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การบริหารความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ในปี 2563 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิด 
(Black Swan) จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผล 
กระทบมหาศาลทั่วโลกต่อเศรษฐกิจ ชีวิตและความปลอดภัย
ของมนษุย ์ประกอบกบัผลกระทบจากความผนัผวนด้านราคา 
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนต่อเนื่องมาจาก 
ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบจาก 
สงครามราคาน้ํามันดิบ และสถานการณ์ขาดแคลนน้ําจาก 
ภาวะภัยแล้งในประเทศไทย แต่ด้วยระบบการบริหารความเส่ียง
ที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา 
บรหิารจัดการความเสีย่งประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกนั
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทาํหนา้ทีต่ดิตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาด กาํหนดมาตรการ
ป้องกัน จัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทํางานจากที่บ้าน (Work 
from Home) และกําหนดแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ 
อย่างเคร่งครัดสําหรับบุคคลากร กระบวนการ และพ้ืนที่ 
อ่อนไหวต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อย่าง 
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
สนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตดังกล่าว
ไปด้วยกัน สําหรับความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง บริษัทฯ 
ได้ตั้งคณะทํางานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและ
คณะทํางานบริหาร Supply Chain ทําหน้าที่กําหนด
มาตรการบริหารจัดการทั้ งภายในและภายนอกเ พ่ือ
รับมือภัยแล้ง รวมถึงวางแผนการเดินเครื่อง และบริหาร
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด และในส่วนผลกระทบต่อผลประกอบการ 
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรม และ
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศที่เป็น Supply Chain ของ 
บรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ ได้กําหนดมาตรการลดค่าใชจ่้าย ทบทวน
แผนการลงทุน ปรับแผนการผลิต แผนการขาย รวมถึงปรับ
สดัสว่นการขายผลิตภัณฑ ์(Product Portfolio) ใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณต์ลาดทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ และด้วย
ความรว่มมือกนัของทกุภาคสว่นทําใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัมือ 
กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาสภาพคล่อง  
ลดผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถผา่นพ้น 

ชว่งวกิฤตต่าํสดุไปได้ เป็นการตอกย้าํถงึมาตรฐานการบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบ 
บรูณาการอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่งทัว่ทัง้องค์กร โดยได้นํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือการบรหิารจัดการทีดี่ 
มีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับ 
การจัดการเชงิกลยทุธ ์เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บรษิทัฯ จะสามารถรบัมือ
กบัวกิฤตและความไม่แนน่อนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมทัง้ 
แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจจากความเสี่ยง ทําให้
บรษิทัฯ สามารถเตบิโตได้อยา่งยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแผนธรุกจิ
และเป้าหมายหลักของบรษิทัฯ ภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได้
 
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดคะแนนเป็นอันดับที่ 1
ในสว่นของการบรหิารจัดการความเสีย่งและภาวะวกิฤต (Risk 
and Crisis Management) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากดัชนี 
ความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 
สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นที่
ยอมรบัในระดับสากล โดยบรษิทัฯ ได้อ้างอิงแนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
หรือ ERM COSO (2017) และ ISO (International 
Organization for Standardization) หรอื ISO 31000:2018 
รว่มกบัหลักการกํากบัดูแลกจิการทีดี่สําหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 (Thai Corporate Governance Code for Listed 
Companies - 2017) รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงกับ
นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ 
ของบริษัทฯ ครอบคลุมครบทั้งด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Governance) การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
(Risk Management and Internal Control) และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
(Compliance) หรือที่เรียกย่อว่า GRC เพ่ือให้การบริหาร
ความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร 
ช่วยปกป้องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจ/สายงาน และระดับปฏิบัติการ 
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดําเนินการ
ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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บริษัทฯ ทําหน้าที่กํากับแนวทางการบริหารความเสี่ยงผ่าน
การกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกรอบการบริหารความเสี่ยง 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
และส่วนต่างราคา กรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทในกลุ่ม 
และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมทั้ง 
ติดตามให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธรุกจิ โดยมีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management Committee: ERMC) ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ทําหน้าที่ 
เป็นกรรมการ ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง 
ระดับองค์กรเป็นประจํา เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
ระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และกรอบการบรหิารความเสีย่ง
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สําหรับความเสี่ยงเฉพาะของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้
กําหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจ/
สายงานหรอืคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวั 
ในการบรหิารจัดการโดยตรงและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อม
การดําเนินงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

• คณะกรรมการ Value Chain Management (VCM) 
ทาํหนา้ทีบ่รหิารจัดการความเสีย่งด้านราคาและสว่นตา่ง
ราคา (Price Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
(FX Risk) และความเสี่ยงด้านสายโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Risk) ที่มีความผันผวนสูงจําเป็นต้องพิจารณา
อยา่งใกล้ชดิเป็นรายสปัดาห ์โดยดําเนนิการภายใตก้รอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC Group’s Sustainable 
Development Committee: SDC)  ทาํหนา้ทีต่ดิตามผล 
การดําเนินงานและบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

  (Sustainability Development) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(Sustainability Risk) อยา่งเหมาะสมตอ่การดาํเนนิธรุกจิ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

• คณะกรรมการกำากับดูแลการลงทุน (Investment 
Committee: IC) ทําหน้าที่กํากับดูแลและพิจารณา 
การลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ รวมถึงให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงและกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน 

• คณะกรรมการเฉพาะ เรื่ องที่ สำ าคัญอื่นๆ  เ ช่ น 
คณะกรรมการ GC Operational Excellence ทาํหนา้ที ่
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเสถียรภาพของ 
การผลิต รวมถึงกําหนดให้มีการดําเนินการให้สอดคล้องกับ

 กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้กําหนด และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับโรงงาน คณะกรรมการกำากับดูแล Safety, Health 
and Environment ทําหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกำากบัดแูลงานดา้นดิจทิลัและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาํหนา้ทีกํ่ากบัดูแล บรหิารงานด้านดิจิทลัและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึความเสีย่งด้านความม่ันคง 
และปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นต้น

และด้วยในปี 2563 บรษิทัฯ ตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ิมเติมเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง 
ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

• คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําหนา้ทีต่ดิตามสถานการณ์
การแพรร่ะบาดอยา่งใกล้ชดิ กาํหนดมาตรการป้องกนัให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้
ธุรกิจยังสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

• คณะทำางานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและ 
คณะทำางานบริหาร Supply Chain ทําหน้าที่กําหนด
มาตรการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกเพ่ือ
รับมือภัยแล้ง รวมถึงวางแผนการเดินเครื่อง และบริหาร
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

