การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2563 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิด
(Black Swan) จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผล
กระทบมหาศาลทั่วโลกต่อเศรษฐกิจ ชีวิตและความปลอดภัย
ของมนุษย์ ประกอบกับผลกระทบจากความผันผวนด้านราคา
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนต่อเนื่องมาจาก
ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบจาก
สงครามราคาน้ำ�มันดิบ และสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ�จาก
ภาวะภัยแล้งในประเทศไทย แต่ดว้ ยระบบการบริหารความเสีย่ ง
ที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา
บริหารจัดการความเสีย่ งประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด กำ�หนดมาตรการ
ป้องกัน จัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำ�งานจากที่บ้าน (Work
from Home) และกำ�หนดแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ
อย่างเคร่งครัดสำ�หรับบุคคลากร กระบวนการ และพื้นที่
อ่ อ นไหวต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ สามารถดำ�เนิ น การได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ดำ�เนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ
สนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ ป่ ว ย และผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบให้ ก้ า วผ่ า นวิ ก ฤตดั ง กล่ า ว
ไปด้ ว ยกั น สำ�หรั บ ความเสี่ ย งจากภาวะภั ย แล้ ง บริ ษั ท ฯ
ได้ ตั้ ง คณะทำ�งานเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย แล้ ง และ
คณะทำ�งานบริ ห าร Supply Chain ทำ�หน้ า ที่ กำ�หนด
มาตรการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ
รับมือภัยแล้ง รวมถึงวางแผนการเดินเครื่อง และบริหาร
ลู ก ค้ า คู่ ค้ า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และในส่วนผลกระทบต่อผลประกอบการ
จากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก อุ ต สาหกรรม และ
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศที่เป็น Supply Chain ของ
บริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ ได้กำ�หนดมาตรการลดค่าใช้จา่ ย ทบทวน
แผนการลงทุน ปรับแผนการผลิต แผนการขาย รวมถึงปรับ
สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้วย
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถรับมือ
กับเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาสภาพคล่อง
ลดผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน ทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถผ่านพ้น
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ช่วงวิกฤตต่ำ�สุดไปได้ เป็นการตอกย้ำ�ถึงมาตรฐานการบริหาร
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แบบ
บูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งทัว่ ทัง้ องค์กร โดยได้นำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพือ่ การบริหารจัดการทีด่ ี
มี น โยบายในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งควบคู่ ไ ปกั บ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ จะสามารถรับมือ
กับวิกฤตและความไม่แน่นอนทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้
แสวงหาโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจจากความเสี่ยง ทำ�ให้
บริษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ ภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดคะแนนเป็นอันดับที่ 1
ในส่วนของการบริหารจัดการความเสีย่ งและภาวะวิกฤต (Risk
and Crisis Management) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยบริษทั ฯ ได้อา้ งอิงแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
หรื อ ERM COSO (2017) และ ISO (International
Organization for Standardization) หรือ ISO 31000:2018
ร่วมกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี ำ�หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (Thai Corporate Governance Code for Listed
Companies - 2017) รวมถึ ง บู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ
นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ครอบคลุมครบทั้งด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Governance) การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control) และการกำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(Compliance) หรือที่เรียกย่อว่า GRC เพื่อให้การบริหาร
ความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร
ช่วยปกป้องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับองค์กร ระดับกลุม่ ธุรกิจ/สายงาน และระดับปฏิบตั กิ าร
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดำ�เนินการ
ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
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บริษัทฯ ทำ�หน้าที่กำ�กับแนวทางการบริหารความเสี่ยงผ่าน
การกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกรอบการบริหารความเสี่ยง
ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร
(Enterprise Risk Management) กรอบการบริหารความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
และส่วนต่างราคา กรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทในกลุ่ม
และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการลงทุ น รวมทั้ ง
ติดตามให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management Committee: ERMC) ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ทำ�หน้าที่
เป็นกรรมการ ติดตามการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง
ระดับองค์กรเป็นประจำ� เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำ�หรับความเสี่ยงเฉพาะของการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้
กำ�หนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจ/
สายงานหรือคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการโดยตรงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
การดำ�เนินงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น
• คณะกรรมการ Value Chain Management (VCM)
ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งด้านราคาและส่วนต่าง
ราคา (Price Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(FX Risk) และความเสี่ยงด้านสายโซ่อุปทาน (Supply
Chain Risk) ที่มีความผันผวนสูงจำ�เป็นต้องพิจารณา
อย่างใกล้ชดิ เป็นรายสัปดาห์ โดยดำ�เนินการภายใต้กรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น กลุ่ ม บริ ษั ท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC Group’s Sustainable
Development Committee: SDC) ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามผล
การดำ�เนินงานและบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainability Development) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มี แ นวทางบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นความยั่ ง ยื น
(Sustainability Risk) อย่างเหมาะสมต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• คณะกรรมการกำ�กับดูแลการลงทุน (Investment
Committee: IC) ทำ�หน้ า ที่ กำ�กั บ ดู แ ลและพิ จ ารณา
การลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ รวมถึงให้มีการประเมิน
ความเสี่ ย งและกำ�หนดมาตรการจั ด การความเสี่ ย ง
โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน
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• คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งที่ สำ � คั ญ อื่ น ๆ เ ช่ น
คณะกรรมการ GC Operational Excellence ทำ�หน้าที่
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ เสถี ย รภาพของ
การผลิต รวมถึงกำ�หนดให้มกี ารดำ�เนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโรงงาน คณะกรรมการกำ�กับดูแล Safety, Health
and Environment ทำ�หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการกำ�กับดูแลงานด้านดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำ�หน้าทีก่ ำ�กับดูแล บริหารงานด้านดิจทิ ลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสีย่ งด้านความมัน่ คง
และปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นต้น
และด้วยในปี 2563 บริษทั ฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพิม่ เติมเพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ ง
ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
• คณะกรรมการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ กำ�หนดมาตรการป้องกันให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงกำ�หนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้
ธุรกิจยังสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง
• คณะทำ � งานเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย แล้ ง และ
คณะทำ�งานบริหาร Supply Chain ทำ�หน้าที่กำ�หนด
มาตรการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ
รับมือภัยแล้ง รวมถึงวางแผนการเดินเครื่อง และบริหาร
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• คณะทำ�งาน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำ�หน้าที่
