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กลุ ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์

ฟ ีนอล บริษัท พีทีทีโกลบอล 

เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

คุณไพศำล   สำรภี

ผู ้ช ่วยกรรมกำรผู ้ จัดกำรใหญ่ 

ก ลุ ่มธุร กิจผลิตภัณฑ ์ฟ ีนอล  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล (PHN-BU) บริษัท พีทีที

โกลบอลเคมิคอล จ�ำกัด(มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นใน

กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกำรน�ำ

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) มำใช้เป็นกรอบ

แนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

องค์กรกำรก�ำหนดว ิส ัยทัศน์ กลยุทธ์ กำรวำงแผน

ธุรกิจ กำรก�ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ำยทอด           

สู่พนักงำนทุกระดับ ให้สำมำรถน�ำไปปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง

ทั้งองค์กร มีกำรทบทวน ประเมินผล และปรับปรุง      

กำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที ่ด ีขึ ้น 

ตลอดจนสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล เพื ่อพัฒนำยกระด ับมำตรฐำนกำร

บริหำรจัดกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรดูแลใส่ ใจ 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ส่งผลให้

เกิดกำรตอบสนองกำรสร้ำงคุณค่ำและผลลัพธ์ ให้

กับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
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กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล (PHN-BU) เป็นกลุม่ธรุกจิภายใต้บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน): GC เพ่ือประกอบธรุกิจการผลิตและ

จดัจ�าหน่าย ผลติภัณฑ์ฟีนอลและอะซโีทน รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย เพ่ือสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง 

ผลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์ฟีนอลเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีถกูน�าไปใช้เป็นวตัถุดบิในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเนือ่งชนดิอ่ืน ๆ เช่น พลาสติกวิศวกรรม ซึง่มคีวาม

ต้องการในอตุสาหกรรมทีม่อีตัราการเตบิโตสูง เช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

เป็นต้น ฟีนอลเป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีซึง่ผลติจากวตัถดุบิเบนซนี และโพรพิลีนจาก GC    โดยฟีนอลเป็นสารต้ังต้นส�าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์

บสิฟีนอล เอ (Bisphenol A หรอื BPA) อะซโีทนเป็นผลติภณัฑ์ร่วมทีไ่ด้จากการผลิตฟีนอล ใช้เป็นตัวท�าละลายอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมเคมเีครือ่งส�าอาง หรอืใช้ในทางการแพทย์ นอกจากนีย้งัเป็นสารต้ังต้นในการผลิตบิสฟีนอล เอ ซึง่น�าไปใช้ในอุตสาหกรรม

พลาสตกิ สารเคลอืบ เป็นต้น บสิฟีนอล เอ เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้เป็นวัตถุดบิในการผลิตโพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC)  ซึง่เป็นพลาสตกิ

วศิวกรรมทีส่ามารถน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และ

อตุสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตอีพ็อกซี่ เรซิน (Epoxy Resin) ซึ่งน�ามาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต 

สารเคลอืบผวิวสัด ุอตุสาหกรรมสี ฯลฯ

ปัจจุบันทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์หลัก จ�าหน่ายให้กับลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยใช้ความสามารถด้านการผลิต คือ 

Operational Excellence ทีส่ามารถผลติได้อย่างต่อเนือ่งและจดัส่งผลิตภณัฑ์ได้ตามปริมาณตามความต้องการลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

และความผกูพนักบักลุม่ลกูค้า 

จ�านวนบคุลากร 230 คน  สถานทีป่ฏบิตังิาน คอื โรงงานระยองและส�านกังานกรุงเทพฯ ธรุกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีบคุลากรส่วนใหญ่มวุีฒกิาร

ศกึษาวศิวกรรมศาสตร์-ระดบั ปวส.สายช่างเทคนคิ โดยกลุม่พนกังานระดบับริหารการศกึษาขัน้ต�า่ระดบัปรญิญาตรี และอายงุานเฉล่ีย 9 ปี 

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงส� ำ คัญท่ี มีผลต ่อ วิ ธีกำรด�ำ เ นินงำน

ผู้น�าระดับสูงก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความสอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และด�าเนินการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จ โดยการให้

