GGC มุงมั่นสรางสรรค
เคมีภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม

พรอมสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG: สิ�งแวดลอม (Environmental)
สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance)
เพราะเราเชื่อวา การเติบโตบนหลักความยั่งยืน
คือ การสงมอบคุณคาที่ดีที่สุด
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ABOUT THIS REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริ ทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (ม าชน) ไดจัดทำรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2561 เพื่อ ื่อ ารใ ผู มี
นไดเ ยี ทุกภาค นทราบถึงค ามมุงมัน่ และแน ทางการ
ดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริ ัทฯ ตาม ลัก
ธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมทั้งในดานเ ร ฐกิจ ังคม และ
ง่ิ แ ดลอม โดยในปนี้ บริ ทั ฯไดปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดทำ
รายงานเปนรายงานค ามยัง่ ยืนแบบบูรณาการ (Integrated
Sustainability Report) ที่ อดคลองตามแน ทาง International
Integrated Reporting Council (IIRC) ร มถึง อดคลอง
กับแน ทางการรายงานของ Global Reporting Initiative
(GRI) Standards ในระดับตั ชี้ ัด ลัก (Core)
ขอบขายการนำเ นอของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริ ัท
ในกลุมโกลบอลกรีนเคมิคอล ที่บริ ัทฯ ถือครอง ุนเทากับ
รอยละ 100 และบริ ัทฯ มีอำนาจในการบริ ารจัดการ
(Operational Control) ผานคณะกรรมการบริ ทั ฯ ร มถึง
ผูมี นไดเ ียทุกฝายที่มี นเกี่ย ของกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริ ัทฯ ซึ่ง ามารถอางอิงขอมูลไดจากเ ็บไซต
http://www.ggcplc.com/th/about#company-structure
เนื้อ าของรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
ประจำป 2561 มุงเนนไปยังประเด็นค ามยัง่ ยืนทีผ่ มีู นไดเ ยี
ทุกภาค นใ ค าม ำคัญ และ อดคลองกับกลยุทธการดำเนิน
ธุรกิจของบริ ัทฯ ร มถึงการเปดเผยการดำเนินงานอยาง
เปนธรรมและโปรงใ โดยรายละเอียดเกีย่ กับการดำเนินงาน
ดานค ามยัง่ ยืนที่ นับ นุนกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริ ทั ฯ
ตลอดจนการ รางคุณคาใ กับบริ ัทฯ และผูมี นไดเ ีย
ทุกภาค น ไดแ ดงไ ใน 3 บท ลักของรายงานฉบับนี้ ไดแก
1. ค ามเปนเลิ ในการดำเนินธุรกิจ (Operational Excellence)
2. งโซคุณคาที่ยั่งยืน (Sustainable Value Chain)
3. ค ามมั่งคั่งของชุมชนและ ังคม (People Prosperity)
โดยมีขอบเขตขอมูลตัง้ แต นั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธัน าคม
2561
ในฐานะทีบ่ ริ ทั ฯ เปนผูนำดานผลิตภัณฑเคมีเพือ่ ง่ิ แ ดลอม
จึงมุง ราง รรคคุณคาในการอยูร มกันอยางยั่งยืน ด ยการ
ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใ ภายใต ลักธรรมาภิบาล ค บคูไปกับ
การรับผิดชอบตอ งั คมและชุมชน ร มทัง้ บริ ทั ฯ ยินดีรบั ฟง
ขอคิดเ น็ และขอเ นอแนะตางๆ เพือ่ พัฒนาร มกับผูมี นไดเ ยี
ทุกภาค น

Global Green Chemical Public Company Limited
(GGC) have prepared the annual Sustainability
Report 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. This year GGC has changed
the reporting format to be an Integrated Sustainability
Report. The report content is consistent with the
International Integrated Reporting Council (IIRC)
and the 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
The content in this Integrated Sustainability Report
2018 are focused on the key sustainability issues,
important to all stakeholders, align with GGC’s
operational strategy, including disclosure of fair
and transparent operation. Sustainability operations
also support GGC’s operational strategy, creating
value to GGC and all stakeholders, consisting of
3 main chapters;
1. Operational Excellence
2. Sustainable Value Chain
3. People Prosperity
The reporting period is from January 1, 2018 to
December 31, 2018.
As a leading company in green chemical products,
GGC is committed in creating value for sustainability
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.
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Highlight Performance
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2561
บริ ัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจใ ้เติบโตอย่ำงยั่งยืนทั้งทำงด้ำน
เ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดล้อม ซึ่งในปี 2561 บริ ัทฯ
ำมำรถ รุปผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่น โดยแบ่งออกเป็น
3 ด้ำน ได้ดังนี้

Highlight Performance 2018
GGC is committed to operating business for
sustainable growths in economic, social and
environmental aspects together with outstanding
achievements in 2018 as follows:

ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ / Operational Excellence

ไม่เกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นบันทึกเป็น
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน
No accident was accounted as
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
consecutively for 5 years and 6 months

ลดดัชนีของการใช้พลังงาน (Energy Index)

คิดเป็น 1.45%
เมื่อเทียบกับปี 2560
Decreased Energy Index
1.45% compared to 2017

ลดปริมาณของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายไปฝังกลบ

ได้เป็น 0

Zero wastes to landfills
both hazardous and non-hazardous waste

จ�านวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier1

คิดเป็น 0

ในปี 2561
Number of Tier 1 production process
accidents is 0 case in 2018

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 และขอบเขต 2 เท่ากับ

73,162

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
Reduction in greenhouse gas
emissions scope 1 and scope 2:
73,162 tons of CO2 equivalent compared to 2017

ลดการใช้น�้าลงได้เป็นปริมาณ

0.22

ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์
Reduced water consumption
by 0.22 cubic meter per ton of product

Highlight Performance

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน / Sustainable Value Chain
ความพึงพอใจของลูกค้า

คู่ค้าที่ส�าคัญ

คิดเป็น 94%

ซึ่งอยู่ในควอไทล์แรก (First Quartile)*
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์
เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
Customer satisfaction is
accounted for 94% which is
included in the first quartile of all green chemical
products businesses.
ยอดขายเมทิลเอสเทอร์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ (B100)
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ ในภาคเกษตรกรรม โดยประมาณ

2,000,000 บาทต่อปี / THB per year

Estimate sales of Methyl Ester increased from
the Methyl Ester (B100) Development for
Products in the Agricultural Sector

จำานวน 11 ราย

ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
11 suppliers of our 1st Tier Critical Supplier
were evaluated for environmental,
social and good corporate governance performance.

100%

ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint Products: CFP)
100% of our products are certified
Carbon Footprint of Products: (CFP)

* หมายเหตุ : ค อไทล์แรก มำยถึงช่ ง 76% - 100%
Remark : First Quatile refers to range of 76% - 100%

ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม / People Prosperity

87.91%
ความพึงพอใจของชุมชน
Community Satisfaction Rate

11,056.5
ชั่วโมง / Hours
จ�านวนชั่วโมงของพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Employees Participation
in the CSR Activities

676,756
บาท / Baht
จ�านวนเงินที่สนับสนุน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Programs’ Budget

75%

4,000,000 บาท / Baht

ความผูกพันของพนักงาน
Employee Engagement
Rate

งบประมาณสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
Employee Performance
Development Project Budget
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OUR BUSINESS
การดำาเนินธุรกิจของเรา
OUR VISION, MISSION AND OUR STRATEGY
วสั ั น พันธกิ แล กล ุ ธการด เนินงาน
บริ ัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (ม าชน) เปนผูบุกเบิก
ดานการผลิต ผลิตภัณฑโอลีโอเคมีในประเท ไทย ภายใต
ค ามมุงมัน่ ทีจ่ ะ รางค ามยัง่ ยืนใ กับภาคเก ตรกรรมและ
อุต า กรรมตอเนือ่ งของประเท ปจจุบนั บริ ทั ฯ มีผลิตภัณฑ
3 ประเภท ไดแก 1) เมทิลเอ เทอร ( 100) มีกาลังการผลิต
300,000 ตันตอป 2) แฟตตี้แอลกอ อล มีกาลังการผลิต
100,000 ตันตอป และ 3) กลีเซอรีน มีกาลังการผลิต 31,000
ตันตอป โดยบริ ทั ฯ มีฐานการผลิตตัง้ อยูในนิคมอุต า กรรม
เ มราชตะ ันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง และในพื้นที่
เขตประกอบการอุต า กรรมไทยอี เทิรน (อ. นองใ ญ)
จ.ชลบุรี
ามารถติดตามรายละเอียดโครง รางธุรกิจของบริ ัทฯ เพิ่มเติมไดใน
รายงานประจาป 2561, นา 20 และเ ็บไซตบริ ัทฯ
http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are

Global Green Chemicals Public Company Limited
is a pioneer in the manufacture of Oleochemicals
in Thailand. ith the commitment to create
sustainability for the agricultural and industrial
sector for the country, GGC currently has three
product types: 1) ethyl Ester ( 100) with capacity
of 300,000 tons per year 2) Fatty Alcohols with
capacity of 100,000 tons per year and 3) Glycerine
with a capacity of 31,000 tons per year. GGC’s
production base is located in the emaraj Eastern
Industrial Estate ( ap Ta Phut), Rayong province,
and the Thai Eastern Industrial Estate ( ong ai),
Chonburi province.
ore details of GGC’s business structure can be found in the
Annual Report 2018, page 20 and on the company website
http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are

VISION วสั ั น
TO BE A LEADING
GREEN CHEMICAL COMPANY
BY CREATING
SUSTAINABLE VALUE
เ น นา ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอม
พรอม ับเคลื่อนพลังแหงการสรางสรรค
เพ่อคุณคาที่ยั่งยืน

พันธกิ
ลกคา คิดคนนวัตกรรมและรัก าคุณ าพ องสินคา
และบรการเพ่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
Customers: Innovate and provide excellent quality
products and services for long-term partnership
มีสวน ดเสี สรางคุณคาที่ยั่งยืนอยางสงสุดแก
มีสวน ดเสียดวยความโ รง ส และเ นธรรม
Stakeholders: Maximize sustainable value for
shareholders with transparency and integrity
พนักงาน สรางความสมดุลระหวางชีวตและการทางาน
หพนักงาน เ นทรัพยากรที่มีคาสงสุด พรอม ับเคลื่อน
องคกรสความเ นเลิ รวมกัน
Employees: Create a work-life balance environment
and high performance organization by investing
in human resource
สังคม ดาเนินธุรกิจดวยความรับ ิดชอบตอสังคม
และสิงแวดลอมนามา ่งการพั นาอยางยั่งยืน
Society: Responsible and care for sustainable
development of environment and society
เ นบร ัทแกนนา นธุรกิจ ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอม
(Green la i om an ) องกลุมจ ี
Green Flagship for GC Group
To be the Green Flagship Company for the GC Group

OUR BUSINESS

C

G

วั ุ ร สงคแล เ าหมา

เ น นาอ สาหกรรม อลี อเคมีร ดับภมิภาค
Become a leading Oleochemicals
Company in the Region

เ น นา นระดับ ระเท และระดับ มิ าค
นการดาเนินธุรกิจเมทิลเอสเทอรและแ ตตีแอลกอ อล
รวม งสรางความสามาร นการรัก าอัตราสวนตางกา ร
อยางสม่าเสมอและตอเนื่องและพั นา ักย าพ
นการเติบโต นอตสาหกรรมโอลีโอเคมี
Maintain leadership position in Methyl Ester and
Fatty Alcohols business both in domestic and in the
region, which includes the ability to continuously
establish healthy EBITDA margin and growth
opportunity in Oleochemicals Industry.

เ นแกนนา นธุรกิ ลิ ภัณฑเคมีเพ�่อสิ�งแวดลอม
G
C
องกลุม GC
Become a leading company in Biochemicals
Business of GC Group

บร ทั มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะเ น  ระกอบธุรกิจ ลิต ณ
ั เคมี
เพ่อสิงแวดลอม นระดับโลกทีโ่ ดดเดน นแตละตลาดทีบ่ ร ทั
ดาเนินธุรกิจ โดยแบงการดาเนินธุรกิจเ น ดาน
คือ ธุรกิจ ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอม ( ioc emical )
ธุรกิจเชือเพลิงชีว าพ ( io el) และธุรกิจพลาสติกชีว าพ
(Bioplastics)
GGC committed to become a global prominent player
in Biochemicals Industry, dividing its business into three
business groups: Biochemicals, Biofuel, and Bioplastics.

เ นบร ั ี่มีการเ ิบ างธุรกิ อ าง ั่ง น
ดรับการ อมรับ แล ัดอันดับดานการพั นา
อ าง ั่ง น านดั นีความ ั่ง นดาว นส
To be a company with sustainable business
growth, being recognized and rated for
sustainable development via the Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI)

มุงมั่นที่จะเ นหน่ง นองคกรตนแบบดานความยั่งยืนและ
ดรับการยอมรับจาก มีสวน ดเสียอยางสมดุลทัง มิติ
ดแก มิติเ ร กิจ มิติสังคม และมิติสิงแวดลอม
To be one of the sustainability model
organization and be recognized by stakeholders for
t e alance o t e
taina ilit imen ion :
Economic, Social and Environmental.

เ นบร ั สี่ รางการเ บิ แล ลกา ร
ดอ า งมัน่ คงแล อ เน่อง
Continuously pursuing operational
excellences to improve profitability

บร ทั มุง มัน่ นการ ยายธุรกิจ หมี ลตอบแทนดานราย ด
เติบโตอยางตอเนื่อง ทังจากการเพม ระสิทธิ าพ
องโรงงาน ลิต จจบัน การ ยายกาลังการ ลิต
โดยการลงทุนสรางโรงงาน ลิต หม การ ยายสวนแบงตลาด
และเพมยอด าย การมุงเ า ที่ ลิต ัณ มลคาสง
และการ ยายชนิด อง ลิต ณ
ั หมคี วามหลากหลายเพม น
The Company committed to expand its business.
GGC plans increase revenue growth through enhancing
the current plant efficiency, expanding capacity with
green-filled project, increasing market share and sales
revenue, emphasizing on high value products,
and developing new products.
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GGC

กล ุ ธ องบร ั

บริ ัทฯ กา นดกลยุทธเพื่อ รางและรัก าค าม ามารถ
ทางการแขงขัน ขยายธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพื่อ ิ่งแ ดลอม
อยางยั่งยืน ร มทั้งพัฒนาองคกรใ ามารถ นับ นุนการ
เติบโตของบริ ทั ฯ ในอนาคต โดยมีกลยุทธ ลักในการดาเนิน
ธุรกิจ 5 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการรัก าและเพิม่ พูนขีดค าม
ามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) กลยุทธการ
รางค ามเปนเลิ ดานการขายและการตลาด ( arketing
Excellence) กลยุทธการ รางและพัฒนาน ัตกรรม
(Innovation) กลยุทธการดาเนินโครงการเพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อ ิ่งแ ดลอม (Green Growth) และ
กลยุทธการเพิ่มพูนค าม ามารถ (Capability uildup)

GGC has developed business strategies in order to
create and maintain its competitive capabilities and
expand green chemical products sustainability,
while con rming to develop the group’s infrastructure
to support the growth of the company in the future.
These strategies comply with the following 5 key
strategies; Competitiveness, arketing Excellence,
Innovation, Green Growth and Capability uildup.

TO BE LEADING GREEN CHEMICAL COMPANY BY CREATING SUSTAINABLE VALUE

OBJECTIVES IN 2018
Green Business
Consolidation in 2019

Enhance Biochemical Portfolio
at Least 50% EBITDA in 2026

Double Revenue in 2026

DJSI Listed in 2021

GGC’S STRATEGY
Competitiveness

Marketing
Excellence

Innovation

Green Growth

Operational Excellence

Sustainable Value Chain

Materiality Issued
Environmental Management
Occupational Health and Safety

Materiality Issued
Supply Chain Management
Sustainable Products
Climate Resilience
Customer Relationship Management

Capability Buildup

People Prosperity
Materiality Issued
Human Capital Development
Community Relation

ทังนี บร ทั ดรายงานการดาเนินงานเพ่อตอบสนองกลยุทธหลัก
องบร ัท น
ว นรายงาน บับนี ดังนี

As such, GGC has reported the operation to respond to
t e com an main trate ie in
a ollo

กลยุทธการรัก าและเพมพน ดความสามาร ทางการแ ง ัน
รายงาน นบท ความเ นเลิ นการดาเนินธุรกิ

• Competitiveness: to maintain and enhance competitive

กลยุทธการสรางความเ นเลิ ดานการ ายและการตลาด
กลยุทธการสรางและพั นานวัตกรรม และกลยุทธการดาเนินโครงการ
เพ่อการเติบโตทางธุรกิจ ลิต ัณ เพ่อสิงแวดลอม รายงาน
นบท หวง คุณคา ี่ ั่ง น
C
และ
กลยุทธการเพมพนความสามาร รายงาน นบท ความมั่งคั่ง
อง ุม นแล สังคม

create excellence marketing and sales, to develop innovations
and to implement environmentally friendly products as
reported in
C .
• Capability Buildup: as reported in
.

capacity as reported in

.

• Marketing Excellence, Innovation and Green Growth: to

OUR BUSINESS

BUSINESS VALUE CHAIN
แ น ังธุรกิ
Intermediate
Product

Feedstock / Raw Material

Crude Palm Oil

Refined Palm Oil
Palm Stearin
PFAD

Downstream
Product

Industry

Methyl Ester

Automotive Fuel

Kernel Nut
Crude Palm
Kernel Oil

Crude Palm
Kernel Oil
Refined Bleached
Deodorized Palm
Kernel Oil
Palm Stearin

Fatty Alcohols

Specialty
Oleochemicals

Personal Care Products
Fatty Alcohol
Ethoxylates

Ethylene Oxide

Refined Glycerine

GGC Products

TEX Products

Products with
Promising Businesses

Pharmaceutical
Personal Care Products
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RISK FACTORS
ั ความเสี่ ง
บริ ัทฯ ิเคราะ ปจจัยค ามเ ี่ยง าคัญทั้งภายในและ
ภายนอกที่อาจ งผลกระทบตอการดาเนินธุรกิจ ร มทั้ง
จัดลาดับค ามเ ี่ยงโดยประเมินโอกา และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น พรอมทัง้ จัดทาแผนทีค่ ามเ ยี่ ง (Risk ap) กา นด
มาตรการรองรับ ( itigation Plan) และดัชนีชี้ ดั ค ามเ ยี่ ง
ที่ าคัญ ( ey Risk Indicators: RIs) โดยนามาประยุกตใช
เปนระบบเตือนภัยล ง นา (Early arning System)
เพื่อใ มั่นใจ าทุกปจจัยเ ี่ยงจะไดรับการค บคุมและ
การจัดการที่เ มาะ มและทันท งที

GGC analyses important risk factors on both internal
and external factors, which may affect business
operations. The company also prioriti es risks by
assessing opportunities and potential impacts,
as well as making Risk ap, itigation Plan, and
ey Risk Indicators ( RIs). GGC applies these methods
as an Early arning System to ensure that all
risk factors are controlled and managed appropriately
and timely.

ความเสี่ งหลัก ี่เกี่ ว องกับการดาเนินงาน องบร ั
ความเสี่ งหลัก

ลกร บ ี่อา เกิด น

มา รการ ัดการ
ความเสี่ ง

•  อื หุน าดความเชือ่ มัน่ • กาหนด หมกี ระบวนการวางแ นกลยุทธ
นบร ัท
• ราย ดบร ัท มเ น
ตามแ นงานที่กาหนด ว
• Shareholders lack
of trust in the
company
• Revenue does not
meet the target

ความเสี่ ง
ดานการ ิบั ิ าม
กล ุ ธ
Strategic Risk

บร ัท ติดตาม ลการดาเนินงาน
ระเมินความสัม ทธิ ล และรายงาน
ตอ บรหารและคณะกรรมการบร ัท
อยางตอเนื่อง
• จัดตังคณะกรรมการกากับดแลการลงทุน
เพ่อกากับดแล และ หความเหนการลงทุน
หเ น ตามทิ ทางกลยุทธและการเติบโต
องบร ัท
• มีกระบวนการบรหารการลงทุน
(Corporate Investment Management:
) ที่รอบคอบและมี ันตอนที่ชัดเจน

• Determining to have corporate

strategic planning to monitor on
the performance, and to report to
executives and the board of directors
continuously.
• Setting the investment supervision
committee to supervise and provide
investment opinions to align GGC’s
strategic direction and growth.
• Having the Corporate Investment
Management (CIM) which is prudent
and has clear procedures

ร เดน ่สี าคั
องบร ั ่เี กี่ ว อง

• การบรหารความเสี่ยง
• การกากับดแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

• Risk Management
• Corporate
Governance and
Business Code of
Conduct

OUR BUSINESS

ความเสี่ งหลัก

ลกร บ ี่อา เกิด น

• ราย ดบร ัท ลดลง

ความเสี่ ง
ดานการ ลาด
Market Risks

จากยอด ายที่ มเ น
ตามเ าหมาย เนื่องจาก
ราคา ลิต ัณ มีความ
ัน วน
• ลกคาและคคา
าดความเชื่อมั่น
นบร ัท
• Declining revenue
due to products’ price
fluctuation and sales
not meet the target
• Customers and
suppliers lack of trust
in the company

มา รการ ัดการ
ความเสี่ ง

• สรรหาตลาด หมและเพมชองทางการ าย

ลิต ัณ
• สรางความนาเชื่อ ือ องแบรนด
านกิจกรรมทางการตลาด เพ่อสราง
ความเชื่อมั่น หลกคา
• ติดตามส านการณราคาวัต ุดิบและ
ลิต ณ
ั อ สงค และอ ทานอยางตอเนือ่ ง
• วจัยพั นาและคิดคนนวัตกรรมสาหรับ
ลิต ลิต ัณ ชนิดพเ หรอเกรด หม
เพ่อสรางมลคาเพมและตอบสนอง
ความตองการ องลกคา รวมทังตอยอด
ธุรกิจ ยังอตสาหกรรม ลายนามาก น
• Searching for new markets and
increasing sales channels
• Creating brand credibility through
marketing activities to build
customers’ trust
• Continuously monitoring
the raw material prices, as well as
supply and demand.
• Researching and developing
innovation for special or new grade
products to add value and meet
the expectation of customers, and
expand business to downstream
industries

ร เดน ่สี าคั
องบร ั ่เี กี่ ว อง

• การบรหารจัดการ
หวงโ อ ทาน

• การบรหารลกคา
สัมพันธ
• Supply Chain
Management
• Customer
Relationship
Management
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ความเสี่ งหลัก

ลกร บ ี่อา เกิด น

• มี ลกระทบตอยอด

ความเสี่ ง
ดาน อกาหนด
แล ก หมา
Law and
Regulation Risk

ายเมทิลเอสเทอร
เนื่องจาก าครั
อาจมีการ รับสัดสวน
การ สมนามัน บโอดีเ ล
ตาม รมาณสตอก าลม
น ระเท สง ล ห
ราคาเมทิลเอสเทอร
รับเ ลี่ยน ตาม
ส านการณตลาด
• Affecting on sales
of Methyl Ester,
for the possibility
of Biodiesel
mixing proportion
by government
sector, as a result
of national palm oil
stock. Methyl Ester
price, therefore, was
changed with the
market.