• คณะทำางาน พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทําหนา้ที่
จัดทําแผนงาน แนวปฏบิตั ิแนวทางในการดําเนนิงานให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ/สายงาน 
เป็นการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมาใช้
ผ่านผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายงาน โดย
บรูณาการเชือ่มโยงกบัการบรหิารความเสีย่งระดับปฏบิตักิาร 
ทั้งที่เป็นความเสี่ยงระดับการปฎิบัติการโรงงาน (Operation 
Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการทํางาน (Process 
Risk) ทั้งนี้ สําหรับการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัทใน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้กํากับดูแลตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน GC 
Way of Conduct เพื่อให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้นําเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแบบต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ เช่น การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงโดย
ใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหาร 
ความเสีย่งผา่นมาตรการจัดการความเสีย่ง (Mitigation Plan) 
และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicator: KRI) 
การนําเทคนิค Monte Carlo Simulation มาใช้ในการบ่งชี้ 
ผลกระทบต่อผลประกอบการในรูปแบบมูลค่าความเสี่ยง 
(Value at Risk: VaR) การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา 
แลกเปลี่ยนและความผันผวนของราคาผ่านการทํา Hedging 
การบริหารความเสี่ยงด้านเสถียรภาพกระบวนการผลิต 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องมือ 
Operational Risk Management (ORM) การประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในผ่านเครื่องมือ 
Control Self-Assessment (CSA) เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
ยังได้ติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกที่
สําคัญ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ผ่าน
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) 
และมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
หรือ Sensitivity Analysis และเครื่องมือการทดสอบ 
ความทนทานต่อภาวะวิกฤต หรือ Stress Testing เพ่ือ
ประเมินผลกระทบและกําหนดมาตรการรับมือเชิงรุก 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ มุ่งเนน้การเสรมิสรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนผ่านองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกํากับดูแล 
2) ภาวะผู้นํา 3) โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 4) เทคนคิการ
บริหารความเสี่ยง 5) การสื่อสาร และ 6) การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านการกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบ 
การบรหิารความเสีย่ง โดยมีโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง
ที่ครอบคลุมในทุกระดับ และมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และ 
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงาน เพ่ือให้ทุกคนตระหนักและมีการพิจารณาเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหรือกระบวนการทํางาน

ปกติ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง 
ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะความเสีย่ง และกําหนดใหมี้การตดิตาม 
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการสื่อสาร
ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรือ่งการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่งผา่นผูบ้รหิารระดับสงู 
จดหมายข่าว (Newsletter) การอบรมต่างๆ เป็นประจํา
 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมท้ังด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Governance), การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
(Risk Management and Internal Control) และ การ
กาํกบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
(Compliance) หรือ GRC เช่น หลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental of 
Enterprise Risk Management) และข้ันประยุกต์ (Intermediate 
of Enterprise Risk Management) หลักสูตรการบริหาร 
ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management) 
เป็นต้น รวมทั้งการอัพเดทสถานการณ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และประเด็นความเสี่ยงใหม่โดย 
ผู้เช่ียวชาญจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้เก่ียวข้อง
ในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการระบุปัจจัยเส่ียง
ประเมิน และกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดําเนินงานด้านบูรณาการ 
GRC (Integrated GRC) ไปยงับรษิทัในกลุ่มเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ 
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร สื่อสารผ่าน
จดหมายข่าวไปยังพนักงาน และการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์  
(e-Learning) 

ปัจจัยคว�มเสี่ยง (RISK FACTORS)

จากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ 
ได้ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม คู่แขง่ และอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
จึงได้กําหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความเสี่ยงใหม่สามารถสรุปเป็น
ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
(Operational and Safety Risk)
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาผลประกอบการ 
ให้อยู่ในระดับดีอย่างสม่ําเสมอ ดังนั้น 
การบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยง
ด้านปฏิบัตกิารและความปลอดภัย เพ่ือ 
รกัษาความตอ่เนือ่งและความปลอดภัย 
ในการผลิต จึงเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ 
ให้ความสําคัญตลอดมา บริษัทฯ นํา
ระบบบรหิารจัดการ GC Management 
System (GCMS) และระบบการบรหิาร
จัดการด้านความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิต (Process Safety Management: 
PSM) มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดย
มุ่งม่ันพัฒนาใหร้ะบบ PSM อยูใ่นระดับ
สากล (World Class PSM) 

บริษัทฯ ดําเนินมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยในการผลิตมา 
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
•      รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญในกลุม่ ปตท. ตรวจประเมินระบบบรหิารจัดการด้านปฏบิตักิาร 

(Operational Excellence Management System: OEMS) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ระบบยงัดํารงไวซ่ึ้งประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึยกระดับ 
มาตรฐานด้านเทคนิคและการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
เสถียรภาพในการผลิตให้อยู่ในระดับ 1st Quartile 

•      ร่วมกับท่ีปรึกษาจากภายนอก เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต (PSM) ให้อยู่ในระดับสากล ซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 
2560-2565 โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นแบบ
อย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัย และต่อยอดไปสู่การเพ่ิม
ศักยภาพและความตระหนักของพนักงานในระดับปฏิบัติการ

•    ปลกูฝงัทศันคตทิีดี่ด้านความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่งด้วยวฒันธรรม B-CAREs 
และเน้นยกระดับการมีวินัยในการปฏิบัติการ (Operational Discipline)

•  นําเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เช่น Sensor และ Advanced Analytic Tool มา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น Equipment Foresight ที่มีระบบแจ้งเตือนหากมีแนวโน้มที่อุปกรณ์จะ
เกิดความผิดปกติ Asset Performance Management ที่มีระบบนําข้อมูล 
การซ่อมบํารุงมาวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถกําหนดกลยุทธ์การบํารุงรักษาที่
เหมาะสม เป็นต้น

•  กําหนดให้มีพนักงานในระดับ Specialist ตรวจติดตามความผิดปกติต่างๆ 
แบบ Online ผ่านระบบ เช่น Wireless Sensor for Online Condition 
Monitoring, Online Corrosion Monitoring และให้คําปรึกษากับหน่วยงาน
ซ่อมบํารุงในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติหน้างานผ่าน Remote Advisory เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิด Unplanned Downtime 

• ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการของ Supplier ระบบ 
สาธารณูปการ เพื่อให้มั่นใจว่า Supplier มีการดูแล รักษา ซ่อมบํารุงอุปกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้การเดินเครื่องของโรงงานมีเสถียรภาพที่ดีมากขึ้น 

•  สรา้งผูเ้ชีย่วชาญ และพัฒนาบคุลากรภายในบรษิทัฯ จากความรูค้วามสามารถที่
พัฒนารว่มกบัทมีทีป่รกึษา และสง่เสรมิการจดัการองค์ความรูร้ะหวา่งหนว่ยงาน 
เพ่ือนํามาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาหรือองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับทุกหน่วย
ธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม 

•  นําระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001/ 
OHSAS 18001 ระบบบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ISO 22301 (Business 
Continuity Management System: BCMS) และระบบการจัดการข้อมูล
อุบัติการณ์ (Incident Management System: IMS) มาใช้บริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือลดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูให้น้อยลง โดย
บริษัทฯ กําหนดให้มีการซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นประจํา 

• บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยต่างๆ ที่จําเป็น เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากเหตุการณ์ไม่คาดคิด



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

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
(Price Volatility Risk)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทําให้เศรษฐกิจโลก
ถดถอย ส่งผลกระทบกับปริมาณความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออก 
น้ํามันและชาติพันธมิตร (OPEC+) 
จะร่วมมือกันลดกําลังการผลิตเพ่ือลด
อุปทานสว่นเกนิของน้าํมันดิบและรกัษา
เสถียรภาพของราคา แต่ผลกระทบ 
จากอุปสงค์ที่ยังไม่ฟ้ืนตัวทําให้ราคา
และส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์
ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมีความ
ผันผวนสูง และส่งผลกระทบต่อ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ 

บรษิทัฯ ดําเนนิมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ
และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ดังนี้
• ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด 

เพ่ือทบทวนแผนการผลิตและแผนการขายตลอด Value Chain ให้มี 
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนและเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การปรับโหมดการผลิต รวมถึงปรับ Product Portfolio และ
สัดส่วนการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปลายทาง เป็นต้น

•   พิจารณาจัดซ้ือวตัถดิุบรวมถงึเง่ือนไขสญัญาตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ตลาด รวมถงึมีการประชมุตดิตามสถานการณก์ารซือ้วตัถดิุบ ปรมิาณการผลิต 
และแผนการผลิตกับ ปตท. อย่างใกล้ชิด

• บริหารความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา รวมถึงการจัดเก็บน้ํามันดิบ 
(Inventory Hedging) โดยใชต้ราสารอนพัุนธแ์ละ/หรอืทาํสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ 
ตามนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด ภายใต้ 
การดูแลและติดตามของคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM) 
อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการขาย
และการตลาด
(Sale & Marketing Risk)
 การรักษารายได้ให้สม่ําเสมออย่าง 
ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย ห นึ่ ง ที่ มี  
ความสําคัญต่อผลประกอบการของ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ 
ตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความไม่สมดุลของอุปสงค์และ 
อุปทานปัจจัยด้านสงครามการค้า 
(Trade War) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 
การเมือง (Geopolitics) การแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19 การเกดิแนวโนม้ใหม่ 
(New Normal Trend) ที่ส่งผลต่อ
การ เป ลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภคไปสูค่วามตอ้งการผลติภัณฑท์ี่
มีความหลากหลาย ตอบสนองวิถีชีวิต
ของผู้บริโภค ความต้องการรูปแบบ 
บริการขายทีอ่าํนวยความสะดวกสบาย 
เป็นต้น

บริษัทฯ ดําเนินมาตรการด้านการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
•  ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถปรับการผลิตและ 

การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง 
• กระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (Diversify 

Product Portfolio) และกําหนดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้
เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง (Sales Portfolio) 

• ขยายฐานตลาดเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้แก่ CLMV และ 
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างความม่ันคงในด้านการจําหน่ายใน 
ระยะยาว ควบคู่ไปกับการปรับปริมาณการขายไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพื่อสร้างผลกําไรสูงสุดของกลุ่มธุรกิจ

•   สรา้งความรว่มมือกบัพันธมิตรในการพัฒนาผลติภัณฑ ์ควบคู่ไปกบัการพัฒนา 
ตลาดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสร้างความต้องการซื้อกับลูกค้าใหม่ (Acquire 
New Customer) ที่สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความแตกต่างด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือตอบสนองคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้ของลูกค้าปลายทาง 
และผู้บริโภค (End-use Market) ผ่าน Customer Solution Center  

•  พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการขายและการตลาด (End to End Sale and 
Marketing Process) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรม 
ผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบช่องทางการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
(Pandamic COVID-19  Risk)
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 นอกจากผลกระทบ
ต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ว 
ยังเป็นความเสี่ยงต่อพนักงานที่อาจจะ
เกิดการติดเชื้อ และอาจส่งผลให้ต้อง
หยดุกจิกรรมสาํคัญ เชน่ การเดินเครือ่ง
ผลิต ทําให้การดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก 
เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญ 
ในการกําหนดมาตรการเชิงป้องกัน 
ความเส่ียงจากการติดเช้ืออย่างเข้มงวด 
รวมถึงกําหนดและใช้แผนการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนิน 
ธรุกจิเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่งลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน ให้เหลือ
น้อยที่สุด

บริษัทฯ ดําเนินมาตรการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ดังนี้

มาตรการด้านความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ
•   ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) กําหนดโครงสร้างทีมปฏิบัติงาน 

ตามแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (BCP) และจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศท่ี
เกีย่วขอ้ง รวมถงึกํากบัดูแลและกําหนดมาตรการป้องกนัจากการระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกัน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

• กําหนดมาตรการ Lock Up สําหรับพนักงานในกระบวนการผลิต
•   แบ่งกลุ่มพนักงานที่ทํางานสํานักงาน และจัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทํางานจากที่บ้าน 

(Work from Home) โดยบริษัทฯ มีการเตรียมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนบัสนนุการทาํงาน ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมมาตรการป้องกนัด้าน Cybersecurity

• กําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับอาคารและพ้ืนที่กระบวนการผลิตที่มีความสําคัญต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มาตรการสําหรับอาคารสํานักงาน มาตรการสําหรับพ้ืนที่ที่
มีการใช้งานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

•  กาํหนดแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) 
และมีการซักซอ้มแผน BCP ในกลุ่มธรุกจิหรอืกระบวนการดําเนนิงานทีมี่ความสําคัญ 
รวมทัง้นาํผลการฝกึซ้อมมาแกไ้ขและปรบัปรงุ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่สามารถรบัมือได้อยา่ง
ถูกต้องกรณีเกิดเหตุการณ์จริง

มาตรการด้านการดูแลพนักงาน
• สนบัสนนุอุปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นใหพ้นกังานทัง้ GC Group ได้แก ่หนา้กากอนามัย 

ปรอทวัดไข้ และสเปรย์แอลกอฮอล์สําหรับพนักงานทุกคน 
• จัดใหมี้การทาํงานจากทีบ่า้น (Work from Home) ใหม้ากทีส่ดุ และกาํหนดใหป้ฏบิตัิ

ตามแนวทางป้องกนัการตดิเชือ้อยา่งเครง่ครดัสําหรบัพนกังานทีมี่ความจําเป็นตอ้ง
เข้าทํางานในสถานปฏิบัติงาน โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดไข้ ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing)

• นาํระบบดิจิทลัมาใชใ้นการรายงาน การตดิตามสขุภาพ และการเดินทางของพนกังาน 
เพ่ือใหก้ารคัดกรอง เฝา้ระวงั ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว

•  มีมาตรการติดตามและบริหารจัดการพนักงานโดยแบ่งตามระดับและโอกาสของ 
การสัมผัส มีการจัดเตรียมบุคลากร พร้อมอุปกรณ์สําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ 
อย่างพร้อมเพรียง สามารถเข้าบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 

•  สื่อสารนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งแนวปฏิบัติสําคัญต่างๆ เพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• มีการคัดกรองและกําหนดมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 สาํหรบับคุคลผูม้าตดิตอ่กบับรษิทัฯ เชน่ ลกูค้า ผูร้บัเหมา รวมทัง้ 
มีมาตรการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริษัทฯ เป็นต้น

มาตรการด้านการสนับสนุนสังคม
•  GC Group รว่มกบัพันธมิตรใชว้กิฤตเป็นโอกาสในการสนบัสนนุสงัคมเพ่ือกา้วผา่น

วกิฤตดังกล่าว ด้วยการบรจิาคสมทบทนุ ดําเนนิโครงการรว่มกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของบริษัทฯ ตามแนวทาง Chemistry for Better Living

•  ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือหารือกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือนํามา 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดโครงการ
ตา่งๆ เชน่ การสรา้งโมเดลตน้แบบ “สง่พลาสตกิกลับบา้น” เพ่ือชว่ยลดขยะพลาสตกิ
ในช่วงโควิด-19 เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยแล้ง
(Water Crisis)
ในปี 2563 สถานการณ์ภัยแล้งมี 
แนวโนม้รนุแรงขึน้เนือ่งจากปรมิาณน้าํ
ตน้ทุนในปี 2563 อยูใ่นเกณฑต์่าํ ซึง่เป็น
ผลมาจากภาวะฝนตกน้อยในปี 2562 
ทีผ่า่นมา ทาํใหมี้ความเสีย่งทีป่รมิาณน้าํ 
อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้า 
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง 
ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ําใน
กระบวนการผลิตอาจส่งผลให้เกิด 
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตได้ 
หรืออาจส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุน 
การผลติทีส่งูขึน้ จากตน้ทนุการจัดหาน้าํ 
ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีปริมาณน้ํา
เพียงพอรองรบัการเดินเครือ่งการผลติ 
รวมถึงโครงการต่างๆ ในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้ 

มาตรการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ
•  กาํหนดโครงสรา้งทมีปฏบิตังิานตามแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (BCP)  โดย

