การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ
บู ร ณาการอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพือ่ การจัดการทีด่ ี โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษั ทฯ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความ
ผันผวนในปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจจาก
ความเสีย่ งบางเรือ่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายหลักของ
องค์กรภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้อ้างอิง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และ ISO 31000 (International Organization
for Standardization) ร่วมกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Code) และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้
อยู่ในดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 ในกลุ่ม Top 10 ของบริษัท
เคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำของโลก รวมถึงส่วนของการบริหารจัดการความเสีย่ ง
(Risk and Crisis Management) ด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตของบริษัทฯ ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล โดยมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่
ส�ำคัญ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ด�ำเนินการผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย
กรอบการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ติดตามให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management Committee: ERMC) ซึ่งมีคณะกรรมการเป็น
ผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรอย่างใกล้ชดิ เป็นประจ�ำทุกเดือน
ตามแนวนโยบาย และกรอบการด�ำเนินงานที่ได้รับจาก RMC
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงที่มีความผันผวนสูง ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านราคาและส่วนต่างราคา และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
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บริษั ทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็น
รายสัปดาห์ ผ่านคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM)
โดยด�ำเนินการภายใต้กรอบการด�ำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจาก RMC
เช่นกัน
ในส่วนของการบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน และระดับปฏิบตั กิ าร
(โรงงาน)/บริษัทในกลุม่ จะน�ำแนวทางการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์กรไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องเป็นกระบวนการเดียวกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ศกึ ษาและน�ำเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งแบบต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ เช่น การประเมินและจัดล�ำดับความเสี่ยงโดยใช้
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยง
ผ่านมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัด
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator: KRI) รวมถึงการน�ำเทคนิค
Monte Carlo Simulation มาใช้ ใ นการบ่ ง ชี้ ผ ลกระทบต่ อ
ผลประกอบการในรูปแบบมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตดิ ตามการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายนอก
ที่ส�ำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ผ่าน
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสีย่ งในเชิงรุกได้กอ่ น
ที่จะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้
เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการสื่อสารและ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งในทุกระดับ
ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร และพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
E-learning จดหมายข่าว และการฝึกอบรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อ
เสริมสร้าง และผลักดันงานด้าน GRC (Governance, Risk
Management & Internal Control and Compliance) ในระดับ
กลุ่มธุรกิจและสายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็ง
รวมถึงการส่งเสริมการสื่อสารและสร้างจิตส�ำนึกในเรื่อง GRC ให้
กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง อันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)
บริษัทฯ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณา วิเคราะห์ และสรุปเป็น
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
(Operation and Safety Risk)
บริษั ทฯ มุ่งเน้นการรักษาผลประกอบการให้อยู่ ใน
ระดับดีอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนัน้ การบริหารจัดการปัจจัย
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารและความปลอดภั ย
เพื่อรักษาความต่อเนื่องและความปลอดภัยในการ
ผลิต จึงเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตลอดมา
บริ ษั ท ฯ น� ำ ระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Excellence Management System:
OEMS) และระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (Process Safety Management:
PSM) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนา
ให้ระบบ PSM อยู่ในระดับสากล (World Class PSM)

