
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณวิบูลย ชูชีพช�นกมล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สารจากผูบริหารองคกร

กลุมผลิตภัณฑโพลิเมอร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มุงมั่นที่จะยกระดับ 

มาตรฐานการบริหารจัดการองคกรใหเทียบเทาองคกรระดับโลก เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน และ 

พันธกิจในการสงมอบเม็ดพลาสติกเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสรางสมดุลระหวางการเติบโต 

ทางธุรกิจควบคูไปกับการใสใจ ดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอม องคกรจึงนําเกณฑรางวัล 

คณุภาพแหงชาต ิ(TQA) มาเปนกรอบในการบรหิารงานเพือ่ปรบัปรงุระบบการทาํงานใหสามารถ 

ตอบสนองตอความทาทายตางๆ เพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศ จากความมุงมั่นตั้งใจในการ 

ดําเนินงานอยางจริงจังจนไดรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operations (TQC

Operations) เปนส่ิงบงบอกถงึศักยภาพขององคกรทีม่ขีดีความสามารถในการแขงขนัทีด่สีามารถ 

ตอบสนองความตองการของลกูคาในดานคณุภาพ นวตักรรม และการบรกิาร ทีม่ปีระสิทธภิาพ 

ตลอดจนใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ดูแลผูมี 

สวนไดเสียอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
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กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร (Polymers Business Unit (POL-BU)) เปนกลุมธุรกิจหนึ่งของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) มีผลิตภัณฑหลัก 3 ชนิด ไดแก 
  1) เม็ดพลาสติกชนิด HDPE  
  2) เม็ดพลาสติกชนิด LLDPE 
  3) เม็ดพลาสติกชนิด LDPE

โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตตั้งแตป 2537 และไดขยายกําลังการผลิตจนในปจจุบันไดเพิ่มกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด LLDPE โรงงานใหม 
ทําให POL-BU มีกาํลงัการผลติทัง้สิน้ 1.95 ลานตันตอป โดยเขาสูตลาดในกลุม Packaging, Agriculture, Construction และ Automotive 
ภายใตแบรนด InnoPlus โดยจัดจําหนายสูตัวแทนจําหนายและผูแปรรูปผลิตภัณฑกวา 3,000 รายครอบคลุมกวา 100 ประเทศในทุก 
ภูมิภาคของโลก

 POL-BU มวิีสยัทศันเพือ่เปนผูนาํในการสงมอบเมด็พลาสตกิเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ ีโดยผลติภณัฑสามารถนาํไปขึน้รปูเปนผลติภณัฑ 
ประเภทตางๆ ที่ตอบโจทยการใชชีวิตสมัยใหมที่หลากหลาย อาทิ ความสวยงาม รูปแบบนําสมัย มีความเบาแตยังคงไวซึ่งความแข็งแรง 
และทนทาน อีกทั้งยังใสใจในกระบวนการผลิตใหมีความปลอดภัยและใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอม พรอมขับเคลื่อน ดวยสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ไดแก 
 1.) Product Innovation สมรรถนะหลักที่ทําใหเกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีคุณคา 
 2.) Operation Excellence สมรรถนะหลกัดานโรงงานทีท่าํใหเกดิผลติภณัฑทีม่คีณุภาพสม่ําเสมอ ใชพลังงานตํา่ ความสญูเสยีตํา่ 
 และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 3.) Marketing Excellence สมรรถนะหลักดานการตลาดและการดูแลลูกคา

ลักษณะองคกร
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 POL-BU มีความเชื่อวาระบบการบริหารจัดการที่ดีจะขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน และสรางสมดุลระหวางการเติบโต 
ทางธุรกิจควบคูไปกับการสรางความเปนอยูที่ดีข้ึน ใสใจ ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนั้น POL-BU จึงมุงม่ันพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการ ตั้งแตระบบพื้นฐานตางๆ เชน ISO การพัฒนาระดับตอมาเพื่อใหเกิด Operational Excellence เชน OEMS, Management of 
Change ตลอดจนพัฒนาระบบการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู เชน Product and Process Innovation System, KBS เปนตน 
และผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นในการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบการบริหาร 
มาตรฐานสากล โดยกรอบแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชในการดําเนินธุรกิจตั้งแตป 2556 เปนตนมาจนไดรับ รางวัล 
TQC เปนครั้งแรก ในป 2558 นอกจากนี้ยังไดขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรใหสอดรับกับการพัฒนาพนักงานภายใตพฤติกรรมหลัก                   
4 Core Behaviors ไดแก 
  1) กลาคิดกลาทําสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา 
  2) พัฒนาตนทํางานเปนทีม 
  3) ทํางานเชิงรุกสนองตอบความตองการของลูกคา  
  4) มุงปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