มา รการ ัดการ
ความเสี่ ง

• ติดตาม าวสารที่สาคั อง าครั

ตลอดจนการเ ลี่ยนแ ลงดานก หมาย
ที่เกี่ยว อง
• ห อ มลตอ าครั โดย า นส าอตสาหกรรม
และสมาคมตาง เชน สมาคม  ลิต
บโอดีเ ล ทย หรอคณะทางาน
ดานอตสาหกรรมชีว าพ เพ่อเ น อมล
ระกอบการสนับสนุนการพั นา
อตสาหกรรมเคมีชีว าพ และอตสาหกรรม
ที่เกี่ยว อง อง าครั
• ระเมินและ ก าก หมาย ก ระเบียบ
และสิทธิ ระโยชนตาง อง าครั
เพ่อ ชเ น อมล ระกอบการตัดสิน จ
ลงทุน องบร ัท
• Monitoring important news of
the government, as well as relevant
laws change
• Providing information to
the government through the Industrial
Council and various associations,
such as the Thai Biodiesel Producers
Association or the Bio Industry
Committee, as information for
supporting the development of the
Biochemical Industry and related
industries of the government sector
• Assessing and studying the laws,
regulations and benefits of the
government sector as an information
for supporting GGC’s investment
decisions

ร เดน ่สี าคั
องบร ั ่เี กี่ ว อง

• การบรหารความเสี่ยง
• การกากับดแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ
• Risk Management
• Corporate
Governance and
Business Code of
Conduct

OUR BUSINESS

ความเสี่ งหลัก

• ลกา ร นสายธุรกิจ

ความเสี่ ง
ดานวั ุดิบ
Feedstock Risk

มา รการ ัดการ
ความเสี่ ง

ลกร บ ี่อา เกิด น

การ ลิต บโอดีเ ล
ลดลงหากราคา
วัต ุดิบลดลง
• ลกา ร นสายธุรกิจ
การ ลิตแ ตตี
แอลกอ อลลดลง
หากราคาวัต ดุ บิ เพม น
• การ าดแคลนวัต ุดิบ
สง ลกระทบตอกาลัง
การ ลิต องโรงงาน
• Profits in the
Biodiesel production
decline if the price of
raw material drops
• Profits in the
Fatty Alcohols
production decline
if the raw material
price increases
• Raw material
shortage affect
on the production
capacity

• จัดทากรอบการบรหารความเสีย่ ง

สินคาคงคลัง ทังวัต ุดิบและ
ลิต ัณ ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับส านการณตลาด
• จัดตังคณะกรรมการ al e ain
ana ement ( ) เพ่อกากับ
ดแลการบรหารดานราคาวัต ุดิบ
การจัด ือวัต ุดิบ การบรหาร
สินคาคงคลัง ติดตาม ลกระทบ
จากส านการณทางเ ร กิจ
อตสาหกรรม ส านการณตลาด
วัต ุดิบ
• Setting a risk management
framework for inventory,
both raw materials and products
that are appropriate and
consistent with the market
• Setting the Committee of
Value Chain Management
(VCM) to supervise
the management of raw material
prices, procurement,
inventory management,
monitoring the impact of
the economic, industrial, and
raw material marketing

ร เดน ่สี าคั
องบร ั ่เี กี่ ว อง

• การบรหารจัดการ
หวงโ อ ทาน

• Supply Chain Management

สามาร ติดตามรายละเอียดเพมเติม ดจากรายงาน ระจา
หนา
ore in ormation can e o taine rom t e nn al e ort
หนา

นอกจากค ามเ ี่ยง ลักที่กลา มาขางตน บริ ัทฯ ยังใ
ค าม าคัญตอค ามเ ี่ยงที่เกิดขึ้นใ ม (Emerging Risks)
ซึง่ อาจ งผลตอดาเนินธุรกิจขาง นา เพือ่ จัดเตรียมแน ทาง
ลดปจจัยเ ี่ยงและประเมินโอกา ทางธุรกิจจากค ามเ ี่ยง
ดังกลา ไดอยางมีประ ิทธิภาพ

In addition to the main risks mentioned above,
GGC also gives priority to Emerging Risks that may
affect the business to prepare guidelines to reduce
risk factors and assess business opportunities
effectively from such risks.
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Emerging Risk

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวัตถุดิบ และด้านอุปสงค์ ได้แก่
GGC’s emerging risk divides into two risks: Raw material and Demand
ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่
Emerging Risk

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts

ด้านวัตถุดิบ
Raw Material

การขาดแคลนของวัตถุดิบปาล์ม
อันเนื่องมาจากปรากฎการณ์
EL NINO อาจทำาให้เกิดภัยแล้ง
อุทกภัย และโรคระบาด
Shortage of palm
raw material due to
droughts, flooding and
pestilence from EL NINO

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
Climate Change

ด้านอุปสงค์
Demand

การต่อต้านการใช้
น้ำามันปาล์มจาก
สหภาพยุโรป
Zero Palm Oil
Policy

สถานการณ์ปริมาณปาล์ม
ล้นตลาด และราคาปาล์มตกต่ำา
ซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์ม
ภายในประเทศไทย รวมทั้งทำาให้
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ผลิตโอลีโอเคมีลดลง
Oversupply palm situation
and low palm prices,
affecting the palm oil
pricing in Thailand, also
reduce the competitiveness
of Oleochemicals
manufacturers

แนวทางลดปัจจัยเสี่ยง
และประเมินโอกาส
Mitigation Actions

ประเด็นที่สำาคัญ
ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง
Linked Material Issues

• ติดตามการคาดการณ์

• การรับมือ

• Monitoring governmental and

• Climate Resilience
• Supply Chain

international prediction of
phenomena
• Planning to manage the main
and alternative raw materials
in advance
• Promoting sustainable
palm plantation according
to RSPO

Management
• Sustainable Product

• ติดตามและประเมินสถานการณ์

• การบริหารจัดการ

ปรากฏการณ์จากภาครัฐและ
ข้อมูลจากต่างประเทศ
• วางแผนจัดการวัตถุดิบหลัก และ
วัตถุดิบทางเลือกล่วงหน้า
• ส่งเสริมการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน
ตามหลัก RSPO

อย่างใกล้ชิด
• สนับสนุนการใช้ ไบโอดีเซล
ในประเทศไทยร่วมกับ
กระทรวงพลังงาน
• รักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ
• พัฒนาธุรกิจ Oleospecialty

• Following and assessing
situation closely

• Cooperating with Ministry of

Energy to support Biodiesel
use in Thailand
• Maintaining relationship with
existing customers
• Developing Oleospecialty
business

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
• ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทาน

• การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
• Supply Chain
Management
• Customer Relationship
Management

OUR BUSINESS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
AND VALUE CREATION
การมีสวนรวม อง มีสวน ดเสี
แล การสรางคุณคา างธุรกิ รวมกัน
บริ ัทฯ จาแนกกลุมผูมี นไดเ ียทั้งภายนอกและภายใน
ออกเปน กลุม ลัก ไดแก 1) ผูถือ ุน 2) ุน นทางธุรกิจ
3) ชุมชน งั คมและ งิ่ แ ดลอม และ ) พนักงาน ซึง่ บริ ทั ฯ
ใ ค าม าคัญในการมี นร มกับกลุมผูมี นไดเ ยี ทุกกลุม
โดย ื่อ ารและรับฟงค ามคิดเ ็นเพื่อทาค ามเขาใจถึง
ประเด็นที่ผู มี นไดเ ีย นใจ และ ามารถตอบ นอง
ตอค ามคาด งั ของผูมี นไดเ ยี ตลอดจนนาขอเ นอแนะ
ตางๆ ที่ ไ ดรั บ มาปรั บ ใชในกระบ นการตั ด ิ น ใจและ
การดาเนินธุรกิจของบริ ัทฯ

GGC has classi ed internal and external stakeholder
into four major groups: 1) Shareholders 2) usiness
Partners 3) Community, society and environment,
and ) Employees. GGC has recogni ed the
importance of engaging with all stakeholders by
communicating and listening to their feedback in
order to understand the issues of their interest, to
respond to their expectations, and to apply those
recommendations to the decision-making process
and business operations.
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C

การมีสวนรวม อง มีสวน ดเสี แล การสรางคุณคา างธุรกิ รวมกัน
กลุม  ือหุน S are ol er
มีสวน ดเสี

การดาเนินงานเพ�่อ อบสนอง

บร ัท สงเสรม ห  ือหุน ด ชสิทธิ
นพน
ั
าน องตน พรอมทังสรางความพงพอ จ
สงสุด หกับ  ือหุน โดยคานง งการเติบโต
อยางยั่งยืน การสรางมลคาเพม และการ ห
ลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทัง
ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดแลกิจการ
ที่ดี อีกทังบร ัท ยัง ดเ ดเ ย อมล ห
มีสวน ดเสียรับรอยางโ รง ส ครบ วน และ
ตรวจสอบ ด พรอมรับ งความคิดเหนและ
อ รองเรยนจาก  อื หุน อยเสมอ อีกทังบร ทั
ด รับ รุงและพั นาระบบการรับเร่องรองเรยน
( i tle lo er) หมี ระสิทธิ าพยิง น
นอกจากนีบร ทั ดเ ดโอกาส ห  อื หุน
เสนอระเบียบวาระการ ระชุม เสนอชือ่ กรรมการ
และสงคา ามลวงหนา กอนการ ระชุมสามั
 ือหุน ระจา
โดย รับลดสัดสวน
การ ือหุน อง  ือหุนจาก มนอยกวา
รอยละ เ น มนอยกวารอยละ
องจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด องบร ัท
GGC promotes the shareholders rights,
along with maximizing shareholders
 อหุน satisfaction with regard to sustainable
shareholders growth, value-added creation,
consistent and reasonable returns,
and business operation based on
good corporate governance. GGC has
also disclosed information to stakeholders
in a transparent and complete manner
and listens to comments and complaints
of shareholders. Moreover, GGC has
improved a Whistleblower system to be
more effective.
Furthermore, GGC allows shareholders
to propose agenda, nominate directors
and submit questions in advance to
te
ann al eneral meetin o
shareholders, by reducing the shares
ro ortion o are rom no le
t an
to no le t an
ote
company’s total voting right.

อง างการมีสวนรวม
C

• การ ระชุมสามั

ความคาดหวังแล คุณคา
C
ความคาดหวังแล ความ อ งการ
• สรางความมัน่ จ และความเชือ่ มัน่
ตอ  ือหุน และ มีสวน ดเสีย
ที่เกี่ยว องมากยิง น
• มุงมั่นและสงเสรมการกากับดแล
กิจการทีด่ ี องบร ทั อยางยัง่ ยืน
• ลักดันการดาเนินงาน
ดวยจรรยาบรรณธุรกิจ และ
การ ับเคลื่อนวั นธรรมองคกร
อยางยั่งยืน

 ือหุน ระจา อง
 ือหุน ละ ครัง
• รายงาน ระจา และ
รายงานการพั นา
อยางยั่งยืน
• ชองทางการ
รับเร่องรองเรยน
(Whistleblower)
องบร ัท
• การ ระชุมนักวเคราะห
(Analyst Meeting)
• Creating confidence and
เ ลี่ย ตรมาสละ ครัง
trust to shareholders and
relevant stakeholders
• ชองทางการติดตอ
•
Committing and promoting
านเล านุการบร ัท
Corporategovernance sustainable and good
corporate governance
@ggcplc.com
•
Driving business operation
• เวบ ต องบร ัท
http://www.ggcplc.com with ethics and corporate
culture sustainably
/th/contact
คุณคา ี่ ดรับ
• Annual general
•
รับทราบเหตุการณที่สาคั
meeting of
ดอยางรวดเรว และ
shareholders,
นา
อมล ช ดอยาง กตอง
once a year
มี ระสิทธิ าพ
• Annual report
•
โอกาส และ ลกระทบจาก
and sustainability
ความเสี่ยงที่อาจเ นอ สรรค
development report
ตอการดาเนินงาน มีแนวโนมลดลง
• GGC’s
• ลดความเสีย่ ง นดานการ ม บิ ตั ิ
Whistleblower
channel
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ
• Analyst meeting,
average once per
• Promptly receiving
quarter
important information to act
• Contact channels
accordingly and effectively
through the
• Reducing operational
company secretary:
impacts from risks and
Corporategovernance opportunities identifying
@ggcplc.com
risk of
• Company’s website • Reducing
non-compliance of ethics
http://www.ggcplc.com/ and code of conduct
th/contact

OUR BUSINESS

หุนสวนทางธุรกิจ (ลกคาและคคา)
มีสวน ดเสี

ลกคา

Customer

ine

การดาเนินงานเพ�่อ อบสนอง
บร ัท สรางความพงพอ จและความมั่น จ
หกับลกคาที่ ช ลิต ัณ และบรการ อง
บร ัท วาจะ ดรับ ลิต ัณ และบรการ
ที่มีคุณ าพ นราคาที่เหมาะสม พรอมทัง
ยกระดับมาตร านการควบคุมคุณ าพ
และความ ลอด ัย หสง นอยางตอเนื่อง
นอกจากนี บร ัท ยัง หการรับ ระกันสินคา
และบรการ รวม งมีระบบการรับ อรองเรยน
เกีย่ วกับสินคาและบรการ เพ่อรับและตอบสนอง
อรองเรยนอยางรวดเรว
GGC creates satisfaction and
confidence for customers on products
and services. Hence, customers will
receive high-quality products and
services at a reasonable price, and
GGC will continuously improve quality
and safety standards. Moreover, GGC
offers a guarantee on products and
services, and implemented a system
to quickly receive and respond to
complaints regarding to products and
services

artner (

tomer an S

อง างการมีสวนรวม
C

• การสารวจ

ความพงพอ จลกคา

• สื่อตาง องบร ัท

lier )

ความคาดหวังแล คุณคา
C
ความคาดหวังแล ความ อ งการ

• การ ดรับสินคาและบรการ

ที่มีคุณ าพ และ านมาตร าน
ความ ลอด ัย
• ความเส ียร องคุณ าพสินคา
• เวลา นการจัดสงชัดเจนและ
ตรงตอเวลา
• ราคาสินคาที่เ นธรรม
• ลิต ัณ ที่เ นมิตร
ตอสิงแวดลอม

เชน จดหมาย า ว
าวสารความ
เคลื่อน หวบนเวบ ต
• ชองทางการ
รับเร่องรองเรยน
(Whistleblower)
องบร ัท
• เวบ ต องบร ัท
http://www.ggcplc.com • Receiving quality products
/th/contact
and services, assessed with
safety standards
• Customer
•
Reliable
product quality
satisfaction survey
•
Punctual
and clear
• Various company
delivery
time
media, such as
• Fair product prices
newsletters,
news on the website • Environmentally friendly
products
• GGC’s
Whistleblower
คุณคา ี่ ดรับ
channel
• ลิต ัณ ที่มีคุณ าพ
• Company’s website: และ ลอด ัย
http://www.ggcplc. • ความสัมพันธอันดี
com/en/contact
• ลิต ัณ ที่ มทาลาย
สิงแวดลอม และยังมีสวนชวย
นการลด ลกระทบ
ตอสิงแวดลอม

• Safe and quality products
• Good relationship
• Environmentally friendly

products with contribution
of negative environmental
impacts reduction
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มีสวน ดเสี

การดาเนินงานเพ�่อ อบสนอง
บร ัท รัก า ล ระโยชนรวมกับคคา
อยาง ื่อสัตย และ ิบัติตอกัน
ดวยความเสมอ าค าย ตก หมาย
และกติกาที่กาหนดรวมกันอยางเครงครัด
GGC protects the mutual interest of
suppliers faithfully, and to treat each
other equally according to laws and
defined rules.

คคา

Supplier

อง างการมีสวนรวม
C

• การ ระชุมคคา ระจา
• การ ระเมินคคา ระจา
• S lier i it ระจา
• ชองทางการ

ความคาดหวังแล คุณคา
C
ความคาดหวังแล ความ องการ

• บร ัท ดาเนินธุรกิจ

ดวยความ ื่อสัตย โ รง ส
และเ นธรรม
• ดาเนินธุรกิจรวมกับบร ัท
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

รับเร่องรองเรยน
(Whistleblower)
องบร ัท
• Operating with integrity,
• เวบ ต องบร ัท
http://www.ggcplc.com transparency and fairness
• Conducting business with
/th/contact
suppliers continuously and
• Annual supplier
sustainably
conference
คุณคา ี่ ดรับ
• Annual supplier
•
การเจร เติบโตทางธุรกิจ
evaluation
• Annual supplier visit รวมกันกับบร ัท
• ความสัมพันธอันดี
• GGC’s
• ความมั่นคง นสายหวงโ อ ทาน
Whistleblower
channel
• Company’s website • Business growth along with
http://www.ggcplc.com GGC
/en/contact
• Good relationships
• Supply chain security

OUR BUSINESS

ชุมชน สังคม และสิงแวดลอม
มีสวน ดเสี

ุม น
สังคม แล
สิ�งแวดลอม

Community,
Society and
Environment

omm nit Societ an Environment

การดาเนินงานเพ�่อ อบสนอง
บร ัท ดาเนินธุรกิจดวยความ ส จและ
รับ ิดชอบตอชุมชน สังคม และสิงแวดลอม
โดยคานง ง ลกระทบที่อาจเกิด นตอชุมชน
และสิงแวดลอมที่อย นพนที่รับ ิดชอบ
องโรงงาน อีกทังยังรับ งความคิดเหน
จากคน นชุมชน ตลอดจนหลีกเลี่ยง
การดาเนินงานที่ มเหมาะสม และวางมาตรการ
องกันและรับมือกับ ลกระทบที่อาจจะเกิด น
เพ่อสงเสรมและพั นาคุณ าพชีวตที่ดีแก
คน นชุมชนและสังคม และดารง ว ่ง
สิงแวดลอมที่ยั่งยืน
GGC operates with care and
responsibility to communities, society
and environment by taking into account
the potential impact on environment
and surrounding communities within our
operations, listening to comments from
the communities, avoiding improper
operations, and to determine measures
to prevent and cope with impact, to
promote and improve the quality of life
to communities, society and maintain
environmental sustainability.

อง างการมีสวนรวม
C

• กิจกรรมลงพนที่

ความคาดหวังแล คุณคา
C
ความคาดหวังแล ความ อ งการ

• การดาเนินงาน องบร ัท

เยี่ยมเยียนชุมชน
มกอ หเกิด ลกระทบตอชุมชน
จานวน ครัง
สั
งคม และสิงแวดลอม
ตอสั ดาห
• บร ัท แสดงความรับ ิดชอบ
• โครงการหรอ
ดานสุ าพและความ ลอด ัย
กิจกรรมเพ่อสังคม
• การ ิบัติตาม อบังคับ และ
และสิงแวดลอม
ก หมายอยางเครงครัด
• การสารวจ
ความพงพอ จ
องชุมชน ครังตอ
• GGC’s operations
• ชองทางการ
does not cause impacts on
the community, society and
รับเร่องรองเรยน
environment
(Whistleblower)
•
Concerning
and responding
องบร ัท
on health and safety
• เวบ ต องบร ัท
•
http://www.ggcplc.com Strictly complying with laws
and regulations
/th/contact
คุณคา ี่ ดรับ
• Community visit
• การพั นาและเติบโต
time er ee
• Projects or initiatives พรอมกับบร ัท
to support society
• ความสัมพันธอันดี
and the environment • ส าพแวดลอมและความเ นอย
• Annual community
ที่ดี น
satisfaction survey
• ยายโอกาส นการสรางราย ด
• GGC’s
และอาชีพที่มั่นคง
Whistleblower
• ลกระทบตอชุมชน สังคม และ
channel
• Company’s website สิงแวดลอมลดลง
http://www.ggcplc.com
• Developing and growing
/en/contact
along with GGC
• Good relationships
• Improving envinonment and
well-being
• Expanding opportunities to
generate income and stable
career
• Reducing impacts on
community, society and
environment
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พนักงาน Em lo ee
มีสวน ดเสี

พนักงาน

Employee

การดาเนินงานเพ�่อ อบสนอง
บร ัท สงเสรมการเรยนร องพนักงาน
ทังดานการทางานและดานคุณธรรมจรยธรรม
เพ่อ หพนักงานเ นคนเกง และคนดีควบคกัน
พรอมทังดแลดานความ ลอด ัย และจัดสรร
สิงอานวยความสะดวกอยางครบครัน
อีกทังยัง ห ลตอบแทนทีเ่ นธรรมแกพนักงาน
และรับ ง อรองเรยนและความคิดเหน
จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม
านชองทางการสื่อสารตาง
GGC promotes employee learning,
on working skills, on morals and ethics
for promoting competent and caring
mind in all employees. We also take
employees’ safety in to account
manage safety and provide fully
equipped facilities to employees,
in addition to providing a fair
compensation and listening to complaints
and feedback from all employees
across various communication
channels.

อง างการมีสวนรวม
C

ความคาดหวังแล คุณคา
C

ความคาดหวังแล ความ อ งการ
• อาชีวอนามัยและความ ลอด ัย
พบพนักงาน
นการทางาน รวม งสวัสดิการ
ตรมาสละ ครัง
และคาตอบแทนที่เ นธรรม
• แบบสารวจ
•
แนวทางการเจร เติบโต น
ความพงพอ จ
สายอาชีพที่มั่นคง
และความ กพัน
•
ความเทาเทียม องการเติบโต
ตอองคกร ระจา
นหนาที่การงาน
• ชองทางการ
•
การ
กอบรมพั นา ักย าพ
รับเร่องรองเรยน
ที่มีคุณ าพ
(Whistleblower)
•
การ
ดรบั มอบหมายงานทีม่ คี ณ
ุ คา
องบร ัท
• ความเอา จ ส และการ ดรับ
• เวบ ต องบร ัท
http://www.ggcplc.com การดแลที่ดี
/th/contact
health and
• Executive meeting • Occupational
safety in working, including
with employees,
fair compensation and welfare
four times per year
•
Sustainable career path
• Annual employee
•
Equality
of opportunity in
engagement survey
career development
• GGC’s
•
Quality training and development
Whistleblower
•
Receiving
valuable assignments
channel
•
Receiving
care
• Company’s website
http://www.ggcplc.com คุณคา ี่ ดรับ
/en/contact
• การเจร เติบโตทางธุรกิจ
รวมกันกับบร ัท
• ความสัมพันธอันดี
• คาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เ นธรรมและยั่งยืน
• การเติบโต นหนาทีก่ ารงานทีม่ น่ั คง
• การเพมพนและพั นา
ความสามาร อยางตอเนื่อง
• ความสาเรจ

• กิจกรรม บรหาร

• Business growth along with

GGC
• Good relationships
• Fair and sustainable welfare
and compensation
• Growth in a stable career path
• Continuous enhancement
and development of abilities
• Successful career

OUR BUSINESS

REPORT CONTENT DEFINING PROCESS
กร บวนการก หนดเนอหาการรา งาน
บริ ัทฯ จัดทารายงานโดยคัดเลือกและประเมินประเด็น
ที่มีค าม าคัญตอการพัฒนาค ามยั่งยืนของบริ ัทฯ และ
คานึงถึงประเด็นที่ อดคลองกับค ามคาด ังของผู มี
นไดเ ียทุกกลุม โดยอางอิงตามแน ทางการรายงานของ
Global Reporting Initiative (GRI) Standards อันประกอบ
ไปด ย ขั้นตอนดังนี้
า
ุ เ
า
าห
เ ต
า าย า
การระบุประเด็นที่ งผลกระทบตอค ามยั่งยืนของบริ ัทฯ
จัดทาจากการร บร มขอมูลทั้งเชิงปฐมภูมิ (Primary Data)
และเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยพิจารณากลยุทธ
เชิงธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งค ามเ ี่ยงและโอกา ร มถึง
พิจารณาค ามคาด งั ตลอด งโซคุณคาของผูมี นไดเ ยี
ทั้งในดานเ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดลอม
า
า
เ
า
การจัดลาดับและประเมินระดับค าม าคัญแตละประเด็น
ทาโดยการใ คะแนนใน 2 มิติ ไดแก 1) ประเด็นทีผ่ มีู นไดเ ยี
ใ ค าม นใจ โดยใชขอมูลจากการมี นร มกับผูมี นไดเ ยี
ผาน น ยงานของบริ ทั ฯ ร มถึงผานชองทางการรับเรือ่ งรองเรียน
และแ ดงค ามคิดเ น็ 2) ผลกระทบที่มีนัยย าคัญตอการ
ดาเนินงานของบริ ทั ฯ ทัง้ ดานเ ร ฐกิจ งั คม และ งิ่ แ ดลอม
ทั้งนี้น้า นักของคะแนนในแตละประเด็นขึ้นอยูกับเกณฑ
การประเมินค ามเ ี่ยงและโอกา ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
ในรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมและมุงเนนเฉพาะประเด็นที่ าคัญ
ในระดับปานกลางและ งู เทานัน้
า
เ
า
การท น อบดาเนินการโดยร บร มผลการประเมินประเด็น
ที่ าคัญ ระบุค าม อดคลองระ างประเด็นที่ าคัญกับ
ม ดการรายงานตามตั ชี้ ัดมาตรฐานของ GRI Standards
และทาผล รุป จากนั้นจึงนาเ นอตอคณะกรรมการดาน
การกากับดูแลการพัฒนาอยางยั่งยืนและคณะทางานดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ร มทั้งนาเ นอตอคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการและการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อพิจารณา
เ ็นชอบและตร จ อบ าระ าคัญใ มีค าม มบูรณครบถ น
และโปรงใ ตรงตามบริบท เปา มาย และกลยุทธในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ัทฯ

GGC prepared the report by selecting and evaluating
issues that are important to the company’s
sustainability, and taking into account issues that
are consistent with the expectations of all stakeholders,
based on the Global Reporting Initiative (GRI)
Standards, which consist of the following four steps:

Identifying issues that affect sustainability of GGC
is prepared by data collected form primary and
secondary data, by considering the business strategies
that cover both risks and opportunities, and by
considering the expectations of stakeholders in
economic, social, and environmental aspects
throughout the value chain.
Prioriti ing and evaluating each issue are done by
scoring in two aspects: 1) Issues that interest
stakeholders by using information from stakeholder
engagement via divisions of the company and via
the histleblower channel 2) Signi cant impact on
the company’s operations, such as economic, social,
and environmental impacts. eight of the score
on each issue is based on the assessment criteria
of risk and opportunities in the business operations.
The content of this report covers and highlights
the material issues in the high and moderate levels only.
Veri cation is carried out by gathering evaluation
results of material issues, identifying consistency
among material issues and the reporting category
based on the GRI Standards, and taking a conclusion.
Then the conclusion is presented to the oard and
Sustainability Development orking Group, in
addition to the Corporate Governance and Sustainable
Development Committee for approval and veri cation
of its completeness and transparency in line with
the context, targets and strategies of the company.

