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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices (ต้องจัดทํา Abstract, Full Paper, Presentation Slide และการ

ทดลองนําเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร  หน่วยงานธุรกิจเอกชน  
ชื่อเรื่องนําเสนอ  การแก้ไขปัญหา Hydraulic บริเวณ Stabilizer bottom  
เป็น “วิธปีฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการในหมวด 6.การจัดการกระบวนการ 
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  สํานักงานระยอง (RO) เลขที ่59 ถนนราษฎร์นิยม ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 21150 
ช่ือผู้เขียน(ผู้นําเสนอ)  น.ส.ภัทรพร ศรีเดชประสาท ตําแหน่ง Senior Process Engineer 
โทรศัพท์  038971000  โทรสาร  0-3899-4111  
มือถือ  081 550 9098 อีเมล  pattaraporn.s@pttgcgroup.com  
 
สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2) การนําเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยู่ทั่วๆ ไปเช่นการ X-ray นํามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบปัญหา

ภายในกระบวนการผลิตโดยที่ไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต 
3) การปรับปรุงวิธีการ Spray นํ้าลงบนท่อเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุดโดย

อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงงาน 
4) การทํางานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงรอบเวลาทํางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลงข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลงผลิตภาพต่อพนักงานเพ่ิมขึ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้นยอดขายเพ่ิมขึ้นเป็นต้น 

1) ผลทางตรง เป็นการแก้ไขปัญหาคอขวดของการไหลของไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการผลิตของโรงงานทําให้
สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักพาราไซลีนและเบนซีนได้ประมาณ 8% คิดเป็นเงินประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี  

2) ผลทางอ้อม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทําให้ไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิตและลดความเสี่ยงของผู้
ปฎิบัติงาน  
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ [] อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้  [] อนุญาต   
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหา Hydraulic บรเิวณ Stabilizer Bottom 

บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 

บริษัท พีททีี โกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) 
เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทปตท. เคมิคอลจํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่นจาํกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพ่ือก้าวขึ้นเป็น
แกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้วยกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอ
เลฟินส์และอะโรเมติกส์รวม 8.72 ล้านตันต่อปี และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน
นับเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและเป็นบรษิัทช้ันนําในระดับภูมภิาคเอเซียนทั้งขนาดและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันได้ดําเนินธุรกิจ 
1. ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูป 
2. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง 
3. ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ 
4. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 
5. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ 
6. ธุรกิจเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ 

 

วิสัยทัศน์ คา่นยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
พันธกิจ :  

1. ต่อผู้ถือหุ้น: สง่มอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผลประกอบการที่
เป็นเลิศอย่างน่าเช่ือถือ 

2. ต่อสังคม ชุมชน : ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผล
ประกอบการที่เป็นเลิศอย่างน่าเช่ือถือ 

3. ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ: เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 
4. ต่อพนักงาน: สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทํางานที่เป็นสุขควบคู่กับการพัฒนา

บุคลากรให้ทุม่เทและผูกพันต่อองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ 
ค่านยิม :  

1. Global Mindset ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล 
2. Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า 
3. Synergy สร้างพลังร่วมอันย่ิงใหญ ่
4. Performance Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
5. Innovation สร้างนวัตกรรม 



 

6.
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