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คุุณรััตติกููล ปิิยะวงคุ์วาณิชย์

กูรัรัมกูารัผูู้ �จั ัดกูารัใหญ่่

จัากูพัันธกูิจัในกูารัสรั�างคุวามมั�นคุงทางพัลังงาน 

ให�ปิรัะเทศ ทำาให� PTTLNG ต�องสรั�างคุวามเช่อมั�น

ในกูารัให�บรัิกูารัให�กูับผูู้�ม ีส ่วนได�ส่วนเสีย จัึงได�นำา

เกูณฑ์์รัางวัลคุุณภาพัแห่งชาติมาเป็ินเคุรั่องมือในกูารั

บรัิหารัจััดกูารัขององคุ์กูรั ตั�งแต่เรัิ�มเปิิดดำาเนินกูารั

ในปิี 2557 โดยขอรัับกูารัตรัวจัปิรัะเมินในปิี 2559 และ

นำาข�อมูลรัายงานปิ้อนกูลับมาใช�ปิรัับปิรัุงกูรัะบวนกูารั

อย่างต่อเน่อง จันกูรัะทั�ง PTTLNG ได�รัับรัางวัล TQC 

2 คุรัั�ง ในปิี 2561 และ 2563 และ รัางวัล TQC+ ด�าน 

Innovation 1 คุรัั�ง ในปิี 2564 ซึ่ึ�งรัางวัลนี�แสดงให�

เห็นว่า PTTLNG มีกูารับรัิหารัจััดกูารัที�ดีเทียบได�กูับ

องคุ์กูรัชั�นนำาของปิรัะเทศ มีคุวามสามารัถในกูารัแข่งขัน 

มีกูารัปิรัับปิรุังปิรัะสิทธิภาพัขององคุ์กูรัอย่างบูรัณากูารั 

สอดคุล�องกูับวิสัยทัศน์ขององคุ์กูรั และ PTTLNG มี

คุวามมุ่งมั�นในกูารัพััฒนาตนเองอย่างต่อเน่อง เพั่อให�

องคุ์กูรัมีคุวามยั�งยืนสืบต่อไปิ

บรัิษััท พัีทีที แอลเอ็นจัี จัำากูัด
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บริิษััท พีีทีที แอลเอ็นจีี จีำ�กััด (PTTLNG) เป็็น LNG Receiving Terminal 

แห่่งแริกัในภููมิิภู�คเอเชีียตะวัันออกัเฉีียงใต้ เพ่ี�อริองรัิบกั�รินำ�เข้้�ก๊ั�ซ

ธริริมิชี�ติเห่ลวัจี�กัต่�งป็ริะเทศ โดยมีิพัีนธกิัจีเพ่ี�อเสริิมิสร้ิ�งควั�มิมัิ�นคง

ท�งพีลังง�นข้องป็ริะเทศที�มิิได้ม่่ิงเน้นกั�ริสร้ิ�งกัำ�ไริสูงส่ด ซ่�งจีะต้องเตรีิยมิ

ควั�มิพีร้ิอมิในกั�ริจ่ี�ยกั๊�ซธริริมิชี�ติเข้้�สู่ริะบบ เพี่�อทดแทนป็ริิมิ�ณ

ก๊ั�ซธริริมิชี�ติในส่วันที�แห่ล่งกั๊�ซธริริมิชี�ติในอ่�วัไทยและป็ริะเทศ

เมีิยนมิ�ไม่ิส�มิ�ริถริองรัิบได้ ให้่เพีียงพีอต่อควั�มิต้องกั�ริใชี้ในป็ริะเทศ 

โดยเปิ็ดดำ�เนินกิัจีกั�ริเชิีงพี�ณิชีย์ เม่ิ�อวัันที� 6 กัันย�ยน 2554 PTTLNG 

ตั�งอยู่ในเข้ตนิคมิอ่ตส�ห่กัริริมิมิ�บต�พ่ีด จัีงห่วััดริะยอง ดำ�เนินธ่ริกัิจี

ให่้บริิกั�ริริับและแป็ริสภู�พีก๊ั�ซธริริมิชี�ติเห่ลวั ให่้เป็็นก๊ั�ซธริริมิชี�ติ 

ป็ริะกัอบด้วัย 4 กัริะบวันกั�ริห่ลักั ได้แก่ั 1. กั�ริรัิบ LNG จี�กัเร่ิอข้นส่ง 

2. กั�ริจัีดเก็ับ LNG ในถังเก็ับ 3. กั�ริแป็ริสภู�พี LNG จี�กัข้องเห่ลวั

ให้่เป็็นก๊ั�ซธริริมิชี�ติ และ 4. จ่ี�ยก๊ั�ซธริริมิชี�ติ (RLNG) เข้้�ริะบบท่อ

ส่งห่ร่ิอกั�ริจ่ี�ย LNG ท�งริถข้นส่ง โดยปั็จีจ่ีบันมีิควั�มิส�มิ�ริถในกั�ริให่้

ลักูษัณะองคุ์กูรั

บริิกั�ริที� 11.5 ล้�นตันต่อป็ี (MTPA) และยังมิีภู�ริกัิจีในกั�ริ

ก่ัอสริ้�ง New LNG Receiving Terminal ที�บ้�นห่นองแฟบ ต.