21

Integrated Sustainability Report 2018
Global Green Chemicals Public Company Limited

า
า า าย า ยา ต เ
การพัฒนาการรายงานอยางตอเนื่อง จะดาเนินการโดย
ทบท นการเปดเผยขอมูลในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งร บร มขอเ นอและค ามคิดเ ็น
จากผูมี นไดเ ียที่เกี่ย ของ เพื่อนามาพิจารณา ปรับปรุง
และพัฒนารายงานในฉบับถัดไปใ ตอบ นองตอค าม นใจ
ของผูมี นไดเ ียในแตละประเด็นไดดียิ่งขึ้น

Continuous report development is done by continuous
reviews of disclosed data in the Sustainability Report
as well as gathering feedback and recommendations
from stakeholders from improvement and development
of the forthcoming report to meet the interests of
stakeholders in particular issues

1
4 9
3 52
6
10
7
8

4

Importance to Stakeholders
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3 Customer Relationship
Management
4 Supply Chain Management
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OUR BUSINESS

OUR BUSINESS MODEL
ร แบบการสรางคุณคารวมกับ างธุรกิ
บริ ัทฯ จัดทา รูปแบบการ รางคุณคาทางธุรกิจร มกัน
( usiness odel) เพือ่ เปนกลไกในการขับเคลือ่ นการดาเนิน
งานที่ อดคลองกับกลยุทธการดาเนินงานของบริ ทั ฯ โดยคานึง
ถึงดานเ ร ฐกิจ กระบ นการผลิต น ตั กรรม การพัฒนา
บุคลากร งั คม และ งิ่ แ ดลอม เพือ่ นาพาองคกรใ ประ บ
ค าม าเร็จ

GGC has developed a usiness model to create
value with busienss partners, as a tool to drive
companys operations with the operating strategy
consistently, while taking into considerations
economy, production process, innovation, personal
developemnt, society and environment aspects to
lead GGC to success.
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Our Business Model

Inputs

• Property, plant and

equipment investment
5,103 MTHB

Human
Capital

• Employee wellness programs
• Company culture

Social and
Relationship
Capital

• Positive employee relations
• Customer relationships
• Community trust

Intellectual
Capital

Natural
Capital

• Improve organizational structure

by establishing Check & Balance system
for transparency and efficiency
improvement.
• Improve Whistleblower process and
protection system for complainants

10,953 MTHB

• Innovation/technology
investment
• Our know-how; proprietary
and licensed technology
• Procedures and processes
• Water withdrawal
0.34 million m3
• Non-renewable energy
consumption
335,636.52 MWh

Key Risks

Manufactured
Capital

• Debt 3,377 MTHB
• Market capitalization

GGC’s Strategies

Financial
Capital

Governance

รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกับทางธุรกิจ

Stakeholders

26

Strategic Risk

Market Risk

Law and
Regulation Risk

Feedstock Risk

Competitiveness

Marketing
Excellence

Innovation
Capability Buildup

Shareholders

Green Growth

Employees

Society
Business Partner Community,
and Environment

OUR BUSINESS

Outcomes
Sustainable Value Chain
Materiality Issued
• Supply Chain Management
• Sustainable Products
• Climate Resilience
• Customer Relationship Management

For GGC
• Revenue

16,225 MTHB
• EBITDA 923 MTHB

Operational Excellence
Materiality Issued
• Environmental Management
• Occupational Health and Safety

People Prosperity
Materiality Issued
• Human Capital Development
• Community Relation

• Depreciation and
amortization
521 MTHB

• Employee

engagement rate
75%
• Zero TRIR

• Community

Outputs

satisfaction
87.91%
• Customer
satisfaction
94%

Production

• 0.34 million Tons per year
of Methyl Ester
• 0.11 million Tons per year
of Fatty Alcohols

For Stakeholders
• Earnings per share
-1.1 THB

• Total Shareholder
return -11.2%

• Generating longer-term

returns through significant
financial investment in
the property, plant and
equipment

• Total training hour

provided to employees
44 hours/employee

• Tax to government
6 MTHB

• Total corporate social
investment
1.55 MTHB

• 4 green products
• 100% of products
• 15 R&D projects

Emission/ Discharge

• GHG Emission (Scope 1&2)
73,162 Tons CO2e
• Total water discharge
54,158 m3
• Cost saving from

energy saving
programs
37,784,337.44 THB

certified Carbon Footprint
of Product
• 50% of products certified
Carbon Footprint
Reduction

• Water reused and recycled
18,720 million m3
• Zero waste to landfill
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
าร าก ร านกรร การ

นา สุพั นพง พันธมีเ าว
ร ธานกรรมการ
(Mr. Supattanapong Punmeechaow)
Chairman

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

ป 2561 เปนปที่บริ ัทฯ ดาเนินงานโดยผ าน ลักการ
ดานค ามยั่งยืน (Sustainability) ทั้ง 3 มิติ คือ มิติเ ร ฐกิจ
มิติ ังคม และมิติ ิ่งแ ดลอม เขามา ูการดาเนินงานภายใต
ิ ัยทั น การเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ ิ่งแวดล้อม พร้อม
ขับเคลื่อนพลังแ ่งการ ร้าง รรค์เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน โดยเนน
การ รางค ามเขมแข็งจากภายในองคกร เพราะบริ ทั ฯ เชือ่ า
ค ามยั่งยืนเริ่มตนจากภายในองคกร
จากแน โนมดานค ามยัง่ ยืนใน งั คมปจจุบนั บริ ทั ฯ ได ราง มดุล
ระ างค ามรับผิดชอบตอ ังคม ิ่งแ ดลอม และการพัฒนา
การดาเนินงานตลอด งโซอุปทานและ งโซคุณคา ด ยการ
รางค ามเขมแข็งจากภายในองคกร ทั้งใน ระดับบริ าร
ผานการปรับโครง รางองคกรเพือ่ ใ เกิดการตร จ อบระ าง
น ยงาน (check balance) ทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ ร มถึงการแตงตัง้
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
(Sustainability Development Committee) เพื่อเปนการ
ผ านจิต านึกแ งค ามรับผิดชอบตอ ังคมและ ิ่งแ ดลอม
ลงไปในการดาเนินงานทุกภาค นขององคกร และใน ระดับ
พนักงาน ผานการ ราง ฒ
ั นธรรมองคกรทีเ่ ริม รางจริยธรรม
คุณธรรม และค ามกลาค บคู กับ ั ใจของการเอาใจใ
ตอ ิ่งแ ดลอมและ ังคมรอบขาง ร มทั้งการเ ริม รางค าม
รูค ามเขาใจดานการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริ ทั ฯ ยังร มเปน น นึง่ ของพลังแ งค ามยัง่ ยืน
ในระดับ ากล ด ยการประกา เจตนารมณผานการจัดทา
รายงานค ามกา นา (COP) ของ มาคมเครือขายโกลบอล
คอมแพ็ ก ( GC) และการผน กเปา มายการพั ฒ นา
อยางยัง่ ยืนของ ประชาชาติ ( SDGs) เขาไปในการดาเนินงาน
และกิจกรรมดานค ามรับผิดชอบตอ ังคมขององคกรอีกด ย
ในนามของคณะกรรมการบริ ัทฯ ขอขอบคุณผูมี นไดเ ีย
ทุกฝาย า รับค ามเชื่อมั่นที่ทาใ บริ ัทฯ เติบโตอยางมั่นคง
ตลอดมา และด ยการ นับ นุนที่ไดรับจะเปนพลัง าคัญ
ที่ทาใ บริ ัทฯ กา ไกลบน ิถีแ งค ามยั่งยืนตอไป

In 2018, GGC combines all 3 dimensions of the
sustainability principles, namely the economic, social,
and environmental. Leading to operations under the
vision to be a leading green chemical company by
creating sustainable value, by focusing on building
strength from within the organi ation, given how GGC
believes that sustainability begins from within the
organi ation.
From the sustainability trend in society nowadays,
GGC have created a balance between social
responsibility, environmental responsibility, and
the development of operations throughout
the supply chain and value chain. This is through
strengthening from within the company both on the
management level and employee level. The management
level is done by restructuring the organi ation to create
check and balance system within the organi ation,
and by assigning a Sustainability Development
Committee to merge a sense of social and environmental
responsibility across all departments of the company.
The employee level is done by creating an organi ational
culture that promotes ethics, morality, and courage
in parallel with a caring spirit for the surrounding
environment and society, as well as promoting
knowledge of good corporate governance.
Furthermore, GGC is also a part of the international
sustainability effort, by announcing its intentions
through the Communication on Progress (COP) reporting
of the Global Compact ( GC) and by integrating
Sustainable Development Goals ( SDGs) into
various operations and CSR projects of the organi ation.
On behalf of the oard of Directors, GGC would like
to thank all stakeholders for the trust that has always
been the foundation of GGC’s stable growth throughout
all this time. All the support will be the essential
strength for GGC to go further on the road of Sustainability.
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MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR
าร ากกรร การ ั การ

นา เสกสรร อา มางกร
กรรมการ  ัดการ
(Mr. Sekxon Arttamangkura)
Managing Director

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

ในป 2561 บริ ัทฯ เผชิญกับค ามทาทายนานัปการ เชน
ภา ะเ ร ฐกิจซบเซา ภาพอากา ที่เปลี่ยนแปลง ร มถึง
มาตรการ ero Palm Oil ของ ภาพยุโรป งผลกระทบ
ตอราคาและผลผลิตปาลมซึ่งเปน ัตถุดิบ ลักของการผลิต
ไบโอดีเซล แตบริ ัทฯ มิไดยอทอ ยังคงมุงมั่นปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินธุรกิจในมิติเ ร ฐกิจ มิติ ังคม และมิติ
งิ่ แ ดลอมอยูเ มอ เพือ่ ใ บริ ทั ฯ และประเท ไทยเติบโตไป
พรอมกัน
บริ ทั ฯ ไดพัฒนาตนเองจากภายใน ด ยการใ ค ามรูพนักงาน
ในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี และ งเ ริมใ พนักงาน
มีคุณธรรมและค ามกลา ร มทั้งปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อเพิ่มค ามมั่นใจในระบบ อีกทั้งยังมีการจัดการ
งโซอุปทาน โดยมีการปรับโครง รางคณะกรรมการ Value
Chain anagement กอใ เกิดการดาเนินงานทีม่ ปี ระ ทิ ธิผล
และประ ทิ ธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ดานคุณภาพ ค ามปลอดภัย อาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอม
ตลอดจนการรัก าประ ิทธิภาพการดาเนินงานภายใตกรอบ
Safety Reliability ใ เขมแข็ง เพื่อเ ริม รางค ามมั่นใจ
ใ แกผูมี นไดเ ียทุกภาค น
นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังคานึงถึงการเ ริม รางค ามแข็งแกรง
ทางดานเ ร ฐกิจค บคูกับค ามรับผิดชอบตอ งั คม ไม าจะเปน
การดูแลคุณภาพชี ิตและการทางานของพนักงาน ดูแลชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของบริ ัทฯ และ ังคมโดยร ม พรอมกันนี้
บริ ทั ฯ ยังใ ใจ งิ่ แ ดลอมตลอด งโซอุปทาน ทัง้ การปรับปรุง
บรรจุภัณฑเพื่อลดการใชพลา ติก การปลอยกาซเรือนกระจก
จากกระบ นการผลิตและกิจกรรมตาง ๆ ของบริ ัทฯ ที่ลดลง
อยางตอเนือ่ งทุกป การลดปริมาณการฝงกลบของเ ยี ทีเ่ กิดจาก
กระบ นการผลิตจนเปน ูนย และการจัดกิจกรรมเชิญช น
ใ พนักงานมี นร มในการอนุรกั งิ่ แ ดลอม เชน โครงการ
ตนแบบพัฒนาชุมชนเกาะกก ผานโครงการปุ ย มักจาก
ขยะอินทรีย เปนตน
บริ ทั ฯ มุงมัน่ ทีจ่ ะเติบโตไป การเปนผู
ู
นาเคมีภณ
ั ฑเพือ่ งิ่ แ ดลอม
ผานการดาเนินธุรกิจด ยค ามรับผิดชอบตอ งั คมและ งิ่ แ ดลอม
พรอม รางคุณ
ุ คาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ ของบริ ทั ฯ ของประเท และของโลก
เพราะบริ ทั ฯ เชือ่ า การเติบโตบน ลักความยัง่ ยืน คือการ ง่ มอบ
คุณค่าที่ดีที่ ุด

In 2018, the company faced various challenges such
as economic decline, climate change, as well as the
European ero Palm Oil measure affecting the price
and production of palm, which is a feed for iodiesel
production. owever, the company is not discouraged
and continues to strive in always improving and
developing the business in the economic, social, and
environmental dimensions for the company to grow
with the economy of Thailand.
GGC improved from within, by informing employees
on good corporate governance and encouraging
morality and courage, as well as improving the
histleblower system to increase con dence in the
system. The supply chain is also adjusted the structure
of Value Chain anagement committees, resulting in
a more effective and ef cient operation. oreover,
there are also improvements in operations of uality,
occupational health, safety, and environment, along
with keeping performance under the Safety and
Reliability framework strong to create con dence in
all stakeholders.
Furthermore, GGC considers economical strengthening
alongside social responsibility, whether it be taking
care of uality of life, employee’s work, or communities
within the company’s responsible areas and the
overall society. The company also cares for the
environment throughout the supply chain system,
by improving packaging to decrease plastic usage, the
emission of greenhouse gas from production and
various activities of the company that continuously
decreases every year, decreasing the amount of land ll
from production processes to ero, and by organi ing
an activity encouraging employees to participate in
environmental conservation, such as the prototype
project of oh ok community development through
organic waste compost, etc.
GGC determine to grow and become a leader in green
chemical products through business operations that’s
socially and environmentally responsible, while also
creating sustainable value for our organi ation, the
nation, and the world. For GGC believes that growth
based on sustainability is delivering the highest
possible value.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT
การก กับ

ก การ ี่ ี

รรยาบรร

รก

เ าหมา การดาเนินงานร สัน
พนักงาน 80% มีความรความเ า จดานจรยธรรม
และการกากับดแลกิจการอย นเกณ ที่ดี น
n
o em lo ee ave oo no le e
an n er tan in o et ic an cor orate overnance
กากับดแลกิจการที่ดี ามมา ร านสากล C
แล แนว าง CG C
องสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่อง
ontin e a a oo cor orate overnance accor in to E
tan ar an G o e i eline o Sec ritie an E c an e
ommi ion

เ าหมา การดาเนินงานร

าว

เ ารวม ครงการแนวรวม ิบั ิ องภาคเอก น
นการ อ านการ ุ ร C C อยางตอเนื่อง
ontin o l artici ate in t e ollective ction
oalition ( ) ro ram a ain t corr tion o t e
rivate ector

บริ ัทฯ ตระ นักถึงการป ิบัติตามแน ทางการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ซึง่ เปนรากฐาน าคัญของการดาเนินงานของบริ ทั ฯ
ที่ช ยปองกันและลดจาน นค ามขัดแยงทางผลประโยชน
โดยมุ งมั่น รางประโยชน ูง ุดใ แกผู ถือ ุ น ตลอดจน
ผู มี นไดเ ียทุกกลุ ม นอกจากนี้ แน ทางการกากับดูแล
กิจการทีด่ ยี งั ช ยลดกิจกรรมทีอ่ าจกอใ เกิดค ามเ ยี่ ง และ
ลดค ามรุนแรงของผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ทั ฯ เชน ค ามเ ยี่ งทีผ่ ถืู อ นอาจไมเชื
ุ
อ่ มัน่ ในบริ ทั ฯ
รือค ามเ ี่ยงที่บริ ัทฯ อาจไมป ิบัติตามก ระเบียบและ
ขอกา นดของตลาด ลักทรัพยฯ เปนตน ดังนัน้ บริ ทั ฯ จึง
มีเจตนารมณทีจ่ ะเปนผูนาธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพือ่ งิ่ แ ดลอม
ทีม่ กี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
มีการบริ ารทีเ่ ปนเลิ และดาเนินธุรกิจด ยค ามรับผิดชอบ
อยางมีจรรยาบรรณ ( usiness Code of Conduct) เปนธรรม
โปรงใ และตร จ อบได โดยคานึงถึงผูมี นไดเ ีย และ
รางค ามเชื่อมั่นตอผู ถือ ุ นและนักลงทุน ซึ่งนาไป ู
การขับเคลื่อนเ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน

GGC recogni es compliance to the principles of
good corporate governance, which is foundationally
crucial to corporate operations that prevents and
reduces con ict of interests by striving to maximi e
bene ts of all shareholders and stakeholders. Good
corporate governance also decreases risks and the
severity of impacts that may arise from business
operations, such as risks of losing shareholders’
trust, of the company not complying to SET
regulations, etc. Therefore GGC intends to become
a leader of environmentally friendly chemicals
business with good corporate governance, great
management, and operate accordingly to the
business code of conduct, fairness, transparency,
and traceability with regards to stakeholders. It will
also create trust in shareholders and investors, all
of which will lead to a movement towards economic,
social, and environmental sustainability.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS CODE OF CONDUCT

G

C

การกากับ

G

ก การ ี่ ี

บริ ทั ฯ งเ ริมและพัฒนาแน ป บิ ตั ติ าม ลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ใ อดคลองกับมาตรฐาน ากล และองคการ
เพือ่ ค ามร มมือและพัฒนาทางเ ร ฐกิจ (The Organi ation
for Economic Co-Operation and Development:
OECD) ร มทั้งแน ป ิบัติของ านักงานคณะกรรมการ
กากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย โดยมุงเนนการกากับดูแล
จาน น 5 ม ด ลัก ประกอบด ย 1) การคานึง ิทธิของ
ผู ถื อ ุ น 2) การป ิ บั ติ ต อผู ถื อ ุ นอยางเทาเที ย มกั น
3) การใ ค าม าคั ญ กั บ บทบาทของผู มี นไดเ ี ย
) การเปดเผยขอมูลและค ามโปรงใ และ 5) ค ามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่ง
ห
ต

GGC supports and develops principles of good
corporate governance according to international
standards and The Organi ation for Economic
Co-operation and Development (OECD). Guidelines
of the Securities and Exchange Commission (SEC)
and Stock Exchange of Thailand (SET) are also
developed by focusing and directing upon 5 main
subjects: (1) Acknowledgment of shareholders’
rights, (2) E ual treatment of shareholders,
(3) Prioriti ing the roles of stakeholders, ( ) Disclosure
and transparency, and (5) Responsibilities of the
board, hich all of aligns with the 8 principles of
CG Code.

CG C

หลัก ิบั ิ อง CG C
ตระหนัก งบทบาทและ
ความรับ ิดชอบ น านะ
น องคกรที่สรางคุณคา
หกิจการอยางยั่งยืน
Recognize the role and
responsibilities as an
organizational leader
that creates
organizationas value

ก หนดวัต ุ ระสงค
เ าหมายหลัก องกิจการ
ที่เ น เพ่อความยั่งยืน
Define organizational
purpose and goal
for sustainability

2

1

เสรมสราง
คณะกรรมการ
ที่มี ระสิทธิ าพ
Reinforce quality
board members

4

3

7

5

8

6
สงเสรมนวัตกรรม
และการ ระกอบธุรกิจ
อยางมีความรับ ิดชอบ
Encourage innovation
and business operation
with integrity
and responsibility

สรรหาและพั นา
บรหารระดับสง
และการบรหารบุคลากร
Seek and develop
executives and
human resource
management

ดแล หมีระบบควบคุม าย น
และการบรหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
Oversee appropriate
internal control
systemization and
risk management

รัก าความนาเชื่อ ือ
ทางการเงน
และการเ ดเ ย อมล
Maintain financial
credibility and
transparency

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสื่อสารกับ  ือหุน
Support participation
and communication
with shareholders
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นอกจากนี้ บริ ัทฯ ไดนา ัฒนธรรมองคกรมาปรับใชค บคู
ไปกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแน ทาง
ในการดาเนินงาน ตลอดจนเครงครัดตอการป ิบัติ นาที่
ใ เปนไปตามก มายและขอกา นดที่เกี่ย ของ

Furthermore, GGC has adapted its culture according
to the principles of good corporate governance to
serve as operational guidelines, as well as strictly
carried out practices in compliance with related
laws and regulations.

