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ปจจุบัน การดําเนินธุรกิจเริ่มมีความซับซอนและมีรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินธุรกิจในอดีต ซึ่งสาเหตุสําคัญ
มาจากกระแสการพั ฒ นาเทคโนโลยี ต  า ง ๆ ที่ เ ริ่ ม เข า มามี
ผลกระทบกับการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย โดยการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ นี้ เริ่มสงผลกระทบตอบางกลุมธุรกิจ เชน
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจสื1อ ธุรกิจคาปลีก เปนตน อยางไรก็ดี แมวา
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ยังไมกอใหเกิดผลกระทบอยางชัดเจน
กับธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ แตก็อาจกอใหเกิดโอกาสหรือ
ความเสีย่ งใหม ๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อยางมีนัยสําคัญในอนาคตได
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จึงได ใหความ
สําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร
พรอมทัง้ มีการพัฒนาอยางตอเนื1อง ทัง้ นี้ เพื1อใหเกิดความเชื1อมัน่
วา บริษัทฯ จะสามารถรับมือกับสถานการณความไมแนนอน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ ไดนาํ แนวทางมาตรฐาน
สากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International
Organization for Standardization) มาใชเปนมาตรฐานอางอิง
รวมกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance
Code) และความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดย
ในป 2560 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืน
ดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ตอเนื1อง
เปนปที่ 5 ในกลุม Top 10 ของบริษัทเคมีภัณฑชั้นนําของโลก
แสดงใหเห็นวามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้
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บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
องคกร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร ดําเนินการผานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่ไดรับ
การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทําหนาทีก่ าํ หนดนโยบาย
กรอบการดําเนินงาน รวมทัง้ ติดตาม ใหขอ คิดเห็น และขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk
Management Committee: ERMC) ซึ่งมีคณะกรรมการเปน
ผูบ ริหารจากสายงานตาง ๆ ทําหนาทีต่ ดิ ตามการดําเนินงานดาน
บริหารความเสี่ยงขององคกรอยางใกลชิดเปนประจําทุกเดือน
สําหรับการบริหารความเสีย่ งทีม่ คี วามผันผวนสูง ไดแก ความเสีย่ ง
ดานราคาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ ไดบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิด เปน

รายสัปดาห ผานคณะกรรมการ Value Chain Management
(VCM) ซึง่ ดําเนินการภายใตกรอบที่ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
ในส ว นของการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ สายงานและระดั บ
ปฏิบัติการ (โรงงาน)/บริษัทในกลุม ไดนําแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกรไปประยุกต ใช เพื1อใหสอดคลองเปน
กระบวนการเดียวกัน
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บริษทั ฯ นําเครื1องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการวิเคราะห ประเมิน
ความเสี่ยงตาง ๆ ในรูปแบบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
มาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัด
ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ (Key Risk Indicator: KRI) รวมถึงนําเทคนิค
Monte Carlo Simulation มาใช ในการบงชี้ผลกระทบตอ
ผลประกอบการในรูปแบบมูลคาความเสีย่ ง (Value at Risk: VaR)
นอกจากนี้ ยังไดตดิ ตามปจจัยภายนอกสําคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ผานระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System: EWS)
เพื1อใหสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก
สําหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
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บริษทั ฯ มุง เนนทีจ่ ะเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
ใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร เพื1อใหองคกรเติบโตไปขางหนาไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน ผานการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามความกาวหนาอยาง
