
 

ไทยรัฐออนไลน์  > วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

บอร์ดปตท.เลือก 'ไพรินทร์ ชูโชติถาวร' ซีอีโอคนใหม่ 

 
 

 

บอร์ดปตท.มีมติเลอืกไพรนิทร์ ชูโชติถาวร เป็นซีอีโอปตท.คนใหม่ ชี้คะแนนน าโด่งผู้สมัครราย
อื่นๆอย่างเป็นเอกฉันท์ การันตีพิจารณาคุณสมบัติรอบด้าน ประเสริฐย้ าไม่มีการเมืองแทรก และ
ผู้สมัครทกุคนเก่งเท่าๆกัน แม้ไม่ได้รับการคัดเลอืกก็มั่นใจ ทุกคนพร้อมร่วมมอืท างานนับจากนี้
ไป... 

        เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายนริศ ชัยสูตร ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ใน
ฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือบอร์ด ปตท.เปิดเผยว่า 
ที่ประชุม บอร์ด ปตท. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คนใหม่ แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ที่จะหมด 
 

        ขณะเดียวกันบอร์ด ปตท.ยังได้แต่งตั้งให้ นายไพรินทร์ ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ เพื่อให้นาย
ไพรินทร์ ได้เข้ามาเรียนรู้งานในภาพรวมของ ปตท.ล่วงหน้า โดยจะท างานคู่ขนานไปกับนาย
ประเสริฐ เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ ปตท.อย่างเป็นทางการ โดย
ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้านี้ นายประเสริฐ จะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาการ 

         ส าหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไป บอร์ด ปตท.จะส่งเรื่ องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ และด าเนินการเจรจาค่าตอบแทน และสัญญาจ้างกับนายไพรินทร์ หลังจากนั้นจะ
ได้น าผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อบอร์ด ปตท. อีกครั้งหน่ึง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป ในการประชุมบอร์ด ปตท.ในเดือน มิ.ย.นี้ 



นายนริศ กล่าวต่อว่า การด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนต่อไปจะมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหาดังกล่าวได้ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้แนวทางการสรร
หาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25 

นายนริศ กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่านายไพรินทร์ เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากจ านวน
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้ง 4 คน จากคณะกรรมการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนใหม่ ที่มีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อมาสู่
ขั้นตอนการพิจารณาของบอร์ด ปตท. ก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่บอร์ด ปตท.สามารถมีมติเป็นเอก
ฉันท์ เพื่อยืนยันว่า นายไพรินทร์ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าว โดยมีเหตุผล
ประกอบการพิจารณา อาทิ เป็นผู้ที่มีการศึกษาที่โดดเด่นโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของ ปตท. มีประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน และประสบความส าเร็จสูงในธุรกิจด้าน
พลังงาน ในสถานการณ์ที่ธุรกิจด้านพลังงาน เผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มีความ
เป็นผู้น ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งในและนอกองค์กร เพราะ ปตท.เป็นองค์กรที่อ่อนไหวและมี
ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบต่อการบริหารจัดการได้ง่าย 

ด้านนายประเสริฐ กล่าวแสดงความยินดีกับนายไพรินทร์ และมั่นใจว่าพนักงานของ 
ปตท.ทั้งองค์กร จะดีใจที่ได้พนักงานของ ปตท.เข้ามาด ารงต าแหน่งแทนตน เพราะหากได้
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คน ปตท. ตนก็จะรู้สึกเสียใจมากเพราะถ้าจะต้องเดินออกไปจาก ปตท.
แล้วได้คนนอกเข้ามาบริหาร ปตท. แต่ไม่ได้หมายความว่า ปตท.จะปิดกั้นบุคคลภายนอก เพราะ
เนื่องจากตลอด 8 ปีที่ผ่านมาที่ตนเป็นผู้บริหารสูงสุดของ ปตท.ที่จะครบวาระในวันที่ 9 ก.ย.นี้ 
ได้วางแผนและพัฒนาพนักงานของ ปตท.จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตรียมขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ในแต่ละบริษัทลูก หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่ง
จากทั้ง 3 คนที่ได้รับการคัดเลือก มีความสามารถในการท างาน 

"ผมขอย้ าว่าการคัดเลือกซีอีโอคนใหม่ครั้งนี้ ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง และทั้ง 3 คนที่เข้า
แข่งขัน ก็มีความสามารถเท่ากัน เรียนหนังสือเก่ง ท าให้คณะกรรมการสรรหาฯและบอร์ด ปตท. 
ต้องเลือกด้วยความล าบากใจ แต่เมื่อมีเพียง 1 คนที่จะได้รับคัดเลือก เมื่อผลปรากฏออกมาก็
ตอ้งยอมรับ และทั้ง 3 คนจะไม่มีปัญหาในการร่วมมือกันท างานต่อไป"  นายประเสริฐ กล่าว 

ทั้งนี้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าก่อนที่นายไพรินทร์ จะรับต าแหน่งซีอีโอ ปตท. อย่างเป็น
ทางการในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ตนจะติวเข้มให้กับนายไพรินทร์ ในเรื่องแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรที่สืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อหล่อหลอมให้นายไพรินทร์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพนักงาน ปตท. ลูกค้า
ของ ปตท. และเรียนรู้แนวทางการท างานการแก้ปัญหา การวางแผนระยะยาวเพื่อให้ ปตท.เป็น
บริษัทพลังงานข้ามชาติที่ติดอันดับ 100 ใน ฟอร์จูนในปี 2563 

ขณะที่ นายไพรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยนโยบายการท างานที่ ปตท.
ในต าแหน่งดังกล่าวได้ เพราะต้องรอให้รับต าแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน แต่มั่นใจว่าจะไม่มี
ปัญหาในการท างานร่วมมือพนักงานของ ปตท.ทั้งเครือ และส่วนตัวกับนายเทวินทร์ วงษ์วานิช 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ปตท. ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนนายสุรงค์ บูลกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) ก็รู้จักและเคยร่วมงานกันมา จึงจะไม่มีปัญหาในการท างานอย่างแน่นอน 

ส าหรับประวัติของนายไพรินทร์ ขณะนี้ อายุ 55 ปี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ปี 2522 มหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ และและ
ดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
วิศวกรดาวรุ่งปี 2536 จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคย
ผ่านงานในต าแหน่งส าคัญๆอาทิ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก โพลีเอททีลีน จ ากัด 



(มหาชน)กรรมการบริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่งจ ากัด  กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที อา
ซาฮี เคมิคอล จ ากัด เป็นต้น 

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.21 น. ราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ PTT อยู่ที่ 355.00 บาท 
เพิ่มขึ้น 3.00 บาท มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น  740 ล้านบาท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