จัดตัง้คณะทํางานเตรยีมความพรอ้มรบัมือภัยแลง้ เพ่ือกําหนดมาตรการบรหิาร
จัดการน้ําทั้งภายในและภายนอก รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด 
และจัดตั้งคณะทํางานบริหาร Supply Chain ในสภาวะภัยแล้งเพ่ือกําหนด
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งบริหารจัดการ Supply Chain  
ครอบคลมุด้านวถัตดิุบ ไฟฟ้า ไอน้าํ และสาธารณปูการอ่ืนๆ ตลอดจนรายงาน
การดําเนินงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ 

•  บรหิารจัดการน้าํ (Water Management) ภายในกลุม่บรษิทัฯ อยา่งเป็นรปูธรรม 
ได้แก ่จดัทําแผนการใชน้้าํในโรงงานแตล่ะสาขา จดัทําแผนการลดการใชน้้าํของ
โรงงานแต่ละสาขาด้วยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) จัดหา
แหล่งน้าํจากภายนอกเพ่ิมเตมิ การเตรยีมระบบทอ่เพ่ือผนัน้าํจากบอ่น้าํภายใน 
บริษัทฯ การเพ่ิมกําลังการผลิตระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบ
บาํบดัน้าํเสยีใหส้ามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Waste Water Reverse Osmosis: 
WWRO) และการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล (Sea Water 
Reverse Osmosis: SWRO) เป็นต้น 

•   จัดหาแหล่งน้ําสํารองเพิ่มเติมจากภายนอก
 
ด้วยมาตรการบริหารจัดการน้ําต่างๆ ภายใน บริษัทฯ สามารถลดการพ่ึงพาน้ํา
จากภายนอกได้กว่าร้อยละ 30

มาตรการบริหารจัดการภายนอกบริษัทฯ
•  ติดตามและวิเคราะห์ระดบัน้ําในพืน้ที่จงัหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือประเมินสถานการณ์และความเส่ียงด้านทรัพยากรนํ้าท่ีอาจเกิดข้ึนได้
•  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําและ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ําระยอง (Rayong War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ํา 
แลกเปล่ียนข้อมูล หารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน รวมถึงติดตาม 
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 

•    ตดิตามเฝา้ระวงัปรมิาณน้าํและคุณภาพน้าํใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนดและไม่สง่ผล 
ต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน

•    รว่มกบัภาครฐัและเอกชนผลักดันมาตรการป้องกนัและรบัมือภัยแลง้ โครงการ 
 บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งนํ้าผ่านคณะทํางานบริหารจัดการนํ้าภาคตะวันออก

มาตรการบริหารจัดการน้ําระยะยาว
นอกจากการดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการน้ําทั้งภายในและภายนอก 
ดังกลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ได้กําหนดมาตรการบรหิารจัดการน้าํในระยะยาว เพ่ือ
ใหก้ารบรหิารจดัการน้าํของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ ยัง่ยนื และเตรยีม
ความพร้อมรองรับภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น 
•  การติดตั้งระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถ 

นํากลับมาใช้ใหม่ (Waste Water Reverse Osmosis: WWRO) สําหรับ
โรงงานต่างๆ เพิ่มเติม

•    ศกึษาการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชป้ระโยชน ์เชน่ การศกึษาระบบลดการปลอ่ย 
น้ําเสีย (Zero Liquid Discharge: ZLD) การศึกษาระบบลดการสูญเสียน้ําใน
หอหล่อเย็น เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการคู่สัญญา คู่ค้า
(Counterparty Risk)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทําให้เศรษฐกิจโลก
ถดถอย และเริม่มีสญัญาณเชงิลบทีอ่าจ
เกิดวิกฤตทางการเงิน เช่น มีหน้ีเสีย (NPL) 
เพ่ิมมากขึน้ บรษิทัขนาดใหญ่ทัง้ภายใน
และต่างประเทศประกาศล้มละลาย
หรือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
และหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ 
ต่อไปอาจจะส่งผลทําให้ลูกค้า คู่ค้า 
และคู่สญัญาทีบ่รษิทัฯ มีการทาํธรุกรรม
ด้วย (Counterparty) เกิดภาวะขาด
สภาพคลอ่งทางการเงิน และอาจสง่ผล 
ต่อความสามารถในการชําระหนี้และ
การสง่มอบสนิค้า บรษิทัฯ จงึได้กําหนด
มาตรการบรหิารจัดการความเสีย่งด้าน  
Counterparty Risk เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ควบคู่ไป
กับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
คู่ค้าตลอดสายโซ่อุปทานครอบคลุม
ทั้งลูกค้า (Customer) สถาบันการเงิน 
(Financial Institute, Bank) และผูข้าย 
(Supplier, Vendor)

บรษิทัฯ ได้ดําเนนิมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบด้าน Counterparty Risk ดังนี้
•  เพ่ิมความถี่ในการติดตามความน่าเชื่อถือของสถานะทางการเงินของคู่ค้า 

ผ่านการจัดอันดับของ Credit Rating Agency รายปีและดัชนี Credit Swap 
Default (CDS Index) รายวัน เพ่ิมความถี่ในการวิเคราะห์และทบทวน 
การประเมินอันดับความเสีย่งของคู่ค้าตามนโยบายและหลักเกณฑข์องบรษิทัฯ 
รวมทัง้ทบทวนเง่ือนไขการจ่ายเงินใหก้บัคู่ค้าปัจจุบนัเม่ือได้รบัการรอ้งขอ เพ่ือให ้
คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงิน

•  พิจารณาความเหมาะสมในการทาํประกนัภัยสนิเชือ่ทางการค้า  (Trade Credit 
Insurance) เพิ่มเติม รวมทั้งติดตามการชําระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

•  พิจารณาปิดสถานะสญัญา (Unwind) สําหรบัสญัญาประกนัความเสีย่งด้านราคา 
ผลติภัณฑ ์(Commodity Hedging) ในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม  เม่ือพบวา่คู่สญัญา
มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น 

•  ทบทวนระยะเวลาการสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าจากคู่ค้า (Lead Time) เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการผลิต การซ่อมบํารุง การจัดหาอุปกรณ์ และการสั่งซ้ือ 
 ล่วงหน้า 

•   ติดตามการส่งมอบสินค้าจากคู่ค้าอย่างใกล้ชิด
•  ดําเนินการสั่งซ้ือสินค้าจากคู่ค้าหลายรายหรือจากหลายประเทศเพ่ือเป็น 

การกระจายความเสี่ยง รวมทั้งรักษาจํานวนคูค่า้ในกลุ่มสินคา้ที่มีความสําคญั
กับการผลิต เช่น สารเคมี และสารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งสําคัญในการไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กร จากการที่ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้ 
ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จึงได้บริหารปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน 
(Investment Risk)
 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขัน สร้าง 
ความเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจใน
ระยะยาว การบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ 
ให้ความสําคัญ ทั้งในด้านการจัดหา
เงินลงทุน การคัดเลือกเทคโนโลยี 
การบริหารทรัพยากร รวมถึงประเด็น
ความยั่งยืนต่างๆ

จากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีตกตํ่าท่ัวโลก 
ซ่ึงมาจากผลของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ ราคา และส่วนต่าง 
ราคาของผลิตภัณฑ์ลดตํ่าลง ประกอบกับ 
ปัจจัยด้านราคาน้ํามันดิบที่ลดต่ําลง 
จากสงครามราคาน้ํามัน (Oil Price 
War) สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการปี 
2563 อยา่งมีนยัสาํคัญ รวมถงึการเกดิ
แนวโน้มใหม่ (New Normal Trend) 
ของโลก ทําให้การลงทุนของบริษัทฯ 
หลังปี 2563 มีความท้าทาย ทั้งใน
เรื่องการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาระดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit 
Rating)

