LEADING GREEN CHEMICALS,
CREATING SUSTAINABLE VALUE

ขับเคลื่อนพลังแหงการสรางสรรค
เพ�่อคุณคาที่ยั่งยืน
Sustainable Products

ผลิตภัณฑเพ�่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพ�่อสรางความยั่งยืน

People Prosperity

ความเจร�ญเติบโตของการผลิตสินคาและบร�การ จากการเพ��มประสิทธิภาพการว�จัยและพัฒนา
เพ�่อตอบสนองความจำเปนพ�้นฐานของประชาชน

Operational Excellence

มุงเนนความเปนเลิศในการดำเนินงาน จัดการธุรกิจอยางชาญฉลาด และสรางสรรคกระบวนการ
การดำเนินธุรกิจเพ�่อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน

Sustainable
Products
TO BE
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GREEN CHEMICAL
COMPANY

People
Prosperity

by Creating
Sustainable Value

TO BE A LEADING GREEN
CHEMICAL COMPANY
BY CREATING SUSTAINABLE VALUE

Operational
Excellence

บร�ษัทฯ มุงมั่นที่จะรักษาความเปนผูนำ
และรักษาอัตราการเติบโตในระยะยาว
ของธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพ�่อสิ�งแวดลอม
โดยตระหนักถึงความสำคัญ
ของสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน

GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
บร�ษัท โกลบอลกร�นเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) จัดท�ำรำยงำน
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2560 เพือ่ สือ่ สำรให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกภำคส่วนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นและแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ฯ
ได้จัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนฉบับนี้เป็นปีแรก โดยมี
เนื้ อ หำที่ ส อดคล้ อ งตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ Global
Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับตัวชีว้ ดั หลัก (Core)
ขอบข่ำยกำรน�ำเสนอของรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริษัท
ในกลุ ่ ม โกลบอลกรี น เคมิ ค อล ที่ บ ริ ษั ท ถื อ ครองหุ ้ น มำกกว่ ำ
หรื อเท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ 100 และบริ ษั ท ฯ มี อ� ำ นำจในกำรบริห ำร
จัดกำร (Operational Control) ผ่ำนคณะกรรมกำร รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลได้จำกเว็บไซต์
http://www.ggcplc.com/th/about#company-structure
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 มุ่งเน้นสื่อสำร
ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
กำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำร
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ ยืนทีส่ ง่ เสริมกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจหลัก
ซึง่ ได้แสดงไว้ในรำยงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 บทหลัก ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Products)
2. ควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Operational Excellence)
3. ควำมมั่งคั่งของชุมชนและสังคม (People Prosperity)
โดยมีขอบเขตข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม
2560
ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นผู้น�ำด้ำนผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
จึงมุ่งสร้ำงสรรค์คุณค่ำในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำร
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ควบคู่ไปกับ
กำรรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพือ่ พัฒนำร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภำคส่วน

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC)
prepared the Sustainability Report 2017 with the
objective of communicating to the stakeholders about
its commitment and approach to sustainable
development according to good governance which
covers economic, social and environmental aspects.
GGC has prepared this Sustainability Report for the
first year. The report content is consistent with
the reporting guidelines of Global Reporting Initiative
(GRI) Standards at the core level.
Details presented in the report cover companies in the
group which GGC holds 100% of the shares and has
operational control, and all stakeholders who are
involved in the business operations of GGC. The
information can be referenced at
http://www.ggcplc.com/en/about#company-structure
Moreover, the details and performance in this report
are focused on the key communication on sustainability
issues that align with GGC’s operational strategy as well
as direct and indirect needs of all stakeholders, consisting
of 3 main chapters:
1. Sustainable Products
2. Operational Excellence
3. People Prosperity
The reporting period is from January 1, 2017 to December
31, 2017.
As a leading company in green chemical products, GGC is
committed in creating value for sustainable coexistence by
conducting business under good governance together with
responsibilities for society and community. Furthermore,
GGC welcomes comments and suggestions in order to
promote sustainable development with all stakeholders
in the future.

ชองทางการติดตอ
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เว็บไซต : http://www.ggcplc.com/th/contact
Operational Excellence
Contact Details
For more information : Global Green Chemicals Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Phone: +66 (0) 2558-7300
Fax: +66 (0) 2558-7301
Website: http://www.ggcplc.com/en/contact
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HIGHLIGHT
PERFORMANCE
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
บริษัทฯ มุงดาเนิน ุรกิจ หเติบโตอยางยั่งยนทังทางดานเศรษ กิจ สังคม แล สิ่งแวดลอม ซ่ง น 2560 บริษัทฯ สามารถ
สรุ ลการดาเนินงานที่โดดเดน โดยแบงออกเ น 3 ดาน ดดังนี
C is committed to operating business or sustainable gro ths in economic, social, and environmental aspects
together ith outstanding achievements in 2017 as ollo s

SUSTAINABLE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
XX

2
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(
I
)
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เมื่อเทียบกับป 255
I
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ของผูใชผลิตภัณฑ
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ในป 2560

89%

20

20 6
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กาซเรอนกระจก ขอบเขต
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เมื่อเทียบกับป 255
R
G
G
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)
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OPERATIONAL EXCELLENCE
ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ

I

C

Thai Institute of Directors

คณะกรรมการบร�ษัท
ไดรับการ กอบรมจาก
สมาคมสงเสร�มส าบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (I )
ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ
ตอการดำเนินธุรกิจ คิดเปน

กอบรม
ดานบร�หารจัดการความเสี่ยง
ใหกับผูเกี่ยวของในงานบร�หาร
ความเสี่ยงองคกรได

ของคณะกรรมการทั้งหมด
0 0

00

บร�หารและควบคุม
ความเสี่ยงขององคกร
ไดตามแผน
บร�หารจัดการความเสี่ยง
ที่วางไว

98% 9.39

R

ความพงพอใจของลูกคา

R
I

(I

IN

ไมมีขอรองเร�ยน
ที่เกี่ยวของกับการทุจร�ต
คอรรัปชัน ในป 2560
N
20

100%

90.90%

N

)

R

20

PEOPLE PROSPERITY

ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม
RIR
ความพงพอใจของชุมชน
ในป 2560

82.15%
2 5

20

52
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมง
ในการ กอบรม
พนักงานตอคนตอป

52

จำนวนเง�นที่สนับสนุน
กิจกรรม C R
ในป 2560

2,412,891*
บาท

2 2
C R

20

งบประมาณสนับสนุน
โครงการ
พั นาศักยภาพ
พนักงาน

4,000,000
บาท

ความผูกพันของ
พนักงาน
ป 2560

88.71%

000 000
20

อัตราความ ี่ของการ
บาดเจ็บจากการทำงาน
งขั้นหยุดงาน

0

กรณี

ตอ 200 000 ชั่วโมง
ตอเนื่องเปนระยะเวลา
ป เดือน
R
I
R
0
200 000

หมายเหตุ จำนวนเง�นสนับสนุนกิจกรรม C R ดรวมงบ ร มา สนับสนุน โครงการ C ส ยุ นหัว จ ชวยเกษตร ตหลังนำทวม
Remark Budget invested on C R related activities already covered budget spending on
C ertili ers onation pro ect
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OUR
BUSINESS
การด�าเนินธุรกิจของเรา
OUR VISION, MISSION, AND STRATEGY
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�าเนินงาน

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) เ น บุู กเบิกดาน
การ ลิต ลิตภั โอลีโอเคมี น ร เทศ ทย จจุบันบริษัทฯ
มี ลิตภั  3 ร เภท ดแก 1) เมทิลเอสเทอร (B100)
มีกาลังการ ลิต 300,000 ตันตอ 2) แ ตตีแอลกอ อล
มีกาลังการ ลิต 100,000 ตันตอ แล 3) กลีเซอรีน มีกาลัง
การ ลิต 31,000 ตันตอ โดยบริษัทฯ มี านการ ลิตตังอยู
นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชต วันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ร ยอง

lobal reen Chemicals ublic Company imited is a
pioneer in the manu acture o leochemicals in Thailand
C currently has three product types 1) ethyl Ester
(B100) ith capacity o 300,000 tons per year 2) atty
Alcohols ith capacity o 100,000 tons per year and
3) lycerine ith a capacity o 31,000 tons per year C s
production base is located in the emara Eastern ndustrial
Estate ( ap Ta hut), Rayong rovince

สามารถติดตามรายล เอียดเพิ่มเติมของโครงสราง ุรกิจ
ของบริษัทฯ ดที่ รายงาน ร จา 2560 หนา 18 แล
เว็บ ซตบริษัทฯ
http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are

ore details o C s business structure can be ound
in the Annual Report 2017, page 18 and on ebsite o
the company,
http //
ggcplc com/en/about ho- e-are

MISSION
พันธกิจ

VISION
วิสัยทัศน์

TO BE A LEADING
GREEN CHEMICAL COMPANY
BY CREATING
SUSTAINABLE VALUE
เป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์
เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

ลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้า
และบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
Customers: Innovate and provide excellent quality products and
services for long-term partnership
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสูงสุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
Stakeholders: Maximize sustainable value for
shareholders with transparency and integrity
พนักงาน สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน
ให้พนักงานผู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
Employees: Create a work-life balance environment and high
performance organization by investing in human resources
สังคม ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม น�ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Society: Responsible and care for sustainable development
of environment and society
เป็นบริษัทแกนน�าในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green lagship Company) ของ กลุ่มบริษัท
PTTGC Green lagship for PTTGC Group
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เป็นผู้น�าอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีระดับภูมิภาค
To be a leader of the regional
Oleochemical industry
เป็นผู้น�าในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ ในระดับประเทศ
รวมถึงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นผู้ผลิต
แ ตตี้แอลกอ อล์ชั้นน�าในระดับภูมิภาค
To be a national domestic leader of Methyl Ester
production be able to maintain a steady and
continuous profit margin and be a regional leader
of atty Alcohols production

OBJECTIVES AND GOALS
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เป็นแกนน�าในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
To be a Green lagship Company

โดยแบ่งการด�าเนินธุรกิจเป็น ด้าน คือ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Biochemicals)
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)
Business is divided into aspects Biochemicals
Biofuel and Bioplastics

DJSI

เป็นบริษัทที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ได้รับการยอมรับ และจัดอันดับด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนผ่านดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
To be a company with sustainable business
growth being recogni ed and rated for
sustainable development via the Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI)
มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนและได้รับ
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลทั้ง ด้าน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Commitment to be one of the sustainability model
organi ations and be recogni ed by sta eholders
for its balanced economic social and
environmental responsibilities

เป็นบริษัทที่สร้างการเติบโต
และผลก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
To be a company that has grown stedily
and profitably

มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้มีผลตอบแทนด้านรายได้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
การขยายก�าลังการผลิต การขยายส่วนแบ่งตลาด
และเพิ่มยอดขายการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
Commitment to e pand its business with a continual
revenue growth through optimi ation capacity
e pansion e panding mar et share and increasing
sales targets production of high value products
and developing new products to
increase diversity
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GGC’S STRATEGY
กลยุทธ์ของบริษัทฯ

Business direction and strategy
of GGC focuses on creating and
maintaining competitive capabilities,
sustainable business growth of
green chemical products consisting of
Biochemicals, Biofuel, and Bioplastics,
as well as corporate development
in various fields to support future growth
plans and to achieve short-term and
long-term targets.
ทิศทางและแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มุงเนนการสรางและรักษาความสามารถในดานการแขงขัน
การเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพื่อสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ที่ประกอบไปดวย ธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพื่อสิ่งแวดลอม (Biochemicals)
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)
รวมทั้งการพัฒนาองคกรในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต
ใหบรรลุเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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GROUPS OF TARGET PRODUCTS ACCORDING TO THE
“THREE PILLARS GROWTH” STRATEGY
กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ “การเติบโตของสามเสาหลัก”

เชื้อเพลิงชีวภาพ
Biofuel

ME
Ethanol

เคมีชีวภาพ
Biochemicals
สายปาลม
Palm

GL

FA
FAEO

พลาสติกชีวภาพ
Bioplastics

สายนํ้าตาล
Sugar

Lactic
Acid
Succinic
Acid

PLA
PBS

Specialties

1

กลยุทธการรักษาและเพิ่มพูน
ขีดความสามารถทางการแขงขัน
Competitiveness

2

กลยุทธการสรางความเปนเลิศ
ดานการขายและการตลาด
Marketing Excellence

3

กลยุทธการสราง
และพัฒนานวัตกรรม
Innovation

กลยุทธของบริษัท
GGC’s Strategy

กลยุทธการดําเนินโครงการ
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอม
Green Growth

4

กลยุทธการเพิ่มพูนความสามารถ
Capability Buildup

5

สามารถติดตามรายล เอียดของวิสยั ทัศน พัน กิจ กลยุท ก ารดาเนินงาน แล วัตถุ ร สงคเ าหมายของบริษทั ฯ
เพิม่ เติม ด นรายงาน ร จา 2560 หนา 5
ore detail o the vision, mission, operating strategies, and ob ectives and goals o C can be ound in the Annual Report 2017, page 5
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BUSINESS FLOWCHART
แผนผังทางธุรกิจ

วัตถุดิบ
Feedstock / Raw Material

ผลิตภัณฑ์ขั้นกลำง
Intermediate Product

น้ำมันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เมทิลเอสเทอร
Methyl Ester

น้ำมันเมล็ดในปาลมดิบ
Crude Palm Kernel Oil

แฟตตี้แอลกอฮอล
Fatty Alcohols

เอทิลีนออกไซด
Ethylene Oxide

กลีเซอร�น
Refined Glycerine
ผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ
GGC products

ผลิตภัณฑของ TEX
TEX products

ผลิตภัณฑที่มีโอกาสทางธุรกิจ
Products with promising
businesses
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ผลิตภัณฑ์ขั้นปลำย
Downstream Product

อุตสำหกรรม
Industry
• อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงยานยนต
• Automotive Fuel

โอลีโอเคมีชนิดพ�เศษ
Specialty Oleochemicals

• อุตสาหกรรมเคมีเพ�่อสุขอนามัย
• Personal Care Products

แฟตตี้แอลกอฮอล
อีทอกซีเลท
Fatty Alcohol Ethoxylates
• อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ
• อุตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
• Pharmaceutical
• Personal Care
Products
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STAKEHOLDERS ENGAGEMENT
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จาแนกกลุ ม ู มีส วน ดเสียทังภายนอกแล ภาย น
ออกเ น 4 กลุมหลัก ดแก 1) ูถอหุน 2) หุนสวนทาง ุรกิจ
3) ชุมชน สังคม แล สิ่งแวดลอม แล 4) พนักงาน ซ่งบริษัทฯ
หความสาคั นการมีสวนรวมกับกลุม มีู สวน ดเสียทุกกลุม
โดยมีการส่อสารแล รับ งความคิดเห็น เพ่อทาความเขา จ
ถง ร เด็นที่ ู มีส วน ดเสียสน จ แล สามารถตอบสนอง
ตอความคาดหวังของ มีู สวน ดเสีย ตลอดจนนาขอเสนอแน
ตาง ที่ ดรับมา รับ ช นกร บวนการตัดสิน จแล การดาเนิน
ุรกิจของบริษัทฯ

C has classi ied internal and external stakeholders into
our main groups 1) hareholders 2) Business artners
3) Community, society and environment, and 4) Employee
C has recogni ed the importance o engaging
ith all stakeholders by communicating and listening
to their eedback in order to understand the issues
o their interest, to respond to their expectations, and
to apply those recommendations to the
decision-making process and its business operations

1. SHAREHOLDERS
กลุ่มผู้ถือหุ้น

ผมีสวนไดเสีย
Stakeholders

การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses

ผถือหุน
SHAREHOLDERS

บริษทั ฯ สงเสริม ห ถอหุ
ู น ด ชสิท ขิ นพน
ั
าน
ของตน แล มุงมั่น นการสรางความพงพอ จ
สูงสุด หกับ ูถอหุน โดยคานงถงการเติบโต
อยางยั่งยน แล การสรางมูลคาเพิ่มแล ห ล
ตอบแทนที่เหมา สมอยางตอเน่อง รวมทัง
ดาเนิน รุ กิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
อีกทังบริษทั ฯ ยัง หความสาคั นการเ ดเ ย
ขอมูล ห มีู สวน ดเสียรับรูอยางโ รง ส ครบถวน
แล ตรวจสอบ ด พรอมรับ งความคิดเห็นแล
ขอรองเรียนจาก ูถอหุนอยูเสมอ

ประเดน
ที่ใหความสนใจ
Issues of interest
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
นการแขงขัน
ทาง ุรกิจ
ncreasing
business
competitiveness

C promotes the protection o
shareholders rights along ith its
committment to maximi e shareholders
satis action ith regard to sustainable
gro th, value-added creation, consistent and
reasonable returns, and business operation
based on good corporate governance
principles oreover, C recogni es the
importance o in ormation disclosure
to stakeholders in a transparent and
complete manner and listens to comments
and complaints o shareholders

ชองทางการมีสวนรวม
Engagement Channels
การ ร ชุม ร จา ของ ูถอหุน ล 1 ครัง
รายงาน ร จา แล รายงานการพั นา
อยางยั่งยน
ชองทางการรับเร่องรองเรียน
( histleblo er) ของบริษัทฯ
การ ร ชุมนักวิเครา ห (Analyst eeting)
ล 4 ครัง
การติดตอ านเลขานุการบริษัทฯ
Corporategovernance ggcplc com
เว็บ ซตของบริษัทฯ
http //
ggcplc com/th/contact
Annual meeting o shareholders
Annual report and sustainability
development report
C s histleblo er channel
Analyst eeting, 4 times per year
Contact through the company secretary
Corporategovernance ggcplc com
Company s ebsite
http //
ggcplc com/en/contact
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2. BUSINESS PARTNERS
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ผมีสวนไดเสีย
Stakeholders
ลกคา
CUSTOMERS

ประเดน
ที่ใหความสนใจ
Issues of interest
การ ดรับสินคา
แล บริการที่มี
คุ ภาพสูง
นราคาที่ยุติ รรม
btaining
high- uality
products
and services at
a air price
คคา
SUPPLIERS

ประเดน
ที่ใหความสนใจ
Issues of interest
การดาเนินงาน
ดวยความซ่อสัตย
โ รง สแล เ น รรม

perating ith
integrity, transparency
and airness

การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses
บริ ษั ท ฯ มุ งสรางความพงพอ จแล ความ
มั่น จ หกับลูกคาที่ ช ลิตภั แล บริการ
ของบริษัทฯ วาจ ดรับ ลิตภั แล บริการ
ที่ มี คุ ภาพ นร ดั บ ราคาที่ เ หมา สม แล
ยกร ดับมาตร านการควบคุมคุ ภาพแล
ความ ลอดภัย หสูงขนอยางตอเน่อง นอกจากนี
บริษัทฯ ยัง หการรับ ร กันสินคาแล บริการ
พรอมทังมีร บบการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับ
สิ น ค าแล บริ ก าร เพ่ อ รั บ แล ตอบสนอง
ขอรองเรียนอยางรวดเร็ว
C is committed to create satis action
and con idence or customers using its
products and services ence, customers
ill receive high- uality products and
services at reasonable prices and C ill
continuously improve uality and sa ety
standards oreover, C o ers a guarantee
on products and services and implemented
a system to uickly receive and respond to
complaints about products and services
บริษทั ฯ หความสาคั นการรักษา ล ร โยชน
รวมกับคู คาอยางซ่อสัตย แล ิบัติต อกัน
ดวยความเสมอภาค ภาย ตก หมายแล กติกา
ที่กาหนดรวมกันอยางเครงครัด
C ocuses on keeping interests
ith its suppliers aith ully, and to treat
each other e ually according to la and
de ined rules

ชองทางการมีสวนรวม
Engagement Channels
การ ร ชุม ร จา กับลูกคา ล 2 ครัง
การสารวจความพงพอ จลูกคา
ส่อตาง ของบริษัทฯ เชน จดหมายขาว
ขาวสารความเคล่อน หวบนเว็บ ซต
ชองทางการรับเร่องรองเรียน
( histleblo er) ของบริษัทฯ
เว็บ ซตของบริษัทฯ
http //
ggcplc com/th/contact
Customer meeting, t ice a year
Customer satis action survey
Various media types o the company,
such as ne sletters, ne s on the ebsite
C s histleblo er channel
Company s ebsite
http //
ggcplc com/en/contact

การขนท เบียนคูคา
ชองทางการรับเร่องรองเรียน
( histleblo er) ของบริษัทฯ
เว็บ ซตของบริษัทฯ
http //
ggcplc com/th/contact
Vendor registration
C s histleblo er channel
Company s ebsite
http //
ggcplc com/en/contact
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3. COMMUNITY, SOCIETY AND ENVIRONMENT
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผมีสวนไดเสีย
Stakeholders

การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses

ชองทางการมีสวนรวม
Engagement Channels

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
COMMUNITY,
SOCIETY, AND
ENVIRONMENT

บริษัทฯ หความสาคั ตอการดาเนิน ุรกิจ
ดวยความ ส จ แล รับ ดิ ชอบตอชุมชน สังคม
แล สิ่งแวดลอม โดยคานงถง ลกร ทบทีอ่ าจ
เกิดขนตอชุมชนแล สิง่ แวดลอมโดยรอบ อีกทัง
ยังรับ งความคิดเห็นจากคน นชุมชน ตลอดจน
หลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่ มเหมา สม แล
วางมาตรการรั บ มอแล องกั น ลกร ทบ
ที่อาจจ เกิดขน เพ่อมอบคุ ภาพชีวิตที่ดีแก
คน นสังคม แล ดารง วซ่งความยั่งยนตอ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน 2-3 ครัง
ตอสั ดาห
กิจกรรมเพ่อสังคมแล สิ่งแวดลอม
6,004 ชั่วโมง
การสารวจความพงพอ จของชุมชน
1 ครังตอ
ชองทางการรับเร่องรองเรียน
( histleblo er) ของบริษัทฯ
เว็บ ซตของบริษัทฯ
http //
ggcplc com/th/contact

C emphasi ed on business operations
ith attention and responsibility to
communities, society and environment
by taking into account the potential
impact on environment and surrounding
communities, listening to comments rom
people in the communities, avoiding
improper operations, and determining
measures to cope ith and prevent the
impact on communities, society and the
environment This is to provide good
uality o li e or people and to maintain
environmental sustainability

Community Visit 2-3 times per eek
ocial and environmental activities
6,004 hours
Annual community satis action survey
C s histleblo er channel
Company s ebsite
http //
ggcplc com/en/contact

ประเดน
ที่ใหความสนใจ
Issues of interest
ลกร ทบ
ตอชุมชน สังคม
แล สิง่ แวดลอม
ทีม่ าจากการดาเนิน
งานของบริษัทฯ
mpact on
community, society,
and environment
as a result o the
company s
operations

15

Global Green Chemicals Public Company Limited

4. EMPLOYEE
พนักงาน

ผมีสวนไดเสีย
Stakeholders
พนักงาน
EMPLOYEE

ประเดน
ที่ใหความสนใจ
Issues of interest
อาชีวอนามัย
แล ความ ลอดภัย
นการทางาน
รวมถงสวัสดิการ
แล คาตอบแทน
ที่เ น รรม
ccupational
health and sa ety,
including air
el are and
compensation

การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses
บริษัทฯ มุงมั่นที่จ เ นองคกรที่สงเสริมการ
เรียนรู แกพนักงาน พรอมทังดูแลดานความ
ลอดภัย แล จัดสรรสิ่งอานวยความส ดวก
อยางครบครัน ดวยความเช่อที่วาพนักงานคอ
ทรัพยากรที่สาคั ที่สุดที่นามาซ่งความสาเร็จ
กาวหนาแล การเจริ เติบโตอยางยั่งยน โดย
บริษัทฯ หความสาคั แกการ ห ลตอบแทน
ที่เ น รรม แล การรับ งขอรองเรียนแล
ความคิดเห็นจากพนักงานทุกร ดับอยางเทาเทียม
านชองทางการส่อสารตาง
C is committed to be an organi ation
that promotes learning, manages sa ety
and provides ully e uipped acilities to
employees, ith the belie that employees
are the most important resource bringing
success, progress and sustainable
gro th C recogni es the importance o
providing a air compensation and listening to the complaints and eedback rom
all employees e ually across various
communication channels

ชองทางการมีสวนรวม
Engagement Channels
กิจกรรม
พบพนักงาน
ตรมาสล 1 ครัง
แบบสารวจความพงพอ จแล ความ ูกพัน
ตอองคกร ร จา
ชองทางการรับเร่องรองเรียน
( histleblo er) ของบริษัทฯ
เว็บ ซตของบริษัทฯ
http //
ggcplc com/th/contact
To nhall, 4 times a year
Annual employee satis action and
engagement survey
C s histleblo er channel
Company s ebsite
http //
ggcplc com/en/contact
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REPORT CONTENT DEFINING PROCESS
กระบวนการก�าหนดเนื้อหาการรายงาน
(102-46, 102-42, 102-56)

บริษัทฯ จัดทารายงานโดยคัดเลอกแล ร เมิน ร เด็นที่มี
ความสาคั ตอการพั นาความยั่งยนของบริษัทฯ แล คานง
ถง ร เด็นที่สอดคลองกับความคาดหวังของ ูมีสวน ดเสีย
ทุกกลุ ม โดยอางอิงตามแนวทางการรายงานของ lobal
Reporting nitiative ( R ) tandards อัน ร กอบ ดวย
4 ขันตอน ดังนี

C prepared the report by selecting and evaluating
issues that are important to the company s
sustainability, and taking into account issues that are
consistent ith the expectations o all stakeholders,
based on the lobal Reporting nitiative ( R ) tandards,
hich consist o the ollo ing our steps

1. กำรระบุประเด็นที่ส�ำคัญและก�ำหนดขอบเขต 1. Identification of material issues and
definition of the reporting scope
ของกำรรำยงำน
การร บุ ร เด็นที่ส ง ลกร ทบตอความยั่งยนของบริษัทฯ
จัดทาจากการรวบรวมขอมูลทังเชิง มภูมิ ( rimary ata)
แล เชิงทุติยภูมิ ( econdary ata) โดยพิจาร ากลยุท 
เชิ ง ุ ร กิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ทั งความเสี่ ย งแล โอกาส รวมถง
พิจาร าความคาดหวังตลอดหวงโซคุ คาของ มีู สวน ดเสีย
ทัง นดานเศรษ กิจ สังคม แล สิ่งแวดลอม

denti ying issues that a ect sustainability o C is
prepared by data collected rom primary and
secondary data, by considering the business strategies
that cover both risks and opportunities, and by
considering the expectations o stakeholders in
economic, social, and environmental aspects
throughout the value chain

2. กำรจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ

2. Prioritization of material issues

การจัดลาดับแล ร เมินร ดับความสาคั แตล ร เด็น
ทาโดยการ หค แนน น 2 มิติ ดแก 1) ร เด็นที่ มีู สวน ดเสีย
หความสน จ โดย ชขอมูลจากการมีสวนรวมกับ มีู สวน ดเสีย
านหนวยงานของบริษัทฯ รวมถง านชองทางการรับเร่อง
รองเรียนแล แสดงความคิดเห็น 2) ลกร ทบที่มีนัยสาคั
ตอการดาเนินงานของบริษัทฯ ทังดานเศรษ กิจ สังคม แล
สิง่ แวดลอม ทังนีนาหนักของค แนน นแตล ร เด็นขนอยูกับ
เก การ ร เมินความเสี่ยงแล โอกาส นการดาเนิน ุรกิจ
ซ่ง นรายงาน บับนีครอบคลุมแล มุ งเนนเ พา ร เด็นที่
สาคั นร ดับ านกลางแล สูงเทานัน

rioriti ing and evaluating each issue are done by
scoring in t o aspects 1) ssues that interest
stakeholders by using in ormation rom stakeholder
engagement via divisions o the company and via the
histleblo er channel 2) igni icant impact on the
company s operations, such as economic, social, and
environmental impacts eight o the score on each
issue is based on the assessment criteria o risk and
opportunities in the business operations The content
o this report covers and highlights the material issues
in the high and moderate levels only
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3. กำรทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ

3. Verification of material issues

การทวนสอบดาเนินการโดยรวบรวม ลการ ร เมิน ร เด็น
ทีส่ าคั ร บุความสอดคลองร หวาง ร เด็นทีส่ าคั กับหมวด
การรายงานตามตัวชีวัดมาตร านของ R แล ทา ลสรุ
จากนันจงนาเสนอตอค กรรมการกากับดูแลกิจการแล
การพั นาอยางยั่งยน เพ่อพิจาร าเห็นชอบแล ตรวจสอบ
สาร สาคั หมีความครบถวนสมบูร  แล โ รง ส ตรงตาม
บริบท เ าหมาย แล กลยุท  นการดาเนิน ุรกิจของบริษัทฯ

Veri ication is carried out by gathering evaluation
results o material issues, identi ying consistency among
material issues and the reporting category based on the R
standards, and taking a conclusion Then the conclusion is
presented to the Corporate overnance and ustainable
evelopment Committee or approval and veri ication
o its completeness and transparency in line ith the
context, targets and strategies o the company

4. กำรพัฒนำกำรรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง

4. Continuous report development

การพั นาการรายงานอยางตอเน่องจ ดาเนินการโดยทบทวน
การเ ดเ ยขอมูล นรายงานการพั นาอยางยั่งยนอยาง
ตอเน่อง พรอมทังรวบรวมขอเสนอแล ความคิดเห็นจาก ูมี
สวน ดเสียทีเ่ กีย่ วของ เพ่อนามาพิจาร า รับ รุง แล พั นา
รายงาน น บับถัด หตอบสนองตอความสน จของ มีู สวน
ดเสีย นแตล ร เด็น ดดียิ่งขน

Continuous report development is done by
continuous revie s o disclosed data in the
ustainability Report as ell as gathering eedback and
recommendations rom stakeholders or improvement
and development o the orthcoming report to meet
the interests o stakeholders in particular issues

MATERIALITY MATRIX
3
8

5
6

2 Supply Chain Management

9

3.0

7

4

2.0

10

1.0

Influence on Stakeholder Assessments
and Decisions on the Company

1

1 Climate Strategy

4.0

2

3 Occupational Health & Safety
4 Labor Relations & Human Rights
5 Community Relations
Governance &
6 Corporate
Business Code of Conduct

7 Risk Management
8 Environmental Impact
Management &
9 Innovation
Product Responsibility

1.0
2.0
3.0
4.0
Significance of Economic, Environmental, and Social Impact
on the Company’s Business

Economic

Environment

Social

10 Customer Relations
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MATERIAL SUSTAINABILITY ISSUES
การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ

Key Stakeholders and
Impact Boundary
Within the
Outside the
Organization Organization
Employee
Business partner
Community,
ociety and
Environment

Chapter/
Section

Material Topic
to GGC

Corresponding Material
GRI Topics

Sustainable
Products

Environmental
Management

rgani ation ro ile (102-11)
trategy (102-15)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
Economic er ormance
(201-1, 201-2)
aterials (301-1)
Energy (302-1, 302-3)
ater (303-1, 303-3)
Emissions (305-1, 305-2, 305-4)
E luents and astes
(306-2, 306-3)

Innovation &
Product
Responsibility

Employee
rgani ation ro ile (102-11)
trategy (102-15)
arket served (102-6)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
Customer ealth and a ety (416-1)

hareholder
Business partner
Community,
ociety and
Environment

rgani ation ro ile (102-11)
Corporate
Employee
Governance & trategy (102-15)
Business
Ethics and ntegrity (102-16, 102-17)
Code of
overnance (102-18, 102-20,
Conduct
102-24, 102- 26, 102-27, 102-35,
102-36, 102-38)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
Anti-corruption (205-2, 205-3)

hareholder
Business partner
Community,
ociety and
Environment

Supply Chain
Management

Business partner

Operational
Excellence

rgani ation ro ile (102-11, 102-13) Employee
trategy (102-15)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
upplier Environmental
Assessment (308-1)
upplier ocial Assessment (414-1)
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Chapter/
Section

People
Prosperity

Material Topic
to GGC

Corresponding Material
GRI Topics

Risk
Management

rgani ation ro ile (102-11)
trategy (102-15)
overnance (102-30)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)

Labor Relations
and
Human Rights

Occupational
Health and
Safety

Community
Relations

Remark : This is the irst year or

and no signi icant changes in 2017

Key Stakeholders and
Impact Boundary
Within the
Outside the
Organization Organization
hareholder
Employee
• Business partner
Community,
ociety and
Environment

rgani ation ro ile (102-11)
Employee
trategy (102-15)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
Employment (401-1, 401-2, 401-3)
Training and Education
(404-1, 404-3)
iversity and E ual pportunity
(405-1)

hareholder
Business partner
Community,
ociety and
Environment

Employee

Business partner
Community,
ociety and
Environment

rgani ation ro ile (102-11)
trategy (102-15)
Approach (103-1, 103-2, 103-3)
ccupational ealth and a ety
(403-1, 403-2)

Employee
rgani ation ro ile (102-11)
trategy (102-15)
Approach to takeholder
Engagement (102-43)
ey Topics and Concerns Raised
(102-44)
anagement Approach
(103-1, 103-2, 103- 3)
Economic er ormance (201-1)
ndirect Economic mpacts
(203-1, 203-2)
ocal Communities (413-1)

Community,
ociety and
Environment

C s reporting, there ore, there are no restatements o previous year per ormance
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MESSAGE FROM
OUR CHAIRMAN AND OUR MANAGING DIRECTOR
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ

2560 นับเ นชวงเวลาแหงความทาทายของบริษทั โกลบอล
กรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) หรอ C โดยเ น ทีบ่ ริษทั ฯ
มีการเ ลี่ยนแ ลงครัง ห จากการเขาเ นบริษัทจดท เบียน
นตลาดหลักทรัพยแหง ร เทศ ทย อีกทังยังเ น ทีเ่ ศรษ กิจโลก
มีความ ัน วน แมวาเศรษ กิจหลักมีแนวโนม นตัว นชวง
ลาย แตสถานการ ค วามเ ลีย่ นแ ลงของโลกจาก จจัย
ดานอ่น เชน ดานความตงเครียด นภูมิภาค แล ร เด็น
ลกร ทบดานสิง่ แวดลอมแล การเ ลีย่ นแ ลงสภาพภูมอิ ากาศ
เ นตน สง ลกร ทบตอการสรางดุลยภาพของการดาเนิน รุ กิจ
ของบริษทั ฯ อยาง รก็ตาม ค กรรมการบริษทั ฯ ดกากับดูแล
การดาเนิน รุ กิจ หเ น ตามแ นกลยุท ข องบริษทั ฯ ทัง 5 ดาน
ดแก กลยุท การรักษาแล เพิ่มพูนขีดความสามารถทาง
การแขงขัน (Competitiveness) กลยุท ก ารสรางความเ นเลิศ
ดานการขายแล การตลาด ( arketing Excellence) กลยุท 
การสรางแล พั นานวัตกรรม ( nnovation) กลยุท ก ารดาเนิน
โครงการเพ่อการเติบโตทาง ุรกิจ ลิตภั เพ่อสิ่งแวดลอม
( reen ro th) แล กลยุท การเพิ่มพูนความสามารถ
(Capability Buildup)
ทังนี บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน พัน กิจ แล ทิศทาง
การดาเนิ น ุ ร กิ จ อยางเ นร บบเ น ร จาทุ ก เพ่ อ ห
สอดคลองกับ จจัยแวดลอมแล แนวโนม รุ กิจ น จจุบนั แล
อนาคต โดยบริษัทฯ มีเ าหมายมุงสูการเ น ูนา น ุรกิจ
ลิตภั เ คมีเพ่อสิง่ แวดลอม แล กาหนดแ นกลยุท เ ติบโต
อยางแข็งแกรงแล ยั่งยนเพ่อเ นสวนหลัก นการขับเคล่อน
ร เทศ ทย หพั นา สูเศรษ กิจ านชีวภาพ โดยจ ขยาย
กาลังการ ลิตแล พั นาโครงสรางพน าน นการตอยอด เ น
ศูนยกลางการ ลิตเคมีชวี ภาพแล บโอพลาสติก นอนาคต
บริษัทฯ มีการดาเนิน ุรกิจตามกรอบการดาเนินงานดาน
ความยั่งยนร ดับสากล ดแก แนว ิบัติตามขอตกลงโลก
แหงสห ร ชาติ หรอ nited ations lobal Compact แล
ดเขารวมเ นสมาชิกกับองคกรทางดานความยัง่ ยนทัง นร ดับ
สากลแล ร ดับ ร เทศ อาทิ สมาชิกองคการสห ร ชาชาติ
องคกร รุ กิจเพ่อการพั นาอยางยัง่ ยน (Thailand Business
Council or ustainable evelopment TBC ) เ นตน
ทังนี บริษทั ฯ มีค กรรมการกากับดูแลกิจการแล การพั นา
อยางยั่งยน ทาหนาที่กากับดูแลดานความยั่งยน นภาพรวม
ของบริษทั ฯ ซ่งจากการดาเนินงานดานความยัง่ ยน น ที่ านมา
สง ล หบริษทั ฯ ดรับรางวัลทีเ่ กีย่ วกับความยัง่ ยน ดแก รางวัล
C R- Continuous A ard 2560

n 2017, as a challenging year or lobal reen
Chemicals ublic Company imited ( C), as it
progressed o ma or transitions C as no listed
on the tock Exchange o Thailand or the irst time
during a luctuation o the global economy Although
the global economy as predicted to recover and
become more stabili ed at the end o the year, the
change o global phenomenon, caused by stress ul and
disputes over regions, environmental impacts, and the
increasing a areness o climate change, had a ected the
continuity and consistency o C s business operations
evertheless, the Board o irectors and management
team have been managing the company s business
operation in accordance ith ive keys strategic plan
that included Competitiveness, arketing Excellence,
nnovation, reen ro th and Capability Buildup
C annually monitors and revie s its vision, mission
and business direction systematically so that e are up
to date ith the present and ell prepared or uture
business trends C sets goals and targets to become
a global leader in producing green chemical products and
implement a strategy to develop a strong and sustainable
gro th and or Thailand to shi t to ards a Bioeconomy
country e ill develop urther and expand our production
capacity and company in rastructure into becoming a center
in biochemical and bioplastic production in the uture
The company strictly operates in accordance ith
international sustainability rame orks, namely the
nited ations lobal Compact ( C), and has oined
many sustainability organi ations at both national and
international levels, such as Thailand Business Council or
ustainable evelopment (TBC )
C has the
Corporate overnance and ustainable evelopment
Committee, hich ully commit to the sustainability and
overall corporate governance as ell oreover, C
got re ard rom C R- Continuous A ard 2017 as a
result o ustainability company
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นนามของค กรรมการของบริษทั ฯ ขอขอบคุ มีู สวน ดเสีย
ทุก าย ทุกภาคสวน ที่ หความเช่อมัน่ แล การสนับสนุนบริษทั ฯ
ดวยดีเสมอมา ตลอดจนค บริ
ู หารแล พนักงานของบริษทั ฯ
สาหรับความทุมเทแล รวมแรงรวม จ นการ บิ ตั งิ านที่ ดรับ
มอบหมายอยางเต็มกาลังความสามารถ สง ล หบริษัทฯ
ร สบความสาเร็จมาอยางตอเน่อง ทังนี บริษทั ฯ ขอยนยันวา
จ ดาเนิน รุ กิจโดยยดหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตร หนัก
ถง มีู สวน ดเสียทุก าย รวมถงมีความรับ ดิ ชอบตอสังคมแล
สิ่งแวดลอม ตลอดจนดาเนิน ุรกิจอยางสรางสรรค เพ่อ ห
บริษทั ฯ แล สังคมเติบโตอยางมัน่ คงแล ยัง่ ยนรวมกัน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
Mr. Supattanapong Punmeechaow

n behal o the Board o irectors o C, e ould
like to thank all o our stakeholders that have put their
trust, support and con idence in our company ost
importantly, e ould like to thank all the management
teams and employees or devotion and ull dedication
to their tasks and assignments resulting in the endless
success o this company There ore, e pledge to ensure
that e ill operate our business under the principle
o good governance, recogni e the importance and
consideration o all stakeholder groups as ell as a
responsible member o the community and society, also
commit to environmental ste ardship and to operate our
business innovatively alongside our communities or a
sustainably prosperous uture

ปร ธานกรรมการ
Chairman

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR
สารจากกรรมการผู้จัดการ

ภาย ตวิสัยทัศนแหงการเ น ูนา ุรกิจโอลีโอเคมี นเวทีโลก
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) หรอ C
จงมุงมั่นดาเนิน ุรกิจภาย ตแนวทางการพั นาอยางยั่งยน
เพ่อสงเสริมความสามารถ นการแขงขันของ ุรกิจ ลายนา
( o nstream pecialty roducts) ทีเ่ กีย่ วของกับ ล ลิต
ทางการเกษตรของ ร เทศ เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
สารลดแรงตง วิ ( ur actants) ตลอดจน ลิตภั เ พ่อสุขอนามัย
ที่ ลิตจากวัตถุดบิ รรมชาติ ซ่งบริษทั ฯ มีแนวทาง นการนา
เทคโนโลยีขันสูงมา ช นกร บวนการ ลิต เพ่อตอบสนอง
ความตองการ ลิตภั ท เี่ นมิตรกับสิง่ แวดลอมทีเ่ พิม่ สูงขน
ตามลาดับ อีกทังยังสอดคลองกับนโยบาย ิรู โครงสราง
เศรษ กิจที่ ชโมเดลเศรษ กิจชีวภาพมา ร ยุกตเพ่อการ
ขับเคล่อนสู ร เทศ ทย 4 0

ith the vision o being a global leader in the leochemical
business industry, lobal reen Chemicals ublic Company
imited ( C) is committed to operate under the undamental
o sustainable development e ant to promote our capability
and competitive advantage in o nstream pecialty roducts,
hich relate to agricultural produce o Thailand such as the
rene able energy industry, sur actants, as ell as natural
hygiene products C ill achieve this by adopting the most
advanced technology or the production process to meet
the increasing demands and expectations o environmental
riendly products and to comply ith the economic structural
re orm policies that has incorporated Bioeconomy to rein orce
the country s transition in accordance to Thailand 4 0 policy

น 2560 ที่ านมา บริษทั ฯ ดมุงเนนการพั นาทังดานเศรษ กิจ
สังคม แล สิง่ แวดลอม พรอม ร สาน ร โยชน หการดาเนิน รุ กิจ
สังคม แล สิง่ แวดลอม เติบโตรวมกันอยางยัง่ ยน โดยเริม่ จาก

n 2017, C emphasi ed on the development o economic,
social, and environmental aspects o sustainability as ell
as coordinate and distribute advantages to the coexisting
sustainable development gro th o business operations,
society and environment

ดา เศร กิ บริษัทฯ ชกลยุท การขยาย านการ ลิต
จาก าลมนามัน สูอุตสาหกรรมที่ ชออยเ นวัตถุดบิ เพิม่ เติม
ดวยการศกษาความเ น ด นการกอสราง บโอคอมเพล็กซ
(Biocomplex) เพ่อเตรียมพรอมรุกสู รุ กิจ ลิตพลังงานชีวภาพ
(Bio uel) ลิตภั พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) แล

Starting with the Economic dimension: C has expanded
its areas o business rom palm oil industry to sugarcane
industry and studied its easibility o constructing Biocomplex

Global Green Chemicals Public Company Limited

เคมีชวี ภาพ (Biochemicals) มุงสูการ ลิต ลิตภั เ คมีชวี ภาพ
นอนาคต
นอกจากนี บริษัทฯ ยังเรงพั นาแหลงวัตถุดิบ าลมนามัน
ดวยการสนับสนุนแล ลักดันกลุมเกษตรกร นภาคต วันออก
เ ี ย งเหนอตอนบน หหั น มาทาเกษตรกรรมสวน าล ม
พรอมควบคุมการ ลิตอยางยัง่ ยนตามมาตร าน Roundtable
on ustainable alm il หรอ R
กอ หเกิดการสรางงาน
สรางอาชีพ ชวยยกร ดับคุ ภาพชีวิตของเกษตรกร หดีขน
เ นการเพิ่มมูลคา หกับวัตถุดิบ หเ นที่ต องการมากขน
นตลาดโลก
ดา สัง ม เพรา เราเช่อมัน่ วา การสรางความมัน่ คงจากภาย น
จ ทา ห ุรกิจเติบโตอยางยั่งยน บริษัทฯ จงมุงเนนการดูแล
พนั ก งานทุ ก มิ ติ ทั งดานอาชี ว อนามั ย แล ความ ลอดภั ย
ดานคุ ภาพชีวติ ตลอดจนหมัน่ สรางขวั แล กาลัง จ แสดง ห
พนักงาน ร จักษวา สิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ บิ ตั นิ นยั
ั ง ร โยชนแล
สง ลดีตอสังคม เพ่อ หพนักงานเกิดความภาคภูมิ จแล รวม
ถายทอดความภาคภูมิ จนันสูชุมชนแล สังคมตอ
ดา สิ่ง วดลอม บริษัทฯ มีนโยบายการ ชพลังงานแล
ทรัพยากร รรมชาติอยางมี ร สิท ภิ าพ ภาย ตกลยุท ส นับสนุน
การพั นาแล วิจยั การ ช ร โยชนจาก ลิตภั พ ลอย ด หเกิด
มูลคาสูงสุดแล ลด ลกร ทบดานสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ รวมทัง
คานงถงการบริหารจัดการการเ ลี่ยนแ ลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่อแสดงถงความมุงมัน่ นการลดการ ลอยกาซเรอนกร จก
แล แสดงถงความรับ ิดชอบตอ ูบริโภคแล สังคม บริษัทฯ
ยังคงมุงมัน่ นการดาเนินโครงการสรางคุ คา หแกชุมชน สังคม
แล สิง่ แวดลอมเพิม่ มากขนอยางมีนยั สาคั นอนาคต
สุดทายนี น าน ของ นาดาน
ู
ลิตภั เ คมีเพ่อสิง่ แวดลอม
แล น าน ของสมาชิกของสังคม ทย บริษัทฯ ขอขอบคุ
มีู สวน ดเสียทุกภาคสวนที่ หความ ววาง จแล สนับสนุน
การดาเนิน ุรกิจดวยดีเสมอมา ภาย ตการกากับดูแลของ
ค กรรมการบริษทั ฯ รวมถงการทางานอยางเต็มกาลังของ
ค ูบริหารแล พนักงานทุกคน ที่รวมกันขับเคล่อนพั นา
บริษทั ฯ สูความกาวหนาแล เติบโตอยางแข็งแกรง บริษทั ฯ ขอยดมัน่
นการดาเนิน รุ กิจภาย ตหลัก รรมาภิบาล บนพน านของความ
รับ ดิ ชอบตอเศรษ กิจ สังคม แล สิง่ แวดลอมของ ร เทศสบ

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์
Mr.Jirawat Nooritanon

กรรมการผจัดการ
Managing Director
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These are the undamental o Bio uel, Bioplastics and
Biochemicals production leading to the Biochemicals ndustry
in the uture
urthermore, C is rapidly developing and promoting ra
material sources o palm oil by supporting and encouraging
armers in the pper ortheastern o Thailand to adopt palm
oil as a part o their plantation C s committed to control
the production o palm oil sustainably in compliance ith
the Roundtable on ustainable alm il (R )
tandard so as to promote ob opportunities and to improve
uality o li e and ell-being o armers, to increase the
value o ra materials and demands in the global market
Social dimension: As e believe that building a strong
and stabili ing internal organi ation structure ould lead
to a sustainable gro th o our company, C is ully
committed to take care o all employees in every aspects
including occupational health and sa ety, and uality o li e
along ith encouragement C s dedication appeared to
be bene icial to the employees and the society, hich leads
to build up the pride o being a part o C member, then
carry on this mindset to communities and society
Environmental dimension: C has a policy o resource
e iciency under the strategy o supporting the development
and research o utili ing the highest valued products together
ith minimi ing environmental impacts and recogni ing the
impacts and conse uences o reenhouse e ect and climate
change To demonstrate our commitments or reducing
environmental impacts and taking responsibilities to our
clients and communities, C has also continued to
dedicate our ever-increasing commitments in promoting
value to our communities, society and the environment
or a brighter uture
inally, as a leader in green chemical producer and
a member o the Thai society, C ould be great ul to all
o our stakeholders or their strong trust and support in our
business operations, including our dedicated management
team and employees e all have a contribution to make
the strong gro th and success o C e are more than
illing to operate business under ood Corporate overnance
and based on being ully responsible or the economics,
social and environmental prosperity o Thailand
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SUSTAINABLE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
ดัชนีของการ ชพลังงาน (Energy ndex)
ลดลงรอยล 1 43 เม่อเทียบกับ 2559
Challenges and
Decreased Energy
Business Opportunities
ndex 1 43 Compared to 2016
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
ลด ร�มา การ ลอยกาซเรอนกร จก
ขอบเขต 1 แล ขอบเขต 2
8,200 ตันคารบอน ดออก ซด
จากป หาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แล การปลอยมลพ�ษสสิงแ ดลอม
GHG เทียบเทา เม่อเทียบกับ 2559
ร ม งการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ เปนปร เด็นที่ไดรับค ามสนใจ
Reduction in Greenhouse Gas
Emissions cope 1 and cope 2
จากผมีส นไดเสียทั่ โลก ตลอดจนมาตรการค บคุมสิงแ ดลอมจากภาครั ที่เขมง ดข้น
8,200 tons o C 2 equivalent
อาจสงผลกร ทบตอการผลิตแล การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ดังนั้น บร�ษัทฯ
compared to 2016
จงได างแน ทางการบร�หารจัดการทรัพยากรแล สิงแ ดลอม ตลอดจน างแผน
ลด ร�มา ของเสียอันตรายแล
การดำเนินงานเพ�่อปองกันผลกร ทบที่อาจเกิดข้นตอสิงแ ดลอมตลอดห งโซอุปทาน
มอันตราย งกลบ ดเ นศูนย
Zero Wastes to Landfills
From depletion of natural resources, pollution emissions to the environment
(Both a ardous and
and the issues of climate change are key areas of interests from stakeholders
on- a ardous aste)
globally. Environmental policies and regulations issued by the
government have become more stringent which may affect business
operations and production of the company. Therefore, GGC has implemented
an approach to its resource and environmental management system
and initiate plans to reduce potential impacts to
the environment throughout the supply chain.
Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มุงดำเนินธุรกิจด ยค ามรับผิดชอบตอสิงแ ดลอม
โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีปร สิทธิภาพ
แล ติดตามผลกร ทบทางสิงแ ดลอมอยางตอเนื่อง เพ�่อกา ข้นสการเปนผนำ
ในธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพ�่อสิงแ ดลอมที่มีการดำเนินงานที่เปนเลิศอยางยั่งยืน
ทั้งทางดานเศรษ กิจ สังคม แล สิงแ ดลอม
GGC is fully committted to operate its business along with environmental
stewardship by optimizing resource efficiency as well as constantly monitoring
environmental impacts. So that GGC can become a leading company in
green chemicals products and continue its outstanding commitments
to the economic, social, and environmental
dimensions of sustainability.

Global Green Chemicals Public Company Limited
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C has operated its environmental
management in compliance ith the uality,
stability, sa ety, occupational health, environment,
business continuity, and energy conservation
management policy as ell as international
environmental management standards There ore,
C has been ackno ledged and internationally
certi ied ith
14001 ith regards to their
environmental management system, also being
certi ied ith
50001 or energy management
system and 22000 or ood sa ety management
system and that there are environmental management
and resource audits throughout all operations and
production processes o the company
น 2560 บริษัทฯ ดดาเนินงานดานสิ่งแวดลอม น ร เด็น n 2017, C has implemented key initiatives and
สาคั ตาง ดแก การควบคุมมลพิษทางอากาศ การ ช approaches to their environmental management including
พลังงานอยางมี ร สิท ภิ าพแล การเ ลีย่ นแ ลงสภาพภูมอิ ากาศ Air uality Control o ollution, Energy E iciency
การจัดการของเสีย แล การบริหารจัดการนา
and Climate Change, aste anagement and
ater anagement

บริษทั ฯ บริหารจัดการดานสิง่ แวดลอมสอดคลองตามทิศทาง
นโยบายคุ ภาพ ความมั่นคง ความ ลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอม แล ความตอเน่องทาง ุรกิจ แล นโยบายการ
บริหารจัดการดานการอนุรักษพลังงานของบริษัทฯ ตลอดจน
ดาเนินการตามมาตร านสากล นการจัดการสิ่งแวดลอม
ทังนี บริษัทฯ ดรับการรับรองตามมาตร านสากล ร กอบ
ดวย ร บบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามมาตร านสากล
14001 ร บบการจัดการดานพลังงานตามมาตร าน
สากล
50001 แล ร บบการจัดการความ ลอดภัยของ
อาหารตามมาตร านสากล
22000 ซ่งมีการตรวจ ร เมิน
เกี่ยวกับการจั ด การสิ่ ง แวดลอมรวมถงทรั พ ยากรที่ ช น
กร บวนการ ลิต นทุกพนที่ ิบัติการของบริษัทฯ

AIR POLLUTION CONTROL
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
C al ays controls and eliminates air pollutants
be ore emitting to the environment and constantly
assess and monitors air uality inside and outside
operation sites to ensure that the emissions rom
our site to the environment are in acceptable level
addording to emissions permits set by government
regulations and that it does not impact surrounding
communities
นอกจากนี บริษัทฯ ยัง ดติดตามแล เ าร วังเร่องกลิ่นที่อาจ urthermore, C has closely monitored potential
เกิดจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยมุง รับ รุงกร บวนการ odors that may be apparent rom business operations
ตาง เพ่อควบคุมแล กาจัดกลิ่น ม หสง ลกร ทบตอชุมชน and have committed to improve prevention and
elimination measures o odors spreading to
surrounding communities
บริษัทฯ ควบคุมแล กาจัดมลพิษทางอากาศกอน ลอยออกสู
สิ่งแวดลอม รวมทังดาเนินการตรวจวัดแล ติดตามคุ ภาพ
อากาศที่จุดตรวจวัดทังภาย นแล ภายนอกพนที่ ิบัติการ
อยางตอเน่อง เพ่อ หมั่น จวาคุ ภาพอากาศที่ ลอยออกสู
สิ่งแวดลอมเ น ตามขอบังคับตาง ของภาครั แล ม
สง ลกร ทบตอชุมชนขางเคียง
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โครงกำรปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
เพื่อควบคุมและก�ำจัดกลิ่น

Wastewater Treatments to Control and
Eliminate Odor Project

บริษัทฯ ดาเนินการ รับ รุงร บบบาบัดนาเสีย โดยติดตัง
ร บบ Auto issolved Air lotation (Auto A ) ร บบ
Reverse smosis (R ) แล ติดตังร บบรวบรวมแล กาจัด
กลิ่น ( crubber) พรอมทังติดตังหลังคาถาวรที่บ อบาบัด
นาเสียบางสวน น 2560 แล จ ดาเนินการติดตังหลังคา
ถาวร หแลวเสร็จภาย น 2561 ซ่งจ ชวยลด หาเร่องกลิน่
จากนาเสียสูสิ่งแวดลอม ดอยางมี ร สิท ิ ล

C has improved aste ater treatment system
by installing Auto issolved Air lotation (Auto A ),
Reverse smosis system (R ) and scrubbers to
eliminate odor The company has also installed
permanent roo s partially at the aste ater treatment
plant in 2017 and the installment ill complete by
2018 hich ill e ectively help in reducing odors
produced rom aste ater treatment plants and
spreading to the environment

24.5
ล้านบาท

million THB

งบประมาณเพ่อปรับปรุงระบบบ บัดน้ เสีย
Budget to improve wastewater treatment systems
DAF

ติดตั้ง Auto DAF
ติดตั้งหลังคาถาวร
เพ่อเพิ่ม ร สิท �ภาพ นการกำจัดนำมัน
เพ่อ องกันกลิ่น แล ร บบ crubber
RO
แล ขมัน นนำเสีย
เพ่อรวบรวมแล กำจัดกลิ่น
Installed Auto-DAF to
Installed permanent roofs to
ติดตั้งระบบ RO
increase the quality of
prevent odor spreading and
เพ่อลดคาความ นเ อน นนำเสีย หรอที่เร�ยกวา ซ�โอดี
eliminating oil and fats
and installed scrubbers
(Chemical
xygen
emand
C
)
กอนเขาสู
ร
บบบำบั
ด
in wastewater
to eliminate odor
Installed the RO system to reduce
Chemical Oxygen Demand (COD) in wastewater

ลดปัญหากลินจากน้ เสียสู่สิงแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิผล
Effectively reducing odor from
wastewater into the environment
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ENERGY EFFICIENCY AND CLIMATE CHANGE
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ
บริษัทฯ มุงมั่นบริหารจัดการ ชพลังงานอยางมี ร สิท ิภาพ
โดยดาเนินโครงการตาง ดานการอนุรักษพลังงานแล เพิ่ม
ร สิท ภิ าพการ ชพลังงานภาย นองคกร เพ่อ หบรรลุเ าหมาย
การลดลงของดัชนีการ ชพลังงาน (Energy ndex) แล เ าหมาย
การลดการ ลอยกาซเรอนกร จกตามที่ ดกาหนด ว

C is committed to improving energy e iciency
through pro ects, hich enhance energy conservation
and improve operational energy e iciency o the
company to achieve the target o reduction in Energy ndex
and reduction in greenhouse gas emissions

โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนปี 2560

Energy Conservation Projects 2017

โครงกำรผลิตไอน�้ำจำกควำมร้อนที่เหลือ
ในกระบวนกำรผลิต

Steam Generation by Residual Heat from
Production Processes Project

บริษัทฯ นาพลังงานความรอนที่เหลอ ชจากกร บวนการกลั่น
แ ตตีแอลกอ อล กลับมา ลิตเ น อนาความดันต่า ( o
o ressure team
) เพ่อ ช นกร บวนการ ลิต
แ ตตีแอลกอ อล ซ่งชวยบริษัทฯ ลด ริมา การ ชพลังงาน
นการ ลิต อนา แล ลด ริมา การ ลอยกาซเรอนกร จก
รวมถงชวยลดคา ชจายของบริษัทฯ นการซอ อนา

C used its excess thermal energy rom the
distillation process o atty alcohol to be reused to
generate o o ressure team (
), hich
contributes to the production o atty Alcohols
This pro ect contributed to the reduction o energy
consumption in steam generation as ell as reduction
in greenhouse gas emissions and cost savings in
purchasing steam

STEAM

20

ลานบาท

งบประมาณ
ในการเพมประสิทธิภาพ

ลด ร า าร
้ ด ระ า
ร ละ
ง ัตรา าร
้ ั้งห ด
ง ระบว าร ลิต ตต้ ล
ล
Reduction in steam usage by 4% of total
steam usage rates in producing Fatty Alcohols

CO2

ลด าร ล า ร ระ ด ระ า
ตั คารบ ด
ด บ า
Reduction in greenhouse gas emissions
approximately by1,379 tons
of CO2 equivalent

ลดคา

า า าร ้
้ ด
ลา บา ต
Cost savings of THB 10.83 million
per year from reducing
steam purchases

10.83
ลานบาท
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โครงกำรติดตั้ง Water Ring Pump
เพื่อลดกำรใช้ ไอน�้ำในกำรสร้ำงสุญญำกำศ

บริษัทฯ เ ลี่ยนกร บวนการสรางสุ ากาศ นกร บวนการ
ลิตจากร บบ อนาเ นร บบ ater Ring ump ซ่ง ช า
ทดแทนการ ช อนา ชวยลด ริมา การ ชพลังงาน ลดการ
ลอยกาซเรอนกร จก ตลอดจนชวยลดคา ชจายจากการ
ร หยัดพลังงาน นกร บวนการ ลิต

Water Ring Pump Installation to Reduce
Steam Consumption
in Producing Vacuums Project

C changed the vacuum production process rom
a steam system to a ater ring pump system, hich
utili es electricity instead o steam This process
reduced overall energy consumption, greenhouse gas
emissions as ell as cost savings rom energy savings
rom the production process

STEAM

7.2
ลานบาท
งบประมาณ
ในการเพมประสิทธิภาพ
R
I

CO2

ลด ร า าร ลังงา
ิ ล ลต
Reduction in energy consumption
by 1,324 kJ/year
ลด าร ล า ร ระ ด
ระ า
ตั คารบ ด
ด
บ า
Reduction in greenhouse gas emissions
by 538.07 tons of CO2 equivalent
ลดคา

า ลง ระ า
ลา บา ต
า าร ระห ัด ลังงา
Cost savings by THB 4.1 million
per year from energy savings

4.1

ลานบาท
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เป้ำหมำยกำรลดลงของดัชนีกำรใช้พลังงำน

จากการดาเนินโครงการอนุรักษพลังงานตาง น 2560
สง ล หบริ ษั ท ฯ สามารถลดดั ช นี ข องการ ชพลั ง งานลง
ร มา 113 กิโลจูลตอกิโลกรัม ลิตภั  หรอคิดเ นรอยล
1 43 ของ ริมา การ ชพลังงานทีล่ ดลง เม่อเทียบกับ 2559
ซ่งเ น ตามเ าหมายการลดดัชนีการ ชพลังงานที่บริษัทฯ
กาหนด

ดัชนีการใชพลังงาน
Energy Index

7,842

kJ/kg product

Targets in Reducing the Energy Index

rom the implementation o energy conservation
pro ects throughout 2017, C reduced its Energy ndex
consumption by 113 kilo oules per kilogram o product
or 1 43 reduction o energy consumption compared
to 2016, hich as in accordance ith the Energy ndex
reduction targets set by the company

ดัชนีการใชพลังงาน
Energy Index

7,729
kJ/kg product

เปาหมาย
Target

kJ/kg product

ป 2559
2016

ทังนี การดาเนินโครงการอนุรักษพลังงานตาง สง ล ห
บริ ษั ท ฯ สามารถลด ริ ม า การ ชพลั ง งาน ด ร มา
111 39 กิโลจูลตอตัน ลิตภั  น 2560 แล สามารถลด
ริมา การ ลอยกาซเรอนกร จกสูสิง่ แวดลอม 8,200 ลานตัน
คาร บ อน ดออก ซด เ ที ย บเทา ซ่ ง บริ ษั ท ฯ ดจั ด ทาบั ชี
การ ลอยกาซเรอนกร จกขององคกรที่อางอิงวิ ีการคานว
เ น ตามมาตร าน 14064 1 2006 The reenhouse
as rotocol A Corporate Accounting and Reporting
tandard American etroleum nstitute (A 2009)
CC2006 แล องค ก ารบริ ห ารจั ด การกาซเรอนกร จก
(องคการมหาชน)

ป 2560
2017

Thus, the implementation energy conservation pro ects
resulted in a reduction in energy consumption by o
111 39 kilo oules per ton o product in 2017 as ell
as reducing greenhouse gas emissions by 8,200 tons
o C 2 e uivalent
C monitored and tracked its
greenhouse gas emissions using the calculation
methods and standards o
14064 1 2006, The
reenhouse as rotocol A Corporate Accounting
and Reporting tandard American etroleum nstitute
(A 2009), CC2006 and Thailand reenhouse as
anagement rgani ation ( ublic rgani ation)
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เป้ำหมำยและผลกำรด�ำเนินงำน
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

Targets and Performances in
Greenhouse Gas (GHG) Emissions

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ขอบเขต 1
GHG Emission Scope 1

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ขอบเขต 2
GHG Emission Scope 2

บริษทั ฯ ตังเ าหมาย นการลด ริมา การ ลอยกาซเรอนกร จก
ขอบเขต 1 แล ขอบเขต 2 ห ดรอยล 10 ภาย น 2568
เม่อเทียบกับ าน ( 2558)

C set targets in reducing greenhouse gas
emissions ( cope 1 and cope 2) by 10 by 2025
rom base year 2015

ป 2558

ป 2558

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

2015

2015

79,731

10,630

ป 2559

ป 2559

2016

75,169

2016

4,500
ป 2560

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

2017

4,987

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

เปาหมาย
ป 2568

2025 Target
ลดลง
ecreased by

10%

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

ป 2560
2017

66,471

ตันคารบอน ดออก ซด
เทียบเทา
tons of CO2 equivalent

เปาหมาย
ป 2568

2025 Target
ลดลง
ecreased by

10%

ลดการ ลอยกาซเรอนกร จก ขอบเขต 1 แล 2 ลง 10 หรอ
คิดเ น ร มา 7,300 ตันคารบอน ดออก ซดเทียบเทาจาก
การดำเนิน ุรกิจตาม กติ น 2568 เม่อเทียบจาก าน
( 2558)
Reduction in greenhouse gas emissions ( cope 1
and cope 2) by 10 or 7,300 tons o C 2 equivalent
rom business operations by 2025 compared to base
year 2015
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WASTE MANAGEMENT
การจัดการของเสีย
บริษทั ฯ มีร บบการจัดการของเสียทีค่ วบคุมการ นเ อนของ
ของเสีย สู สิ่งแวดลอม ซ่งครอบคลุมตังแตการคัดแยก
การจัดเก็บ การขนสง แล การกาจัด รวมทังมีการจัดการ
ของเสียที่สอดคลองตามก หมายกาหนด ตลอดจนคานงถง
วิ ีการกาจัดของเสียที่เ นมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทังบริษัทฯ
ยัง หความสาคั กับการ ชทรัพยากรอยางมี ร สิท ิภาพ
เพ่อลด ริมา การเกิดของเสีย แล ลดภาร การกาจัดของเสีย
ของบริษัทฯ อีกดวย

C has a aste management system that controls
and prevents contamination o aste being released
into the environment This system covers separating,
storage, transportation and disposal o astes
oreover, C has a aste management process that is
in accordance ith la s and regulations as ell as taken
into consideration o environmentally riendly methods
o disposing aste ithout harming the environment
C vie s resource e iciency as an important aspect
to company operations so as to reduce the build-up o
aste rom processes and reduces the amount aste
being disposed

โครงกำรลดปริมำณของเสียไปฝังกลบ
ให้เป็นศูนย์

Zero Waste to Landfill Project

บริษทั ฯ ดาเนินโครงการลด ริมา ของเสียอันตรายแล ของเสีย
มอันตราย งกลบ หเ นศูนยตงแต
ั
2554 ดวยการเ ลีย่ น
วิ ีกาจัดของเสียจากวิ ี งกลบเ นวิ ีอ่นที่ลด ลกร ทบตอ
สิง่ แวดลอม อาทิ การนาของเสีย ชเ นเชอเพลิงทดแทน
ดวยเหตุนี บริษัทฯ สามารถลด ริมา การ งกลบของเสีย
หเ นศูนย ดสาเร็จ น 2557 แล ดาเนินการตอเน่องเสมอมา
จนถง จจุบัน

C has been orking on pro ects to reduce the amount
o ha ardous and non-ha ardous aste being sent to
land ills into ero since 2011 by changing disposal
methods rom being sent to land ills into other methods
that reduce environmental impacts or example, some
astes have been used as an alternative source o
energy that resulted in C achieving the ero astes
to and ill target in 2017 and C has been able to
maintain the pro ect until no

การลดปรมาณ
ของเสียไป งกลบใหเปนศนย
Hazardous and
Non-Hazardous Waste
to Landfill
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WATER MANAGEMENT
การบริหารจัดการนํ้า
บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนาอยางมี ร สิ ท ิ ภ าพ
เพ่อ องกัน ม หเกิด ลกร ทบกับสิ่งแวดลอมแล ชุมชน
โดยรอบ โดยบริหารจัดการการ ชนาภาย นดวยการ ิบัติ
ตามแนวทาง 3Rs ดแก การลดการ ชนา (Reduce) การ ช
นาซา (Reuse) แล การนานากลับมา ช หม (Recycle)

C e ectively manages its ater resources to
prevent impacts to the environment and surrounding
communities by implementing the 3Rs concept to the
ater management system including Reduce, Reuse,
and Recycle

ดวยความมุงมัน่ ของบริษทั ฯ นการดาเนินการดานสิง่ แวดลอม
อยางจริงจัง สง ล หบริษทั ฯ ดรับรางวัลทางดานสิง่ แวดลอม
จากหนวยงานตาง ดังนี

ith
C s dedication and ull commitments
to ards environmental per ormances concern resulted
in achieving a ards and recognition ith regards to
environmental ste ardship rom the ollo ing
organi ations

การใชน

Reuse

การลดการใชน

Reduce
ร รงคการลด ร�มา

นำนำคอนเดนเสทกลับมา ชซำ
นกร บวนการ ลิต
• Reuse condensates during
production processes

การ ชนำ นองคกร
• Promote water
reduction schemes
within the organization
การน น กลั มาใชใหม

Recycle

นำนำที่เกิดจากกร บวนการ ลิตมาวน
กลับมา ชซำ นกร บวนการ ลิตเมทิลเอสเทอร
สามารถลดนำเสียที่เกิดขน ดเ ลี่ย
1-2 ลบ ม /ชม หรอ 1,440 ลบ ม /เดอน
• Recycling water from production process
to produce Methyl Ester has reduced
wastewater on average 1-2 m3/hr or
1,440 m3/month
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GGC’s Achievements in Environmental Management
ควำมส�ำเร็จด้ำนบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
บร�ษัทฯ ดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ( rime inister s ndustry A ard
A ard) ติดตอกันเ น ที่ 3 โดย
2558 ดรับรางวัล ร เภทการจัดการพลังงาน
2559 ดรับรางวัล ร เภทบร�หารความ ลอดภัย แล
2560 ดรับรางวัลดานบร�หารคุ ภาพ เน่องจากมี ลการดำเนินงาน
ที่มี ร สิท �ภาพ นทุกมิติ
C received the rime inister ndustry A ard ( A ard)
or the third consecutive year respectively, as ollo s
2015 C received the Energy anagement A ard
2016 C received the a ety anagement A ard
2017 C received the uality anagement A ard or
achieving outstanding per ormance in all aspects

Green Industry Level 5

Green Star
Award
บร�ษัทฯ ดรับรางวัล ง รรมาภิบาลสิ่งแวดลอมแล
ความ ลอดภัย ( งขาว-ดาวเข�ยว reen tar A ard) จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแหง ร เทศ ทย ตอเน่องเ น ที่ 5 โดย
บร�ษัทฯ ยังคงมุงมั่น นการดำเนินงาน หมี ร สิท �ภาพอยาง
ตอเน่อง ซ่ง น 2561 บร�ษัทฯ จ ดรับรางวัล งขาว-ดาวทอง
ซ่งเ นรางวัลทีม่ อบ หโรงงานทีม่ กี ารดำเนินงานดาน รรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมแล ความ ลอดภัยที่ดีตอเน่อง 6
C as a arded the lag by ood overnance,
Environment and a ety ( reen tar A ard) rom the
ndustrial Estate Authority o Thailand or the i th
consecutive year As a result, in 2018, C ill
receive the old tar A ard, hich is only a arded
to actories that have consistent good governance,
environment and sa ety per ormances or at least
6 consecutive years

Prime Minister’s
Industry Award

บร�ษัทฯ ดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเข�ยวร ดับที่ 5
เครอขายสีเข�ยวของกร ทรวงอุตสาหกรรมซ่งเ นร ดับสูงสุด
โดยเ นการขยายขอบเขตการเ นอุตสาหกรรมสีเข�ยว
จากภาย นองคกรสูภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุ ทาน
C is certi ied ith the reen ndustry level 5
among green organi ations by the inistry o ndustry
at the highest level, hich extends the scope o green
industry ithin the organi ation and outside the organi ation
along the supply chain

Eco Factory

บร�ษัทฯ ดรับการรับรอง หเ นโรงงานอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ
หรอ EC actory จากสภาอุตสาหกรรมแหง ร เทศ ทย
ซ่งแสดง หเห็นถงความมุงมั่น นการบร�หารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางจร�งจัง แล สอดคลองกับเจตนารม 
เ นมิตรตอสิ่งแวดลอมสูความเ นเลิศดาน ร สิท �ภาพ
เช�งนิเวศเศรษ กิจ
The company is certi ied as an EC actory by
The ederation o Thai ndustries, hich demonstrates
C s commitments to environmental management and
in line ith our dedication rom being environmental
riendly to outstanding eco-e iciency per ormance
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INNOVATION MANAGEMENT &
PRODUCT RESPONSIBILITY

การบริหารจัดการนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษทั ฯ มีค ามมุงมัน่ ในการเปนผนำดานผลิตภัณฑเคมีเพ�อ่ สิงแ ดลอม
ที่สามาร ตอบสนองค ามตองการของลกคาแล คคา
ไดอยางเต็มรปแบบ โดยมีเปาหมายในการขยายธุรกิจ
เขาสธุรกิจโอลีโอเคมีชนิดพ�เศษ ธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพ�่อสิงแ ดลอม
แล ธุรกิจพลาสติกชี ภาพ ผานการ จ� ยั แล พั นาน ตั กรรม
พรอมทั้งบร�หารจัดการทรัพยากรในห งโซอุปทานใหเกิดปร โยชนสงสุด
เพ�่อลดผลกร ทบตอสังคมแล สิงแ ดลอม

Highlight
Performance
ผลการดำเนินงาน

GGC is committed to being a leader in manufacturing environmental-friendly
products to meet the demands and expectations of our consumers
and suppliers. Our goal is to expand GGC’s business into the
Oleospecialties business, green chemicals and Bioplastics businesses.
This will be done through researches and innovations as well as management
of supply chains to maximize benefits and to reduce
social andenvironmental impacts.