มิ�บต�พ่ีด จี.ริะยอง ริองรัิบกั�รินำ�เข้้� LNG ที� 7.5 ล้�นตันต่อปี็ 

(MTPA) ให้่แล้วัเสร็ิจีและเปิ็ดดำ�เนินกั�ริได้ในปี็ 2565 เพ่ี�อให้่ทันต่อ

ควั�มิต้องกั�ริที�เพิี�มิสูงข่้�นอย่�งริวัดเร็ิวั ริวัมิทั�งเป็็นช่ีวังที�แห่ล่งผลิตใน

อ่�วัไทยมีิกั�ริเป็ลี�ยนผ่�นผู้ผลิต PTTLNG จ่ีงต้องเตรีิยมิควั�มิพีร้ิอมิใน

กั�ริจี่�ยกั๊�ซธริริมิชี�ติเข้้�สู่ริะบบ ให้่เพีียงพีอต่อควั�มิต้องกั�ริใชี้ใน

ป็ริะเทศ ริวัมิทั�งล่�ส่ดในปี็ 2563 คณะรัิฐมินตรีิ (คริมิ.) มีินโยบ�ยที�จีะ

ผลักัดันให้่ป็ริะเทศไทยเป็็นศูนย์กัล�งกั�ริซ่�อข้�ยก๊ั�ซธริริมิชี�ติเห่ลวัใน

ภููมิิภู�คเอเชีียตะวัันออกัเฉีียงใต้ จ่ีงได้มิอบห่มิ�ยให้่บริิษััท ป็ตท. จีำ�กััด 

(มิห่�ชีน) และ PTTLNG ป็รัิบป็ร่ิงท่�เทียบเร่ิอและริูป็แบบข้องกั�ริให่้

บริิกั�ริ เพี่�อสนับสน่นให้่ป็ริะเทศไทยเป็็น LNG Hub ในภููมิิภู�คเอเชีีย

ตะวัันออกัเฉีียงใต้

LNG RECEIVING TERMINAL (PTTLNG)
Unloading LNG Storage

6 EMPLOYEE

5

4 3 CUSTOMER
SUPPLIER / 

PARTNERSHIP

COMMUNITY

LNG Regasification RLNG Send Out

LNG Truck Loading

ขอบข่ายการด าเนินงานของ PTTLNG (ECOSYSTEMS)

1COUNTRY / REGULATOR
กกพ., กระทรวงพลงังาน, กนอ., 
กรมเจา้ท่า, อตุสาหกรรมจงัหวดั PTT , EGAT

Customer of Customer
PTT : Power Plant. Industrial, Vehicle

EGAT : Power Plant
Supplier of Customer

PTT : QG , BP, PETRONAS, SHELL
EGAT: PETRONAS, 
Truck Transporter 

(V2, BIG, BIG GAS, etc.)
Tugboat (SC Carrier)

Competitor
GMTP (LNG Terminal), 

SIAM GAS 
(Port & Truck Loading)

22 ชมุชนรอบ PTTLNG Terminal

Terminal Technology
PTT Transmission Pipeline, 
PTT Digital, Construction 

(POSCO), Equipment & Spare 
parts (IHI, ABB, Yokogawa), 

SPCC, Tokyo Gas 
Terminal Support 

Maintenance Vendor, PEA, 
GUSGO, BIG, SIWA 
Engineering, KANIT 

Engineering, Emerson, NPC 
S&E, INSUTECH 
General Support 
BSA , Security 

2 SHAREHOLDER
PTT (Direct), 

กระทรวงการคลงั (Indirect)
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สิ�งสำาคุัญ่ที�มีผู้ลต่อ

วิธีกูารัดำาเนินงาน

บริิษััท พีีทีที แอลเอ็นจีี จีำ�กััด (PTTLNG) ก่ัอตั�งข่้�นโดยมีิ บริิษััท ป็ตท. 

จีำ�กััด (มิห่�ชีน) เป็็นผู้ถ่อห้่่น 100% ดังนั�นกัริะทริวังพีลังง�นในฐ�นะ

ที�กัำ�กัับดูแล ป็ตท. และกัริะทริวังกั�ริคลังในฐ�นะผู้ถ่อห้่่นให่ญ่่ จีะมีิกั�ริ

กัำ�ห่นดนโยบ�ยจี�กัภู�ครัิฐและกั�ริกัำ�ห่นดกัลย่ทธ์ข้อง ป็ตท. ที�ถ่�ยทอด

ผ่�นฝ่่�ยบริิห่�ริบริิษััทในเคร่ิอ (บษัต.) มิ�ยัง PTTLNG ริวัมิทั�งนโยบ�ย

จี�กัคณะกัริริมิกั�ริกัำ�กัับกิัจีกั�ริพีลังง�น (กักัพี.) มิ�กัำ�ห่นดเป็็นกัลย่ทธ์และ

แผนป็ฏิิบัติกั�ริ PTTLNG มีิโคริงสร้ิ�งกั�ริบริิห่�ริ โดยมีิกัริริมิกั�ริผู้จัีดกั�ริ

ให่ญ่่ (กัจีญ่.) เป็็นผู้บริิห่�ริสูงส่ด ที�คัดเล่อกัมิ�จี�กัคณะกัริริมิกั�ริบริิษััท 