ตอเนื1อง ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้ ยังมี
การสื1อสารและเสริมสรางความรูความเขาใจเรื1องการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื1อง ผานชองทางการสื1อสารตาง ๆ ของ
บริษัทฯ เชน E-learning จดหมายขาวรายไตรมาส และการ
ฝกอบรม เปนตน
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บริษัทฯ วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งจากปจจัยภายใน
และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงแนวโนมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คูแขง และอื1น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื1อกําหนดปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกร โดยสามารถ
แบงปจจัยความเสี่ยงดังกลาวได ดังนี้
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ธุรกิจของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก บั ความสามารถในการดําเนินการผลิต
ไดอยางตอเนื1องและมีความปลอดภัยสูงสุด ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ
จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารและ
ความปลอดภัย (Operation and Safety Risk) อยางตอเนื1อง
เสมอมา โดยดําเนินการผานการนําระบบบริหารจัดการดานปฏิบตั กิ าร
(Operational Excellence Management System: OEMS)
'6& 6'4 N6Čäç 
4=þCK18ċ1O1OY?4G?W;NG?#dLK.;EL%3

51

และระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(Process Safety Management: PSM) รวมถึงการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายดานความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health and Environment:
SSHE) อยางเครงครัด ซึง่ ในป 2560 ทีผ่ า นมา บริษทั ฯ ไดยกระดับ
มาตรการในการบริหารจัดการดานเสถียรภาพและสมรรถนะ
ของเครื1องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน โดย
การตรวจประเมินประสิทธิผลจากผูเชี่ยวชาญจากภายใน ผาน
โปรแกรม Asset Integrity Assessment (AIA) และการตัง้ ทีมงาน
ปรับปรุงเสถียรภาพของเครื1องจักร (Reliability Improvement
Team: RIT) เพื1อวิเคราะหและกําหนดแผนปรับปรุงเสถียรภาพ
ของเครื1องจักรที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่อาจทําใหเกิดอุบัติการณ
ได สงผลให ในป 2560 บริษัทฯ มีอัตราการหยุดการผลิตฉุกเฉิน
(Unplanned Shutdown) ลดลงตํ่าสุดในรอบ 5 ป ทั้งนี้
นอกจากการบริหารจัดการดานเสถียรภาพการผลิตแลว บริษทั ฯ
ยังใหความสําคัญกับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตควบคูไปดวย
ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการกอสรางโครงการ Map Ta
Phut Retrofit เพื1อเพิ่มความยืดหยุนในการใชวัตถุดิบใหมีความ
หลากหลาย โดยใชแนฟทาที่ผลิตไดเองจากโรงกลั่นนํ้ามันและ
โรงงานอะโรเมติกสเปนวัตถุดิบ ซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยลด
ความเสี่ยงดานวัตถุดิบในระยะยาว (Long-Term Feedstock
Risk) ลงได
ความเสีย่ งดานการขายและการตลาด (Sales & Market Risk)
ก็เปนอีกปจจัยความเสีย่ งทีม่ คี วามสําคัญตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบันที่ตลาดยังคงมีความ
ผันผวนจากความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานของบาง
ผลิตภัณฑ บริษัทฯ จึงมุงเนนในการติดตามสถานการณตลาด
อยางใกลชิด เพื1อใหบริษัทฯ สามารถวางแนวทางในการปรับ
แผนการตลาดได อย า งเหมาะสม ซึ่งรวมถึ งความพยายาม
ในการขยายตลาดใหมีการกระจายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ เพื1อให
สามารถจําหนายผลิตภัณฑ ไดตามแผนงานที่วางไว ในราคาที่
เหมาะสม
อนึ่ ง ในป จ จุ บั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ พึ่ ง พิ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื1อมโยงและวิเคราะหขอ มูล รวมถึง
การใชระบบควบคุมอัตโนมัติในการผลิต ซึ่งอาจมีชองโหวของ
ระบบรักษาความปลอดภัยทัง้ ภายในและภายนอก จนอาจสงผล
ใหเกิดความลมเหลวของระบบหรือเกิดการรั่วไหลของขอมูล
สําคัญ เกิดเปนความเสีย่ งดานความปลอดภัยไซเบอร (Cyber
Security Risk) ซึง่ หากเกิดขึน้ จะมีผลกระทบตอผลประกอบการ
และความนาเชือ1 ถือของบริษัทฯ
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การขับเคลื1อนกลยุทธที่กําหนดไว ใหสัมฤทธิ์ผล เปนสิ่งสําคัญ