CO2
Challenges and
Business Opportunities
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ

ความพงพอ จของ ู ช
ลิตภั ท เ่ี นมิตรตอสิง่ แวดลอม
น 2560 คอ 89
89 o all customers ere
satisfied with GGC’s environmentalriendly products in 2017
100 ของ ลิตภั บ ร�ษทั ฯ ดรับ
การรับรอง ลากคารบอน ตุ พร�นท
100 o our products
are received certification
Carbon Footprint
of Products: (CFP)

การพั นาแล �จัยผลิตภัณฑใหม ที่ปลอดภัยแล เปนมิตรตอสิงแ ดลอม
อื เปนค ามทาทายแล โอกาสอันดีของบร�ษัทฯ สำหรับตอยอดการเติบโตทางธุรกิจ
ไปยังตลาดผลิตภัณฑใหม เพ�่อตอบสนองค ามตองการของลกคาแล คคาไดมากข้น
อีกทั้งยังสงผลใหบร�ษัทฯ ไดรับค ามเชื่อมั่นจากผมีส นไดเสียทุก าย
ในการเปนบร�ษัทฯ ที่ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสุขภาพ สังคม แล สิงแ ดลอม
ซ่งนำไปสการดำเนินธุรกิจอยางมีปร สิทธิภาพ มั่นคง แล ยั่งยืน
The development and research of new products that are safe and
environmental-friendly is considered to be a challenge but that also creates
opportunities, helping GGC to meet customers’ needs and demands,
as well as to gain trusts and confidence from its stakeholders.
Because of being a company that produces products that are friendly
to health, society, and the environment, this would lead GGC into
becoming an efficient, stable, and sustainable company.
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บริษทั ฯ มีเ าหมายทีจ่ เ นบริษทั แกนนา น รุ กิจ ลิตภั เ คมี
เพ่อสิ่งแวดลอม โดยกาหนดกลยุท สาหรับดาเนินโครงการ
เพ่อการเติบโตทาง ุรกิจ ลิตภั เพ่อสิ่งแวดลอม ( reen
ro th) แบงออกเ น 5 แนวทาง ซ่งมุงเนนการแสวงหา
โอกาส นการลงทุนหรอการดาเนิน ุรกิจที่บริษัทฯ มีอยูเดิม
รวมถง รุ กิจ หมทัง นแล ตาง ร เทศ เชน การตอยอดสู รุ กิจ
ลิตภั ทาความส อาดบานแล สุขอนามัยสวนบุคคล หรอ
รุ กิจพลาสติกชีวภาพ เ นตน ดวยการลงทุน นรู แบบตาง
ทังการรวมลงทุนกับพัน มิตรทาง ุรกิจแล การลงทุนแบบ
rganic ro th สง ล หบริษัทฯ สามารถเสริมสราง
ศักยภาพการดาเนิน ุรกิจ นร ย ยาว ด

C aims to become a leading company in the green
chemical products business by incorporating the reen
ro th strategy that is categori ed into ive key areas
ocusing on seeking investment opportunities or current
business operations along ith expanding ne business
overseas and domestically, especially, ome and
ersonal Care roducts as ell as Bioplastics business,
through various orm o investments like oint ventures
and rganics ro th investment That ill develop
C s potential to carry on its long-term business
operation per ormance

GREEN GROWTH STRATEGY
01

การลงทุนโครงการเพื่อเสริมสราง
ความแขงแกรงใหกับธุรกิจหลัก
Strengthen Core Business

มุ งเนนการลงทุน นการ ลิต ลิตภั พลอย ดมูลคาสูง
จากกร บวนการ ลิ ต จจุ บั น เพ่ อ สรางมู ล คาเพิ่ ม สู ง สุ ด
แล การขยายกาลังการ ลิตเพ่อเพิ่มการ ร หยัดตอขนาด
(Economies o cale)

02

การมุงเขาสธุรกิจโอลีโอเคมีชนิดพิเศษ
Move towards Oleospecialties

มุงเนนการรวมพั นาตลาดแล ลิตภั กลุม Ethoxylates
รวมกับบริษัท ทย อีทอกซีเลท จากัด (TE ) ซ่งเ นบริษัท
นเครอ เพ่อเพิ่มความมั่นคงดานชองทางการจาหนายแล
ริมา การขายแ ตตีแอลกอ อล แล ถอเ นโอกาสที่ดี
นการตอยอดเขาสู ุรกิจ ลิตภั ทาความส อาดบานแล
สุขอนามัยสวนบุคคล ( ome and ersonal Care C)

ocusing on investment in high value manu acturing ocusing on oint developments o markets and Ethoxylates
products rom current production processes to ith Thai Ethoxylate Company imited (TE ), a subsidiary
maximi e value as ell as extending production company o TT lobal Chemical ublic Company
capacity to increase the Economies o cale)
imited ( TT C), to increase the stability and continuity
o distribution channels and sales volume o atty
Alcohols This is also a good opportunity to expand
into the ome and ersonal Care ( C) business
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การเขาสธุรกิจพลาสติกชีวภาพ
Establish Bioplastics

03

พิจาร าความเ น ด นการเขาสู ุรกิจพลาสติกชีวภาพ
(Bioplastics) านการตอยอดโครงการ Biocomplex ร ย
ที่ 2 ซ่งทา หเกิดการสราง ร โยชนรวมกัน ( ynergy Bene it)
แล การพ่งพาซ่งกันแล กันของหวงโซมูลคา (Value Chain)
Consider the possibility and easibility o entering the
Bioplastics business industry through the expansion
to the second phase o the Biocomplex pro ect that
ill result in ynergy Bene it and mutual dependences
o the Value Chain

04

การสรางแบรนดสินคา
New Products Branding
พิจาร าการสรางแบรนดสนิ คาของบริษทั ฯ เพ่อเ นชองทาง
การ ร ชาสั ม พั น  ลิ ต ภั  หลู ก คาเกิ ด ความตร หนั ก
นคุ ภาพ เกิดความภักดีต อ ลิตภั  แล เ นราก าน
นการตอยอดสูการพั นา ลิตภั  หมีความหลากหลาย
นอนาคต
Consider creating a brand or the company so that
C can be a channel in promoting products so that
consumers are a are o the uality o C s products
This ould result in product loyalty and this ould lay
a sound oundation o urther product development in
the uture as e aim to expand the variety o C s
products

05

การเตรียมความพรอมสําหรับการสราง
การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
Readiness for Green Growth
เพ่อ หการดาเนิน ุรกิจ นอนาคตเ น อยางมี ร สิท ิภาพ
แล เกิด ร โยชนสงู สุด หกับบริษทั ฯ จงมีการกาหนดแนวทาง
การเตรียมความพรอมทีส่ าคั ร กอบดวย การพั นาตลาด
( arket evelopment) แล การเตรียมความพรอมดาน
องคกรแล ูมีสวน ดเสีย ( rgani ation
takeholder
Readiness)
n order to make uture business operations more
e icient and pro itable or C, the company has
approached important guidelines in preparation or
reen ro th This includes arket evelopment and
rgani ation takeholder Readiness
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บริษทั ฯ หความสาคั กับการพั นานวัตกรรม โดยจัดทาแ น
ดาเนินโครงการวิจยั แล พั นา ลิตภั ช นิด หม แบงออกเ น
2 สาย ุรกิจ ดแก สาย ุรกิจโอลีโอเคมี ( leochemicals)
แล สาย รุ กิจเคมีชวี ภาพแล พลาสติกชีวภาพ (Biochemicals
Bioplastics) เพ่อพั นาแล สรางมูลคาเพิม่ หแก ลิตภั 
รวมถงตอยอดการเติบโตของ รุ กิจ ยังตลาด ลิตภั  หม
โดยการวิจยั แล พั นา ลิตภั ห ลักทัง 3 ชนิดของบริษทั ฯ
ดแก เมทิลเอสเทอร แ ตตีแอลกอ อล แล กลีเซอรีน เพ่อ ลิต
ลิตภั โอลีโอเคมีชนิดพิเศษเ นการตอยอดเขาสู ุรกิจ
ลิตภั ท าความส อาดบานแล สุขอนามัยสวนบุคคล ( ome
and ersonal Care C) นอกจากนี บริษทั ฯ มีแ นการ
ขยาย ุรกิจ ยัง ุรกิจเชอเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ แล
พลาสติกชีวภาพ โดย ชออยเ นวัตถุดบิ นการ ลิตอีกดวย
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C emphasi es the importance o innovation by
planning a ne Research and evelopment process or
ne products hich is categori ed into t o business
categories including leochemicals and Biochemical
Bioplastics This development ould increase the
value o products as ell as extending the gro th o the
company leading C to ne product markets, hich
is done by the research and development o three
main products including ethyl Ester, atty Alcohols
and lycerine to produce leospecialties This enables
an expansion into the ome and ersonal Care business
industry urthermore, C plans to expand its business
to ards Bio uels, Biochemicals, and Bioplastics, hich
is involved in sugarcane by products based industries
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS PLAN
แผนโครงการวิจัยและพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑชนิดใหม

สายธุรกิจโอลีโอเคมี
Oleochemicals

าร ราง ลคา ิ ห
รด ั าล
ละ ล ร
Increase values for
Palm Fatty Acid and Glycerine

า ระบว าร ลิต ารลด รงตง ิว
ระ า า ้ ตาล ล ค
ละ ตต้ ล
ล
Develop the process to produce nonionic
surfactant from glucose and Fatty Alcohols

าร ราง ลคา ิ ห
ล ร ละ ้ ตาล
ิด า ครง าร
oo
าคต
Creating value for Glycerine and
glucose from the Biocomplex
project in the future

ิ ัล
ร
ต าห รร าหาร
ละ าร ติ ตง ลา ติ
Used as an emulsifier in the
food industry and plastic
additives

วัตถดิบ
ลิต ั
ารด ล
า ั ว บคคล
ละครัว ร
Used as an ingredient
for home and personal care
products

าร คั
คร ง าง
Used as an active
ingredient in cosmetics

ั
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สายธุรกิจเคมีชีวภาพ
และพลาสติกชีวภาพ
Biochemicals &
Bioplastics

าร ั า ระบว าร ลิต ้ ตาล
ารห ั า วั ด หล
าง าร ตร
Develop the process to produce
fermentable sugar from agricultural waste

าร ั า า ั ลิ ร ละ
ระบว าร ลิต าร ค ว า
Development of microbes and
production of Biochemicals

ารตั้งต
าร ลิต ค ว า ละ ลา ติ ว า
Used as feedstock to produce Biochemicals and Bioplastics

าร ลิต ลา ติ ว า
For the production of Bioplastics

นอกจากนีบริษัทฯ ดกาหนดกลยุท สนับสนุน นการสราง
แล พั นานวัตกรรม ลิตภั  ซ่งคานงถงความตองการ
ของลูกคาแล คูคารายสาคั เ นหลัก โดยตรวจสอบ หา
ขอรองเรียน แล นามา รับ ช นการวิจยั แล พั นา ลิตภั 
เพ่อสิ่งแวดลอม หมี ร สิท ิภาพยิ่งขน อีกทังยัง หความ
สาคั นการพั นาบุคลากรดานงานวิจัยแล กาหนดกลยุท 
นการจัดสรรบุคลากรทีม่ คี วามรูเ พา ทาง นหนวยงานกลาง
ทาหนาที่ ร สานงาน นการดาเนินโครงการวิจัยดานตาง
รวมทั งขยายขอบเขตหนวยงานรั บ ิ ด ชอบ นอนาคตเพ่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ดอยางทั่วถง

n addition, C has implemented a strategy to support
product creation and development o innovation and
that the company has taken into consideration o
customer and supplier demands and expectations This is
accomplished by identi ying issues, taking notes to
complaints and applying recommendations to the research
and development o environmental riendly products to
be more e ective C also emphasi es the importance
o development o personnel or research and has
implemented a strategy or allocating speciali ed personnel
in the Corporate nnovation department Their role ould
be coordinating processes ith regards to research and
development as ell as expanding the scope o sectors
and departments responsible in the uture to ully meet
the demands and expectations o consumers
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RESEARCH & DEVELOPMENT PERSONNEL
ALLOCATION STRATEGY
กลยุทธการจัดสรรบุคลากรดานงานวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ
Strategy

01

จั ด ส ร ร บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ด า น ุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมชีวภาพ หอยู นหนวยงานกลาง
(Corporate nnovation) เพ่อทาหนาที่ ร สานแล
กาหนดกลยุท ด านการวิจยั แล พั นานวัตกรรม
แล ดาเนินโครงการวิจยั ดานตาง ของบริษทั ฯ
รวมกับหนวยงานตาง ทังภาย นแล ภายนอก

กลยุทธ
Strategy

02

To allocate personnel ho are
kno ledgeable in the biotechnology
industry in the Corporate nnovation
department Their role is to coordinate
and to initiate research and development
strategies as ell as conducting research
pro ects or the company, other agencies
internally and externally

น 2560 บริษทั ฯ ดาเนินโครงการพั นา ลิตภั ท เี่ นมิตร
ตอสิง่ แวดลอมรวมกับลูกคา านการสรางความสัมพัน อ นั ดี
โดยลงพนที่ พู ด คุ ย กั บ ลู ก คาโดยตรง แล รวบรวมขอมู ล
ความคิดเห็น ความตองการ แล ขอเสนอแน ตาง จากนันนา
มาวิเครา หแล ดาเนินการพั นา รับ รุง ลิตภั ช นิด หม
หมี ร สิท ภิ าพ เหมา สม แล สามารถตอบโจทยลกู คา ดดี
ยิง่ ขน ซ่ง น ที่ านมามีโครงการพั นา ลิตภั ท โี่ ดดเดน
อาทิ โครงการพั นา ลิตภั ท าความส อาดหองนา Enviico
แล โครงการ lycerine Residue เ นตน

จั ด สรรบุ ค ลากรด านวิ จั ย แล
พั นาทัง นร ดับหนวยงานกลาง
(Corporate nnovation) แล น
ร ดับ บิ ตั กิ ารรวมกับหนวย ลิต
หรอหนวยงานตาง เพ่ อ ตอบ
สนองความตองการของลูกคา ด
อยางเต็มรู แบบ โดยมีเ าหมายที่
จ เ น Total olution rovider ห
กับบริษทั ฯ แล ลูกคา นอนาคต ด

Allocate personnel o research
and development to the
Corporate nnovation
department, production units or
other departments to meet the
demands and expectations
o customers
C targets
to becoming a Total olution
rovider or the company and
or customers in the uture

n 2017, in cooperation ith customers C conducted
research and developed an environmentally riendly
products resulted in strengthening the relationship
bet een customers and the company This as
done by conducting customer survey and collecting
eedback, expectations and recommendations ata
rom customers ere analy ed and processed to
develop ne more e ectove products that meet
customers needs and expectations Throughout the year,
there ere outstanding product developments namely, the
bathroom cleaning product Enviico and the tire coating
product rom lycerine Residue
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ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำ Enviico

Bathroom Cleaner: “Enviico”

บริ ษั ท ฯ คิ ด คน ลิ ต ภั  ท าความส อาดหองนาที่ ลิ ต
จากวัตถุดิบจาก รรมชาติภาย ตแนวคิด ลอดภัยกับทุก
ชีวิต เ นมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่ตองการ ช ลิตภั ทาความส อาดเ น ร จา
แตเกิดการร คายเคองตามรางกายจากสารทีม่ สี มบัตเิ นกรด
ซ่งจากการสารวจความตองการของพนักงานทาความส อาด
สถานีบริการนามันของ ตท หน่ง นลูกคาหลักของบริษทั ฯ
ทา หเกิดโครงการวิจัย ลิตภั ทาความส อาดหองนาที่
มีสวน ร กอบหลัก คอ อัลคิลโพลีกลูโค ซด (Alkyl olyglucoside, A ) ซ่งเกิดจากการนาแ ตตีแอลกอ อลที่ ลิตจาก
าลมนามัน ทา ิกิริยากับนาตาล โดย ราศจากสวน สม
ของกรดกัดกรอนแล สารซัลเ ต จงมีคุ สมบัติพิเศษ คอ
มเ นพิษตอร บบทางเดินหาย จ มทาลายเชอจุลินทรีย
นบอบาบัด มร คายเคองตอดวงตา นข เดียวกันยัง
สามารถชาร ลางคราบสก รก ดดีเยี่ยม อีกทังยังชวยถนอม
มอแล มีกลิ่นหอมสดช่นอีกดวย ซ่ง ลิตภั  ด านการ
ทดสอบการ ชงานจริง ทีส่ ถานีบริการนามันของ ตท จน ด
รับการรับรอง TT reen or i e น าน ลิตภั เพ่อ
สิ่งแวดลอม

C invented a bathroom cleaning product
made rom natural materials under the concept
Environmental riendly, sa ety or li es to meet the
needs and expectations o consumers ho regularly
use bathroom cleaning products o ever, there
ere cases o skin irritation rom acids ound in these
products rom customer surveys comprised o
eedback rom customers, and anitors ho use li uid
bathroom cleaners at TT i e station ( TT is one
o
C s ma or clients), C decided to initiate a
research and development pro ect on bathroom
cleaning product, Enviico, hich is consisted o
Alkyl olyglucoside (A ) A is made rom atty
Alcohols ( rom palm oil) reacting ith glucose, in
the absence o corrosive properties and sul ates
o that, Enviico does not cause allergic reactions,
or irritation to respiratory system, and it does
not kill microbes in aste ater treatment ponds
Enviico also has mild scent, contains no acids and yet
e ectively removes stains t has been tested at TT i e
stations and it as certi ied by TT reen or i e as
an environmental- riendly product

งบประมาณสนับสนุน
การดำเนินโครงการ

Budg

89%

90,617
บาท

ความพงพอใจของผู ใชผลิตภัณฑ
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โครงกำรพัฒนำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ Glycerine Residue
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำยำเคลือบล้อ

Development on Increasing Value
of Glycerine Residue for Tire Coating
Product Project.

บริษัทฯ รวมมอกับบริษัท สยามอ โกรอินโนเวชั่น จากัด
ซ่งเ นคู คาของบริษัทฯ ศกษาแล วิจัย ลิตภั พลอย ด
lycerine Residue ซ่งเ นของเสียทีเ่ กิดขนจากกร บวนการ
กลัน่ กลีเซอรีน หบริสทุ ิ มาพั นาเ น ลิตภั น ายาทาลอดา
หรอนายาเคลอบลอสูตรนา ชสาหรับราน Car pa แล Car
Care เพ่อเพิ่มความมันเงา โดยสามารถทาลอดาติดทนนาน
ด 4-7 วัน นกร ีที่ น มตก ซ่ง ลลัพ ที่ ดจากโครงการนี
สง ล หบริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลคากับ ลิตภั พลอย ด
lycerine Residue ควบคู กับการรวมมอกับคูคาพั นา
ลิ ต ภั  หม อี ก ทั งยั ง ชวยลดคา ชจาย นการบาบั ด
lycerine Residue ของบริษัทฯ อีกดวย

C partnered ith iam Agro nnovation Company
imited, hich is one o
C s suppliers, in order
to co-develop a product rom lycerine Residue
lycerine Residue is a aste product rom lycerine
Re ining rocess This aste product is an ingredient
in the ater-based tire coating product hich adds
long-lasting (up to 7 days) shiny inish to car tires The
result o this pro ect enabled the company to increase the
value o C s lycerine Residue, and to strengthen its
relationship ith business partners in developing ne
products, as ell as to to reduce the cost o treatment
process o lycerine Residue in C

ภำพล้อรถยนต์ก่อนกำรเคลือบล้อ
Car Tires before Coating

ภำพล้อรถยนต์หลังกำรเคลือบล้อ
Car Tires after Coating

5,000
บาท

งบประมาณสนับสนุน
การดำเนินโครงการ

R

ลดคาใชจายในการบำบัด
G
R

72,000
บาทตอป
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นอกจากนี บริษัทฯ ยังมุ งเนนการบริหารจัดการที่ช วยลด
การ ลอยกาซเรอนกร จก แล สงเสริมการติด ลากคารบอน
ุตพรินทของ ลิตภั  (Carbon ootprint o roduct
C ) แล ลากลดคารบอน ุตพรินท หรอ ลากลดโลกรอน
(Carbon ootprint o Reduction C R) เพ่อแสดงขอมูล
ห ู บริโภค ดทราบถง ริมา การ ลอยกาซเรอนกร จก
ตลอดวั จักรชีวิตของ ลิตภั  ตังแตการ ดมาซ่งวัตถุดิบ
กร บวนการ ลิ ต การขนสง การ ชงาน แล การกาจั ด
ของเสีย ซ่งเ นการแสดงถงความรับ ิดชอบตอสังคมของ
บริษัทฯ นการเ นสวนหน่งที่ชวยแก ข หาภาว โลกรอน
อีกดวย

C also ocuses on management o reducing greenhouse
gas and encourage the certi ication o Carbon ootprint
o roduct (C ) and Carbon ootprint Reduction (C R)
labels to disclose in ormation to customers ith regards
to the amount o greenhouse gas emissions throughout
the li e cycle o the product This ranges rom the start
here ra materials ere sourced, production process,
transportation and logistics, usage by end users and
disposal phase This disclosure represents the company s
responsibility and committed to society that C is more
than illing to contribute to reducing global arming
and the impacts o climate change

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองฉลำก
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์

Products that are Certified with
Carbon Footprint of Products and
Carbon Footprint Reduction Labels

น 2560 ลิตภั ข องบริษทั ดรับการรับรอง ลากคารบอน
ุตพรินท (Carbon ootprint o roducts C ) แล
ลากลดคารบอน ุตพรินท (Carbon ootprint Reduction
C R) จากองคการบริหารจัดการกาซเรอนกร จก Thailand
reenhouse as anagement rgani ation ( ublic
rgani ation) T

n 2017, C s products ere certi ied ith Carbon
ootprint o roducts (C ) and Carbon ootprint
Reduction (C R) labels by Thailand s reenhouse as
anagement rgani ation ( ublic rgani ation) T

Glycerine

Methyl
Ester

Fatty
Alcohols

100

จํานวน
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a el ทุกผลิตภัณฑ
a el จํานวน ผลิตภัณฑ
All GGC's products คิดเปน
ของผลิตภัณฑทั้งหมด
were CFP-Labelled
2 of 4 Products were
CFR-Labelled
(
of all p o ucts)

OPERATIONAL EXCELLENCE
ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

I
OD
NO
COMPLAINTS

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
ค กรรมการบร�ษทั ฯ ดรับการ กอบรมจาก
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ทย ( )
นหลักสูตรทีม่ คี วามสำคั ตอการดำเนิน รุ กิจ เชน
หลักสูตร irector Certi ication rogram ( C )
คิดเ น รอยล 90 90 ของจำนวนค กรรมการทัง� หมด
90 90 the Board o irectors o C ere trained
by the Thai nstitute o irectors ( ) in the important
ields o business operations, such as the irector
Certi ication rogram ( C ) course
มพบขอรองเร�ยนทีเ่ กีย่ วของกับการทุจร�ต
คอรรั ชัน น 2560
No complaints related to corruption
in 2017

Challenges and Business Opportunities
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ

การกากับดแลกิจการที่ดี นับเปนราก านสาคั ในการดาเนินธุรกิจ
แล สรางค ามยั่งยืนของบร�ษัทฯ ตลอดจนเปนการปองกันแล ขจัดป หา
ค ามขัดแยงทางผลปร โยชน อีกทั้งยังเปนการสรางค ามเชื่อมั่น
ตอนักลงทุนแล ค ามไ างใจของผมีส นไดเสียทุกกลุม
Good corporate governance is fundamentals of business
operations and corporate sustainability. It also protects and
eliminates potential conflicts of interest, and creates
confidence and trust for investors and all other
stakeholders.

Commitment and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มีเจตนารมณที่จ เปนองคกรที่มีปร สิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
มีการกำกับดแลกิจการที่ดี มีการบร�หารจัดการที่เปนเลิศแล ดำเนินธุรกิจ
ด ยค ามรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส แล ตร จสอบได
โดยมุงมั่นสรางปร โยชนสงสุดใหแกผ ือหุน แล คำนง งผมีส นไดเสีย
ที่เกี่ย ของ เพ�่อสรางค ามเชื่อมั่นแล เจร� เติบโตอยางยั่งยืนร มกัน
GGC is committed to be an effective business organization with
good corporate governance and excellent management, conducting business
with responsibility, ethics, fairness, transparency and verifiability.
Moreover, GGC strives to create utmost benefits to shareholders
and to take into account relevant stakeholders in order
to build confidence and sustainable growth together.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
การกํากับดแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีความมุงมั่น นการ ิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ตี ามมาตร านสากล แล องคการเพ่อความรวมมอ
แล การพั นาทางเศรษ กิ จ (The rganisation or
Economic Co-operation and evelopment EC )
รวมทังแนว บิ ตั ขิ องสานักงานค กรรมการกากับหลักทรัพย
แล ตลาดหลักทรัพย (ก ล ต ) ตลาดหลักทรัพยแหง ร เทศ ทย
แล ชหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดท เบียน
เ นแนวทางหลัก นการดาเนิน รุ กิจ เพ่อสราง หบริษทั ฯ เ น
องคกรที่มีความโ รง ส นาเช่อถอ แล สามารถตรวจสอบ ด

C is committed to comply ith the principles o good
corporate governance according to the international
standards or The rganisation or Economic Co-operation and
evelopment ( EC ) including the practices o the
ecurities and Exchanges Comission ( EC) as ell as the tock
Exchange o Thailand C has also applied the principles
o good corporate governance to the listed companies as
the key approach or business operations contributing C
to be transparent, reliable, and accountable organi ation

ค กรรมการบริษัทฯ เ น ูกาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ( ood Corporate overnance olicy) เพ่อ
ห ูบริหาร พนักงาน แล บุคลากรของบริษัททุกร ดับ ยดถอ
เ นแนวทาง นการ ิบัติงาน แล ดนาหลักสาคั นการ
กากับดูแลกิจการที่ดี คอ Creation o long-term value,
Responsibility, E uitable treatment, Accountability,
Transparency แล Ethics (C R E A T E) มา ชเ นแนวทาง
นการดาเนินงาน ตลอดจนเครงครัดตอการ ิบัติหนาที่ ห
เ น ตามก หมายแล ขอกาหนดที่เกี่ยวของ นทุก ร เทศ
ที่เขา ลงทุน

The Board o irectors o C is responsible or setting
a ood Corporate overnance olicy to ensure that
executives, employees and other personnel o C at all levels
adhere and implement it as a guideline during
execution o their duties The principles o good corporate
governance, consisting o Creation o long-term
value, Responsibility, E uitable treatment, Accountability,
Transparency and Ethics (C R E A T E) have also
been using as a guideline or operations and C
has also strictly adhered to applicable la s an
regulations in all countries here investments are made

หลักส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
Principles of Good Corporate Governance
Ethics
การมีจริย รรมแล
จรรยาบรร
นการดาเนิน รุ กิจ

Creation o
ong-term Value
การสรางคุ คา
นร ย ยาว

Responsibility
ความรับ ดิ ชอบ
ตอการ บิ ตั หิ นาที่

CREATE
E uitable

Transparency

ความโ รง ส
นการดาเนินงาน

Accountability
ความรับ ดิ ชอบตอ
ลของการตัดสิน จ
แล การกร ทาของ
ตนเอง

treatment
การ บิ ตั ติ อ
มีู สวน ดเสีย
อยางเทาเทียม

นอกจากนี บริษทั ฯ ยังมีโครงสรางการบริหารทีม่ คี วามสัมพัน 
ร หวางค กรรมการ บริ
ู หารแล ถอหุ
ู นอยางเ น รรม โดย
ค กรรมการบริษัทฯ แล ูบริหารมีบทบาทสาคั นการ
กาหนดวิสัยทัศน กลยุท  นโยบาย แล บริหารความเสี่ยง
พรอมทังเ น ูนา นดานจริย รรม แล เ นตัวอยาง นการ
บิ ตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนอนุมตั ิ
n addition, C has a management structure ith
a air relationship bet een the Board o irectors,
executives and shareholders The Board o irectors
and executives play a signi icant role in de ining
vision, strategy, policy and risk management Their
roles are also include ethical leadership and a good
example o good corporate governance, orkplan

สามารถติดตามรายล เอียดเพิ่มเติม ดที่คูมอการกากับดูแลกิจการที่ดี แล จรรยาบรร ุรกิจ หรอเว็บ ซตบริษัทฯ http //
ggcplc com/
ore in ormation can be ound in the ood Corporate overnance and Business Code o Conduct andbook or the company s
ebsite http //
ggcplc com/
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แ นงาน งบ ร มา แล ติดตามดูแลความกาวหนา นการ
ดาเนินงาน ทังนี ค กรรมการบริษทั ฯ ดแตงตังค กรรมการ
เ พา เร่อง 4 ค
ดแก ค กรรมการตรวจสอบ ค
กรรมการสรรหาแล กาหนดคาตอบแทน ค กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง แล ค กรรมการกากับดูแลกิจการแล การพั นา
อยางยัง่ ยน ซ่งค กรรมการบริษทั ฯ ทังหมดจ านกร บวนการ
สรรหาทีโ่ รง สแล สอดคลองกับทิศทางนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ทั งนี บริ ษั ท ฯ ดนาร บบการพิ จ าร าทั ก ษ แล ความ
เชี่ยวชา ที่จาเ น ( kill atrix) มา ช ร กอบการพิจาร า
คัดเลอกค กรรมการบริษทั ฯ เพ่อ ห ดค กรรมการบริษทั ฯ
ที่สามารถบริหารงาน ดอยางสมบูร แล เกิด ร โยชนสูงสุด

and budget approval and monitoring progress in
implementation The Board o irectors has appointed
our ub-committees Audit Committee, omination
and Remuneration Committee, Corporate overnance
and ustainable evelopment Committee, and Risk
anagement Committee All Board o irectors ill
pass the nomination and selection process hich
is transparent and in line ith the good corporate
governance policy The kill atrix system is used or
the nomination process in order to obtain the Board
o irectors ho is able to ully manage and maximi e
advantages or C

โครงสร้ำงองค์กร
Organization Structure
คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก หนดค่ำตอบแทน
Nomination &
Remuneration Committee

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
Audit Committee

หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
Internal Audit

หน่วยงำน
สื่อสำรองค์กร
และเลขำนุกำรบรษัท
Corporate Affairs &
Corporate Secretary

คณะกรรมกำรก กับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

Corp. Governance & Sustainability

Development Committee

คณะกรรมกำร
บรหำรควำมเสี่ยง
Risk Management
Committee

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

หน่วยงำนเทคโนโลยี
วศวกรรมและ
กำรซ่อมบ รุง
Technology,
Engineering &
Maintenance

หน่วยงำน
ปฏิบัติกำร
Operations

หน่วยงำน
กลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy

หน่วยงำน
โครงกำร
Project

หน่วยงำนตลำด
กำรขำยและ
จัดซื้อวัตถุดิบ
Marketing,
Commercial &
Supply

หน่วยงำนกำรเงน
และกำรบัญชี
Corporate Finance
& Accounting

หน่วยงำน
วจัยและพัฒนำ
R&D

หน่วยงำน
ทรัพยำกรมนุษย์และ
งำนสนับสนุนองค์กร
HR &
Corporate Support

หน่วยงำนคุณภำพ
ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย
และสิงแวดล้อม
QSHE
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Skill Matrix ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
Skill Matrix of the Board of Directors
หมายเหตุ ค กรรมการบริษัทฯ จานวน 11 ทาน
Remark 11 members o the Board o irectors
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ทังนี น 2560 บริษทั ฯ สนับสนุน หค กรรมการบริษทั ฯ
เขารวมกิจกรรม ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ทย
(Thai nstitute
irectors
) เพ่อพั นาศักยภาพ แล
ความรูความสามารถทีเ่ นพน านสาหรับการดาเนิน รุ กิจของ
บริษทั ฯ อยางยัง่ ยน แล เขารวมอบรมหลักสูตรทีส่ าคั ดังนี

n 2017, C encouraged the Board o irectors to
participate in activities o the Thai nstitute o irectors
( ) or developing potential and kno ledge hich
serves as a basis or its sustainable business operations
and to attend the ollo ing signi icant training courses

หลักสูตรกำรอบรมที่ส�ำคัญเพื่อพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ
Significant Training Courses to Develop the Potential and Knowledge
of Good Corporate Governance for the Board of Directors
หมายเหตุ ค กรรมการบริษัทฯ จานวน 11 ทาน
ote 11 members o the Board o irectors

หลักสตร i ecto
e tificatio o am ( )
สงเสริม หค กรรมการบริษทั ฯ แล
ูบริหารร ดับสูง สามารถวิเครา ห
ขอมูลทางการเงิน บริหารจัดการ
ความเสี่ยง แล พั นากลยุท  ด
อยางมี ร สิท ิภาพ
Encouraging the Board o
irectors and senior executives
to be able to e ectively analy e
inancial in ormation, manage
risks and develop strategies

จํานวน ทาน
10 persons

หลักสตร u it ommittee
o am ( )
สงเสริม หค กรรมการบริษทั ฯ เขา จ
ร เด็ น หาเร่ อ งการรายงาน
งบการเงิ น ตลอดจนมาตร าน
การบั ชี การตรวจสอบ การควบคุม
ภาย น การบริหารความเสี่ยง แล
การวิเครา หจดุ ออนเพ่อนา กาหนด
แนวทาง ิบัติที่ถูกตอง
Encouraging the Board o
irectors to understand the
issues o inancial reporting,
accounting standards, internal
audit, internal control, risk
management, and vulnerability
analysis to determine correct
practices
จํานวน ทาน
2 persons