C
G C
G
GGC C
วั นธรรมองคกร นการกากับดแลกิ การ ี่ดี
Brave
กลา

Environmental
Stewardship
รัก สิงแวดลอม

เกง

สามาร ติดตามรายละเอียด องคมือ
การกากับดแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ เพมเติ ม ด บ นเวบ ตบร ั ท
tt :
c lc com

Devotion

ore etail o t e Goo or orate
Governance an
ine Et ic
an oo can e o n on t e
com an e ite
tt :
c lc com

Competency

GGC’s
Culture

Open mind

ดี

ส จ

Discipline
มีวนัย

ซึ่งในป 2561 คณะกรรมการบริ ัทฯ ไดอนุมัติการปรับปรุง
โครง รางองคกรใ มีประ ิทธิภาพมากขึ้น โดยตระ นักถึง
การกา นดขอบเขต อานาจ นาที่ ค ามรับผิดชอบ และ
การถ งดุลอานาจระ างแตละ น ยงาน ร มทั้งกา นด
ใ มี ก ระบ นการตร จ อบภายในระ าง น ยงาน
(Check alance) ซึง่ งผลใ การดาเนินงานของบริ ทั ฯ
เปนไปด ยค ามชัดเจน รอบคอบ และโปรงใ ตลอดจน
ลดการทางานทีซ่ า้ ซอน เพือ่ ใ การบริ ารงานมีประ ทิ ธิภาพ
ยิ่งขึ้น ร มทั้ง งเ ริมใ ผูบริ ารและพนักงานป ิบัติงาน
ด ยค ามโปรงใ มีจริยธรรม และป ิบัติตามนโยบาย
การกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ยางเครงครั ด ค บคู ไปกั บ
การขอคาแนะนาและขอคิดเ น็ จากคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
ทั้ง คณะ ไดแก คณะกรรมการตร จ อบ คณะกรรมการ
รร าและกา นดคาตอบแทน คณะกรรมการบริ าร
ค ามเ ี่ ย ง และคณะกรรมการกากั บ ดู แ ลกิ จ การและ
การพั ฒ นาอยางยั่ ง ยื น ที่ ไ ดผานกระบ นการคั ด เลื อ ก
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

y 2018, the oard of Directors has approved
organi ational structure in order to increase ef ciency
by determining boundaries of authority, responsibility,
and power balance amongst each department.
They have also re uired an internal Check alance
system between departments which resulted in
GGC’s operation becoming clear, prudent, and
transparent. Redundant work were also decreased
to increase ef ciency. Executives and employees
were also encouraged to work transparently,
ethically, and strictly in compliance with good
corporate governance policies. Re-Orgaination was
opinions by four sub-committees, Audit Committe,
omination and Remuneration Committee, Risk
anagement Committee, and Corporate Governance
and Sustainble Development Development
Committee. The sub-commettee have been appointed
according to the process of good corperate
governance policies.
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ครงสรางองคกร
ครงสรางองคกร

คณ กรรมการบร ั
Board of Directors

คณ กรรมการ
บรหารความเสี่ ง
Risk Management
Committee

คณ กรรมการ
ก กับดแลกิ การแล
การพั นาอ าง ั่ง น
Corporate Governance &
Sustainable Development
Committee

คณ กรรมการสรรหา
แล ก หนดคา อบแ น
Nomination &
Remuneration
Committee

หนว งาน
รว สอบภา น
Internal Audit

กรรมการ  ัดการ
Managing Director
นวยงาน ่ าร ง กร

คณ กรรมการ
รว สอบ
Audit Committee

เ านการบร ั

สา งาน ิบั ิการ ี่เ นเลิ
Operational Excellence
นวยงาน า
า ีว นา ัย

นวยงาน
บั การ
Operations

เ

นวยงาน
น ยีเ ี ั
เ ่ งว
บร าร
Green

นวยงาน
ว วกรร
การ บ รง
รงการ

วา
งว

ัย

นวยงาน
า การ าย
ั ้ วั บ

นวยงานการเงน
การบั ี
Corporate

นวยงาน
รั ยากร น ย
งาน นับ นน
ง กร

นวยงาน
ก ย ง กร
Corporate

รงการ
NEW
GROWTH

Corporate

เ ลี่ยนแ ลงตังแตวันที่ มกราคม
E ective on an ar
หมายเหตุ ผังโครง รางองคกรของบริ ทั ฯ ขางตนไดรับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1 /2561 เมือ่ นั ที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีการเพิม่
ายงานป ิบัติการที่เปนเลิ และแบงแยก น ยงานบริ ารโลจิ ติก ออกจาก น ยงานตลาด การขายและจัดซื้อ ัตถุดิบ
The above organi ation structure was approved by The oard of Directors eeting o. 1 /2018 of October 1 , 2018. otably, the Operational
Excellence position was added in the Organi ation Structure and the Logistic anagement Division was separated from arketing,
Commercial and Supply Department.
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นอกจากนี้ บริ ัทฯ ไดทบท นและปรับปรุง
ของกรรมการบริ ทั ฯ ใ มีค าม ลาก ลายทัง้ ในดานทัก ะ
ประ บการณ ค าม ามารถ และคุณลัก ณะเฉพาะดาน
เพื่อใชเปนแน ทางในการ รร าและคัดเลือกกรรมการ
ใ อดคลองกับกลยุทธองคกร

oreover GG a revie e an im rove t e S ill
atri o com an irector to e more iver i ie in
ot ill e erience a ilitie an eci ic c aracteri tic
o to erve a a earc or talent recr itment i eline
t at ali n it GG
trate

องคณ กรรมการบร ั

Industry Skills

Technical Skills

Engineering
ว วกรรม

Economic
เ ร าสตร

International Business
ธุรกิจระหวาง ระเท

Energy
พลังงาน

Finance / Banking
การเงน การธนาคาร

Risk Management
การบรหารจัดการความเสี่ยง

Petroleum / Petrochemical
Product
โตรเลียม โตรเคมี

Fiscal
การคลัง

Politics
การเมือง การ กครอง

Accounting
บั ชี การสอบบั ชี

Corporate Social
Responsibility
ความรับ ิดชอบตอสังคม

54.54%

36.36%

63.63%

27.27%

54.54%

9.09%
9.09%

10personsาน 1persons
าน
า น
จ นวนคณะกรรมการบร ทั
mo nt o irector in om an
า น
อายุต่ กวา
le t an ear
า น
อายุ

9%
ear

64% 27%
าน
อายุ

ear

Internal Audit
การตรวจสอบ าย น

36.36%

Corporate Management
บรหารจัดการองคกร

100.00%

Human Resource
Management
บรหารทรัพยากรบุคคล

27.27%
Marketing
การตลาด

36.36%
Governance
การก กับดแลกิจการ

54.54%

27.27%
54.54%
36.36%

54.54%

Strategic Planning
การวางแ นกลยุทธ

100.00%

Agriculture / Natural /
Green Chemicals Product
เก ตร ทรัพยากรธรรมชาติ
เคมี ัณ เพ่อสิงแวดลอม

72.72%
Law
ก หมาย

27.27%
Natural and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอม

18.18%
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ในป 2561 บริ ทั ฯ นับ นุนใ คณะกรรมการบริ ทั ฯ และ
ผูบริ าร ตระ นักถึงบทบาท นาที่ในการบริ ารองคกร
อยางมีคุณคา พรอมทั้ง งเ ริมการพัฒนาค ามรู และ
เพิ่มเติม ักยภาพการป ิบัติ นาที่ตาม ลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ อี ยาง ม่าเ มอ ผานการอบรมของ มาคม งเ ริม
ถาบันกรรมการบริ ทั ไทย (Thai Institute Of Directors:
IOD) และโครงการ CG Talk

G

C

In 2018, GGC encourages the directors and executives
to recogni e the role of organi ation management to
manage with value, as well as continuously support
the improvement of knowledge and operational
ability according to the principles of good corporate
governance through training by the Thai Institute
of Directors: IOD and CG Talk.

G

C

หลักส รการอบรมเพ�่อพั นา ัก ภาพ
แล สงเสรมความรดานการกากับดแลกิ การ ี่ดี
บร ั ท สนั บ สนุ น ห ค ณะกรรมการบร ั ท และ  บ รหาร
เ ารวมอบรมกับสมาคมสงเสรมส าบันกรรมการบร ัท ทย
( ai n tit te
irector :
) เพ่อพั นา ักย าพ
และความรความสามาร ที่เ นพน านสาหรับการดาเนินธุรกิจ
องบร ทั และสอดคลองกับการ บิ ตั หิ นาที่ องคณะกรรมการ
บร ทั และคณะกรรมการเ พาะเร่อง โดย น
กรรมการบร ทั
ดเ า รวมอบรมหลักสตร vance
it ommittee ro ram
(
) หลักสตร irector ccre itation ro ram ( )
และหลักสตร Et ical ea er i ro ram (E ) ่งเ น
หลักสตรที่มุงเนนการพั นาบทบาทหนาที่ องกรรมการบร ัท
บนพน าน องการกากับดแลกิจการที่ดี
นอกจากนี บร ัท ดจัดอบรม หความรดานการดาเนินธุรกิจ
าย นบร ัท ( no le e ana ement: ) อยางตอเนื่อง
เพ่อเพมพนความรที่เกี่ยว องกับการดาเนินธุรกิจ และแลกเ ลี่ยน
ทัก ะและ ระสบการณระหวางกรรมการบร ัท โดย น
บร ัท ดจัดการอบรม จานวน ครัง โดยมีเนือหาดังนี
ครังที่
ครังที่
ครังที่

อตสาหกรรมตอเนื่องจากโครงการ บโอคอมเพลก
บทบาทคณะกรรมการบร ัท นการติดตามและ
ับเคลื่อนการบรหารความเสี่ยงองคกร
การลงทุนโครงการนครสวรรค บโอคอมเพลก

GG enco ra e t e irector an e ec tive to oin
t i trainin co r e it t e ai n tit te o irector
( ) to evelo ill no le e an com etenc
n amental to GG
ine an t at ali n it t e
role an re on i ilit o t e oar o irector an
committee n
irector o t e com an a
atten e t e vance
it ommittee ro ram (
)
irector ccre itation ro ram ( ) an t e Et ical
ea er i ro ram (E ) t e ro ram t at oc e
on evelo in t e role o com an irector on t e a i
o oo cor orate overnance
n a ition GG a contin o l or ani e a no le e
ana ement ( ) trainin ro ram to increa e t e
no le e o o to o erate ine e or irector
o t e com an to e c an e no o an e erience
e trainin ro ram a el time in
ir tl
n
Secon l e
an
ir l
nve

trial S cce ion rom iocom le ro ect
ole o t e oar o irector in onitorin
rivin r ani ational i ana ement an
tment in a orn a an iocom le
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C

หลักส ร

C

สงเสรม หคณะกรรมการและ บรหาร
ระดับสงเ า จ งคุณสมบัติ บทบาท
และความรั บ ิ ด ชอบหน า ที่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่อที่จะ
สามาร ทาหนาที่ นการติดตามดแล
ระบบการควบคุม าย น ดอยาง กตอง
และโ รง ส
Enco ra e t e oar o irector
an E ec tive to n er tan
t e ali ication role an
re on i ilitie o a itor o
a to e a le to correctl an
tran arentl monitor GG internal
control tem

านวน

หลักส ร

หลักส ร
ส ง เสรม ห ค ณะกรรมการเ  า จ ง
บทบาทและวธีการ ิบัติ องการเ น
คณะกรรมการตามหลัก องการกากับ
ดแลกิจการที่ดียิง น
Enco ra e t e oar o irector
to n er tan t eir role an
ractice accor in to t e rinci le
o oo cor orate overnance

าน

านวน

นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยัง งเ ริมแน คิดและพัฒนาค ามรู
ดานการกากับดูแลกิจการที่ดีใ กับพนักงานอยางตอเนื่อง
ผานการ อื่ ารดานการกากับดูแลกิจการ (CG Talk) ตลอดทัง้ ป

าน

สงเสรม หคณะกรรมการและ บรหาร
ระดับสง ิบัติหนาที่ นการบรหารงาน
นทิ ทางที่ กตอง มีจรยธรรมและ
โ รง ส
Enco ra e t e oar o irector
an E ec tive to er orm t eir
tie correctl et icall an
tran arentl

านวน

าน

Furthermore, GGC also continuously supports and
develops knowledge of good corporate governance
to employees through the CG Talk communication
all year round.

CG

ครงการ CG

บร ัท กาหนด หการสื่อสารดานการกากับดแลกิจการที่ดี
( G al ) เ นวาระ ระจา นการ ระชุม บรหารบร ัท โดย
เ ลี่ยเดือนละ ครัง เพ่อสื่อสาร อมลดานการกากับดแลกิจการ
ที่ดี หกับ บรหารและพนักงานทุกระดับ ดตระหนัก งความสาคั
และยด ือจรรยาบรรณธุรกิจเ นหลัก นการ ิบัติงานที่ดี
โดยเนนยา ง อควรระวัง นการ ระพ ติ ิดจรรยาบรรณธุรกิจ
หรอพ ติกรรม เหตุการณ ทีอ่ าจเ นความเสีย่ งตอการดาเนินงาน
รวมทั งหลี ก เลี่ ย งการกระทาที่ อ าจทา ห เ กิ ด ความเสี ย หาย
ตอบร ัท และการ มแสวงหา ล ระโยชนสวนตน ตลอดจน
การสงเสรม หพนักงานคานง งการ ิบัติงานดวยความ ื่อสัตย
และโ รง ส ทังนี หัว อ การสือ่ สารดังกลาว ระกอบดวย จรรยาบรรณ
ธุรกิจทีพ่ นักงานควร บิ ตั ิ การ ช อ มล าย นและการรัก า อ มล
อันเ นความลับ การจัดทาแบบรายงานความ ดั แยงทาง ล ระโยชน
ก เกณ การเ นวทยากร ายนอก ความเ นกลางทางการเมือง
โท องการ ระพ ติมิชอบ และอื่น ตามคมือการกากับดแล
กิจการที่ดี

GG re ire oo cor orate overnance comm nication
( G al ) to e a re lar a en a in t e com an
e ec tive meetin avera in once a mont i ro ram
aim to comm nicate in ormation on oo cor orate
overnance or e ec tive an em lo ee at all level
to reco ni e it im ortance an
ol
ine et ic
a o n ation to oo er ormance t em a i e on
t e reca tion o mi con ct
ine et ic or
e avior t at ma e a ri to t e o eration ic
incl e avoi in action t at ma ca e t e com an
ama e er onal ene it an
ortin em lo ee
in or in one tl an tran arentl e to ic o t i
comm nication incl e
ine et ic t at em lo ee
o l ollo com an ata an con i ential in ormation
re ortin on con lict o intere t re lation o ein an
e ternal acilitator ne tralit in olitical i e enaltie
o mi con ct etc accor in to t e an oo o oo
cor orate overnance
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ตัวอยางหัว อ G al เชน
E am le o G al o ic
แนว ิบัติที่ดี องพนักงาน
Goo ractice : Em lo ee o e o on ct
กระบวนการรับเร่องรองเรยน
i tle lo er
ร แบบ องการทุจรต
e o orr tion
การรายงานความ ัดแยงทาง ล ระโยชน
on lict o ntere t i clo re orm

นอกจากการพัฒนาแน ป ิบัติดานการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีแล บริ ัทฯ ไดมุงมั่น งเ ริมแน ทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainability Development
Committee) เพื่อกา นดนโยบาย กลยุทธ และแผนการ
ดาเนินงานดานการดาเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืนของกลุมบริ ทั ฯ
ใ เปนไปตามมาตรฐานดานค ามยั่งยืนระดับ ากล กากับ
ดูแลและ นับ นุนการป ิบัติงานของคณะทางานดานการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainbility Development Agents)
เพื่อใ การดาเนินกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนเกิดขึ้นทั่
ทั้งองคกร และ อดคลองเปนไปในทิ ทางเดีย กัน

น
บร ัท ดเ ยแพร อมล
ดานการกากับดแลกิจการที่ดี

านวน

ครัง

n
GG a
licl
i clo e
in ormation ca e
on Goo or orate
Governance

Aside from developing guidelines for good corporate
governance, GGC is committed to promoting
sustainable development guidelines by assigning
a Sustainability Development Committee to
determine the policies, strategies, and sustainable
business plan of the company group to be aligned
with international sustainability standards. It is also
assigned to direct and support the work of Sustainability
Development Agents so as the strategic operation
of sustainable development occurs corporate wide
and are all aligned in the same direction.

C

การ ัด ังคณ กรรมการกากับดแลการดาเนินงานดานการพั นาอ าง ั่ง น
แล คณ างานดานการพั นาอ าง ั่ง น
คณ กรรมการกากับดแลการดาเนินงานดานการพั นาอ าง
ั่ง น ระกอบดวย กรรมการ จัดการ ดารงตาแหนง ระธาน
กรรมการ และ จัดการ าย จานวนทังสิน ทาน โดยมีความ
รับ ิดชอบ ดังนี

e S taina ilit evelo ment ommittee com ri e
o a ana in irector a airman o t e ommittee
an e artment ana er in total o
eo le it t e
ollo in re on i ilitie :

กากั บ นโยบาย กลยุ ท ธ และ ั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานด า น
ความยั่งยืน องกลุมบร ัท หสอดคลองตามแนวมาตร าน
สากล
กากับดแล หบร ัท มีการจัดทาหรอ รับ รุงการดาเนินงาน
เพ่อ หบรรลุวัต ุ ระสงค
สนั บ สนุ น การ ิ บั ติ ง าน องคณะทางานการพั นา
อยางยั่งยืน เพ่อ หการดาเนินกลยุทธเกิด นทั่วทังองคกรและ
เ น นทิ ทางเดียวกัน
กากับ หมีการจัด ระชุมอยางนอย ละ ครัง พรอมสนับสนุน
หมีการจัดทารายงานสรุ ลการดาเนินงานเพ่อเ ยแพร
ตอสาธารณชน

irect olicie trate ie an rive o eration o
com an taina ilit accor in to international tan ar
S ervi in t e com an to mana e or im rove
o eration to ac ieve o ective
S ort t e S taina ilit evelo ment ent or
on com an i e trate im lementation an common
irection
irect meetin at lea t time a ear an a vocate
or o erational mmar re ort to i clo e to t e lic
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คณ างานดานการพั นาอ าง ั่ง น ระกอบดวย จัดการ
ายหนวยงานสื่อสารองคกรและเล านุการบร ัท ดารงตาแหนง
ระธานคณะทางาน และ จัดการสวน จานวนทังสิน ทาน
โดยมีความรับ ิดชอบ ดังนี

e S taina ilit evelo ment ent com ri e o
a or orate omm nication ana er om an Secretar
a o t e ent an ivi ion ana er in total o
eo le it t e ollo in re on i ilitie :

กาหนดกรอบการดาเนินงาน จัดทา หรอ รับ รุงแ นงาน
หสอดคลองกับกลยุทธองคกร และเ น ตามวัต ุ ระสงค
องการเ นบร ัท แกนนาธุรกิจ ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอม
หคา รก าและสนับสนุนบุคลากรที่เหมาะสม เพ่อพั นา
กล ก และ ับเคลื่อนการดาเนินงาน หสอดคลองกับแนวทางสากล
รายงานสรุ ลการดาเนินงานดานการพั นาอยางยั่งยืน
ตอคณะกรรมการกากับดแลการดาเนินงานดานการพั นาอยาง
ยั่งยืน
กาหนด หมีการ ระชุมอยางนอย ละ ครัง รวมทังจัดทา
รายงานสรุ ลการดาเนินงานเพ่อเ ยแพรตอสาธารณชน

Set t e rame or or im lementation o erate or
a t t e lan in accor ance it t e or ani ational
trate an r o e o t e com an a a lea er o
environmentall rien l c emical ine e
rovi e t e vali a vice an
ort or em lo ee
to trive an rive o eration accor in to international
i eline
e ort taina ilit o eration mmar to S taina ilit
evelo ment ommittee
irect meetin at lea t time a ear an a vocate
or o erational mmar re ort to are to t e lic

GGC G

C

คณ กรรมการกากับดแลการดาเนินงานดานการพั นาอ าง ั่ง น
กลุมบร ั กลบอลกรนเคมิคอล

ร ธานกรรมการ
นา เสกสรร อา มางกร
กรรมการ  ัดการ
airman o t e ommittee
r Se on rttaman ra
ana in irector
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กรรมการ
นา อภิ า ิ กุลล วณิ 
 ัดการ า หนว งานกล ุ ธองคกร
ommittee
r ic art llavani a a
ice re i ent or orate Strate

กรรมการ
กรรมการ
นางสาว ิรน รา ั วาล  ร า
นางสาววัลภา สภิสเ ่อน ันธ
 ัดการ า หนว งานเ ค น ล ี
 ัดการ า หนว งานการเงน
เคมีภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม แล บรหาร
แล การบั ี
ommittee
ommittee
i Sirintra atc a an reec a
i anla a So i a n ant
ice re i ent Green ec nolo
ice re i ent or orate inance
enter an o i tic ana ement
an cco ntin

กรรมการ
นางรั ิ า ัน วสุ
รัก าการ  ัดการ า
หนว งานการ ลาด
การ า แล การ ัด อวั ุดิบ
ommittee
r atti a an ava
ctin ice re i ent
ar etin ommercial an S l

กรรมการ
นา น ิร วานิ
 ัดการ า หนว งานว วกรรม
การ อมบารุง แล ครงการ
ommittee
r ana iri anit
ice re i ent En ineerin an
aintenance ro ect ana ement

กรรมการ
นางณรัง ี กั วกั กาเนิด
 ัดการ า หนว งาน รัพ ากรมนุ 
แล งานสนับสนุนองคกร
ommittee
r ar n i ai i ai mn r
ice re i ent man e o rce
an or orate S ort

กรรมการ
นา สา ัณห แ  อ
 ัดการ า หนว งาน ิบั ิการ
ommittee
r Sa an Sae e
ice re i ent eration

กรรมการ
นางคุณากร ว พ าล
 ดั การ า หนว งาน รว สอบภา น
ommittee
r
na orn itt a a ai arn
ice re i ent nternal it

เล านุการแล กรรมการ
นางอร มณี พ ธ อง
 ัดการ า หนว งานส่อสารองคกร
แล เล านุการบร ั
Secretar an ommittee
r ramanee tton
ice re i ent or orate air
an or orate Secretar
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รรยาบรร

วา

รง นการ าเนน รก

คณะกรรมการบริ ั ท ฯ ไดทบท นและปรั บ ปรุ ง ม
า า
า
ยา
ุ (Corporate
Governance usiness Code of Conduct andbook)
ตามขอเ นอของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อ งเ ริมใ กรรมการบริ ัทฯ
ผู บริ าร และพนักงานทุกระดับไดยึดถือเปนแน ทาง
ในการประพ ติ ป ิ บั ติ นาที่ ด ยค ามรั บ ผิ ด ชอบตอ
ผูมี นไดเ ียทุกภาค นอยางเทาเทียมกัน ภายใตกรอบ
จริยธรรม คุณธรรม และค ามซื่อ ัตย

GGC’s oard of Directors have reviewed and improved
the Corporate Governance and usiness Code of
Conduct andbooks according to the suggestions
of the Corporate Governance and Sustainability
Committee to encourage directors, executives, and
employees of all levels to uphold them as guidelines
in acting responsibly and e ually within the framework
of ethics, morality, and integrity to all stakeholders.

คมอการกากับดแลกิ การ ี่ดีแล รร าบรรณธุรกิ

น บา แล แนว างการ ิบั ิ
นการ อ าน ุ ร คอรรั ัน
nti orr tion olic
น บา การ องกันแล ราบ ราม
การ อกเงนแล อ านการสนับสนุน
างการเงนแกการกอการรา
nti one a n erin
an om atin t e inancial
erri m olic

ทั้งนี้ในป 2561 บริ ัทฯ ไดรับการรับรองการเปน มาชิก
อยางเปนทางการในโครงการแน ร มป บิ ตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
และไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ามัญผูถือ นุ
ตามแน ทาง มาคม งเ ริมผูลงทุนไทย มาคมจดทะเบียนไทย
และ านั ก งานคณะกรรมการกากั บ ลั ก ทรั พ ย และ
ตลาด ลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประจาป 2561 ด ยคะแนน
100 คะแนนเต็ม ร มถึงไดเขาร มโครงการ าร จการกากับดูแล
กิจการบริ ทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report:
CGR) เพื่อ รางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่มีค าม ุจริต
โปรงใ และ ามารถตร จ อบได พรอมทัง้ รางค ามนาเชือ่ ถือ
และค ามไ างใจใ แกผูมี นไดเ ียทุกภาค น

In 2018, GGC became an of cial member of Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC) and has scored a full 100 in
a uality assessment of the Annual General eeting
of Shareholders according to guidelines by the Thai
Investors Association, the Thai Registration Association,
and Securities and Exchange Commission (SEC).
GGC also participated in the Corporate Governance
Report (CGR) program to standardi e an honest,
transparent, veri able business, while also building
credibility and trust for all stakeholders.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS CODE OF CONDUCT

นอกเ นือจากแน ทางการปรับปรุงกรณีดังกลา บริ ัทฯ
ไดดาเนินการดานอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ รางกรอบการดาเนินธุรกิจ
ด ยค ามโปรงใ ใ แกพนักงานทุกระดับอยางตอเนือ่ งภายใต
การจัดกิจกรรม
มา
า
า
และการ งเ ริมใ พนักงานไดทาแบบประเมินค ามรู
ค ามเขาใจดานจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ทั ฯ
(Ethic Test) เพื่อยืนยันถึงค ามตระ นักรูดานจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน ตลอดจนการเขาร ม
กิจกรรม นั ตอตานคอรรัปชัน ากล (ประเท ไทย) เพือ่ แ ดงถึง
เจตนารมณทีม่ งมั
ุ น่ ในการตอตานการทุจริตเปนประจาทุกป

Aside from these improved guidelines, GGC continues
to carry out procedures in other areas to implement
a transparent business framework for employees
of all levels; whether through the 2018 Staff
eeting activity, encouraging employees to take
an Ethic Test con rming their ethic conscience, and
participating in the International Anti-Corruption
Day (Thailand) to express the strong will against
corruption on a yearly basis.

