 

excellence Invent future 

growth through 

innovation

Reach 

sustainability 

with green 

economy 

and social care

 

Embed integrity 

& ethics to 

enhance good 

corporate 

citizenship

Tune-up 

trust through 

empowerment 

and respect

สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม 

ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถ

การทํางานระดับมืออาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ดําเนินธุรกิจร่วมกัน

บนพื้นฐานของความเป็นธรรม

มุ่งสร้างความไว้วางใจ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
FOUNDATION for GROWTH

Reform
Reform to enhance

readiness

 • Transform organization

  & structure for regulatory 

  and environmental shift

Reimagination

 • Reimagine upstream
 • Reinforce downstream
 • Reignite new business 
  at scale

Initiate business action 
for the next normal
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สารบัญ  
 

วสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม 

  

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
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