ในการนําไปสูการบรรลุเปาหมายระยะยาวขององคกร ทั้งนี้
ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ อาจสงผลกระทบตอการขับเคลื1อนกลยุทธ
ทั้งที่เปนโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ (Strategy Execution Risk) โดยการขยายธุรกิจ
ตามทิศทางกลยุทธที่วางไวนี้ สงผลใหบริษัทฯ ตองพิจารณา
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ลงทุนเพิม่ เติมในหลายโครงการ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งบางโครงการอาจตองใชเงินลงทุนสูง บริษัทฯ จึงตองมี
กระบวนการพิจารณาการลงทุนที่รัดกุม เพื1อลดความเสีย่ งดาน
การลงทุน (Investment Risk) และชวยใหการบริหารการลงทุน
เปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว นอกจากนี้ การลงทุนขยายธุรกิจไป
สูอุตสาหกรรมปลายนํ้า ทําใหบริษัทฯ อาจตองปรับโครงสราง
องค ก รให เ หมาะสม และจั ด หาหรื อ พั ฒ นาพนั ก งานให มี
องคความรู ความสามารถ และจํานวนทีเ่ พียงพอตอการขยายงาน
ดังกลาว เพื1อลดความเสี่ยงดานขีดความสามารถองคกรและ
บุคลากร (People and Organization Capability Risk)
พรอมกันนี้ การพัฒนาศักยภาพของงานวิจยั ใหสามารถนําไปใช
ไดจริงในเชิงพาณิชยก็เปนอีกปจจัยสําคัญตอการเติบโตใน
อนาคต บริษทั ฯ จึงตองมีแนวทางบริหารจัดการความเสีย่ งดาน
นวัตกรรม (Innovation Risk) เพื1อใหมนั่ ใจวา บริษทั ฯ จะสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนอง
ความตองการของตลาดได
อนึง่ แนวทางหนึง่ ในการลดความเสีย่ งดานการลงทุน ความเสีย่ ง
ดานบุคลากร และความเสีย่ งดานนวัตกรรม คือ การหาพันธมิตร
รวมทุนที่มีความชํานาญและมีประสบการณในธุรกิจเปาหมาย
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงดานการบริหาร
จัดการพันธมิตรทางธุรกิจ (JV Partnership Management
Risk) หากไมสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคในการรวมทุน
ที่ตั้งไวรวมกันได
บริษัทฯ ยังเฝาติดตามปจจัยความเสี่ยงสําคัญอื1น ๆ ที่อาจ
กระทบกับการดําเนินงานในอนาคต ทั้งในแง โอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื1อใหบริษัทฯ
สามารถบริ ห ารจั ด การ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางกลยุ ท ธ ไ ด
ทันทวงที ไดแก ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กฎระเบียบของภาครัฐ (Policy & Regulatory Change Risk)
ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย กฎระเบียบของภาครัฐ หรือ
กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของและกระทบกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ปนโอกาสและความเสีย่ ง เชน พระราชบัญญัติ
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง นโยบายการเปดสัมปทานปโตรเลียม
พระราชบัญญัติรวมทุน พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
(BOI) พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) เปนตน
ความเสีย่ งดานเทคโนโลยีทที่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การทําธุรกิจ (Disruptive Technology Risk) ก็เปนโอกาสและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตาม
การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีตาง ๆ อยางใกลชิด ทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัล รถยนตสําหรับอนาคต เทคโนโลยีการพิมพ
สามมิติ (3D Printing) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได ใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk)
เนื1องจากทั่วโลกเริ่มใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภู มิ อ ากาศมากขึ้ น โดยข อ ตกลงจากการประชุ ม รั ฐ ภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเรื1องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP21) อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ ไม ว  า จะเป น ด า นกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ ภ าครั ฐ จะ
ขอความรวมมือจากแตละภาคสวนใหมสี ว นรวมดําเนินการตาม
ขอตกลงดังกลาว ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต หรือดานกายภาพทีก่ ระทบตอสภาพอากาศไมวา จะเปน
นํ้าทวม หรือภัยแลง ซึ่งอาจกระทบตอการผลิตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคใน
อนาคตที่ ต  อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น หรื อ อาจนํ า มาใช เ ป น เครื1อ งมื อ กี ด กั น
ทางการคา เปนตน