หลักสูตรดังกลาวขางตน มีความเหมา สมแล ครอบคลุมตอ
การ บิ ตั หิ นาทีข่ องค กรรมการบริษทั ฯ แล ค กรรมการ
เ พา เร่อง อีกทังบริษัทฯ ยัง ดจัดการบรรยาย หความรูแก
ค กรรมการบริษทั ฯ นหัวขอทีเ่ กีย่ วของกับ รุ กิจ ลิตภั 
เคมีเพ่อสิ่งแวดลอมอยางตอเน่อง เพ่อ หค กรรมการ
บริษทั ฯ มีความเขา จ นแนวทางการดาเนิน รุ กิจของบริษทั ฯ
มากยิ่งขน

หลักสตร ole of the
hai ma o am ( )
สงเสริ ม หค กรรมการบริษัทฯ
สามารถ ิ บั ติ ห น าที่ ดอย างมี
ร สิท ิภาพ ทัง นเร่องการเ น
ู นาการ ร ชุ ม การ ร เมิ น ล
ค กรรมการ แล การเ นแบบอยาง
ทีด่ ี
Encouraging the Board o
irectors to per orm its duties
e ectively, including leadership,
board evaluation, and a good
role model

จํานวน ทาน
2 persons

The above mentioned courses are appropriate and cover
the duties o the Board o irectors and ub-committees
n addition, C has constantly organi ed a lecture to
educate the Board o irectors on topics related to guess
speaker environmental chemicals business to make the
Board o irectors better understand business direction o
the company
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CODE OF CONDUCT AND TRANSPARENCY IN BUSINESS OPERATIONS
จรรยาบรรณและความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ จัดทาคูมอการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ล จรรยาบรร
รุ กิจเพ่อ หกรรมการบริษทั ฯ บริ
ู หาร แล พนักงานทุกร ดับ
ชเ นแนวทาง นการ ร พ ติ ิบัติ ควบคูกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยตร หนัก เขา จ ยดมัน่ แล บิ ตั ิ
หนาที่ด วยความรับ ิดชอบอยางเครงครัด ภาย ตกรอบ
จริย รรม คุ รรม ความซ่อสัตย แล ความเทาเทียมกันตอ
ูถอหุนแล ูมีสวน ดเสียที่เกี่ยวของอัน ร กอบดวย ลูกคา
คูคา คูแขงทางการคา ภาครั พนักงาน รวมถงชุมชน สังคม
แล สิ่งแวดลอมโดยรวมเ นสาคั การดาเนินงานภาย ต
จรรยาบรร แล จริย รรมที่ดีจ เ นราก านสาคั ที่ทา ห
บริษัทฯ เติบโตขนอยางยั่งยนแล แข็งแกรง ตลอดจนทา ห
บริษทั ฯ สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน พัน กิจ แล เ าหมายทีก่ าหนด ว
นอกจากนี บริษัทฯ ด หความสาคั กับการตอตานทุจริต
คอรรั ชัน ตลอดจนสนับสนุนแล สงเสริม หบุคลากรทุกร ดับ
มีจติ สานก นการตอตานทุจริต คอรรั ชันทุกรู แบบ โดยมีการ
กาหนดนโยบาย รวมทังจัด หมีแนว ิบัติที่ดี ซ่งบริษัทฯ
ยัง ดเ ยแพรนโยบาย แล แนวทางการ บิ ตั ิ นการตอตาน
ทุจริต คอรรั ชัน ว นคู มอการกากับดูแลกิจการที่ดีแล
จรรยาบรร รุ กิจ รวมถงเว็บ ซต แล อินทราเน็ตของบริษทั ฯ
เพ่อ ห บริ
ู หารแล พนักงานทุกร ดับ ดยดถอเ นบรรทัด าน
นการ บิ ตั งิ าน
อีกทังบริษัทฯ ยัง ด ร กาศเจตนารม เ นแนวรวม ิบัติ
ของภาคเอกชน ทย นการตอตานการทุจริต (Thailand s
rivate ector Collective Action Coalition Against
Corruption CAC) ซ่งเ นโครงการที่ ดรับการสนับสนุน
การจัดตังโดยรั บาลแล สานักงานค กรรมการ องกันแล
ราบ รามการทุจริตแหงชาติ ( ช ) แล ดาเนินการจัดตัง
โดยความรวมมอของ 8 องคกรชันนา นภาคเอกชน ทย ดแก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ทย ( ) หอการคา ทย
หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจดท เบียน ทย สมาคม
นาคาร ทย สภา ุรกิจตลาดทุน ทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ร เทศ ทย แล สภาอุตสาหกรรมทองเทีย่ วแหง ร เทศ ทย
เพ่อสรางมาตร านการ ร กอบ รุ กิจทีม่ คี วามสุจริต โ รง ส
สามารถตรวจสอบ ด แล ิเส การมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทุจริต คอรรั ชันทุกรู แบบ พรอมทังสรางความนาเช่อถอแล
ความ ววาง จแก มีู สวน ดเสียทุกภาคสวน

C prepared the Corporate overnance and
Business Code o Conduct andbook to ensure that
directors, executives and employees at all levels use
it as a best practice guideline coupled ith a good
corporate governance policy, reali e, adhere to, and
per orm their duties ith strict responsibility under the
rame ork o ethics, moral, integrity, and e uitable
treatment o shareholders and stakeholders such as
customers, business partners, competitors, government
sector, employees, community, society, and environment
perating under the code o conduct ill be the key
oundation or strong and sustainable gro th o C
and enable C to achieve its vision, mission, and
de ined targets
urthermore, C ocuses on Anti-Corruption and
has encouraged employees at all levels to be a are
o Anti-Corruption in all o its orms by setting policies
and good practices C also published policies and
guidelines on Anti-Corruption practices in its Corporate
overnance Business Code o Conduct andbook,
including the company s ebsite and intranet, or
executives and employees at all levels
C announced its declaration o intent in vie o
estublishing Thailand s rivate ector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC) This pro ect as
supported by the government and the ice o the
ational Anti-Corruption Commission ( ACC) and as
established by the cooperation o 8 leading
organi ations in the Thai private sector Thai nstitute
o irectors ( ), Thai Chamber o Commerce,
Chamber o oreign Commerce, Thai isted Companies
Association, Thai Bankers Association, Thai Capital
arket ederation, ederation o Thai ndustries, and
Tourism Council o Thailand, ith the ob ective to
establish a business standard that is honest, transparent
and accountable, to deny all orms o corruption and
create credibility and trust or all stakeholders
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คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ
Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook

นโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติในการ
ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
Anti-Corruption/
Anti-Bribery Policy

นโยบายการป้องกัน
ปราบปรามการ อกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Anti-Money aundering and
Combating the inancing
of Terrorism Policy

บริษัทฯ ดมุ งเนนการสรางวั น รรมองคกร นการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยการส่อสาร หความรู แก ู บริหารแล
พนักงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีแล จรรยาบรร
นการดาเนิน ุรกิจอยางตอเน่อง านวารสารดานการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี หรอ C C e s เ น ร จา นอกจากนี
บริษัทฯ ยัง ดจัดกิจกรรม no ledge haring โดยเชิ
วิทยากรจากสานักงานค กรรมการ องกันแล ราบ ราม
การทุจริตแหงชาติ ( ช ) มา หความรูแกพนักงานทุกร ดับ
โดยมีจดุ ร สงคเพ่อสรางวั น รรมองคกรทีม่ กี ารกากับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการทีเ่ นเลิศ แล ดาเนิน รุ กิจดวย
ความรับ ิดชอบอยางมีจรรยาบรร เ น รรม โ รง ส แล
ตรวจสอบ ด

C emphasi es on building a corporate culture o good
corporate governance by communicating and providing
kno ledge to executives and employees about good corporate
governance and business code o Conduct through the
corporate governance ne s or C e s on a regular
basis oreover, C organi es the no ledge haring
activities by a inviting guess speaker rom the ice o the
ational Anti-Corruption Commission ( ACC) to educate all
employees The purpose is to create a corporate culture
o good corporate governance and excellent management
and to conduct business in a responsible, ethical, air,
transparent and accountable manner
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วำรสำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
GGC CG News
บริษัทฯ ดจัดทาวารสารดานการกากับดูแลกิจการที่ดี ( C
C e s) ซ่งเ นวารสารออน ลนที่ ชสาหรับเ ยแพรขอมูล
สรางความเขา จดานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี หกับพนักงาน
ทุกคน โดยมีเนอหา อาทิ จรรยาบรร ุรกิจ นโยบายแล
แนวทางการ ิบัติ นการตอตานทุจริต คอรรั ชัน แล
นโยบายการ องกันแล ราบ รามการ อกเงินแล ตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เ นตน ซ่ง น
2560 บริษัทฯ ดจัดทา C C e s ทังสิน 10 บับ

The Company published the C C e s, an
online ournal used or dissemination and providing
understanding o good corporate governance or all
employees The content includes Business Code o
Conduct olicies and guidelines or Anti-Corruption,
Anti- oney aundering and Combating the inancing
o Terrorism olicy, etc n 2017, C published 10
editions o the C C e s

WHISTLEBLOWER
การรับเรื่องรองเรียน
บริษัทฯ มีนโยบายการรับเร่องรองเรียน ( histleblo er
olicy) ซ่งพรอมที่จ รับ งความเห็น ขอเสนอแน ขอสงสัย
แล ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการกากับดูแลกิจการจาก ูมี
สวน ดเสียทุกภาคสวน โดยมีชองทางที่หลากหลาย นการ
รับเร่อง เชน อีเมล รษ ยี  แล เว็บ ซต เ นตน ทังนี บริษทั ฯ
มีกร บวนการแล ร บบ นการรับเร่องรองเรียน แล มีการเก็บ
รวบรวมขอรองเรียนทีม่ ี ร สิท ภิ าพ โ รง ส แล ตรวจสอบ ด
อีกทังยังสอดคลองกับมาตร านสากล ซ่งมีการเก็บรักษา
ความลับ ก อง รวมถงมีมาตรการคุมครอง ูรองเรียนแล
พยานบุคคลทีเ่ กีย่ วของทัง นร หวางการสอบสวนแล ภายหลัง
การสอบสวน เพ่อ องกัน ม ห รองเรี
ู
ยน ดรับการคุกคามจาก
ถูู กรองเรียน หรอบุคคลอ่นทีม่ คี วามเกีย่ วของ นกร บวนการ

กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
Whistleblower Process
1 พบเห็นการกร ทาทุจริต
Recogni ing raud

2 รองเรียน านชองทาง
รับเร่องรองเรียน
Complaining through
histleblo er channels

C established the histleblo er olicy to receive
recommendations, suggestions, ueries and complaints
related to corporate governance rom all stakeholders
through various channels, such as e-mail, regular
mail, ebsite, etc
C has a process and system
to handle complaints hich is e ective, transparent,
veri iable and in line ith international standards
histleblo er process includes the protection o
con identiality and measures to protect the complainant
and itnesses involved during the investigation and a ter
the investigation This is to prevent the complainant
rom being harassed by the accused or others ho
are involved in such suspicious activities
3 บริษัทฯ พิจาร า
แล ตรวจสอบขอรองเรียน
Considering and
investigating complaints
4 บริษัทฯ แจง ล
การตรวจสอบ
Revealing results
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ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
Complaint Channels of GGC

จดหมาย Regular Mail

อีเมล E-mail
Corporategovernance
ggcplc com

หนวยงานส่อสารองคกรแล เลขานุการบริษัท
555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชัน 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Corporate A airs and Corporate ecretary
555/1 Energy Complex Building A, 4th loor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

ประเภทกำรรับเรื่องร้องเรียน
Subject of Complaint
บริษทั ฯ ดจาแนก ร เภทการรับเร่องรองเรียนออกเ นจานวน
8 ร เภท โดย น 2560 มมีการรองเรียนเกีย่ วกับการกากับ
ดูแลกิจการจาก ูมีสวน ดเสียทุกภาคสวน ทังนี ูที่มีความ
ร สงคจ แจงขอรองเรียน สามารถเลอก ร เภทขอรองเรียน
ดทีเ่ ว็บ ซต
ggcplc com/th/cg histleblo er-policy
ประเภทการรองเรียน
Type of Complaint

หลัก ิบัติ นการดาเนิน ุรกิจ
Business Code o Conduct
ก หมายตอตานการ ูกขาด
Antitrust/Competition a
การตอตานการทุจริต
Anti-Corruption/Anti-Bribery
ก หมายสิท ิมนุษยชน
uman Rights
ก หมายทรัพยสินทาง
า
ntellectual roperty a
ขอมูลที่เ นความลับ
The Con identiality n ormation
ก หมายตอตานการ อกเงินแล การ ราบ ราม
การจัดหาเงินทุนของก หมายการกอการราย
Anti- oney aundering and Combating
the inancing o Terrorism a
ก หมายหรอก ของบริษัทฯ
ther a s, Rules and Regulations hich
Concern Business o C olicy
รวมทั้งสิ้น
Total

เว็บไซต์ Website
ggcplc com/en/
cg histleblo er-policy

C classi ied complaints into 8 types n 2017, there
ere no complaints related to corporate governance o
all stakeholders Those ho ish to complain can de ine
types o complaint on the ebsite
http //
ggcplc com/en/cg histleblo er-policy

จํานวนการรับเรื่อง
Number of
Complaints

จํานวนการตรวจสอบ จํานวนการแกไขแลวเสรจ
ดําเนินการแกไข
of Completed
Number of Inspections Number
Corrections
and Corrections

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
คูคาสำคั ที่ ดรับการ ร เมิน
ดานสิง่ แวดลอม สังคม แล การกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (E
upplier Audit) ทัง� สิน
3 ราย
3 business partners had good performances
from the Environmental, Social, and
overnance (E ) upplier Audit
ความพงพอ จของลูกคา น
2560 ด 9 39 ค แนน
จากค แนนเต็ม 10
ot 9 39 score in Customer
Satisfaction Score in
2017 (The maximum
score as 10)
Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการบร�หารแล พั นาการจัดการห งโซอุปทาน
ใหมีปร สิทธิภาพ แล ดำเนินธุรกิจร มกับคคาเพ�่อลดผลกร ทบตอสิงแ ดลอม
ตลอดห งโซอุปทาน แล ขยายการแขงขันทางธุรกิจ
เพ�่อมุงสการเปนผนำดานผลิตภัณฑเคมีเพ�่อสิงแ ดลอม
ทั้งในแล ตางปร เทศ
GGC is committed to develop and improve the efficiency of the
supply chain as well as working with business partner to reduce
environmental impacts in the supply chain. GGC aims to
Challenges and
expand its business into becoming a competitive
Business Opportunities
company and a leader in environmental-friendly
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
products domestically and internationaly.
การบร�หารจัดการห งโซอุปทานที่มีปร สิทธิภาพ แล การดำเนินงานร มกับคคา
แล ลกคาโดยคำนง งผลกร ทบทางสังคม สิงแ ดลอม แล ค ามปลอดภัย
จ ช ยลดค ามเสี่ยงในการหยุดช งักของธุรกิจแล ลดตนทุนการผลิต
ในห งโซอุปทาน อีกทั้งช ยเพ�่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ
ซ่งสงผลตอค ามเชื่อมั่นของคคาแล ลกคาทั้งในแล ตางปร เทศ
Effective Supply Chain Management and working alongside
business partners and customers with consideration of social,
environmental and security impacts, reduces the risk of business
disruptions and costs of production with in the supply chain. Therefore,
this increases the capability of GGC being a competitive company
in the market gaining trust and confidence from suppliers
and customers domestically and internationally.
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บริษทั ฯ กาหนดกลยุท ก ารบริหารหวงโซอุ ทาน โดย หความ
สาคั กับ ลกร ทบดานสังคม สิง่ แวดลอม แล ความ ลอดภัย
ทังยังสรางความเช่อมัน่ นสวนลูกคาแล คูคาตลอดหวงโซอุ ทาน
ตังแตการจัดสรรวัตถุดิบอยางมี ร สิท ิภาพ การวางแ น
การ ลิต การขนสง ลิตภั จนถงมอลูกคา ตลอดจนการ
เพิม่ เสถียรภาพการ ลิต โดยคานงถงการ ชทรัพยากร พลังงาน
แล สา าร ู โภค หเกิด ร สิท ิภาพสูงสุด ซ่งกลยุท นี
เ นการรักษาแล เพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแขงขัน
นการดาเนิน ุรกิจเพ่อเ น ู นา ลิตภั เพ่อสิ่งแวดลอม
อีกทังยังเพิม่ โอกาส นการขยาย รุ กิจสูตลาดตาง ร เทศ

Maintain and Enhance
Competitiveness Strategy
กลยุทธ์กำรรักษำและเพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขัน

C set a upply Chain anagement strategy ith
emphasis on the social, environmental and sa ety
impacts as ell as to build trust and con idence
in customers and business partner throughout the
supply chain Thisranges rom the e icient ra
materials procurement, production process planning,
transportation to customers doors and the stability
o production C is a are and considerate in the
use o resources, energy and utilities to maximi e the
e iciency o business operations This strategy is
utili ed to maintain and enhance the competitive
o
C into becoming a leader in environmental
riendly products as ell as an opportunity to expand
our business to international markets

กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
Operational Excellence

การ รับ รุง ร สิท ิภาพเคร่องจักรเพ่อเพิ่ม ล ลิต การ ชพลังงานแล สา าร ู โภค
หเกิด ร สิท ิภาพสูงสุด การดูแลความ ลอดภัยของพนักงานโดยคานงถง ลกร ทบ
ตอสิ่งแวดลอม แล การบริหารจัดการงานซอมบารุง ห หมี ร สิท ิภาพ
ncrease productivity by improving the e iciency o machines aximi e
e iciency o energy consumption and public utilities Taking care o
employee sa ety take into account o environmental impacts and improving the
e ectiveness o managing maintenance

กำรปรับปรุงระบบขนส่งและกิจกรรมตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
Logistics & Supply Chain

การขนสงวัตถุดิบที่มี ร สิท ิภาพ มีความนาเช่อถอ ตรงเวลา การขนสง ลิตภั จนถง
ลูกคาที่ตรงเวลาแล ถูกตอง รวม ถงสรางความหลากหลาย นชองทางกร จายสินคา
หเกิด ร สิท ิภาพสูงสุด
E icient transportation o eedstocks and ra materials ith reliable, capable o
delivering correct products to customers on time as ell as creating a variety
o distribution channels or maximum e iciency

กำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและกำรวำงแผนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ
Feedstock & Production Plan

การจัดหาวัตถุดิบหลักแล วัตถุดิบทางเลอก (Alternative eedstock) ที่มีความมั่นคง
ทางดานราคา ริมา แล คุ ภาพ การบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบ หมี ริมา เพียงพอ
กับแ นการ ลิตอยางตอเน่อง
upply main and Alternative eedstock that has a stable price, volume, and
uality anagement o eedstock and ra materials su icient storage or
planning consistent production

59

Global Green Chemicals Public Company Limited

นการดาเนินตามกลยุท น นั จาเ นตองคานงถงลูกคา คูคา
แล ล ร โยชนของบริษทั ฯ โดยจัดสรรสินคาจากแหลงทีเ่ ช่อถอ
ด มีคุ ภาพ นราคาทีเ่ หมา สม แล ตรงตามความตองการ
ของ ู ช พรอมทังสรางสัมพัน อันดีรวมกับคูคา ซ่งบริษัทฯ
มีการกาหนดจรรยาบรร นการดาเนิน รุ กิจของ ู ลิต/จัดหา
สินคา วัตถุดบิ แล การบริการ ว นคูมอการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี โดยครอบคลุมทัง นดานสิท มิ นุษยชนแล แรงงาน แล
ดานความ ลอดภัย อาชีวอนามัย แล สิ่งแวดลอม อีกทัง
ยังกาหนดแนวทางการจัดหาแล จรรยาบรร นการ ิบัติ
ตอคูคา ( upplier s Code o Conduct) เพ่อ หพนักงานแล
คูคายดถอแล บิ ตั ติ ามอยางเครงครัด

n order to implement the upply Chain anagement
strategy, C needs to take into account o customers,
suppliers and the bene its o the company This is done
by ac uiring products rom trusted sources, uality at an
appropriate price, meeting uantity demands and
expectations o end users and strengthening relationships
ith suppliers
C also set up an ac uisition and
manu acturer code o conduct ithin the Corporate
overnance Business Code o Conduct andbook that
covers human rights, labor rights, occupational health and
sa ety, and the environment The upplier s Code o Conduct
has also been incorporated or employees and suppliers
to strictly ollo

SUPPLIER RISK MANAGEMENT GUIDELINES
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคคา
บริษทั ฯ ชบริการ hared ervices ของบริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) ซ่งมีแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของคู คาอยางมี จ ริ ย รรมแล โ รง ส ตั งแต
กร บวนการขนท เบียน การคัดเลอก การ ร เมินความเสี่ยง
ตลอดจนการติ ด ตาม ร เมิ น ลการดาเนิ น งานของ
คู คา ร จา โดยมีหลักเก การ ร เมินที่ครอบคลุมทัง
ทางดานสิ่งแวดลอม สังคม แล การกากับดูแลกิจการที่ดีเพ่อ
ควบคุมดูแล แล ตรวจสอบศักยภาพการดาเนินงานของคูคา
หมี ร สิท ิภาพ

C uses the hared ervices o TT lobal Chemical
ublic Company imited, hich has an ethical and
transparent risk management guideline or suppliers This
ranges rom the registration process to selection, risk
assessment and annual per ormance assessment o our
suppliers The per ormance assessment has criteria that
cover environment, social and good corporate
governance to control and monitor the per ormances and
e iciency o our suppliers

SUPPLIER SELECTION AND EVALUATION
การคัดเลือกและการตรวจประเมินคคา
บริ ษั ท ฯ คั ด เลอกแล ร เมิ น คู คาโดย ชแบบสอบถาม
( re- uali ication uestionnaire) เพ่อตรวจสอบคุ สมบัติ
ทีู จ่ ขนท เบียนเ นคูคาของบริษทั ฯ (Approved Vender ist
AV ) ซ่งจ ตอง านเก การ ร เมินทัง 4 ดาน ดแก
1) ความสามารถทางเทคนิค (Technical) 2) ความสามารถ
นการ ร กันคุ ภาพแล การควบคุมคุ ภาพ ( A/ C)
3) ความ ลอดภัย อาชีวอนามัย แล สิง่ แวดลอม ( E) แล 4)
สถาน ทางการเงิน (Commercial) นอกจากนี คูคายังตอง านการ
ร เมินดานจริย รรมแล การดาเนินตามก หมายแรงงานอีกดวย

C selects and evaluates potential suppliers using a
re- uali ication uestionnaire to monitor per ormances and listed in the Approved Vendor ist (AV ) To be
listed in the AV , business partners must pass 4 criteria
1) Technical uali ication 2) uality Assurance and uality
Control ( A/ C) 3) a ety, ealth and Environment ( E)
and 4) Commercial status urthermore, suppliers must
uali y and pass ethical assessments and operate strictly
under the labor la s and regulations
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ทังนี บริษัทฯ ดติดตาม ลการดาเนินงานของคูคา ร จา
( early er ormance Evaluation) ตามเก ท บี่ ริษทั ฯ กาหนด
น 3 ดาน ดแก 1) คุ ภาพของสินคาแล บริการ 2) สถาน
ทางการเงิน (Commercial) แล การสงมอบ 3) ความ ลอดภัย
อาชีวอนามัย แล สิง่ แวดลอม
คู่ค้ำที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนปี 2560
Suppliers that was Registered in 2017
บริษัทฯ ทาการขนท เบียนคูคา หมที่ านการคัดเลอก
C registered ne business partners
that uali ied through our AV

นอกเหนอจากการตรวจติดตามแล ร เมิน ลการดาเนินงาน
ของคูคา ร จา บริษัทฯ ด ร เมินความเสี่ยงแล พั นา
ศักยภาพของคูคาทีส่ าคั (1st Tier Critical supplier) ตาม
นโยบายการจัดซอจัดจางที่คานงถงสิ่งแวดลอม สังคม แล
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Environmental, ocial and overnance
E ) โดยกาหนด หมีการตรวจ ร เมินความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานดานสิง่ แวดลอม สังคม แล การกากับดูแลกิจการของ
คูคา (E Risk Assessment) ตามมาตร าน
เ น ร จา
ทุก โดยมุงเนนการร บุความเสีย่ งตอความยัง่ ยนขององคกร
นกร บวนการจัดซอจัดจาง เชน การ ม ชแรงงานเด็ก การ ม ช
แรงงานบังคับ หรอการ มซอสารเคมีที่มีส วน สมของสาร
ตองหาม เ นตน แล การตรวจรับรอง ( ite Audit) เพ่อสรางความ
ตร หนัก หเกิดขนกับคูคา อันจ นามาซ่งการพั นาการดาเนินงาน
รวมกับบริษทั ฯ สง ล หเกิดการเติบโตทาง รุ กิจรวมกันอยางยัง่ ยน

C monitors and conducts a early er ormance
Evaluation under 3 criteria that includes 1) The uality o
roducts and ervices 2) inancial and Commercial status
and elivery and 3) a ety, ealth and Environment

222
N

คูคารายใหม
คูคารายเกา

3,172

n addition to monitoring and assessing annual
per ormances o our suppliers, C assessed our
1st Tier Critical uppliers in compliance ith the
procurement policy and consideration o E by
en orcing E Risks Assessments annually This
is in accordance ith
standards and it ocuses on
identi ying risks to the sustainability o
C during
the procurement process, or example, no child
labor, no orced labor or re using to ac uire chemicals
containing prohibited substances as ell as conducting
site audits to raise a areness ith our suppliers This ill
lead our suppliers into developing and improving their
cooperation and per ormances ith C resulting in
a sustainable business gro th or both parties

กำรตรวจประเมินคู่ค้ำด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
Environmental, Social and Governance (ESG) Supplier Audit
น 2560 บริษัทฯ ดดาเนินการตรวจ ร เมินคูคาที่สาคั
จานวน 3 ราย โดยคูคา 2 ราย มี ลการดาเนินการทางดาน
สิ่งแวดลอม สังคม แล การกากับดูแลกิจการอยู นเก ดี
สวน 1 ราย อยู นเก พอ ช แล บริษัทฯ มีแ นที่จ ตอง
รับ รุงแล พั นารวมกัน

n 2017, C conducted an assessment on 3 ma or
suppliers, hich 2 o 3 had good environmental, social and
good governance per ormances hilst the third supplier
had moderate per ormance C and the supplier ill
coordinate on improving their per ormances

Audit Criteria
Social

Governance

Environmental

คู่ค้าที่มีความส คัญและ
ได้รับการตรวจประเมิน ราย
Supplier Performance Assessment
on major suppliers
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บริษัทฯ มุงมั่น นการสรางเครอขายสีเขียว านการสงเสริม
แล พั นาคู คาเพ่อเสริมสรางความเขา จ นแนวทางการ
บริหารหวงโซคุ คาอยางยั่งยนตามร บบ ิบัติการเ นเลิศ
( perational Excellence anagement ystem E )
ของกลุม ตท ที่มุงเนน นการพั นาศักยภาพของคูคาแล
ู รับเหมา หมีการบริหารจัดการดานเศรษ กิจ สังคมแล
สิ่งแวดลอมที่เ นเลิศ

C is committed to creating a green net ork through
promoting and developing suppliers to develop and
encourage urther understandings o sustainable
management o the supply chain in accordance ith TT s
perational Excellence anagement ystem ( E )
This ocuses on the development o suppliers and
contractors to develop their management to ards their
economic, social and environment excellence

นอกจากนี บริษัทฯ ยังจัดทาโครงการสรางความสัมพัน กับ
คูคา านการ ร ชุม upplier Con erence ร จา ซ่งเ น
เวทีสาคั หคู คา ดแสดงความคิดเห็นแล ขอเสนอแน น
การรวมพั นา รับ รุงแนวทางการดาเนิน ุรกิจ เพ่อการ
เติบโตรวมกันอยางสรางสรรค ทังนี จากการดาเนินโครงการ
ตาง รวมกับคูคาอยางตอเน่อง สง ล หบริษัทฯ ดรับ ล
ร เมินความพงพอ จจากคูคาสูงกวารอยล 80 นทุก

urthermore,
C developed a pro ect on
strengthening relationships bet een C and suppliers
through the Annual upplier Con erence, hich is an
important plat orm allo ing suppliers to express their
opinions and provide recommendations in developing and
improving business practices resulting in business gro th
There ore, rom conducting various proects ith suppliers
consistently C received an overall supplier satis action
rate o over 80 every year

CUSTOMER MANAGEMENT GUIDELINE
แนวทางการบริหารจัดการลกคา
นการบริหารจัดการหวงโซอุ ทานของบริษัทฯ ดคานงถง
การเติมเต็มความตองการของลูกคาที่อยู ลายนา โดย ช
ทรัพยากรอยางคุมคาแล เกิด ร โยชนสงู สุด บริษทั ฯ มีแนวทาง
การ บิ ตั ติ อลูกคาทีเ่ น รรม พรอมทังมุงมัน่ นการสรางความ
สัมพัน อ นั ดี แล พั นาคุ ภาพสินคาแล บริการเพ่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางตอเน่อง ดังนัน บริษทั ฯ จง ด
พั นาร บบการจั ด การดานลู ก คาสั ม พั น  (Customer
Relationship anagement CR ) เพ่อบันทกขอมูลตาง
นกิจกรรมการขายทีบ่ ริษทั ฯ แล ลูกคาทารวมกัน โดยนาขอมูล
เหลานีมาวิเครา หเพ่อนา พั นาสินคาแล บริการ หตรงกับ
ความตองการของลูกคามากขนกวาเดิม

n the upply Chain anagement o C, e consider the
demands and expectations o customers do nstream
by e ective usage o resource and maximi ing its
bene its
C has a guideline and practice to ards
treating customers airly, as ell as consistently ocusing
on strengthening relationships and developing good
uality products to meet the expectations o customers
There ore, C has developed the Customer Relationship
anagement (CR ) to record various data in sales
activities, in cooperation ith customers and analy e this
in ormation to develop and improve our products and
services, and most importantly meeting the expectations
o our customers

นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีการจัดลาดับลูกคารายสาคั โดย
พิจาร าจากลูกคาที่มียอดซอเ น 10 อันดับแรก แล าน
การ ร เมิน น 2 ดาน ดแก

n addition, C has appointed key account customers,
hich comes rom the top 10 customers ith the highest
purchase orders and 2 assessment criteria as ollo

ความนาดงดูด (Attractiveness) ซ่ง ร กอบ ดวย
ความสามารถ นการกร จายสินคาทีค่ รอบคลุมพนทีภ่ มู ศิ าสตร
ทีส่ าคั ความสามารถซอสินคา ดครอบคลุมกับทีบ่ ริษทั ฯ ลิต
ภาพรวมการดาเนิน ุรกิจ ตลอดจนการบริหารสินคาคงคลัง
แล สถาน ทางการเงินทีเ่ ขมแข็ง เ นตน

Attractiveness, hich includes geographical and area
coverage, product coverage, good overall business
per ormances and inventory management as ell as
strong inancial status etc
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ความเ น ด นการรวมมอกัน (Cooperation ossibility)
ดแก สถาน ความความสัมพัน  การแบง นขอมูล แล
ความเต็ม จ นการ หความรวมมอ เ นตน

Cooperation ossibility, hich includes relationship
status, distribution o in ormation and illingness to
cooperate etc

โดยจุด ร สงค นการแตงตังลูกคารายสาคั เหลานีเพ่อ ห
บริษทั ฯ สามารถตอบสนองตอความตองการอยางตรง ร เด็น
แล รวดเร็ว เสริมสรางความภักดีอยางยัง่ ยนของลูกคารายสาคั
ตอบริษัทฯ อีกทังเพ่อ หการจาหนาย ลิตภั ของบริษัทฯ
ดาเนิน อยางมี ร สิท ภิ าพแล ดกา รสูงสุด

The purpose to appoint key maor customers is to enable
C in responding to the demands and expectations
o customers uickly and relevantly, encourage and
promote sustainable customer loyalty as ell as
allo ing the sales o our products to proceed e iciently
and maximi ing pro its

CUSTOMER MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการบริหารจัดการลกคา

ลงทะเบียนลกคารายใหมลงในระบบ
เพื่อบันทกขอมลของลกคา
Register new customers into the
CRM system to record customer data

เสนอชื่อลกคาที่ผานเกณฑการประเมิน
จาก ales และ ustome e ices
Propose customer lists that passed
evaluation criteria

เกณฑ์ ในกำรแต่งตั้งลูกค้ำรำยส�ำคัญ
Criteria for Appointing Key Customers
ความนาดงดด
Attractiveness

ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร
ความครอบคลุมทางสินคา
คุ สมบัติทาง ุรกิจโดยรวม
ความสามารถการบริหารสินคาคงคลัง
สถาน ทางการเงิน

ลกคาที่ผานหลักเกณฑการประเมิน
จะถกเสนอชื่อใหกรรมการผจัดการพิจารณา
ดําเนินการแตงตั้งเปนลกคารายสําคั
( e ccou t)
Qualified customers from
the assessment will be nominated to
the Managing Director
for consideration in being appointed as a
Key Account.

eographical Coverage
roduct Coverage
verall Business eatures
nventory anagement
Capabilities
inancial tatus
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ความเปนไปไดในการรวมมือกัน
Cooperation Possibility
สถาน ความสัมพัน 
การแบง นขอมูล
ความเต็ม จ นการ หความรวมมอ

Relationship tatus
istribution o n ormation
illingness to Cooperate

จ�ำนวนลูกค้ำทั้งหมดของบริษัทที่ได้รับกำรลงทะเบียนในระบบ CRM
และจ�ำนวนลูกค้ำรำยส�ำคัญที่ได้รับกำรคัดเลือกในปี 2560
Number of Our Customers Registered in CRM
and Number of Selected Key Accounts in 2017
จํานวนลกคาทั้งหมดที่ ไดรับ
การลงทะเบียนในระบบ

จํานวนลกคา
รายสําคั

740 Customers
were registered in CRM

ราย
Major
Customers

740
ราย

29

EMPOWERING SUPPLIERS AND CUSTOMERS
การเสริมสรางศักยภาพคคาและลกคา
การดาเนิน ุรกิจรวมกับคูคาแล ลูกคาของบริษัทฯ หความ
สาคั นการพั นาศักยภาพ ทักษ ความรูความสามารถ
รวมกัน เพ่อ หมั่น จวากร บวนการดาเนิน ุรกิจของบริษัทฯ
รวมกับคู คาแล ลูกคา สามารถขยายขีดความสามารถ น
การแขงขัน แล เสริมสรางการเติบโต นร ย ยาว ดวยกัน ด
พรอมทังมีสวนรวม รับ รุงแล พั นาสังคมแล สิง่ แวดลอม
อยางยั่งยน ซ่ง จจุบัน บริษัทฯ ดาเนินโครงการพั นา
ศักยภาพคูคาแล ลูกคาหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ
R
(Round Table on ustainable alm il) ที่ชวย
สงเสริมเกษตรกร ู จาหนายวัตถุดิบ หสามารถ ลูก าลม
อยางยั่งยน โครงการโอลีโอเคมีเพ่อ ู ร กอบการรายยอย
แล โครงการจัดการ ogistic ทางเรอ เ นตน นอกจากนี
นอนาคต บริษทั ฯ ยังมีเ าหมายทีจ่ ขยายการดาเนินโครงการ
หครอบคลุมคูคาแล ลูกคาทัง นแล ตาง ร เทศอีกดวย