(Board of Director; BOD) ให้่ป็ฏิิบัติห่น้�ที� กัจีญ่., คณะกัริริมิกั�ริบริิษััท

ป็ริะกัอบด้วัยผู้แทนจี�กั ป็ตท. จีำ�นวัน 4 คน ผู้แทนกัริะทริวังกั�ริคลัง 

คุวามท�าทายสำาคุัญ่

ที�องคุ์กูรัเผู้ชิญ่

ในปั็จีจ่ีบัน PTTLNG มีิลูกัค้� 2 ริ�ย ค่อ ป็ตท. และ กั�ริไฟฟ้�ฝ่่�ยผลิต

แห่่งป็ริะเทศไทย (EGAT) และจี�กันโยบ�ยภู�ครัิฐที�ได้เปิ็ดให้่มีิกั�ริทำ� 

Third Party Access (TPA) เป็็นกั�รินำ�เข้้� LNG อย่�งเสริี ส่งผลให้่

ค�ดว่ั�ลูกัค้�ในอน�คต ค่อ ผู้ที�มีิควั�มิต้องกั�ริ LNG เพ่ี�อใช้ีเป็็นเช่ี�อเพีลิง

ส�มิ�ริถนำ�เข้้� LNG เองได้ แต่จีะต้องได้รัิบใบอน่ญ่�ตจี�กัคณะกัริริมิกั�ริ

กัำ�กัับกิัจีกั�ริพีลังง�น (กักัพี.) กั่อน ซ่�งในปี็ 2563 ท�ง กักัพี. ได้ออกั

ใบอน่ญ่�ต ให้่ส�มิ�ริถนำ�เข้้� LNG เพิี�มิข่้�นอีกั 3 ริ�ย ได้แก่ั GULF, 

B-GRIMM และ หิ่นกัองพี�วัเวัอร์ิ  อีกัทั�งยังได้มีิกั�ริอน่มัิติให้่มีิกั�ริก่ัอสร้ิ�ง

สถ�นีเพิี�มิข่้�นอีกั 1 แห่่ง ส่งผลให้่มีิคู่แข่้งและเกิัดกั�ริแข่้งขั้น ริวัมิทั�งใน

สภู�วัะกั�ริข้องริ�ค�เช่ี�อเพีลิงที�ผันผวัน ส่งผลให้่ต้นท่นท�งพีลังง�นเพิี�มิข่้�น 

1 คน มีิวั�ริะในกั�ริดำ�ริงตำ�แห่น่งคริ�วัละ 3 ป็ี โดย BOD จีะได้รัิบ

กั�ริคัดเล่อกัและแต่งตั�งต�มิมิติเห็่นชีอบในที�ป็ริะชี่มิส�มิัญ่ผู้ถ่อห่่้น มีิ

บทบ�ทห่น้�ที�ที�สำ�คัญ่ ได้แก่ั กั�ริพิีจี�ริณ�วิัสัยทัศน์ กัลย่ทธ์ นโยบ�ย 

และแผนง�นที�สำ�คัญ่ข้องบริิษััทฯ ปั็จีจัียควั�มิเสี�ยงและวั�งแนวัท�ง

กั�ริบริิห่�ริจัีดกั�ริให้่มีิควั�มิเห่มิ�ะสมิ ริวัมิถ่งกัำ�กัับดูแลให้่มัิ�นใจีได้ใน

ริะบบบัญ่ชีี กั�ริเงิน กั�ริสอบบัญ่ชีีให้่มีิควั�มิน่�เช่ี�อถ่อ โป็ร่ิงใส และ

ส�มิ�ริถตริวัจีสอบได้ต�มิควั�มิม่่ิงมัิ�นต่อกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจีกั�ริที�ดี 

(Good Corporate Governance; CG) มีิมิ�ตริฐ�นท�งจีริิยธริริมิ 

และจีริริย�บริริณในกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจี

ทำ�ให้่กั�ริเพิี�มิป็ริะสิทธิภู�พีข้องกั�ริทำ�ง�น กั�ริลดต้นท่นเป็็นสิ�งที�ต้อง

ดำ�เนินกั�ริ ดังนั �นเพี่�อตอบสนองควั�มิต้องกั�ริข้องลูกัค้�และสร้ิ�ง

ควั�มิสมิด่ลในกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจีกัับผู้มีิส่วันได้ส่วันเสีย จ่ีงได้จัีดกัล่่มิลูกัค้�

ในกั�รินำ�ไป็สู่กัริะบวันกั�ริห่�ควั�มิต้องกั�ริและควั�มิค�ดห่วัังข้องลูกัค้� 

ทั�งลูกัค้�ในป็ัจีจี่บันและลูกัค้�ในอน�คต ริวัมิถ่งผู้มิ ีส่วันได้ส่วันเสีย 

เพ่ี�อนำ�ข้้อมูิลส�ริสนเทศที�ได้เข้้�สู่กัริะบวันกั�ริวั�งแผนเชิีงกัลย่ทธ์และ

วั�งแผนกั�ริป็ฏิิบัติง�นในกั�ริตอบสนองควั�มิต้องกั�ริและควั�มิค�ดห่วััง 

จีนเกิัดเป็็นควั�มิสัมิพัีนธ์ที�ดีและส่งผลต่อควั�มิพ่ีงพีอใจี ทั�งกัับลูกัค้�และ

ผู้มีิส่วันได้ส่วันเสีย
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ผู้นำ�ริะดับสูง (LT) มิีควั�มิมิ่่งมิั�นสู่ควั�มิเป็็นเลิศ จี่งริวัมิกัันกัำ�ห่นด