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน ดังนี้
•  พิจารณาการจัดสรรการลงทุน (Project Prioritization) โดยพิจารณาแนวทาง

การลงทุนที่สามารถสร้างผลประกอบการที่จะนํากลับมาเปน็เงนิทุนได้ในระยะ
เวลาอันสั้น สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ

•  พิจารณาแนวทางการเพ่ิมความสามารถการลงทุน (Investment Capacity) 
 ควบคู่ไปกับการรักษาระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) สภาพคล่อง และ
วินัยทางการเงินตามนโยบายด้านการเงินของบริษัทฯ 

•  มีกระบวนการพิจารณาการลงทนุตามขัน้ตอนอยา่งรอบคอบและรดักมุ (Stage 
Gate) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาโอกาสในการลงทุน (Opportunity 
Seeking) จนถงึการขออนมัุตกิารลงทนุตามกระบวนการกาํกบัดูแลการลงทนุ
ของบรษิทัฯ (Corporate Investment Management: CIM) ผา่นคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลการลงทนุ สาํหรบัโครงการลงทนุสาํคัญขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้งินลงทนุสงู 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรว่มพิจารณาใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ 
ความเพียงพอของการประเมินความเสีย่ง และมาตรการจดัการความเสีย่ง เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการลงทุน

•  ตดิตามความก้าวหนา้โครงการอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่โครงการลงทนุ
ของบริษัทฯ สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้

•  ตดิตามและประเมินผลโครงการทีดํ่าเนนิการแล้วเสรจ็ (Look Back Analysis) 
เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิม
โอกาสในความสําเร็จสําหรับการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต

•    พิจารณาประเด็นด้านความยัง่ยนื (Sustainability) ได้แก ่มุมมองด้านเทคโนโลย ี
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการพิจารณาการลงทุน
ด้วย

•  แสวงหาโอกาสการลงทนุในธรุกิจทีมี่อัตราการเจรญิเตบิโตและยัง่ยนืในระยะยาว 
สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีผ่านการลงทุนในรูปแบบที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน
(Competitiveness Risk)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ มีความ
ผนัผวนสงู การเขา้มาของผูเ้ล่นรายใหม่ 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ต ล า ดที่ สู ง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
การเกิดแนวโน้มใหม่  (New Normal Trend) 
รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
เป็นต้น บริษัทฯ ต้องเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง
และมีความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และสามารถดํา เนินธุ รกิจภายใต้
ความท้าทายและความผันผวนของ
สถานการณจ์ากปัจจัยภายนอกได้อยา่ง
ยั่งยืน

บริษัทฯ ดําเนินมาตรการเพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขัน 
ดังนี้
•  บรหิารจัดการด้านวตัถดิุบ ปรบัปรงุหนว่ยผลติและโครงสรา้งพ้ืนฐานใหมี้ความ

ยดืหยุน่ในการใชว้ตัถดิุบ (Feedstock Flexibility) ใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์
ตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

•  นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
การดําเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่ม

•  สรา้งมูลค่าเพ่ิมผา่นการบรหิารจัดการแบบองค์รวม (Integration) ตลอดหว่งโซ่ 
อุปทาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยง (Synergy) ระหว่างโรงงานต่างๆ 
ภายในกลุ่มบริษัทฯ และภายในกลุ่ม ปตท. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน

• มุ่งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายกับกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเคมีขัน้ตน้ (Integrated Chain) ในการนําวตัถดิุบมาใชต้อ่ยอดผลติภัณฑ์
ใหเ้กดิมูลค่าสงูสดุ เพ่ือใหบ้รษิทัฯ มีผลิตภัณฑท์ีห่ลากหลาย สามารถแขง่ขนัได้
ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม
ปลายทางที่กําลังเติบโต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวไป
ยังธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (High Value Product: HVP)

•  ปรับ Product Portfolio สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า
สงูขึน้ (High Value Product: HVP) โดยมุ่งเนน้การสรา้งสรรค์ผลติภัณฑ์ เพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลูกค้าและตลาดอยา่งทนัทว่งท ีเนน้การตลาด
เพื่อเข้าให้ถึงลูกค้าปลายทาง (End Users) มากขึ้น

• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการแสวงหาโอกาส 
ในธุรกิจใหม่หรือในต่างประเทศ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในระดบัสูง หรือมีความโดดเด่น 
ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนํามาต่อยอดหรือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบัน
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ปัจจัยความเสี่ยงในการเตรียม
ความพร้อมรองรับกฎระเบียบ 
มาตรฐาน และเป้าหมายความยั่งยืน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change Adaption)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ปัญหาโลกร้อน (Climate Change) 
เป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีสํ่าคัญเป็น 
อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งที่ผ่านมา
มาตรการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก
ไม่ให้เพิ่มมากไปกว่า 2 องศาเซลเซียส
เม่ือเทยีบกบัระดับกอ่นยคุอุตสาหกรรม
ยังไม่ประสบความสําเร็จ เป็นผลทําให้
เกดิความเสีย่งตา่งๆ ทีท่วคีวามรนุแรง
เพ่ิมขึน้ตามมา ทัง้ทางตรง เชน่ ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น 
และทางอ้อม เช่น การกําหนดกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดและมาตรฐานใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 
และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
บริษัทฯ จึงต้องกํ าหนดแนวทาง
การบริ ห า ร จัดการและรั บ มือต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทีอ่าจสง่ผลตอ่ตน้ทนุ
การผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
และความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต

บรษิทัฯ ดําเนนิมาตรการเพ่ือลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งตอ่เนือ่ง และขยาย
ผลการดําเนินงานสู่ห่วงโซ่คุณค่าในอนาคต ดังนี้
•  มีคณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื กลุ่มบรษิทัฯ (GC Group’s Sustainable  

Development Committee: SDC) ทําหน้าที่ผลักดัน ติดตาม ขับเคล่ือน
การดําเนินงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตาม
เป้าหมาย

•  กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุน
ในโครงการคาร์บอนต่ํา เพ่ือช่วยยกระดับการดําเนินงานด้านการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ 

• ดําเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพ่ิม 
ประสทิธภิาพกระบวนการผลิต การบรหิารจดัการพลังงาน การอนรุกัษพ์ลงังาน 
ตลอดจนพิจารณาการใชพ้ลงังานทดแทนและการลงทนุในโครงการคารบ์อนต่าํ 
ตามแผนงานที่กําหนดไว้

•  การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน นําแนวทาง Eco-Design ตามมาตรฐาน
สากลมาใช้ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

•  กําหนดกลยุทธ์ในการปรับสัดส่วนธุรกิจในอนาคตไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ํา โดย
เน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลายน้ํา (Downstream) และผลิตภัณฑ์ที่ให้
มลูคา่สูง (Performance Product) รวมถึงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่
ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ํา

• ติดตามผลการดําเนินงาน ทบทวนกลยุทธ์เป้าหมายการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงการดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎ
ระเบยีบ ขอ้บงัคับตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้นาํแนวทางการดาํเนนิงานด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากลมาประยกุตใ์ช ้เพ่ือรกัษาระดับ
การเป็นผู้นําด้าน Climate Change: CDP

• เข้าร่วมเป็นโรงงานนําร่องโครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการ 
กําหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงดําเนินการ 
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อประยุกต์ใช้กลไกการกําหนดราคาคาร์บอนที่
เหมาะสมภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing: ICP) เพื่อช่วยยกระดับ
การดําเนินงานด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ใน
อนาคต

• บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการดําเนินงานให้ครอบคลุมการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม (GHG Scope 3 Other Indirect 
Emissions) เพ่ือยกระดับการดําเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมสู่การเป็นผู้นําระดับโลก
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร
และโครงสร้างองค์กร
(People and Organization Risk)
จากสภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิทีมี่ความ
ไม่แนน่อนสงู และการเกดิแนวโนม้ใหม่ 
(New Normal Trend) ประกอบกับ
การแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรง 
เพ่ิมมากขึน้ การปรบัตวัขององค์กรและ
บคุลากรใหมี้ความยดืหยุน่ พรอ้มรบักบั
รูปแบบการทํางานหรือสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้ง
โอกาสใหม่ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น 
จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญ 
และมุ่งม่ันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กรและบุคลากร เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ธุรกิจปัจจุบันและตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจในอนาคตที่มีแผน
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและเตรียม 
ความพร้อมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านบุคลากร (People)
•  เตรยีมความพรอ้มในการสรา้งผูส้บืทอดตําแหนง่งานใหท้นัตอ่การเกษยีณอาย ุ

และเพื่อให้เพียงพอกับแผนการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
• สร้างระบบการเรียนรู้ (Learning and Developmemt Platform) ที่มุ่งเน้น 

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
•   ในระยะยาวได้วางแนวทางการดาํเนินการพฒันาระบบ L&D Platform โดยนํา 

Artificial Intelligent (AI) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่าน 
การวิเคราะห์ผลเพื่อต่อยอด และเชื่อมโยงเข้ากับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  มีแนวทางในการสรา้งบคุลากรกลุ่ม Talent ทีมี่ความรูค้วามสามารถสอดคลอ้ง
กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยการพัฒนาแบบมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ 
การแลกเปล่ียนการทํางานในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ

• กําหนดแผนเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร (People 
Transformation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านดิจิทัล 
รองรับรูปแบบการทํางานที่จะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ด้านองค์กร (Organization)
•     ปรบัปรงุกระบวนการทาํงานแบบ End-to-End (Lean & Process Improvement) 

เพื่อสร้างความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว มีความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการให้สอดคล้องกับธุรกิจ (Fit, Fast, Flexible & Effective) ซึ่ง 
ขับเคลื่อนผ่านโครงการ “FiT Project”

•   สง่เสรมิการทํางานรว่มกนัเป็นทมีระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทีมี่ความคลอ่งตวัสงู 
(Cross Function) เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร 

•   กําหนดการทาํงานเป็นรปูแบบ Work from Home (WFH) เพ่ือความปลอดภัย
และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 

•  กําหนดแผนดําเนินการต่อเนื่องในการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้พร้อมรองรับการทํางานภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ (Work Anywhere) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิด 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดค่าใช้จ่าย 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
•  มุ่งเน้นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม GC SPIRIT โดยแสดงออก

ตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (4 Core Behaviors) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การสรา้ง Sense of Urgency ใหก้บัพนกังานทกุระดับ เพ่ือผลกัดันใหพ้นกังาน
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

• สร้างวัฒนธรรมของการผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยเน้นความ 
ปลอดภัยของพนกังานเป็นอันดับแรก และสนบัสนนุใหส้ามารถทํางานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพผ่านรูปแบบการทํางานใหม่ๆ

•   มกีารสื่อสารที่ชัดเจน สม่าํเสมอ เข้าถึงพนักงานไดทุ้กกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ
•  ติดตามและสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะ และนําผลมาปรับปรุง

และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISK FACTORS) 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงปัจจัยทางธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมแต่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น หรือความเสี่ยงใหม่ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปล่ียนแปลงแนวโน้มและ 
ทิศทางใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้ทัน ก่อนที่จะ
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างธุรกิจจากเทรนด์โลกที่
กำาลังมาแรง (Change of Business 
Structure from Up Coming 
Accelerated Trend) 
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาใหห้ลายๆ 
เทรนด์โลกที่แต่เดิมเชื่อว่าจะใช้เวลา
อีกนานหลายปี มีแนวโน้มที่จะเข้ามา 
กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมเคมี
และรปูแบบการดําเนนิธรุกจิแบบเดิมๆ 
เร็วขึ้น ซ่ึงส่งผลให้การกําหนดกลยุทธ์
และทิศทางในอนาคตของบริษัทฯ 
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก
ปัจจัยต่างๆ มีความเกี่ยวโยงกัน ยาก
จะคาดเดา ไม่สามารถใชข้อ้มูลทีเ่กดิขึน้
ในอดีตได้ สามเทรนด์หลกัของโลกทีจ่ะ
ส่งผลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเคมี
อย่างมีนัยสําคัญในระยะ 3-5 ปี ได้แก่ 

1) เทรนด์ด้านความยั่งยืน
   (Sustainability) 
กระแสกดดันที่เพ่ิมมากขึ้นจากสังคม 
ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
อุตสาหกรรม เค มี ใน เ รื่ อ ง ปัญหา 
สิง่แวดล้อมท่ีรนุแรงขึน้ เชน่ การเพ่ิมขึน้ 
ของขยะจากการปรับตัวเข้าสู่ความปกติใหม่ 
หรอืชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึนจากปัญหา
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ นําไปสูแ่นวโนม้การประยกุต์
ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง
จริงจัง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเข้มงวดซึ่งจะ 
กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านปริมาณ 
ความต้องการพลาสติกและ เค มี
ผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ ที่ลดลง ด้าน
การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิตที่ต้อง 
ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะที่เป็น 
 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก กําหนดมาตรการ
เชิงกลยุทธ์ และทบทวนสม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนี้

มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability)
มุ่งเนน้การยกระดับความยัง่ยนืขององค์กร โดยนําประเด็นสาํคัญด้านความยัง่ยนื 
เข้ามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างสมดุลใน 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยดําเนินมาตรการ ดังนี้
•  นําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ใน 

การดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจรภายใต้กรอบ (1) Smart Operating 
(2) Responsible Caring และ (3) Loop Connecting มาอย่างต่อเนื่อง

• ขยายผลต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบในการดําเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ทีส่รา้งความเขม้แขง็รว่มกบัภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคมตลอดหว่งโซ ่
อุปทาน 

• ยกระดับการทํางานกับลูกค้า เพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจ และการสร้างโอกาส
ต่อยอดธุรกิจเพ่ิมเติมในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพลาสติกชีวภาพ 
กลุ่มพลาสติกรีไซเคิล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

•  มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้แทนของภาคเอกชนหรือประเทศไทยในการให้ข้อคิดเห็น 
เสนอแนวทาง หรือร่วมกําหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืนกับหน่วยงาน/ 
สถาบนัตา่งๆ ใหส้อดคล้องกบัการดําเนนิงานด้านความยัง่ยนืของภาคเอกชน 
และข้อกําหนดของประเทศ เพ่ือใช้ในการปรับ/กําหนดมาตรฐานแนวทาง 
การประเมินหรอื Benchmarking ด้านความยัง่ยนืทัง้ในระดับประเทศและโลก

• สร้างความตระหนักต่อผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
ปัญหาขยะพลาสตกิ และสรา้งแนวรว่มกบัภาครฐัและเอกชนในการแกไ้ขปัญหา
ทีเ่หมาะสมตามแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวยีนอยา่งตอ่เนือ่งผา่นโครงการตา่งๆ 
เชน่ 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 
และนํากลับสู่กระบวนการ Recycle และ Upcycle เพื่อหมุนเวียนนํากลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) SDG 13-Climate Action ตลอดจนกําหนด
เป้าหมายการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกครอบคลมุกา๊ซเรอืนกระจก
ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และจากการซื้อพลังงานจาก
ภายนอก โดยมุ่งเน้นการนําทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลต่างๆ 
การบริหารจัดการพลังงานและโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ รวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน และอยูร่ะหวา่งการขยายขอบเขตการดําเนนิงานใหค้รอบคลมุ 
เป้าหมายการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทางอ้อม (GHG Scope 3 