ความส�าคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการด�าเนินงาน มีการสื่อสาร ถ่ายทอดให้สามารถน�าไปปฏิบัติ

อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร มีการทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเน่ือง การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน เติบโตอย่างยั่งยืน

ในสภาวการณ์ที่ตลาดมีความผันผวน จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยด้านสงครามการค้า (Trade War) จึงมีนโยบาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าและสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้สามารถปรับการผลิต และการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์

ความผันผวนในปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้สามารถเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  

ควำมท ้ำทำยส� ำ คัญท่ีองค ์กรเผชิญ (ควำมท ้ ำทำยเ ชิงกลยุทธ ์ )
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PHN-BU ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ�าทุกปี เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้ตอบสนองความท้าทายและโอกาส

เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามกรอบเวลาการวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยการรวบรวมข้อมูลส�าคัญ

จากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้ปัจจัย

ที่ส�าคัญ (Key change) และวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ(Benchmarking) เพื่อคาดการณ์

ผลการด�าเนินการในอนาคตและการประเมินความเสี่ยง ก�าหนด Scenario ส�าหรับการพิจารณากลยุทธ์ จากนั้นทบทวนทิศทางการด�าเนิน

ธุรกิจ, Strategic Challenge, Strategic Advantage และ Strategic Opportunities และทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และค่านิยม เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ (Goal) ตามการวิเคราะห์ พร้อมก�าหนดผู้รับผิดชอบให้สอดคล้อง

ตามกรอบระยะเวลา เพื่อน�าเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ ทบทวนระบบงาน และสมรรถนะหลัก ว่ายังสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการเทียบกับแผนกลยุทธ์ ก�าหนดงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เพื่อน�าเสนอ

ผู้บริหารระดับสูง (SEVP. Downstream) เพื่อปิดจุดบอด และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ จากนั้นถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สื่อสารให้กับ

ทุกหน่วยงาน และก�าหนดให้มีการวัดผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามล�าดับขั้น (Cascading) และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจ

ว่าผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผนงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ

กลยุทธ ์

กำรน� ำองค ์กร

ผู้น�าผลักดันธุรกิจประสบความส�าเร็จ ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

โดยใช้ระบบการน�าองค์กร “PHN-BU Leadership System”  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และมั่นใจว่าสามารถ

บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม โดยการ

ก�ากับดูแล และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฎระเบียบของภาครัฐ ที่มีผลต ่อการด�า เนินธุร กิจ ก�าหนดนโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว ้

อย่างชัดเจนและมีการติดตามควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด มีการค�านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมและเป็นส่วนหน่ึง

ในกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจ�าวัน โดยก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่สมดุลทั้ง 3 มิติ เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับ

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การบริหารจัดการน�้า (Water Management) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยผลิตจากน�้าท้ิงกระบวนการหล่อเย็น (Reverse Osmosis: RO) เพื่อน�าน�า้หมุนเวียนกลับมาใช้ในการผลิต

ผลักดันให ้ผลิตภัณฑ ์ต ่าง ๆ ได ้รับการรับรองฉลากคาร ์บอนฟุต พริ้นท ์  (Carbon Footpr int of Product : CFP) 

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) ส่งผลให้ได้รับรางวัล Green Industry Level 5 และ 

Carbon Footprint Product & Organization ตลอดจนสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�าคัญ ได้แก่ ชุมชนใกล้ 

และชุมชนไกลคือสังคมทั่วไป โดยน�าความต้องการของชุมชน มาวางแผนกลยุทธ์ และด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

ชุมชน เพ่ือตอบสนองการแบ่งปันสังคม ส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และท�าหน้าที่ Leader 

ของแต่ละโครงการตลอดจนดูแลการมีส่วนร่วมของพนักงานเข้าร ่วมกิจกรรมกับชุมชน 100% ต่อปี ส ่งผลให้การส�ารวจ

ความพึงพอใจของชุมชนสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลูกค ้ ำ