ทัง้ นี้ บริษัทฯ สามารถสรุปมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
ไดดงั นี้
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• รวมกับผูเชี่ยวชาญจากบริษัทภายในกลุม ปตท. ตรวจ
ประเมินระบบบริหารจัดการดานปฏิบัติการ (OEMS) ผาน
โปรแกรม Pre-Maturity Assessment เพื1อใหแนใจวา
ระบบ OEMS ยังดํารงไวซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• มุงเนนการพัฒนาดานความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(PSM) และการบริหารจัดการดานเสถียรภาพและสมรรถนะ
ของเครื1องจักร โดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่ ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล พรอมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmarking) เพื1อพัฒนาและ
ยกระดับการดําเนินงานดานความปลอดภัยกระบวนการผลิต
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานปฏิบัติการใหมีความรู
และตระหนักในเรื1องความปลอดภัย เสถียรภาพและสมรรถนะ
ของเครื1องจักร ควบคูไ ปกับการเรียนรูเ หตุการณทเี่ คยเกิดขึน้
ในอดีต (Lesson learnt) ผานระบบ Incident-based Learning
อยางตอเนื1อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะนําระบบ
การตัดสินใจในเรื1องความปลอดภัย เสถียรภาพและสมรรถนะ
ของเครื1องจักรโดยคํานึงถึงความรูค วามสามารถของบุคลากร
หรือที่เรียกวา Technical Authority มาใชทั่วทั้งองคกร
• มีแผนทดสอบนํารอง (Pilot Test) ที่จะนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ ดาน Big Data Management มาใช เชน
Equipment Foresight, Smart Plant Monitoring,
Dynamic Risk Analysis ทั้งนี้ เพื1อวิเคราะหและประเมิน
ความผิดปกติของสภาวะการเดินเครื1องที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยง รวมทั้งใหคําแนะนําเชิงปองกัน เพื1อลดการ
หยุดเดินเครื1องฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงสภาวะการเดินเครื1อง เพื1อเพิ่มขีดความ
สามารถในการผลิตและลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
• สําหรับเหตุการณทมี่ ีโอกาสเกิดขึน้ นอย แตหากเกิดขึน้ แลว
มีผลกระทบรุนแรง ทําใหธุรกิจของบริษัทฯ ตองหยุดชะงัก
บริษัทฯ จึงไดนําระบบการบริหารความตอเนื1องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management System:
BCMS) มาประยุกต ใชเพื1อบรรเทาผลกระทบจากการหยุด
ชะงัก และ/หรือระยะเวลาในการฟน ฟูจากอุบตั กิ ารณใหลดลง

โดยบริษัทฯ มีการซอมความพรอมแผนความตอเนื1องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) ครอบคลุมทุกโรงงาน
อยางตอเนื1องเปนประจําทุกป
• บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม มีการทําประกันภัยตาง ๆ ทีจ่ าํ เปน
เพื1อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ
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• ศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต
ใหรองรับวัตถุดิบที่มีความหลากหลายมากขึ้น
• ศึกษาความเปนไปได ในการใชและนําเขาวัตถุดิบทางเลือก
จากแหลงอื1นที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
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มาตรการในระยะสั้น (Short Term Mitigation)
• ติดตามสถานการณและคาดการณราคาเปนรายสัปดาห
รวมถึงการวิเคราะห Customer Portfolio และอุปสงค/
อุปทานในแตละภูมภิ าค เพื1อเปนแนวทางในการปรับวิธกี าร
ขายผลิตภัณฑ และหาทางลดผลกระทบในระยะสั้นหาก
ราคาขายผลิตภัณฑตกตํ่า
• ติดตามสถานการณยอดขายตลาดในประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห
ลูกคาปจจุบนั หากมียอดขายไมเปนไปตามแผนทีว่ างไว เพื1อ
ใหเกิดความมัน่ ใจวา บริษทั ฯ จะสามารถรักษาฐานลูกคาหลัก
ในประเทศไว ได
• ใชการบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา (Customer Relationship
Management: CRM) เพื1อรักษาความพึงพอใจของลูกคา
ปจจุบัน
มาตรการในระยะกลางและยาว (Medium and Long Term
Mitigation)
• กระจายความเสีย่ งโดยการขยายตลาดเพื1อใหมกี ารกระจายตัว
เพิ่มขึ้น
• ขยายฐานตลาดเขาสูต ลาดเกิดใหม (Emerging Market) เชน
CLMV ซึง่ อาจจะพัฒนาสูต ลาดหลักของบริษทั ฯ ในอนาคต
เพื1อทดแทนตลาดที่บริษัทฯ อาจจะสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันไป
• ทําสัญญาขายระยะยาวกับลูกคารายสําคัญทีส่ ามารถรับซือ้
ผลิตภัณฑในสัดสวนหลัก ดวยสูตรราคาทีเ่ หมาะสม เพื1อลด
ความเสี่ยงของทั้งผูซื้อและผูขาย