    Other Indirect Emissions)
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนําของโลก ในขณะ
เดียวกันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ในการเป็นผูนํ้าการดําเนนิธรุกจิ
ตามแนวทางความยั่งยืน ตอบโจทย์ 
ความต้องการของสังคม ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
2) เทรนด์ด้านโครงสร้างประชากร
    และความตึงเครียดทาง
    ภูมิรัฐศาสตร์
    (Demographics and
   Geopolitical Tensions) 
แนวโน้มประเด็นด้านโครงสร้างประชากร
และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศเข้ามามีบทบาทต่อทิศทาง 
เศรษฐกิจโลกเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับผล 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้แต่ละ
ประเทศลดการพ่ึงพาประเทศใดประเทศหน่ึง 
และดึง Supply Chain กลับมาทีป่ระเทศ
ตนเอง มีความเป็นชาตินิยมมากข้ึน 
(Deglobalization/Protectionism) 
และที่สําคัญคือมีการกําหนดมาตรฐาน
สินค้าของประเทศตนเอง รวมถึงกําหนด
มาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ เพื่อ 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ระหว่างประเทศและระหว่างซีกโลก 
ตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะจีน 
จะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
เคมีและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ในขณะ
ที่อินเดียจะเดินตามเส้นทางของจีน 
ทําให้อุตสาหกรรมเคมีต้องเผชิญกับ
มาตรฐานที่แตกต่างและข้อจํากัด
ทางเศรษฐกิจที่จะเพ่ิมมากขึ้นอย่างมี 
นัยสําคัญ

• กําหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานในระดับประเทศและสากล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้
อย่างเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการลด 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ําสําหรับการรักษา 
ระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคของชุมชน

มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านโครงสร้างประชากรและความตึงเครียดทาง 
ภูมิรัฐศาสตร์ (Demographics and Geopolitical Tensions)
มุ่งเน้นการกําหนดมาตรการที่สร้างความยืดหยุ่นและสร้างทางเลือก (Flexibility 
and Optionality) ในด้านตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนได้อย่าง
คล่องตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สร้างความมั่นคงทางด้านยอดขายและกําไร 
โดยดําเนินมาตรการ ดังนี้
• สร้างความม่ันคงระยะยาวด้านการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายฐาน 

การตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีนและอินเดีย ซึ่งเป็น 
ตลาดที่มีการเติบโตสูง และมีความต้องการนําเข้าผลิตภัณฑ์ (Net Importer) 

   โดยอาศัยจุดแข็งจากที่ตั้งของแหล่งผลิตและเครือข่ายของบริษัทฯ อาทิ 
สํานักงานขายและเครือข่ายการจัดส่งที่มีอยู่ในประเทศเป้าหมาย

• สร้างความคล่องตัวในการขาย (Sales Agility) สําหรับประเทศเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic Market) โดยบริษัทฯ วางแผนเพ่ิมสํานักงานขาย
ในประเทศจีนให้ครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าและรับรู้ถึงข้อมูลสถานการณ์ตลาดได้อย่างรวดเร็ว สําหรับประเทศ
อินเดีย บรษิทัฯ มีการบรูณาการองค์ความรู ้พัฒนาความสมัพันธก์บัหนว่ยงาน
รัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจในประเทศอินเดีย

•   วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดลกูค้าปลายทาง 
ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น (High Value Product: HVP) ผ่านการสร้างความ
ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (B2B Business Partner) 

• วางกลยุทธ์พัฒนาตลาด โดยมุ่งสร้างความต้องการซ้ือ (Demand) ในพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร์เป้าหมาย (Home Base & Strategic Countries) ผ่านการเจาะ
กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วในตลาด รวมทั้งสร้างความต้องการซ้ือ
เพื่อให้เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่

• ติดตามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าของ
ประเทศต่างๆ เพื่อกําหนดแนวทางในการรับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืวางแผนในการจดัสรรการขายในแตล่ะประเทศหรอื
ตลาดปลายทางให้เหมาะสม

3) เทรนด์ด้านความก้าวหน้าทาง
    เทคโนโลยีดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้น
         (Accelerated Digital Transformation) 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทีเ่รง่ตวัขึน้ และเขา้มากระทบอุตสาหกรรม
เคมีเรว็ขึน้ เชน่ ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial 
Intelligence: AI) ถูกนําเข้ามาใช้เพ่ือ 
ยกระดับศักยภาพการทํางาน การตัดสินใจ 
และลดต้นทุน สร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั เพ่ิมความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 
นําไปสู่กระบวนการอัตโนมัติเพ่ิมมากขึ้น 
และในที่สุดก็จะเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือ 
รูปแบบการทําธุรกิจแบบเดิมๆ ดังน้ัน บริษัทฯ 
จะต้องต่ืนตัวและติดตามพัฒนาการเหลา่นี้ 
ให้ทัน

มาตรการรับมือต่อแนวโน้มด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้น
(Accelerated Digital Transformation) 
มุ่งเน้นการนําเทคโนโยลีดิจิทัลเข้ามาเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
(Organization Transformation) เพ่ือให้ปรับตัวได้เร็วและอยู่รอดได้ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนโดย
•  นาํเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาปรบัปรงุประสทิธภิาพการดําเนนิงานใน 2 กลุ่ม ได้แก ่

 -  กลุ่มงาน Smart Operation ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อยด้าน Smart Plant 
เพ่ือยกระดับไปสู่การบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงทุกโรงงาน และ Smart 
Sales and Marketing เพ่ือให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 - กลุ่มงาน Smart Office ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อยด้าน Smart Work 
Process เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการทํางานด้านสนับสนุน 
ทั่วทั้งองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และ Smart Workplace 
เพ่ือพรอ้มรองรบัการทํางานภายใตส้ถานการณท์ีไ่ม่ปกต ิรองรบัการทํางาน 
Work Anywhere ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดค่าใช้จ่าย

•  ดาํเนนิการปรบัปรงุเทคโนโลยพ้ืีนฐาน เชน่ โครงสรา้งพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
ระบบข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และระบบ
ความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security) เป็นต้น

•  ดําเนินงานด้านการเพ่ิมศักยภาพและการสร้างวัฒนธรรมด้านดิจิทัลให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ 
การดำาเนินธุรกิจแบบเดิม
(Technology Disruption)
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลมี
แนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
การเกิดความปกติใหม่ (New Normal) 
หลังวกิฤตโควดิ-19 ยิง่เป็นตวัเรง่ใหบ้รษิทั 
ช้ันนําต่างๆ แสวงหาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(Emerging Technology) เข้ามาใช้เพ่ือ
เพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ
แตกต่างทางธุรกิจ หรือสร้างโอกาสทาง
ธรุกจิใหม่ๆ นอกจากนี ้ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีอาจจะเข้ามาเปล่ียนแปลงหรือ
ทดแทนรูปแบบการทําธุรกิจ กระบวนการ
ผลิต วธิกีารทาํงาน หรอืผลิตภัณฑแ์บบเดิม 
(Technology Disruption) ตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กระทบต่อ
บริษัทฯ ได้แก่
•    เทคโนโลยกีารนําน้าํมันดิบมาผลติเป็น 

ปิโตรเคมี (Crude Oil-to-Chemical: 
COTC) ทําให้ผู้ผลิตมีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะ
กระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านต้นทุนของบริษัทฯ

•   การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ี
      ทําใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าเขา้มาแทนทีร่ถยนต ์