C s business operations ith suppliers and customers
emphasi es the importance o developing competency,
skills, kno ledge, and capabilities or all to ensure the
long term sustainable gro th o the company alongside
all parties, to become a competitive company, as ell as
contributing to the sustainable development o society and
the environment C has initiated a pro ect ith regards
to developing suppliers and customers competency such
as the Roundtable on ustainable alm il (R ) proect
to help promote armers in sustainable palm plantation
The leochemical or mall and edium si ed Enterprises
( Es) pro ect and ogistics anagement via shipping
urthermore, e aim to expand our pro ects urther
in cover suppliers and customers domestically and
internationally
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โครงกำร RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil
บริษัทฯ รวมมอกับหุนสวน (กลุมกรีน อีสาน าลม) นการ
สงเสริมศักยภาพการ ลิต าลมนามันแกเกษตรกรคู คา น
ภาคต วันออกเ ยี งเหนอ ห บิ ตั ติ ามขอกาหนดมาตร าน
การ ลูก าลมนามันแบบยัง่ ยน (Roundtable on ustainable
alm il R ) ซ่งเ นมาตร านที่ ดรับการยอมรับ นร ดับ
นานาชาติ โดยบริษัทฯ แล หุนสวน ดลงพนที่เพ่อ หความรู
แล สรางความเขา จแกเกษตรกรเกีย่ วกับการ ลิต าลมนามัน
แบบยัง่ ยนควบคูกับการมีความรับ ดิ ชอบตอสิง่ แวดลอม เชน
แน แนว นดานก หมาย หการอบรมการ ลูก าลมทีถ่ กู ตอง
โดย มกร ทบตอทรัพยากร รรมชาติแล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จดทาบันทกขอมูลการจัดการสวน าลม ทาแ น ร เมิน
แล จัดทาชองทาง นการรองเรียนดานสิ่งแวดลอม เ นตน
พรอมทังเ ดโอกาส หสมาชิกทุกคนมีสวนรวม นการจัดสรร
แ นงบ ร มา เพ่อ หเกิดความมั่นคงทางเศรษ กิจแล
การเงิน นร ย ยาว

C cooperated ith the reen san alm Community
Enterprise roup, one o C s shareholders, to promote
the production o palm oil to ards armers in the
ortheastern o Thailand The promotion o palm oil plantation
methodology ere conducted in accordance ith the
Roundtable on ustainable alm il (R ) standard,
hich is internationally recogni ed This as conducted
by C and shareholders setting up areas to educate and
share kno ledge to armers ith regards to sustainable
palm oil production along ith environmental responsibilities
such as legal advice, provide trainings on ho to practice
palm oil arming ithout impacting natural resources and
biodiversity anagement o palm oil plantation ere also
recorded to make plans and evaluate per ormances as
ell as providing a communication channel or complaints
ith regards to environmental concerns pportunities
ere provided to members to contribute to the budget
planning to ensure long-term economic and inancial
stability o armers

นอกจากโครงการจ มุงเนนการพั นาดานความยั่งยนแลว
ยังครอบคลุมแล หความสาคั แกหลักอาชีวอนามัยแล
ความ ลอดภัย การ ิบัติอยางเทาเทียม การตอตานการ
คุกคามทางเพศแล การ ชความรุนแรง การตอตานการ
คอรรั ชัน แล การล เมิดสิท มิ นุษยชน นการ ชแรงงานอีกดวย
ทังนี จุด ร สงคหลักของโครงการ คอ การสงเสริมความเ นอยู
ที่ดีขนแกเกษตรกรคูคาโดย มสราง ลกร ทบตอสิ่งแวดลอม
แล สังคม ซ่งสง ล หเกิดการพั นาอยางตอเน่องตลอด
หวงโซคุ คา นา สูการเพิม่ คุ ภาพแล ความสามารถ นการ
แขงขันของ ุรกิจ าลมนามันร ดับ ร เทศ ซ่ง นอนาคต
บริษทั ฯ แล หุนสวนมีเ าหมายทีจ่ ขยายพนทีก่ าร ลูก าลม
นภาคอ่น ห ดรับการรับรองมาตร าน R
เพิ่มขน
40,000 ร ภาย นร ย เวลา 5

n addition to proect ocusing on sustainable development,
it covers and emphasi es the importance o
occupational health and sa ety, air and e ual practice,
anti-sexual harassment and violence, corruption and
abuse to human, and labor rights to armers urthermore,
the obectives o this proect also includes, promote a
good uality o li e or armers and suppliers ithout
impacting the environment and society This ill enable
urther development and improvement throughout the
value chain that ill lead to an improvement in uality
and competitiveness o the palm oil industry at a national
scale C and shareholders have set targets to promote
and improve the uality o palm oil to our armers and
suppliers o the company in the uture, so as to increase
more than 40,000 o palm oil plantation, hich is certi ied
by R can be certi ied by R , in the next ive years
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สวนปาลม
โรงหีบนํ้ามันปาลม
โรงกลั่นนํา้ มันปาลม
Palm Plantation Palm Oil Extraction Plant Palm Oil Refinery Plant

GGC / TFA

10,000
2,000,000
บาท

งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ

ไร R
เปาหมายพ้นที่ ไดรับการรับรอง
มาตร าน R
ในป 256
20
R
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โครงกำรจัดกำร Logistic ทำงเรือ
Logistics Management by Shipping
น 2560 บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินโครงการขนสง ลิตภั ท างเรอ
เพ่อกร จาย ลิตภั ข องบริษทั ฯ ยังลูกคาทางภาค ต แล
เพิม่ โอกาส นการขยายตลาดแล การขนสง ยังลูกคาตาง ร เทศ
ซ่งการขนสงทางเรอชวย ร หยัดคาขนสงเม่อเ รียบเทียบกับ
การขนสงทางรถบรรทุก อีกทังการขนสงทางเรอยังชวยลด
การ ลอยกาซเรอนกร จก ลดความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
บนทองถนน แล หาการจราจร นอกจากนี บริษทั ฯ ยังมีแ น
ทีจ่ ขยายการขนสงสินคา ยังลูกคาทางภาค ตทังหมดทางเรอ
แล มีแ นที่จ สงออก B100 ยังลูกคาตาง ร เทศ โดย
กร จายสินคาจากถังเก็บ ลิตภั  ทาเรอพา ชิ ยจกุ เสม็ด
อ สัตหีบ จ ชลบุรี

n 2017, C conducted a pro ect on transporting
product by shipping to distribute C s products to
customers in the outhern region o Thailand, and to
provide opportunities or expanding the market and
logistics internationally istribution o products by
shipping contributes to saving transportation costs
compared to distribution by truck, as ell as reducing
reenhouse as (
) emissions and risks o
incidents on the road urthermore, C plans to
expand transportation to the outh by shipping and
plans to distribute B100 to international customers
by distributing products rom collection tank at Chuk
amet ort in attahip district, Chon Buri rovince
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โครงกำรโอลีโอเคมีเพื่อผู้ประกอบกำรรำยย่อย
Oleochemical Project for Small and Medium Enterprises (SMEs)
เน่องดวย จจุบันราคาของกลีเซอรีน นตลาดคา ลีก สู
ู ร กอบการรายยอย มีราคาสูง แล มีการนาเขากลีเซอรีน
ทังที่มีการ ลิตภาย น ร เทศอยูแลว บริษัทฯ จง ดดาเนิน
ตามนโยบายกร ทรวงพา ชิ ย นการริเริม่ โครงการจัดจาหนาย
ลิตภั โอลีโอเคมี นราคาเ น รรมเพ่อ ู ร กอบการ
รายยอย แล ดตอบสนองนโยบายแนวทางการพั นาแล
สงเสริ ม อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีของกร ทรวงอุตสาหกรรม
โดยการ ลักดัน ลิตภั โ อลีโอเคมีเขาสูอุตสาหกรรม ลายนา
ซ่งถอเ นการเพิ่มคุ คาแล มูลคาของ ลิตภั โอลีโอเคมี
น จจุบนั

ince the glycerine in the retail market that is
distributed to
Es are high-priced and
imported, despite there are domestic glycerine
productions, C conducted a pro ect istributing
leochemicals at a air price or Es in accordance
to the policy set out by the inistry o Commerce
This pro ect C had also met the policy guidelines
o developing and promoting the leochemical industry
o the inistry o Commerce by encouraging leochemical
products into the do nstream industry to increase
the value o current leochemicals

เริม่ ตนจากหน่ง น ลิตภั ข องบริษทั คอ กลีเซอรีน ซ่งเ น
วัตถุดบิ หลัก นการ ลิตเคร่องสาอาง โดยทีบ่ ริษทั ฯ ลิตแล
จาหนายกลีเซอรีนคุ ภาพ หแก คา
ู ลีกทีร่ วมโครงการแตล
ราย เพ่อนา กร จายตอ หกับ ู ร กอบการรายยอยโดย
จุด ร สงคของโครงการ คอ การลดมูลคาการนาเขาวัตถุดบิ
จากตาง ร เทศ แล เพิม่ ขีดความสามารถ นการแขงขัน หกับ
ู ลิตเคร่องสาอางรายยอยภาย น ร เทศ พรอมพั นา
ศักยภาพสูเวทีสากล ด นอนาคตอัน กล โดย รับลดราคาขาย
ลงรอยล 10-25 ของราคาเดิม สง ล หตนทุนการ ลิตมีราคา
ต่าลง

ne o
C s products is lycerine, hich is the
main source in the production o cosmetics
C
produced and distributed uality lycerine to retailers,
ho participated in the proect in order or them to urther
distribute glycerine to Es This aims to reduce the cost
o importing lycerine rom abroad, and increase competition
in the cosmetic business amongst domestic Es as
ell as improving the uality that has the potential o gain
international recognition in the near uture, by reducing
price o 10 to 25 o the original price, hich ould
result in lo er costs o production

100,000
บาท

งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ
Budget invested to support the project

ตัน

8

ปร�มาณของกลีเซอร�นที่จำหนายใหลูกคา
Amount of Glycerine that is distributed to SMEs
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เป้ำหมำยควำมพึงพอใจและผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560
Customer Satisfaction Targets and Performances
จจุบันบริษัทฯ ดาเนินการสารวจความพงพอ จของลูกคา
อยางตอเน่อง ซ่ง น 2560 บริษทั ฯ ดค แนนความพงพอ จ
ของลูกคา คิดเ น 9 39 ค แนน จากค แนนเต็ม 10 ค แนน
ซ่งสูงกวาเ าหมายที่ตัง ว

9.29

9.17

คะแนนความพอใจ
ป
Satisfaction
co e i

คะแนนความพอใจ
ป
Satisfaction
co e i

คะแนนความพอใจ
Satisfaction Score
เปาหมายความพอใจ
Target Satisfaction Score

C conducted a Customer atis action urvey
consistently n 2017, the results rom the survey
revealed that customers ere highly satis ied giving
a score o 9 39 out o 10, exceeding our initial targets

9.39

คะแนนความพอใจ
ป
Satisfaction
Score in 2017

ระดับความพงพอใจ
Satisfaction

8.61

เปาหมายความพอใจ
ป 2560
Target
Satisfaction
Score in 2017
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RISK MANAGEMENT
การบริหารจัดการความเสี่ยง

Challenges and Opportunities
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
Highlight
Performance
ผลการดำเนินงาน
บร�หารแล ควบคุม
ความเสีย่ งขององคกร ด
ตามแ นบร�หารจัดการ
ความเสีย่ งทีว่ าง ว ด 98
98 o achievement
to the Enterprise Risk
Management and
mitigation plan.

ทามกลางส านการณทางเศรษ กิจ สังคม แล สิงแ ดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางร ดเร็ อาจสงผลกร ทบตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ
ทั้งในร ย สั้น ร ย กลาง แล ร ย ยา บร�ษัทฯ จงตร หนัก งค ามสำคั
ของการบร�หารค ามเสี่ยงอยางมีปร สิทธิภาพแล ปร สิทธิผล
เพ�่อใหธุรกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน
Rapid economic, social and environmental changes can affect the
business of GGC in short, medium and long term. Therefore, GGC
recognizes the importance of effective and efficient risk management
to sustain business growth

ดำเนินการ กอบรม
ดานบร�หารจัดการความเสีย่ ง
หกับ เกี
ู ย่ วของ นงานบร�หาร
ความเสีย่ งองคกร ด 100
100 o Risk anagement
training for those
involved the Enterprise
Risk Management.

Commitment and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มุงพั นาการบร�หารค ามเสี่ยงใหสอดคลองกับมาตร านสากล
เพ�่อลดผลกร ทบหรอค ามเสียหายที่อาจเกิดข้นจากค ามเสี่ยงตาง
แล สรรหาโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจเพ�่อสรางมลคาเพ�่มผานการบรณาการ
ตลอดจนนำพาบร�ษัทฯ ไปสเปาหมายที่ างไ แล กา ข้นส
การเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากผมีส นไดเสียทุกภาคส นในทุกมิติ
GGC aims to develop Risk Management in line with international standards
to reduce potential impacts or damages from various risks and to find
opportunities to link business for creating added value through integration,
achieving its targets set and becoming the recognized
organization by all stakeholders in all aspects.
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บริษทั ฯ บริหารความเสีย่ งองคกรภาย ตนโยบายแล คูมอการ
บริหารความเสีย่ งองคกร ซ่งสอดคลองกับมาตร านสากล C
(The Committee o ponsoring rgani ations o the
Tread ay Commission) แล
31000 ( nternational
rgani ation or tandardi ation) โดยมีโครงสรางการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทังร ดับองคกร แล ร ดับหนวยงาน
เพ่อเสริม ร สิท ิภาพ นการกากับดูแลบริหารความเสี่ยง
หทั่วทังองคกร

C has managed enterprise risk management under
policies and guidelines or the Enterprise Risk anagement
hich is in line ith international standards, the Committee
o ponsoring rgani ations o the Tread ay Commission
(C ) and nternational rgani ation or tandardi ation
( 31000) To enhance e ectiveness o risk management
across the organi ation, the risk management structure o
C covers corporate and department levels

RISK MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ร ดับ

กรรมการบริ ัท
Board Level

คณะกรรมกำรบริษัทฯ
Board of Directors

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Risk Management Committee
บริหารระดับ ง
ut

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร
Enterprise Risk Management Committee

D

ระดับห ว งา
t t

กลยุทธ์องค์กร Corporate Strategy
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
Enterprise Risk Management

ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรควำมเสี่ยง/
ผู้ประสำนงำนบริหำรควำมเสี่ยง
Risk Owner / Risk Coordinator

อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร
กากับดูแล ห ายจัดการการ ิบัติตามกรอบนโยบายที่ ดรับอนุมัติ เพ่อ หสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดสอดคลองกับเ าหมาย นการดาเนิน ุรกิจ
Approving the enterprise Risk anagement policy
upervising the management to comply ith the approved policy rame ork, so
that the implementation o management is in line ith business operation targets
กาหนดทิศทาง กรอบการบริหารความเสี่ยง หความเหมา สม สอดคลองกับการดาเนิน
ุรกิจ นภาพรวม
ติดตามงานดานบริหารความเสี่ยง แล รายงานตอค กรรมการบริษัทฯ ทุก ตรมาส
etting the Risk anagement rame orks to suit and comply ith the overall
business operation
ollo ing up risk management and reporting to the Board o irectors every uarter
กาหนดแ น ขอบขาย แล กร บวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ติดตามการบริหารความเสีย่ งองคกรเ น ร จาทุกเดอน
รายงาน ลการดาเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงตอค กรรมการบริหารความเสี่ยง
แล ค กรรมการบริษทั ฯ อยางนอย ตรมาสล หน่งครัง
e ining plan, scope and risk management process o the company
onitoring the Enterprise Risk anagement on a monthly basis
Reporting risk management per ormance to the Risk anagement Committee and
the Board o irectors at least once a uarter
ติดตามกร บวนการบงชี ร เมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงแล การรายงาน
ความเสีย่ งของสายงาน เพ่อ หกร บวนการบริหารความเสีย่ ง ดรับการ บิ ตั ทิ วั่ ทังองคกร
แล มีความเช่อมโยงกับแ นกลยุท 
จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงองคกรตามวาร แล เสนอตอ ายจัดการเพ่ออนุมัติ
ollo ing up on risk identi ication, risk assessment, risk management process, and
reporting business unit risks to ensure that risk management process is imple
mented throughout the organi ation and is linked to the strategic plan
reparing enterprise risk management report according to the term and
proposing it to the management or approval
นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร ดับองคกร
ิบัติ
ร บุแล ร เมินความเสี่ยงตอเ าหมายที่กาหนดรวมกับ Corporate trategy
จัดทาแ นการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยง แล รายงานความกาวหนาของแ น
จัดการความเสี่ยงตอ Corporate trategy ทุกเดอน
mplementing the Enterprise Risk anagement approach
denti ying and assessing risks compared to the set target together ith
Corporate trategy
reparing Risk anagement plan, revie ing risks and reporting the progress o
the Risk anagement plan to Corporate trategy monthly
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บริษัทฯ ดวิเครา ห จจัยเสี่ยงสาคั ทังภาย นแล ภายนอก
องคกร รวมทังจัดลาดับความเสี่ยงโดย ร เมินโอกาสแล
ลกร ทบที่อาจเกิดขนกับการดาเนิน ุรกิจ พรอมทังกาหนด
มาตรการรองรับ แล ดัชนีชีวัดความเสี่ยงที่สาคั ( ey Risk
ndicator R ) เพ่อ หมั่น จวาทุก จจัยเสี่ยงจ ดรับการ
ควบคุมแล จัดการที่เหมา สมแล ทันทวงที

C analy ed key risk actors rom both internal and
external organi ations, and ranked the risks by assessing
opportunities and potential impacts on business operations
oreover, C also determined supporting measures
and key risk indicators ( R ) to ensure that all risks ill be
mitigated and managed properly and timely

KEY RISKS ASSOCIATED WITH THE OPERATIONS OF GGC
ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จั ด ทามาตรการแล แ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพ่ อ ควบคุมความเสี่ยงที่สาคั หอยู นร ดับที่ยอมรับ ด
พรอมทังติดตาม ทบทวน แล ตรวจสอบอยางสม่าเสมอ

C has established measures and a risk mitigation
plans to mitigate key risks at an acceptable level, and
has ollo ed up, revie ed, and monitored regularly

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
อุตสำหกรรม
Industrial Risks

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
GGC Business Risks

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
Strategic Risks

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับควำมเป็น
เจ้ำของหุ้นของบริษัทฯ
GGC Shareholder Risks

เชน
ราคา ลิ ต ภั  มี ค วาม
นั วนจากการเ ลีย่ นแ ลง
ของตลาดโลก
ความ มแนนอนจากการ
รับขนของราคาวัตถุดิบ
แล การ มสามารถจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ ดเพี ย งพอแล
ตอเน่อง

เชน
การหยุดช งักของโรงงาน
หวงโซอุ ทาน หรอเครอขาย
การจัดจาหนาย หรอความ
เสีย่ งอ่น นการดาเนิน
รุ กิจ
ุรกิจของบริษัทฯ มีการ
แขงขันกันสูง

เชน
การขยายการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ ซ่ ง รวมถง
ความเ น ดที่จ ขยาย
ุรกิจ สู ลิตภั เคมี
เพ่อสิ่งแวดลอม

เชน
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ซอขายแล สงมอบหุ นของ
บริษทั ฯ นตลาดหลักทรัพย
ก หมาย ทยแล ขอบั ง คั บ
ของบริษทั ฯ มีขอจากัดเกีย่ วกับ
การถอครองหุนโดยคนตางดาว
ซ่งอาจสง ลกร ทบตอสภาพ
คลองแล ราคาตลาดของหุน
ของบริษทั ฯ

or example
roduct prices luctuate
due to global market
changes
ncertainty o eedstock
prices and inability
to su iciently and
continuously supply
eedstock

or example
isruption o actory,
supply chain, distribution
net ork, and other risks
in business operations
C s business is
highly competitive

or example
Expansion o
Cs
operations including
possibility to expand
its business into green
chemical products

or example
Risks related to trading and
delivery o C s shares in
the tock Exchange Thailand
Thai la s and
C
regulations have restrictions
on the holding o shares
by oreigners hich may
a ect the li uidity and
market price o C s shares

กำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงขององค์กรเป็นได้ตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่วำงไว้ทั้งหมด
Enterprise risk management is in accordance with all risk management plans.
สามารถติดตามรายล เอียดเพิ่มเติม ดจาก รายงาน ร จา 2560 หนา 36
ore details can be ound in the Annual Report 2017 page 36
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นอกจากนี บริษัทฯ ยัง ดติดตามความเสี่ยงที่เกิดขน หม
(Emerging Risk) ที่อาจสง ลกร ทบ นวงกวางตอการ
ดาเนิน ุรกิจ นร ย เวลา 3 - 5 ขางหนา เพ่อจัดเตรียม
มาตรการจัดการความเสี่ยง แล ลด ลกร ทบที่อาจเกิดขน
หอยู นร ดับยอมรับ ด รวมถงแสวงหาโอกาสทีอ่ าจเกิดจาก
ความเสีย่ งดังกลาว

urthermore, C monitored the emerging risk
hich may a ect business operations in the next 3 to
5 years, to prepare risk management measures, to reduce
the potential impacts to an acceptable level, and
to seek or opportunities that may arise rom such risk

EMERGING RISK
ความเสี่ยงที่เกิดข้นใหม
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขน หมที่ ส าคั กั บ การดาเนิ น ุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ ดแก ความเสีย่ งดาน ลิตภั ข องบริษทั ฯ ตอง ดรับ
การรับรองมาตร านการ ลิตนามัน าลมอยางยั่งยน หรอ
The Roundtable on ustainable alm il R
ตลอดหวงโซอุ ทาน ตังแตเกษตรกร ู ลูก าลม โรงงานสกัด
นามัน าลม แล ู ลิต ลิตภั 

ey emerging risk o
C s business operations
includes risk on company s products hich must be
certi ied according to the Roundtable on ustainable
alm il (R ) standard throughout the supply chain,
including palm gro ers, palm oil extraction plants,
and manu acturers

ควำมเสี่ยงต่อบริษัท
Risks to GGC
ลู ก คาเริ่ ม หความสน จ นมาตร าน R
แล อาจมี
ความตองการ ชวัตถุดิบที่ ลิตจากนามัน าลมที่ ดรับการ
รับรอง R
มากขน

แนวโนมการบังคับ ชมาตร าน R
สาหรับการ ลิต
นามั น าล ม น ร เทศ ทย ซ่ ง จจุ บั น อยู ร หวางรั บ ง
ความคิดเห็นจาก ูมีสวน ดเสีย

Customers are increasingly interested in the R
standard and may re uire more R -certi ied palm
oil eedstock

R
en orcement trend or palm oil production
in Thailand is currently taking eedback rom
stakeholders

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Risk Mitigation Plan
ส นั บ ส นุ น แ ล ลั ก ดั น ก า ร ท า
เกษตรกรรมสวน าลมอยางยั่งยน
ตามมาตร าน R
หกับกลุม
เกษตรกร นภาคต วันออกเ ยี งเหนอ

ขยายมาตร าน R
สูภาคต วันออก
แล ภาค ต โดยรวมมอกับพัน มิตรทาง
ุรกิจที่มีความเชี่ยวชา แล มีเครอขาย
กับเกษตรกรสวน าลมนามัน

upporting and promoting
sustainable palm oil arming
in compliance ith the R
standard or ortheastern
armers

Extending the R
standard
to Eastern and outhern by
collaborating ith expertised
business partners

ควบคุมการ ลิตนามัน าลมจาก
ตนนาถง ลายนา หเ น ตาม
มาตร าน R
Controlling the production
o palm oil rom upstream to
do nstream to meet the R
standard
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ทังนี บริษัทฯ มีการ ร เมินความเพียงพอของร บบการ
ควบคุมภาย นเ น ร จาทุก เพ่อพั นาร บบการควบคุม
ภาย น รวมถงกร บวนการบริหารความเสีย่ ง หมี ร สิท ภิ าพ
ดียิ่งขน

C annually assessess the ade uacy o the
internal control system to improve e iciency o the
internal control system and the risk management
process

กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
Adequacy Assessment of the Internal Control System
บริษัทฯ ร เมินความเพียงพอของร บบการควบคุมภาย น
ครอบคลุมองค ร กอบหลักทัง 5 ของการควบคุมภาย น
ตามแบบ ร เมินของสานักงานค กรรมการกากับหลักทรัพย
แล ตลาดหลักทรัพย (ก ล ต ) แล มีการสอบทาน ลการ
ร เมินโดยค กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล รายงาน
ลการ ร เมินแล ลการสอบทานความเพียงพอของร บบ
การควบคุมภาย นตอค กรรมการบริษัทฯ

C assessess ade uacy o the internal control
system, covering all 5 key elements o internal
control according to the assessment guidelines o the
ecurities and Exchange Commission ( EC) The results o
assessment are revie ed by the Audit Committee
and then are reported to the Board o irectors
together ith the results o Ade uacy o the nternal
Control ystem

แนวทำงกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
Approach for Assessing Adequacy of the Internal Control System
RISK

1
า วดล
ารควบค
o to
o

2
าร ระ ิ ควา
R A

3
ง
t

ิ รร ารควบค
o to A t t

t

น 2560 บริษทั ฯ ดวางแนวทางการพั นาร บบการควบคุม
ภาย นที่ดี แล การ ร เมินการควบคุมดวยตนเองอยาง
มี ร สิท ิ ล โดยสรางความรูความเขา จ หกับพนักงาน แล
สรางความตร หนักถงความสาคั ของการควบคุมภาย น
การ ร เมินแล การติดตาม ร สิท ิภาพ ร สิท ิ ลของ
การควบคุมภาย น เพ่อ หบรรลุวัตถุ ร สงคขององคกร
รวมทังรวมกันสรางความเช่อมั่นตอนักลงทุน คู คา แล
หนวยงานกากับดูแล ุรกิจ เพ่อ หบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคง
แล ยั่งยน

4
ล าร
ละ าร าร
o to
Communication

5
ารติดตา
o to
At t

n 2017, C set up the development o an internal
control system and an e ective Control el -Assessment
(C A) by providing kno ledge and understanding to
employees and raising a areness o the importance
o internal control, evaluation and monitoring o
internal control e ectiveness The purpose is to achieve
the ob ectives o the organi ation and ointly build
con idence to investors, business partners and
regulators, leading to a stable and sustainable gro th
o C
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แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
และกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิผล
Approach for Developing Good Internal Control System
and Control Self-Assessment (CSA)

2562
2560
2017

2561

2019

2563
2020

2018

2564
2021

Framework
สรางกรอบการควบคุมภายใน
และประเมินการควบคุมตนเอง
Setting the framework for internal control
and Control Self-Assessment (CSA)
Roll-Out
พัฒนาการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกร
Developing the internal control throughout the organization
Monitor
ติดตามใหมีการป ิบัติอยางสมํ่าเสมอทั่วทั้งบริษัทฯ
Monitoring for consistent practice throughout the organization
Sustain
คงไว ่งวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
Maintaining the good internal control culture

นอกเหนอจากการดาเนินงานตาง ที่กลาวมาแลวขางตน
บริษัทฯ ยังมุงสรางความรู แล ลูก งวั น รรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ห ูบริหารแล พนักงาน านการ กอบรม
ตาง เพ่อ หเขา จแล ตร หนักถง จจัยเสี่ยงขององคกร
พรอมทั งเตรี ย มพรอมรั บ มอกั บ ลกร ทบที่ อ าจเกิ ด ขน
นการดาเนิน ุรกิจอยูเสมอ

Apart rom the a orementioned implementations,
C aims to educate and instill a culture o risk
management to executives and employees through
trainings to make them understand and recogni e
the risk actors o the organi ation as ell as be
prepared to deal ith the potential impacts o
business operations
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RISK MANAGEMENT TRAINING
การ กอบรมดานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดอบรม นหัวขอ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องคกร (Enterprise Risk anagement) หกับ ูบริหาร
แล พนักงานทุกคนที่ทาหนาที่ดูแลการบริห ารความเสี่ยง
องคกร เพ่อ หเขา จ นความสาคั ของการบริหารความเสีย่ ง
รวมทังสามารถนาความรู ร ยุกต ช เพ่อจัดทาแ น องกัน
ลด ลกร ทบความเสีย่ งทีเ่ ช่อมโยงกับดัชนีชวัี ด ลการดาเนินงาน
( ey er ormance ndicators s) แล ดัชนีชวัี ดความเสีย่ ง
ที่สาคั ( ey Risk ndicators R s) ดอยางมี ร สิท ิ ล

C organi ed training course on Enterprise Risk
anagement or all executives and employees ho
involved in the Enterprise Risk anagement to understand
the importance o risk management and be able to
apply their kno ledge or preparing an e ective risk
mitigation plan linked to ey er ormance ndicators
( s) and ey Risk ndicators ( R s)

ดําเนินการ กอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับผเกี่ยวของ
ในงานบริหารความเสี่ยงองคกรไดครบ
is ma a eme t t ai i s fo those i ol e i
the Enterprise Risk Management were successfully conducted

PEOPLE PROSPERITY
ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม
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LABOR RELATIONS AND HUMAN RIGHTS
แรงงานสัมพันธ์และสิทธิมนุษยชน

Challenges and
Business Opportunities
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
พนักงาน ือเปนราก านสำคั ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การสรรหา
แล รักษาพนักงานที่มีศักยภาพสง ตลอดจนการพั นาค ามร ค ามสามาร
ของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางกลยุทธของบร�ษัทฯ
เปนการเตร�ยมค ามพรอมใหบร�ษัทฯ สามาร แขงขันทางเศรษ กิจทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงที่ร ดเร็ ของเทคโนโลยี เพ�่อกา ไปสการเติบโตอยางยั่งยืน
Employees are considered to be a crucial foundation of business
operations, so recruiting and retaining highly talented employees
altogether with improvement of employees’ knowledge and skills
in accord with GGC’s strategy is highly important. In the age
of rapid technological development, GGC is prepared to
become a competitive company to shift towards
sustainable growth.

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
งบ ร มา สนับสนุนโครงการ
พั นาศักยภาพพนักงาน
4,000,000 บาท
Budget THB 4,000,000
was invested to support
employee development
กอบรมพนักงาน 52 ชัว่ โมง
ตอคน
Training 52 hours
per employee
ความ กู พันของพนักงาน
2560 88 71
Employee engagement
rate in 2017 88 71

Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มุงมั่นสรรหาแล รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ร มทั้งสงเสร�ม
ศักยภาพ พั นาทักษ แล ค ามสามาร ของพนักงาน
อีกทั้งยังมุงเนนการเสร�มสรางบรรยากาศในการทำงานที่เหมา สม
ปลอดภัย กสุขอนามัย แล อยบนพ�้น านของการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนดแลพนักงานใหมีค ามผกพัน แล มีค ามสุขในการทำงาน
เพ�่อการดำเนินงานอยางราบร่น แล บรรลุเปาหมายทางธุรกิจในร ย ยา
GGC is fully committed to recruit and retain talented employees,
and to boost up their skills to enhance their capabilities.
Furthermore, GGC is committed to build up a safe and hygienic working
environment, on the fundamental of human rights. The company pushes to
take care of all employees, build good relationship amongst
colleagues and ensure that they are happy with their roles,
for the consistency of operations,
and to achieve long-term targets.
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บริ ษั ท ฯ กาหนดกลยุ ท  นการเพิ่ ม พู น ความสามารถ
(Capability Buildup) ทีม่ งเนนการเสริ
ุ
มสรางความแข็งแกรง
ภาย นบริษทั ฯ ซ่งครอบคลุมถงการพั นาศักยภาพแล ความ
สามารถของพนักงาน รวมถงการพั นา ร สิท ิภาพของ
หนวยงานสนั บ สนุ น เพ่ อ สงเสริ ม การดาเนิ น งานตามแ น
กลยุท  ทังนี บริษัทฯ มีแ นการพั นาศักยภาพแล ความ
สามารถของพนักงานเพ่อรองรับการขับเคล่อน น ุรกิจหลัก
แล การลงทุน น ุรกิจ หมเพ่อสรางมูลคาเพิ่ม แบงออกเ น
2 สวนหลัก ร กอบดวย การ รับโครงสรางองคกร ห
ตอบสนองตอแ นกลยุ ท  (Enhance rgani ation
tructure) แล การวางแ นอั ต รากาลั ง เพ่ อ รองรั บ การ
เจริ เติบโต นอนาคต ( uman Resources trategy or
ro th) ซ่ ง ครอบคลุ ม ทั งการสรรหาพนั ก งานที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชา แล มี ร สบการ ม ารวมงาน แล การพั นา
ศักยภาพของพนักงาน จจุบัน หมีทักษ นการ ิบัติงาน
เพิม่ ขนแล มีความสามารถรอบดาน นอกจากนีบริษทั ฯ ยังมุง
เนนพั นา ร สิท ิภาพหนวยงานสนับสนุน เพ่อสงเสริม
การดาเนินงานตามแ นกลยุท  อาทิ หนวยงานการเงินแล
การบั ชี แล หนวยงานสนับสนุนองคกร เ นตน โดยกาหนด
นแ นพั นารายบุคคล ( ndividual evelopment lan
) เพ่อพั นาพนักงาน นสายอาชีพนโยบายการพั นา
ตามแนวทาง 70 20 10 (Experience Exposure Education)

C incorporated the Capability Buildup strategy
that ocuses on rein orcing and strengthening internal
structures that covers the development o skills and
competences o employees C plans to develop the
competency o supporting departments in promoting
business operations in accordance ith C s strategy
Thus, C has a plan to develop the capabilities o
employees to support its core business and to invest
in ne businesses to add value to the company by
2 key areas This includes Enhance rgani ation
tructure and uman Resources trategy or ro th
hich covers the recruitment o highly uali ied and
experienced employees, and to develop and improve
the competency o current employees urthermore,
C ocuses on improving the e iciency o supporting
departments to assist the company strategy plan, such
as the inance and Accounting epartment, and the
Corporate upport epartment, hich is included in
the ndividual evelopment lan ( ) or improving
employee competency in speci ic ields under the
70 20 10 (Experience Exposure Education) policy

กลยุทธ์กำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถ
Capability Buildup Strategy
าร ั

า ั

า ละควา า ารถ ง ั งา
u
t
การ รับโครงสรางองคกร หตอบสนองตอแ นกลยุท 
การวางแ นอัตรากาลังเพ่อรองรับการเจริ เติบโต นอนาคต
Corporate restructuring to rein orce company
strategic plans and capacity planning in order to
accommodate uture gro th o C
าร ั า ระ ิ ิ า งห ว งา บั
ง ริ ารดา ิ ารตา
ล บริ ั
t
สงเสริมหนวยงานสนับสนุน ดแก หนวยงานการเงิน
แล การบั ชี หนวยงานสนับสนุนองคกร
romote supporting departments such as the
inance and Accounting epartment and the
Corporate upport epartment
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บริ ษั ท ฯ ดดาเนิ น งานตามแ นกลยุ ท  ก ารพั นาความ
สามารถแล ศักยภาพพนักงาน โดยการสรรหาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงเขาทางาน ซ่ง จจุบันชองทางการรับสมัครงาน
ของบริษัทฯ ดแก เว็บ ซตบริษัทฯ เว็บ ซตสมัครงาน แล
ส่อสังคมออน ลน โดยบริษัทฯ มีแ นที่จ ขยายชองทางการ
สรรหาพนักงาน นอนาคต เชน การเ ดตัวตามมหาวิทยาลัย
หรอ านเว็บ ซต inked n เ นตน ซ่งมีจุด ร สงคแน นา
บริษทั ฯ แล ดงดูดบุคลากรทีม่ คี วามสน จ นสายงาน หเขามา
รวมงาน