กำรวัด กำรวิ เครำะห ์  และกำรจัดกำรควำมรู ้

PHN-BU จ�าแนกลูกค้า และส่วนตลาด เพื่อจัดจ�าหน่าย 3 ผลิตภัณฑ ์หลักให ้ กับกลุ ่มลูกค ้า ทั้ งตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ จ�าแนกวิธีการและช่องทางการรับฟังลูกค้าตามวงจรชีวิตของลูกค้า เพ่ือน�าสารสนเทศใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ 

และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริการ ก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

การสนับสนุน การบริหารความสัมพันธ์ การบริหารความผูกผันของลูกค้า 

ในการตอบสนองที่ เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ

ผูกพันที่มีต ่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการการขาย และการส่งมอบสินค้าของลูกค้า ผ่านวิธีการส�ารวจและสัมภาษณ์อย่าง

เป็นทางการไม่เป ็นทางการ เพื่อน�าผลมาวิเคราะห์จัดท�าแผนงานการพัฒนาและปรับปรุง สร้างคุณค่าและตอบสนอง

ความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลการจัดการกับข้อร ้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลให้กับ

ลูกค้า ติดตามผลจากการแก้ไขปัญหาและชี้แจงการตรวจสอบปัญหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการป้องกันแก่ลูกค้า ท�าการ

ฟื ้นฟูความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เช ่น ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่ เกิดปัญหา เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจและเรียกความเชื่อม่ันของลูกค้ากลับคืนมา และบันทึกในระบบ CRM และ KM Intranet เพ่ือการเรียนรู ้ ที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้

PHN-BU ใช้ข ้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ�า วัน ผ ่านระบบการวัดผลและการเ ลือกใช ้ข ้อมูลเชิง

เปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข ้อมูลจริง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดท�า

กลยุทธ์และการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ Action Plan ตามล�าดับชั้น โดยใช้ Value Driver Tree 

เชื่อมโยงตัวชี้วัดแต่ละระดับให้บูรณาการกัน และมีการคาดการณ์ผลการด�าเนินการในอนาคต และน�าผลการติดตาม

ทบทวนไปจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีผลการด�าเนินงานไม่เป ็นไปตามเป้า

หมาย โอกาสและความเป็นไปได้ในการไม่บรรลุเป ้าหมาย เพ่ือการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมเพื่อผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น

PHN-BU ท�าให้มั่นใจว่าคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ มีความแม่นย�า ถูกต้อง คงสภาพ เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน ได้มีการ

ก�าหนดนโยบายและมีคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารเสนเทศ (ISMS Committee) ท�าหน้าที่ดูแล

ระบบ ก�าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และควบคุมการปฏิบัติการของผู ้ใช ้งาน รวมถึงน�าระบบ 

Internal & External Audit มาตรวจติดตามทวนสอบกระบวนการ รวมถึงมีการประเมินความเส่ียงของทรัพยากรด้านไอทีและจัด

ท�า BCM ระดับองค์กร ส่วนความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ในกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านไอที ได้น�าผลการ

ส�ารวจความต้องการของผู้ใช้ มาออกแบบ IT System ก�าหนด System, Hardware, Software, Platform ภายใต้กรอบ EA 

(Enterprise Architecture) มีการท�า User Acceptance Test เพ่ือให้มั่นใจว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และจัด User 

Training เพ่ือให้ง่ายต่อการให้งาน มีบริการ IT Service Request  และ Help Desk เพื่อเป็นช่องทางให้ผู ้ใช้งานได้แจ้งความต้องการ

เพ่ิมเติมและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม. และน�าผลการให้บริการ ปัญหา มาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขและปรับปรุง

การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ รวมทั้งการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้

ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะท�างานการจัดการความรู้ ก�าหนด Knowledge Landscape ที่ส�าคัญ

และสนับสนุนสมรรถนะหลักขององค์กร โดยองค์ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาปรับปรุงงานจาก Small Group  ของทุก Pillar ผ่าน

การบริหารจัดการเข้าสู่กระบวนการ PHN-BU KM System เพื่อใช้ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ของบุคลากร พัฒนาต่อยอดความรู้และ

ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยในส่วนของการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น Small Group จะน�าเสนอ

เรื่องไปให้กับ Pillar member และ Pillar Sponsor หรือ ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงกับกลุ่มเพื่อ คัดเลือก Best Practice ไป