โดยมุงเนนการดําเนินงานที่สงเสริมการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามทามกลางสถานการณโลก 
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ไมวาจะเปนความไมแนนอนทางเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากการ 
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ รวมถงึพฤติกรรมผูบริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนสงัคมผูสูงอายทุีม่ากขึน้ POL-BU ไดตดิตามความกาวหนา 
การดาํเนนิงานอยางเปนระบบ พรอมทัง้ผูบรหิารไดมอบนโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นกลยทุธและแผนปฏบิตักิาร ตลาดจนบรหิารสถานการณตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การรักษาเสถียรภาพในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ดูแลตนทุนผลิตใหสอดคลองกับสภาวะ 
การตลาดอยางใกลชิด พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีมูลคาสูงเพื่อตอบสนองความตองการ Lifestyle ของผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีแผนขยาย 
การตลาดออกไปยังประเทศที่มีศักยภาพในตางประเทศ 

 สําหรับดานสิ่งแวดลอม POL-BU ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการใชวัตถุดิบ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดและลดมลพิษตอสังคมชุมชน ซึ่งทุกผลิตภัณฑของ POL-BU ไดรับการรับรอง Carbon Footprint อีกทั้งยังคง 
มุงมั่นพัฒนาการดําเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ควบคูไปกับการสรางคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน สังคม  
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนรวมกันสืบไป
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 ผูบริหารระดับสูงของ POL-BU ไดออกแบบและใชระบบการนําองคกร (Leadership System) เพื่อเปนเครื่องมือในการ 
ขับเคลื่อน องคกร ไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจที่ตองการประกอบดวย 
 0) Stakeholder Need Survey สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 1) Pathfinding ผูนําระดับสูงจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห ทบทวน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม โดยใหความ 
สําคัญที่สมดุลระหวางธุรกิจ สังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนตองเหมาะสมกับสถานการณของธุรกิจปจจุบัน และอนาคต 
 2) Team Aligning กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พรอมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน 
แลวถายทอดไปยังบุคลากรเปนลําดับขั้น ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ 
 3) Taking Action ผูนําระดับสูงกํากับดูแลใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่กําหนด   
 4) Gauging Performance ผูนําระดับสูงติดตาม วิเคราะห และตัดสินใจในการบริหารธุรกิจผานผลการดําเนินงานในที่ 
ประชุมตาม Agenda Based Meeting เปนประจํา 
 5) Committing to Improvement ผูนําระดับสูงกํากับใหมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการคัดเลือกและเผยแพร Best 
Practice ตลอดจนแสดงความมุงมั่นตอคานิยม GCSPIRIT ที่สามารถนําพา POL-BU บรรลุวิสัยทัศน โดยแสดงออกผาน 4  
พฤติกรรมหลักที่เรียกวา 4 Core Behaviors โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ใหพนักงานปฏิบัติตาม 
ยกยองชมเชยพนักงานที่มีพฤติกรรมโดดเดนตามพฤติกรรมหลักดังกลาวเพื่อเปนการสงเสริม และสรางความเชื่อมั่นตอคานิยมองคกร 
อยางตอเนื่อง

