
ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษทีผ่่านมา ปตท. 

ถือเป็นโมเดลทางธุรกิจของประเทศไทยที่ประสบ

ความส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เริ่มจาก

การเป็นรฐัวสิาหกจิเลก็ๆ ในปี 2521 ด้วยเงนิลงทนุ

เพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นบริษัทน�้ามันแห่งชาติท�าหน้าที่

ดูแลด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จน

สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโต ถูกยกระดับเป็น

รัฐวิสาหกิจชั้นดีตั้งแต่ปี 2535 และเป็นรัฐวิสาหกิจ

ยอดเยี่ยมที่มีความโดดเด่นในทุกด้านในปี 2552 - 

2553 สามารถฝ่าวิกฤติต้มย�ากุ้งในปี 2540 ก้าวสู่

การเป ็นบริษัทมหาชน จ�ากัด จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2544 ติด

ล�าดับ 456 ใน Fortune Global 500 ในปี 2546 

รอดพ้นวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ในปี 2551 และติด

ล�าดบัที ่118 ใน Fortune Global 500 ในปี 2551 

กลยุทธก์ารบริหารงาน

           บริษัทมหาชนชั้นน�าของไทย

     สูบ่รษิทัพลงังานชัน้น�าของโลก
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	 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่	ปตท.	มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ท�าให้สามารถ
แข่งขนัได้กบับรษิทัน�้ามนัข้ามชาตขินาดใหญ่	และมผีลด�าเนนิงานเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	
ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้การบรหิารงานของคณุประเสรฐิ  บญุสมัพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) 
	 ความส�าเร็จที่ผ่านมาเริ่มต้นจากก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัท	 มหาชน	 จ�ากัด	
ปตท.	เน้นการสร้าง	Brand	Awareness	โดยใช้กลยทุธ์การเป็นผูน้�าด้านคณุภาพผลติภณัฑ์
น�้ามัน	 ทั้งน�้ามันเบนซินที่มีออกเทนสูงที่สุด	 น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว	 และน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	ก�ามะถันต�่า	0.05%	“พีทีที	ไฮซีเทน	55”	ออกจ�าหน่ายเป็น
รายแรก	รวมทั้งการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน�้ามันให้ทันสมัย	มีบริการเสริม	
อื่นๆ	มากขึ้น	 รวมทั้งมีการขยายสถานีจ�าหน่ายน�้ามันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	พร้อม
กับการพัฒนาระบบคลังรับ	เก็บ	จ่ายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ท�าให้	ปตท.	สามารถ
ก้าวสู่การมีส่วนแบ่งตลาดน�้ามันสูงสุดของประเทศในปี	2536	แซงบริษัทข้ามชาติชั้นน�าที่

และมียอดขายสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท ณ ปี 2553 มี

สินทรัพย์รวม 1.2 ล้านล้านบาท และปัจจุบันมีมูลค่า

ตลาดสงูถงึ 1 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น 12% ของมลูค่า

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหากรวมทัง้กลุม่ ปตท. จะมมีลูค่า