• เขาสูตลาดลูกคาปลายทาง (End-use Market Entry)
และหาลูกคากลุมใหม (Acquire New Customer) ที่สนใจ
การพัฒนาผลิตภัณฑดว ยความแตกตางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหมคี วามหลากหลายในดานตาง ๆ เชน การใชงาน
(Function) และสมรรถนะในการใชงาน (Performance) ที่
สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกคาปลายทาง
และผูบริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตั้ง Customer Solution
Center เพื1อสรางความรวมมือระหวางบริษทั ฯ กับพันธมิตร
ในการพัฒนาและสงมอบคุณคาที่ลูกคาพึงพอใจ สงผลให
ลูกคาผูกพันกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ และซื้อผลิตภัณฑ
อยางตอเนื1อง โดยบริษัทฯ เรียกผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
'6& 6'4 N6Čäç 
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ดังกลาววา ผลิตภัณฑมูลคาสูง (High Value Products)
• พัฒนาตลาด (Market Development) เพื1อทําใหบริษทั ฯ เห็น
ชองทางในการขยายผลิตภัณฑสูปลายนํ้า (Downstream
Business) ในสายผลิตภัณฑใหม ๆ (New Product Line)
ไดหลากหลายมากขึ้น โดยไมพึ่งพาการขายผลิตภัณฑหลัก
เพียงไมกี่ชนิด (Diversify Product Portfolio)
• เติบโตไปพรอมกับพันธมิตร (Strategic Partner) ที่เปน
เจาของตราสินคา (Brand Owner) ซึง่ มีลกั ษณะสอดคลอง
กับผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื1อขยายโอกาสดานการตลาด
ผานการขยายฐานของผลิตภัณฑบริษัทฯ ใหนําไปใชเปน
สวนหนึ่งในสินคา (Brand Product) ที่เปนที่ตองการของ
ผูบ ริโภคไดอยางยัง่ ยืน เชน กลุม Fast-moving Consumer
Good (FMCG) ทีต่ อ งการบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับสินคา เปนตน
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• ติดตัง้ ระบบและอุปกรณในการปองกันการคุกคาม และการ
เฝาระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม ทั้งในสวนของสํานักงาน
และระบบโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมเปน
ประจําทุกเดือน เพื1อติดตามและเฝาระวังภัยคุกคามใหม ๆ
พรอมทั้งรายงานการโจมตีและผลการแก ไข เพื1อใชเปน
ขอมูลในการจัดทํามาตรการการปองกันตอไป
• ทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) และการ
ประเมินตรวจหาชองโหว (Vulnerability Assessment)
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื1อใหมั่นใจวาระบบที่ใชงานอยู
สามารถปองกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
• จั ด ทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security) ซึง่ เปน
มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของ
ขอมูล (Information Security Management Systems: ISMS)
และในป 2561 จะมีการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC
27032: 2012 (Guidelines for Cyber Security) เพิ่มเติม
ซึง่ เปนแนวปฏิบตั ดิ า นความปลอดภัยของสินทรัพยทเี่ กีย่ วของ
กับไซเบอรโดยเฉพาะ
• สรางความตระหนักรูด า นความปลอดภัยไซเบอรทเี่ กีย่ วกับ
ภัยคุกคาม วิธกี ารปองกัน และกฎหมายดานไอทีทเี่ กีย่ วของ
ใหพนักงานอยางตอเนื1อง ครอบคลุมชองทางการสื1อสาร
ภายในของบริ ษั ท ฯ และมี ก ารจั ด ฝ ก อบรมผานระบบ
E-learning เพื1อใหพนักงานสามารถเขาถึงและเรียนรู ได
ทุกที่ ทุกเวลา รวมทัง้ มีการวัดผลการดําเนินการเพื1อนําไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมตอไป
• ซ อ มแผนการรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามการโจมตี ด  า นไซเบอร
(Cyber Security Drill) และซอมแผนการกูร ะบบสํารองฉุกเฉิน
(Disaster Recovery Testing) เปนประจําทุกป เพื1อใหสามารถ
รับมือกับสถานการณไดอยางทันทวงที ลดทอนความเสียหาย
ของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และเพื1อใหธุรกิจของ
บริษทั ฯ ดําเนินการไดอยางตอเนื1อง
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• ผลักดันการขับเคลื1อนองคกรไปสูธ รุ กิจทีเ่ ปน Performance
Chemical ในระดับสากลในอนาคต (Transformation
Pathway) ตามโครงสรางสัดสวนธุรกิจทีเ่ หมาะสม (Optimize
Portfolio Structure) โดยอาศัยผลงานดานวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรม
• แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม (Capture Opportunities)
อยางตอเนื1อง จากทีบ่ ริษทั ฯ ไดมบี ทบาทเขาไปเปนสวนหนึง่