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาย
และการตลาด
(Sale & Marketing Risk)
การรักษารายได้ให้สม�่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อผลประกอบการของ
บริษั ทฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ตลาดมีความ
ผันผวน จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
ปัจจัยด้านสงครามการค้า (Trade War) และปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitic) เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
• ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม ปตท. ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการด้านปฏิบัติการ
(OEMS) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังด�ำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ท�ำการยกระดับมาตรฐานด้านเทคนิค และการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพในการผลิตร่วมกับทีป่ รึกษา เพือ่ ให้การด�ำเนินงานอยู่ในระดับ 1st Quartile
• สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผ่านผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับหัวหน้างาน ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจด้าน
ความปลอดภัย และวินยั ในการปฏิบัตงิ านตามขัน้ ตอนอย่างปลอดภัย ให้กบั พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร
• สร้างผูเ้ ชีย่ วชาญ และพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ จากความรูค้ วามสามารถทีพ่ ฒ
ั นา
ร่วมกับทีมที่ปรึกษา และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อน�ำ
มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา หรือองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึง
บริษัทในกลุ่ม
• น�ำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System: BCMS) และพัฒนาเครื่องมือ (Incident Management System: IMS)
มาใช้บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤติที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือ ลดระยะเวลาในการฟื้นฟูให้
น้อยลง โดยบริษัทฯ มีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
• กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
• ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับการผลิต และการขายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์
และ/หรือท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่าง
ราคา รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงการจัดเก็บน�้ำมันดิบ (Inventory Hedging) ตาม
นโยบายและกรอบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนด ภายใต้การดูแลและ
ติดตามของคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM) อย่างใกล้ชิด
• กระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (Diversify Product
Portfolio) และก�ำหนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพ
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Sales Portfolio) รวมถึงการขยายฐานตลาดเข้าสูต่ ลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) เช่น CLMV
• เข้าสูต่ ลาดลูกค้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลูกค้ากลุม่ ใหม่ (Acquire
New Customer) ทีส่ นใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยความแตกต่างด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าปลายทางและผู้บริโภค ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ตั้ง Customer Solution Center เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผล เป็นสิ่งส�ำคัญในการน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ทั้งนี้ ความผันผวนและ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ประสบความส�ำเร็จ บริษัทฯ
จึงได้บริหารปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านนวัตกรรม
(Innovation Risk)

• แสวงหาโอกาสในการพัฒนาด้านนวัตกรรมผ่านช่องทาง Corporate Venture
Capital (CVC) และ Technology Scouting ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่อยอด
พัฒนาศักยภาพและฐานความรู้ของบุคลากร และ/หรือ การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
•
มีกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งในการลงทุนโครงการด้านนวัตกรรม
บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินการตามแผนพัฒนาด้านนวัตกรรม
รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตอบสนอง
•
น�ำนวัตกรรมด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เช่น การวิเคราะห์แบบ Big Data Analytics
ความต้ อ งการของตลาด ซึ่งการพัฒ นาศัก ยภาพ
เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
งานวิจยั ให้สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์กเ็ ป็น
•
สรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ในด้านนวัตกรรม
อีกปัจจัยส�ำคัญต่อการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ในอนาคต
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในระยะยาว
(Long-Term Feedstock Risk)
แม้ ว ่ า สถานการณ์ ปริ ม าณก๊า ซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสทในอ่าวไทย รวมถึงสัมปทานปิโตรเลียม
จะผ่อนคลายขึน้ จากการประกาศผลการประมูลแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่ง (เอราวัณ และบงกช) ตามมติ
การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ทีผ่ า่ นมา แต่บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
วัตถุดบิ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาความสามารถทางการ
แข่งขันในธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน
(Investment Risk)
การลงทุนเพือ่ สร้างความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นการลงทุ น
(Investment Risk) ทีบ่ ริษัทฯ ต้องติดตามและบริหาร
จัดการอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในด้านการคัดเลือกเทคโนโลยี
การจัดหาเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ
ให้โครงการทีบ่ ริษัทฯ ลงทุนสามารถด�ำเนินการส�ำเร็จ
เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจที่วางไว้
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• บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์
(Olefins Reconfiguration Project : ORP) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ
ให้มคี วามหลากหลาย โดยใช้แนฟทา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดบิ หลัก
• แสวงหาความเป็นไปได้และศึกษาการใช้และน�ำเข้าวัตถุดิบทางเลือกอื่น ๆ ที่มี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
• ติดตามความก้าวหน้าและเเผนงานของผู้ประกอบการที่ ได้รับสัมปทานการผลิต
ปิโตรเลียมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

• มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ ตอนอย่างรอบคอบและรัดกุม (Stage Gate)
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาโอกาสในการลงทุน (Opportunity Seeking) จนถึง
การขออนุมัติการลงทุน ส�ำหรับโครงการลงทุนส�ำคัญขนาดใหญ่ที่ ใช้เงินลงทุนสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการลงทุน
• ติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนของ
บริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
• ติดตามและประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ (Look Back Analysis)
เพื่อน�ำมาปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสใน
ความส�ำเร็จส�ำหรับการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
พันธมิตรทางธุรกิจ
(JV Partnership Management)
ในกรณีทบี่ ริษัทฯ เลือกการสร้างการเติบโตในรูปแบบ
ของการหาพันธมิตรร่วมทุน ที่มีความช�ำนาญและ
มีประสบการณ์ในธุรกิจเป้าหมาย บริษัทฯ จ�ำเป็นต้อง
บริหารความคาดหวังของผูร้ ว่ มทุน เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการร่วมทุนที่ตั้งไว้
ร่วมกันได้
ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
และโครงสร้างองค์กร
(People and Organization)
ในแผนการเติบโตทุกด้านของบริษั ทฯ จ�ำเป็นต้องมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลรองรับเสมอ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงต้องจัดเตรียมบุคลากรองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถ และจ�ำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อแผนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ทั้ง
ในและต่างประเทศได้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยสนับสนุนให้กลุม่ บริษัทฯ สามารถเติบโต
ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
• ตัง้ หน่วยงานเฉพาะ เพือ่ บริหารความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจ (JV Management)
และท�ำหน้าที่ประสานงานในทุกระดับอย่างใกล้ชิด ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นมุมมองทางธุรกิจระหว่างกัน อันจะท�ำให้การด�ำเนินงาน
ของบริษั ทร่วมทุน เป็นไปในทิศทางที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
• แสวงหาโอกาสในการท�ำธุรกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มร่วมกัน (Synergy Project) และ
หาแนวทางในการต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ เพิม่ เติมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตร่วมกัน
• สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทฯ (GC Way of Conduct) ให้กับ
บริษัทในกลุ่มเพื่อให้มีการติดตามก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
• ปรับโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน อัตราก�ำลังที่เหมาะสม และการสรรหาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
• พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องการ ตามกลุ่มคุณลักษณะของคน
ที่ต้องการ (People Portfolio) และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Top Talent) อย่าง
ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เพียงพอกับแผนการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
• มุ่งเน้นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม GC SPIRIT โดยแสดงออกตาม
พฤติกรรมหลัก 4 ประการ (4 Core Behaviors) อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กฎระเบียบของภาครัฐ
(Policy & Regulatory Change)

• ตั้งคณะท�ำงานย่อย เพื่อติดตามข่าวสารที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และกฎระเบียบของภาครัฐ ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งสื่อสารให้หน่วยงาน
ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เมื่อมีการประกาศใช้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของโครงการต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งตาม
นโยบาย ข้อก�ำหนด หรือกฎระเบียบของภาครัฐ อย่าง • ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงก�ำหนด
แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน พร้อมเปิดเผย
เคร่งครัด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ทฯ ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต
การด�ำเนินงาน หรือเป็นโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ
คอร์รปั ชัน และได้รบั การรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2560 โดยบริษั ทฯ จัดให้มี
เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นการด� ำ เนิ น งานให้
การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของกิจกรรมภายในบริษั ทฯ ที่ต้องติดต่อกับ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทัน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ๆ ปี บ ริ ษั ท ฯ จะทบทวนแบบประเมิ น ตนเองและ
ท่วงที
เข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษั ทฯ และให้มีการรายงาน
ผลการทบทวนการด�ำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริษั ทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษั ทฯ ยังคงมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการควบคุมภายในส�ำหรับติดตามควบคุมดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Risk)
เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศถือเป็นประเด็น
ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีความพยายามในการ
ผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ของบริษั ทฯ ที่อาจเพิ่มขึ้น หรือในด้านกายภาพที่
สภาวะอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง และกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษั ทฯ เช่น การเกิดน�้ำท่วม
ภัยแล้ง เป็นต้น หรือเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรืออาจ
ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
• ตั้งคณะท�ำงานด้าน Climate Change เพื่อผลักดัน ติดตาม การด�ำเนินงานต่าง ๆ
เช่น การบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การน�ำปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา
พิ จ ารณาการลงทุ น โครงการในอนาคต รวมถึ ง การน� ำ แนวทาง Eco-Design
ตามมาตรฐานสากล มาใช้ในขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษัทฯ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทย และ
ข้อตกลงปารีส COP21
• เข้าร่วมโครงการน�ำร่อง “โครงการก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme หรือ Thailand V-ETS)” เพื่อ
เตรียมความพร้อมในเรือ่ งการซือ้ ขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
• ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint of Product: CFP) ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon
Footprint Reduction: CFR) และฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT
Green for Life)
• บริหารจัดการน�้ำ (Water Management) อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้มาตรการ
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำใน
กระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตน�้ำจืดจากน�้ำทะเล (Seawater
Reverse Osmosis: SWRO) รวมทัง้ ผลักดันโครงการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน�ำ้
กับหน่วยงานภายนอกผ่านคณะท�ำงานบริหารจัดการน�้ำภาคตะวันออก เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
เนือ่ งด้วยการเปลีย่ นแปลงปัจจัยต่าง ๆ ในธุรกิจปัจจุบนั เป็นไปอย่างผันผวนและรวดเร็ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องเฝ้าติดตามปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกรองรับปัจจัยดังกล่าวได้ทัน ก่อนที่จะกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยงจากแนวโน้ม
การใช้งานพลาสติกลดลง
(Plastic Waste)
จากกระแสการให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการลดใช้
พลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) เพื่อ
เป็นการบริหารจัดการขยะพลาสติก ท�ำให้แนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผล
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