วัิถีกั�รินำ�องค์กัริที � เริ ียกัวั่� LEAD Model ป็ริะกัอบด้วัย 4 องค์

ป็ริะกัอบห่ลักั ค่อ 1. Strategic Leadership กั�รินำ�องค์กัริข้อง LT 

ผ่�นกั�ริจัีดทำ�แผนกัลย่ทธ์องค์กัริ (SPP) 2. Execution กั�ริถ่�ยทอด

ไป็ยัง Stakeholder และส่งเสริิมิให่้เกัิดกั�ริป็ฏิิบัติอย่�งจีริิงจัีง 3. 

Analysis กั�ริติดต�มิ ป็ริะเมิินผล และทบทวันผลกั�ริดำ�เนิน

ง�น เพี่�อให่้บริริล่ VMV และ ทันต่อกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำ�คัญ่ และ 

กูารันำาองคุ์กูรั

Enter Text 
Here

LEAD Model

S P I R I T

PTTLNG VMV
Strategic Objective & Goal
Business Plan, Benchmark

Deploy, Communication
Engage, Motivate

• Improve
• Share
• Innovation

Review & Monitoring

L ข้อ 1.1ก(1)
Strategic Leadership

ข้อ 1.1ก(3)
AnalysisA

ข้อ 1.1ก(2), 1.1ข
ExecutionEข้อ 1.1ก(3)

Development & LearningD SUSTAINABLE 
GROWTH

HPO

ระบบการน าองคก์ร (LEAD MODEL)

ข้อ 1.2ก, 1.2ข : CG
• Accountability
• Ethics & Legal
• Vision to Create Long-term Value
• Equitable Treatment
• Responsibility
• Transparency

ข้อ 1.2ค : CSR
• Society
• Community
• Safety
• Environmental

4. Development & Learning ส่งเสริิมิและสนับสน่น นำ�ไป็สู่กั�ริ

พัีฒน�ป็รัิบป็ร่ิงกัริะบวันกั�ริแลกัเป็ลี�ยนเรีิยนรู้ิและกั�ริสริ้�งนวััตกัริริมิ 

เพ่ี�อใช้ีเป็็นกัริอบในกั�รินำ�องค์กัริ ริวัมิถ่งกั�ริสร้ิ�งบริริย�กั�ศให่้แกั่

บ่คคล�กั�ริ กั�ริทำ� Two-way communication ในท่กักัริะบวันกั�ริ

เพี่�อริับฟังควั�มิคิดเห่็นอย่�งริอบด้�น ริวัมิทั�งกั�ริสริ้�งควั�มิสมิด่ล

ข้องผู้มิีส่วันได้เสีย
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เพ่ี�อแป็ลงควั�มิต้องกั�ริและควั�มิค�ดห่วัังข้องผู้มิีส่วันได้ส่วันเสีย

มิ�เป็็นกัลย่ทธ์และลงสู่แผนป็ฏิิบัติกั�ริ โดยนำ�จ่ีดแข็้งและจ่ีดได้เป็รีิยบ

เชิีงกัลย่ทธ์มิ�เป็็นแกันในกั�ริพีิจี�ริณ� ริวัมิทั�งกั�รินำ�แนวัคิดจี�กักั�ริ

ทำ� Strategy Bottom up จี�กัพีนักัง�น มิ�ห่�โอกั�สในกั�ริสริ้�ง/

ป็ริับป็ริ่งธ่ริกัิจีให่้ดียิ �งๆ ข่้�นไป็ และมีิกั�ริกัำ�ห่นดเป็้�ห่มิ�ย คู่เทียบ 

ริวัมิทั�งกั�ริกัำ�ห่นดและกัริะจี�ยตัวัชีี�วััดออกัโดยใชี้ X-matrix เป็็น

เคร่ิ�องม่ิอ  โดยมีิกั�ริติดต�มิผลกั�ริดำ�เนินกั�ริเป็็นริะยะๆ ต�มิวังริอบ 

และมีิกั�ริมิอบห่มิ�ยให้่ผู้บังคับบัญ่ชี�ในแต่ละริะดับมีิอำ�น�จีในกั�ริ

ตัดสินใจีได้เอง โดยยังย่ดอยู่กัับควั�มิต้องกั�ริข้องลูกัค้� 

ทั�งในปั็จีจ่ีบันและอน�คต มิ�เป็็นข้้อมูิลในกั�ริป็รัิบป็ร่ิงและพัีฒน�ผลิตภัูณฑ์์

ให้่เป็็นไป็ต�มิควั�มิต้องกั�ริและควั�มิค�ดห่วัังอย่�งเห่มิ�ะสมิ เพ่ี�อสร้ิ�ง

ควั�มิมัิ�นใจีในผลิตภัูณฑ์์และบริิกั�ริ อย่�งไริก็ัต�มิกั�ริดำ�เนินกั�ริข้องท�ง

กูลยุทธ์

บริิษััทนั�นให้่ควั�มิสำ�คัญ่กัับริะบบข้้อมูิลที�ต้องมีิควั�มิริวัดเร็ิวั ป็ลอดภัูย 