ตลาดสูงถึงกว่า 2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 27% ของ

มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประมาณ 24% ของจีดีพี
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ครองตลอดอยู่ก่อนจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา	
18	ปีติดต่อกัน
	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ยังมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	 โดยมีการวาง
รากฐานกิจกรรม	5	 ส	(สะสาง	 สะอาด	
สะดวก	สขุลกัษณะ	และสร้างนสิยั)	ซึง่เป็น
กิจกรรมพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต	 ด�าเนิน
กิจกรรมคิวซี	และความปลอดภัย	ซึ่งเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม	5	ส	รวมทั้ง
มีการน�าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลมาใช้ในการปฏิบัติงาน	อาทิ	ระบบ	
ISO	9000,	ISO	14000	โดยมีวัตถุประสงค์
สงูสดุเพือ่พฒันาการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้
องค์กร	(Total	Quality	Management:	
TQM)	 อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ	 และจาก
ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง
การน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
(Thailand	Quality	Award:	TQA)	มาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร	 ท�าให้หน่วยปฏิบัติการของ	
ปตท.	ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล
ทัง้ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมแล้ว	
โรงแยกก๊าซธรรมชาตแิละระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของ	ปตท.	ได้รับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาต	ิ(TQA)	ในปี	2549	และ	2553	ตาม
ล�าดับ	
	 ด้านการพัฒนาขยายธุรกิจจาก
ภารกจิแรกทีภ่าครฐัได้มอบหมายให้	ปตท.	
ด�าเนินการ	 คือ	 การลงทุนวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติที่ต้องการทั้งเงินลงทุนและมี
ความเสี่ยงสูงจนผู้จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ปฏิเสธการลงทุน	 เพื่อน�าก๊าซฯ	 จากอ่าว
ไทยไปใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกจิต่างๆ	
ปตท.	 ก็ได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและ
โอกาสในการขยายธุรกิจอย่างครบวงจร
เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน	
พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซ
ธรรมชาติสูงสุด	 ปตท.	 จึงได้ขยายการ

ลงทุนในธุรกิจต้นน�้า	 (Upstream)	 เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
โดยการจดัตัง้บรษิทั	ปตท.	ส�ารวจและผลติ
ปิโตรเลียม	จ�ากัด	หรือ	ปตท.สผ.	ขึ้นในปี	
2528	พร้อมกบัการขยายการลงทนุสูธ่รุกจิ
ปลายน�้า	 (Downstream)	 โดยเริ่มจัดตั้ง
บรษิทั	ปิโตรเคมแีห่งชาต	ิจ�ากดั	หรอื	NPC	
ที่ใช้วัตถุดิบก๊าซฯ	จากโรงแยกก๊าซฯ	และ
ตามด้วยการจัดตั้ง	บริษัท	 ไทยโอเลฟินส์	
จ�ากัด	 หรือ	TOC	ที่ใช้วัตถุดิบน�้ามันจาก
โรงกลั่น	 เพื่อผลิตวัตถุดิบตั้งต ้นของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 และน�าไปสู่การ
ผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ
ต่างๆ	 ทดแทนการน�าเข้าและขยายสู่การ
ส่งออก	 นอกจากนี้ในส่วนธุรกิจขายปลีก
น�้ามัน	ปตท.	ก็ได้มีการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจโรงกลั่นเพื่อสร้างความมั่นคงในการ
จดัหาน�า้มนั	โดย	ปตท.	ร่วมทนุในโรงกลัน่
ไทยออยล์เป็นแห่งแรกในปี	2522	ตามมา
ด้วยการลงทุนในโรงกลั่นบางจากในปี	
2527	โรงกลั่นระยองรีไฟน์นิ่งและโรงกลั่น
สตาร์	 ปิโตรเลียม	 รีไฟน์นิ่ง	 ในปี	2539	
พร้อมกับการขยายการท�าธุรกิจการค้า
น�้ามันระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ	 เพื่อ
ด�าเนินการน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ	
น�้ามันส�าเร็จรูป	 สนองความต้องการใน
ประเทศ	 และขยายสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่ง	รองรบัความ
ผันผวนของราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้น
	 จุดที่ท�าให้	 ปตท.	 สามารถก้าวสู่
การเป็นบริษัทมหาชนชั้นน�าของประเทศ	
เริ่มขึ้นจากการพลิกวิกฤติต้มย�ากุ้งให้เป็น
โอกาส	โดยการปรบัโครงสร้างองค์กร	และ
โครงสร้างทางการเงนิของกลุม่	ปตท.	โดย
การเพิ่มทุน	 และเจรจากับเจ้าหนี้ในการ
ปรับโครงสร้างหนี้	เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของบริษัทในกลุ่ม	และมีการเข้าซื้อ	ควบ
รวมกิจการในกลุ่ม	ปตท.	เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่ง	ควบคูก่บัการสร้างระบบการบรหิาร
จดัการเป็นกลุม่	และการบรหิารตลอดสาย

ในอนาคต ปตท. หวังว่า

ความมุ่งมั่นพยายามและ

ปณิธานในการน�า ปตท. 

บรรลุวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายที่วางไว้ 

จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ

การเติบโตของประเทศ 

มาตรฐานความเป็นอยู่ของ

ชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น 

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

ความผูกพันของลูกค้า 

คู่ค้า และพนักงาน และ

สุดท้าย คือ การน�ามาซึ่ง

ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศ

และประชาชนชาวไทยทุกคน
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โซ่ธุรกิจ	(Supply	chain	management)	
เพื่อสร้างพลังร่วม
	 จากการที่	 ปตท.	 เป ็นบริษัท
มหาชน	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ท�าให้การด�าเนินธุรกิจมี
ความคล่องตัว	 มีการบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพ	 รวมทั้งได้ผลักดันบริษัทในกลุ่ม
เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ท�าให้กลุ่ม	 ปตท.	
สามารถจดัหาแหล่งเงนิทนุเพิม่ขึน้	รองรบั
การขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด	ปตท.	มี
ทั้ งสถานะเป ็นรัฐวิสาหกิจและบริษัท
มหาชนจึงถูกก�ากับดูแล	ทั้งจากกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข ้องกับรัฐวิสาหกิจและบริษัท
มหาชนและตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมทั้ง	
ปตท.	ยงัเป็นองค์กรทีม่ผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
มากขึ้น	 และเป็นองค์กรที่ถูกจับตามอง
จากสาธารณชนมากขึ้น	 ดังนั้นควบคู่กับ
การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร	 ปตท.	 ได้ตั้งอยู่บน
หลกัธรรมาภบิาลทีด่	ี(Corporate	Gover-
nance)	 การรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social				
Responsibility)	และการสร้างสมดลุระหว่าง
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม	 (Balance					
All	Stakeholders)
	 เนื่องจากความต้องการพลังงาน
ของประเทศยังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง	 ตามเศรษฐกิจของประเทศที่ยัง