56

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
• น�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่น�ำของเสียจากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้เป็นวัตถุดบิ ใหม่ในอุตสาหกรรม เช่น โครงการ Upcycling the Oceans,
Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ร่วมกันน�ำขยะพลาสติกทางทะเลกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์
• ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงส่วนที่เกี่ยวข้องตลอด Value Chain และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสร้างคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดสังคม
การใช้พลาสติกหมุนเวียน (Plastic Circular Economy) ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ เช่น โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง เป็นต้น
• พัฒนาธุรกิจด้านไบโอพลาสติก โดยพิจารณาตั้งแต่การน�ำไปใช้และตลาดที่รองรับ
รวมทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพือ่
เป็นทางเลือกส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการลดการใช้งานพลาสติกใช้ครัง้ เดียว (Single-Use
Plastic)
• สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดแยกขยะ
พลาสติก และน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงงานรีไซเคิลทีบ่ ริษัทฯ จะร่วมด�ำเนินการ
กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกต่อไปในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Transformation)

• พัฒนาโครงการดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และติดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึงการยกระดับระบบ Cybersecurity ทั่วทั้งองค์กร
• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างความเข้าใจและการปรับวิถีการท�ำงาน
รวมทั้งการบริหารความเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และยั่งยืน

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท และ
อิทธิพลอย่างสูงต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงรูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ๆ ไป การปรับเปลีย่ นไปใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Technology Transformation)
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ ริษัทฯ ติดตาม รวมถึงวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
ให้ความส�ำคัญกับการปรับองค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์
(Cyber Threat)
การพึง่ พาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ากขึน้ อาจน�ำมาสูป่ จั จัย
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat)
ทัง้ ระบบการผลิต และโครงข่ายปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งเชือ่ มโยง
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อาจเกิดการถูกโจรกรรม
ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ หรือท�ำให้ระบบการผลิตเกิดหยุด
ชะงักได้ ซึ่งจะกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
บริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงการพัฒนาโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor
Development Plan)

• ติดตาม และระวังภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งในส่วนส�ำนักงาน และระบบโรงงาน รวมทั้ง
ท�ำการทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็นประจ�ำ เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกัน
เชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
• ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ
กรณีเกิดเหตุภยั พิบตั เิ ป็นประจ�ำ เพือ่ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ลดทอนความเสียหายของระบบสารสนเทศ
• จัดท�ำระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และในปี 2561
ได้เพิม่ เติมแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับไซเบอร์โดยเฉพาะ
• สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม เช่น การให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท�ำทดสอบการหลอกลวงทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ขอข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ เป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานมี ค วาม
ระมัดระวังการใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น
• ศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของบริษัทฯ เพื่อน�ำมาวางแผนการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้าน
บุคลากร และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้เพียงพอและทันกับความต้องการใช้ใน
การพัฒนาโครงการตามแผนกลยุทธ์

เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษั ทฯ อยู่ในพื้นที่แถบ
ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ท�ำให้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องติดตามเพื่อเป็นโอกาสใน
การขยายธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับแผนพัฒนาฯ
ดังกล่าว ซึ่งหากด�ำเนินการล่าช้า อาจเสียโอกาส
ดังกล่าวให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ เชือ่ ว่า การด�ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสีย่ งข้างต้น จะช่วยลดความเสีย่ งต่าง ๆ ลง และเพิม่ โอกาสในการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจตามทิศทาง และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

57