ใชี้ง�นง่�ย และมิีริะบบป็้องกัันจี�กัภูัยค่กัค�มิท�งไซเบอริ์ได้ด ี  

ซ่�งกั�ริกัำ�ห่นด/ทบทวัน VMV เป็้�ห่มิ�ยริะบบง�น ให่้ส�มิ�ริถ

ป็ริับตัวัได้ทันต่อสภู�พีแวัดล้อมิที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย่�งริวัดเริ็วัเพี่�อ

ควั�มิอยู่ริอด (Survive) และควั�มิเติบโต (Growth) ข้ององค์กัริ 

กัริะบวันกั�ริวั�งแผนเชิีงกัลย่ทธ์เป็็นกัลไกัที�มีิควั�มิสำ�คัญ่ โดยมีิกั�ริ

กัำ�ห่นดกัริอบ เวัล�ทำ�แผนกัลย่ทธ์แบ่งเป็็น ริะยะสั�น 1 ปี็, ริะยะกัล�ง 

5 ป็ี และริะยะย�วั 10 ป็ี ซ่�งกัริะบวันกั�ริวั�งแผนเชีิงกัลย่ทธ์มิี 

9ข้ั �นตอน (ต�มิภู�พี) มิีวังริอบกั�ริจีัดทำ�แผนโดยบูริณ�กั�ริ ตั�งแต่

กั�ริจีัดทำ�แผนกัลย่ทธ์ข้ององค์กัริ (ข้ั�นตอนที� 1-3) แผนธ่ริกัิจีข้อง

ห่น่วัยง�นริะดับฝ่่�ยและส่วัน (ข้ั�นตอนที� 4-6) และถ่�ยทอดไป็สู่

แผนป็ฏิิบัติกั�ริสู่พีนักัง�นท่กัริะดับ (ข้ั�นตอนที� 7-9)

Strategy Monitoring 
• Monthly Board Meeting 
• Bi-weekly PTTLNG-MC Meeting
• Mid-year Budget Review 

Strategy 
Development

Strategic Planning Process (SPP)

1 Strategy Review
โดย ผก.

ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์

Action Plan Monitoring & Performance Review
• Management Review (PTTLNG-MSC) 
Business Impact Monitoring 
• Monthly Business Review in PTTLNG-MC and BOD Meeting 
• External and internal Context Information

• KPI Quarterly Report 
• Risk Mitigation 

Quarterly Report 

2 Strategy &Business Plan 
Development (Overview)

โดย ผก. และทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนมีนาคม-เมษายน

3 BOD Review
โดย ผก.

ช่วงเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน

4 Deploy Strategic 
Alignment
โดย ผก.

ช่วงเดอืนกรกฎาคม

5 Develop Business Plans, Budget 
Requirements, KPIs and Risk Profile

โดย ทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม

6 PTTLNG-MC and 
BOD Approval

โดย ผก.
ช่วงเดอืนสิงหาคม-กันยายน

Continuous Improvement Process 

7
โดย ผก.และ ทุกหน่วยงาน

ช่วงเดอืนตุลาคม

Develop Division Action Plan 
- KPIs Alignment8

โดย ทุกหน่วยงาน
ช่วงเดอืนพฤศจกิายน

Deployed Action Plan9
โดย พนักงาน PTTLNG

ช่วงเดอืนธันวาคม

Action Plan 
Development

Develop Department Action Plan 
- KPIs Alignment
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ด้วัยที� PTTLNG เป็็นธ่ริกิัจีบริิกั�ริเพ่ี�อตอบสนองกั�ริบริริล่วิัสัยทัศน์ข้อง

องค์กัริและยกัริะดับควั�มิพ่ีงพีอใจีและควั�มิผูกัพีันข้องลูกัค้� จ่ีงให้่

ควั�มิสำ�คัญ่กัับกั�ริสร้ิ�งควั�มิสัมิพัีนธ์กัับลูกัค้�และกั�ริรัิบฟังเสียงข้อง

ลูกัค้�ทั�งปั็จีจ่ีบันและอน�คต ผ่�นกั�ริกัำ�ห่นดแผนและกิัจีกัริริมิต่�งๆ 

เช่ีน กั�ริป็ริะช่ีมิ, กั�ริสัมิมิน� ป็ริะจีำ�ป็ี, Lunch Talk , กั�ริเยี �ยมิชีมิ

องค์กัริ, กั�ริป็ริะเมิินควั�มิพ่ีงพีอใจี เป็็นต้น จี�กักิัจีกัริริมิเห่ล่�นี�ทำ�ให่้

ได้มิ�ซ่�งข้้อมิูลควั�มิต้องกั�ริและควั�มิค�ดห่วัังข้องลูกัค้� นำ�ไป็สู่

กัริะบวันกั�ริวัิเคริ�ะห่์และป็ริับป็ร่ิงกัริะบวันกั�ริทำ�ง�นห่ร่ิอออกัแบบ

กัริะบวันกั�ริทำ�ง�นให่ม่ิ และห่�กัป็ริะเด็นใดพีบว่ั�มีิควั�มิเสี�ยงห่ร่ิอ 

เป็็นโอกั�สท�งธ่ริกัิจีก็ัจีะถูกัส่งต่อเข้้�สู่กัริะบวันกั�ริวั�งแผนกัลย่ทธ์ 

เพ่ี�อพิีจี�ริณ�เป็็นแผนดำ�เนินง�นพีร้ิอมิกัำ�ห่นดผู้รัิบผิดชีอบและให้่กั�ริ

สนับสน่นด้�นทรัิพีย�กัริที�จีำ�เป็็น

ลูกูคุ�า

Customer Focus Cycle

Data Collection

Source Finding

Data Interpretation

Identify Significant
Information

VOC
(Fig. 3.1B)