C has implemented its employee capability and
competency strategy by recruiting potential and highly
skilled employees or C Currently, Cs recruitment
and ob application channels consist o C ebsite,
ob application ebsites and social net orking ebsites
C plans to expand its recruitment channels in the
uture by pen ays at universities and by inked n, etc, to
introduce C and to attract potential candidates ho are
interested in this ield to oin us

นอกเหนอจากการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเขาทางาน
บริษทั ฯ ยัง ดพั นาศักยภาพแล ความสามารถของพนักงาน
โดยสงเสริมการอบรมทักษ ความรูเ พา ดาน หเหมา สม
กับตาแหนงงาน อาทิ การจัดอบรมทักษ ร ดับเทคนิค น
หนวยงาน บิ ตั กิ ารตาง การอบรมทักษ พน านดานความ
ลอดภัยแกพนักงาน หม แล การอบรมการวางแ นเชิง
กลยุท ทาง ุรกิจแกพนักงานร ดับอาวุโส เ นตน ทังนี น
2560 บริษทั ฯ ดจัดสรรงบ ร มา นการดาเนินการ กอบรม
พั นาศักยภาพทังสินกวา 4,000,000 บาท โดยโครงการ
ที่โดดเดน น 2560 คอ โครงการพั นาความเ น ูนาที่มุง
เนนการพั นา ูนารุน หมจากภาย นบริษัทฯ โดยการอบรม
สรางมุมมอง เสริมทักษ จาเ นเพ่อ หกาวขนสูขันตอ นสาย
อาชีพทัง นร ดับ ูบริหาร ูจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกคน

n addition to recruiting highly skilled employees,
C has increased their development on employee
competency and capabilities by providing training programs
on speci ic subects that are appropriate to the employee s
roles, or examples, training on technical skills in various
operating departments, basic health and sa ety training
programs or ne recruits and strategic business planning
training programs or executives n 2017, C allocated
T B 4,000,000 on competency training programs, one o
the noticeable programs as the eadership evelopment
rogram, hich ocuses on developing ne generation
o leaders ithin C, by providing them ith essential
skills to advance in their career path ays at an executive,
manager and employee levels

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
โครงการพัฒนาผนํา
บริษัทฯ ดาเนินโครงการอบรมพั นาทักษ ความเ น ู นา
หแกพนักงานทุกร ดับ โดยมีจดุ ร สงคเพ่อ หพนักงานเรียนรู
หลั ก การ นการพั นาแล เขา จจุ ด แข็ ง ของตนเอง แล
พั นาการส่อสาร นเชิงสรางสรรคเพ่อการทางานเ นทีม
อยางมี ร สิท ิภาพ พรอมทังเตรียมความพรอม นการ ก
กาหนดแล วางแ นงาน สรางความ ววาง จ แล กการเ น
ูนา นเชิงรุก ทังนีหลักสูตรการพั นาศักยภาพจ แบงตาม
ร ดับตาแหนงงาน เพ่อจัดสรรเนอหาที่สอดคลองกับความ
ตองการ โดยโครงการมุงสนับสนุนกร บวนการเรียนรู การนา
ร ยุกต ิบัติจริง การสงเสริมจาก ู เชี่ยวชา ตลอด
จนการติดตามแล ร เมิน ล ซ่ง ลการดาเนินโครงการ น
2560 พบวามีพนักงานเขารวมโครงการจานวน 27 คน
แล มีพนักงานรอยล 11 ดรับการเล่อนตาแหนงงานขนสู
ร ดับที่สูงขน

C has implemeneted the eadership evelopment
rogram or all employees as the company aims to
encourage employees to understand and improve
individual strengths, and to develop creative communication
skills to improve the uality o team ork This is also to
prepare or scheduled trainings and to plan on building trust
and motivated leadership, thus this development program
ill be class ied according to by organi ation positions, so
that speci ic teaching contents and materials are provided
appropriately to speci ic roles and expectations This as
done by ocusing on the learning process and practicality,
advice rom experts and pro essionals onitoring and
evaluating the program throughout 2017 resulted in
27 employees taking part in the program and 11 o
the attendees ere promoted
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1,200,000
บาท

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ

คน

27

จํานวนพนักงานเขารวมโครงการ

11%

พนักงานที่ ไดรับการเลื่อนตำแหนง
ของจํานวนพนักงานที่เขารวม

นอกเหนอจากการสรรหาแล พั นาพนักงานแลว บริษัทฯ
ยังมีการรักษาพนักงาน านการจัดสรร ล ร โยชน อัตรา
คาตอบแทน แล สวัสดิการที่เ น รรม โดยมุงเนนสวัสดิการ
ที่คุมครองสุขอนามัยแล เสริมสรางความมั่นคง นการดารง
ชีวิต เพ่อดงดูดแล รักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถ
ซ่งบริษัทฯ มีสวัสดิการที่โดดเดน เชน สวัสดิการคารักษา
พยาบาลเต็มจานวนสาหรับพนักงานแล ครอบครัว เ นตน

Apart rom recruiting and developing potential candidates
and employees, C has also ocused on retention
by providing air bene its and el are C ocuses on
occupational health and sa ety el are, and encourage
solidity in everyday li e to retain highly skilled and talented
employees C has outstanding and attractive el ares
such as ull medical expenses or employees and their
amilies

นอกจากนีบริษัทฯ ยังกาหนดนโยบายการ ิบัติตอพนักงาน
โดยมุ งมั่ น พั นาบรรยากาศ นการทางาน หเ นองค ก ร
แหงการเรียนรู โดยรับ งขอคิดเห็นแล ขอเสนอแน จาก
พนักงานทุกร ดับอยางเทาเทียมแล เสมอภาค พรอมทังดูแล
ความ ลอดภัย แล จัดทาสิง่ อานวยความส ดวกอยางครบครัน
อีกทังยังมุงเนนการ ลูก ง หลอหลอมวั น รรม หพนักงาน
เกิดความรักความ กู พัน นองคกร แล มีพ ติกรรมทีเ่ หมา สม
ตามคานิยมบริษัทฯ อัน ดแก กลา เกง ดี มีวินัย ส จ
รักษสิ่งแวดลอม เพ่อสนับสนุนการดาเนินงานที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนแล พัน กิจของบริษัทฯ นการสรางคนดี คนเกง
ทีม่ พี ติกรรมการทางานอยางมออาชีพ พรอมทัง ลูก งจิตสานก
นการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่อเ นแรงขับเคล่อนบริษัทฯ
สูความสาเร็จแล มีคุ คาอยางยั่งยน

C has also incorporated policies on employee
practices that ocus on improving the orking environment
as a learning center by considering employee s opinions
and ideas o all employees airly, as ell as
rein orcing the sa ety o employees orking environment
and accommodating convenience to all employees
This idea aims to promote company culture to ards
employees, to encourage strong relationships bet een
C and the employees, and to encourage behaviors
that are appropriate and based on the core values o the
company These values include Bravery, Competency,
evoted, iscipline, pen- inded and Environmental
te ardship , hich are re lected on the company s vision
and mission, o creating a good pro essional individual, ith
a areness or the environmental ste ardship, so that they
can drive C to ards a success ul sustainable uture
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พฤติกรรมตำมค่ำนิยมหลักของบริษัทฯ
Behavior Based on Core Values of the Company

กลา
Bravery

เกง
Competency

ดี
Devoted

มีว�นัย
Discipline

ใสใจ
Open-Minded

รักษ
สิ�งแวดลอม
Environmental Stewardship

กลาแสดงความคิดเห็นแล ลงมอ ิบัติ
กลาเ ชิ ความทาทาย
กลายอมรับความ ิดพลาด
Brave to give comments, opinions and take actions
Brave to take on challenges
Brave to admit mistakes
หาความรู / พั นาตนเองอยางตอเน่อง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความสามารถ นการถายทอดความรู
มุงเนนความสาเร็จขององคกร
el determination to learn and improve
Creative thinking
Ability to express ideas and opinions
ocusing on corporate success
ซ่อสัตย/ ิบัติตนอยางโ รง ส สามารถตรวจสอบ ด
มีนา จ ชวยเหลอ ูอ่น
onest/operate ith transparency assess
elping others
ตร หนักถงความ ลอดภัยทัง นการทางานแล การ ชชีวิต ร จาวัน
ยดมั่นแล ิบัติ นก กติกา
Being a are o sa ety in orking environment and daily li e
Adhere to and practice by the rules/policy
รับ งแล ตอบสนองความตองการของ ูมีสวน ดเสีย โดยนกถง
สวนรวมเ นที่ตัง
สรางคน หทางานเ นทีม
istening and open-minded to stakeholder expectations
as ell as considering overall bene its
Encouraging people to ork as a team
ร หยัดแล ชทรัพยากรอยางคุมคา
ตร หนักแล ลงมอ ิบัติเพ่อลด ลกร ทบตอสิ่งแวดลอม
aving and e icient use o resources
Being a are and taking actions to reduce negative
environmental impacts
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ทังนี บริษทั ฯ ดดาเนินโครงการทีเ่ ดโอกาส หพนักงานสราง
สัมพัน อันดีทังร หวาง ู บริหารแล พนักงานดวยกัน เพ่อ
ส่อสาร หพนักงาน ดรับทราบถงนโยบายการดาเนิน ุรกิจ
แล การดาเนินโครงการตาง ของบริษัทฯ ตลอดจนการ
แลกเ ลี่ยนความคิดเห็น แล ทัศนคติ นการทางานรวมกัน
อีกทังยังดาเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานทีเ่ พ่อสรางบรรยากาศ
นการหลอหลอมพ ติกรรมที่เหมา สมตามนโยบายแล
คานิยมบริษทั ฯ

n addition, C organi ed a program to provide
an opportunity to strengthen the good relationships
bet een employees, and an opportunity or executives to
communicate policies, business per ormance progress
and other operational progress ith employees
urthermore, employees have the opportunity to exchange
ideas, opinions and attitudes on orking together as ell as
organi ing activities o -site to create an atmosphere
to shape appropriate behaviors and culture in
accordance policies and company values

โครงกำร MD Townhall

“MD Townhall” Program

บริษัทฯ เ ดโอกาส หพนักงานแตล หนวยงาน ดมีโอกาส
พบ กั บ ู บริ ห ารทุ ก ตรมาส เพ่ อ สานสั ม พั น  แ ล
อภิ ราย ลการดาเนินงานรวมกัน ซ่งโครงการนีชวยลด
ชองวางร หวางพนักงานแล ูบริหาร ทา ห ูบริหารสามารถ
เขาถง หาแล อุ สรรคที่เกิดขนจริง นที่ทางาน อีกทัง
ยังชวยเพิ่มความ ววาง จจากพนักงาน นบริษัทฯ อันนา สู
การ หความรวมมอ นการดาเนิน ุรกิจอยางราบร่น

C provided employees rom all departments an
opportunity to meet ith executives uarterly, to strengthen
relationships and to discuss per ormances and
operational results This program helped reduce the gaps
bet een employees and executives, allo ing executives to
understand issues and challenges o employees more
as ell as to increase trust in the employees As a result,
the cooperation bet een employees and executives led to
a smooth continuity and consistency o business operations
งบประมาณสนับสนุน
การดําเนินโครงการ

18,000
บาท

ผูเขารวมโครงการ

คน

179

84

Sustainability Report 2017

กิจกรรม Go Together

“Go Together” Activity

บริษัทฯ จัดกิจกรรม o Together เพ่อเ ดพนที่ หพนักงาน
แตล หนวยงาน ดทาความรู จักแล สนิทสนมกัน านการ
ทากิจกรรมนอกสถานที่ภาย ตหัวขอ มุงมั่นสูความสาเร็จ
( riving or uccess) โดย หพนักงานจัดกลุมแล บรรลุ
ภารกิจตามเ าหมายที่ตัง ว านการทางานเ นทีม เพ่อ
สรางพ ติกรรมตามคานิยมของบริษัทฯ โดย น ที่ านมา
มีพนักงาน รวมถงพนักงานบริษทั ฯ นกลุมเขารวมเ นจานวน
ถง 291 คน ทา หกิจกรรมนี ร สบความสาเร็จ นการส่อสาร
หพนั ก งานเกิ ด ความ รองดองแล มี ค วามสั ม พั น  อั น ดี
รวมกัน นอกจากนียังสรางวั น รรม นการแบง น การมี
นา จ ที่สง ลดีตอการดาเนินงานแล ร สานงาน นบริษัทฯ

The company organi ed the o Together activity to allo
employees rom di erent sectors and departments to get
to kno one another and to build strong relationships
through various activities o -site under the theme riving
or uccess This activity consists o employees getting
into groups and completing missions as a team in order
to build core company behavior values amongst employees
n 2017, there ere 291 participated employees rom C
and group companies The activity as considered to be
a maor success in employee communication, and team
ork, build up strong cooperative relationships as ell as
value o sharing, helping each other hich ould result in
positive impacts to ards business operations
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ
Budget invested to support
the activity

839,186
บาท

ผูเขารวมโครงการ
Total attendees

291
คน
กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

Concerning Human Rights

บริษทั ฯ ดาเนิน รุ กิจโดยเคารพสิท มิ นุษยชนทัง นร ดับ ร เทศ
แล ร ดับสากล อีกทัง หความสาคั กับการ บิ ตั ติ อพนักงาน
ทุกคนดวยความเสมอภาคโดย มแบงแยกถิน่ กาเนิด เชอชาติ
เพศ อายุ สี วิ ศาสนา หรอความพิการ ด ที่ มเกีย่ วของ
ตอการ ิบัติงาน รวมทังมีการ ร เมินพนักงานอยางเ น
รรม โดยจัด หมีการ รกษาพูดคุยตัวตอตัวร หวางพนักงาน
แล ู บั ง คั บ บั ชา เพ่ อ กาหนดเ าหมายการดาเนิ น งาน
หเหมา สมกับแตล บุคคล แล กร ตุนการพั นาศักยภาพ
การทางาน นอนาคต นอกจากนีพนักงานทุกคนสามารถแจง
ขอรองเรียน านชองทางการรองเรียนที่มีการ ก ดช่อแล
ขอมูลสวนบุคคล อาทิ อีเมล รษ ยี  แล เว็บ ซต เ นตน
อีกทังยังสามารถเสนอแน แล รกษา ร เด็นดานตาง
านค กรรมการสวัสดิการ จานวน 5 คน ทีม่ าจากการเลอกตัง
โดยพนักงานอยางโ รง ส เพ่อทาหนาที่เ นตัวแทนของ

uring business operations, C conducts its business ith
respect to human rights at a national and international level, as
ell as placing an importance on employee e uality At C,
e do not tolerate discrimination on race, gender, age, color,
religion or any type o disability that is irrelevant to operational
practices, altogether ith conducting air assessments o
employees by conducting one-on-one consultation bet een
employees and supervisors, so that targets are set
appropriately to individuals that can stimulate employee
development or the uture urthermore, all employees are
able to provide eedbacks or ile complaints histleblo er
channels such as email, post and company ebsite
anonymously through oreover, employee can provide
recommendations and discuss issues by approaching the
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พนักงานทุกคน ตลอดจนเ นส่อกลางร หวางนายจางแล
พนักงาน นการเสนอขอคิดเห็นแล แนวทาง นการจัดสวัสดิการ
ทีเ่ น ร โยชน
นอกจากนีบริษัทฯ ยังเนนยา ห ู รวมดาเนิน ุรกิจกับกลุ ม
บริ ษั ท ฯ มเขา มี ส วนเกี่ ย วของกั บ การลวงล เมิ ด สิ ท ิ
มนุษยชน ตลอดจน ม ชแรงงาน ดิ ก หมาย ดวยการยอมรับ
หลักสิท มิ นุษยชนขององคการสห ร ชาชาติ แล ตร หนักถง
ขอจากัดของก หมายแรงงาน นแตล ร เทศ เชน สงเสริม
เกษตรกรคู คา นการ ชแรงงาน ลู ก าล ม นามั น อยาง
ถูกก หมายภาย ตมาตร าน R
เ นตน ทังนีเพ่อเ น
แนวทาง บิ ตั ขิ องพนักงานทุกคน บริษทั ฯ จง ร กาศถงสิท ิ
ดานตาง แล ขอพง บิ ตั ิ ว น คูมอการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ล จรรยาบรร รุ กิจ ซ่งมีสาร สาคั ทีค่ รอบคลุม ร เด็น
สาคั อาทิ การเคารพสิท มิ นุษยชนสากล สิท แิ ล ความเ น
กลางทางการเมอง แล การ ชขอมูลภาย นแล รักษาขอมูล
อันเ นความลับ เ นตน
จากโครงการแล กิจกรรมทังหมดทีก่ ลาวมาขางตน สง ล ห
พนักงานเกิดความรักแล ความ กู พัน นบริษทั ฯ ซ่ง น 2560
การสารวจความ ูกพันของพนักงานทุกคน พบวาพนักงาน
มีความ ูกพันอยู นร ดับสูง แล บรรลุเ าหมายที่กาหนด ว
ซ่ง น 2561 บริษัทฯ มีเ าหมาย นการรักษาร ดับความ
กู พัน หสูงอยางตอเน่องเพ่อมุงสูการเ นบริษทั ฯ ทีม่ ศี กั ยภาพ
นการดาเนินงานทังภาย นแล ภายนอก

เป้ำหมำยควำมผูกพันของพนักงำน
และผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560
Employee Engagament Targets and
Performances for 2017

el are committee that consists o ive members ho ere
elected by employees through a transparent election process
These members ould represent all employees and act as a
communication channel bet een executives and employees
hen discussing ideas and opinions on bene its and el are
o employees
n addition, C emphasi es o business operators
and group companies not to get involved in violation o
human rights as ell as illegal labor by accepting the
nited ations uman Rights rinciples C is a are o
the limitations o labor la s in other countries such as
encouraging legal labor and armers to cultivate palm
oil legally in accordance ith R
standards To
generali e this matter to an organi ational scale, C issued
the ood Corporate overnance and Business Conduct
andbook or all employees to strictly abide to in
hich covers important aspects, such as respecting
international human rights, political rights and neutrality, use o
internal in ormation and con idential materials
As a result o all the programs, proects and activities
mentioned, employees have strong relationships and
commitments ith the company Results rom the Employee
Engagement urvey in 2017 sho ed that employees had
strong relationships and ere very satis ied ith C
exceeding company targets C set their targets in 2018 to
maintain the high level o employee engagement consistently
so that Cs operational excellence can be apparent ithin
the organi ation and o -site

กำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำน
Employee Engagement Survey

88.71

80

80

ผลการสํารวจความผกพัน
ของพนักงาน
Employee Engagement
Survey results
เปาหมายความผกพัน ป
Employee Engagement
targets 2017

ผลการสํารวจความผกพัน
ของพนักงาน ป
Employee Engagement
Survey results 2017

เปาหมายความผกพัน
เปาหมายความผกพัน
ป
ป
Employee Engagement Employee Engagement
targets 2017
targets 2018

เปาหมายความผกพัน ป
Employee Engagement
targets 2018
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
ero TR R มเกิดอุบตั เิ หตุ
ถงขัน� บันทกเ น Total Recordable
n ury Rate (TR R) ตอเน่องมาเ น
ร ย เวลา 4 8 เดอน
Zero TRIR Total Recordable
Injury Rate is 0 case per 200,000
man-hours consecutively for
4 years 8 months

Challenges and
Business Opportunities
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ อาจกอใหเกิดค ามเสี่ยงดานอาชี อนามัย
แล ค ามปลอดภัยของพนักงาน ผรับเหมา ชุมชน แล ทรัพยสิน
ดังนั้น บร�ษัทฯ จง างแน ทางการค บคุมดานอาชี อนามัย
แล ค ามปลอดภัยอยางรัดกุม เพ�่อลดค ามเสี่ยง แล ปองกันการส เสีย
ตอชี �ต ทรัพยสิน สิงแ ดลอม แล ชื่อเสียงของบร�ษัทฯ

Beyond SWO Target
สงเสร�ม หพนักงานแล รัู บเหมา
ตร หนักถงการทำงานที่ ลอดภัย
GGC is well aware of the Occupational Health and Safety risks of
จากโ รแกรม a ety alk and
employees, contractors, communities and assets during business
Observation Report (SWO)
operations. Therefore, GGC developed guidelines on how to
ดท ลุเ าหมาย
Beyond SWO Target : Our
control Occupational Health and Safety to reduce risk of fatalities,
employees and contractors are
damages to assets, damages to the environment
more aware of safety knowledge
and company reputation.
and procedures from Safety Walk
and Observation Report (SWO) Program
and exceeded our targets

Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มุงมั่นบร�หารจัดการดานอาชี อนามัยแล ค ามปลอดภัย
ใหเกิดปร สิทธิภาพสงสุด โดยสรางค ามปลอดภัยในกร บ นการผลิต
ค ามปลอดภัยส นบุคคล แล สรางค ามเปนอยที่ดีใหกับพนักงาน
เพ�่อใหบรรลุเปาหมายการเปนองคกรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
จากการทำงานอยางตอเนื่อง แล สรางสภาพแ ดลอมที่ปลอดภัย
ใหกับพนักงานแล ชุมชนอยางยั่งยืน
GGC is fully committed to developing high quality Occupational Health
and Safety Management by reinforcing process safety and personal safety
as well as improving employees’ well-being. Thus, we can achieve
the target of zero injuries consecutively at GGC,
while create a safe, sustainable environment
for employees and communities.

Global Green Chemicals Public Company Limited

บริษัทฯ มีนโยบายคุ ภาพ ความมั่นคง ความ ลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม แล ความตอเน่องทาง ุรกิจ เพ่อ
ชเ นแนวทาง นการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยแล
ความ ลอดภัย โดยบริษทั ฯ หความสาคั ทังความ ลอดภัย
นกร บวนการ ลิต ความ ลอดภัยสวนบุคคล แล สภาพ
แวดลอม นการ ิบัติงานที่ดีของพนักงาน ซ่งมีร บบการ
จัดการความ ลอดภัยแล การดาเนินงานตาง รายล เอียด
แสดงดังตอ นี
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C has uality, ecurity, a ety, ccupational
ealth, Environment, and Business Continuity olicy
to act as a guideline or corporate ccupational
ealth and a ety anagement C emphasi es the
importance o process sa ety, personal sa ety and the
orking environment, there ore C has implemented
a sa ety management system and various procedures
rom the ollo ing

PROCESS SAFETY
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ดนาร บบการบริหารจัดการ ิบัติงานที่เ นเลิศ
( perational Excellence anagement ystem E )
ร บบการบริหารศูนยกลางความ ลอดภัย (Center o Central
rocess a ety CC ) แล แนวทางการดาเนินงาน
ดานความ ลอดภั ย นกร บวนการ ลิ ต ของบริ ษั ท พี ที ที
โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) มา ช นการจัดการความ
ลอดภัย นการ ลิตภาย ตการรับ ิดชอบของหนวยงาน
คุ ภาพ ความ ลอดภัย อาชีวอนามัย แล สิ่งแวดลอม
ซ่ ง ร บบ E
แล CC เ นมาตร านบริ ห าร
ความ ลอดภัย นกร บวนการ ลิตทีค่ รอบคลุมตังแตขันตอน
การออกแบบ การ ร เมินความเสีย่ ง ความ ลอดภัยกอนเริม่
ิบัติงาน ความ ลอดภัยร หวางการ ิบัติงาน การบริหาร
จัดการความ ลอดภัยของ ู รับเหมา ความ ลอดภัยของ
เคร่องจักร การบริหารการเ ลี่ยนแ ลง การ กอบรมดาน
ความ ลอดภัย การสบสวนอุบัติเหตุ การเตรียมความพรอม
นกร ี ุ ก เ ิ น แล ความสอดคลองกั บ ขอกาหนดแล
มาตร านดานความ ลอดภัยตาง ทังนี บริษัทฯ ดมีการ
ส่อสารร บบบริหารจัดการดังกลาว หพนักงานที่เกี่ยวของ
รับทราบแล นา
ิบัติอยางเครงครัด

C has incorporated the perational Excellence
anagement ystem ( E ), Center o Central
rocess a ety (CC ) and process sa ety guidelines
o TT lobal Chemical ( ublic Company imited)
to ormulate
C s process sa ety guidelines
under the responsibility o uality, a ety, ealth and
Environment (
E) epartment The E
and CC are process sa ety management standards
that cover the design, risk assessment, sa ety
prior to operation, sa ety during operation,
contractor sa ety management, sa ety o machines,
change management, sa ety training, incident
investigation, preparation emergency responses and
con ormance ith other relevant sa ety guidelines and
standards urthermore, C has communicated this
management system ith relevant employees so that
they are a are and oblige strictly and appropriately
to the system
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
Operational Excellence Management System
Employee articipation
Emergency anagement and
Response
ncident nvestigation
Compliance Audit

rocess a ard Analysis
SSHE

Operations
Risk
Management

Management
of Change

C

Organization
& Capabilities

Sustainability
Management

Capital Project
Management

Reliability
& Asset
Integrity

Performance
Management

Strategy &
Leadership

echancial
ntegrity

Operations
Management
of Contractors
& Suppliers

Value Chain
Management

Contractor
Trade ecret

CONTENT

rocess a ety
n ormation
Trade ecret
Training

DEPLOY

COMPLIANCE

perating rocedure
ot ork ermit
R

PERFORMANCE
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ระบบกำรบริหำรศูนย์กลำงควำมปลอดภัย
Center of Central Process Safety: CCPS
Risk Based Process
Safety Elements

Commit to
Process 1. Process Safety Culture
2. Compliance with Standards
Safety
3. Process Safety Competency
4. Workforce Involvement
5. Stakeholder Outreach

17. Incident Investigation
18. Measurement
and Matrices
19. Auditing
20. Management Review &
Continuous Improvement

Learn from
Experience

Understand
Risk

6. Process Knowledge
Management
7. Hazard Identification
and Risk Analysis

8. Operating Procedures
9. Safe Work Practices
10. Asset Integrity and Reliability
11. Contractor Management
12. Training & Performance
Manage
Assurance
Risk
13. Management of Change
14. Operational Readiness
15. Conduct of Operations
16. Emergency Menagement

บริษทั ฯ ดจัดทาแนวทางการ ร เมิน ร สิท ิ ลการดาเนินงาน
ดานความ ลอดภัย นกร บวนการ ลิต เพ่อ หแน จวาร บบ
การจั ด การความ ลอดภั ย นกร บวนการ ลิ ต ที่ น ามา ช
มี ร สิท ภิ าพ แล เ น ตามเ าหมายทีก่ าหนด

C has implemented guidelines and methods on
ho to measure the e ectiveness o rocess a ety
anagement and to determine the per ormance o rocess
a ety anagement as ell as to monitor the progress
o targets

แนวทำงกำรประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต
Process Safety Management Effectiveness Key Performance Indicators
บริษทั ฯ กาหนดดัชนีชวัี ด ร สิท ิ ลการดาเนินงานดานความ
ลอดภัย นกร บวนการ ลิต โดยมีค กรรมการ perational
Asset Core Team ( ACT) เ น ูดาเนินงาน

C has determined ey er ormance ndicators o
process sa ety hich is undertaken by the perational
Asset Core Team ( ACT)
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01

ก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน และเป้ำหมำย
Determine Key Performance Indicators and Targets

ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต
Key Performance Indicators of Process Safety
H
A
Z
O
P

HAZOP
Completion

Incident
Recommendation
Close-Out

Operator
Competency

Work Permit
Compliance

(Preventive Maintenance)

Class A PM

MOC
Compliance

Emergency
Response Drills

Contractor Safety
Compliance

Compliance

SISS
Inspection
Compliance

02

PSVS/ PRVS and
SISS Compliance

ควบคุมกำรด�ำเนินงำนให้ปลอดภัย เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำย
Control safety performances to achieve target
บริษัทฯ กากับดูแลดานความ ลอดภัย
C supervises the process sa ety o
นกร บวนการ ลิตของแตล หนวยงาน each department and initiates sa ety
แล จัดทาโครงการดานความ ลอดภัยตาง programs to increase the e ectiveness o
เพ่อเพิ่ม ร สิท ิ ล นการดาเนินงาน
per ormances and business operations

03

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยทุกเดือน
Monthly monitor safety performances
บริ ษั ท ฯ แต งตั ง rocess a ety
anagement Task orce ( T) เพ่อ
ติดตามการดาเนินงาน หสอดคลองกับ
ร บบ E แล CC รวมทังติดตาม
การดาเนินงานดานความ ลอดภัยของ
ู ิ บั ติ ง านเ น ร จาทุ ก เดอน ทั งนี
T จ นา ลการติดตามมาทบทวน
เพ่อ รับ รุง หบรรลุตามเ าหมายทีว่ าง ว

C has appointed the rocess a ety
anagement Task orce (
T) to
monitor the companys saety perormances
that are in line ith the E and CC
systems as ell as monitor employee
sa ety on a monthly basis The
T ill
evaluate these per ormances or uture
improvements to meet the corporate
sa ety targets
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04

ตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี
Annual performances effectiveness audit
บริ ษั ท ฯ มี ก ารตรวจ ร เมิ น ร สิ ท ิ ล
การดาเนิ น งานด านความ ลอดภั ย น
กร บวนการ ลิตเ น ร จาทุก โดยเ นการ
ร เมิ น ตนเอง ( el Audit) ของแตล
หนวยงาน ซ่งหนวยงานคุ ภาพ ความ ลอดภัย
อาชีวอนามัยแล สิง่ แวดลอม ( E) จ เ น
ูรวบรวม ลการตรวจ ร เมินดังกลาว แล
รายงาน ล ยัง
T เพ่อพิจาร าการ
ดาเนินงาน ร จา แล สนั บ สนุ น พั นา
รับ รุงการดาเนินการดานความ ลอดภัย น
กร บวนการ ลิตของบริษทั ฯ

05

C has undertaken an annual
auditting o the e ectiveness o process
sa ety per ormances by sel auditing
in each department
E ill gather
the auditting results and ill report to
T to revie annual per ormances
as ell as support the improvement
o process sa ety during operations o
the company

ทบทวนผลกำรตรวจประเมิน เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุง
Review the performance results for future improvement
บริ ษั ท ฯ ทบทวน ลการตรวจ ร เมิ น
ร สิท ิ ลการดาเนินงานดานความ ลอดภัย
นกร บวนการ ลิต ร จา พรอมทังร บุ
การดาเนิ น งานที่ ดี ขอควร รั บ รุ ง แล
แนวทาง นการแก ข เพ่อนา พั นา รับ รุง
หมี ร สิท ิ ลดียิ่งขน

C revie s the results o annual process
sa ety management per ormances
indicating positive revie s, area or
improvements and suggestions on ho
to improve the e ectiveness o uture
process sa ety management
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โครงกำรประเมินผลตำมดัชนีชี้วัดประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิตประจ�ำปี 2560
Process Safety Management KPIs Annual Assessment 2017
บริษัทฯ จัดทาโครงการ ร เมิน ลตามดัชนีชีวัด ร สิท ิ ล
การดาเนินงานดานความ ลอดภัย นกร บวนการ ลิต ร จา
2560 เพ่ อ ตรวจ ร เมิ น ร สิ ท ิ ลการดาเนิ น งานดาน
ความ ลอดภัย นกร บวนการ ลิต ซ่งพบวาบริษทั ฯ สามารถ
จัดการดานความ ลอดภัย นการ ลิตเ น ตามเ าหมาย
ที่กาหนด ดถงรอยล 100 ทังนี บริษัทฯ ดทบทวน ลการ
ตรวจ ร เมิน ร จา แล นามา รับ รุง ร สิท ิภาพ เพ่อ
สรางความมั่น จ หกับ ูมีสวน ดเสียที่เกี่ยวของ

C conducted the rocess a ety anagement
s Annual Assessment rogram 2017 to
assess the e ectiveness o company process sa ety
against its initital target hich ere met ith 100
accomplishement
C has revie ed and
evaluated the annual process sa ety per ormances and
suggested areas o improvements to gain trust and
con idence rom relevant stakeholders

s achie eme t

Actual Score

Target

Contractor Safety
Compliance

Emergency
response drills

MOC
Compliance

PSVs/PRVs and
SISs Compliance

Inspection
Compliance

Class A PM
Compliance

Work Permit
Compliance

Operator
Competency

Incident
Recommendation
Close-out

HAZOP
Completion

a et
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PERSONAL SAFETY
ความปลอดภัยสวนบุคคล
ความ ลอดภั ย ของพนั ก งานแล ู รั บ เหมาถอเ นเร่ อ งที่
บริษัทฯ หความสาคั เน่องจากการทางานที่ ม ลอดภัย
จ สง ลกร ทบโดยตรงกับภาพลักษ แล การดาเนิน ุรกิจ
บริ ษั ท ฯ จง ดกาหนดเ าหมายการทางานที่ ราศจาก
การบาดเจ็บแล อุบัติเหตุ นร หวางการ ิบัติงาน สาหรับ
การดาเนินงานดานความ ลอดภัยสวนบุคคล บริษัทฯ ดสง
เสริมการสรางวั น รรมความ ลอดภัย B-CAREs แล
ดาเนินโครงการร รงคความ ลอดภัยตาง ขน นองคกร
เพ่อ ช นการจัดการความ ลอดภัยสวนบุคคล โดยมุงหวัง ห
ทุกคนทีเ่ กีย่ วของกับการ บิ ตั งิ าน ดมีสวนรวม นการรวมกัน
ดูแลความ ลอดภัยของเพ่อนรวมงานแล ูรับเหมา

C highly values the importance o employees and
contractors sa ety as the risk o unsa e operations and
procedures ill have direct negative impacts to ards
company reputation and operations C has there ore,
set targets and goals to ero incidents and inuries during
operations or ersonal a ety, C promotes the sa ety
culture B-CARE and conducts several sa ety campaigns
in the organi ation to apply to every individual s personal
sa ety The campaign encourages involved personnel to
apply personal sa ety processes and to consider the sa ety
o colleagues and contractors

โครงกำร Zero Hand Injury

Zero Hand Injury Program

จากการศกษาข อมู ล สถิ ติ ก ารบาดเจ็ บ แล อุ บั ติ เ หตุ น
ร หวางการ ิบัติงาน น ที่ านมาของกลุม ุรกิจเคมีภั 
พบวาอุบัติเหตุแล การบาดเจ็บที่นิวมอแล มอเกิดขนสูงสุด
ดังนัน บริษทั ฯ จงร รงค หมี การลดการบาดเจ็บทีน่ วมอแล
ิ
มอ หรอ ero and n ury นทุกกิจกรรมภาย นบริษัทฯ
จากการดาเนินโครงการฯ สง ล หบริษัทฯ มเกิดอุบัติเหตุ
ถงขันบันทกเ น Total Recordable n ury Rate (TR R)
ตอเน่องมาเ นร ย เวลา 4 8 เดอน (ขอมูล วันที่ 31
ันวาคม 2560)

According to the statistics o in uries and incidents o
operations during the previous year in the chemical
business industry, the inuries and incidents ith regards to
ingers and hands ere most re uent There ore, C has
initiated the ero and nury campaign to every activity
throughout the organi ation As a result, there ere no
inuries or incidents recorded onto the Total Recordable
nury Rate (TR R) consecutively or 4 years and 8 months
(as o ecember 31, 2017)
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Learn from Experience

Understand Risk

01

02

เรียนร lesso lea e
Recordable Hand Injury
Lesson learned recordable
hand injury learning

iscuss ความเสี่ยง
ของกิจกรรมงานที่อาจเกิด
a
u ของหนวยงาน
Discuss hand injury risk from
activities involved in each

E ส่อสาร lesson learned
ตามกลุมกิจกรรมงาน หกับ
upervisor ( eader)
ของแตล หนวยงาน ดแก
peration, aintenance,
ro ect