เติบโต	 ในขณะที่แหล ่งทรัพยากรใน
ประเทศมีจ�ากัด	 ปตท.	 จึงได้ก�าหนด
กลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในต่าง
ประเทศ	 โดยได้จัดตั้ง	 บริษัท	 ปตท.	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ขึ้นในปี	2550	
เพื่อเป็นหัวหอกในการขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ	 และท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวม
และเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนกับหน่วย
ธุรกิจต่างๆ	ของ	ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	
ปตท.	โดยเริ่มโครงการแรก	คือ	การลงทุน
ในธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ	 ในประเทศอียิปต์	
ตามด้วยการลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ประเทศอนิโดนเีซยี	และการลงทนุในธรุกจิ
ปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่ง	
ด�าเนนิการโดยบรษิทั	พทีที	ีกรนี	เอน็เนอร์ยี	
จ�ากัด
	 ส� าหรับอนาคตอุตสาหกรรม
พลังงานจะมีความท้าทายมากขึ้นทั้งใน
ด้านความต้องการพลังงานของโลกที่จะ
เพิม่สงูขึน้	จากปัจจบุนัอยูท่ีร่ะดบั	240	ล้าน
บาร์เรลต่อวัน	 จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง
ระดับ	330	 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี	2030	
โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ�านวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น	 ความต้องการคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น	 และเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว	 โดย
เฉพาะจาก	Emerging	countries	เช่น	จีน	
อินเดีย	 ประเทศในตะวันออกกลาง	 และ
อเมริกาใต้	 และคาดว่าสัดส่วนของก๊าซ
ธรรมชาติจะสูงขึ้นทดแทนน�้ามัน	ในขณะ
ที่การจัดหาพลังงานโดยเฉพาะจ�าพวก	
Fossil	fuel	ค่อนข้างมีจ�ากัด	และเติบโตช้า
กว่าความต้องการของประชากร	 โดย
น�า้มนัสามารถใช้ได้อกี	46	ปี	ก๊าซธรรมชาติ
ใช้ได้อีก	63	ปี	 ในขณะที่ถ่านหินจะใช้ได้
อีก	119	 ปี	 อย่างไรก็ตามคาดว่าในอีก		
Fossil	 fuel	 ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลัก	
โดยก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิจะมบีทบาท
ส�าคัญมากขึ้น	ในอีก	10	ปีข้างหน้า	ด้วย
เหตผุลหลกั	3	ประการ	คอื	ปริมาณส�ารอง
ของโลกยังมีอยู ่จ�านวนมากและแหล่ง
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จัดหากระจายอยู่ทั่วโลก	 รวมทั้งมีราคาที่
แข่งขันได้	 นอกจากนี้ในอนาคตก็คาดว่า
ราคาน�้ามันตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น	
ทั้งจากต้นทุนการจัดหาที่สูงขึ้น	 และต้อง
จัดหาจากแหล่งทีย่ากขึน้	(Unconventional	
oil	&	gas)	รวมทัง้ความไม่สงบและเสถยีร-
ภาพทางการเมืองของประเทศผู้ส่งออก
น�้ามัน	พร้อมกับกระแสโลกของการตื่นตัว
ในเรื่องภาวะโลกร้อน	(Global	warming)
	 จากทิศทางและความท้าทายด้าน
พลังงานข้างต้น	กลุ่ม	ปตท.	จึงได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้าม
ชาติชั้นน�า	(Thai	Premier	Multinational	
Energy	Company)	เพือ่สร้างความมัน่คง
ทางพลังงานให้กับประเทศ	 ควบคู่กับการ
ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน	โดยมีเป้า
หมายที่จะเป็น
	 •	 BIG	-	 บริษัทขนาดใหญ่	 ติด
ล�าดับ	1	 ใน	100	 ของบริษัทที่มียอดขาย
สูงสุดของโลกตามการจัดล�าดับของนิตย-
สาร	Fortune	500	ภายในปี	2563		เพื่อให้
มีก�าลังในการลงทุน	สร้างความเชื่อถือใน
เวทีโลก	 และเป็นบริษัทที่บริษัทอื่นในเวที
โลกอยากเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
	 •	 LONG	-	บริษัทที่มีการเติบโต
อย่างยัง่ยนื	ตดิอนัดบัความยัง่ยนืดาวโจนส์	
(Dow	Jones	Sustainability	Index	-	DJSI)	
ภายในปี	2556	โดยต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ	 การดูแลรับ
ผิดชอบและการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสงัคม	ควบคู่ไปกบัการรักษาสิ่ง
แวดล้อม	
	 •	 STRONG	-	 บริษัทที่มีความ
แข็งแกร่งทางการเงินโดยมีผลการด�าเนิน
งานตดิระดบัชัน้น�าในแต่ละธรุกจิ		ภายใน
ปี	2563	เพื่อสามารถรักษาระดับความน่า
เชื่อถือทางการเงิน	 สามารถระดมทุนใน
ต้นทุนที่ต�่าในการขยายธุรกิจในอนาคต	
และมกี�าลงัพอทีจ่ะช่วยเหลอืชมุชน	สงัคม	
ต่อไป	 โดยมีล�าดับทิศทางในอนาคตที่				