ของคณะทํางาน และคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื1อใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ในการขับเคลื1อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว คณะทํางานและคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ
เขามีสวนรวม ไดแก คณะทํางานการพัฒนาคลัสเตอร
ภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) และคณะ
ทํางานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) เปนตน ซึ่งชวยใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นความรูแ ละเกิดเครือขายดานวิชาการกับองคกร
ชัน้ นําของประเทศ สงผลใหในป 2560 ทีผ่ า นมา บริษทั ฯ
สามารถผลักดันโครงการลงทุนไดสําเร็จ ไดแก โครงการ
PO/POLYOLS และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติก
วิศวกรรมชัน้ สูง
• บริษัทฯ ติดตามและวิเคราะหปจจัยภายนอกที่กระทบตอ
บริ ษั ท ฯ (Emerging Risk) พร อ มจั ด ทํ า แผนรองรั บ
(Back Up Plan) กรณีที่แผนกลยุทธสําคัญที่ ไมสามารถ
ดําเนินการได ผานการพัฒนาระบบตาง ๆ ไดแก
(1) พัฒนาระบบติดตามและผลักดันใหการดําเนินงานของ
Initiatives ตาง ๆ ตามแผนกลยุทธเกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ระบบสัญญาณเตือ นภัย ล ว งหนา (Early Warning
System: EWS) เพื1อ ติ ด ตามและวิ เ คราะห ป  จ จั ย
ภายนอกและภายใน ที่มีผลกระทบตอการขับเคลื1อน
แผนกลยุทธสําคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เปนโอกาสและ
ความเสี่ยง เพือ1 เตรียมมาตรการรองรับไดทัน

 +6%A.9I& ĕ66') <|½Å´ÂÃ¼´½Ã¡¸Âº}
• มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ ตอนอยางรอบคอบ
และรัดกุม (Stage Gate) ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการแสวงหา
โอกาสในการลงทุน (Opportunity Seeking) จนถึงการ
ขออนุมัติการลงทุน โดยในแตละขั้นตอนจะมีผูบริหารและ
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ชวยพิจารณากลั่นกรองโครงการ
อยางละเอียดครบถวนทุกมุมมอง สําหรับโครงการลงทุน
สําคัญขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนสูง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะพิจารณาและกลั่นกรองความเพียงพอของ
การประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื1อเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาอนุมัติการลงทุน
• มี ขั้ น ตอนในการติ ด ตามความก า วหน า โครงการอยาง
เปนระบบ ไดแก การตั้ง Steering Committee สําหรับ

โครงการลงทุ น สํ า คั ญ ขนาดใหญ รวมถึ ง ติ ด ตามความ
กาวหนาโครงการและการบริหารจัดการความเสี่ยงผานการ
ประชุม Major Project Management (MPM) เพื1อใหมนั่ ใจวา
โครงการลงทุนของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดตาม
แผนที่ตั้งไว
• มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการที่ ไ ด
ดําเนินการแลวเสร็จ (Look Back) เพื1อนํามาปรับปรุง
การบริหารโครงการของบริษัทฯ อยางตอเนื1อง และเพิ่ม
โอกาสในความสํ า เร็ จ สํ า หรั บ การพั ฒ นาโครงการอื1น ๆ
ตอไปในอนาคต
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• ผลักดันโครงการสรางวัฒนธรรมองคกรดวยคานิยม GC
SPIRIT โดยการแสดงออกตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ
ทั้งนี้ เพื1อมุงเนนปรับแนวความคิดและวิธีการทํางานของ
พนั ก งานให ส ามารถรั บ มื อ กั บ สภาพแวดล อ มที่ มี ค วาม
ไมแนนอน (Uncertainty) มีความผันผวน (Volatility) และ
มีความซับซอน (Complexity) อยางตอเนื1อง
• ปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางและรูปแบบ
การทําธุรกิจในอนาคต สอดรับกับทิศทางกลยุทธของบริษทั ฯ
รวมทั้งการวางแผนอัตรากําลังรวมกับโครงการตาง ๆ เพื1อ
ใหสามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมและสรรหา
บุคลากรที่จําเปนลวงหนาได
• มี แ ผนที่ จ ะกํ า หนดกลุ  ม คุ ณ ลั ก ษณะของคนที่ ต  อ งการ
(People Portfolio) เพื1อตอบสนองตอทิศทางการเติบโตของ
บริษัทฯ และพัฒนาคนที่จัดสรรใน People Portfolio
• ทบทวนความสามารถบุคลากร (Capability) ทีย่ งั ไมครอบคลุม
ไว ใน People Portfolio เพื1อเตรียมพัฒนาบุคลากรใหพรอม
รองรับความตองการในอนาคต
• เสริมสรางความสามารถใหบคุ ลากร (People Competency)
โดยเฉพาะสายอาชีพที่สําคัญและสนับสนุนกลยุทธองคกร
เชน วิศวกร นักวิจัย นักการตลาด เปนตน
• จัดทําแผนการสรรหาและบริหารบุคลากรทั้งคุณภาพและ
ปริมาณใหสอดคลองกับการทําธุรกิจในอนาคต
• พัฒนาผูบริหารตามแผนการสรางภาวะผูนํา (Leadership)