Team eader ของ
peration, aintenance,
ro ect ทบทวนความเสี่ยง
ของกิจกรรมงานที่อาจเกิด
and n ury ของหนวยงาน
รวมกับพนักงาน นหนวยงาน

E communicate lesson
Team eader o peration,
learned to supervisor in each
aintenance, roect revie
unctions i e peration,
hand inury risk rom activities
aintenance, ro ect
in each unctions together ith
employees

มกราคม
1-31 January 2016

Control Risk

03
กําหนดแผนงานโครงการปองกัน
Hand Injury
Define risk management plan
for hand injury

Team eader ของ
peration, aintenance,
ro ect กาหนด
แ นงานโครงการ องกัน
and n ury ของหนวยงาน
Team eader o peration,
aintenance, ro ect de ine
hand in ury risk management
plan

Implement & Report

04
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินการ
Implement the plan and report
the result

ควบคุม ิบัติ หเ น
ตามแ นงานโครงการ
แล สรุ รายงาน ล ห
B ead ทราบ
Control the implementation
in accordance ith the plan
and report the result to
B ead

รายงานผลทุกเดือน
Monthly Report
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n addition, C conducts the a ety alk bservation
( ) program, hich is an important tool to assist the
behaviors o employees and to create a sa ety culture by
observing the behaviors o colleagues and contractors
during operations Compliments and praises are given
or sa e practices and arnings ill be issued or unsa e
practice

นอกจากนี บริษัทฯ ยังดาเนินโครงการ a ety alk
bservation (
) ซ่งถอเ นเคร่องมอสาคั ที่ช วย ห
ู บิ ตั งิ านทุกคนมีพ ติกรรม แล สรางวั น รรมที่ ลอดภัย
รวมกัน โดยการสังเกตพ ติกรรม นการ บิ ตั งิ านของเพ่อน
รวมงานหรอ ูรับเหมา แล ชมเชยเม่อทางาน ลอดภัยหรอ
ตักเตอนเม่อทางาน ม ลอดภัย ซ่งสามารถทา ดทุกทีท่ กุ เวลา

โครงกำร Safety Walk & Observation (SWO) Safety Walk & Observation (SWO) Program

564

675
546

462

321

309

224

148

87

25

11

747

( บับ)

( epo ts)
otal

จํานวน

743

C re uires all employees to report and arn any sa ety
issues through the a ety alk
bservation ( )
rogram by setting targets to six sa ety reports per
person per year ince ctober 2016, there ere 564
reports hich is e uivalent to an accomplish rate o
100 o the target set

บริษัทฯ กาหนด หพนักงานรวมกันรายงาน แล แจงเตอน
ความ ลอดภัย านโ รแกรม
Report โดยตังเ าหมาย
การรายงานความ ลอดภัย 6 บับ/คน/ ทังนี ตังแตเดอน
ตุลาคม 2560 มีจานวน
564 บับ คิดเ นรอยล
100 ของเ าหมายที่กาหนด

ป

จํานวน
mou t of

จํานวน
ทั้งหมดในป
Total SWO in 2017

(

)

บับ
epo ts

เปาหมาย
Objectivity

ธันวาคม
December

พ ศจิกายน
November

ตุลาคม
October

กันยายน
September

สิงหาคม
August

กรก าคม
July

มิถุนายน
June

พ ษภาคม
May

เมษายน
April

มีนาคม
March

กุมภาพันธ
February

มกราคม
January

Year 2017

บรรลุเปาหมาย
SWO GGC success at reaching KPIs Target

อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน
Total Recordable Injury Rate, TRIR
TRIR ของพนักงาน (Employee TRIR)

ปี 2556
2013

0

ปี 2557
2014

0

ปี 2558
2015

0

ปี 2559
2016

0

ปี 2560
2017

0

หนวย
กร ี/200,000
ชั่วโมงการทางาน
nit
Case/200,000
man-hours
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TRIR ของผู้รับเหมา (Contractor TRIR)

ปี 2557
2014

0

ปี 2558
2015

0

ปี 2559

ปี 2560

2016

2017

0

0

หนวย
กร ี/200,000
ชั่วโมงการทางาน
nit
Case/200,000
man-hours

HEALTH AND SAFETY WELL-BEING
สภาพแวดลอมในการป ิบัติงานที่ดีของพนักงาน
บริษทั ฯ ตร หนักดีวาการเตรียมความพรอมโดยมีการบริหาร
จัดการเพ่อลดความเสี่ยงตาง เพ่อ หมีการ ิบัติงานที่
ลอดภัยนัน ม ดมีเพียงแตความ ลอดภัย นกร บวนการ ลิต
แล ความ ลอดภัยสวนบุคคลทีเ่ น จจัยสาคั แตยังรวมถง
สุขภาพอนามัยของ ู บิ ตั งิ านทีแ่ ข็งแรงซ่งจ เ นกาลังสาคั
นการดาเนิน ุรกิจ ดอยางมั่นคงแล ยั่งยน ดังนัน บริษัทฯ
จง หการสนับสนุนดานการจัดการความเ นอยูของพนักงาน
ทังการสงเสริม หพนักงานมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง มีสขุ อนามัยทีด่ ี
แล มีสวัสดิการทีเ่ น ร โยชน หกับพนักงานทุกคน

C recogni es the importance o risk management
preparation to minimi e risk to have sa e operations
and procedures ot only process sa ety and personal
sa ety are important or business operations,
occupational health and sa ety o employees are an
e ual importance to ards a sa e and sustainable
business There ore,
C ully supports the
management o health and sa ety ell-being o
employees promoting good health, hygiene and
el ares that are bene icial to all employees

นอกเหนอจากนี บริษทั ฯ ยังดาเนินการตรวจสอบสภาพแวดลอม
นพนที่ ิบัติงานตามก หมาย โดยมีการตรวจวัดแสงแล
ความรอน ล หน่งครัง รวมทังมีการตรวจวัดเสียง คุ ภาพ
อากาศ นพนที่ทางาน แล ร ดับความเขมขนของสารเคมี
อันตราย นพนทีท่ างาน ล สองครัง เพ่อ หมัน่ จวาพนักงาน
ิบัติงาน นสภาพแวดลอมที่ ลอดภัย แล มเ นอันตราย
ตอสุขภาพ

n addition, C also monitors its business operations
to environmental regulations and policies and that they
comply ith environmental regulatory re uirements
C has measured illumination and temperature
annually as ell as monitored sound, indoor air uality,
including concentration level o ha ardous substances
t ice a year ensuring that all employees are orking
in a sa e and healthy environment
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Fat Killing Project 90 Days Challenge
บริษทั ฯ จัดโครงการ at illing ro ect 90 ays Challenge
โดยมี ก ารชั่ ง นาหนั ก แล วั ด ขมั น เพ่ อ หาคาพน านของ
แตล บุคคล แล ตรวจติดตามอยางตอเน่อง เพ่อติดตาม
ร สิท ิภาพการออกกาลังกายของพนักงานโดยจ มีการ ห
ค แนนส สมสาหรับพนักงานที่ออกกาลังกายอยางตอเน่อง
แล ชวนเพ่อนรวมงาน ออกกาลังกาย ซ่งค แนนส สม
ที่ ดรับจ สามารถนา รับของรางวัล ดหลังจบโครงการ

ในป
มีพนักงาน
เขารวมโครงการ

90

คน
90 employees attended the
Fat Killing Project 90 Days
Challenge in 2017

Healthy
Employees

C organi ed the at illing ro ect 90 ays Challenge
by measuring body eight and at to ind the baseline o
individuals There ere constant monitoring processes
to keep track o employees exercise per ormance and
ensure that employees exercise regularly Employees ith
consistent exercise per ormances and employees ho
invite and encourage colleagues to exercise ill receive
points, hich can be redeemed a ter the program

Healthy
Organizations

Healthy
Workplaces
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COMMUNITY RELATIONS
ชุมชนสัมพันธ์

Highlight Performance
ผลการดำเนินงาน
82 15 ความพงพอ จของชุมชน น 2560
Challenges and Business Opportunities
82 15 Community satis action in 2017
ความทาทายและโอกาสทางธุรกิจ
พนักงานอาสาสมัครเขารวมกิจกรรม
สา าร ร โยชน น 2560 จำนวน 79 คน
การสรางสัมพันธที่ดีร มกับชุมชน ผานการดำเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบ
79 Volunteers Employee volunteers
attended public service activities
ตอสังคม CSR ดานตาง เปนการสงเสร�มค ามเปนอยที่ดีของชุมชนแล สังคม
in 2017
สงผลใหชุมชนแล สังคม รจักบร�ษัทฯ มากข้น อีกทั้งยังช ยลดผลกร ทบที่อาจเกิดข้น
เง�นทีส่ นับสนุนกิจกรรม C R
จากค ามไมพงพอใจของชุมชนแล สังคม ทำใหบร�ษัทฯ สามาร ดำเนินธุรกิจ
น 2560 จำนวน 2,412,891 บาท
ไดอยางราบร่นแล ยั่งยืน
2,412,891 T B budget invested
on C R related activities in 2017
Creating strong relationships with communities through engagements
หมายเหตุ จำนวนเง�นสนับสนุนกิจกรรม C R
and projects such as Corporate Social Responsibility (CSR) promotes
ดรวมงบ ร มา สนับสนุน โครงการ C
positive well-being for communities and society resulting in positive
ส ยุ นหัว จ ชวยเกษตร ตหลังนำทวม
reputation for GGC becoming more well-known amongst communities,
Remark Budget invested on C R related
and reducing risks of community dissatisfaction. This enables
activities already covered budget spending
on “GGC Fertilizers Donation” project.
GGC to operate smoothly, consistently and sustainably.

Commitments and Targets
ความมุงมั่นและเปาหมาย

บร�ษัทฯ มีเปาหมายที่จ พั นาคุณภาพชี �ตของชุมชนแล สังคม
โดยดำเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบตอสังคมที่ครอบคลุม
ทั้งในดานเศรษ กิจ สังคม แล สิงแ ดลอม
ซ่งจดปร สงคในการดำเนินโครงการดานตาง ตองมีค ามสอดคลอง
กับค ามตองการของชุมชนแล สังคม ร มทั้งสงเสร�มคุณภาพชี �ต
แล ค ามเปนอยที่ดีข้น ตลอดจนช ยขับเคลื่อนเศรษ กิจอยางยั่งยืน
อีกทั้งเพ�่อใหบร�ษัทฯ เปนที่รจัก ไดรับการยอมรับ
จากสาธารณชน แล ผมีส นไดเสียที่เกี่ย ของ
GGC aims to improve the quality of life of surrounding communities and societies
by initiating CSR projects that covers economic, social
and environmental dimensions. The purpose of these projects is to be
consistent and meets the expectations of communities
and societies. Furthermore, CSR aims to promote a sustainable economy
so that GGC would become well-known and accepted
by the publicand relevant stakeholders.
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บริษทั ฯ ดกาหนดนโยบายความรับ ดิ ชอบทาง รุ กิจตอสังคม
โดยมุ งดาเนิน ุรกิจดวยความรับ ิดชอบตอชุมชน สังคม
แล สิง่ แวดลอม ทัง นดานความ ลอดภัยแล คุ ภาพชีวติ ของ
ชุ ม ชน ทั งชุ ม ชนที่ อ ยู นพนที่ โ ดยรอบโรงงาน แล พนที่
ทัว่ ร เทศ ตลอดจนการ ชทรัพยากรอยางรูคุ คา ซ่งบริษทั ฯ
ดแตงตังหนวยงานส่อสารองคกรแล กิจการเพ่อสังคม หเ น
ดาเนิ
ู นงาน นร ดับ บิ ตั กิ าร อีกทังยังเ ดโอกาส หพนักงาน
ดร ดมความคิดสรางสรรค นการริเริ่มกิจกรรมเพ่อสังคม
ตาง หครอบคลุมแล ตอบสนองความตองการของกลุม
มีู สวน ดเสียมากยิง่ ขนโดย มจากัดขอบเขตพนที่ บิ ตั งิ าน

จจุบนั บริษทั ฯ ดตอบแทนชุมชนแล สังคม านการดาเนิน
โครงการดานความรับ ิดชอบตอสังคมที่ครอบคลุมทังดาน
เศรษ กิจ สังคมแล สิ่งแวดลอมอยางตอเน่อง ซ่งโครงการ
ตาง สามารถชวยพั นาแล ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน มวาจ เ นการศกษา สุขภาพ คุ ภาพชีวติ ตลอดจน
กิจกรรมดาน ร เพ ี วั น รรม แล สิง่ แวดลอม

ECONOMICS

C has a set o C R policies that the company is
committed to operating its business ith consideration
and responsibility or communities, society and the
environment This also includes the sa ety and uality
o li e o communities around the plant and across the
country, and that e highly value natural resources
and the importance o resource e iciency The
company has appointed the Corporate Communictions
and C R department to be responsible or C R
related issues at operational level C also provide
opportunities or employees to brainstorm and come
up ith ideas or C R initiatives to meet the needs and
expectations o relevant stakeholders ithout limiting
the scope o operations
Currently, C is orking on C R related proects
and programs that consistently comply ith the
economic, social and environmental dimensions o
sustainability These programs meet the expectations
and improve the uality o li e in surrounding
communities in areas o education, health, hygiene
and ell-being Activities in relation to cultural, religion
and the environment are also covered

ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ GGC ใส่ปุ๋ยในหัวใจ ช่วยเกษตรกรใต้หลังน�้าท่วม
GGC Fertilizer Donation
โครงการสนับสนุน Glycerine แก่วิสาหกิจชุมชน
Promoting and supporting Glycerine to community enterprise project
โครงการสนับสนุน น�้าดี ไอ แก่วิสาหกิจชุมชน
Promoting and supporting Deionized Water (DI Water) to
community enterprise project
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SOCIETY
ด้านสังคม

การร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ
Support and Join Activities
การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก ให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
On Children Day, schools in Map Ta Phut and Ban Chang areas, Rayong
การสนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลามของชุมชน
Traditional sticky rice roasted in bamboo festival in local communities
การสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
Traditional Songkran Festival in local communities
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ ให้นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เยีย่ มชมโรงงาน
Educational Open Day for University students
กิจกรรม Safety School
Safety School
โครงการที่ GGC เป็นผู้ริเริ่ม
Project Initiated by GGC
โครงการ GGC จิตรกรน้อยหัวใจสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน
“Little Green Painters, One Heart for Sustainability”
โครงการ GGC ปันรักให้นักอ่าน
“Sharing Love with Readers”
โครงการสร้างด้วยใจไปด้วยกัน
“Build with Passion, Strive Forward Together”
การสานสัมพันธ์กับชุมชน
Relationship
โครงการสานเสวนา ผู้บริหารพบชุมชน
Community Dialogue Workshop
การลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
Community Visits

101

Global Green Chemicals Public Company Limited

ENVIRONMENTAL
ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการจิตอาสาท�าความดี ท�าความสะอาดชายหาดในพื้นที่ชุมชน
Voluntary Community Coastal Cleanup projects
โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
Environmental Stewardship Activities on World Environment Day
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า กลุ่มประมงเรือเล็กพยูน
Releasing aquatic animals in coordination with small fishery groups
(Phayun region)
กิจกรรมท�าความสะอาดชายหาด International Coastal Cleanup Day
International Coastal Cleanup Day
กิจกรรมอุตสาหกรรม ร่วมใจ ใส่ใจคูคลอง
Industrial activities : Protection of our canals
ทังนี โครงการแล กิจกรรมทีโ่ ดดเดนของบริษทั ฯ น 2560 ดแก
โครงการสานเสวนา บริ
ู หารพบชุมชน โครงการจิตรกรนอย
หัว จสีเขียว เ นหน่งเดียวเพ่อความยัง่ ยน โครงการสรางดวย จ
ดวยกัน แล โครงการ C ส ยุ นหัว จ ชวยเกษตรกร ต
หลังนาทวม เ นตน

verall, the most outstanding proects and activities
during 2017 ere Community ialogue orkshops,
ittle reen ainters, ne eart or ustainability
roect, Build ith assion, trive or ard Together
roect and C ertili ers onation

COMMUNITY DIALOGUE WORKSHOPS
โครงการสานเสวนา ผบริหารพบชุมชน
บริษทั ฯ เ ดโอกาส หชุมชนทีอ่ าศัยอยูโดยรอบบริเว โรงงาน
ของบริษัทฯ ภาย นเขตพนทีี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
แล เขตอาเภอบาน าง จังหวัดร ยอง ดทาความรูจักแล
สรางความสัมพัน ก บั บริ
ู หารแล พนักงานของบริษทั ฯ อยาง
กลชิด โดยบริษัทฯ ดลงพนที่เยี่ยมชุมชนทุกสั ดาห เพ่อ
สนทนาแลกเ ลี่ยนความคิดเห็น ซักถามขอสงสัย แล รับ ง
มุมมองรวมกัน อีกทังบริษัทฯ ยัง ดชีแจงถงมาตร านดาน
ความ ลอดภัยแล สิ่งแวดลอม เพ่อลดความกังวลของชุมชน
เกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดลอมแล ความ ลอดภัยของบริษทั ฯ
จากการดาเนิ น โครงการดั ง กลาว พบวาชุ ม ชน ร ทั บ จ
นความเ นกันเองแล ความ กลชิดของ บริ
ู หารแล พนักงาน
ซ่งสง ล หชุมชนมีความ ววาง จแล ความเช่อมั่นตอการ
ดาเนิน ุรกิจของบริษัทฯ

C provided opportunities or surrounding
communities ithin proximity o the plant in the
ap Ta hut interact, get to kno and build
strong relationships ith C executives and
employees
C also organi ed eekly
Community Visits to interact ith community members,
exchanging ideas, listening to community vie s and
perspectives, and to orm a consensus The company
has also clari ied sa ety and environmental standards
o the company to reduce anxiety and ear rom
communities to ards C s operations, and its
impacts to ards the environment and the sa ety o
communities Results rom Community ialogue
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orkshops sho ed that communities ere very
satis ied ith the riendliness o C executives and
employees, and that the community vie s that ere
taken into consideration built a strong relationship
and trust bet een C and surrounding communities

74,400
บาท

งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ

I

( I)

>70%

คน

จำนวนคนในชุมชนเขารวมโครงการ

8
ชุมชน C

จำนวนชุมชนเขารวมโครงการ
I
C

310

จำนวนผูเขารวมโครงการ
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“LITTLE GREEN PAINTERS,
ONE HEART FOR SUSTAINABILITY” PROJECT
โครงการ จิตรกรนอยหัวใจสีเขียว เปนหน่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

โครงการนีจัดตังขนโดยมีเ าหมายเพ่อสรางความสัมพัน อ นั ดี
ร หวางบริษทั ฯ แล ชุมชน รวมถง ร ชาสัมพัน แ ล มอบความรู
เกีย่ วกับ ร โยชนของ ลิตภั โ อลีโอเคมีของบริษทั ฯ หแก
เยาวชน นสถานศกษา ซ่ง น 2560 บริษทั ฯ ดจัดกิจกรรม
การ ร กวดวาดภาพภาย ตหัวขอ มหัศจรรยโอลีโอเคมี
จาก C โรงงานสีเขียว โดย ชศิล เ นส่อกลางชวยดงดูด
ความสน จแล สรางความสนุกสนานรวมกันทังนักเรียน คุ ครู
ตลอดจนพนักงานของบริษทั ฯ ซ่งบริษทั ฯ ดมอบรางวัลแล ทุน
การศกษาแก ชน
ู การ ร กวดเ นจานวน 14 รางวัล รวม
ทังสิน 24,000 บาท ทังนี เยาวชนสามารถนาความรูที่ ดจาก
การรวมโครงการ ตอยอด หเกิด ร โยชน นอนาคต ชวยสราง
ช่อเสียง หสถานศกษาแล ชุมชนอีกทางหน่งดวย

The pro ect as initiated to strengthen the good
relationships bet een C and community members
as ell as making public announcements and sharing
use ul kno ledge o C leochemicals products
to students rom various academic institutions n 2017,
this dra ing contest as organi ed under the theme
o Ama ing leochemicals rom C reen actory
by using creative art as a tool to attract and entertain
students, teachers and C employees The company
has a arded scholarships to 14 inners totaling
T B 24,000 oreover, students and youth ill be able
to gain kno ledge rom this proect and build urther
reputation to their academic institutions and
communities
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“

USING ART TO CREATE KNOWLEDGE,
QUALITY DEVELOPMENT OF COMMUNITY AND COUNTRY
ใช้ศิลปะสร้ำงควำมรูั เคียงคู่ชุมชน พัฒนำคนคุณภำพเพื่อชำติ

”

32,000
บาท

งบประมาณสนับสนุน
การดำเนินโครงการ
Budget invested to support
for the project

Key
Indicators
( I)

165
ผลงาน

300
คน C

จำนวนผูสงผลงานเขาประกวด
Submitted exhibitions

6
แหง

จำนวนส านศกษา
Educational instiitution entered
the competition

จำนวนผูเขารวมโครงการ
Contestants entered
the competition
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INTERVIEWS WITH TEACHERS AND STUDENTS
WHO WON THE DRAWING CONTEST FROM THE
“LITTLE GREEN PAINTERS ONE HEART FOR SUSTAINABILITY”
PROJECT
บทสัมภาษณ์คุณครูและนักเรียนที่ ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ
จากโครงการ “จิตรกรน้อยหัวใจสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน”
เด็กหญิงนุจรีย์ บุญศรี
โรงเรียนวัดชำกลูกหญ้ำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

Nudcharee Boonsri
Wat Chak Luk Ya School
Early Secondary Education level

ดี จที่ ดเขารวมกิจกรรม ทา ห ดความรูวา าลมหน่ง ล
สามารถนา ทา ลิตภั  ดหลากหลาย แล ภูมิ จมาก
ที่ ดแสดง ลงานของตัวเองแล ดรับรางวัล โดยจ นา
ทุนการศกษาที่ ดรับ ตอยอด นอนาคตตอ

am glad to have attended the activity, have learnt that a single palm crude
can produce a variety o products and am very proud to present my ork and
on a pri e The scholarship ill be spent on my uture academic li e

คุณครูปุณยนุช พิมพำ
โรงเรียนวัดชำกลูกหญ้ำ

Poonyanuch Pimpa
Wat Chak Luk Ya School

The ittle reen ainters, ne eart or
ustainability proect is a very good proect e
โครงการจิตรกรนอยหัว จสีเขียว เ นหน่งเดียว had never had any kho ledge o C and hat
เพ่อความยัง่ ยน เ นโครงการทีด่ ี เรา มเคยมีความรูวา they do beore, but no e have inormation and
บริษัทฯ ทาเกี่ยวกับอ ร เม่อบริษัทฯ มา หความรู kno ledge beyond the classroom a ter C
ทา หเด็ก มีความรูเพิม่ มากขนนอกเหนอจากความ shared in ormation about their company This
รู นหองเรียน แล เ นการจุด ร กายจินตนาการ sparked an imagination and creative innovation rom
ของเด็ก รวมถงเ นการสานสัมพัน ร หวางชุมชน our students resulting in strong relationships bet een
โรงเรียน แล โรงงาน ทา หเด็ก อยากเขา ศกษา communities, schools and the actories and that our
ดูงานภาย นโรงงานจริง
students are looking or ard to visiting C s actory
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เด็กชำยธีรสิทธิ์ พำทำ

โรงเรียนบ้ำนพยูน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย
Tirasit Pata
Ban Phayun school Late
Primary Education level

รูสกดีที่พี่ ของบริษัทฯ มา หความรู แล เ ดโอกาส ห
พวก มแสดง ลงานทางดานศิล แล ทางบริษัทฯ
ยัง หทุนการศกษาเพ่อ ตอยอดแล พั นาตัวเองตอ
ทา หมีความกลาแสดงออก นดานตาง มากขน

am happy that C employees came and shared
their in ormation and gave me an opportunity to
illustrate my creative ideas, as ell as provided
scholarships to rein orce my academic uture and
gave me con idence to express my talents

คุณครูโชติมน วงค์เทเวช
โรงเรียนบ้ำนพยูน

Chotimon Wongtaveth
Ban Phayun School

ดี จทีเ่ ด็ก ดมีโอกาสแสดงความสามารถ แล น าน
ทีเ่ นตัวแทนของเด็ก คิดวาโครงการนีเ นแรง ลักดัน
ทีด่ ี เพรา เด็ก จ นาเงินรางวัลที่ ดจากโครงการฯ ซอ
อุ กร ก ารเรียน รวมทังนามาแบงเบาภาร หครอบครัว
แล ยังเ นโครงการที่เ ดโอกาส หเด็ก แสดงความ
สามารถทางดานศิล นอกเหนอจากทีโ่ รงเรียน ซ่งโรงเรียน
บานพยูนเ นโรงเรียนที่ มมีบุคลากรสอนทางดานศิล
แตเด็ก ก็สามารถสรางสรรค ลงานออกมา ดเ น
อยางดี นอกจากนี โครงการนีทา หเด็ก รูถงการดาเนิน รุ กิจ
ของบริษทั ฯ แล ดความรูพรอมทังเ ดโลกกวางมากขน
ทา หเด็ก คิดตอยอด นการทางาน นอนาคต เ น ร โยชน
ด นหลาย ดาน ม ชแคทางศิล อยางเดียว

am glad that this proect allo ed the children to
illustrate their talents and as a representative o the
students, believe that this pro ect is a strong
driver as the inners ill spend the money on
school supplies, as ell as on helping their amily
expenses t also provides an opportunity to sho
their creative art skills beyond the classroom, as
e do not have any art teachers at Ban hayun
chool evertheless, the children produced
stunning pieces o art ork, and this proect allo ed
the students to gain kno ledge o business
operations and an insight o the bigger orld and
hat lies ahead o them in the uture
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“BUILD WITH PASSION,
STRIVE FORWARD TOGETHER” PROJECT
โครงการ สรางดวยใจ ไปดวยกัน

บริษทั ฯ เ ดโอกาสแล สนับสนุน หพนักงานนาเสนอโครงการ
หรอกิจกรรมสา าร ร โยชนภาย ตความคิดสรางสรรค
แล ความตร หนักถงจิตสา าร โดยพนักงานเ น คิู ดแล
กาหนดรู แบบโครงการหรอกิจกรรมทีเ่ นนการสรางสัมพัน ภาพ
อันดีร หวาง บริ
ู หาร พนักงาน แล ร ชาชน นชุมชนแล สังคม
ซ่งเ น ตามความตองการของกลุมเ าหมาย อาทิ ชวยซอมแซม
ทาสีอาคารเรียนแล สนามเด็กเลน บริจาคสิ่งของแล เลียง
อาหารกลางวันเด็ก เ นตน โครงการนีนอกจากจ ชวยเสริมสราง
ชีวิตแล ความเ นอยูที่ดีขนแก ร ชาชนทัง นแล นอกพนที่
จังหวัดร ยองแลว ยังกอ หเกิดความสนุกสนานแล สัมพัน ภาพ
อันดีร หวาง เขารวมโครงการ
ู
อีกทังยังเ ดโอกาส หบริษทั ฯ
ดชวยพั นาชุมชน นพนทีจ่ งั หวัดอ่น อีกดวย

C provided the opportunity and encouraged
employees ho interest in voluntary ork to present
creative and public consciousness voluntary activities
or proects This pro ect aims to strengthen the
relationships bet een executives, employees and
community members, and to meet their expectations
and needs or example, painting schools and
playgrounds support, donating school supplies and
school lunches to students This proect ill not only
improve the lives and ell-being o members inside
and outside the community, but it also created a un
atmosphere ithin the community and built stronger
relationships bet een members ho attended the
pro ect, as ell as allo ing C to help develop
other community areas across the provinces
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งบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการ

20,000
บาท
I

(KPIs)

4
โครงการ

จำนวนโครงการหรอกิจกรรมป 2560
ที่พนักงานนำเสนอ

GGC FERTILIZERS DONATION
โครงการ

ใสปุยในหัวใจ ชวยเกษตรกรใตหลังนํ้าทวม

5
แหง

จำนวนส านที่ ที่ ไดรับการพั นา
C
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เน่องจากสภาว อุทกภัยรายแรง นภาค ตของ ทยเม่อตนเดอน
มกราคม 2560 ที่ านมา ซ่งกอ หเกิดความเสียหายตอชีวติ แล
ทรัพยสนิ รวมทังพนทีเ่ พา ลูกของเกษตรกร นวงกวาง บริษทั ฯ
จงนา ลิตภั เ คมีเพ่อสิง่ แวดลอมมาสรางสรรค หเกิด ร โยชน
ตอสังคม โดยการนา ยเคมี
ุ ซง่ เ น ล ลิตพลอย ด (By roduct)
จากกร บวนการ ลิตเมทิลเอสเทอร บริจาคแกเกษตรกร นพนที่
ภาค ต 6 จังหวัด ดแก พังงา สุราษ ร านี นครศรี รรมราช
กร บี่ ตรัง แล พัทลุง ซ่งโครงการนี ดแสดงถงการนา ล ลิต
พลอย ดของบริษทั ฯ มาสรางคุ คาโดยนามาเ นสวนชวยบรรเทา
ความเดอดรอนของเกษตรกร ู ร สบภัยนาทวม แล เกอหนุน
หเกษตรกร ู ร สบภัยสามารถ ร กอบสัมมาชีพตอ ด
ซ่งโครงการนีชวยสงเสริมเศรษ กิจของ ร เทศทัง นทางตรง
แล ทางออม แล ยังแสดงถงความรับ ิดชอบตอสังคมแล
ความ ส จตอสิง่ แวดลอมอีกดวย

1,450,000
บาท

ue to the severe looding in outhern Thailand in
early anuary 2017, the event caused damages to
social morale, lives and assets as ell as agriculture
to a certain extent n response, C aid communities
by bringing their bene icial to the environment ertili ers,
hich consist o by products rom the production
process o ethyl Eester ertili ers ere donated and
distributed throughout 6 provinces including hang
ga, urat Thani, akhon i Thammarat, rabi, Trang
and hatthalung This proect illustrates the value o
Cs by-products and their use in contributing to
producing ertili ers to aid the ramers in trouble into
continuing their agricultural ork This pro ect also
promotes both direct and indirect economic
development and sho s our dedication to ards
social responsibility and environmental ste ardship

งบประมาณสนับสนุน
การดำเนินโครงการ
Budget invested to support
for the project

Key
Performance
Indicators
(KPIs)

150
ตัน

6
จังหวัด

Provinces
ปร�มาณปุยที่บร�จาค
Donated Fertilizers

จำนวนจังหวัดที่รับมอบ
Fertilizers donation areas
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ทังนี น 2560 บริษทั ฯ ดสนับสนุนการดาเนินโครงการดาน
ความรับ ดิ ชอบตอสังคมทังสินกวา 2,412,891 บาท ซ่งสามารถ
แบง ร เภทออกเ นการบริจาครอยล 92 51 แล การลงทุนเพ่อ
สังคมรอยล 7 49 ทังนี นการดาเนินโครงการมีพนักงานจิตอาสา
เขารวมกิจกรรมทังสิน 79 คน โดยคิดเ นจานวน 6,004 ชัว่ โมง

n 2017, C supported social responsibility programs
and proects o more than T B 2,412,891 consisting
o 92 51 to ards donations and 7 49 to ards
investments to communities urthermore, C has a
total number o 79 dedicated volunteers spending a
total o 6,004 hours on programs

จ�านวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรม CSR ในปี 2560 มูลค่าทั้งสิ้น

2,412,891*
บาท / THB

Budget invested to support CSR activities in 2017

92.51%

7.49 %

การบริจาค
Charitable Donation Budget

6,004
ชั่วโมง
Hours

จํานวนชั่วโมงที่พนักงานเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
Number of hours that employees
spent towards CSR

การลงทุนเพื่อสังคม
Community Investment Budget

79
คน/

Participants
จํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมป
Number of employees that participated
in CSR activities in 2017 in total

หมายเหตุ จานวนเงินสนับสนุนกิจกรรม C R ดรวมงบ ร มา สนับสนุนโครงการ C ส ุย นหัว จ ชวยเกษตร ต
หลังนาทวม
Remark Budget invested on C R related activities already covered budget spending on
C ertili ers
onation pro ect
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นอกจากนี บริษัทฯ ยัง ดสารวจชุมชน กลเคียงพนที่ ิบัติ
การ นจังหวัดร ยอง 25 ชุมชน จานวนครัวเรอนรวม 27,155
ครัวเรอน เพ่อติดตาม ลสาเร็จของโครงการความรับ ิดชอบ
ตอสังคมตาง ของบริษทั ฯ พบวา ค แนนความพงพอ จคิดเ น
รอยล 82 15 ซ่งสูงกวาเ าหมายที่กาหนด ว

n addition, C conducted a survey in surrounding
25 communities, consisting o 27,155 households near
to monitor the success o proects and programs The
survey sho ed that the satis action level as at 82 15 ,
hich is higher than the target set by the inistry o
ublic ealth

Community Satisfaction Targets and Progress Performances
เป้ำหมำยควำมพึงพอใจของชุมชนและผลกำรด�ำเนินงำน
76%

ป

2017

ผลการสํารวจความพงพอใจ
ของชุมชนและ
ผลการดําเนินงาน
Social Satisfaction
Survey result

ป

เปาหมายความพงพอใจ
ของชุมชน
Social Satisfaction
target

2018
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GRI CONTENT INDEX
การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI

General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Page/ URL

Description

Omission

Organizational Profile

102-3
102-4
102-5
102-6

ame o the organi ation
Activities, brands, products,
and services
ocation o head uarters
ocation o operations
nership and legal orm
arkets served

102-7

cale o the organi ation

102-1
102-2

Cover
ur Business

102-12

n ormation on employees and
other orkers
upply Chain
igni icant changes to the
organi ation and its supply chain
recautionary principle or
approach
External nitiatives

102-13

embership o associations

102-8
102-9
102-10
102-11

About this Report
ur Business
About this Report
ur Business
/ nnovation
roduct
n er ormance
data - abor
n er ormance
data - abor
ur Business
ot Applicable There as no signi icant
change during the report period
All ections
About this
Report
Chairman
tatement/
ur Business/
upply Chain
anagement/

Strategy
102-14
102-15

tatement rom senior
decision-maker
ey impacts, risks, and
opportunities

essage
All ections
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Page/ URL

Description

Ethics and Integrity
102-16
102-17

Values, principles, standards,
and norms o behavior
echanisms or advice and
concerns about ethics

C Business
Code o Conduct
C Business
Code o Conduct

Governance
102-18
102-20
102-22

overnance structure
Executive-level responsibility
or economic, environmental,
and social topics
Composition o the highest
governance body and its
committees

102-23

Chair o the highest
governance body

102-24

ominating and selecting the
highest governance body

102-26

Role o the highest governance
body in setting purpose,
values, and strategy
Collective kno ledge o
highest governance body
E ectiveness o risk
management process
ighest governance body s
roles in sustainability reporting

102-27
102-30
102-32

C Business
Code o Conduct
C Business
Code o Conduct
Annual report/
http //investor-th
ggcplc.
com/ar.html
Annual report/
http //investor-th
ggcplc.com/
ar.html
C Business
Code o Conduct
tatement/
C Business
Code o Conduct
C Business
Code o Conduct
Risk
anagement
ur Business

Omission
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Page/ URL

Description

102-35

Remuneration policies

102-36

rocess or determining
remuneration

102-38

Annual total compensation ratio

Omission

C andbook/
http://www.
ggcplc.com/
ploads/
eb/ edia/
eca25840-0a 04971-9c738 a9c6475a19
pd ( 17-18)
C andbook/
http://www.
ggcplc.com/
ploads/
eb/ edia/
eca25840-0a 04971-9c738 a9c6475a19
pd ( 17-18)
n er ormance
data template
-C