จะเป็น
	 •	 Top	Oil	and	Gas	Player	โดย
ยังคงมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจส�ารวจ
และผลติปิโตรเลยีมทัง้ในและต่างประเทศ
และการควบรวมกิจการในธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
	 •	 Energy	Conglomerate	 โดย
การขยายการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	 การ
ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศ	 และ
การลงทนุในธรุกจิพลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่
แวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	
ได้แก่	เชือ้เพลงิชวีภาพ	ทัง้แก๊สโซฮอล์และ
ไบโอดีเซล	 และการลงทุนในธุรกิจผลิต-
ภัณฑ์โอลีโอเคมี
	 •	 Business	Conglomerate	โดย
การขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความต่อ
เนื่องและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพย์สินที่มีอยู่และแบรนด์	ปตท.	รวมทั้ง
การขยายการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม
	 โดยกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อน	 กลุ่ม	
ปตท.	สู่ความส�าเร็จ	(Strategic	Objec-
tives)	เพือ่ให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่สงูสดุ
อย่างยั่งยืน	จะประกอบด้วย
	 1.	กลยุทธ์ลดต้นทุนเพิ่มผลก�าไร	
เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั	ประกอบด้วย	
2	แนวทางหลัก	คือ
	 -		Performance:	Best-in-Class	
การสร ้างผลปฏิบัติการอย่างเป ็นเลิศ		
(Operational	 Excellence)	 การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานและลดต้นทนุ	
ควบคู ่กับการเสริมสร้างความมั่นคงใน
โครงข่ายพลังงาน/ปิโตรเคมี	
	 -	 Synergy : 	 Deeper	 and	
broader	collaboration	 การสร้างพลัง
ร่วมและขยายความร่วมมือระหว่างบริษัท
ในกลุม่	ปตท.	ทัง้ในเชงิลกึและเชงิกว้างใน
การลดต้นทนุและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั	
และเพือ่ให้การด�าเนนิงานและการลงทนุมี
ความได้เปรียบด้านขนาด	(Economy	of	
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ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์

อายุ	 59	ปี
สถานภาพ	 สมรส
ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพฯ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
	 -	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการศึกษา
	 -	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	M.B.A.,	Utah	State	University,	U.S.A.
	 -	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 -	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการท�างาน
	 -	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.
	 -	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.
	 -	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 -	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.

Scale)	มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมกัน	รวมทั้งมีการบริหารข้อมูลธุรกิจ	และการบริหารและแบ่ง
ปันองค์ความรูร่้วมกนั	(Knowledge	Management	&	Knowledge	
Sharing)
		 2.	กลยุทธ์เพื่อการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน	
ประกอบด้วย	2	แนวทางหลัก	คือ
	 -	 Growth:	Sustainability	and	innovation	 การสร้าง
ธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืและการสร้างนวตักรรมสูก่ารเตบิโตอย่าง
ก้าวกระโดด	 โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์		
(Product	Innovation)	ด้านกระบวนการผลติ	(Process	Innovation)	
และด้านรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	(Business	Model	Innovation)	
ซึ่งสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.	จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ	 ของ	 ปตท.	 และบริษัทในกลุ่ม	
ปตท.	
	 -	 Stakeholder	excellence:	Multi-stakeholder	balance	
การสร้างความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและ
สร้างสมดลุระหว่างทกุกลุม่	เนือ่งจากธรุกจิและการด�าเนนิงานของ
กลุ่ม	 ปตท.	 มีขนาดใหญ่	 และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุกลุม่	ดงันัน้เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิและการขยายการลงทนุเป็น
ไปตามวิสัยทัศน์	ทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	จึงจ�าเป็นต้อง
ได้รับการยอมรับ	ความไว้วางใจ	และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

	 ความส�าเร็จของ	ปตท.	ที่ผ่านมาได้สะท้อนเป็นรางวัลอัน
ทรงเกียรติมากมายที่องค์กร	ผู้น�า	 และผู้บริหาร	ปตท.	 ได้รับทั้ง
จากองค์กร	สถาบนัในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่งทกุปี	
โดยในอนาคต	ปตท.	หวังว่าความมุ่งมั่นพยายามและปณิธานใน
การน�า	 ปตท.	 บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้	 จะน�ามาซึ่ง
ความส�าเรจ็ของการเตบิโตของประเทศ	มาตรฐานความเป็นอยูข่อง
ชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น	 ความเชื่อมั่นของนักลงทุน	 ความผูกพัน
ของลูกค้า	คู่ค้า	และพนักงาน	และสุดท้าย	คือ	การน�ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจมาสู่ประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคน
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