กิ กรรมกรรมการพบ พนักงาน ร า

บร ทั ดจดั กิ กรรม กรรมการพบ พนักงาน ร า
เ นครังแรก เพ่อเสรมสรางความเ า จทีด่ เี กีย่ วกับการ บิ ตั ติ าม
จรรยาบรรณธุรกิจ องบร ทั รวม งการคานง ง ม สี ว น ดเสีย
ทุก าคสวน ควบค กับการ หความรและสรางความเชื่อมั่น
ตอระบบการรับเร่องรองเรยน ( i tle lo er S tem) ง่ อื เ น
หน่ง นแนวทางการพั นาและ รับ รุงกระบวนการกากับดแล
กิจการที่ดี หมี ระสิทธิ าพมาก น ตามกลยุทธการเพมพน
ความโ รง ส ( ncrea in ran arenc ) ทังนี กิจกรรมดังกลาว
ยังมีสวนชวย นการลดชองวางระหวางกรรมการบร ัท และ
พนักงานทุกระดับ โดยเ ดโอกาส หพนักงานสามาร แสดง
ความคิดเหน สอบ าม อ สงสัย และ อคาแนะนาจากคณะกรรมการ
บร ทั ดอยางเตมที่

GG a or ani e t e
irector on o r activit
or t e ir t time to il a oo n er tan in on
com liance it GG
ine et ic ile ta in into
acco nt all ta e ol er a ell a to il no le e
an tr t in t e i tle lo er S tem e tem i
con i ere a art o t e oo cor orate overnance
i eline t at can im rove cor orate overnance roce
e ectivit accor in to t e ncrea in ran arenc
Strate
rt ermore t e activit al o contri te to
ecrea e t e a et een oar o irector an
em lo ee allo in em lo ee to voice t eir o inion
in ire an a or a vice rom t e irector it o t
e itation
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แบบ ร เมินความร ความเ า ดาน ร ธรรม แล รร าบรรณธุรกิ
บร ัท กาหนด ห บรหารและพนักงานทุกระดับทา แบบ ร เมิน
ความร ความเ า ดาน ร ธรรม แล รร าบรรณธุรกิ
องบร ทั ทีจ่ ดั ทา นเ นครังแรก เพ่อวัดระดับความร ความเ า จ
ดานการ ิบัติงานตามแนวทางการกากับดแลกิจการที่ดี และ
ยังเ นการสงเสรมวั นธรรม ดี หเกิด นทั่วทังองคกร ่ง
จาก ลการทาแบบสอบ าม น
พบวา พนักงานสวน ห  อง
บร ทั มีความร ความเ า จดานจรยธรรม และการกากับดแล
กิจการอย นเกณ ที่ดี คิดเ นรอยละ
จากพนักงาน
ตอบแบบ ระเมิน จานวน
คน
ทังนี บร ัท ดวางแ นที่จะพั นาความร ความเ า จดาน
ความ ดั แยงทาง ล ระโยชน ( on lict o ntere t) การเสรมสราง
ความรดานการตรวจสอบ าย น และการ ลักดันวั นธรรม
องคกร หครอบคลุมทุกหนวยงาน เพ่อยกระดับ ลการ ระเมิน
หดียิง น น ตอ

GG re ire all level o it mana er an em lo ee
to o t e Et ic e t e te t a el to rate t e no le e
an n er tan in o t e oo cor orate overnance
i eline
ic al o n rt re a Goo com an i e
c lt re e lt o t e
te t reveale t at t e ma orit
o GG em lo ee ave a relativel oo n er tan in
o et ic an oo cor orate overnance ma orit ein
o t e total
te t ta er
GG lan on evelo in no le e an n er tan in
o on lict o ntere t tren t enin internal no le e
an e an in GG c lt re to cover all e artment
to ee on elevatin te t re lt it eac comin ear

ร เดน ส่ี อบ าม นแบบ ร เมินความรความเ า ดาน ร ธรรมแล รร าบรรณธุรกิ
จรรยาบรรณธุรกิจ
ine o e
o on ct

ความยั่งยืน
S taina ilit

การเ ดเ ยและ การตอตานการทุจรต
และการคอรรั ชัน
ความโ รง ส
nti ra
i clo re
orr tion
ran arenc

การ องกัน
rotection

การรับเร่องรองเรยน
i tle lo er

C

กิ กรรม วัน อ านคอรรั ันสากล ร เ
บร ทั ดเ า รวมกิจกรรมวันตอตานคอรรั ชันสากล ( ระเท ทย)
กับกลุม G าย ตแนวคิด
คน ม น อ
การ ุ ร ที่จัด นโดยสานักงานคณะกรรมการ องกันและ
ราบ รามการทุจรตแหงชาติ ( ช ) โดยบร ทั มุง หวัง ห บ รหาร
และพนักงานทุกระดับตระหนักร งความเสี่ยง และ ลกระทบ
ที่อาจเกิด นจากการทุจรตและ ระพ ติมิชอบ ตลอดจนนอมนา
แนวทาง รัช าเ ร กิจพอเพยงมา รับ ช หการ ิบัติงาน
มี ระสิทธิ าพมาก น
ตัวแทน องบร ัท และตัวแทนกลุม G
ดเ ารวมกิจกรรม วันตอตานคอรรั ชันสากล ( ระเท ทย)
เมื่อวันที่ ธันวาคม
e re entative o GG an G Gro artici atin
in t e nti orr tion a ctivit ( ailan )
on t ecem er

GG artici ate in t e nti orr tion a ctivit
( ailan ) it G Gro n er t e rinci le o ero
olerance: ai eo le o on er olerate orr tion
ic i el at t e ice o ational nti orr tion
ommi ion ( ) GG aim to ave e ec tive an
em lo ee o all level ac no le e t e ri an
con e ence t at ma come it corr tion an
mi con ction ile al o a l in t e S icient Econom
ilo o to t e or lace or even reater e icienc
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นอกจากนี้ บริ ทั ฯ

าห

ย าย า เ
เย
เพื่อยกระดับการดาเนินงาน
ของบริ ทั ฯ ใ อดคลองกับแน ทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย โดยใ ค าม าคัญ
ตอการรับฟงและรับเรื่องรองเรียนจากบุคคลภายในและ
ภายนอกองคกร ซึ่งในป 2561 บริ ัทฯ ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการรับเรือ่ งรองเรียนที่ าคัญ ลายดาน ไดแก
การกา นดผูรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียนใ ชัดเจน
การปรับปรุงกระบ นการและการจาแนกเรื่องรองเรียน
ใ อดคลองกับกลุมผูมี นไดเ ยี และการปรับปรุงชองทาง
การรับเรื่องและการคุมครองผูรองเรียน เปนตน

In addition, GGC has established the histleblower
Policy to elevate operations in accordance with
the good corporate governance principles of the
Stock Exchange of Thailand by placing importance
in listening and receiving complaints from employees
and external individuals. In 2018, GGC has developed
and improved several aspects of its histleblower
Policy, including clearly determining people responsible
for handling complaints, improving the process and
classi cation of complaints according to stakeholders,
and improving channels for receiving complaints and
the protection system for complainants, etc.

กร บวนการรับเร่องรองเร น องบร ั
พบเหนการกระทาที่ ัดตอ
จรรยาบรรณธุรกิจ องบร ัท
หรอการ ระพ ติที่มิชอบดวยก หมาย
itne in net ical ine
e avior or ille al mi con ction

บร ัท ลงทะเบียนรับเร่องรองเรยน
และสงมอบเร่องรองเรยน
หหนวยงานที่เกี่ยว องพจารณา
e com an re i ter t e com laint an
mit to a t oritie in c ar e or roce in

รองเรยน านชองทางการรับเร่องรองเรยน
ilin a com laint t ro
e i nate
receivin c annel

รองเรยนสามาร แจงเร่องรองเรยน
อบุคคล ี่เ ่อ มาก ี่สุด หรอแจง าน
อง างรับเร่องรองเร น องบร ัท
om lainant ma ile com laint to
t e in ivi al t e mo t tr t or
t ro t e com an e i nate
receivin c annel

คุมครอง และ ก ด อมล อง รองเรยน
และแจง ลการพจารณาตอ รองเรยน
om lainant rivac rotecte an
i entit conceale roce in re lt
ret rne to com lainant
แ กร บบการรั บ เร่อ งร อ งเร น ออกจาก
กระบวนการ บิ ตั งิ านดานอืน่ เพ่อความเ นอิสระ
และสะดวกตอการรัก าความ ลอด ยั อง อ มล
Se arate et een i tle lo er roce
an ot er o erational roce e or
in e en ence an convenience o
con i ential in ormation

หมายเหตุ จากกระบ นการรับเรื่องรองเรียนตามแผนภาพขางตน เลขานุการบริ ัทฯ รือผูจัดการฝาย น ยงานตร จ อบภายในจะเปนผูรับเรื่องรองเรียน
ากเรือ่ งรองเรียนทีไ่ ดรับมามีค ามเกีย่ ของกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ขอบังคับการทางาน ค ามปลอดภัย รืออาชี อนามัย การลงทุน การบริการลูกคา
การประชา ัมพันธ รือเรื่องที่เกี่ย ของกับ ังคม ชุมชนและ ิทธิมนุ ยชน เลขานุการบริ ัทฯ จะ งมอบขอรองเรียนดังกลา ตอ น ยงานที่เกี่ย ของ
ดาเนินการพิจารณาตอไป
: From the histleblower Process as described above, the company Secretary or the anager of the Internal Audit Department
will be responsible for receiving feedback and complaints. In the case that complaints and feedback are relevant to corporate
governance, code of conduct, occupational health and safety and well-being, investment, customer services, public relations
or issues related to communities and human rights, the secretary will deliver these complaints to relevant departments for
further consideration and investigation.
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GGC C

C

อง างรับเร่องรองเร น องบร ั

อีเมล
GG oice

c lc com

ร ัพ 
โทร ัพทโดยตรง
งหนวยงานกากับองคกร
และเล านุการบร ัท
โทร ( )
ตอ
หรอ
irect call to or orate
Governance an
om an Secretar
()
et
or

ร ณี 
สง งเล านุการบร ัท
หรอ จัดการ าย
หนวยงานตรวจสอบ าย น
เล ที่
นยเอนเนอรยี่
คอมเพลก อาคารเอ
ชัน นนว าวดีรังสิต
แ วงจตุจักร เ ตจตุจักร
กรุงเทพ
Sen to com an Secretar
or nternal nve ti ation
e artment ana er
Ener om le
enter il in
t loor
i ava i
an
at c a
et at c a
an o

เวบ



เวบ ตบร ัท หัว อ
การกากับดแลกิจการที่ดี
และ นโยบายรับเร่องรองเรยน
tt :
c lc com
t c
i tle lo er olic
GG
e ite n er
ect Goo or orate
Governance an
i tle lo in olic
tt :
c lc com
en c
i tle lo er olic

C

ร เภ การรับเร่องรองเร น
บร ัท ดจาแนก อบเ ตการรับเร่องรองเรยนออกเ น ระเ ท
ดแก เร่องรองเรยนดานการกากับดแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเร่องรองเรยนทีเ่ กีย่ ว อ งกับ ม สี ว น ดเสีย โดย น
บร ัท ดรับเร่องรองเรยนจานวน เร่อง ทังนี ที่มีความ ระสงค
จะแจง อรองเรยน สามาร เลือก ระเ ท อรองเรยน ดที่เวบ ต
tt :
c lc com t c
i tle lo er olic

GG a cate ori e com laint t e into cate orie :
( ) com laint concernin oo cor orate overnance
( ) com laint concernin ta e ol er in
GG a receive com laint er on ilin a com laint
ma c oo e t e cate or o com laint at
tt :
c lc com enc
i tle lo er olic
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ร เภ เร่องรองเร น
เร่องรองเรยนดานการกากับดแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
Goo or orate Governance an
ine Et ic om laint
เร่องการทุจรตและคอรรั ชัน
i con ct an orr tion
เร่องความ ัดแยงทาง ล ระโยชนและการรัก า อมลอันเ นความลับ
on lict o ntere t an on i ential n ormation
เร่องการ ิบัติตามก หมายที่เ นเกณ บังคับ หรอการ ิบัติตามก หมายที่เกี่ยว อง
i in
e al e lation an elate a
เร่องรองเรยนเกี่ยวกับ มีสวน ดเสีย
Sta e ol er om laint
เร่องเกี่ยวกับ อบังคับการทางานหรอระเบียบ องบร ัท
or e lation or om an a
เร่องเกี่ยวกับคุณ าพ ความ ลอด ัย อาชีวอนามัยและสิงแวดลอม
alit Sa et cc ational or Environmental ealt
เร่องเกี่ยวกับนักลงทุน
nve tor
เร่องเกี่ยวกับ ลิต ัณ บรการ หรอการสนับสนุนลกคาและการทาธุรกรรม
ro ct Service
tomer S ort or ran action
เร่องเกี่ยวกับการ ระชาสัมพันธหรอ าพลัก ณองคกร
lic elation or om an ma e
เร่องเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิทธิมนุ ยชน หรอแรงงานสัมพันธ
Societ omm nit
man i t or a or elation

านวนเร่องรองเร น ี่ ดรับแ ง าน อง าง องบร ั

ระเ ท องเร่องรองเรยน
บุคคล ายนอก

บุคคล าย น

External Reporter Internal Reporter

มเ ดเ ยตัวตน
Anonymous

i tle lo er

บุคคล ายนอก

บุคคล าย น

External Reporter Internal Reporter

มเ ดเ ยตัวตน
Anonymous

จานวนเร่องทีร่ บั เ นเร่องรองเรยนและอยระหวางการดาเนินการสอบ อ เทจจรงเพ่อรวบรวมหลัก าน
m er o acce te ca e a ter con i erin evi ence itne
จานวนเร่องทีพ
่ บการกระทา ดิ
m er o ron oin ca e
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ทังนี มี อมลสรุ การตรวจสอบเร่องรองเรยน ดังนี
พบการกระทา ิด เร่อง โดยเ นเร่องที่เกิดจากการ
กระทาอันมิชอบโดยการสมรรว มคิดกัน ( oll ion) ระหวาง
คคาบางรายกับพนักงาน นหนวยงานที่เกี่ยว อง อง
บร ัท โดยการกระทาดังกลาว มีพนักงานระดับบรหาร
ด ชอานาจแทรกแ ง โดยมีการจง จ ม ิบัติตาม ันตอน
ิบัติงาน ( verin in ontrol) เพ่อ หการ ิบติงาน
มเ น ตามหลักเกณ ควบคุม าย น องบร ัท ที่
กาหนด ว และบร ัท ดรับความเสียหายมลคาเ นสาระ
สาคั โดยรายละเอียด ราก นยอหนาพเ ที่กลาว ง
เหตุการณนีโดยเ พาะ
เร่องรองเรยนจานวน เร่อง อยระหวางการดาเนินการ
สอบ อเทจจรงเพ่อรวบรวมพยานหลัก าน

นอกเ นือจากการพัฒนาและปรับปรุงกระบ นการขางตนแล
บริ ทั ฯ ไดประยุกตนากรอบแน คิด และทิ ทางการบริ ารงาน
ตามแน ทางของ GRC (Governance, Risk and Compliance)
มาใชเปนกลยุทธ า รับการดาเนินงานในป 2562 เพือ่ ราง
ค ามเชือ่ มัน่ ในการบริ ารงานตอ าธารณชนและผูทีเ่ กีย่ ของ

o ever t ere are re lt o t e inve ti ation a
ollo :
e om an o n mi con ct ic ca e
coll ion act et een ome artner an
GG em lo ee
c action t e e ec tive
level ave e erci e t eir o er to intervene it
t e intention o overri in control in or er to en re
t at t e o eration oe not com l it t ere
internal control an t e com an a receive
i ni icant ama e ic a ear in t e ecial
ara ra t at i c e t i artic lar event
o ron oin ca e i in t e roce o
con ctin t e inve ti ation to at er evi ence

Aside from developing and improving of
aforementioned, GGC has also adapted the
frameworks and guidelines of GRC (Governance,
Risk, Compliance) as a strategy for 201 to build
con dence in management involving stakeholders
and the public.

G C
กรอบแนวคิด แล การบรณาการ ามแนว าง อง G C
กรอบแนวคิดและการบรหารงาน กกาหนดโดยคณะกรรมการ
และคณะทางาน G
าย ตการยด ือหลักคุณธรรมและ
ความ ื่อสัตย ( nte rit ) ่งเ นการ ลักดัน หบร ัท บรณาการ
ความสัมพันธ องการบรหารทรัพยากรมนุ ย ( eo le)
กระบวนการดาเนินงาน ( roce ) และเทคโนโลยี ( ec nolo )
เ า วดว ยกันอยางเ นระบบ เพ่อ ชเ นเคร่องมือสาหรับ บั เคลือ่ น
การดาเนินงาน องบร ัท หเ น นทิ ทางเดียวกัน และ
ชวยลดความ ับ อนและความ มสม่าเสมอ องการดาเนินงาน
ตลอดจนส ง เสริ ม ห  บ ริ ห าร ิ บั ติ ต นเ นตั ว อย า งที่ ดี
น การสรางวั นธรรม G C เพ่อ หพนักงาน ด ิบัติตาม

rame or an i eline are etermine
oar o
irector an G
or in Gro n er moral rinci le
an inte rit t at
e GG to tematicall inte rate
relation i
et een t e eo le roce an
ec nolo
i i to e e a a tool or rivin
com an o eration into t e ame irection an or
ecrea in o erational com lication an incon i tenc
ile al o enco ra in mana er to act a role mo el
or em lo ee in il in a G c lt re
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R

ระบบ โครงสรางการบรหารงาน
การกาหนดนโยบาย การ ลักดัน
วั นธรรมองคกร กระบวนการ
บิ ตั งิ านที่ กกาหนดมาเพื่ อ ช
บริ ห ารและกากับดแลองคกร โดย
คณะกรรมการบร ัท ตอเนื่อง ง
บรหาร เพ่อความโ รง ส นการ
บรหารงานและตรวจสอบ ด เชน
การ ิบัติตามหลักการกากับดแล
กิจการทีด่ ตี ามมาตร านสากล หรอ
E
e inin olicie rivin com an
c lt re eterminin o erational
tem or mana in an
ervi in t e or ani ation
t e oar o irector o on to
E ec tive or tran arenc an
varia ilit in mana ement i e
o eratin to oo cor orate
overnance accor in to
international tan ar or E

วธีการจัดการระบบ
การบรหารความ ม แ น น อนหรอ
ความเสี่ ย ง เพ่อ ลดโอกาสและ
ลกระทบจากการดาเนิ น งาน
ที่ มพง ระสงค เชน การบรหารงาน
ตามกรอบการบรหารความเสี่ยง
S E
ana in ncertaint or ri
mana ement to ecrea e
o ort nit an ama e o
n e ire or i e mana in
accor in to t e rame or or
ri mana ement
S E

นอกจากนี้ บริ ัทฯ ได างแผนที่จะ รางกระบ นการและ
ค าม ัมพันธระ างการตร จ อบภายในและการบริ าร
ค ามเ ยี่ งใ มีประ ทิ ธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใชกรอบการบริ าร
เปนเครื่องมือปองกัน
ค ามเ ี่ยง ค บคู ไปกับกรอบแน คิด GRC เพื่อใ การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ทั ฯ กา ทันตอ ถานการณทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ของโลกยุคปจจุบนั โดยมีบทบาท นาทีแ่ ละค ามรับผิดชอบ
ดังนี้

C
ก ระเบียบ อบังคับ
การ ิบัติตามก ระเบียบ อบังคับ
และก หมายอื่นที่เกี่ยว อง ตลอดจน
การ ิ บั ติ ต ามนโยบายด า น
สารสนเท และความ ลอด ัย อง
องคกรอยาง กตองและมีมาตร าน
ctin accor in to r le
re lation an ot er relate
la a ell a com liance to
in ormation olic an com an
a et correctl an accor in
to tan ar

Furthermore, GGC has planned to create a system
and connection between Internal Investigation and
Risk anagement to become even more effective
by using the managing framework The Three Lines
of Defense as a tool against risk, along with the
GRC framework to enable GGC’s business to keep
up with current global situations by assuming the
roles and responsibilities as followed:
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C
C
3
ระบุและ ระเมินความเสี่ยง
ที่สาคั ที่อาจสง ลกระทบ
ตอความเสี่ยงที่ยอมรับ ด
enti an a e
im ortant ri t at ma
a ect er ormance an
t at e cee acce ta le
ri level

จั ด การความเสี่ ย งร ว มกั บ
หน ว ยงานชั นแรก โดย ช
เคร่อ งมื อ ที่ เ หมาะสมเพ่อ
ควบคุมความเสี่ยงที่เ ชิ
( n erent i ) ห เ น
ความเสี่ ย งที่ ห ลงเหลื อ อย
( e i al i ) นระดับที่
ยอมรับ ด
ana e ri
it ir t
level a encie
in
a ro riate tool to control
n erent i an tran orm
to e i al i
it in
acce ta le level

ระเมินความเพยงพอ อง
มาตรการควบคุ ม ต า ง
าย ตการกากับดแล อง
ตรวจสอบ ายนอก
e t e a e ac o
vario control mea re
it in t e ervi ion o
e ternal a itor
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เห ุการณวั ุดิบคงคลัง าดหา
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การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ั ท ฯ มี ิ น คา ลั ก คื อ
เมทิลเอ เทอร ( E ethyl Ester) และแฟตตีแ้ อลกอ อล
(FA Fatty Alcohols) โดยมี ัตถุดิบ ลักที่นามาใช
ในกระบ นการผลิ ต คื อ น้ า มั น ปาลมกึ่ ง บริ ุ ท ธิ
(RPO Re ned Palm Oil) และน้ามันเมล็ดในปาลม
บริ ุทธิ (R DP O-Re ned leached Deodori ed
Palm ernel Oil) ซึง่ การจัด า ตั ถุดบิ ทาได 3 แน ทาง
คือ 1) จัดซือ้ น้ามันทีก่ ลัน่ แล ไดแก RPO และ R DP O
แล ปอนเขา ูโรงงานของบริ ัทฯ 2) จัดซื้อน้ามันดิบ
ไดแก น้ามันปาลมดิบ (CPO Crude Palm Oil) และ
น้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (CP O Crude Plam ernel Oil)
ปอนเขาโรงกลัน่ เพือ่ ทาการกลัน่ เปน RPO รือ R DP O
และ งเขา โรงงานของบริ
ู
ทั ฯ และ 3) จัดซือ้ เมล็ดในปาลม
( ernel ut) เพือ่ ไป กัดเปน CP O และนา CP O
ไปกลั่นเปน R DP O เพื่อเขา ูโรงงานของบริ ัทฯ
ซึง่ การเก็บรัก า ตั ถุดบิ ดังกลา ไ ในคลัง นิ คาในปริมาณ
ที่เ มาะ มและเพียงพอตอการผลิต ินคาของบริ ัทฯ
เปนปจจัย าคัญที่ทาใ การประกอบธุรกิจของบริ ัทฯ
ดาเนินการไปไดอยางตอเนื่อง จากรูปแบบและ ิธีการ
จัด าดังกลา ทาใ บริ ัทฯ มีค ามจาเปนตองเก็บ
ั ต ถุ ดิ บ บาง นไ กั บ คู คา ซึ่ ง เปน นที่ บ ริ ั ท ฯ
พบเ ตุการณ ัตถุดิบคงคลังขาด าย เนื่องจากปริมาณ
ตั ถุดบิ คงคลังในระบบ งู ก าปริมาณทีม่ อี ยูจริงใน ถานที่
จัดเก็บ

In view of the Company usiness, the main
products are ethyl Ester ( E) and Fatty Alcohol
(FA), which are derived from the following raw
materials: Re ned Palm Oil (RPO) and Re ned
leached Deodori ed Palm ernel Oil (R DP O).
The raw materials can be procured by 3 methods:
1) procures the re ned oil, i.e. RPO and R DP O
to feed in to the production process of the
Company 2) procures Crude Oil, i.e. Crude Palm
Oil (CPO) and Crude Palm ernel Oil (CP O)
and delivers to the re neries that the Company
engages in order to purify them prior to feed
in to the production process of the Company
and 3) procures ernel uts ( ) and delivers
to the Extractors/Re ners that the Company
engages in order to undergo the extraction and
re ning processes before being transferred to
the production process of the Company. The
optimum raw material inventory level that
ensures the business continuity is one of the
key issues of the Company business. ith the
aforementioned procurement methods, the
Company partly keeps certain raw materials
store at the suppliers’ facilities, in which the
Company found the inventory shortfall. This is
a conse uence of the fact that the level of
inventory in the procurement system is higher
than the actual level of inventory in the storage
facilities.