อยางตอเนื1อง
• จัดทํา Succession Plan สําหรับตําแหนงงานสําคัญ เพื1อให
การดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื1น
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• มุ  ง เน น พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื1อ รองรั บ การพั ฒ นา
ดานนวัตกรรมทั้งธุรกิจตนนํ้าและธุรกิจปลายนํ้า ผานการ
สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรทั้งภาคการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก และบริษัท
เจาของเทคโนโลยีตาง ๆ (Licensor)
• ทบทวนทิศทางและรูปแบบการลงทุนดานนวัตกรรมให
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธและการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื1อใหการแสวงหาเทคโนโลยีใหมเปนไปอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผานชองทาง Open Innovation
และการลงทุนแบบ Corporate Venture Capital (CVC)
• จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะ (Dedicated Team) สําหรับ
ดําเนินงานดานนวัตกรรมของบริษทั ฯ โดยมุง เนนใหเกิดความ
ชัดเจนทั้งในดานขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงาน
ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความรู และความชํานาญของนักวิจยั
และพันธมิตรตาง ๆ อยางเหมาะสม
• นําโปรแกรมดิจทิ ลั และเครื1องมือใหม ๆ เขามาใชในงานวิจยั
และพัฒนา เชน โปรแกรมในการชวยคนหาและวิเคราะห
ฐานขอมูลขนาดใหญ โปรแกรมทํานายพฤติกรรมหรือ
คุณสมบัตติ า ง ๆ ของผลิตภัณฑ เปนตน เพื1อใหงานวิจยั และ
พัฒนาดําเนินงานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• มีกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองและขัน้ ตอนการตรวจสอบ
เพื1อปองกันการละเมิดและการถูกละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา พรอมทัง้ นําเอา IP Code of Practice ทีเ่ ปนมาตรฐาน
สากลมาใชอยางเปนรูปธรรมตอเนือ1 ง
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• ปรับโครงสรางการทํางานเพื1อบริหารความสัมพันธพนั ธมิตร
ทางธุรกิจ (JV Management) โดยตัง้ หนวยงานรองรับ เพื1อทํา
หนาทีป่ ระสานงานในทุกระดับ และสงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ
ของบริษทั รวมทุน เปนไปในทิศทางที่ไดตงั้ เปาหมายไวรว มกัน
• มีการแลกเปลีย่ นมุมมองในการบริหารธุรกิจ และบริหารความ
สัมพันธอยางใกลชดิ เพื1อปองกันความขัดแยงทางธุรกิจ
• ริเริ่มโครงการความรวมมือที่ใหประโยชนระหวางพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Synergy Project) เชน การทํา Workshop ระหวางกัน
การติดตามความกาวหนาอยางตอเนื1อง ทัง้ นี้ เพื1อหาโอกาส
ในการทําธุรกิจเพิม่ เติมรวมกัน
• สื1อสาร (Roadshow) ระหวางบริษัทฯ และบริษัทรวมทุน
(JV Companies) เพื1อใหการบริหารจัดการและกํากับดูแล
บริษัทในเครือไดสอดคลองกับ PTTGC Way of Conduct
• พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
เพื1อทํางานรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
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• เสนอความเห็ น และข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ตอ
ประเทศชาติและภาคอุตสาหกรรม ใหกบั หนวยงานภาครัฐ
รับทราบและใชเปนขอมูลในการจัดทําเอกสารรางนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน ฯลฯ
• ติดตามขาวสารที่สําคัญของภาครัฐที่มีผลตอการดําเนิน
ธุรกิจ เพื1อแจงใหหนวยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ
รับทราบ พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะบนเอกสาร
ฉบับราง นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน และอื1น ๆ
เพื1อสงใหหนวยงานภาครัฐไดพิจารณากอนการประกาศใช
รวมทัง้ สื1อสารใหหนวยงานภายในบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วของรับทราบ
เมื1อมีการประกาศใช เพื1อปฏิบัติไดอยางถูกตอง
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• ศึกษารางกฎระเบียบของภาครัฐและสิทธิประโยชนตาง ๆ
เขามาเปนสวนหนึง่ ในการประเมินความคุม คาทางเศรษฐศาสตร
ของโครงการ เพื1อประกอบการตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ
• ประกาศเจตนารมณ ในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน และ
ไดรับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบั ติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน (CAC)