จัดทำ�แผนงาน แนวปฏิบตั ิ แนวทางในการดำ�เนินงานให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ/สายงาน
เป็นการนำ�แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมาใช้
ผ่านผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายงาน โดย
บูรณาการเชือ่ มโยงกับการบริหารความเสีย่ งระดับปฏิบตั กิ าร
ทั้งที่เป็นความเสี่ยงระดับการปฎิบัติการโรงงาน (Operation
Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการทำ�งาน (Process
Risk) ทั้งนี้ สำ�หรับการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัทใน
กลุ่มบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ใน GC
Way of Conduct เพื่อให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้นำ�เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแบบต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ เช่น การประเมินและจัดลำ�ดับความเสี่ยงโดย
ใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหาร
ความเสีย่ งผ่านมาตรการจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicator: KRI)
การนำ�เทคนิค Monte Carlo Simulation มาใช้ในการบ่งชี้
ผลกระทบต่อผลประกอบการในรูปแบบมูลค่าความเสี่ยง
(Value at Risk: VaR) การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและความผันผวนของราคาผ่านการทำ� Hedging
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเสถี ย รภาพกระบวนการผลิ ต
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องมือ
Operational Risk Management (ORM) การประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในผ่านเครื่องมือ
Control Self-Assessment (CSA) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่
สำ�คัญ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ผ่าน
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
และมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
หรื อ Sensitivity Analysis และเครื่ อ งมื อ การทดสอบ
ความทนทานต่อภาวะวิกฤต หรือ Stress Testing เพื่อ
ประเมินผลกระทบและกำ�หนดมาตรการรับมือเชิงรุก

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนผ่านองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกำ�กับดูแล
2) ภาวะผูน้ ำ� 3) โครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง 4) เทคนิคการ
บริหารความเสี่ยง 5) การสื่อสาร และ 6) การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้
กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านการกำ�หนดนโยบาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และกรอบ
การบริหารความเสีย่ ง โดยมีโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
ที่ครอบคลุมในทุกระดับ และมีการกำ�หนดบทบาทหน้าที่และ
แนวปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและมีการพิจารณาเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหรือกระบวนการทำ�งาน
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ปกติ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ทีเ่ หมาะสมกับลักษณะความเสีย่ ง และกำ�หนดให้มกี ารติดตาม
และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีการสื่อสาร
ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรือ่ งการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งผ่านผูบ้ ริหารระดับสูง
จดหมายข่าว (Newsletter) การอบรมต่างๆ เป็นประจำ�
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ครอบคลุมทัง้ ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(Governance), การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control) และ การ
กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(Compliance) หรือ GRC เช่น หลักสูตรฝึกอบรมการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงขั้ นพื้ นฐาน (Fundamental of
Enterprise Risk Management) และขัน้ ประยุกต์ (Intermediate
of Enterprise Risk Management) หลักสูตรการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
เป็นต้น รวมทั้งการอัพเดทสถานการณ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเด็นความเสี่ยงใหม่โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง
ในทุกระดับ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการระบุปจั จัยเสีย่ ง
ประเมิ น และกำ�หนดมาตรการบริ ห ารจั ด การความเสี่ย ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดำ�เนินงานด้านบูรณาการ
GRC (Integrated GRC) ไปยังบริษทั ในกลุม่ เพิม่ เติม รวมทัง้
ได้ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร สื่ อ สารผ่ า น
จดหมายข่าวไปยังพนักงาน และการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
(e-Learning)

ปัจจัยความเสี่ยง (RISK FACTORS)
จากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ
ได้ทำ�การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คูแ่ ข่ง และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงได้กำ�หนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความเสี่ยงใหม่สามารถสรุปเป็น
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
(Operational and Safety Risk)
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการรักษาผลประกอบการ
ให้อยู่ในระดับดีอย่างสม่ำ�เสมอ ดังนั้น
การบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย ความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบตั กิ ารและความปลอดภัย เพือ่
รักษาความต่อเนือ่ งและความปลอดภัย
ในการผลิ ต จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ให้ความสำ�คัญตลอดมา บริษัทฯ นำ�
ระบบบริหารจัดการ GC Management
System (GCMS) และระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิต (Process Safety Management:
PSM) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนือ่ ง โดย
มุง่ มัน่ พัฒนาให้ระบบ PSM อยูใ่ นระดับ
สากล (World Class PSM)

บริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยในการผลิตมา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในกลุม่ ปตท. ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการด้านปฏิบตั กิ าร
(Operational Excellence Management System: OEMS) อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบยังดำ�รงไว้ซงึ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงยกระดับ
มาตรฐานด้านเทคนิคและการซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพในการผลิตให้อยู่ในระดับ 1st Quartile
• ร่วมกับทีป่ รึกษาจากภายนอก เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (PSM) ให้อยู่ในระดับสากล ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี
2560-2565 โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นแบบ
อย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัย และต่อยอดไปสู่การเพิ่ม
ศักยภาพและความตระหนักของพนักงานในระดับปฏิบัติการ
• ปลูกฝังทัศนคติทดี่ ดี า้ นความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งด้วยวัฒนธรรม B-CAREs
และเน้นยกระดับการมีวินัยในการปฏิบัติการ (Operational Discipline)
• นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เช่น Sensor และ Advanced Analytic Tool มา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น Equipment Foresight ที่มีระบบแจ้งเตือนหากมีแนวโน้มที่อุปกรณ์จะ
เกิดความผิดปกติ Asset Performance Management ที่มีระบบนำ�ข้อมูล
การซ่อมบำ�รุงมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถกำ�หนดกลยุทธ์การบำ�รุงรักษาที่
เหมาะสม เป็นต้น
• กำ�หนดให้มีพนักงานในระดับ Specialist ตรวจติดตามความผิดปกติต่างๆ
แบบ Online ผ่านระบบ เช่น Wireless Sensor for Online Condition
Monitoring, Online Corrosion Monitoring และให้คำ�ปรึกษากับหน่วยงาน
ซ่อมบำ�รุงในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติหน้างานผ่าน Remote Advisory เป็นต้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิด Unplanned Downtime
• ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการของ Supplier ระบบ
สาธารณูปการ เพื่อให้มั่นใจว่า Supplier มีการดูแล รักษา ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้การเดินเครื่องของโรงงานมีเสถียรภาพที่ดีมากขึ้น
• สร้างผูเ้ ชีย่ วชาญ และพัฒนาบุคลากรภายในบริษทั ฯ จากความรูค้ วามสามารถที่
พัฒนาร่วมกับทีมทีป่ รึกษา และส่งเสริมการจัดการองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
เพื่อนำ�มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาหรือองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับทุกหน่วย
ธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม
• นำ�ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001/
OHSAS 18001 ระบบบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ISO 22301 (Business
Continuity Management System: BCMS) และระบบการจัดการข้อมูล
อุบัติการณ์ (Incident Management System: IMS) มาใช้บริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือลดระยะเวลาในการฟื้นฟูให้น้อยลง โดย
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management)
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นประจำ�
• บริษัทฯ ได้ทำ�ประกันภัยต่างๆ ที่จำ�เป็น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ไม่คาดคิด
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
(Price Volatility Risk)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
ไวรั ส โควิ ด -19 ทำ�ให้ เ ศรษฐกิ จ โลก
ถดถอย ส่งผลกระทบกับปริมาณความ
ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มและ
ปิโตรเคมี ถึงแม้วา่ กลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออก
น้ำ� มั น และชาติ พั น ธมิ ต ร (OPEC+)
จะร่วมมือกันลดกำ�ลังการผลิตเพื่อลด
อุปทานส่วนเกินของน้ำ�มันดิบและรักษา
เสถี ย รภาพของราคา แต่ ผ ลกระทบ
จากอุปสงค์ที่ยังไม่ฟื้นตัวทำ�ให้ราคา
และส่ ว นต่ า งราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทั้ ง ปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี มี ค วาม
ผั น ผวนสู ง และส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสำ�คัญ

บริษทั ฯ ดำ�เนินมาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ดังนี้
• ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
เพื่ อ ทบทวนแผนการผลิ ต และแผนการขายตลอด Value Chain ให้ มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การปรับโหมดการผลิต รวมถึงปรับ Product Portfolio และ
สัดส่วนการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปลายทาง เป็นต้น
• พิจารณาจัดซือ้ วัตถุดบิ รวมถึงเงือ่ นไขสัญญาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาด รวมถึงมีการประชุมติดตามสถานการณ์การซือ้ วัตถุดบิ ปริมาณการผลิต
และแผนการผลิตกับ ปตท. อย่างใกล้ชิด
• บริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา รวมถึงการจัดเก็บน้ำ�มันดิบ
(Inventory Hedging) โดยใช้ตราสารอนุพนั ธ์และ/หรือทำ�สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ตามนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำ�หนด ภายใต้
การดูแลและติดตามของคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM)
อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาย
และการตลาด
(Sale & Marketing Risk)
การรั ก ษารายได้ ใ ห้ ส ม่ำ� เสมออย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย ห นึ่ ง ที่ มี
ความสำ�คั ญ ต่ อ ผลประกอบการของ
บริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ ที่
ตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ
เช่ น ความไม่ ส มดุลของอุปสงค์และ
อุ ป ทานปั จ จั ย ด้ า นสงครามการค้ า
(Trade War) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์
การเมือง (Geopolitics) การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 การเกิดแนวโน้มใหม่
(New Normal Trend) ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริโภคไปสูค่ วามต้องการผลิตภัณฑ์ที่
มีความหลากหลาย ตอบสนองวิถีชีวิต
ของผู้บริโภค ความต้องการรูปแบบ
บริการขายทีอ่ ำ�นวยความสะดวกสบาย
เป็นต้น

บริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการด้านการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับการผลิตและ
การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง
• กระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (Diversify
Product Portfolio) และกำ�หนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้
เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง (Sales Portfolio)
• ขยายฐานตลาดเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้แก่ CLMV และ
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการจำ�หน่ายใน
ระยะยาว ควบคูไ่ ปกับการปรับปริมาณการขายไปสูต่ ลาดผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูงขึน้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพื่อสร้างผลกำ�ไรสูงสุดของกลุ่มธุรกิจ
• สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ตลาดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสร้างความต้องการซื้อกับลูกค้าใหม่ (Acquire
New Customer) ที่ ส นใจการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยความแตกต่ า งด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ตอบสนองคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของลูกค้าปลายทาง
และผู้บริโภค (End-use Market) ผ่าน Customer Solution Center
• พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการขายและการตลาด (End to End Sale and
Marketing Process) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบช่องทางการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
(Pandamic COVID-19 Risk)
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่ต้นปี 2563 นอกจากผลกระทบ
ต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ว
ยังเป็นความเสี่ยงต่อพนักงานที่อาจจะ
เกิดการติดเชื้อ และอาจส่งผลให้ต้อง
หยุดกิจกรรมสำ�คัญ เช่น การเดินเครือ่ ง
ผลิต ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจหยุดชะงัก
เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญ
ในการกำ�หนดมาตรการเชิ ง ป้ อ งกั น
ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ อย่างเข้มงวด
รวมถึงกำ�หนดและใช้แผนการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพือ่ ให้การดำ�เนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งลดผลกระทบ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ แ ก่
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน ให้เหลือ
น้อยที่สุด

บริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ดังนี้
มาตรการด้านความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ
• ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) กำ�หนดโครงสร้างทีมปฏิบัติงาน
ตามแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCP) และจัดตัง้ คณะกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงกำ�กับดูแลและกำ�หนดมาตรการป้องกันจากการระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกัน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
• กำ�หนดมาตรการ Lock Up สำ�หรับพนักงานในกระบวนการผลิต
• แบ่งกลุ่มพนักงานที่ทำ�งานสำ�นักงาน และจัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำ�งานจากที่บ้าน
(Work from Home) โดยบริษัทฯ มีการเตรียมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ มาตรการป้องกันด้าน Cybersecurity
• กำ�หนดมาตรการเฉพาะสำ�หรับอาคารและพื้นที่กระบวนการผลิตที่มีความสำ�คัญต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มาตรการสำ�หรับอาคารสำ�นักงาน มาตรการสำ�หรับพื้นที่ที่
มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• กำ�หนดแผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
และมีการซักซ้อมแผน BCP ในกลุม่ ธุรกิจหรือกระบวนการดำ�เนินงานทีม่ คี วามสำ�คัญ
รวมทัง้ นำ�ผลการฝึกซ้อมมาแก้ไขและปรับปรุง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถรับมือได้อย่าง
ถูกต้องกรณีเกิดเหตุการณ์จริง
มาตรการด้านการดูแลพนักงาน
• สนับสนุนอุปกรณ์ปอ้ งกันทีจ่ ำ�เป็นให้พนักงานทัง้ GC Group ได้แก่ หน้ากากอนามัย
ปรอทวัดไข้ และสเปรย์แอลกอฮอล์สำ�หรับพนักงานทุกคน
• จัดให้มกี ารทำ�งานจากทีบ่ า้ น (Work from Home) ให้มากทีส่ ดุ และกำ�หนดให้ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางป้องกันการติดเชือ้ อย่างเคร่งครัดสำ�หรับพนักงานทีม่ คี วามจำ�เป็นต้อง
เข้าทำ�งานในสถานปฏิบัติงาน โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดไข้ ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing)
• นำ�ระบบดิจทิ ลั มาใช้ในการรายงาน การติดตามสุขภาพ และการเดินทางของพนักงาน
เพือ่ ให้การคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สามารถ
ดำ�เนินการได้อย่างรวดเร็ว
• มีมาตรการติดตามและบริหารจัดการพนักงานโดยแบ่งตามระดับและโอกาสของ
การสัมผัส มีการจัดเตรียมบุคลากร พร้อมอุปกรณ์สำ�หรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้
อย่างพร้อมเพรียง สามารถเข้าบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
• สื่อสารนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำ�คัญต่างๆ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• มีการคัดกรองและกำ�หนดมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 สำ�หรับบุคคลผูม้ าติดต่อกับบริษทั ฯ เช่น ลูกค้า ผูร้ บั เหมา รวมทัง้
มีมาตรการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริษัทฯ เป็นต้น
มาตรการด้านการสนับสนุนสังคม
• GC Group ร่วมกับพันธมิตรใช้วกิ ฤตเป็นโอกาสในการสนับสนุนสังคมเพือ่ ก้าวผ่าน
วิกฤตดังกล่าว ด้วยการบริจาคสมทบทุน ดำ�เนินโครงการร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของบริษัทฯ ตามแนวทาง Chemistry for Better Living
• ลงพื้นที่จริงเพื่อหารือกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อนำ�มา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดโครงการ
ต่างๆ เช่น การสร้างโมเดลต้นแบบ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพือ่ ช่วยลดขยะพลาสติก
ในช่วงโควิด-19 เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยแล้ง
(Water Crisis)
ในปี 2563 สถานการณ์ ภั ย แล้ ง มี
แนวโน้มรุนแรงขึน้ เนือ่ งจากปริมาณน้ำ�
ต้นทุนในปี 2563 อยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ ซึง่ เป็น
ผลมาจากภาวะฝนตกน้อยในปี 2562
ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้มคี วามเสีย่ งทีป่ ริมาณน้ำ�
อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นำ�้
ของทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด ระยอง
ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ� ใน
กระบวนการผลิ ต อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตได้
หรื อ อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น
การผลิตทีส่ งู ขึน้ จากต้นทุนการจัดหาน้ำ�
ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีการบริหาร
จัดการน้ำ�เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำ�
เพียงพอรองรับการเดินเครือ่ งการผลิต
รวมถึงโครงการต่างๆ ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้
มาตรการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ
• กำ�หนดโครงสร้างทีมปฏิบตั งิ านตามแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCP) โดย
จัดตัง้ คณะทำ�งานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง เพือ่ กำ�หนดมาตรการบริหาร
จัดการน้ำ�ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงติดตามสถานการณ์นำ�้ อย่างใกล้ชิด
และจัดตั้งคณะทำ�งานบริหาร Supply Chain ในสภาวะภัยแล้งเพื่อกำ�หนด
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งบริหารจัดการ Supply Chain
ครอบคลุมด้านวัถตุดบิ ไฟฟ้า ไอน้ำ� และสาธารณูปการอืน่ ๆ ตลอดจนรายงาน
การดำ�เนินงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ
• บริหารจัดการน้ำ� (Water Management) ภายในกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ จัดทำ�แผนการใช้นำ�้ ในโรงงานแต่ละสาขา จัดทำ�แผนการลดการใช้นำ�้ ของ
โรงงานแต่ละสาขาด้วยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) จัดหา
แหล่งน้ำ�จากภายนอกเพิม่ เติม การเตรียมระบบท่อเพือ่ ผันน้ำ�จากบ่อน้ำ�ภายใน
บริษัทฯ การเพิ่มกำ�ลังการผลิตระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ทิ้งจากระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสียให้สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Waste Water Reverse Osmosis:
WWRO) และการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตน้ำ�จืดจากน้ำ�ทะเล (Sea Water
Reverse Osmosis: SWRO) เป็นต้น
• จัดหาแหล่งน้ำ�สำ�รองเพิ่มเติมจากภายนอก
ด้วยมาตรการบริหารจัดการน้ำ�ต่างๆ ภายใน บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพาน้ำ�
จากภายนอกได้กว่าร้อยละ 30
มาตรการบริหารจัดการภายนอกบริษัทฯ
• ติดตามและวิเคราะห์ระดับน้ำ�ในพืน้ ที่จงั หวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ประเมินสถานการณ์และความเสีย่ งด้านทรัพยากรน้ำ�ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
• ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ�และ
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�ระยอง (Rayong War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ�
แลกเปลี่ยนข้อมูล หารือแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกัน รวมถึงติดตาม
การดำ�เนินโครงการของภาครัฐ
• ติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำ�และคุณภาพน้ำ�ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดและไม่สง่ ผล
ต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน
• ร่วมกับภาครัฐและเอกชนผลักดันมาตรการป้องกันและรับมือภัยแล้ง โครงการ
บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ�ผ่านคณะทำ�งานบริหารจัดการน้ำ�ภาคตะวันออก
มาตรการบริหารจัดการน้ำ�ระยะยาว
นอกจากการดำ�เนินมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการน้ำ�ทั้งภายในและภายนอก
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ได้กำ�หนดมาตรการบริหารจัดการน้ำ�ในระยะยาว เพือ่
ให้การบริหารจัดการน้ำ�ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน และเตรียม
ความพร้อมรองรับภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น
• การติดตั้งระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้สามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ (Waste Water Reverse Osmosis: WWRO) สำ�หรับ
โรงงานต่างๆ เพิ่มเติม
• ศึกษาการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ เช่น การศึกษาระบบลดการปล่อย
น้ำ�เสีย (Zero Liquid Discharge: ZLD) การศึกษาระบบลดการสูญเสียน้ำ�ใน
หอหล่อเย็น เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการคู่สัญญา คู่ค้า
(Counterparty Risk)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
ไวรั ส โควิ ด -19 ทำ�ให้ เ ศรษฐกิ จ โลก
ถดถอย และเริม่ มีสญ
ั ญาณเชิงลบทีอ่ าจ
เกิดวิกฤตทางการเงิน เช่น มีหนีเ้ สีย (NPL)
เพิม่ มากขึน้ บริษทั ขนาดใหญ่ทงั้ ภายใน
และต่ า งประเทศประกาศล้ ม ละลาย
หรื อ เข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
และหากสถานการณ์ ยั ง คงยื ด เยื้ อ
ต่ อ ไปอาจจะส่ ง ผลทำ�ให้ ลู ก ค้ า คู่ ค้ า
และคูส่ ญ
ั ญาทีบ่ ริษทั ฯ มีการทำ�ธุรกรรม
ด้วย (Counterparty) เกิดภาวะขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้และ
การส่งมอบสินค้า บริษทั ฯ จึงได้กำ�หนด
มาตรการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน
Counterparty Risk เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ควบคู่ไป
กับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
คู่ ค้ า ตลอดสายโซ่ อุ ป ทานครอบคลุ ม
ทั้งลูกค้า (Customer) สถาบันการเงิน
(Financial Institute, Bank) และผูข้ าย
(Supplier, Vendor)

บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน Counterparty Risk ดังนี้
• เพิ่มความถี่ในการติดตามความน่าเชื่อถือของสถานะทางการเงินของคู่ค้า
ผ่านการจัดอันดับของ Credit Rating Agency รายปีและดัชนี Credit Swap
Default (CDS Index) รายวัน เพิ่มความถี่ในการวิเคราะห์และทบทวน
การประเมินอันดับความเสีย่ งของคูค่ า้ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ทบทวนเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้กบั คูค่ า้ ปัจจุบนั เมือ่ ได้รบั การร้องขอ เพือ่ ให้
คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงิน
• พิจารณาความเหมาะสมในการทำ�ประกันภัยสินเชือ่ ทางการค้า (Trade Credit
Insurance) เพิ่มเติม รวมทั้งติดตามการชำ�ระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
• พิจารณาปิดสถานะสัญญา (Unwind) สำ�หรับสัญญาประกันความเสีย่ งด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ (Commodity Hedging) ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เมือ่ พบว่าคูส่ ญ
ั ญา
มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
• ทบทวนระยะเวลาการสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าจากคู่ค้า (Lead Time) เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการผลิต การซ่อมบำ�รุง การจัดหาอุปกรณ์ และการสั่งซื้อ
ล่วงหน้า
• ติดตามการส่งมอบสินค้าจากคู่ค้าอย่างใกล้ชิด
• ดำ�เนินการสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าหลายรายหรือจากหลายประเทศเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยง รวมทั้งรักษาจำ�นวนคูค่ า้ ในกลุ่มสินค้าที่มีความสำ�คัญ
กับการผลิต เช่น สารเคมี และสารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กำ�หนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งสำ�คัญในการไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กร จากการที่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้
ประสบความสำ�เร็จ บริษัทฯ จึงได้บริหารปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน
(Investment Risk)
บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น สร้ า ง
ความเติ บ โตและยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ใน
ระยะยาว การบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ
ให้ความสำ�คัญ ทั้งในด้านการจัดหา
เงิ น ลงทุ น การคั ด เลื อ กเทคโนโลยี
การบริหารทรัพยากร รวมถึงประเด็น
ความยั่งยืนต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน ดังนี้
• พิจารณาการจัดสรรการลงทุน (Project Prioritization) โดยพิจารณาแนวทาง
การลงทุนที่สามารถสร้างผลประกอบการที่จะนำ�กลับมาเป็นเงินทุนได้ในระยะ
เวลาอันสั้น สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
• พิจารณาแนวทางการเพิ่มความสามารถการลงทุน (Investment Capacity)
ควบคู่ไปกับการรักษาระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) สภาพคล่อง และ
วินัยทางการเงินตามนโยบายด้านการเงินของบริษัทฯ
• มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ ตอนอย่างรอบคอบและรัดกุม (Stage
Gate) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาโอกาสในการลงทุน (Opportunity
Seeking) จนถึงการขออนุมตั กิ ารลงทุนตามกระบวนการกำ�กับดูแลการลงทุน
ของบริษทั ฯ (Corporate Investment Management: CIM) ผ่านคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลการลงทุน สำ�หรับโครงการลงทุนสำ�คัญขนาดใหญ่ทใี่ ช้เงินลงทุนสูง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ความเพียงพอของการประเมินความเสีย่ ง และมาตรการจัดการความเสีย่ ง เพือ่