The ndings of the signi cant inventory shortfall
is a conse uence of the oard of Directors’
effort in expediting the management to give
priority to manage the inventory ef ciently. In
addition, the Audit Committee had reported to
the oard of Directors the red- ag ndings from
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การตร จพบปญ าดั ง กลา เปนผลมาจากการที่
คณะกรรมการบริ ทั ฯ มีนโยบายใ ฝายจัดการค บคุม
ปริมาณ ตั ถุดบิ คงคลังใ อยูในระดับทีเ่ มาะ มเพียงพอ
ตอการผลิตและการจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการ
ตร จ อบไดรายงานถึงขอบงชีถ้ งึ ปญ าในปริมาณ ตั ถุดบิ
คงคลังในระบบ งู อยางมีนยั าคัญคณะกรรมการบริ ทั ฯ
ตลอดจนคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งคณะตางๆ ไดตระ นักถึง
ปญ าทีเ่ กิดขึน้ และใ ค าม าคัญ าเปนเรือ่ งทีจ่ ะตอง
ดาเนินการอยางเรงด น ตรงไปตรงมา และโปรงใ โดย
ไดป บิ ตั ิ นาทีต่ ามบทบาท นาทีค่ ามรับผิดชอบภายใต
ลักการ Fiduciary Duties ด ยค ามซื่อ ัตย ุจริต
รอบคอบระมัดระ งั ป บิ ตั ติ ามก มายและเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอร มถึงครบถ นถูกตอง
โดยคณะกรรมการบริ ทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะทางานเฉพาะกิจ
ไดแก คณะทางานตร จ อบขอเท็จจริงและคณะกรรมการ
อบ นทาง ินัยที่เปนอิ ระ ซึ่งประกอบด ย มาชิก
จากคณะกรรมการบริ ทั ฯ และผูบริ าร เพือ่ ตร จ อบ
ขอมู ล เชิ ง ลึ ก และกา นดแน ทางการดาเนิ น การ
เพื่อรับมือกับเ ตุการณที่เกิดขึ้นเปนกรณีเรงด น
ทั้งนี้ คณะทางานเฉพาะกิจดังกลา ไดป ิบัติงาน
ตามอานาจและ นาที่ที่ไดรับมอบ มาย ซึ่งร มถึงการ
ตร จ อบและแ ง าขอเท็จจริง ร บร มขอมูล ลักฐาน
ที่เกี่ย ของกับกระบ นการ างแผนจัดซื้อ การบันทึก
ขอมูล ตั ถุดบิ และ นิ คาคงคลัง และการชาระเงิน ร มทัง้
ได าจางที่ปรึก าก มาย เพื่อ นับ นุนการป ิบัติ
นาทีด่ ย ซึง่ ไดขอ รุป าเ ตุการณดังกลา มีทมี่ าจาก
การกระทาอันมิชอบโดยการ มรูร มคิดกัน (Collusion)
ระ างคูคาบางรายกับพนักงานใน น ยงานทีเ่ กีย่ ของ
ของบริ ัทฯ ร มไปถึงการที่พนักงานในระดับบริ าร
ใน น ยงานทีเ่ กีย่ ของใชอานาจแทรกแซง (Overriding
Control) เพื่อใ การป ิบัติงาน
ไมเปนไปตาม ลักเกณฑค บคุมภายในของบริ ัทฯ
ที่กา นดไ โดยประเมินคาค ามเ ีย ายเบื้องตน
ในขณะนั้น ายูใน งเงินประมาณ 2,100 ลานบาท

the audit report on the inventory issue. The
oard of Directors, as well as the Sub-Committees,
are fully aware of the issue and has given its
priority in addressing the issue on an urgent
basis in a straightforward and transparent manner.
They performed the duties under the principle
of Fiduciary Duties with integrity and prudence
and disclosed suf cient and precise information.
The oard of Directors has appointed two
independent ad hoc sub-committees, that are,
the Fact-Finding Taskforce and the Disciplinary
Investigation Panel, each comprising of members
of the oard of Directors and managements, to
conduct an in-depth investigation and put in
place a guideline to deal with the issue on an
urgent basis.
In this regard, the ad hoc sub-committees have
performed their duties under the responsibilities
as they have been delegated, as well as
conducted the investigation, nding facts,
collected evidence relevant to the raw material
procurement process, raw material receiving
and recording process, and the payment process,
including engaging Legal Advisor to support their
duties. The results of the investigation reveal
that the issue was caused by an unlawful act
of collusion among certain suppliers and some
employees in the relevant function of the
Company. In addition, there has been an
overriding control by certain employees in
executive positions in the relevant function
causing the performance of works to not comply
with the de ned internal control of the Company.
At the initial stage, the Company had estimated
the damages to approximately T 2,100 million.

hile the internal control system in the raw
material procurement and the inventory
management has been suf ciently and ef ciently
designed in accordance with the general standards
of internal control system, the cause of the
issue is a result of an act of certain employees
who failed to comply with the operating
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แม าระบบค บคุ ม ภายในของบริ ั ท ฯ เกี่ ย กั บ
กระบ นการจัด า ัตถุดิบและการบริ าร ินคาคงคลัง
จะไดมีการออกแบบไ อยางเพียงพอและมีประ ทิ ธิภาพ
ตามมาตรฐานทั่ ไปของระบบค บคุมภายในอยูแล
ก็ตาม แตเนือ่ งจาก าเ ตุของเ ตุการณดังกลา เปนการ
กระทาของพนักงานจาน น นึง่ ทีไ่ มป บิ ตั ติ ามขัน้ ตอน
การป ิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง เปนการกระทานอกเ นื อ
ขอบอานาจ นาที่ที่ไดรับมอบ มายด ย ดังนั้น เพื่อใ
มั่นใจ าปญ าในลัก ณะเชนนี้จะ ไมเกิดขึ้น บริ ัทฯ
ได าจางผูเชี่ย ชาญจากภายนอกที่มีค ามเปนอิ ระ
เพื่อทบท น อบทาน และใ ค ามเ ็นโดย รุป า
บริ ั ท ฯ มี ก ารกา นดระบบค บคุ ม ภายในของ
กระบ นการจัด า ัตถุดิบและการบริ าร ินคาคงคลัง
ในจุด าคัญไ อยางเพียงพอแล อาทิเชน การจัดใ มี
การประชุมคณะกรรมการ Value Chain anagement
(VC ) เพื่ออนุมัติปริมาณและราคาซื้อ ัตถุดิบเปน
ราย ปั ดา การกา นดใ มีการออกใบ งั่ ซือ้ การยืนยัน
ยอด ตั ถุดบิ คงเ ลือกับโรงกลัน่ ณ นิ้ เดือน และการนา
โปรแกรมคอมพิ เตอรซึ่งเปนระบบที่ไดมาตรฐานและ
ยอมรับเปนการทั่ ไป (ระบบ SAP) มาใชในกระบ นการ
จั ด ซื้ อ ั ต ถุ ดิ บ โดยทั้ ง มดนี้ ไ ดกา นดไ ในคู มื อ
การป ิบัติงานของบริ ัทฯ แล และใ ขอเ นอแนะ
ในการปรับปรุงประ ิทธิภาพของการค บคุมภายใน
โดยปรับปรุงโครง รางของ น ยงานทีเ่ กีย่ ของ ตาม ลัก
การแบงแยก นาที่ เพือ่ ใ การกระทาอันมิชอบในลัก ณะ
การ มรูร มคิดนั้นจะไมเกิดขึ้นอีก ร มถึงการใชระบบ
ฐานขอมู ล คอมพิ เตอรในการค บคุ ม การทางาน
เพือ่ บริ ารจัดการ ตั ถุดบิ อยางเต็มรูปแบบ (ระบบ SAP)
ตลอดจนการระบุรายละเอียดของขัน้ ตอนการป บิ ตั งิ าน
เพิ่มเติมใ มีค ามรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งบริ ัทฯ ไดดาเนินการ
ปรับปรุงแกไขรายละเอียดตางๆ ตามขอเ นอแนะ
ของผูเชี่ย ชาญเ ร็จ ิ้นเปนที่เรียบรอยแล ในป 2561

procedure and acted beyond the scope of their
delegated authority. Therefore, in order to
ensure no reoccurrence of similar issues in the
future, the Company has engaged an independent
external expert to review, assess, and provide
opinions, the outcomes can be concluded that
the Company has suf ciently put in place the
internal control system for critical points of the
raw material procurement and the inventory
management. For example, the meetings of the
Value Chain anagement Committee (VC )
conducted to approve the uantity and purchased
price of raw materials on a weekly basis, the
purchase order procedure, the con rmation of
raw materials with the extractors/re ners/storage
tank service providers on a monthly basis and
utili ing more modules in the standard and
generally accepted computer program (SAP) for
the raw material procurement process, all of
which are incorporated in the operating manual
of the Company. The expert has also given its
recommendations to improve the ef ciency of
the internal control system by improving the
organi ation structure of the units that relevant
to the raw material management on the basis
of the segregation of duties in order that unlawful
acts of collusion do not recur, as well as applying
the database from SAP system to completely
control the operation of the raw material
management, and lastly de ning additional
details in the work procedures for a more
attentive operation. Accordingly, the Company
has fully implemented the recommendations
of the expert in 2018.

The Company has taken legal action against
damages cause by suppliers and the persons
who committed the offense in all cases without
any exception according to the resolution of
the oard of Directors. Currently, all the processes
are under legal proceedings. otwithstanding
the foregoing, to solve the issue in an expedite
manner, the Company has been in discussions
with some suppliers who have admitted their
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บริ ัทฯ ดาเนินการทางก มายเพื่อติดตามท งคืน
ค ามเ ีย ายจากคู คาและผู กระทาผิดตอบริ ัทฯ
ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเ น ตามมติของคณะกรรมการบริ ทั ฯ
ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนตามกระบ นการทางก มาย
อยางไรก็ ต าม เพื่ อ เรงรั ด ใ ปญ าดั ง กลา ยุ ติ ไ ด
โดยเร็ ที่ ุด บริ ัทฯ ยังไดมีการเจรจากับคูคาบางราย
ทีย่ นิ ยอมรับผิดเพือ่ ารือแน ทางการชดใชค ามเ ยี าย
ใ แกบริ ั ท ฯ ไปพรอมกั น ด ย ซึ่ ง ผลการเจรจา
มีค ามคืบ นาเปนทีน่ าพอใจ โดยในเดือนมกราคม 2562
ทีผ่ านมา บริ ทั ฯ ไดบรรลุขอตกลงในการชดใชค ามเ ยี าย
ของกรณีปญ าการจัดการ ตั ถุดบิ กับคูคาบางราย และ
ไดเขาทา ญ
ั ญาประนีประนอมยอมค าม โดยคูคาตกลง
ทยอย งมอบ ัตถุดิบคาง งใ กับบริ ัทฯ จนครบถ น
ภายในระยะเ ลาทีต่ กลงกัน นอกจากนี้ เพือ่ เปนการ ราง
ค ามเชือ่ มัน่ ใ กับแผนการ งมอบ ตั ถุดบิ คาง งดังกลา
คูคายังไดตกลงยินยอมใช ลักทรัพยเปนประกันการ
ชาระ นี้ และมีบุคคลค้าประกันอีกด ย
า รับกรณีที่มีบุคคลภายนอกแจงมายังบริ ัทฯ าได
รับ ิทธิการรับชาระเงินคา ัตถุดิบจากคูคาของบริ ัทฯ
บางรายนั้น บริ ัทฯ ไดป ิเ ธการชาระ นี้ข างตน
เนื่องจากไดทาการตร จ อบเอก ารที่เกี่ย ของแล
พบ าเปนเอก ารทีไ่ มอยูในระบบของบริ ทั ฯ อีกทัง้ ไมพบ
ลักฐานการ งมอบ ัตถุดิบตามที่กลา อาง ตอมา
ในช งเดือน ิง าคม 2561 บุคคลภายนอกไดยื่นฟอง
คดีแพงเพื่อเรียกรองใ คูคารายดังกลา และบริ ัทฯ
ร มกันรับผิด โดยปจจุบนั คดีอยูระ างดาเนินกระบ น
พิจารณาใน าลชั้นตน ซึ่งมีกา นดการนัด ืบพยาน
ในเดือนกรก าคม 2562
ใน นของพนักงานและผูบริ ารของบริ ทั ฯ ทีเ่ กีย่ ของ
กับเ ตุการณทีเ่ กิดขึน้ บริ ทั ฯ ไดพิจารณาลงโท ทาง นิ ยั
เปนรายบุคคลตามผลการ อบ นของคณะกรรมการ
อบ นทาง ินัยตามค รแกกรณีแล
ซึ่งในช งที่ผานมา นอกจากการเปดเผยขอมูลถึงกรณี
ปญ าในเรื่องนี้ใ แกผูถือ ุนและนักลงทุนไดรับทราบ
อยางทันท งทีและตรงไปตรงมา บริ ทั ฯ ยังไดดาเนินการ
เพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เพื่อเ ริม ราง ภาพแ ดลอม
ที่ ามารถปองกันปญ าในลัก ณะเดิม รือการกระทา
อันมิชอบในลัก ณะอืน่ ๆ มิใ เกิดขึน้ อีก อาทิเชน การพัฒนา
และปรับปรุงกระบ นการทางานเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน โดยการจัดทาแน ป ิบัติและขอกา นด

wrongdoing in order to nd a solution to
compensate the Company. The results of
discussion are satisfactory. In January 201 , the
Company had concluded with some suppliers
to pay for the damages with respect to issue
in raw materials management and entered into
settlement agreements whereby the suppliers
agree to deliver outstanding raw materials to
the Company within the speci ed period. In
addition, to establish con dence in the raw
material delivery plans, the suppliers agree to
provide securities as collateral against debt
repayment and have arranged to have a person
act as a guarantor.
As for the case of a claim of a third party that
had received the right to receive the payment
of raw materials from a supplier of the Company,
the Company has refused to make any payment
after reviewing relevant documents and nding
that the claimed documents are not in the
system of the Company, and there is no evidence
of delivery of such raw materials. Later in August
2018, such third party led a civil lawsuit to
demand the supplier and the Company be
jointly liable. This case is pending in the
proceedings of the Court of First Instance, and
the witness examination is scheduled to be
conducted in July 201 .
ith respect to the employees and executives
who are involved in this issue, the Company
has imposed disciplinary action on each individual
based on the results of the investigations of
the Disciplinary Investigation panel to each case.
During the period, in addition to the information
disclosure of this issue to the shareholders and
investors in a timely and straightforward manner,
the Company has also undertaken other acts
to support the preventive environment to ensure
no reoccurrence of the same and other wrongdoing
issues. For example, the Company has developed
and improved the operating procedure that
related to the suppliers to prevent the corruption
by formulating guideline, and addressing the
re uirements related to the issues of ethics,

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS CODE OF CONDUCT

ในการป บิ ตั งิ านทีเ่ กีย่ ของกับบริ ทั คูคาโดยครอบคลุม
ประเด็นดานจริยธรรม การตอตานการทุจริต และ
ทิ ธิมนุ ยชน อีกทัง้ จัดใ มีระบบประเมินค ามนาเชือ่ ถือ
ของคูคาตาม Supplier Credit Rating ปรับปรุงระบบ
การรับเรือ่ งรองเรียน ( histleblower) โดยเพิม่ ชองทาง
ใ ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใ
ระบบดังกลา มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น พรอมทั้งจัดใ มี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนและการป บิ ตั ติ อผูถูกรองเรียน
อยางเปนธรรมและโปรงใ ร มถึง งเ ริม ฒั นธรรมองคกร
แกพนักงานทุกระดับ ผูบริ ารและคณะกรรมการบริ ทั ฯ
ตระ นักถึงการใ ค าม าคัญตอกระบ นการรองเรียน
และจรรยาบรรณธุรกิจ ผานกิจกรรม กรรมการ ัญจร
พบปะพนักงาน และ D Town hall ในดาน
การดาเนินการภายในบริ ัทฯ ไดจัดทา Con ict of
Interest Declaration Form รือแบบรายงาน
ค ามขัดแยงทางผลประโยชนบริ ทั ฯ โดยใ กรรมการบริ ทั ฯ
ผูบริ ารและพนักงานทุกคนลงนามในแบบรายงานเพือ่
รับทราบและยึดถือป บิ ตั อิ ยางเครงครัด ซึง่ การดาเนินการ
ทัง้ มดนีอ้ ยูภายใตการกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ทั ฯ
และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ ของ ผานการรายงาน
และติดตามค ามคืบ นาอยางใกลชิด
ถึงแม า ปญ าทีเ่ กิดขึน้ มิได งผลกระทบอยางมีนยั าคัญ
ตอ ถานภาพทางการเงินและการดาเนินธุรกิจในปจจุบนั
และแผนการเติบโตในอนาคต บริ ัทฯ ขอยืนยันเจตนา
ค ามมุ งมั่นในการดาเนินการอยางเต็มที่เพื่อรับมือ
และแกไขปญ าที่เกิดขึ้น บริ ัทฯ ังเปนอยางยิ่ง า
ด ยค ามมุงมัน่ ทุมเทของคณะกรรมการ ผูบริ าร และ
พนักงานทุกคนทีไ่ ดร มมือร มใจแกไขปญ าโดยยึด ลัก
ค ามโปรงใ และเปนธรรม จะเปนแน ทางทีเ่ มาะ ม
และ ามารถเยีย ยาค ามเ ยี ายทีเ่ กิดขึน้ ใ ไดมากที่ ดุ
อีกทั้งบริ ัทฯ จะนาเรื่องดังกลา มาเปนบทเรียน
ในการดาเนินธุรกิจตอไปในอนาคต

Anti-Corruption practice, and uman Rights. In
addition, the Company has put in place a
supplier credit rating and improved its
whistleblower procedure by adding internal
and external whistleblowing channels in order
to increase the ef ciency of the system. The
measures for protection of complainants and
fair and transparent treatment to the complainants
are established, and the corporate culture is
cultivated and promoted to the employees at
every level. The Executives and the oard of
Directors are aware of the importance of the
lodging complaint procedure and the usiness
Code of Conduct by conducting the Directors
on Tour and D Town all . As for internal
endeavors, the Company has implemented a
Con ict of Interest Declaration Form where
the Directors, Executives, and employees are
re uired to ll out the form in order for them
to be more aware and strictly comply. All of
the activities are under the supervision of the
oard of Directors and the relevant ad hoc
committees via reporting and close monitoring.
hile the issue does not have material impact
on the nancial position, current business
operation, or business expansion plan in the
future, the Company is abided by its intention
and commitment to undertake any acts to
address and solve the issue. The Company
hopes that the determination and dedication
of the oard of Directors, the Executives, and
the employees in joining hands to solve the
issue by adhering to the principles of transparency
and fairness will serve as an appropriate approach
and the best possible remedy to the damages.
Furthermore, the Company will take this problem
as a lesson learn for any business operations
of the Company in the future.
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การบร าร วา เ ี่ยง

การขาดแคลน ตั ถุดบิ ราคา ตั ถุดบิ ที่ งู ขึน้ ภา ะการแขงขัน
ทางการตลาดที่ งู ร มถึงค ามผันผ นทางเ ร ฐกิจที่ งผลตอ
ราคาและการขายผลิตภัณฑ และค ามไมแนนอนของนโยบาย
ภาครัฐ นับเปนปจจัยเ ี่ยงที่ าคัญซึ่งอาจ งผลกระทบ
ตอการดาเนินธุรกิจของบริ ทั ฯ ดังนัน้ บริ ทั ฯ จึงไดกา นด
แน ทางการบริ ารค ามเ ี่ยงที่มีประ ิทธิภาพครอบคลุม
ทุกมิติ ตลอดจน นับ นุนการบริ ารค ามเ ยี่ งแบบบูรณาการ
ภายในบริ ัทฯ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้ง
แ ง าโอกา ใ มๆ ในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริ ทั ฯ
ยังกากับดูแลการบริ ารค ามเ ี่ยงใ เปนไปตามนโยบาย
กรอบและแน การป ิบัติการบริ ารค ามเ ี่ยงตามที่
คณะกรรมการบริ ารค ามเ ยี่ ง และคณะกรรมการบริ ทั ฯ
เ น็ ชอบ ทัง้ นี้ บริ ทั ฯ มีการทบท นนโยบายการบริ ารค ามเ ยี่ ง
เปนประจาทุกปเพื่อใ อดคลองกับ ภาพธุรกิจปจจุบัน

Depletion and higher prices of feedstock, high marketing
competitiveness, economical uctuation which affect
the price and sales, and uncertainty of government
policies are important factors which may affect GGC’s
business operations. Therefore, the company has
determined the risk management guidelines with the
ability to cover every dimension. GGC also supports
the integrated risk management within the company
to reduce potential impacts, along with nding new
opportunities in the business operation. Furthermore,
GGC also supervises the risk management to be in
line with policies, frameworks and guidelines for risk
management operations as approved by the Risk
anagement Committee and the oard of Directors.
GGC reviews the risk management policy anually
in order to be in line with the current business
environment.

Risk Management Structure
รง รางการบร าร วา เ ี่ยง

บริ ัทฯ กา นดอานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบในการ
บริ ารค ามเ ยี่ ง แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคณะกรรมการ
บริ ัทฯ ระดับผูบริ ารระดับ ูง และระดับ น ยงาน โดยมี
คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ ย ง (Risk anagement
Committee: R C) ซึง่ ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการ
บริ ัทฯ ( oard of Directors: OD) ทา นาที่กา นดและ
ทบท นนโยบาย ตั ถุประ งค และกรอบการบริ ารค ามเ ย่ี ง
เพือ่ ติดตาม ตร จ อบ และเ ริมประ ทิ ธิภาพการกากับดูแล
บริ ารค ามเ ี่ยงใ อดคลองกับมาตรฐาน ากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organi ations of the
Treadway Commission) และ ISO 31000 (International
Organi ation for Standardi ation)

GGC regulates the authorities, duties and
responsibilities on risk management. There are three
levels: the oard of Directors, Senior anagement
and Department Level with Risk anagement
Committee (R C), which has been appointed by
the oard of Directors ( OD). These three authorities
determine and review policies, objectives and risk
management frameworks to monitor and improve
the ef ciency of risk management governance in
accordance with the Committee of Sponsoring
Organi ations of the Treadway Commission (COSO)
and ISO 31000 (International Organi ation for
Standardi ation).

RISK MANAGEMENT

Risk Management Structure
ครงสรางการบรหารความเสี่ ง

คณ กรรมการบร ั
อนุมัตินโยบายการบรหารความเสี่ยง
กากับดแล บรหารระดับสง ห ิบัติตามกรอบนโยบายที่ ดรับอนุมัติ
Approve the enterprise risk management policies
Supervise the management to comply with the approved policy framework.
คณ กรรมการบรหารความเสี่ ง
C
C
กาหนดทิ ทางกรอบการบรหารความเสี่ยง หเหมาะสมสอดคลอง
กับการดาเนินธุรกิจ น าพรวม
ติดตามงานดานบรหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบร ัท ทุก ตรมาส
Set the risk management frameworks to suit and comply with the overall
business operation
Follow up risk management and report to the Board of Directors every quarter
คณ กรรมการบรหารความเสี่ งร ดับองคกร
C
C
กาหนดแ น อบ าย และกระบวนการบรหารความเสี่ยง องบร ัท
ติดตามการบรหารความเสี่ยงองคกรเ น ระจาทุกเดือน
รายงาน ลการดาเนินงานดานการบรหารความเสีย่ งตอคณะกรรมการบรหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบร ัท อยางนอย ตรมาสละหน่งครัง
Define plan, scope and process of the company’s risk management
Monitor the Enterprise Risk Management on a monthly basis
e ort ri mana ement er ormance to t e i ana ement ommittee
and the Board of Directors at least once a quarter

ร ดับ
คณ กรรมการบร ั

ร ดับ บรหารร ดับสง

กล ุ ธองคกร C
บรหารความเสี่ งองคกร
C
ติดตามการ ระเมิน การบรหาร และการรายงานความเสี่ยง องสายงาน
จัดทารายงานการบรหารความเสี่ยงองคกร และเสนอตอ ายจัดการ เพ่ออนุมัติ
Follow up on risk identification, risk assessment, risk management
process, and report business unit risks
Prepare enterprise risk management report according to the terms
and propose it to the management for approval
รับ ิด อบงานบรหารความเสี่ ง  ร สานงานบรหารความเสี่ ง
C
นาแนวทางการบรหารความเสี่ยงระดับองคกร ิบัติ
ระบุและ ระเมินความเสี่ยงตอเ าหมายที่กาหนด รวมกับ or orate Strate
ร ดับหนว งาน
จัดทาแ นการบรหารความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยง และรายงานความกาวหนา
องแ นบรหารความเสี่ยงตอ or orate Strate ทุกเดือน
Implement the Enterprise Risk Management approach
Identify and assess risks compared to the set target together with corporate strategy
Prepare risk management plan, review risks and report progress of risk management
plan to corporate strategy every month
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G

นว าง กร บการบร าร วา เ ี่ยง
บริ ทั ฯ มีแน ทางการบริ ารค ามเ ยี่ งในระดับองคกรและ
ป บิ ตั กิ าร ซึง่ ครอบคลุมค ามเ ยี่ งทัง้ ดาน ไดแก ค ามเ ยี่ ง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ค ามเ ยี่ งดานธุรกิจ ( usiness
Risk) ค ามเ ี่ยงดานป ิบัติการ (Operational Risk) และ
ค ามเ ยี่ งดานการเงิน (Financial Risk) นอกจากนี้ บริ ทั ฯ
ไดกา นดกรอบการบริ ารค ามเ ่ียงในดานตางๆ ที่มี
นัย าคัญตอการดาเนินธุรกิจ ซึ่งไดรับค ามเ ็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง เพื่อบริ ารค ามเ ี่ยง
อยางเปนระบบและมีประ ิทธิภาพ ตลอดจน ิเคราะ และ
ประเมินค ามเ ี่ยงที่อาจ งผลกระทบตอการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ทั ฯ พรอมทัง้ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
ตอคณะผูบริ ารบริ ัทฯ คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง
และคณะกรรมการบริ ัทฯ อยาง ม่าเ มอ

GGC has a guideline for risk management at the
enterprise and operation level, which covers all
four risks: Strategic Risk, usiness Risk, Operational
Risk and Financial Risk. In addition, GGC has
determined risk management frameworks which
are signi cant to business operations. It is approved
by the Risk anagement Committee to manage
risks systemically and ef ciently, as well as evaluating
potential risks that may affect GGC’s business
operation. GGC also monitors and reports
performances regularly to the GGC executives, R C,
and oard of Directors.