Potential Customer/ 
Customer of 

Customer Voice
(Fig. 3.1B)

Customer Satisfaction 
& Engagement

(Fig. 3.2E)

Customer Support
(3.2ก(2))

CRM
(Fig. 3.2A)

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละ
กระบวนการ 
(Fig. 6.1A)

Input

Analyze
(Fig.2.1A)

ข้อก าหนด
กระบวนการ
(Fig. 6.1B)

(Fig. 3.2E)
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PTTLNG ให่้ควั�มิสำ�คัญ่กัับกั�ริพีัฒน�ทริัพีย�กัริบ่คคลควับคู่ไป็กัับ 

กั�ริขั้บเคล่�อนองค์กัริให้่บริริล่ต�มิเป้็�ห่มิ�ยที�ม่่ิงมัิ�นไว้ั โดยมีิริะบบกั�ริ

ป็ริะเมิินควั�มิต้องกั�ริด้�นขี้ดควั�มิส�มิ�ริถและอัตริ�กัำ�ลังให้่เพีียง

พีอต�มิแผนกั�ริดำ�เนินง�นข้ององค์กัริ และริองรัิบกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง/

ทิศท�งข้องแผนธ่ริกิัจีในอน�คต เพ่ี�อให้่เกิัดควั�มิสำ�เร็ิจีในง�นอย่�งมีิ

ป็ริะสิทธิภู�พี ใช้ีกัริะบวันกั�ริจัีดกั�ริทรัิพีย�กัริบ่คคล ซ่�งสอดคล้องกัับ

บริิบทที�สำ�คัญ่ต่�งๆ ข้ององค์กัริ และนำ�ไป็เป็็นข้้อมูิลป้็อนเข้้�ข้อง

เพ่ี�อตอบสนองควั�มิต้องกั�ริข้องผู้มีิส่วันได้ส่วันเสียที�สำ�คัญ่อย่�งมีิ

ป็ริะสิทธิภู�พี ในกั�ริออกัแบบบริิกั�ริและกัำ�ห่นดกัริะบวันกั�ริทำ�ง�น

ข้อง PTTLNG จีำ�เป็็นต้องพิีจี�ริณ�ข้้อกัำ�ห่นดต่�งๆ ได้แก่ั กัฎห่มิ�ย

ข้้อบังคับ ควั�มิต้องกั�ริควั�มิค�ดห่วัังผู้มิีส่วันได้ส่วันเสีย วิัสัยทัศน์ 

พัีนธกิัจี และทิศท�งกัลย่ทธ์ ในกั�ริตัดสินใจีผ่�นคณะกัริริมิกั�ริบริิห่�ริ

องค์กัริ (PTTLNG-MC) โดย PTTLNG ถูกัก่ัอตั�งเพ่ี�อเสริิมิสร้ิ�งควั�มิ

มัิ�นคงด้�นพีลังง�นข้องป็ริะเทศมิิได้ม่่ินเน้นกั�ริสร้ิ�งริ�ยได้ห่ร่ิอกัำ�ไริ

เป็็นห่ลักั ดังนั�นเพ่ี�อตอบสนองวิัสัยทัศน์ข้ององค์กัริ PTTLNG จ่ีงม่่ิงเน้น

กั�ริบริิห่�ริจัีดกั�ริต้นท่นและกั�ริป็รัิบป็ริ่งอย่�งต่อเน่�อง โดยใช้ีข้้อมูิล 

Benchmarking และ GAP Analysis อีกัทั�งเพี่�อให่้กั�ริสนับสน่น

กัริะบวันกั�ริให่้บริิกั�ริและตอบสนองพีันธกัิจีได้อย่�งมีิป็ริะสิทธิภู�พี 

มีิกั�ริกัำ�ห่นดผู้ริับผิดชีอบในกั�ริบริิห่�ริจัีดกั�ริห่่วังโซ่อ่ป็ท�น กั�ริให้่

ควั�มิสำ�คัญ่ด้�นควั�มิป็ลอดภัูย โดยมีิกั�ริกัำ�ห่นดมิ�ตริฐ�น/ริะเบียบ

บุคุลากูรั

กูารัปิฏิิบัติกูารั

กัริะบวันกั�ริ SPP และนำ�ข้้อมูิลจี�กั SPP มิ�ทบทวันกัริะบวันกั�ริเป็็น

ป็ริะจีำ�ท่กัปี็ อีกัทั�งยังมีิกั�ริเตรีิยมิบ่คคล�กัริเพ่ี�อกั�ริข้ย�ยตัวัท�งธ่ริกิัจี 

