ซีอีโอ ปตท. ชีโ้ ควิด ตัวเรงธุรกิจปรับตัว รับ New
Ecosystem ชูโมเดล PTT ฝ าวิกฤต

อรรถพล “ปตท” ชู New Eco system นํ าทัพ ปตท. ฝ า Disruption เน นพัฒนาองคกรรวมกับพันธมิตรเพื่อความ
ยัง่ ยืน เดินหน าพลังงานสะอาด เสนอรัฐสรางความพรอมโครงสรางภาษีหนุนตงั ้ อุตสาหกรรมรถอีวีในประเทศ
ทดแทนลดภาษีนําเขา พรอมปรับทิศทางธุรกิจ มองหาโอกาส สิ่งใหมๆ New s-curve
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ แกรนดฮอลล ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธานเจาหน าที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ปตท. (PTT) กลาวในงาน งานสัมมนาสงทายปี “Thailand 2021: New
Game New Normal” วา new ecosystem จะเป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี โดยจะเห็นวาในปีนี้สถานการณการระบาด COVID 19 ยิ่งเป็ นตัวเรงที่ทําให
เกิด Technology Disruption ทําใหทุกธุรกิจตองปรับตัวอยางมากในทุกมิติ
ทัง้ นี้ Disruption แมจะวิกฤตและความทาทายในทางตรงกันขามจะสงผลดีตอการปรับตัวของคนในสังคม คนไทย
มีความสามารถในการปรับตัวคอนขางสูง ภาพรวมดานสังคมมีการขับเคลื่อนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจและแตละ
บริษท
ั ก็ตองมีความพรอมรับมือตอสถานการณเฉพาะหน าที่จะเกิดข้ น
ึ อีกดวย
หากฉายภาพใหเห็นถึง Disruption เทคโนโลยีดานพลังงาน ที่เกิดข้ น
ึ นัน
้  จะเห็นวา 6 จาก 7 บริษท
ั ชน
ั ้ นําของโลกที่

มีมูลคาสูงสุดในตลาดคือบริษท
ั ที่ดําเนินธุรกิจแบบ Ecosystem ยกตัวอยาง บริษท
ั  ซาอุดี อารัมโก ซึ่งเป็ นบริษท
ั
นํ้ ามันยักษใหญ เริ่มถูกลดบทบาทลง เพราะเทรนดการใชพลังงานเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นํ้ ามันอาจไมใชเบอร
1 อีกตอไป จากที่อีกคนถือเพียง resource แตอีกคนที่ถือ เทคโนโลยี จะไดเปรียบไปโดยปริยายเพราะเทคโนโลยี
จะเป็ นตัวนํา
นอกจากนี้ การทําธุรกิจในอนาคต จะเริ่มเป็ นโมเดลธุรกิจที่สรางมูลคาจากเครือขายพันธมิตร เเขงขันการเป็ น
ผูนําดานนวัตกรรมเทคโนโลยึ เกิดอุตสาหกรรมขามอุตสาหกรรมกันได เน นทรัพยสินทางปัญญา
“อุตสาหกรรมพลังงานกําลังถูกทาทายดวยอัตราเรงของการเปลี่ยนผานดานพลังงาน โลกมุงพลังงานสะอาด อดีต
เน นสรางโรงไฟฟ าขนาดใหญ แตปัจจุบันมุงเน นกระจายการผลิต ลงทุนดานไอที และหลายประเทศจะเปิ ดเสรีมาก
ขึ้น และทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานมุงสูพลังงานสะอาด Go green ตัง้ เป าภายในปี 2040 จะตองเพิ่มพลังงานสะ
อาด ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และแนนอนวาพลังงานไฟฟ ามาแน”
โดยในแงข
 องพลังงานไฟฟ านัน
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ของไทยยังไมครอบคลุม โดยมีมูลคาสูงถึง 2 แสนลานบาท ที่ตองเก็บภาษีจากรถยนตไฟฟา ดังนัน
้
ในฐานะที่ ปตท.ทําธุรกิจพลังงาน มองวา โครงสรางการจัดเก็บภาษีจะเป็ นโจทยที่รัฐบาลตองศึกษาอยางรอบคอบ ซึ่ง
ควรมองการตงั ้ โรงงานในประเทศมากกวาการลดภาษีนําเขา และโอนยายการลงทุนอุตสาหกรรมเดิมมาลงทุนเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมรถอีวี ทัง้ นี้ ชวงเปลี่ยนถายยังมีหลายคําตอบใหเลือก แตปัจจุบันเทรนดของเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือ
กาซธรรมชาติ ปริมาณสํารองมีเพียงพอและ จะเขามามีบทบาทมากในชวง 5-10 ปี
นอกจากนี้ ปตท. ไดปรับการดําเนินงานเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ดวย Aspiration PTT by PTT โดย
เน น 3 P Partnership technology for all การบริหารองคกร และ Transparency & sustainability
เน นทํางานรวมกับพารทเนอร พันธมิตรเพื่อความยงั ่ ยืน
และปรับทิศทางกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณพลังงาน มองหาสิ่งใหมๆ โอกาสใหมๆ เน นการสราง New scurve โดยปตท.ตอยอด เรงพัฒนา และขยายเขาสูธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามทิศทางโลก 6 ขอ ไดแก
1. new energy
2. Life sciences
3. Mobility $ Lifestyle
4. High Value Business
5. logistics
6. AI&Robotics
อยางไรก็ตาม พรอมปรับ Business Model เพื่อการเติบโตอยางยงั ่ ยืน Life Station อดีตกลุมเป าหมายคือผูเดิน
ทาง แตปัจจุบันตองเป็ น ปั ๊ มน้ํ ามันตองรวมกับชุมชน โดยใหสถานีน้ํ ามันเป็ นศูนยกลางของชุมชน พรอมทงั ้ ชักชวนดี
ลเลอรมารวมกันพัฒนาออกแบบ เชน เปิ ดโอกาสใหออกแบบ Amazon cafe โดยดีลเลอรเป็ นผูออกแบบเองเพื่อสราง

เอกลักษณแตกตางกันแตละพ้ น
ื ที่
พรอมทงั ้  เน นการสงเสริมการพ่ งึ พาตนเองเเละสรางความเป็ นอยูที่ดี รวมกับภาคเกษตร โดยปตท.มีโครงการ
สนับสนุนทงั ้ Smart farming และ Smart marketing ซึ่งเร็วๆนี้จะมีแอปพลิเคชัน
่ แพลทฟอรมออนไลนอีกดวย