กรอบการบรหารความเสี่ งองคกร
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RISK MANAGEMENT

C

GGC

การเ ร รางวั น รร วา เ ี่ยง น ง กร
นอกจากการดาเนินงานที่กลา มาแล ขางตน บริ ัทฯ
ยังมุงเ ริม ราง ฒ
ั นธรรมการบริ ารค ามเ ยี่ ง และปลูกฝง
ค ามตระ นักถึงการบริ ารค ามเ ยี่ งใ แกพนักงานทุกระดับ
ตั้งแตคณะกรรมการบริ ัทฯ ผู บริ าร จนถึงพนักงาน
ผานโครงการฝกอบรมและการ อื่ ารภายในองคกร เพือ่ ใ
เขาใจถึงปจจัยเ ยี่ งของบริ ทั ฯ และ ามารถเตรียมพรอมรับมือ
กับค ามเ ี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจอยูเ มอ

Apart from the mentioned operation, GGC also
commits to develop the risk management culture
and gradually train all employees; from the OD,
executives, to employees about awareness of the
risk management through internal training and
communication. This project is to understand GGC’s
risk factors and to be able to manage risks which
may occur in the business operation.

การดาเนินงานเสรมสรางความรดานการบรหารความเสี่ ง
บร ทั หความสาคั ดานการบรหารความเสีย่ งและการควบคุม
าย น โดยบร ั ท ด จั ด กอบรมเสรมสร า งความร แ ละ
ความเ า จดานการบรหารความเสี่ยง หกับ บรหารและพนักงาน
ทุ ก ระดั บ ่ ง มี หั ว  อ การ กอบรมแตกต า งกั น ตามหน า ที่
ที่รับ ิดชอบ เพ่อ ห บรหารและพนักงานเ า จบทบาท นการ
ับเคลื่อนการบรหารความเสี่ยง นองคกร และตระหนัก ง
ความสาคั องการบรหารความเสี่ยง ตลอดจนนา ระยุกต
ชเพ่อจัดทาแ นการลดความเสี่ยงที่มี ระสิทธิ าพ และสามาร
เชื่อมโยงกับดัชนีชีวัดความเสี่ยงที่สาคั ( e i n icator:
) ด ่ง น
มีจานวนพนักงานเ ารวม กอบรมทังสิน
คน หรอรอยละ
จากพนักงานทังหมดที่มีแ นเ าอบรม
น

GG reco ni e t e im ortance o ri mana ement
an internal control or ani in no le e en ancement
training and understanding of risk management to
executives and employees of all levels. The training
program has different topics according to the responsibilities
of each departments. It is to enable executives and
em lo ee to com re en o evelo in GG ri
mana ement an reali e t e im ortance o it to ma e
effective risk reduction plans and to be able to link to the
e i nclicator (
) n
em lo ee
artici ate in trainin or e ivalent to
rom all
em lo ee o a inten e to atten in
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คณ กรรมการบร ั
บทบาท องคณะกรรมการบร ัท นการติดตาม
และ ับเคลื่อนการบรหารความเสี่ยงองคกร
The Role of BOD in Monitoring and Developing the Enterprise
Risk Management

คณ กรรมการบรหารความเสี่ งร ดับองคกร
C

C

บทบาท อง บรหาร นการ ับเคลื่อนการบรหารความเสี่ยงองคกร และ
แนวทาง นการสงเสรมการมีสวนรวม องพนักงานทุกระดับ
The Role of Executives in Developing the Enterprise Risk
Management and Guidelines in Promoting the Participation of
All Employees

หนว งานบรหารความเสี่ ง
C

การบรหารความเสี่ยงองคกร: ดัชนีชีวัดความเสี่ยงที่สาคั
าคลื่นธุรกิจพชิตเ าหมาย
Enter ri e i ana ement e i n icator:
i ana ement or ine Goal

พนักงาน ั่ว

การวเคราะหธุรกิจและความเสี่ยงธุรกิจ
Business and Risk Analysis

การ ั นา

รับ รง ักย า การบร าร วา เ ี่ยง

ในป 2561 บริ ทั ฯ มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง กั ยภาพ
การบริ ารค ามเ ี่ยงใ มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยริเริ่ม
โครงการเพิม่ ประ ทิ ธิภาพระบบค บคุมภายใน และโครงการ
เพิม่ ประ ทิ ธิภาพดานการกากับดูแลกิจการ การบริ ารค ามเ ยี่ ง
และการป บิ ตั ติ ามก ระเบียบใ เปนไปอยางยัง่ ยืน เพือ่ เพิม่
ประ ทิ ธิภาพในการกากับดูแลกิจการและลดค ามเ ยี่ งตางๆ
ที่อาจ งผลกระทบกับบริ ัทฯ

In 2018, GGC has focused on improving the ef ciency
of risk management. The company initiated the
Internal Control System Enhancement project and
the Sustainble Corporate Governance, Risk
anagement and Compliance with Regulations.
It is to enhance the corporate governance and
reduce risks which may affect GGC.

RISK MANAGEMENT

C

การดาเนินงานเพ�ม ร สิ ธิภาพการควบคุมภา น
บร ัท ห เชี่ยวชา ายนอกทาการสอบทาน ระเมิน และ
หคาแนะนา นดานการควบคุม าย นเพ่อเพม ระสิทธิ าพดาน
การดาเนินงานทั่วทังองคกร โดยแบงการดาเนินงานเ น ระยะ
ดแก ระยะที่ กระบวนการดานการจัดหาวัต ดุ บิ และการบรหาร
สินคาคงคลัง ระยะที่ กระบวนการที่มีนัยสาคั ที่ มเกี่ยว อง
กับกระบวนการที่ดาเนินการ นระยะที่ เชน กระบวนการราย ด
และลกหนี กระบวนการควบคุมทั่ว ดานเทคโนโลยีสารสนเท
และกระบวนการบรหารจัดการ  หบรการ ายนอก เ นตน
่ง น
บร ัท มุงมั่น หมีการดาเนินงานสอบทานและ
ระเมินการควบคุม าย นระยะที่ โดย เ ชีย่ วชา จาก ายนอก
และหนวยงาน าย นบร ทั เพ่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจสง ลกระทบ
ตอบร ทั ทัง นดานการลงทุนและความเชือ่ มัน่ จาก ม สี ว น ดเสีย

GG allo e ternal e ert to revie a e an ive
advice on internal control to enhance the operations
acro t e or ani ation e o eration i ivi e into
t o a e : a e ne i t e ra material roc rement
process and inventory management, Phase Two is the
significant processes that are not related to the first
phase. For example, the process of revenues and
receivables, general information technology controls,
and external service providers management processes,
etc n
GG a committe to revie an a e
the second process of internal control by external experts
and internal agencies to decrease risks that may affect
GG ot on inve tment an tr t rom ta e ol er

การ รับ รุงการดาเนินงานดานกร บวนการ ดั หาวั ดุ บิ แล การบรหารสินคาคงคลัง

จัด หมีการ ระชุมคณะกรรมการ al e ain ommittee
eetin ( ) รายสั ดาห โดยมีหนาที่กากับดแลการบรหาร
ความเสีย่ งดานราคาวัต ดุ บิ และ ลิต ณ
ั และการอนุมตั ิ รมาณ
และราคา ือวัต ุดิบ
r ani in t e al e ain ommittee eetin (
)
weekly by supervising the risk management of raw material
and product prices, and approval of quantity and purchase
price of raw material

กาหนด นตอนและจั
ั
ดทารายงานการ นสงเพ่อตรวจสอบ รมาณ
วัต ุดิบที่ นสง โดยยืนยันกับ บชั่งนาหนักจรง
Determining the procedure and prepare the transportation
report to verify the quantity of transported raw materials,
by comparing with the actual weighting scale.

เ าหมา ส คั นการด เนินงาน
Key Target Milestones
การเพม ระสิทธิ าพการควบคุม าย น
Internal Control Enhancement

2018, Q4

สรรหา ี่ รก าดานการควบคุมร บบภา น
Recruiting internal system control consultants
สอบทานและ ระเมินการควบคุม าย นระยะที่ องกระบวนการ
ที่มีนัยส คั อื่น นบร ัท นอกเหนือจากการจัด ือวัต ุดิบ
Recruiting internal system control consultants to inspect
and assess internal control, phase two of other significant
processes in GGC aside from procurement raw material

2019, Q1 - Q4

ร เมินการควบคุมร บบภา น
Internal control assessment
ระเมินระบบการจัดการควบคุม าย น องบร ัท
และ รับ รุงกระบวนการด เนินงานอยางมี ระสิทธิ าพ
Assessing the internal control system
of GGC and improving the effectiveness
of the operational process
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G

C

การดาเนินงานเพ�ม ร สิ ธิภาพดานการกากับดแลกิ การ
การบรหารความเสี่ ง แล การ ิบั ิ ามก ร เบี บ

บร ัท รเรมนาแนวคิดดานการกากับดแลกิจการที่ดี มา ระยุกต
ช ค วบค กั บ การบรหารความเสี่ ย ง และการ ิ บั ติ ต าม
อก หมาย (Governance i an om liance: G )
เพ่อตรวจทานและ รับ รุงระบบการบรหารความเสีย่ งอยางละเอียด
โดยมุง เนนการบรหารธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ธรรม โ รง ส และตรวจสอบ ด
รวมกับการควบคุมความเสี่ยงและลด ลกระทบที่อาจเกิด น
ตลอดจนตองสามาร ติดตาม ล ตรวจทาน และ ห อเสนอแนะ
เพ่อ นา รั บ รุ ง ห มี ระสิ ท ธิ าพและ ระสิ ท ธิ ลยิง น
่ง น
บร ัท ดกาหนดแ นงานเชิงกลยุทธดาน G
และจัดการ กอบรมแกคณะ บรหาร เพ่อ หสามาร นาแนวคิด
การควบคุ ม การบรหารความเสี่ ย งและการกากั บ ดแลที่ ดี
วางแ น ระยุกต ช หเกิด ระโยชนสงสุด โดยมีเ าหมาย นการ
ลด ลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิด นตอการดาเนินธุรกิจ
องบร ัท

GG inte rate t e conce t o Goo Governance to a l
it Governance i an om liance (G ) to revie
and improve the risk management system thoroughly.
The company is focusing on the business management
with integrity, transparency, and auditability, with risk
control an miti ation o otential im act GG
ine
management must be able to monitor, review and provide
ee ac to e more e icient an e ective n
GG
a et trate ic lan on G an or ani e an e ec tive
training session, then applied the concept of the Risk
ana ement an t e Goo Governance ontrol to
ma imi e t e ene it to t e or ani ation e com an
has set a target to reduce the effects from risks that may
occ r to GG
ine o eration

าพกิจกรรม การแลกเ ลี่ยนความรดาน G
ระหวาง เชี่ยวชา นกลุม ตท กับบร ัท
G
no le e E c an e et een E ert
in t e
Gro an GG

การเพ�ม ร สิ ธิภาพดานการก กับดแลกิ การ
การบรหารความเสี่ ง แล การ ิบั ิ ามก ร เบี บ
Governance Risk and Compliance Enhancement

2018, Q4
จัดท แ นงานดาน G
จัด กอบรมและ ระชาสัมพันธ
ตามแ นการท งาน G
จัดตังคณะกรรมการดาน G
Initiating plans on GRC
Implementing training courses
and spread information in
accordance with GRC
Setting up a committee on GRC

2019, Q1

2019, Q2

2019, Q3 - 4

ก าร แบบ G โมเดล
จัดท แ นกลยุทธ G แบบบรณาการ
ระชาสัมพันธตาม
Initiate a strategic plan on
แ นการท งาน G
an integrated GRC
Studying GRC model
Communicate in accordance
with GRC working plans

OPERATIONAL EXCELLENCE
วา เ นเ นการ เนน รก
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การบรหาร ัดการดานสิ�งแวดลอม

เ าหมา การดาเนินงานร สัน

คาดัชนีการ ชพลังงาน
ที่ ลดลงมากกวาเ ากับ
เทียบกับ
ecrea e ener in e
com are to

ลดการ ลอ กา เรอนกร ก
อบเ
แล ลง ด
น
เทียบกับ าน
e ce reen o e a
emi ion co e an
in
com are to a e ear
(
)

ลด รมาณ องเสียอันตราย
และ มอันตราย งกลบ
ดเ น น  น
e ce a ar o an
non a ar o a te
to lan ill to ero in

ลดการ ชนาลง
ดเ น รมาณ
ตอตัน ลิต ัณ น
ecrea e ater con m tion
er ton ro ct
in

เ าหมา การดาเนินงานร

าว

ลดการ ลอ กา เรอนกร ก อบเ
แล
ลง ด
จากการดาเนินธุรกิจตาม กติ น
เมื่อเทียบจาก าน (
)
e ce reen o e a emi ion
co e an
a e on ine a
al in
com are to a e ear (
)

ปญ าดาน งิ่ แ ดลอม อันไดแก การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
เชน น้า และพลังงาน ร มถึงปญ าการเพิม่ ขึน้ ของขยะและ
ของเ ีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ภาพภูมิอากา ที่เปน
ประเด็นที่ทั่ โลกใ ค าม าคัญและผลักดันใ ทุกประเท
ร มกันรับผิดชอบ อาจ งผลกระทบตอการดาเนินธุรกิจของ
บริ ทั ฯ ทัง้ ในดานการขาดแคลนทรัพยากรทีใ่ ชในกระบ นการ
ผลิต ซึง่ อาจ งผลใ การดาเนินการผลิต ยุดชะงัก และยังอาจ
ทาใ เกิดค ามขัดแยงกับชุมชน และอาจเพิ่มคาใชจาย
ในการดาเนินธุรกิจ เชน จากก ขอบังคับในระดับประเท

Environmental problems, such as natural resources
scarcity (e.g. water and energy), increased garbage
and waste, and climate change are major global
concerns which re uire the shared responsibility
of all countries. GGC’s business operations may be
impacted by production resource shortage, resulting
in disruption to its production process. At the same
time, resource depletion may also trigger con ict
with the community. Furthermore, national and

OPERATIONAL EXCELLENCE

และระดับ ากลในการค บคุมการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเท ตาง ๆ รือคาใชจายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขน งและ
กาจัดของเ ยี ดังนัน้ บริ ทั ฯ จึงมุงมัน่ ทีจ่ ะป บิ ตั ติ ามก มาย
และขอบังคับ ตลอดจนกา นดนโยบายดานค ามมั่นคง
ค ามปลอดภัย อาชี อนามัย งิ่ แ ดลอม และค ามตอเนือ่ ง
ทางธุรกิจ และนโยบายการบริ ารจัดการดานการอนุรัก
พลังงาน เพื่อใ มั่นใจในการดาเนินงานที่มีประ ิทธิภาพ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ ิ่งแ ดลอม
บริ ัทฯ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ากลประกอบด ย
ระบบการจัดการดาน ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ากล
ISO 1 001 ระบบการจัดการดานพลังงานตามมาตรฐาน ากล
ISO 50001 และระบบบริ ารงานค ามปลอดภัยดานอา าร
ตามมาตรฐาน ากล ISO 22000 ซึง่ มีการตร จประเมินเกีย่ กับ
การจัดการทรัพยากรในกระบ นการผลิต ในทุกพืน้ ทีป่ บิ ตั กิ าร
ของบริ ัทฯ ทั้งนี้ ในป 2561 บริ ัทฯ ไดดาเนินโครงการ
ดาน ิ่งแ ดลอม ซึ่งครอบคลุมการบริ ารพลังงานอยาง
มีประ ทิ ธิภาพ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การบริ ารน้า
และการจัดการของเ ยี เพือ่ พัฒนาประ ทิ ธิภาพการดาเนินงาน
ใ บรรลุเปา มายที่ตั้งไ และลดผลกระทบตอ ิ่งแ ดลอม
เพื่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยา

การ

C

ังงาน ยาง ี ร

า

ปจจุบัน การบริ ารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
ภาพภูมอิ ากา เปนประเด็น าคัญทีท่ าทายตอการดาเนินธุรกิจ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ อาจ ยุ ด ชะงั ก จากภั ย ธรรมชาติ ที่ มี
แน โนมรุนแรงขึ้นจาก ภาพภูมิอากา ที่ผันผ น เชน
น้าท ม ภัยแลง และการขาดแคลนทรัพยากรที่ใชใน
กระบ นการผลิต ซึง่ ค ามเ ยี่ งเ ลานีย้ งั ามารถ งผลกระทบ
ตอ ังคมและ ิ่งแ ดลอมในระยะยา บริ ัทฯ จึงมุงมั่น
ในการจัดการทรัพยากรและพลังงานทีใ่ ชในกระบ นการผลิต
อยางเ มาะ ม เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ภาพภูมอิ ากา โดยดาเนินโครงการอนุรกั พลังงานภายใน
องคกร เพื่อใ บรรลุเปา มายการลดดัชนีการใชพลังงาน
(Energy Index) นอกจากนี้ บริ ทั ฯ ยังมุงมัน่ ในการดาเนินงาน
เพือ่ ลดปญ าการเปลีย่ นแปลง ภาพภูมอิ ากา อยางจริงจัง
โดย างแผนจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ รับผิดชอบการดาเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลง ภาพภูมิอากา ภายในป 2562
และกา นดเปา มายการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ทั้งระยะ ั้นและระยะยา

international regulations on greenhouse gas emission
of each country has caused business operation
costs, as well as transportation and waste disposal
costs, to rise. Thus, GGC is committed to strictly
abide by laws and regulations. The company is also
determined to establish policies pertaining to
security, safety, occupational health, environment,
business continuity, and energy conservation
management in order to ensure an ef cient business
operation and reduce potential environmental impacts.
GGC has obtained international standards certi cations,
including ISO 1 001 for its environmental management
system, ISO 50001 for its energy management
system, and ISO 22000 for its food safety management
system. Assessments have also been carried out
with regards to the company’s resource management
throughout the production process in all of its
operating areas. In 2018, GGC has conducted
environmental projects, which cover ef cient energy
management, reduction of greenhouse gas emission,
water management, and waste management with
an aim to enhance operational ef ciency and achieve
targeted goals as well as reduce environmental
impacts for long-term sustainable business operations.

การเ ี่ยน

C

ง า

C

ากา

At present, energy management and climate change
are key issues that pose challenges to business
operations. Severe natural disasters due to climate
variability, such as ood, drought, and production
resource scarcity, may disrupt business operations.
These risks can also produce long-term impacts on
the society and environment. Thus, GGC strives to
appropriately manage production resources and
energy in order to mitigate climate change impacts
by implementing energy conservation projects
aimed at achieving its Energy Index reduction target.
In addition, GGC’s operations are genuinely focused
on reducing climate change problems. In this regard,
the company has planned to establish a Climate
Change Committee within 201 and has set both
short and long-term goals to reduce greenhouse
gas emission.
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GG a in talle t e eat ecover S tem in t e
ro ction roce o att lco ol to re ce team
a e at t e re met anol i tillation nit i contri te
to re ce ton o team a e er a in t e ro ction
nit an ecrea e reen o e a emi ion
ton o
e ivalent e ro ect al o contri te to
lo erin t e com an e en e in team rc a e
o
million
ear
$

บร ัท ติดตังระบบนาความรอนกลับมา ช หมที่กระบวนการ
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ครงการ ลิ อนา ากความรอน ี่เหลอ นกร บวนการ ลิ

Since
GG a contin o l con cte ro ect
to en ance t e e icienc o ener con m tion in
t e att lco ol ro ction roce
re in e ce
t ermal ener to enerate o o re re Steam
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บร ั ท ดาเนิ น โครงการเพม ระสิ ท ธิ าพการ ช พ ลั ง งาน
นกระบวนการ ลิตแ ตตีแอลกอ อลตอเนื่องมาจาก
โดยนาพลังงานความรอนเหลือ ชกลับมา ลิตเ น อนาความดันต่า
( o o re re Steam: S) เพ่อ ชงาน นกระบวนการกลัน่
แ ตตีแอลกอ อล ่ง น
บร ัท สามาร ลด รมาณ
การ ชพลังงาน อนา นกระบวนการ ลิต ด
ตันตอ และ
ลด รมาณการ ลอยกา เรอนกระจก
ตันคารบอน ดออก ด
เทียบเทา รวมทังลดคา ชจาย องบร ัท นการ ือ อนา ด
ลานบาทตอ
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โครงการติดตั้ง Absorption Chiller / Absorption Chiller Installation Project
บริษั ท ฯ ด� ำ เนิ น กำรติ ด ตั้ ง เครื่อ งท� ำ ควำมเย็ น แบบดู ด ซึ ม
(Absorption chiller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตควำมเย็นโดยใช้พลังงำน
ควำมร้อนเหลือทิ้งแทนอุปกรณ์ผลิตควำมเย็นที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
(Compressor chiller) โดยน�ำพลังงำนเหลือทิ้ง คือ น�้ำร้อน หรือ
Steam condensate จำกโรงงำนผลิ ต เมทิ ล เอสเทอร์ แ ละ
แฟตตีแ้ อลกอฮอล์ มำเป็นแหล่งพลังงำนให้กบั อุปกรณ์ทำ� ควำมเย็น
แบบดูดซึม ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้
1,648 เมกะวัตต์ต่อปี นอกจำกนี้ ยังสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้
4.97 ล้ำนบำทต่อปี จำกกำรประหยัดพลังงำน

13 ล้านบาท / million THB
งบประมำณในกำรติดตั้ง
Installation budget

1,648 เมกะวัตต์ต่อปี /
megawatts per year
ปริมำณ
กำรใช้พลังงำนที่ลดลง
Energy consumption
reduction

GGC has replaced the Compressor Chiller with
the Absorption Chiller, which produces a cooling effect by
using excess heat. Excess energy, i.e. hot water or steam
condensate, from the Methyl Ester and Fatty Alcohols
production plant is used as an energy source for the
Absorption Chiller. This project has contributed to
a reduction of 1,648 megawatts/year in electricity
consumption. Moreover, GGC has also achieved
a cost-saving of 4.97 million THB/year from energy
conservation.