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการลงทุน
• ติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าโครงการลงทุน
ของบริษัทฯ สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
• ติดตามและประเมินผลโครงการทีด่ ำ�เนินการแล้วเสร็จ (Look Back Analysis)
เพื่อนำ�มาปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม
โอกาสในความสำ�เร็จสำ�หรับการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต
• พิจารณาประเด็นด้านความยัง่ ยืน (Sustainability) ได้แก่ มุมมองด้านเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการพิจารณาการลงทุน
ด้วย
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตและยัง่ ยืนในระยะยาว
สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีผ่านการลงทุนในรูปแบบที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจทีต่ กต่ำ�ทัว่ โลก
ซึ่งมาจากผลของการแพร่ระบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ค วาม
ต้องการผลิตภัณฑ์ ราคา และส่วนต่าง
ราคาของผลิตภัณฑ์ลดต่ำ�ลง ประกอบกับ
ปั จ จั ย ด้ า นราคาน้ำ� มั น ดิ บ ที่ ล ดต่ำ� ลง
จากสงครามราคาน้ำ�มัน (Oil Price
War) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี
2563 อย่างมีนยั สำ�คัญ รวมถึงการเกิด
แนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)
ของโลก ทำ�ให้การลงทุนของบริษัทฯ
หลังปี 2563 มีความท้าทาย ทั้งใน
เรื่องการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาระดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit
Rating)

88

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน
(Competitiveness Risk)
สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
ผันผวนสูง การเข้ามาของผูเ้ ล่นรายใหม่
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ สู ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การเกิดแนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)
รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด เช่ น
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็ น ต้ น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง
และมีความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อ
รั ก ษาความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น
และสามารถดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
ความท้ า ทายและความผั น ผวนของ
สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกได้อย่าง
ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำ�เนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขัน
ดังนี้
• บริหารจัดการด้านวัตถุดบิ ปรับปรุงหน่วยผลิตและโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วาม
ยืดหยุน่ ในการใช้วตั ถุดบิ (Feedstock Flexibility) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
การดำ�เนินงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่ม
• สร้างมูลค่าเพิม่ ผ่านการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Integration) ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยง (Synergy) ระหว่างโรงงานต่างๆ
ภายในกลุ่มบริษัทฯ และภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
• มุ่งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายกับกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีขนั้ ต้น (Integrated Chain) ในการนำ�วัตถุดบิ มาใช้ตอ่ ยอดผลิตภัณฑ์
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย สามารถแข่งขันได้
ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม
ปลายทางที่กำ�ลังเติบโต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวไป
ยังธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (High Value Product: HVP)
• ปรับ Product Portfolio สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า
สูงขึน้ (High Value Product: HVP) โดยมุง่ เน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดอย่างทันท่วงที เน้นการตลาด
เพื่อเข้าให้ถึงลูกค้าปลายทาง (End Users) มากขึ้น
• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการแสวงหาโอกาส
ในธุรกิจใหม่หรือในต่างประเทศ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการทำ�กำ�ไรในระดับสูง หรือมีความโดดเด่น
ด้ า นเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ นำ�มาต่ อ ยอดหรื อ เสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบัน
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มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเตรียม
ความพร้อมรองรับกฎระเบียบ
มาตรฐาน และเป้าหมายความยั่งยืน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Adaption)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ปัญหาโลกร้อน (Climate Change)
เป็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ�คัญเป็น
อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
มาตรการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก
ไม่ให้เพิ่มมากไปกว่า 2 องศาเซลเซียส
เมือ่ เทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม
ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ เป็นผลทำ�ให้
เกิดความเสีย่ งต่างๆ ทีท่ วีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ ตามมา ทัง้ ทางตรง เช่น ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
และทางอ้ อ ม เช่ น การกำ�หนดกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดและมาตรฐานใหม่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
และการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ จึ ง ต้ อ งกำ�หนดแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การและรั บ มื อ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทีอ่ าจส่งผลต่อต้นทุน
การผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
และความยั่งยืนของการดำ�เนินธุรกิจ
ในอนาคต

บริษทั ฯ ดำ�เนินมาตรการเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ ง และขยาย
ผลการดำ�เนินงานสู่ห่วงโซ่คุณค่าในอนาคต ดังนี้
• มีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กลุม่ บริษทั ฯ (GC Group’s Sustainable
Development Committee: SDC) ทำ�หน้าที่ผลักดัน ติดตาม ขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตาม
เป้าหมาย
• กำ�หนดนโยบายและกรอบการดำ�เนินงานเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุน
ในโครงการคาร์บอนต่ำ� เพื่อช่วยยกระดับการดำ�เนินงานด้านการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ
• ดำ�เนินงานโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรกั ษ์พลังงาน
ตลอดจนพิจารณาการใช้พลังงานทดแทนและการลงทุนในโครงการคาร์บอนต่ำ�
ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
• การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน นำ�แนวทาง Eco-Design ตามมาตรฐาน
สากลมาใช้ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• กำ�หนดกลยุทธ์ในการปรับสัดส่วนธุรกิจในอนาคตไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ� โดย
เน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ� (Downstream) และผลิตภัณฑ์ที่ให้
มูลค่าสูง (Performance Product) รวมถึงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่
ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ�
• ติ ด ตามผลการดำ�เนิ น งาน ทบทวนกลยุ ท ธ์ เ ป้ า หมายการลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงการดำ�เนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ นำ�แนวทางการดำ�เนินงานด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ เพือ่ รักษาระดับ
การเป็นผู้นำ�ด้าน Climate Change: CDP
• เข้าร่วมเป็นโรงงานนำ�ร่องโครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการ
กำ�หนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพือ่ การลดก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ดำ�เนินการ
โดยองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ
ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อประยุกต์ใช้กลไกการกำ�หนดราคาคาร์บอนที่
เหมาะสมภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing: ICP) เพื่อช่วยยกระดับ
การดำ�เนินงานด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ใน
อนาคต
• บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการดำ�เนินงานให้ครอบคลุมการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางอ้ อ ม (GHG Scope 3 Other Indirect
Emissions) เพือ่ ยกระดับการดำ�เนินการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมสู่การเป็นผู้นำ�ระดับโลก
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
และโครงสร้างองค์กร
(People and Organization Risk)
จากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ คี วาม
ไม่แน่นอนสูง และการเกิดแนวโน้มใหม่
(New Normal Trend) ประกอบกับ
การแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรง
เพิม่ มากขึน้ การปรับตัวขององค์กรและ
บุคลากรให้มคี วามยืดหยุน่ พร้อมรับกับ
รูปแบบการทำ�งานหรือสภาพแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง
โอกาสใหม่ ท างธุ ร กิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ�คั ญ
และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์ ก รและบุ ค ลากร เพื่อเสริม สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น และตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจในอนาคตที่มีแผน
เติ บ โตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและเตรียม
ความพร้อมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ด้านบุคลากร (People)
• เตรียมความพร้อมในการสร้างผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งงานให้ทนั ต่อการเกษียณอายุ
และเพื่อให้เพียงพอกับแผนการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
• สร้างระบบการเรียนรู้ (Learning and Developmemt Platform) ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• ในระยะยาวได้วางแนวทางการดำ�เนินการพัฒนาระบบ L&D Platform โดยนำ�
Artificial Intelligent (AI) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่าน
การวิเคราะห์ผลเพื่อต่อยอด และเชื่อมโยงเข้ากับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีแนวทางในการสร้างบุคลากรกลุม่ Talent ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสอดคล้อง
กับแผนกลยุ ท ธ์ข องบริ ษัท ฯ โดยการพัฒ นาแบบมุ่งเน้ นการลงมื อปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนการทำ�งานในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ
• กำ�หนดแผนเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ กั บ บุ ค ลากร (People
Transformation) เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านดิจิทัล
รองรับรูปแบบการทำ�งานที่จะมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น
ด้านองค์กร (Organization)
• ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานแบบ End-to-End (Lean & Process Improvement)
เพื่อสร้างความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว มีความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับธุรกิจ (Fit, Fast, Flexible & Effective) ซึ่ง
ขับเคลื่อนผ่านโครงการ “FiT Project”
• ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีม่ คี วามคล่องตัวสูง
(Cross Function) เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร
• กำ�หนดการทำ�งานเป็นรูปแบบ Work from Home (WFH) เพือ่ ความปลอดภัย
และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
• กำ�หนดแผนดำ�เนินการต่อเนื่องในการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำ�เนินการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการทำ�งานให้ พ ร้ อ มรองรั บ การทำ�งานภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ (Work Anywhere) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดค่าใช้จ่าย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
• มุ่งเน้นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม GC SPIRIT โดยแสดงออก
ตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (4 Core Behaviors) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การสร้าง Sense of Urgency ให้กบั พนักงานทุกระดับ เพือ่ ผลักดันให้พนักงาน
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• สร้างวัฒนธรรมของการผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยเน้นความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก และสนับสนุนให้สามารถทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพผ่านรูปแบบการทำ�งานใหม่ๆ
• มีการสื่อสารที่ชัดเจน สม่ำ�เสมอ เข้าถึงพนักงานได้ทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ
• ติดตามและสำ�รวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะ และนำ�ผลมาปรับปรุง
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISK FACTORS)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมแต่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น หรือความเสี่ยงใหม่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและ
ทิศทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้ทัน ก่อนที่จะ
กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างธุรกิจจากเทรนด์โลกที่
กำ�ลังมาแรง (Change of Business
Structure from Up Coming
Accelerated Trend)
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าให้หลายๆ
เทรนด์โลกที่แต่เดิมเชื่อว่าจะใช้เวลา
อีกนานหลายปี มีแนวโน้มที่จะเข้ามา
กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมเคมี
และรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจแบบเดิมๆ
เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้การกำ�หนดกลยุทธ์
และทิ ศ ทางในอนาคตของบริ ษั ท ฯ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ มีความเกี่ยวโยงกัน ยาก
จะคาดเดา ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตได้ สามเทรนด์หลักของโลกทีจ่ ะ
ส่งผลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเคมี
อย่างมีนัยสำ�คัญในระยะ 3-5 ปี ได้แก่

บริษัทฯ ได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก กำ�หนดมาตรการ
เชิงกลยุทธ์ และทบทวนสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนี้

1) เทรนด์ด้านความยั่งยืน
(Sustainability)
กระแสกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจากสังคม
ผู้ บ ริ โ ภค และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเคมี ใ นเรื่ อ งปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมทีร่ นุ แรงขึน้ เช่น การเพิม่ ขึน้
ของขยะจากการปรับตัวเข้าสูค่ วามปกติใหม่
หรือชีวติ วิถใี หม่ (New Normal) ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติทร่ี นุ แรงมากขึน้ จากปัญหา
การควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ นำ�ไปสูแ่ นวโน้มการประยุกต์
ใช้ ร ะบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นอย่ า ง
จริงจัง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเข้มงวดซึ่งจะ
กระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณ
ความต้ อ งการพลาสติ ก และเคมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบเดิ ม ๆ ที่ ล ดลง ด้ า น
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตที่ต้อง
ดำ�เนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะที่เป็น
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มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability)
มุง่ เน้นการยกระดับความยัง่ ยืนขององค์กร โดยนำ�ประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน
เข้ามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างสมดุลใน 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยดำ�เนินมาตรการ ดังนี้
• นำ�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ใน
การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งครบวงจรภายใต้ ก รอบ (1) Smart Operating
(2) Responsible Caring และ (3) Loop Connecting มาอย่างต่อเนื่อง
• ขยายผลต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบในการดำ�เนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทีส่ ร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
• ยกระดับการทำ�งานกับลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ และการสร้างโอกาส
ต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพลาสติกชีวภาพ
กลุ่มพลาสติกรีไซเคิล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
• มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้แทนของภาคเอกชนหรือประเทศไทยในการให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนวทาง หรือร่วมกำ�หนดมาตรฐานด้านความยั่งยืนกับหน่วยงาน/
สถาบันต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของภาคเอกชน
และข้อกำ�หนดของประเทศ เพื่อใช้ในการปรับ/กำ�หนดมาตรฐานแนวทาง
การประเมินหรือ Benchmarking ด้านความยัง่ ยืนทัง้ ในระดับประเทศและโลก
• สร้างความตระหนักต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
ปัญหาขยะพลาสติก และสร้างแนวร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ หมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนือ่ งผ่านโครงการต่างๆ
เช่น Upcycling the Oceans, Thailand/Upcycling Plastic Waste โครงการ
ThinkCycle Bank โครงการ Public Private Partnership (PPP Plastic)
และในปี 2563 ได้เปิดตัวโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน จัดงาน Circular
Living Symposium 2020: Tomorrow Together พัฒนานวัตกรรม Digital
Drop Point (ตู้ Youเทิร์น) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี
และนำ�กลับสู่กระบวนการ Recycle และ Upcycle เพื่อหมุนเวียนนำ�กลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• มีการกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs) SDG 13-Climate Action ตลอดจนกำ�หนด
เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และจากการซื้อพลังงานจาก
ภายนอก โดยมุ่งเน้นการนำ�ทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิ ต โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละระบบดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ
การบริหารจัดการพลังงานและโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ รวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน และอยูร่ ะหว่างการขยายขอบเขตการดำ�เนินงานให้ครอบคลุม
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม (GHG Scope 3
Other Indirect Emissions)
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ของโลก ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ เ ป็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ ในการเป็นผูน้ ำ�การดำ�เนินธุรกิจ
ตามแนวทางความยั่งยืน ตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
2) เทรนด์ด้านโครงสร้างประชากร
และความตึงเครียดทาง
ภูมิรัฐศาสตร์
(Demographics and
Geopolitical Tensions)
แนวโน้มประเด็นด้านโครงสร้างประชากร
และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศเข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ทิ ศ ทาง
เศรษฐกิจโลกเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับผล
ของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ทำ�ให้ แ ต่ ล ะ
ประเทศลดการพึง่ พาประเทศใดประเทศหนึง่
และดึง Supply Chain กลับมาทีป่ ระเทศ
ตนเอง มีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น
(Deglobalization/Protectionism)
และที่สำ�คัญคือมีการกำ�หนดมาตรฐาน
สินค้าของประเทศตนเอง รวมถึงกำ�หนด
มาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ เพื่อ
สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น
ระหว่ า งประเทศและระหว่ า งซี ก โลก
ตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะจีน
จะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
เคมีและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ในขณะ
ที่ อิ น เดี ย จะเดิ น ตามเส้ น ทางของจี น
ทำ�ให้อุตสาหกรรมเคมีต้องเผชิญกับ
มาตรฐานที่ แ ตกต่ า งและข้ อ จำ�กั ด
ทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญ

• กำ�หนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ำ�แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานในระดับประเทศและสากล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ�ได้
อย่างเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการลด
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการขาดแคลนทรั พ ยากรน้ำ�สำ�หรั บ การรั ก ษา
ระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคของชุมชน
มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านโครงสร้างประชากรและความตึงเครียดทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ (Demographics and Geopolitical Tensions)
มุ่งเน้นการกำ�หนดมาตรการที่สร้างความยืดหยุ่นและสร้างทางเลือก (Flexibility
and Optionality) ในด้านตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง
คล่องตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สร้างความมั่นคงทางด้านยอดขายและกำ�ไร
โดยดำ�เนินมาตรการ ดังนี้
• สร้างความมั่นคงระยะยาวด้านการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายฐาน
การตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีนและอินเดีย ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีการเติบโตสูง และมีความต้องการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ (Net Importer)
โดยอาศัยจุดแข็งจากที่ตั้งของแหล่งผลิตและเครือข่ายของบริษัทฯ อาทิ
สำ�นักงานขายและเครือข่ายการจัดส่งที่มีอยู่ในประเทศเป้าหมาย
• สร้างความคล่องตัวในการขาย (Sales Agility) สำ�หรับประเทศเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic Market) โดยบริษัทฯ วางแผนเพิ่มสำ�นักงานขาย
ในประเทศจีนให้ครอบคลุมพื้นที่สำ�คัญ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าและรับรู้ถึงข้อมูลสถานการณ์ตลาดได้อย่างรวดเร็ว สำ�หรับประเทศ
อินเดีย บริษทั ฯ มีการบูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
รัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจในประเทศอินเดีย
• วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดลูกค้าปลายทาง
ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น (High Value Product: HVP) ผ่านการสร้างความ
ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั พันธมิตรตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (B2B Business Partner)
• วางกลยุทธ์พัฒนาตลาด โดยมุ่งสร้างความต้องการซื้อ (Demand) ในพื้นที่
ภูมิศาสตร์เป้าหมาย (Home Base & Strategic Countries) ผ่านการเจาะ
กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วในตลาด รวมทั้งสร้างความต้องการซื้อ
เพื่อให้เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่
• ติดตามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าของ
ประเทศต่างๆ เพื่อกำ�หนดแนวทางในการรับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือวางแผนในการจัดสรรการขายในแต่ละประเทศหรือ
ตลาดปลายทางให้เหมาะสม
มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้น
(Accelerated Digital Transformation)
มุ่ ง เน้ น การนำ�เทคโนโยลี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาเพื่ อ สร้ า งความยื ด หยุ่ น ให้ กั บ องค์ ก ร
(Organization Transformation) เพื่อให้ปรับตัวได้เร็วและอยู่รอดได้ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนโดย
• นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานใน 2 กลุม่ ได้แก่
- กลุ่มงาน Smart Operation ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อยด้าน Smart Plant
เพื่อยกระดับไปสู่การบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงทุกโรงงาน และ Smart
Sales and Marketing เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- กลุ่มงาน Smart Office ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อยด้าน Smart Work
Process เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทำ�งานด้านสนับสนุน
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และ Smart Workplace
เพือ่ พร้อมรองรับการทำ�งานภายใต้สถานการณ์ทไี่ ม่ปกติ รองรับการทำ�งาน
Work Anywhere ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดค่าใช้จา่ ย
• ดำ�เนินการปรับปรุงเทคโนโลยีพนื้ ฐาน เช่น โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
ระบบข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และระบบ
ความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security) เป็นต้น
• ดำ�เนินงานด้านการเพิ่มศักยภาพและการสร้างวัฒนธรรมด้านดิจิทัลให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3) เทรนด์ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้น
(Accelerated Digital Transformation)
ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ทีเ่ ร่งตัวขึน้ และเข้ามากระทบอุตสาหกรรม
เคมีเร็วขึน้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ถูกนำ�เข้ามาใช้เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการทำ�งาน การตัดสินใจ
และลดต้นทุน สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เพิม่ ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
นำ�ไปสู่กระบวนการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น
และในที่สุดก็จะเปลี่ยนวิธีการทำ�งานหรือ
รูปแบบการทำ�ธุรกิจแบบเดิมๆ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จะต้องตืน่ ตัวและติดตามพัฒนาการเหล่านี้
ให้ทัน
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ปัจจัยความเสี่ยงจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำ�เนินธุรกิจแบบเดิม
(Technology Disruption)

ปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลมี
แนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
การเกิดความปกติใหม่ (New Normal)
หลังวิกฤตโควิด-19 ยิง่ เป็นตัวเร่งให้บริษทั
ชัน้ นำ�ต่างๆ แสวงหาและนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ
(Emerging Technology) เข้ามาใช้เพื่อ
เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำ�เนินงาน สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ
แตกต่างทางธุรกิจ หรือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนรูปแบบการทำ�ธุรกิจ กระบวนการ
ผลิต วิธกี ารทำ�งาน หรือผลิตภัณฑ์แบบเดิม
(Technology Disruption) ตั ว อย่ า ง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กระทบต่อ
บริษัทฯ ได้แก่
• เทคโนโลยีการนำ�น้ำ�มันดิบมาผลิตเป็น
ปิโตรเคมี (Crude Oil-to-Chemical:
COTC) ทำ�ให้ผู้ผลิตมีความได้เปรียบ
ด้ า นต้ น ทุ น อย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ซึ่ ง จะ
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านต้นทุนของบริษัทฯ
• การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่
ทำ�ให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแทนทีร่ ถยนต์
ทีใ่ ช้น้ำ�มันภายในปี 2570-2573 ทำ�ให้
ความต้องการน้ำ�มันเชื้อเพลิงลดลง
และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ
• เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ Internet
of Thing (IoT) ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยี
หุน่ ยนต์ เทคโนโลยี 5G และ Blockchain