จ่ีงจีำ�เป็็นต้องพัีฒน�ริะบบกั�ริสริริห่� กั�ริรัิกัษั�พีนักัง�น กั�ริพัีฒน�

ทักัษัะข้องพีนักัง�น ควับคู่ไป็กัับกั�ริสร้ิ�งควั�มิผูกัพัีนให้่พีนักัง�นกัับ

องค์กัริซ่�งเป็็นสิ�งที �ต้องผส�นไป็ด้วัยกััน โดยที�จีะข้�ดเสียไม่ิได้ ค่อ 

กั�ริสร้ิ�งองค์ควั�มิรู้ิให้่เกิัดข่้�นและนำ�ไป็ป็ริะย่กัต์ใช้ีในร่่ินต่อร่่ิน

วิัธีกั�ริในกั�ริป็ฏิิบัติง�นทั�งในสภู�วัะป็กัติ/ไม่ิป็กัติ ห่ร่ิอ กัริณีเกิัดเห่ต่

ฉ่ีกัเฉิีนและกั�ริห่ย่ดชีะงักัข้องกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจี เพ่ี�อให้่มัิ�นใจีว่ั�พีนักัง�น

ป็ฏิิบัติง�นภู�ยใต้สภู�พีแวัดล้อมิที�ป็ลอดภัูย ควับคู่กัับกั�ริส่งมิอบบริิกั�ริ

ให้่ลูกัค้�ได้ต�มิควั�มิต้องกั�ริ ซ่�งส่งผลไป็สู่กั�ริป็ฏิิบัติกั�ริที�ดีจี�กักั�ริ

ออกัแบบผลิตภัูณฑ์์ 

กั�ริให้่บริิกั�ริ โดยมีิกัริะบวันกั�ริห่ลักั 4 กัริะบวันกั�ริ ซ่�งมีิกั�ริกัำ�ห่นด

เป้็�ห่มิ�ยและค่�เทียบเคียงในแต่ละกัริะบวันกั�ริ เพ่ี�อให้่มัิ�นใจีว่ั�กั�ริ

ดำ�เนินกั�ริจีะทำ�ให้่บริิษััทได้บริริล่ VMV แล้วั กั�ริที�ได้ป็รัิบป็ร่ิง องค์กัริ

เพ่ี�อให้่มีิควั�มิส�มิ�ริถในเชิีงแข่้งขั้นได้แล้วันั�น กั�ริพัีฒน�บริิษััทให้่เป็็น

องค์กัริแห่่งกั�ริเรีิยนรู้ิ ยิ�งจีะทำ�ได้มิีโอกั�สที �จีะได้ริ ับแนวัคิดที�นำ�ไป็

สู่นวััตกัริริมิได้ จี�กักั�ริสนับสน่นให้่มีิเวัล�ข้องกั�ริแบ่งปั็น ได้มีิแห่ล่งเก็ับ

ควั�มิรู้ิที�นำ�ไป็ใช้ีง�นได้ง่�ยและใชี้ได้จีริิง ทริ�บวั่�ผู้รู้ิค่อใคริ ต่�งๆ 

เห่ล่�นี�จีะนำ�ไป็สู่กั�ริป็รัิบป็ร่ิงองค์อย่�งไม่ิมีิที�สิ�นส่ด
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จี�กัภู�ริกัิจีกั�ริให่้บริิกั�ริข้อง PTTLNG พีบวั่� มิีควั�มิพีริ้อมิและ

ควั�มิส�มิ�ริถในกั�ริให้่บริิกั�ริกัับลูกัค้�โดยคิดเป็็น % Plant Reliability 

และ Plant Availability เฉีลี�ยอยู่ที� 99.997% ทั�งนี�จี�กักัริณีฉ่ีกัเฉิีนต่�งๆ 

ไม่ิว่ั�จีะเป็็นจี�กัเห่ต่พี�ย่ป็�บ่กัเข้้�ป็ริะเทศไทยห่ร่ิอก๊ั�ซธริริมิชี�ติจี�กั

ป็ริะเทศเมีิยนมิ�มีิกั�ริห่ย่ดบำ�ร่ิงรัิกัษั� ทำ�ให้่ก๊ั�ซธริริมิชี�ติในป็ริะเทศ

ลดลง ส่งผลให้่มีิกั�ริเรีิยกัใช้ีก๊ั�ซธริริมิชี�ติจี�กั PTTLNG เข้้�ทดแทน 

ห่ร่ิอจี�กันโยบ�ยข้องภู�ครัิฐในปี็ 2563 ที�ต้องกั�ริทดสอบควั�มิพีร้ิอมิ

ในกั�ริจ่ี�ย LNG ท�งเร่ิอ เพ่ี�อริองรัิบควั�มิเป็็น LNG Hub ในภููมิิภู�ค 

ซ่�ง PTTLNG ได้เตรีิยมิควั�มิพีร้ิอมิจีนส�มิ�ริถทดสอบและดำ�เนินกั�ริ

ได้เม่ิ�อมิกัริ�คมิ 2564 ซ่�งกั�ริดำ�เนินง�นดังกัล่�วัได้แสดงถ่งควั�มิ

พีร้ิอมิในกั�ริให้่บริิกั�ริข้องบริิษััทฯ ได้อย่�งมีิป็ริะสิทธิภู�พีและป็ริะสิทธิผล 