Stakeholder Engagement
102-40
102-41

ist o stakeholder groups
Collective bargaining
agreements

ur Business
ot applicable

102-42

denti ying and selecting
stakeholders
Approach to stakeholder
engagement
ey topics and concerns raised

ur Business

102-43
102-44

ur Business
ur Business

Reporting on this indicator is
not applicable because C
does not have trade union
C respects and ully
supports the rights o
employee in reedom o
association in accordance
ith la s
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Page/ URL

Description

Omission

Reporting Practice
102-45

Entities included in the
consolidated inancial statements

102-46

e ining report content and
topic boundaries
ist o material topics
Restatements o in ormation
Changes in reporting
Reporting period
ate o most recent report
Reporting cycle
Contact point or uestions
regarding the report
Claims o reporting in accordance
ith the R tandards
R content index
External assurance

102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

About this
Report/ ur
Business/ AR
ur Business
ur Business
ur Business
ur Business
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
Appendix
n ormation
unavailable

This is the irst year that C
has developed a sustainability
report, there ore, some in ormation
are not ready or reporting

Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

GRI 201: Economic Performance
103-1

Explanation o the material
topic and its Boundary

103-2

The management approach
and its components

Community
Relations,
Environmental
anagement
Community
Relations,
Environmental
anagement

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

103-3

Evaluation o the management
approach

201-1

irect economic value
generated and distributed
inancial implications and
other risks and opportunities
due to climate change

Community
Relations,
Environmental
anagement
Community
Relations
Environmental
anagement

201-2

GRI 203 : Indirect Economic Impacts
103-1
103-2
103-3
203-1
203-2

Explanation o the material
topic and its Boundary
The management approach
and its components
Evaluation o the management
approach
n rastructure investments and
services supported
igni icant indirect economic
impacts

Community
Relation
Community
Relation
Community
Relation
Community
Relation
Community
Relation

GRI 204: Procurement Practices
204-1

roportion o spending on
local suppliers

n er ormance
data- Economic

GRI 205: Anti-Corruption
103-1

Explanation o the material
topic and its Boundary

103-2

The management approach
and its components

103-3

Evaluation o the management
approach

205-2

Communication and training

C Business
Code o
Conduct
C Business
Code o
Conduct
C Business
Code o
Conduct
C Business

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

205-3

Description

Page/ URL

about anti-corruption policies
and procedures

Code o
Conduct
n er ormance
data - C
C Business
Code o
Conduct
n er ormance
data - C

Con irmed incidents o
corruption and actions taken

GRI 301: Materials
103-1
103-2
103-3
301-1

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
aterials used by eight or
volume

Environmental
anagement
Environmental
anagement
Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi

GRI 302: Energy
103-1
103-2
103-3
302-1
302-3

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
Energy consumption ithin the
organi ation
Energy intensity

Environmental
anagement
Environmental
anagement
Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi
n er ormance
data - Envi

GRI 303: Water
103-1
103-2

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components

Environmental
anagement
Environmental
anagement

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

303-1

Evaluation o the management
approach
ater ithdra al by source

303-3

ater recycled and reused

Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi
n er ormance
data - Envi

103-3

GRI 305: Emissions
103-1
103-2
103-3
305-1

305-2
305-4

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
irect ( cope 1)
emissions
Energy indirect ( cope 2)
emissions
emissions intensity

Environmental
anagement
Environmental
anagement
Environmental
anagement
Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi
Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi

GRI 306: Effluents and Waste
103-1
103-2
103-3
306-2
306-3

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
aste by type and disposal
method
igni icant spills

Environmental
anagement
Environmental
anagement
Environmental
anagement
n er ormance
data - Envi
n er ormance
data - Envi

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
103-1

Explanation o the material topic
and its Boundary

upply Chain
management

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure
103-2
103-3
308-1

Description

The management approach and
upply Chain
its components
management
Evaluation o the management
upply Chain
approach
management
e suppliers that ere
upply Chain
screened using environmental
management
criteria
GRI 401: Employment

103-1

Explanation o the material topic
and its Boundary

103-2

The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach

103-3
401-1
401-2

401-3

Page/ URL

e employee hires and
employee turnover
Bene its provided to ull-time
employees that are not provided
to temporary or part-time
employees
arental leave

abor Relation
uman
Rights
abor Relation
uman
Rights
abor Relation
uman Rights
n er ormance
data - abor
abor Relation
uman Rights
n er ormance
data - abor

GRI 403: Occupational Health and Safety
103-1

Explanation o the material topic
and its Boundary

103-2

The management approach and
its components

103-3

Evaluation o the management
approach

403-1

orkers representation in
ormal oint management orker

ccupational
ealth and
a ety
ccupational
ealth and
a ety
ccupational
ealth and
a ety
n er ormance
data - ealth

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure
403-2

Description
health and sa ety committees
Types o in ury and rates o
in ury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and
number o ork related atalities

Page/ URL
a ety
n er ormance
data - ealth
a ety

GRI 404: Training and Education
103-1
103-2
103-3
404-1
404-3

Explanation o the material topic
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
Average hours o training
per year per employee
ercentage o employees
receiving regular per ormance
and carrier development revie s

abor Relation
uman Rights
abor Relation
uman Rights
abor Relation
uman Rights
n er ormance
data - abor
n er ormance
data - abor

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
103-1
103-2
103-3
405-1

Explanation o the material
topic and its Boundary
The management approach
and its components
Evaluation o the management
approach
iversity o governance bodies
and employees

abor Relation
uman Rights
abor Relation
uman Rights
abor Relation
uman Rights
n er ormance
data - abor

GRI 413: Local Communities
103-1
103-2
103-3
413-1

Explanation o the material
topic and its Boundary
The management approach
and its components
Evaluation o the management
approach
perational ith local
community engagement, impact

Community
Relations
Community
Relations
Community
Relations
Community
Relations

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

assessment, and development
programs
GRI 414: Supplier Social Assessment
103-1
103-2
103-3
414-1

Explanation o the material
topic and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation o the management
approach
e suppliers that ere
screened using social criteria

upply Chain
management
upply Chain
management
upply Chain
management
upply chain
anagement/

GRI 416: Customer Health and Safety
103-1

Explanation o the material
topic and its Boundary

103-2

The management approach and
its components

103-3

Evaluation o the management
approach

416-1

Assessment o the health and
sa ety impacts o product and
service categories

nnovation
roduct
Responsibility
nnovation
roduct
Responsibility
nnovation
roduct
Responsibility
nnovation
roduct
Responsibility

Omission

124

Sustainability Report 2017

PERFORMANCE DATA 2017
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

Human Capital
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2016
Male Female

2017
Male Female

170
46
170
46
0
0

0

183
49
183
49
0
0

21
25

117
17

20
29

46
21
25
0
0
0

134
117
17
0
0
0

49
20
29
0
0
0

46
0

134
0

49
0

2 35
4
2 94

3 28
6
7 65

2 19
4
3 28

Worker
102-8
102-7,
405-1

Total orker(1)
Total employee(2)
Contractor(3)

405-1

102-8

405-1

erson
erson
erson
erson
erson
erson

124
124
0

134
134

Total Employee by Area
erson
Rayong
106
erson
Bangkok
18
Total Employee by Employment Contract and by Area
erson
ermanent contract(4)
124
erson
Rayong
106
erson
Bangkok
18
erson
Temporary contract(5)
0
Rayong
erson
0
Bangkok
erson
0
Total Employee by Employment Type
124
ull-time
erson
0
art-time
erson
Total Employee by Employee Category ( evel)
4 12
Executive ( evel 13-18)
7
erson
iddle management
7 65
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Human Capital
GRI
Standards

Unit

Required Data

( evel 10-12)
enior ( evel 8-9)

erson
erson

Employee ( evel 7 and
erson
Belo )
e employee hire by age group
30 years
erson
30 - 50 years
erson
50 years
erson

Data Collection Period
2016
Male Female

2017
Male Female

13
10 00
17
51 18
87

5
4 12
7
17 65
30

14
9 84
18
52 46
96

6
7 65
14
13 66
25

15 88
27
56 47
96
0 59
1

7 06
12
17 65
30
2 35
4

14 21
26
58 47
107
0 55
1

5 46
10
18 58
34
2 73
5

New Employee

401-1
e Employee

erson

e employee by area
Rayong

5
2 94
6
3 53

17
9 29
4
2 19

2
1 09
10
5 46

7
4 12
3
1 76

17
9 29
4
2 19

5
2 73
6
3 28

8
4 71
1
0 59
7
4 12
2
1 18

o total employees

erson
o total employees
Bangkok
erson
o total employees
e employee hire by age group
erson
30 years
o total employees
erson
30 - 50 years
o total employees

11

5

9
e hire rate

33
12
18 03
7

20
11
11 76
6

21
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2016
Male Female

50 years

erson
o total employees

0
0 00

1
0 59

2017
Male Female
0
0 00

1
0 55

Turnover
Total employee
turnover rate

Voluntary employee
turnover rate

401-1

erson
o total employees
erson
o total employees
erson
o total employees
erson
o total employees

0
0 00

8
2
5
2 35
0
0 00
0
0 00

2
1 18
0
0
1
0 59

2
erson
1 18
o total employees
1
erson
0 59
o total employees
Parental Leave
erson
7

3
1 76

0
0 00

13
7
5
2 73
0
0 00
0
0 00

2
1 18
3
1 76
0
0

5
2 73
3
1 64
/A
/A

4
2 19
0
0
1
0 55

4
2 35
1
0 59

4
2 19
4
0 55

1
0 55
4
2 19

2

4

2

8
4 37

Turnover rate by age group
30 years
30 - 50 years
50 years

erson
o total employees
erson
o total employees
erson
o total employees

Turnover by area
Rayong
Bangkok
401-3
umber o employees
taking parental leave
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Human Capital
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2016
Male Female

umber o employees
returning to ork a ter
parental leave
404-3

erson

7

2

2017
Male Female
4

2

Employee receiving regular performance and career development reviews
(e cl people i u classifie oup)
Executive

iddle anagement

enior

Employee ( evel 7 and
Belo )

Average hours per TE
o training and
development
Average amount spent
per TE on training
and development
Total investment on
employees training

erson
7
o total executives
100
by gender
erson
13
o total middle
100
management by gender
erson
17
o total seniors by
100
gender
erson
87
o total employees
100
by gender
Training and Development
our

Baht

illion Baht

2

4
100

6
100

4
100

5
100

14
100

6
100

7
100

18
100

14
100

30
100

96
100

25
100

38

53

16,234

21,621

1

29

11
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2016
Male Female

404-1

Average hours o
training by employee
category (level)
Executive
iddle anagement
enior
Employee

2017
Male Female

our /person /year

32

41

53

40

our /person /year
our /person /year
our /person /year
our /person /year

26
40
17
34

20
46
53
39

28
38
24
42

21
32
46
34

Talent Attraction and Retention Talent Attraction and Retention
Employee engagement
90 61
o actively engaged
result
employees
Employee engagement
o actively engaged
80 00
target
employees

88 71
80 00

Remark:
1 Total orker is total employees including contractors and other persons orking or C
2 Total employee is total ork orce or C
3 orker (exclude employee) re ers to signi icant orkers that are contractors
4 ermanent contractor is a permanent employment contract is a contract ith an employee or ull-time or
part-time ork or an indeterminate period
5 Temporary contract is o limited duration and terminated by a speci ic event, including the end o a pro ect
or ork phase or return o replaced personnel
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Health & Safety
GRI
Standards

403-1

Required Data

Unit

Data Collection Period
2016
Male Female

2017
Male Female

/A

5 37

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ercentage o orkers
hose ork, or orkplace,
is controlled by the
organi ation, that are
represented by ormal
oint managementorker health and
sa ety committees

403-2
Employee
Rayong
Bangkok
Contractors(1)
Rayong
Bangkok
Employee
Rayong
Bangkok
Contractors(1)
Rayong
Bangkok

Work-related fatalities
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours

0
0
0

0
Case / 1 million manhours
0
Case / 1 million manhours
0
Total Recordable Injuries Case
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours
Case / 1 million manhours

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2016
Male Female

2017
Male Female

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

u ies ate ( )( )
Employee
Rayong
Bangkok
Contractors(1)
Rayong
Bangkok
403-2
Employee
Rayong
Bangkok
403-2
Employee
Rayong
Bangkok
Contractors(1)

Case/1 million manhours
0
0
0

Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
ccupatio al iseases ate (
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
ost a ate (
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours
Case/1 million manhours

0
0
0

0
0
0

)( )
0
0
0

0
0
0
0

)
0
0
0

Remark:
1 orker (exclude employee) re ers to signi icant orkers that are contractors
2 n ury types include medical treatment, restricted ork and loss time cases
3 ccupation isease Rate re ers to ccupational ness re uency Rate ( R)

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
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Environment
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2014

301-1

2016

2017

Material
Total material use
onrene able material
Rene able material

Tons
Tons
Tons

302-1

/A 398,174 28 385,540 83 466,488 77
/A

26,056 36 27,667 30

37,043 77

/A 372,117 92 357,873 53 429,445 00

Energy Consumption
Total non-rene able
energy Consumption

302-3

2015

iesel
Electricity consumption
team consumption
Electricity (non-rene able) purchased
team / other energy
(non-rene able)
purchased
Total energy intensity(1)

305-1
Total direct
emissions ( cope1)(3)
Total direct
emissions ( cope1)
target at iscal year
ndirect
s emissions
rom energy purchased
and consumes ( cope2)(3)

h
h
h
h
h
h
h

326,279 94 331,009 16 321,498 93 332,064 83

604 97

579 69

26 60

26 60

34 45 31 9239905

33,095 00

34,002 00

35,030 00 39,005 00

576 42

565 9776

292,553 37 296,400 87 285,858 05 292,461 93
33,095 00

34,002 00

35,030 00 39,005 00

292,553 37 296,400 87 285,858 05 292,461 93

0 90
0 85
h/ton production
/A
/A
/ton production
ee house as missio s (
s)( )
9,806 00 10,630 00
Tons C 2 e uivalent

Tons C 2 e uivalent

9,806 00

Tons C 2 e uivalent

76,077 00

10,630 00

0 82

0 73

7 84

7 73

4,501 00

4,987 00

4,501 00

4,987 00

79,731 00 75,169 00 66,471 00
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Environment
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2014

305-4

Total indirect
s
( cope2) target at
iscal year
emission
intensity(4)

2015

2016

2017

79,731 00 75,169 00 66,471 00

Tons C 2 e uivalent

76,077 00

Tons C 2 e uivalent/
ton production

0 234

0 232

0 204

0 158

m3

3,167

2,441

4,558

4,635

m3
m3
m3

403,389

375,066

283,409

219,296

0

0

0

0

0

0

0

0

m3

406,556

377,507

287,967

223,931

490,777

483,606

395,174

321,441

403,389

375,066

283,409

219,296

0

0

0

0

3,167

2,441

4,558

4,635

0

0

0

0

0

0

0

0

84,221

106,099

107,207

97,510

Water Consumption
Total municipal ater
supplies
resh sur ace ater
resh ground ater
ater returned to the
source o extraction at
similar or higher uality
as ra ater extracted
Total net resh ater
consumption

Water Withdrawn
303-1

Total ater ithdra al
ur ace ater
nce Through Cooling
ater
unicipal ater
round ater
Total salt/brackish ater
ater rom all other
sources

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
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Environment
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2014

303-3

ater returned to the
source o extraction at
similar or higher uality
as ra ater extracted
ater consumption
intensity
ater reused / recycled

m3

2015

2016

2017

0

0

0

0

1 34

1 24

1 01

0 71

/A

/A

4 74

5 82

/A

/A

18,720

18,720

3

66,312

70,272

54,468

61,406

Tons

22 11

9 72

3 75

9 08

Tons

55 37

20 38

0 66

1 41

Tons
Tons

/A

/A

0 94

1 50

0 37

0 31

0 06

0 00

Tons

55 37

20 38

0 66

1 41

Tons

/A

/A

/A

166 91

Tons
Tons
Tons

/A

/A

/A

9 23

/A

/A

/A

150 32

/A

/A

/A

7 36

m3/tons o
production
o total ater
ithdra al
m3
Water Discharge

Total ater discharge to
external acility
B in treated
aste ater discharged
C in treated
aste ater discharged
T oading
il and grease in
treated aste ater
discharged
Total direct C

m

Waste Disposal
Total a ardous
aste(5) as de ined by
ational egislation
Recycle
Recovery
ncineration
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Environment
GRI
Standards

Unit

Required Data

Data Collection Period
2014

306-2

306-3

Total on- a ardous
aste(5) as de ined by
ational egislation
orting(6)
Recycle
Recovery (including
energy recovery)
Compost
aste rom non-routine
operation(7)
unicipal aste

2015

2016

2017

Tons

/A

/A

/A

3,615 65

Tons
Tons
Tons

/A

/A

/A

45 13

/A

/A

/A

159 43

/A

/A

/A

2,389 99

Tons
Tons

/A

/A

/A

901 77

/A

/A

/A

100 36

Tons

/A

/A

/A

18 97

0

0

0

/A

0

0

0

1 00

0

0

0

2 00

0

0

0

3 00

0

0

0

4 00

0

0

0

5 00

0

0

0

6 00

0

0

0

7 00

umber

0

0

0

0

illion B T
umber

0

0

0

0

0

0

0

0

Spills
il pills
uel pills
aste pills
Chemical pills

Cases
m3
Cases
m3
Cases
m3
Cases
m3
Environmental Violations

umber o violations o
legal obligations/
regulations
Amount o ines /penalties
related to the above
Environmental liability
accrued at year end

Global Green Chemicals Public Company Limited
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Remark:
1 All types o energy included in the intensity ratio and consumed ithin organi ation
2
emission based on report o i)
s calculation standard, methodology actors and
re erred to
CC 2006, R
protocol and
14064 ii) The operational control approach or emissions
3 All greenhouse gases include in the report
4 Types o
s emissions, hich are direct (scope 1) and energy indirect (scope 2), included in the intensity ratio
5 As de ined by ational egislation and there is no on-site storage during reporting year
6 orting is de ined an authori ed aste disposal method as prescribed by the oti ication o inistry o
ndustry under aste disposal code 011 orting or Resale
7 aste rom non-routine operations i e construction aste This includes ha ardous aste and non-ha ardous
aste
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UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์ UNGC

UN GLOBAL COMPACT PRINCIPLES

การปฏิบัติตามเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
Category
เกณฑ
1 สนับสนุนแล เคารพ นการ ก อง
สิท มิ นุษยชนที่ ร กาศ นร ดับสากล
ตามขอบเขตอานาจที่เอออานวย

upport and respect the
protection o human rights at
an international level

2 หมั่ น ตรวจตราดู มิ ห ุ ร กิ จ ของ
ตนเองเขา มีส วนเกี่ยวของกับการ
ลวงล เมิดสิท ิมนุษยชน

onitor and strictly ensure that
businesses are not involved in
abusing human rights

Actions Taken
การดําเนินการ
Human Rights ดานสิทธิมนุษยชน
ดาเนิน รุ กิจโดย หความเคารพสิท ิ
มนุ ษ ยชนทั ง นร ดั บ ร เทศแล
ร ดับสากล
สงเสริมการเคารพสิท ิมนุษยชน ห
กับพนักงานแล ูบริหาร ตลอดจน
ูมีสวน ดเสียทุกภาคสวน

Chapter in
ตําแหนงในรายงาน
บทแรงงานสัมพัน แล สิท ิมนุษยชน
หนา 78

abor Relations and uman
Rights, age 78

perate business ith respect
or human rights at national
and international levels
romote respect or human
rights amongst employees,
executive members and all
stakeholders

กาหนดการบริ ห ารจั ด การแล ขอ
พง ิ บั ติ ด านสิ ท ิ มนุ ษ ยชน ว น
คูมอการกากับดูแลกิจการที่ดีแล
จรรยาบรร ุรกิจ
รับ งความคิดเห็นแล ขอรองเรียน
ด านสิ ท ิ ม นุ ษ ยชน านช องทาง
ที่หลากหลาย

et human rights management
and practice guidelines ithin
the ood Corporate overnance
Business Code o Conduct
anual
Receive opinions and
complaints regarding human
rights through various
communication channels

บทการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ล
จรรยาบรร ุ ร กิ จ แล บทแรงงาน
สัมพัน แ ล สิท มิ นุษยชน หนา 48, 78

ood Corporate overnance
Business Code o Conduct and
abor Relations and uman
Rights, age 48, 78
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Category
เกณฑ
3 สงเสริ ม สนั บ สนุ น เสรี ภ าพ นการ
รวมกลุ มของแรงงานแล การรับรอง
สิ ท ิ นการรวมเจรจาตอรองอยาง
แทจริง

upport liberty and reedom
o associations and ensure the
rights to negotiate

4 ขจั ด การ ช แรงงานบั ง คั บ น
ทุกรู แบบ

Eliminate all orms o orced
labor

Actions Taken
การดําเนินการ
Labor ดานแรงงาน
ส่อสารกับพนักงานแล เ ดรับ ง
ทุกความคิดเห็นแล ขอรองเรียน
มขัดขวางการเขารวมสมาคมหรอ
ชุมนุมของพนักงาน
จัดตังค กรรมการสวัสดิการที่มา
จากการเลอกตัง เพ่อทาหนาที่เ น
ตัวแทนของพนักงานทุกคน

Communicate ith employees
and taking into account o all
opinions and complaints
ot obstruct employees to
participate and negotiate in
associations or rallies
Establish a el are
committee rom an appropriate
voting system to represent
the voice o all employees

สงเสริ ม เกษตรกรคู คา นการ ช
แรงงาน ลูก าลมนามันอยางถูก
ก หมายภาย ตมาตร าน R
บริหารงานบุคลากรที่ครอบคลุมถง
หลักสิท ิมนุษยชน
ส่อสารนโยบายแล มาตร านของ
บริ ษั ท ฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ช
แรงงาน ห ูมีสวน ดเสียเพ่อ ชเ น
แนวทาง นการ ิบัติ

romote armers and
suppliers to conduct legal
orms o labor in palm oil
production under R standards
anage corporate s human
resources, hich covers the
Basic principles o human
rights
Communicate C s labor
policies and standards ith

Chapter in
ตําแหนงในรายงาน
บทการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ล
จรรยาบรร ุ ร กิ จ แล บทแรงงาน
สัมพัน แ ล สิท มิ นุษยชน หนา 48, 78

ood Corporate overnance
Business Code o Conduct and
abor Relations and uman
Rights, age 48, 78

บทการบริหารจัดการหวงโซอุ ทาน
แล บทแรงงานสั ม พั น  แ ล สิ ท ิ
มนุษยชน หนา 57, 78

upply Chain anagement and
abor Relations and uman
Rights, age 57, 78
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Category
เกณฑ

Actions Taken
การดําเนินการ

Chapter in
ตําแหนงในรายงาน

stakeholders as a guideline o
practice
5 ยกเลิ ก การ ชแรงงานเด็ ก อยาง
จริงจัง
Abolishing child labor

สงเสริ ม เกษตรกรคู คา นการ ช
แรงงาน ลูก าลมนามันอยางถูก
ก หมายภาย ตมาตร าน R
บริหารงานบุคลากรที่ครอบคลุมถง
หลักสิท ิมนุษยชน
ส่อสารนโยบายแล ขอกาหนดดาน
แรงงานของบริ ษั ท ฯ กั บ ู มี ส วน
ดเสียที่เกี่ยวของ

บทการบริหารจัดการหวงโซอุ ทาน
แล บทแรงงานสั ม พั น  แ ล สิ ท ิ
มนุษยชน หนา 57, 78

ร เมินพนักงานอยางเ น รรม
มีความเสมอภาค นการจางงาน
แล การ หสวัสดิการ

บทแรงงานสัมพัน แ ล สิท มิ นุษยชน
หนา 78

upply Chain anagement
and abor Relations and
uman Rights, age 57, 78

Encourage armers to
conduct legal labor practices
under R
standards hen
planting oil palms
anage human resources in
accordance ith human rights
principles s
Communicate company
policies and labor re uirements
to relevant stakeholders

6 ขจัดการเลอก ิบัติ นเร่องการ
จางงานแล การ ร กอบอาชีพ

Eliminate all orms o
discrimination in employments
and occupations

Evaluate employees airly
and ith ust
rovide e ual employment
opportunities and access to
el are

abor Relations and uman
Rights, age 78

Environment ดานสิ่งแวดลอม
7 สนับสนุนแนวทางการร แวดร วัง
นการดาเนินงานที่อาจสง ลกร ทบ
ตอสิ่งแวดลอม

upport and promote the
monitoring and approaches to
environmental challenges

กาหนดนโยบายคุ ภาพ ความ
มัน่ คง ความ ลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่ ง แวดลอม แล ความตอเน่ อ ง
ทาง รุ กิจ
กาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ดานการอนุรกั ษพลังงานของบริษทั ฯ
ตรวจสอบ ลการดาเนิ น งานดาน

บทการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดลอม
หนา 26

Environmental anagement,
age 26
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Category
เกณฑ

Actions Taken
การดําเนินการ

Chapter in
ตําแหนงในรายงาน

สิ่งแวดลอมโดยหนวยงาน หการ
รับรองมาตร านสากล ( 14001)

Establish uality, ecurity,
a ety, ccupational ealth,
Environment, and Business
Continuity olicy
e ine Energy Conservation
anagement olicy
Veri y corporate s environmental
per ormance by the nternational
rgani ation or tandardi ation
( 14001)
8 อาสาจั ด ทากิ จ กรรมที่ ส งเสริ ม
การยกร ดั บ ความรั บ ิ ด ชอบต อ
สิ่งแวดลอม

upport the initiation and
raising levels o environmental
responsibility

ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร เ พ่ อ ล ด
ลกร ทบตอสิ่งแวดลอม ดแก
การควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ
การ ชพลังงานอยางมี ร สิท ภิ าพ
แล การเ ลี่ ย นแ ลงสภาพ
ภู มิ อากาศ การจั ดการของเสี ย
แล การบริหารจัดการนา

บทการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดลอม
หนา 26
Environmental anagement,
age 26

mplement pro ects to reduce
environmental impacts, hich
includes air pollution control,
energy e iciency, aste
management and ater
management

mplement climate change
pro ects by ocusing on the
management o reducing
greenhouse gas emissions
9 สงเสริมการพั นาแล การเ ยแพร
เทคโนโลยีที่เ นมิตรตอสิ่งแวดลอม

romote the development and
dissemination o environmentalriendly technology

พั นาแล สงเสริมการ ชเทคโนโลยี
เพ่อลดการ ชทรัพยากร รรมชาติ
แล ลดการ ลอยมลพิษแล ของเสีย
พั นา ลิ ต ภั  ที่ เ นมิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
evelop and encourage the use
o technology to reduce the
consumption o natural

บทการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดลอม
แล บทการบริหารจัดการนวัตกรรม
แล ความรั บ ิ ด ชอบตอ ลิ ต ภั 
หนา 26, 36

Environmental anagement
and nnovation anagement
roduct Responsibility age
26, 36
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Category
เกณฑ

Actions Taken
การดําเนินการ

Chapter in
ตําแหนงในรายงาน

resources, including reductions
in pollution emissions and aste
evelop environmentally riendly
products
Anti-Corruption การตอตานทุจริต
ร กาศนโยบายการ องกั น แล
10 ดาเนิ น งาน นทางตอตานการ
ตอตานการทุจริต การ หหรอรับสินบน
ทุจริต รวมทังการกรรโชก แล การ ห
น คู มอการกากับกิจการที่ดีแล
สินบน นทุกรู แบบ
จรรยาบรร รุ กิจ
Anti-corruption in all orms
ร กาศเจตนารม เ นแนวรวม
including extortions and bribery
ิ บั ติ ข องภาคเอกชน ทย นการ
ตอตานการทุจริต
กาหนดชองทางการรับเร่องรองเรียน
ดานการทุจริต
eclare the policy o
anti-bribery and anti-corruption
included in the Corporate
overnance Business Code
o Conduct andbook
Announce the company s
intentions and commitment
to the Thai private sector in
supporting anti-corruption
e ine channels and
communication plat orms or
complaints ith regards to
raud

บทการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ล
จรรยาบรร ุรกิจแล บทแรงงาน
สัมพัน แ ล สิท มิ นุษยชน หนา 48, 78

ood Corporate overnance
Business Code o Conduct
and abor Relations and
uman Rights, age 48, 78
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AWARDS AND RECOGNITIONS
รางวัลแห่งความส�าเร็จ

รางวัล CSR-DIW Continuous Award
ประจ�าปี 2560
CSR-DIW Continuous Award 2017
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กร ทร งอุตสาหกรรม
By the epartment o ndustrial orks o the
inistry o ndustry

ติดตอกัน
เปนปที่

4th

Consecutive
year

การ ดรับรางวัล C RContinuous A ard ร จา 2560 แสดงถงความมุงมั่นแล ทุมเทของบริษัทฯ นการ
รับ ิดชอบตอสังคมแล การพั นาอยางยั่งยน านการพั นาแล ถายทอดเทคโนโลยีแล กร บวนการ ลิตที่เ นมิตร
กับสิ่งแวดลอมแล ชุมชน

C received the C RContinuous A ard in 2017 or the 4th consecutive year This a ard
reception, demonstrates the un avering commitment and determination o C to ards corporate
responsibility ith developments in green technology and processes that are riendly to the environment
and surrounding communities, C continues to support social and sustainable development

รางวัล Thailand Oleochemicals Company of The
Year ประจ�าปี 2559
Thailand Oleochemicals Company of the Year
Annual Award 2017
จาก Frost Sullivan องคกรใหคาปรกษา
แล ิจัยร ดับโลก
By a global consulting company, rost ullivan

ติดตอกัน
เปนปที่

5th

Consecutive
year

บริษทั ฯ ดรับรางวัล น าน บริษทั โอลีเคมีชนนา
ั น ร เทศ ทย ทีม่ คี วามเ นเลิศ นการดาเนิน รุ กิจ แล มีความโดดเดน
นการเติบโตของราย ด แสดง หเห็นถงความมุงมั่น นการพั นา ุรกิจแล ลิตภั เพ่อคุ ภาพชีวิตอยางตอเน่อง

C received the Company o the ear A ard 2017 as a national leader in leochemicals in
Thailand, and commended or its excellence in business operations, exceptional revenue gro th,
and commitment to ards sustainable business gro th and uality products that support livelihoods
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รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานระดับประเทศ (ระดับทอง) ปี 2560
Excellence in Labour Conditions and Safety,
Occupational Health and Work Environment
Award 2017 (Gold Level)
จากกรมส ัสดิการแล คุมครองแรงงาน
กร ทร งแรงงานแล ส ัสดิการสังคม
By the epartment o abour rotection and
el are o the inistry o abour

ติดตอกัน
เปนปที่

4th

Consecutive
year

บริษทั ฯ ดรับรางวัลสถาน ร กอบกิจการตนแบบดีเดนดานความ ลอดภัย อาชีวอนามัย แล สภาพแวดลอม นการทางาน
ร ดับ ร เทศ 2560 ติดตอกันเ น ที่ 4

C received the 2017 Excellence in abour Conditions and a ety, ccupational ealth and
ork Environment A ard or the 4th consecutive year

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister’s
Industry Awards) ประจ�าปี 2560
Prime Minister’s Industry Awards 2017
จาก กร ทร งอุตสาหกรรม
rom the inistry o ndustry

ติดตอกัน
เปนปที่

3rd

Consecutive
year

บริษัทฯ ดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ดานบริหารงานคุ ภาพ ติดตอกันเ น ที่ 3 เน่องจากบริษัทฯ บูร าการ
การดาเนินงานอยางมี ร สิท ิภาพ สง ล ห ลการดาเนินงานมีคุ ภาพแล ดมาตร าน นร ดับสากล

As a result o the e iciency o C s integrated management approach, hich led to high operational
uality and national standards, C as a arded the 2017 rime inistry s ndustry A ards or
the 3rd consecutive year
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รางวัล Zero Unplanned Shutdown
ประจ�าปี 2560
Zero Unplanned Shutdown Award 2017
จากบริษัท ปตท จากัด มหาชน
By TT lc
บริษทั ฯ ดรับรางวัล ero nplanned hutdo n ร จา 2560 จากงาน TT roup perational Excellence A ard
น าน ทีเ่ นบริษทั นกลุม ตท ทีม่ ี ลการดาเนินงานดีเยีย่ มดาน บิ ตั กิ าร ควบคูกับการสนับสนุน การแลกเ ลีย่ น
องคความรูเพ่อเพิม่ ร สิท ภิ าพการทางานแล การชวยลดคา ชจายที่ มจาเ น รวมถงลด ลกร ทบตอชุมชนแล สิง่ แวดลอม

As a member o the TT roup, C has been a arded the 2017 ero nplanned hutdo n
A ard rom the TT roup perational Excellence A ard event or its exceptional per ormance
in operational management and or its support and kno ledge sharing in enhancing e iciency,
cutting costs, and mitigating social and environmental impacts
รางวัล CEO Halal Award
CEO Halal Award
จากสานักงานคณ กรรมการอิสลาม ปร จาจังห ัดร ยอง
By the Central slamic Committee o Rayong
ลิตภั ข องบริษทั ฯ ดรับการรับรองจากค กรรมการกลางอิสลามแหง ร เทศ ทย โดย ดรับการยอมรับแล จัดจาหนาย
นร ดับสากล เพ่อ ชเ นสวน ร กอบ นการ ลิต ลิตภั ย า เคร่องสาอาง แล ลิตภั ส วนบุคคลแกลูกคามุสลิมทัว่ โลก

C has received the CE alal A ard by the Central slamic Committee o Rayong because C s
previous recognition through the Excellent alal orking Environment A ard, e ective management
procedures overseeing alal production processes and product uality certi ied by the Central slamic
Council o Thailand As a result, C s products earned international recognition its products have
been distributed to muslim countries and to various countries around the orld
รางวัล Green industry
ประจ�าปี 2560
Green Industry Award 2017
จากกร ทร งอุตสาหกรรม
By the inistry o ndustry
บริษัทฯ ดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน นร ดับที่ 5 ( reen et ork) คอ การขยายขอบเขตการเ นอุตสาหกรรม
สีเขียวจากภาย นองคกรสู ภายนอก ตลอดทังหวงโซอุ ทาน ( upply Chain) โดยสนับสนุน หคู คาแล พัน มิตร
เ นอุตสาหกรรมสีเขียว

C has received the reen ndustry A ard or level 5 exceptional per ormance due to the expansion
o the green industry practices scope to include supply chain management and the capacity-building
support given to business partners and suppliers to commit to green industry practices
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CERTIFICATIONS AND HONORS IN 2017
การรับรองและการประกาศเกียรติคุณ ปี 2560
ISO 9001

ISO 14001

TIS 18001

OHSAS 18001

GMP & HACCP

HALAL

KOSHER

Carbon Footprint
Label

RSPO Supply Chain
Certification System

Carbon
Carbon
ootprint
ootprint o
roduct (C ) Reduction

1.56 kg

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจาป
ของบริ ัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน
เลม
ดรับการรับรองการใชเครื่องหมายคารบอน ุตพริ้นทของ ลิต ั
ซึ่งมีค าการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งสิ้น
กิโลกรัมคารบอน ดออก ซดเทียบเทาตอเลม
และ ดดาเนินการชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย จึง ดรับการรับรองการใชเครื่องหมายคารบอนนิวทรัล
จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ มีนาคม
นับเปนการดาเนินงาน ายใตจิตสานึกที่ดีเพื่อสะทอนการเปนองคกรที่มีความรับ ิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(

(

)(

)

)

1.56 kg

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนเลมนี้มีการปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธิเปนศูนย
รับรองโดยองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน)
ซึ่งสอดคลองกับว�สัยทัศนในการเปนองคกรที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมและยั่งยืนของเรา
This Sustainability Report is certified with zero greenhouse gas emission
by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization),
which is a part of our green and sustainable missions.