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง และการพัฒนา
ด้าน SMART Factory ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ทำ�ให้กระบวนการผลิตและ
การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถนำ�เทคโนโลยี
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
• นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
เช่น การพัฒนาวัสดุคอมโพสิต หรือ
High Performance Materials
การพัฒนาเทคโนโลยี 3D Printing เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็ น การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเหนื อ
คู่แข่ง เป็นต้น
• เทคโนโลยี Mechanical Recycling และ
Chemical Recycling มีความสำ�คัญ
มากขึน้ ต่อการบริหารจัดการขยะพลาสติก
เนื่องจากแรงกดดันจากผู้บริโภคและ
กฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มงวด
มากยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายเพื่อมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเตรียมพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีความผันผวนสูง เพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
• กำ�หนดแนวทางในการใช้ Corporate Venture Capital (CVC) เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาโอกาสและเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีใหม่ๆ (Emerging Technology)
เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละเสริ ม สร้ า งการเติ บ โตในธุ ร กิ จ
High Value Business (HVB) และช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง และเรี ย นรู้
เทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
• สร้าง Market Intelligence สำ�หรับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ผ่าน
ทางบริษัทที่เข้าไปลงทุน และผ่านทางความร่วมมือด้านการศึกษาและทดลอง
ใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ
• ติดตาม ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ธุรกิจที่ต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
รักษาความสามารถในการแข่งขันได้
• นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน รองรับ
และสนั บ สนุ น การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ ใ นอนาคต (Organization
Transformation) โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) Digitization มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต (2) Digital
Transformation of Function (DTF) เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีทำ�งานและการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) และ
(3) Digital Transformation of Business (DTB) เน้นการสร้างให้เป็นโอกาส
ในการทำ�ธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจเดิม
• ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทีม่ คี วามพร้อมทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อให้การพัฒนาเข้าสู่ตลาดใหม่สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้เร็วขึ้น เช่น
ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมปาวด์พลาสติกเพื่อเข้าสู่ตลาด
ชิน้ ส่วนรถยนต์ ร่วมกับพันธมิตรทีม่ เี ทคโนโลยีและตลาดพลาสติกชีวภาพและ
พลาสติกรีไซเคิล เพือ่ ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสร้าง
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค เป็นต้น
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB) โดยมุ่งเน้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโต มีความสามารถในการทำ�กำ�ไรใน
ระดับสูง และสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ปัจจัยความเสีย่ งด้านภัยคุกคามไซเบอร์ บริษทั ฯ เฝ้าระวัง กำ�หนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการสำ�คัญ ดังนี้
(Cyber Threat & Data Security Risk) • จัดทำ�และประกาศข้อกำ�หนดบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายเป็น
องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยข้ อ มู ล เพื่ อ ยก
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้ างความยื ดหยุ่น รองรับโลกธุร กิจ ที่มี
เช่น จัดตั้งศูนย์การบริหารความปลอดภัยของข้อมูลฝั่งกระบวนการผลิต
ความซั บ ซ้ อ นและมี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง
(OT Security Operation) เป็นต้น
ทำ�ให้มกี ารนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการใช้
•
ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ ทั้งในส่วนสำ�นักงานและระบบโรงงาน
Internet of Thing (IoT) ที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั
้งทำ�การทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็นประจำ� เพื่อให้สามารถ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การทำ�งาน การประชุ ม
วางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การขยายช่อง
ทางการจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นพาณิ ช ย์ • ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การประยุกต์
สารสนเทศเป็นประจำ� เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ใช้หุ่นยนต์ การจัดเก็บและบริหารข้อมูล
ลดทอนความเสียหายของระบบสารสนเทศ
บน Cloud หรือการใช้ AI ออกแบบและ • จัดทำ�ระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และ
บริหารระบบห่วงโซ่อปุ ทาน ในทางกลับกัน
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
การโจมตีทางไซเบอร์ก็มีเทคนิคและรูป
•
จั
ดทำ�ระบบยืนยันตัวตนสองขัน้ ตอนเมือ่ ต้องมีการเข้าใช้งานในระบบงานทีส่ ำ�คัญ
แบบทีพ่ ฒ
ั นาเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน นอกจากนี้
(Multifactor
Authentication)
ยังอาศัยกระแสข่าวเด่นของโลกเป็นช่อง
ทางในการหลอกลวงทางไซเบอร์ เ พิ่ ม • สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามให้
มากขึน้ ด้วย ซึง่ อาจนำ�ไปสูป่ จั จัยความเสีย่ ง
ทันกับสถานการณ์และรูปแบบการโจมตีใหม่ที่มาพร้อมกับกระแสข่าวเด่น
ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat)
ของโลก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่น
ทั้งระบบการผลิตและโครงข่ายปฏิบัติงาน
การให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการโจมตี วิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และ
ที่ต่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โ ด ย อ า จ ทำ� ใ ห้ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารหยุ ด ชะงั ก หรื อ เกิ ด • ทำ�การทดสอบการหลอกลวงทางไซเบอร์ (Phishing Test) เป็นประจำ�
เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความระมัดระวังการใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น
การรัว่ ไหลของข้อมูลสำ�คัญในการดำ�เนินงาน
•
เพิ่มมาตรการด้าน Cybersecurity รองรับการทำ�งานจากที่บ้าน (Work from
หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา คู่ค้า
Home: WFH)
(Confidentiality and Pesonal Data
Breach)
• ติดตามมาตรการภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการบริหาร
การประกาศใช้กฎหมาย กฎระเบียบดังกล่าว
จั ด การความเสี่ ย งด้ า นภั ย คุ ก คามทาง
•
จัดตั้งคณะทำ�งาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดจ้างที่ปรึกษา
ไซเบอร์ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
เพื่อจัดทำ�แผนงาน แนวปฏิบัติ แนวทางในการดำ�เนินงานที่เกี่ยวก้บข้อมูล
ข้อมูล รวมทัง้ กำ�กับดูแลให้มกี ารดำ�เนินการ
ส่วนบุคคลของกลุม่ บริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล • จัดทำ�และประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การกำ�กับดูแล
ส่วนบุคคล พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทฯ
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถดำ�เนินการเพื่อบริหารจัดการ • กำ�หนดโครงสร้างและผูท้ ำ�หน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ความเสีย่ งดังกล่าวได้ จะกระทบต่อความ
ของบริษัทฯ รวมถึงเตรียมการพิจารณาจัดหาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจ ความน่าเชือ่ ถือ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือครองตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกำ�หนด
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมถึงอาจเกิดคดี
ฟ้องร้องค่าเสียหายต่างๆ ต่อของบริษัทฯ • สือ่ สาร จัดการฝึกอบรม สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พนักงานและผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ในกลุ่มเกี่ยวกับความสำ�คัญ และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างมีนัยสำ�คัญ
ตามคู่มือ แนวปฏิบัติ และแผนงานที่กำ�หนด เพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้
• กำ�หนดแผนในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล
ทั่วทั้งองค์กร (Data Governance) เพื่อให้เชื่อได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ปลอดภัย ค้นหาง่าย และพร้อมใช้งาน เพือ่ เตรียมความพร้อมองค์กร
สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินการตามมาตรการจัดการความเสีย่ งข้างต้น จะช่วยลดความเสีย่ งต่างๆ ลง และเพิม่ โอกาสทางธรุกจิ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
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