เมื1อป 2557 และไดรับรองสถานะตอเปนครั้งที่ 2 ในป
2560 โดยบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สอดคลองและเปน
ไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดาน
คอรรัปชันของกิจกรรมภายในบริษัทฯ ที่ตองติดตอกับ
หนวยงานภาครัฐ และใหมีการรายงานผลการทบทวนการ
ดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชันตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื1อใหมนั่ ใจวา
บริษทั ฯ มีการสอบทานแนวปฏิบัติและการดําเนินงานอยาง
สมํา่ เสมอ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในสําหรับติดตาม
ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ใหสามารถปองกัน
ทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากการที่กรรมการ
หรือผูบ ริหาร และพนักงานนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมอี าํ นาจ
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดการตอตานทุจริตคอรรัปชันไว ใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดวย
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• ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจ
มุ  ง แสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยี ด  า นดิ จิ ทั ล โดยปรั บ
โครงสรางจัดตั้งหนวยงาน (Digital Transformation)
รองรับ เพื1อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการดานดิจิทัล
(Digitalization) อยางยั่งยืน
• ศึกษาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของกับธุรกิจบริษทั ฯ เชน เทคโนโลยี
ดิจิทลั รถยนตสาํ หรับอนาคต เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ
(3D Printing) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ Green Energy
เปนตน เพื1อเปนแนวทางในการผลิตสินคาที่ตอบสนอง
ตอเทคโนโลยีดังกลาว
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• นํามาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 ทีว่ า ดวยการวัดปริมาณ
การรายงานผล และการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ขององคกรตามมาตรฐานสากลมาประยุกตใชงาน
• เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื1อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจ
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• เขารวมโครงการนํารองระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอย
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Trading Scheme) เพื1อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมทัง้ รองรับการเปลีย่ นแปลงดานกฎระเบียบ
ขอบังคับของภาครัฐ
• นําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทีน่ าํ
ของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนวัตถุดิบใหม
ในอุตสาหกรรม เชน โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางบริษัทฯ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และมูลนิธอิ โี คอัลฟ รวมกันนําขยะพลาสติกทาง
ทะเลกลับมาใชใหมใหเปนประโยชน
• บริษัทฯ มีการบริหารจัดการนํ้า (Water Management)
อยางเปนรูปธรรม ไมวา จะเปนการปรับปรุงการผลิตเพื1อลด
ปริมาณการใชนาํ้ อยางตอเนื1อง การตัง้ หนวยผลิตนํา้ สํารอง
(ผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล : Seawater Reverse Osmosis
: SWRO) และการผลักดันโครงการบริหารจัดการนํ้า และ
พัฒนาแหลงนํ้าตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก ผานคณะ
ทํางานการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน เปนตน
• นําปจจัยดานเทคโนโลยีทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมาพิจารณา
โครงการลงทุนในอนาคต เพื1อใหการบริหารภาพรวมของ
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษทั ฯ ซึง่ จะเชื1อมโยง
กั บ ป จ จั ย เสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ (Strategy
Execution Risk) ความเสี่ยงดานการลงทุน (Investment
Risk) และความเสี่ ย งด า นการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
กฎระเบียบของภาครัฐ (Policy & Regulatory Change Risk)
บริษทั ฯ เชื1อวา การดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสีย่ ง
ขางตน จะชวยลดความเสี่ยงตาง ๆ ลง และทําใหบริษัทฯ
สามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจตามทิศทางและ
แผนกลยุทธที่วางไว