การนำองคกร

 กระบวนการวางแผนกลยุทธเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโดยรวม 
ขององคกร POL-BU ใหความสําคัญตอการกําหนดกลยุทธ โดยมุงนําขอมูลท่ีผานการวิเคราะหปจจัยตางๆ อยางครบถวน รอบคอบ 
และรอบดานมาใชเปนตัวกําหนดกลยุทธ โดยมุงเนนการสรางและรักษาความสามารถในการแขงขัน การเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน และ 
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตขององคกรในอนาคต ตลอดจนคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงแบบพลิกโฉม 
ความคลองตัวและความยืดหยุนของกระบวนการ เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีการ 
กําหนดทิศทางกลยุทธทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนมีการออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ขององคกรใหสอดรับกับกลยุทธ และเปาหมายทางธุรกิจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนองคกร อีกทั้งไดมีการถายทอด 
แผนกลยุทธอยางเปนลําดับขั้นทั่วทั้งองคกรเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแผนกลยุทธไดถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดย POL-BU ไดนํา 
ทิศทางกลยุทธมาเปนกรอบในการกําหนดแผนปฏิบัติการและมีการคาดการณ เปรียบเทียบ และติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กลยุทธ
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 POL-BU ใหความสําคัญกับการดําเนินการทางการตลาดและลูกคาอยางบูรณาการสอดคลองกับทิศทางองคกรและกลยุทธ โดย 
เริ่มจากการพัฒนากระบวนการรับฟงเสียงของลูกคาท้ังปจจุบันและอนาคตเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีครอบคลุมทุกกลุมลูกคาและสวนตลาดและ
จัดเก็บอยางเปนระบบผาน CRM พรอมอัพเดทและทบทวนขอมูลอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการออกแบบกระบวนการคนหาความพึงพอใจ 
และไมพึงพอใจของลูกคาอยางเปนระบบเพื่อหาปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันของลูกคา และนําขอมูลมาใชในกระบวนการพัฒนาตลาด 
ผลิตภัณฑ และการสนับสนุนลูกคา โดยการวิเคราะห เปรียบเทียบคูแขง และหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาดวยการระดมสมองผาน 
Workshop for Satisfaction Improvement เพ่ือนํามาปรับแผนกลยุทธใหตอบสนองความตองการ และใหเหนือกวาความคาดหวัง 
ของลูกคา มีการจัดตั้งทีมงานพัฒนาโครงการ และเขาพบลูกคาเปาหมายเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการรวมมือระหวางกัน เพ่ือให 
ไดมาซึ่งความตองการของลูกคา ตลอดจนพัฒนากระบวนการสรางความความสัมพันธกับลูกคาโดยบูรณาการจัดการความสัมพันธ และ 
สนับสนุนลูกคา (CRM Plan) เพื่อใหไดลูกคาใหมและเพิ่มสวนแบงตลาดไดมีการเขาพบกลุมลูกคาสําคัญ การจัดงานสัมมนางาน 
แสดงสินคาตางๆ ทั้งในและตางประเทศ อบรมเรื่องคุณสมบัติและการใชสินคา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มความรู 
และขีดความสามารถในการแขงขันของลูกคา ทําใหเกิดการยกระดับภาพลักษณตราสินคา ตลอดจนยกระดับความผูกพันกับลูกคาในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ ผูบริหารมีการเขาพบปะกับลูกคา รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจของลูกคาตลอดจนแผนกิจกรรม 
ทางการตลาดในทุกกิจกรรม เพื่อสงเสริมชองทางส่ือสารกับลูกคาท่ีหลากหลาย และตอบสนองความตองการท่ีเรงดวนของลูกคา ให 
เหมาะสมในแตละกลุมลูกคา

 POL-BU ไดกําหนดระบบวัดผลและการคัดเลือกขอมูลเชิงเปรียบเทียบใหครบถวนทั้ง 5 มุมมอง ไดแก ดานลูกคา สังคมชุมชน 
สิ่งแวดลอม ผูถือหุน และพนักงานโดยมีการเชื่อมโยงตัววัดผลในแตละระดับใหสอดคลองกันเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
ที่วางไว นอกจากนี้ POL-BU มีการพัฒนากระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ และเผยแพรใน Knowledge Based System (KBS) 
ทีเ่ช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลความรูตางๆ เปนหมวดหมูอยางเปนระบบ (Taxonomy) เพือ่ความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการใหพนักงาน 
เขาถึงขอมูล ตลอดจนมีการถายทอดความรูหลายชองทาง ตลอดจนตอยอดความรูเพื่อใหเกิดการประยุกตใช และเกิดเปนองคความรู 
ใหมทําให POL-BU เกิดโครงการใหมๆ ที่สรางมูลคามากมาย นอกจากนี้ POL-BU มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
อยางตอเนื่องเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศมีคุณภาพมีความแมนยํา ถูกตอง คงสภาพเชื่อถือได ตลอดจนมีแนวทางจัดการดาน 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศตามหลัก ISO 27001 อีกทั้งยังมีการเตรียมความพรอมในการใชขอมูลใหตรงตามความ 
ตองการของทุกกลุมและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ POL-BU ในการจัดทําแผนกลยุทธดาน IT เปนประจําทุกป และสามารถพรอมใช 
งานในสภาวะฉุกเฉินโดยมีการทําศูนยขอมูลสํารองเพ่ือเก็บขอมูลสารสนเทศหลักไวตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเรียกใชขอมูลไดทันที 
กรณีศูนยขอมูลหลักเสียหายซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