เช่ีนเดียวักััน มีิกั�ริติดต�มิ ควับค่มิมิ�ตริกั�ริด้�นควั�มิป็ลอดภัูยอย่�ง

เข้้มิงวัด มีิกั�ริเตรีิยมิควั�มิพีร้ิอมิริองรัิบสถ�นกั�ริณ์ต่�งๆ ด้�นกั�ริเกิัดเห่ต่

ฉ่ีกัเฉิีนและกั�ริห่ย่ดชีะงักัข้องกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจี ซ่�งจีะมีิกั�ริจัีดซ้อมิท่กัปี็ 

ริวัมิทั�งไม่ิมีิกั�ริบ�ดเจ็ีบจี�กักั�ริทำ�ง�นถ่งขั้�นห่ย่ดง�นห่ร่ิอกั�ริเจ็ีบป่็วัย

จี�กักั�ริทำ�ง�น ริวัมิถ่งไม่ิมีิอ่บัติเห่ต่ในกัริะบวันกั�ริผลิตในริะดับร้ิ�ยแริง 

และยังส�มิ�ริถควับค่มิตัวัชีี�วััดด้�นสิ�งแวัดล้อมิและรัิกัษั�สภู�พีแวัดล้อมิ

ในกั�ริทำ�ง�นได้ต�มิมิ�ตริฐ�นที�กัฎห่มิ�ยกัำ�ห่นด จี�กัผลสำ�เร็ิจีในกั�ริ

ดำ�เนินง�นเห่ล่�นี� ส่งผลให้่ส�มิ�ริถสร้ิ�งควั�มิเช่ี�อมัิ�นและควั�มิพ่ีงพีอใจี

ให้่กัับผู้มีิส่วันได้ส่วันเสียในด้�นค่ณภู�พีกั�ริให้่บริิกั�ริ ด้�นอ�ชีีอน�มัิย 

ควั�มิป็ลอดภัูย และกั�ริจัีดกั�ริสิ�งแวัดล้อมิได้อย่�งมีิป็ริะสิทธิภู�พี โดย

ตั�งแต่เริิ�มิดำ�เนินกั�ริไม่ิเคยได้รัิบกั�ริร้ิองเรีิยนใดๆ จี�กัผู้มีิส่วันได้ส่วันเสีย 

จ่ีงทำ�ให้่ได้รัิบควั�มิไว้ัวั�งใจีจี�กัท�งภู�ครัิฐที�กัำ�กัับดูแลในกั�ริพิีจี�ริณ�

อน่มัิติให้่ข้ย�ยกัำ�ลังกั�ริผลิตเพิี�มิข่้�น นอกัจี�กันี�เพ่ี�อริองรัิบกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

ผู้ลลัพัธ์

และกั�ริข้ย�ยตัวัข้องธ่ริกิัจีในแต่ละปี็ได้จัีดทำ�แผนกั�ริพัีฒน�ศักัยภู�พี

พีนักัง�น ทำ�ให้่พีบว่ั�ปั็จีจ่ีบันมีิพีนักัง�นเติบโตก้ั�วัห่น้�ผ่�นเกัณฑ์์และ

ได้รัิบกั�ริพีิจี�ริณ�เล่�อนริะดับมิีลัดส่วันเพีิ�มิข้่�น และห่�กัมิองผลกั�ริ

ดำ�เนินง�นด้�นกั�ริเงินเน่�องจี�กั PTTLNG อยู่ภู�ยใต้กั�ริกัำ�กัับดูแล

ข้อง กักัพี. ซ่�งอัตริ�ผลตอบแทนกั�ริลงท่นสะท้อนอยู่ในอัตริ�ค่�บริิกั�ริ

ที�ต้องควั�มิเห็่นชีอบจี�กั กักัพี. เท่�นั�น ไม่ิได้เป็ลี�ยนแป็ลงต�มิริ�ค�

กัลไกัตล�ด โดยอัตริ�ค่�บริิกั�ริในส่วันต้นท่นคงที�จีะคิดต�มิป็ริะมิ�ณ

กั�ริจีองข้อใช้ีบริิกั�ริ และอัตริ�ค่�บริิกั�ริในส่วันต้นท่นผันแป็ริจีะคิดต�มิ

ป็ริิมิ�ณกั�ริส่งกั๊�ซจีริิง จี�กัผลกั�ริดำ�เนินง�นปั็จีจ่ีบัน พีบว่ั�ริ�ยได้

และผลกัำ�ไริข้อง PTTLNG มีิแนวัโน้มิที�เพิี�มิข่้�น เน่�องมิ�จี�กั 2 ปั็จีจัีย 

ได้แกั่ 1. กั�ริเพีิ�มิ-ป็ริับป็ริ่งป็ริะสิทธิภู�พีข้องกั�ริให่้บริิกั�ริ และ 2. 

กั�ริควับค่มิค่�ใช้ีจ่ี�ยกั�ริดำ�เนินง�น ทั�งค่�ใช้ีจ่ี�ยในง�นป็ฏิิบัติกั�ริและ

ค่�ใช้ีจ่ี�ยในกั�ริบริิห่�ริให้่มีิป็ริะสิทธิภู�พีต�มิเห่ต่ผลสมิควัริ ทำ�ให้่ส�มิ�ริถ

ควับค่มิได้ตำ��กัว่ั�แผนงบป็ริะมิ�ณมิ�โดยตลอด
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