เผยแพร่ใน KBS และคณะท�างาน KM จะสื่อสารชี้เป้า Best Practice ที่ เก็บอยู ่ใน KBS เพ่ือผลักดันให้ Small Group น�าไป 

Apply Practice และแบ่งบันในการประชุมตาม Agenda Base Meeting ซึ่งเกิดขึ้นเป็นวิถีปฏิบัติอยู่ในชีวิตการท�างานประจ�า
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บุคลำกร

PHN-BU มรีะบบบริหารจดัการบุคลากรทีด่ ีเพือ่ให้องค์กรมขีดีความสามารถและอัตราก�าลังทีเ่หมาะสม โดยใช้ Workforce Planning Framework 

ท่ีสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมถึงมีแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 

(Top Talent) เพ่ือความพร้อมเตบิโตทางธรุกจิ มกีระบวนการสรรหาบคุลากร ผ่านช่องทางและวิธีการสรรหาที่หลากหลาย มกีารประเมิน

พฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรมหลกั 4  Core Behaviors  ร่วมกับ Culture fit Assessment และรักษาบุคลากรใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

กิจกรรม Warm Welcome to GC Family เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่พิเศษ จัดท�า OJT ตาม Career Progression 

Scheme เพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร และยกระดับทักษะของพนักงานให้พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจ

ส�าหรบัการสร้างความมัน่ใจด้านสขุภาพ สวสัดภิาพ และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท�างานของบคุลากร ใช้ระบบ TIS/OHSAS 18001 พัฒนา

สภาพแวดล้อมในการท�างานคลอบคลมุทกุพืน้ที ่มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพ โดยการค้นหาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพพนกังานทกุกลุม่งาน และ

น�าผลมาวเิคราะห์และประเมนิสภาวะสุขภาพของพนกังานเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสม และมกีารก�าหนดนโยบาย การบรกิาร 

และสิทธิประโยชน์ทีส่�าคัญเหมาะสมกบับคุลากรแต่ละกลุม่ตามลักษณะงาน และน�าข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านคณะกรรมการสวัสดกิารทุก

ไตรมาส มกีาร Benchmark กบักลุม่บรษิทัชัน้น�า เพือ่ส่งเสรมิ ขวัญและก�าลังใจ และความพึงพอใจด้านสวัสดกิารสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง

เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายเชงิกลยทุธ์ด้านบุคลากรในการยกระดบัทกัษะพนักงานให้ทนัต่อทศิทางการด�าเนนิธุรกจิโดยใช้ระบบ Competency Based 

Management จดัท�าแผนพฒันาอบรมให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ โดยหวัหน้างานและบคุลากรประเมนิความรู้ความสามารถเทยีบกับ Competency 

Profile  เพื่อจัดท�าแผน IDP  เพือ่เป็นแผนพฒันาพนักงาน และรองรับการเติบโตในสายอาชีพ ตามวิธกีารเรียนรู้ตามหลัก 3E Principles ได้แก่ 

Experience 70% (OJT, Self-Learning, Job Enlargement, Job Rotation), Exposure 20% (Coaching) และ Education 10% (Classroom 

Training) และหัวหน้างานประเมนิประสทิธผิลการเรยีนรู ้เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนักงานได้ใช้ความรู้และทกัษะใหม่ในการปฏบิติังาน

กำรปฏิ บัติกำร 

PHN-BU ใช้กระบวนการ Product and Process Innovation Design โดยมคีณะท�างาน R&D Product & Process Development น�าเทคโนโลยใีหม่

ทีท่นัสมยั ความรูอ้งค์กร ความคล่องตัวทีจ่�าเป็นในอนาคต เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่และบริการขององค์กร การน�ากระบวนการไปปฏบิตัใิช้ 

PHN-BU Management System ซึ่งก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และตัวชี้วัดในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพื่อควบคุมและ

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน ท�าให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานประจ�าวันเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ น�าไปปฏิบัติและมีการติดตามผลผ่าน

การประชุม Agenda Based Meeting และพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท�างานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Kimura & CPI  การบริหาร

งานการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  SCM Pillar ก�าหนด Specification ของผู้ส่งมอบและพันธมิตร บริหารผู้ส่งมอบโดยก�าหนดตัวชี้วัด และ