ลูกคา
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 POL-BU ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่วางไว โดยมีระบบการ 
ประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร นอกจากนี้ POL-BU ยังพัฒนารูปแบบ 
การทํางานและบริหารบุคลากรแบบบูรณาการการบริหารแบบโครงสรางและแบบทีมขามสายงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
สูงสุด การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีทั้งดานสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ทํางานองบุคลากรภายใต 
ระบบการจัดการ มอก./OHSAS 18001 และพัฒนาการจัดการสภาพแวดลอม นอกจากน้ี POL-BU ยังใหความสําคัญดานบริการ 
สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่ทัดเทียมกับกลุมบริษัทปโตรเคมี สําหรับการจัดการผลปฏิบัติงานของพนักงาน POL-BU ไดพัฒนา 
กระบวนการ Performance Management System (PMS) เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดีและสรางความผูกพันของบุคลากร 
และเพื่อใหพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร POL-BU ไดพัฒนาระบบการเรียนรูของพนักงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร 
ตลอดจนบริหารจัดการดานความกาวหนาในอาชีพการงานตามระบบ Career Management System เพื่อใหม่ันใจวาบุคลากรของ 
POL-BU มีความพรอมในการปฏิบัติงานที่สามารถนําองคกรใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดได

บุคลากร

 การเชื่อมโยงนวัตกรรมเขากับสมรรถนะหลัก การเติบโตดวยการพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต คุณภาพของ 
สินคาและบริการ รวมถึงสรางจุดยืนดวยความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนเพิ่มสวนแบงการตลาด เปนสิ่งสําคัญที่ POL-BU ไดพัฒนา 
กระบวนการ Product and Process Innovation System โดยมีการใชโอกาสเชิงกลยุทธ ในการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน 
การจัดสรรทรัพยากร พรอมทั้งพิจารณายุติโอกาสเชิงกลยุทธ เพื่อใหเกิดความคลองตัว และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค 
และสอดคลองกบัแผนกลยทุธในการพัฒนาธรุกจิ ใหรองรับการเตบิโตขององคกรกอใหเกดิความสามารถในการแขงขันอยางยัง่ยนืนอกจากน้ี 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติการเปนไปตามขอกําหนดและเชื่อมโยงกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ POL-BU ไดใชระบบ 
QSHEB Management System (QSHEB MS) เปนกระบวนการกํากับการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ อีกทั้ง POL-BU ไดมีการจัดการ 
หวงโซอุปทานผานการพัฒนากระบวนการ POL Supply Chain System เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารดานวัตถุดิบและผลิตภัณฑเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพ ปริมาณ ตรงตามเวลาการจัดสง และสอดคลองกับกฎหมายมาตรฐานการผลิต ตลอดจนเปนการ 
สงเสริมใหผูสงมอบและพันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปพรอมกับ POL-BU และใหความสําคัญดานความปลอดภัยโดยมีการกํากับดูแลอยาง 
ครอบคลุมเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีการปองกันอุบัติเหตุรายแรงตามระบบการ 
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (POL SHE MS) โดยไดรับการรับรอง TIS/OHSAS 18001, รางวัลสถาน 
ประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยอยางตอเนื่องต้ังแตป 2554 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประเภทการบริหารความปลอดภัยตั้งแต 
ป 2556 ตลอดจนมีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินตามระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301 มาประยุกตใชจัดทํา 
แผนรองรับ และฟนฟูธุรกิจกรณีเกิดภัยคุกคามที่อาจทําใหธุรกิจหยุดชะงัก และมีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกปทําให HDPE Plant 
เปนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ไดรับการรับรอง ISO 22301 

การปฏิบัติการ
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 ดานจรยิธรรมมีการดูแลกาํกบัอยางเขมงวดทําใหไมมีพนกังานถูกลงโทษจากการทําผิดจริยธรรม และไมมีขอรองเรียนดานสังคม 
ผลลัพธดานการลดขยะฝงกลบเปน 0 ตั้งแตป 2557 และไดการรับรอง Carbon footprint ในทุกผลิตภัณฑ ปริมาณการใชนํ้าลดลงทุกป 
และมีโครงการเพื่อสังคมเปนประจําทุกปทําใหผลสํารวจความพอใจของชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลลัพธดานการเงินและการตลาด รายได 
และปริมาณการขายสูงขึ้นตอเนื่องและมากกวาคูแขง อัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นและมากกวาคูแขง EBITDA Margin เพิ่มขึ้น และ 
มากกวาคูแขงและคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน สรุปผลลัพธตามสมรรถนะหลักขององคกร