ทีใ่ชน้้าํมันภายในปี 2570-2573 ทําให้
ความต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง 
และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเพ่ือมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเตรียมพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีความผันผวนสูง เพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการดําเนินงานดังต่อไปนี้
•    กําหนดแนวทางในการใช้ Corporate Venture Capital (CVC) เป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาโอกาสและเรยีนรูด้้านเทคโนโลยใีหม่ๆ (Emerging Technology) 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่และเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจ 
High Value Business (HVB) และช่วยส่งเสริมการเข้าถึงและเรียนรู้ 
เทคโนโลยีใหม่เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ 

•  สร้าง Market Intelligence สําหรับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ผ่าน
ทางบริษัทที่เข้าไปลงทุน และผ่านทางความร่วมมือด้านการศึกษาและทดลอง
ใช้เทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ  

•    ตดิตาม ศกึษาความเป็นไปได้ รวมถงึพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการนําเทคโนโลยี
มาใช้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ธุรกิจที่ต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
รักษาความสามารถในการแข่งขันได้

•  นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน รองรับ 
และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต (Organization 
Transformation) โดยกําหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) Digitization มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต (2) Digital 
Transformation of Function (DTF) เน้นการปรับเปล่ียนกระบวนการและ 
วิธีทํางานและการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) และ 
(3) Digital Transformation of Business (DTB) เน้นการสร้างให้เป็นโอกาส
ในการทําธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจเดิม

•     รว่มลงทนุกบัพันธมิตรทีมี่ความพรอ้มทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลิต 
เพ่ือให้การพัฒนาเข้าสู่ตลาดใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้เร็วขึ้น เช่น 
ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมปาวด์พลาสติกเพ่ือเข้าสู่ตลาด
ชิน้สว่นรถยนต ์รว่มกบัพันธมิตรทีมี่เทคโนโลยแีละตลาดพลาสตกิชวีภาพและ
พลาสตกิรไีซเคิล เพ่ือขยายตลาดผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และสรา้ง
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค เป็นต้น

•  แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB) โดยมุ่งเน้น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโต มีความสามารถในการทํากําไรใน
ระดับสูง และสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends

•  เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ Internet  
of Thing (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยี

            หุน่ยนต ์เทคโนโลย ี5G และ Blockchain 
การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูง และการพัฒนา

     ด้าน SMART Factory ในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี ทําให้กระบวนการผลิตและ

   การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว 
หากบริษทัฯ ไมส่ามารถนาํเทคโนโลยี
มาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเวลา

•  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต 
เช่น การพัฒนาวัสดุคอมโพสิต หรือ 
High Performance Materials 
การพัฒนาเทคโนโลย ี3D Printing เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือ 
คู่แข่ง เป็นต้น

•   เทคโนโลยี Mechanical Recycling และ
 Chemical Recycling มีความสําคัญ
 มากข้ึนต่อการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

เน่ืองจากแรงกดดันจากผู้บริโภคและ 
กฎระเบยีบด้านสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวด
มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยความเส่ียงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ 
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
(Cyber Threat & Data Security Risk)
 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล เพ่ือยก
ระดับความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างความยืดหยุ่นรองรับโลกธุรกิจที่มี
ความซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง 
ทาํใหมี้การนาํเทคโนโลยดิีจิทลั และการใช ้
Internet of Thing (IoT) ที่เพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน การประชุม 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การขยายช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การประยุกต์ 
ใช้หุ่นยนต์ การจัดเก็บและบริหารข้อมูล
บน Cloud หรือการใช้ AI ออกแบบและ
บรหิารระบบหว่งโซ่อุปทาน ในทางกลบักนั 
การโจมตีทางไซเบอร์ก็มีเทคนิคและรูป
แบบทีพั่ฒนาเพ่ิมมากขึน้เชน่กนั นอกจากนี ้
ยังอาศัยกระแสข่าวเด่นของโลกเป็นช่อง
ทางในการหลอกลวงทางไซเบอร์เพ่ิม 
มากขึน้ด้วย ซ่ึงอาจนําไปสูปั่จจัยความเสีย่ง 
ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat) 
ทั้งระบบการผลิตและโครงข่ายปฏิบัติงาน
ที่ต่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
โ ดยอ า จ ทํ า ใ ห้ ร ะ บบก า รผ ลิ ตห รื อ
ระบบปฏิบัติการหยุดชะงัก หรือเกิด 
การร่ัวไหลของข้อมูลสําคัญในการดําเนินงาน 
หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา คู่ค้า 
(Confidentiality and Pesonal Data 
Breach)

บรษิทัฯ เฝา้ระวงั กําหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์
อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการสําคัญ ดังนี้ 
•  จัดทําและประกาศข้อกําหนดบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายความม่ันคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

•  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น จัดตั้งศูนย์การบริหารความปลอดภัยของข้อมูลฝั่งกระบวนการผลิต 
(OT Security Operation) เป็นต้น

• ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ ทั้งในส่วนสํานักงานและระบบโรงงาน 
รวมทั้งทําการทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็นประจํา เพ่ือให้สามารถ
วางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี

•  ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบ
สารสนเทศเป็นประจํา เพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
ลดทอนความเสียหายของระบบสารสนเทศ 

•    จัดทาํระบบบริหารความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  และ
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

•      จัดทาํระบบยนืยนัตวัตนสองขัน้ตอนเม่ือตอ้งมีการเขา้ใชง้านในระบบงานทีส่าํคัญ 
(Multifactor Authentication)

•  สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามให้
ทันกับสถานการณ์และรูปแบบการโจมตีใหม่ที่มาพร้อมกับกระแสข่าวเด่น
ของโลก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพ่ิมมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่น 
การให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการโจมตี วิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

•  ทําการทดสอบการหลอกลวงทางไซเบอร์ (Phishing Test) เป็นประจํา 
เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความระมัดระวังการใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น

•    เพิ่มมาตรการด้าน Cybersecurity รองรับการทํางานจากที่บ้าน (Work from 
Home: WFH)

•  ติดตามมาตรการภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การประกาศใช้กฎหมาย กฎระเบียบดังกล่าว

• จัดตั้งคณะทํางาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือจัดทําแผนงาน แนวปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานที่เกี่ยวก้บข้อมูล 
สว่นบคุคลของกลุม่บรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล

•  จัดทําและประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การกํากับดูแล 
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความม่ันคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•     กําหนดโครงสร้างและผู้ทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัทฯ รวมถึงเตรียมการพิจารณาจัดหาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือครองตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่การดาํเนนิการตามมาตรการจัดการความเสีย่งขา้งตน้ จะชว่ยลดความเสีย่งตา่งๆ ลง และเพ่ิมโอกาสทางธรกุจิ 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และทําให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยของ 
ข้อมูล รวมท้ังกํากับดูแลให้มีการดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทฯ 
ไม่สามารถดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเสีย่งดังกลา่วได้ จะกระทบตอ่ความ 
ต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ 
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมถึงอาจเกิดคดี
ฟ้องร้องค่าเสียหายต่างๆ ต่อของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสําคัญ 

•   สือ่สาร จัดการฝกึอบรม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหพ้นกังานและผูแ้ทนบรษิทัฯ
ในกลุ่มเกี่ยวกับความสําคัญ และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามคู่มือ แนวปฏิบัติ และแผนงานที่กําหนด เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้

• กําหนดแผนในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล 
ทั่วทั้งองค์กร (Data Governance) เพ่ือให้เชื่อได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 
สมบรูณ ์ปลอดภัย ค้นหาง่าย และพรอ้มใชง้าน เพ่ือเตรยีมความพรอ้มองค์กร
สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