ประเมนิผูส่้งมอบเป็นระยะพร้อมให้ข้อมลูป้อนกลบัเพือ่พฒันาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันผ่าน Collaborative Improvement  

เพือ่พฒันาการส่งมอบผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า เพือ่ยกระดบัผลการด�าเนนิงานและส่งผลในการเพ่ิมประสิทธภิาพและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การควบคมุต้นทนุโดยรวมของการปฏบิตักิารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล มกีารก�าหนดเป้าหมายด้านกลยทุธ์เก่ียวกับความสามารถใน

การลดต้นทนุ และก�าหนด Cost Loss Matrix เพื่อคัดเลือกและจัดล�าดับความส�าคัญของ Loss โดย FI Pillar  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย 

ความผดิพลาดของการให้บริการ การท�างานซ�า้และลดการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้า รวมถึงรอบเวลา และผลิตภาพ และปรับปรุงผ่าน 

Small Group โดยใช้เครือ่งมอื Kimura และ CPI เช่น ต้นทนุด้านพลังงาน เป็นต้น มเีก็บรวบรวมข้อมลูความสูญเสีย (Loss) และโครงการทีส่ามารถ

ลดต้นทนุได้ น�าไปเผยแพร่ในระบบองค์ความรู ้(KBS) ส่วนโครงการทีม่ผีลการปรับปรุงที่ดีจะถูกน�าไปเผยแพร่เป็น Best Practice เพ่ือสร้างความ

สมดลุระหว่างความต้องการควบคมุต้นทนุกบัความต้องการของลูกค้า เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กร 

PHN-BU ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ โดยมีคณะกรรมการ ERMC พิจารณา ก�าหนดให้ Cyber 

Security เป็น Risk ขององค์กร และมี ISMS Committee โดยมีหน่วยงาน IT ท�าหน้าที่หลักควบคุมดูแล โดยกระบวนการ Cyber Security 

 

5) Best Practice Sharing 

4)Improvement and Implement  

2) Identify Loss  

1) Strategic Objective 

3) Gap Analysis 

6) Performance Review  

Fig.6.2-1 Productivity Management 
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ผลลัพธ ์

ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์และบรกิารทีมุ่ง่เน้นลกูค้า เพือ่ตอบสนองต่อวิสัยทศัน์  โดยการรบัฟังลูกค้าและน�ามาพัฒนาผลิตภณัฑ์สร้างนวัตกรรมท�าให้

ผลลพัธ์ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์และการส่งมอบทีม่คีณุภาพสูง เช่น Product on spec (% Prime), Product Color เป็นต้น  ผลลัพธ์ด้าน

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ ด้านผลติภาพ สามารถเดนิเคร่ืองตามก�าลังผลิตฟีนอลได้ตามเป้าหมายและอยูใ่นระดบั 1 Quartile 

(PTAI) และบรหิารจดัการต้นทนุทีด่ใีนด้านพลงังานของฟีนอลอยูใ่นระดบั 1 Quartile (PTAI) ซึง่มกีารปรับปรุงกระบวนการผลิต และค้นหามาตรการ

ลดการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่งทกุปี ส�าหรบัผลลพัธ์การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉกุเฉนิ ได้มกีารน�าระบบความบริหารต่อเนือ่งทางธรุกจิตาม 

ISO22301 มาใช้ทัว่ทัง้องค์กรและมกีารซ้อมแผนฉกุเฉนิเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องให้ดยีิง่ขึน้ เช่น 

Lost time accident, TRIR, Process safety Tier 1, จ�านวน SWO Report เป็นต้น ผลลัพธ์ทีด่ด้ีานห่วงโซ่อุปทาน มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 

Internal & External Suppliers Performance และ Transportation Performance ซึง่มอุีบติัเหตุเป็นศูนย์ ความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเน่ืองด้วยความปลอดภยัและมี Plant Reliability สงูในระดบั 1st Quartile สะท้อนความส�าเรจ็ต่อการด�าเนนิงานทีส่อดรบักบัสมรรถนะหลกัขององค์กร 

และผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นลกูค้า ความพึงพอใจโดยรวมและต่อคณุภาพผลติภณัฑ์และบรกิาร ดกีว่าคูเ่ทยีบ ผลลพัธ์ด้านความผกูพนัของลกูค้าหลายเร่ือง

อยู่ในระดบัดแีละดกีว่าคูแ่ข่ง ท�าให้มัน่ใจเกีย่วกับความสามารถในการตอบสนอง ความคาดหวงัของลกูค้าและรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนัได้

ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบคุลากร ด้านขดีความสามารถและอตัราก�าลังบคุลากรมรีะดบัเพ่ิมขึน้ เช่น จ�านวนพนกังานเทยีบกบัแผนอัตราก�าลงั, จ�านวน Operator 

ทีผ่่านการ Certified มผีลลพัธ์ทีด่กีว่าคูเ่ทยีบ เช่น Turn Over Rate และผลลัพธ์ด้านสุขภาพและสวัสดภิาพ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

อยูใ่นระดบัสงูกว่าเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้ผลลพัธ์ด้านความพึงพอใจต่อสวัสดกิาร โดยในส่วนของผูบ้ริหารมผีลทีสู่งกว่า 1st Quartile 

APAC มผีลลพัธ์ด้านความผูกพันของบคุลากรทีด่ ีได้แก่ ความพึงพอใจจ�าแนกตาม Key Engagement Factor ในด้าน Career & Development, 

Work Task, Brand ของผู้บรหิารมรีะดบัและแนวโน้มทีด่แีละดกีว่าคู่เทยีบ และผลลัพธ์ตัวชีวั้ดความผกูพันทีไ่ม่เป็นทางการมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้

ผลลพัธ์ด้านการน�าองค์กรอยูใ่นระดบัด ีได้แก่ การส่ือสารถงึบคุลากร การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พันธกิจและค่านยิมสู่การปฏบัิติ การส่ือสารสร้างความ

ผกูพนักบับคุลากร การสือ่สารถงึลกูค้า การปฏบิตัอิย่างจรงิจงัส่วน Leadership อยูใ่นระดบั 1st Quartile ของ APAC และการก�ากับดแูลองค์กร 

และจรยิธรรมของผูบ้รหิารเพิม่ขึน้เช่นกนั ส�าหรบัการก�ากบัดแูลองค์กรอย่างเคร่งครัดท�าให้ไม่พบความผดิปกติใดๆ ในทกุด้าน เช่น ไม่พบการ

ละเมดิต่อจรยิธรรมในช่วงปี 2558-2561 ไม่มพีนกังานถกูลงโทษจากการท�าผดิจริยธรรม และปฎบิติัตามกฎหมาย ซึง่ท�าให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 

รางวลัโครงการธรรมภบิาลสิง่แวดล้อม (ธงขาว ดาวเขยีว ธงขาวดาวทอง) รางวัล Green Industry Level 5 รางวัล CSR DIW Award และ PM Award 

อย่างต่อเนือ่ง มกีารสนบัสนนุชมุชนทีด่ ีผลส�ารวจความพงึพอใจมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด มีรายได้สูงขึ้น เช่น EBITDA Margin และผลลัพธ์ด้านตลาดมีผลการด�าเนินการที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ 

Domestic Share เพือ่รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 1 ของผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ

Management และน�าเสนอผลการปฏิบัติการลดความเสี่ยงในด้าน Cyber Security ต่อ ERMC เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

ได้แก่ การน�าระบบ Phishing Test ผ่าน E mail มาใช้ในองค์กร เพื่อรับมือกับภัยโจมตีบนโลกไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงที

PHN-BU สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานสากล TIS/OHSAS 18001 และ PSM เพื่อบริหารจัดการตามการ

ก�ากับดูแลด้าน SHE มีการก�าหนดเป้าหมาย แผนงาน น�าไปปฎิบัติ ติดตามผล และ Management Review ทุกปี จัดให้มีการซ้อมแผน

ฉุกเฉินที่ คลอบคลุมปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามแนวทางของ ISO22301 เพื่อรองรับ

กรณีการเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผู้น�าให้ความส�าคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจ ท�าหน้าที่ผู้น�าในการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็น

ประจ�าทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพความพร้อมในการด�าเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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