 1. ดาน Operation Excellence: Plant Reliability และประสทิธผิลการใชพลงังานอยูในระดบั 1st Quartile ของ PTAI
 2. ดาน Marketing Excellence: สวนแบงดานการตลาดอันดับ 1 ในประเทศ ผลความพึงพอใจ และความผูกพัน 
 ของลูกคาเหนือวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม
 3. ดาน Product Innovation: คุณภาพของผลิตภัณฑในดานตางๆดีกวาคูแขง และความเร็วในการเขาสูตลาดของผลิตภัณฑ 
 ใหมๆ สูงกวาคามาตรฐานของ PTAI

 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการที่มุงเนนลูกคา เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน To be leading Plastic Material Provider for 
better living โดยการรับฟงเสยีงของลกูคาและนํามาพฒันาผลิตภณัฑสรางนวตักรรมทาํใหมผีลลพัธดานคุณสมบัตขิองผลิตภณัฑเหนือกวา 
คูแขงทุกผลิตภัณฑ ทั้งดานความแข็งแรง ความใส ความเหนียว เปนตน และมีการพัฒนาเกรดใหมๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากโครงการ 
ตางๆ ที่ไดพัฒนารวมกับลูกคา ผลลัพธดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ ดานผลิตภาพ สามารถเดินเครื่องตามกําลัง 
ผลิตไดตามเปาหมายและอยูในระดับ 1  Quartile ของ PTAI* มีการบริหารจัดการตนทุนที่ดีทําให Monomer & Co Monomer, Catalyst 
and Co Catalyst Efficiency อยูในระดับ 1 Quartile เชนกัน ดานพลังงานมีการปรับปรุงพัฒนาโครงการลดใชพลังงานอยาง 
ตอเนื่องทําใหทุกผลิตภัณฑมีแนวโนมการใชพลังงานลดลงเรื่อยมาตั้งแตป 2554 จนปจจุบันผลิตภัณฑ HDPE และ LLDPE ไดเขาสูระดับ                    
1 Quartile ผลลัพธการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ไดมีการนําระบบความบริหารตอเนื่องทางธุรกิจตาม ISO22301 มาใชทั่ว 
องคกรใหการดาํเนนิงานไปอยางตอเนือ่งไมหยดุชะงกัและมกีารซอมแผนฉกุเฉนิในทกุดานเปนประจาํ เพ่ือนาํมาปรบัปรงุใหมปีระสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ซึ่งผลคะแนนการประเมินเปนไปตามคาเปาหมายและดีข้ึนจากปท่ีผานมา ผลลัพธดานหวงโซอุปทาน มีการวัดผลดานคุณภาพ 
ปรมิาณการสงมอบ รวมถงึเวลาในการจดัสงวตัถดุบิการผลติใหไมกระทบกบัการผลิตและการขายทําใหทกุปม ี%Production Achievement 
และ %Sale Achievement เปนไปตามเปาหมาย และระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานดีขึ้น กวาปที่ผานมา 
ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ผลประเมินความพึงพอใจของลูกคาโดยรวมตั้งแตป 2555-2560 มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และ 
สูงกวาคูแขงเฉลีย่ของอตุสาหกรรม สําหรบัความไมพึงพอใจของลกูคาพบวาอยูในระดบัตํา่กวาคูแขง และคาเฉลีย่อตุสาหกรรม นอกจากน้ี 
ผลลัพธดานความผูกพันของลูกคาสูงขึ้นและเหนือกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอีกดวย

 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ระดับความผูกพันของพนักงานตอองคกรเพิ่มสูงขึ้นและสูงกวาคูเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
นอกจากนี้การสํารวจ Organization Health Index (OHI) อยูในระดับ 1 Quartile (Asia Benchmarking) ผลลัพธการนําองคกร และ 
การกํากับดูแลองคกร ผลสํารวจ OHI ดานการสื่อสารไปยังบุคลากรในดาน Vision และ Strategy เพิ่มขึ้น การสื่อสาร ไปยังลูกคาและ 
Business Partnerships และการกํากับดูแลองคกร และจริยธรรมของผูบริหารเพิ่มขึ้นเชนกัน สําหรับการกํากับดูแลองคกรอยางเครงครัด 
ทําใหไมพบความผิดปกติใดๆ ในทุกดาน ผลลัพธดานกฎหมายและขอบังคับท้ังการผลิต การขายและการขนสงเปนไปตามกฎหมาย 
ทําใหไดรับรางวัลตางๆ เชน รางวัลโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาว ดาวเขียว ธงขาวดาวทอง) รางวัล Green Industry Level5 
รางวัล CSR DIW Award และ PM Award อยางตอเนื่อง 

ผลลัพธ
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บริษัท  ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมแพล็กซ อาคาร เอ ชั้น 14-18 
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  02265 8400 โทรสาร 022658500
www.pttgcgroup.com 

กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร  บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
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