662 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า /
tons of CO2 equivalent
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ที่ลดลง
Greenhouse gas emission
tons of CO2 equivalent
reduction

4.97 ล้านบาทต่อปี /
million THB per year
ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
จำกกำรประหยัดพลังงำน
Cost reduction from
energy conseration

Energy Index Reduction Target

เป้าหมายการลดลงของดัชนีการใช้พลังงาน
จำกกำรด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำงๆ ในปี 2561
ส่ ง ผลให้ บ ริษั ท ฯ สำมำรถลดดั ช นี ข องกำรใช้ พ ลั ง งำนเป็ น
7,609 กิโลจูลต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.45
ของปริมำณกำรใช้พลังงำนทีล่ ดลง เมือ่ เทียบกับปี 2560 ซึง่ เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยกำรลดดัชนีกำรใช้พลังงำนที่บริษัทฯ ก�ำหนด และ
เมื่อเปรียบเทียบค่ำดัชนี 4 ปีย้อนหลัง พบว่ำบริษัทฯ สำมำรถลด
กำรใช้พลังงำนลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี

8,001
1. 6%

7,842
1.88%

As a result of GGC’s energy conservation projects
in 2018, the Energy Index has been reduced to
7,609 kJ/kg product, equal to 1.45% reduction in energy
consumption in comparison with 2017. This is in line with
the company’s Energy Index reduction target. When
compared with the Energy Index of the past 4 years,
GGC has seen a continuous decline in energy consumption
annually.

7,729
1.42%

7,619
1.45%

เป้าหมาย ปี 2 61
Target for 2018

7,606
≥ 1.00%

หน่วย กิโลจูลต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ ปี 2558
2015
unit kJ/kg product)

ปี 2559
2016

ปี 2560
2017

ปี 2561
2018

กิโลจูลต่อกิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์
(kJ/kg product)
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ทัง้ นี้ ในการดาเนินโครงการอนุรกั พลังงานป 2561 งผลใ
บริ ทั ฯ ามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดทัง้ นิ้ 228.
กิโลจูล และ ามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ู ิ่งแ ดลอมได 11,30 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ซึ่งบริ ัทฯ ไดจัดทาบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของ
องคกร ที่ อ างอิ ง ิ ธี ก ารคาน ณเปนไปตามมาตรฐาน
ISO 1 06 1:2006 The Greenhouse Gas Protocol:
A Corporate Accounting and Reporting Standard
American Petroleum Institute (API 200 ) IPCC2006
และองคการบริ ารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการม าชน)

G

GGC’s 2018 energy conservation projects have
contributed to a reduction in energy consumption
of 228. kJ and a decreased greenhouse gas
emission by 11,30 tons of CO2 e uivalent. GGC has
prepared its Greenhouse Gas Inventory based on the
calculation standards of the ISO 1 06 - 1:2006, the
Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting
and Reporting Standard, the American Petroleum
Institute (API 200 ), IPCC2006, and the Thailand
Greenhouse Gas Organi ation (Public Organi ation).

G

เ าหมา แล ลการดาเนินงานการ ลอ กา เรอนกร ก

ลการ ลอ กา เรอนกร ก อบเ
G
G
บร ัท ตังเ าหมาย นการลด
รมาณการ ลอยกา เรอนกระจก
อบเ ต และ อบเ ต ห ดรอยละ
าย น
เมื่อเทียบกับ าน (
)
GG a et t e tar et to re ce
reen o e a emi ion co e an
it in
en com are
to a e ear (
)

แล

เ าหมา
ar et or
ตันคารบอน ดออก ด
เทียบเทา
on o 2 e ivalent

เ าหมา
ar et or
ตันคารบอน ดออก ด
เทียบเทา
on o 2 e ivalent

หนวย : ตันคารบอน ดออก ดเทียบเทา
nit : on o 2 e ivalent
หมายเหตุ เปา มายการปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 คือ ลดลงรอยละ 10 รือคิดเปนลดลงทั้ง มด 168,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
จากการดาเนินธุรกิจตามปกติในป 2568 เมื่อเทียบจากปฐาน (ป 2558)
Greenhouse gas emission scopes 1 and 2 is targeted to reduce by 10%, or an e uivalent of 168,000 tons of CO2 e uivalent,
based on business as usual in 2025, when compared to base year (2015).

OPERATIONAL EXCELLENCE

รมาณการ ลอ กา เรอนกร ก อ ันการ ลิ อบเ
G
G

แล

เ าหมา
ar et or
ตันคารบอน ดออก ด
ตอการ ลิต
on o 2 e ivalent

หนวย : ตันคารบอน ดออก ดตอตันการ ลิต
nit : on o 2 er on ro ction

การ ลอ กา เรอนกร ก อบเ
G
G

หนวย : ตันคารบอน ดออก ดเทียบเทา
nit : on o 2 e ivalent

การ ลอ กา เรอนกร ก อบเ
G
G

หนวย : ตันคารบอน ดออก ดเทียบเทา
nit : on o 2 e ivalent
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การ ั การ งเ ีย
การจัดการของเ ยี ทีไ่ มมีประ ทิ ธิภาพ งผลกระทบตอ งั คม
และ งิ่ แ ดลอม อีกทัง้ ยังทาใ บริ ทั ฯ ตองเ ยี คาใชจาย งู
ในการขน งและกาจัดของเ ียที่เกิดขึ้น ตลอดจน งผลใ
บริ ทั ฯ ใช ตั ถุดบิ และทรัพยากรในการผลิตเพิม่ ขึน้ บริ ทั ฯ
จึงมุงมัน่ ทีจ่ ะลดปริมาณการเกิดของเ ยี อยางมีประ ทิ ธิภาพ
โดยกา นดนโยบายการจัดการของเ ยี อุต า กรรม ภายใต
ลักการ 3Rs ไดแก การลดใช (Reduce) การใชซ้า (Reuse)
และการนากลับมาใชใ ม (Recycle) ร มกับการจัดซือ้ เี ขีย
(Green Purchasing) ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการคัดแยก
การจัดเก็บ การขน ง และการกาจัด ร มทั้งมีการจัดการ
ของเ ยี ที่ อดคลองตามก มายกา นด นอกจากนี้ บริ ทั ฯ
ยั ง จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การของเ ี ย อุ ต า กรรม
เพื่อกา นดแผนการดาเนินงานและเปา มายโครงการ
ใ มีประ ทิ ธิภาพ ซึง่ โครงการพัฒนา กั ยภาพการใชประโยชน
กากของเ ยี อุต า กรรมที่ าคัญในป 2561 ไดแก โครงการ
ลดปริมาณของเ ียไปฝงกลบใ เปน ูนย โครงการ ึก า
แน ทางการปรับปรุงกระบ นการผลิตกลีเซอรีน เปนตน

ครงการลด รมาณ องเสี
บร ัท ดาเนินโครงการพั นา ักย าพการ ช ระโยชนกาก
องเสี ย อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ลด ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
ตามหลักการ
ดวยการนา องเสีย ช ระโยชน ห ด
มากที่สุด ่งโครงการนี ระสบความสาเรจ นการลด รมาณ
การ งกลบ องเสีย หเ น นยตังแต
และดาเนินการ
ตอเนื่องมาจน ง จจบัน จากความสาเรจนีสง ล ห น
บร ัท ดรับรางวัลการจัดการ องเสียที่ดีตามหลัก
(
ar ) และรางวัลการ ช ระโยชน องเสีย ดทังหมด
( ero a te to an ill c ievement ar )

Inef cient waste management can produce impact
on the society and environment. oreover, it can
increase transportation and waste disposal expenses
for the company, as well as prompt the company
to consume a larger volume of raw materials and
resources in its production. Thus, GGC is committed to
reduce waste ef ciently by establishing an industrial
waste management policy under the 3Rs principle:
Reduce, Reuse, and Recycle. At the same time, the
company implements the Green Purchasing concept,
which covers separation, storage, transportation,
and disposal, including waste management in
compliance with the law. Additionally, GGC has
appointed an Industrial aste Committee to form
operational plans and project goals with ef ciency.
ey projects to enhance the ef ciency of industrial
waste recycling in 2018 include the ero aste
to Land ll Project, and the Glycerine Production
Process Improvement Study Project.

งกลบ หเ น น 
GG a con cte a ro ect to en ance t e e icienc
o in trial a te rec clin it an aim to le en
environmental im act accor in to t e
rinci le
ma imi in t e e o a te avin ccee e in
re cin t e amo nt o a te e tine or lan ill o n
to ero ince
GG till contin e to carr o t
t e ro ect in t e re ent a i ac ievement a on
t e com an t e
ar an t e ero a te to
an ill c ievement ar
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ครงการ ก าแนว างการ รับ รุงกร บวนการ ลิ กลีเ อรน
GG a initiate a ro ect to t mean to en ance
t e e icienc an re ce a te in t e ro ction roce
o l cerine e ro ect i con cte mo i in t e
c emical e in Gl cerine ro ction rom o i m
ro i e ( a ) to ota i m ro i e ( ) i
re lte in a lar er vol me o re Gl cerine o t t
oreover a te rom t e ro ction roce can e
tran orme into ota i m alt ic can e rt er
e a ertili er or oil con itioner e lt o t e t
ill incl e a i er o t t o re Gl cerine in trial
a te re ction o
ton ear an a te i o al
co t avin n overall ene it o a ro imatel million
ear i e timate
e ro ect a al o on t e
com an a ilver me al in t e
ar ic i an a ar
or attractive economic ret rn rom t e e artment o
n trial or in

$

บร ัท มีโครงการ ก าแนวทางการ รับ รุงกระบวนการ ลิต
กลีเ อรนเพ่อเพม ระสิทธิ าพและลด องเสีย นการกระบวนการ
ลิต โดยเ ลี่ยนสารเคมีที่ ช นการ ลิตกลีเ อรนจากโ เดียม
ดรอก ด ( a ) เ นโพแทสเ ยี ม ดรอก ด ( ) ง่ สง ล
ห ดกลีเ อรนบรสุทธิ น รมาณที่มาก น อีกทัง องเสียที่ ดจาก
กระบวนการ ลิตสามาร เ ลี่ยนเ นเกลือโพแทสเ ียมที่นา
ตอยอดเ น ุยหรอสาร รับ รุงดิน ่ง ลการ ก าโครงการนี
จะชวย หบร ทั ด รมาณกลีเ อรนบรสุทธเพม น ลดกาก องเสีย
อตสาหกรรม ด ตันตอ และชวยลดคา ชจาย นการกาจัด
องเสีย รวม ระโยชนที่คาดวาจะ ดรับ ระมาณ ลานบาทตอ
และสง ล หบร ัท ดรับรางวัล ลตอบแทนทางเ ร าสตร
ที่ดี (
ar ) ระดับเหรย เงนจากกรมโรงงานอตสาหกรรม
น

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$ $

ลานบา
งบ ระมาณ
นการดาเนินโครงการ
et or ro ect
o eration

เ ลีย่ นโ เดียม ดรอก ด ( a ) เ น
พแ สเ ี ม ดรอก ด
นการ ลิต
e lace o i m ro i e ( a )
it ota i m ro i e ( ) in
ro ction

ชวยลด รมาณ
กาก องเสียอตสาหกรรม ด
ัน อ
และ ดกลีเ อรนบรสุทธิ
เพ�ม น
ontri te to re cin
ton o in trial a te er ear
an increa in
re Gl cerin o t t

ลานบา อ
รวม ระโยชน
ที่คาดวาจะ ดรับ
verall ene it
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กร บวนการ ลิ กลีเ อรนเพ�ม ร สิ ธิภาพ นการ ลิ แล ลด องเสี
G
องเสี ี่ องการลด
Reducing Waste
Glycerine
Residue
salt

กร บวนการด เนินงาน
Operational Process
Crude Glycerine

Glycerine
Dry Unit
NaOH => KOH

Yellow
Glycerine
Glycerine
Distillation Unit

Refine Glycerine

Glycerine
Residue Sludge

การบร าร รั ยากรน้า
เนื่องจากน้าเปนทรัพยากรที่ าคัญทั้งในภาคเก ตรกรรม
ภาคอุต า กรรม และภาคชุมชน การบริ ารทรัพยากรน้า
ทีไ่ มมีประ ทิ ธิภาพ อาจ งผลใ บริ ทั ฯ มีค ามเ ยี่ งในการ
ขาดแคลนน้าในกระบ นการผลิต และทาใ การดาเนินธุรกิจ
ยุดชะงัก ตลอดจนอาจกอใ เกิดค ามขัดแยงกับชุมชน
รอบขาง บริ ทั ฯ จึงมุงมัน่ บริ ารทรัพยากรน้าใ มีประ ทิ ธิภาพ
อยางยัง่ ยืน โดยมุงเนนการลดการใชน้า และการนาน้ากลับมา
ใชใ ม เพือ่ ลดปริมาณการใชน้าในองคกร และปองกันค ามเ ยี่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจน
เพือ่ ปองกันการเกิดผลกระทบกับ งิ่ แ ดลอมและชุมชนโดยรอบ

ater is an important resource for the agricultural,
industrial and community sectors. Thus, inef cient
water management may result in water shortage
for the company’s production process and cause
disruption to business operations. It may also cause
con ict with the surrounding communities. Thus, GGC
is determined to manage water resources ef ciently
by emphasi ing on reducing water consumption
and reusing water with an aim to decrease water
consumption intensity within the organi ation and
prevent potential risks which may arise to business
operations, as well as prevent impacts on the
environment and surrounding communities.

C

ครงการ ิด ังร บบรเวรสออส ม ิส ี่ร บบ ลิ นาหลอเ น
บร ัท ดาเนินการติดตังระบบรเวรสออสโม ิส ( ever e
mo i S tem:
nit ) ที่ระบบ ลิตนาหลอเยน ( oolin
ater) เพ่อ นานาระบายทิงจากระบบนาหล อ เยนมา  า น
กระบวนการกรอง ห ดนาคุณ าพดีที่สามาร นากลับมา ช หม
เ นนาชดเชย นระบบตอ โดย จจบันอยระหวางการทดลอง
ชงาน ่งจากการออกแบบสง ล หบร ัท สามาร ลด รมาณ
นาระบายทิง ด
ลกบา กเมตรตอ (คิดเ นรอยละ
อง รมาณนาระบายทิงทังหมด) และลด รมาณการดงนามา ช
ลกบา กเมตรตอ หรอคิดเ นรอยละ
อง
รมาณนา นระบบนาหลอเยนทังหมด สง ล หบร ัท ระหยัด
คา ชจาย นการ ชนา ด
บาทตอ

GG a in talle t e ever e mo i S tem (
nit ) in t e oolin ater S tem a te ater rom
t e oolin ater S tem i t t ro a iltration
roce to o tain oo alit ater ic are e tine
to e re e a ma e
ater or t e tem t re ent
t e ro ect i in it trial roce
e ro ect i e ecte
to re ce t e com an
a te ater
m ear
(an e ivalent o
o total a te ater) an re ce
ater con m tion
m ear or an e ivalent
o
o t e total ater in t e oolin ater S tem
i ill contri te to a co t avin in ater con m tion
o
ear or t e com an
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ลานบา
งบ ระมาณ
นการดาเนินโครงการ
et or ro ect
o eration

ชวยลด รมาณนาระบายทิง ด
ลกบา กเม ร อ
คิดเ น
อง รมาณนาร บา ิง ังหมด
n tall
nit in
t e oolin ater S tem
el to re ce a te ater
m3 ear

(an e ivalent o

o total a te ater)

ระหยัดนา นระบบ ด
ลกบา กเม ร อวัน
คิดเ น
อง รมาณนา นร บบ งหมด
ั
Save
m3
o ater er a
(an e ivalent o
o total ater in t e

บา อ
ระหยัดคา ชจาย
นการ ชนา ด
o t avein
on ater con m tion

tem)

เ าหมา แล ลการดาเนินงานดานบรหาร ัดการนา
จากการดาเนินโครงการพั นา ระสิทธิ าพการจัดการนา
หมีความยั่งยืน น
สง ล หบร ัท สามาร ลด
การ ชนาลง ดเ น รมาณ
ลกบา กเมตรตอตัน ลิต ัณ
่ง ลการดาเนินการเ น ตามเ าหมายลดการ ชนาที่กาหนด
และเมื่อเ รยบเทียบการลดการ ชนา ยอนหลัง พบวา บร ัท
สามาร ลดการ ชนาลง ดอยางตอเนื่องทุก

GG
taina le ater mana ement e icienc
en ancement ro ect in
ave re lte in t e
com an a ilit to re ce ater con m tion to
m ton ro ct e o eration re lt are in line it
t e com an
ater con m tion re ction tar et
en com are it ater con m tion i re rom
t e a t ear GG a een a contin o ecline in
ater con m tion ann all

เ าหมา
Target for 2018

รมาณการ น อ ันการ ลิ
C

หนวย : ลกบา กเมตรตอตัน ลิต ัณ
nit : 3 per ton production

ลกบา กเมตร
ตอตัน ลิต ัณ
M3 per ton production

2016

2017

2018
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อา ีวอนามั แล ความ ลอดภั

เ าหมา การดาเนินงานร
เ าหมา การดาเนินงานร สัน

าว

จานวนอบัติเหตุ ง ันบันทก ( )
C น
เ น หรอ
ero a e o otal ecor a le
n r ate ( )

กรณี
จานวนอบัติเหตุ ง ันบันทก ( ) น
otal ecor a le n r ate ( ) i le t an
or e al to ca e er
in
จานวนอบัติเหตุกระบวนการ ลิต ier

เ น น

ier roce Sa et
nci ent i ca e
in

บริ ัทฯ ตระ นักดี าการดาเนินงานดานอาชี อนามัยและ
ค ามปลอดภัยอยางมีประ ิทธิภาพ จะช ยลดค ามเ ี่ยง
ในการเกิดอุบตั เิ ตุตอพนักงาน ผูรับเ มา และชุมชนโดยรอบ
พืน้ ทีป่ บิ ตั งิ าน ตลอดจนทรัพย นิ ของบริ ทั ฯ อีกทัง้ ยังช ย
ลดค ามเ ี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอการดาเนินธุรกิจของ
บริ ัทฯ เชน การเพิ่มคาใชจายในการดาเนินงาน การเ ีย
ชื่อเ ียง รือการไมเปนที่ยอมรับของชุมชน เปนตน ดังนั้น
บริ ัทฯ จึงมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่ปรา จากอุบัติเ ตุ ( ero
Accident) ภายใตแน คิด อุบัติเ ตุ ามารถปองกันได
โดยมุงเนนการบริ ารค ามปลอดภัยในกระบ นการผลิต
(Process Safety) และค ามปลอดภัย นบุคคล (Personal
Safety)

GGC reali es that effective occupational health and
safety operations and procedures will reduce the
risk of accidents to employees, contractors and
communities around the site of operation, as well
as the company’s assets. These operations also
reduce the risk that may affect GGC’s business
operations such as increasing costs to operate,
negative reputation or community unacceptance.
Therefore, GGC is committed to be a ero Accident
organi ation under the concept All Accident Can
e Prevented by focusing on the Process Safety
and Personal Safety.

OPERATIONAL EXCELLENCE

วา

ัย นกร บวนการ

บริ ัทฯ บริ ารค ามปลอดภัยในกระบ นการผลิต ภายใต
ระบบการบริ ารจัดการป บิ ตั งิ านทีเ่ ปนเลิ (Operational
Excellence anagement System: OE S) และระบบ
การบริ าร ูนยกลางค ามปลอดภัยในกระบ นการผลิต
(Center of Central Process Safety: CCPS) ซึง่ เปนระบบ
มาตรฐานที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ แน ทาง
การบริ ารค ามเ ี่ยง การประเมินค ามเ ี่ยง ไปจนถึง
การเตรียมค ามพรอมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใ พนักงานมั่นใจ
ในการป ิบัติงานดาเนินไปด ยค ามปลอดภัยตลอดเ ลา

GGC manages the process safety under the
Operational Excellence anagement System (OE S)
and Center of Central Process Safety (CCPS), which
is a standard system that covers from the design
process, risk management guideline, risk assessment
to preparation for emergencies. This gives employees
the con dence during operation to proceed with
safety practices at all times.

ร บบการบรหาร ัดการ ิบั ิงาน ี่เ นเลิ
Process Hazard Analysis

Employee Participation
Emergency Management and Response
Incident Investigation
Compliance Audit

MOC

SSHE

Management
of Change

Operation
Risk
Management
Organization &
Capabilities

Capital Projects
Management

Sustainability
Management

Performance
Management

Reliability &
Asset Integrity

Strategy &
Leadership

Process Safety
Information
Trade Secret
Training

Mechanical
Integrity

Operations

Management Value Chain
of Contractors Management

Operating Procedure
Hot Work Permit
PSSR

Contractor
Trade Secret
CONTENT

DEPLOY

COMPLIANCE

PERFORMANCE
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C

C

CC

ร บบการบรหาร น กลางความ ลอดภั กร บวนการ ลิ

Learn from Experience

Commit to Process Safety

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

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

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

ในป 2561 บริ ทั ฯ ไดร มมือกับทาง DuPont ซึง่ เปนองคกร
ชั้นนาที่มีชื่อเ ียงดานค ามปลอดภัยระดับ ากล ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนา ักยภาพระบบการ ืบ นการเกิด
อุบตั เิ ตุ (Incident Investigation System) และการตร จ อบ
ขอบกพรองในกระบ นการผลิต (Field Risk Assessment)
เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานค ามปลอดภัยของบริ ัทฯ
ใ มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

In 2018, GGC cooperated with DuPont, a leading
organi ation with a reputation of international safety
in operation of the Incident Investigation System
Potential Development project and Field Risk
Assessment to develop GGC’s safety standard
system to be more ef cient.

OPERATIONAL EXCELLENCE

ครงการพั นา ัก ภาพร บบการสบสวนอบั ิเห ุ
บร ัท ดนาระบบ
ree et o จาก
ont
มา ระยุกต ช นการสืบสวนการเกิดอบัติการณ องบร ัท
เพ่อเพม ระสิทธิ าพดานความ ลอด ัย หบรรลุเ าหมาย
อบัตเิ หตุจากกระบวนการ ลิตเ น นย ( S ero cci ent)
โดยอบรมและ หความรเกี่ยวกับระบบ
ree et o
รวมทังสรางความตระหนัก งความสาคั องการสืบสวน
การเกิ ด อบั ติ ก ารณ ตลอดจนการจั ด การและการรายงาน
เมื่อเกิดเหตุ โดยการสืบสวนการเกิดอบัติการณจะทา หสามาร
ระบุสาเหตุหลัก องการเกิดอบัติการณ นระดับความลมเหลว
องระบบ (S tem ail re) และเชื่อมโยง ยัง S Element
เชน roce a ar nal i
eratin roce re
ana ement o an e ontractor Sa et ana ement
เ นตน รวมทังจัดทา อเสนอแนะ แลกเ ลี่ยน e on earne
และติดตามการ ด อเสนอแนะอยางมี ระสิทธิ าพ
นอกจากนี บร ัท ยังจัดอบรมหลักสตรการสืบสวนการเกิด
อบัติเหตุสาหรับพนักงาน และ รับเหมา เพ่อ หเ า จและตระหนัก
งความสาคั องการสืบสวน รวม งสามาร รายงานการเกิด
อบัติการณ ดอยาง กตอง

เรมจาก
อเทจจรง ( act )

a a a te t e
ree et o
tem rom
ont to a l it GG inci ent inve ti ation
t i to increa e e icienc o a et to ac ieve t e tar et
o roce Sa et ana ement ( S ) ero cci ent
trainin rovi in no le e a o t
ree et o
tem an creatin a arene o t e im ortance o
inci ent inve ti ation GG al o a mana e an
re orte on t e inci ent inve ti atin to i enti t e
main ca e o inci ent in t e S tem ail re level an
a ociate it t e S Element c a roce a ar
nal i
eratin roce re ana ement o an e
ontractor Sa et ana ement etc a ell a rovi in
ee ac an
e tion e c an in le on learne
an monitorin ee ac e ectivel
oreover GG a arran e a trainin co r e on inci ent
inve ti ation or em lo ee an contractor to n er tan
an a are o t e im ortance o inve ti ation an are
a le to re ort t e inci ent correctl

Significant Event

Observation #1 (Facts)

สรางสมมุติ าน
Hypothesize
#1
Why

GG

Observation #2 (Facts)

Physical

S

Hypothesize
#2

Physical Failure

Why
Why

Human Failure
System Failure

ero cci ent
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ลการดาเนิน ครงการ

จานวนพนักงานและ รับเหมาที่ ดรับ
การ กอบรม ร มาณ
คน
(มากกวา
องจานวน
 ิบัติงาน นโรงงาน) คิดเ น ชั่วโมง
em lo ee an contractor
(more t an
o actor or er )
ave een traine
or
or

ลด ันตอนการทางานและการอนุมัติ
าก
ัน อน เหลอ
ัน อน
e ce or lo an a roval
rom to
roce e

ันตอนการรายงานเหตุการณเบืองตน
( nci ent reliminar e ort) ลดลง
าก อา ิ  เหลอ วัน
e nci ent reliminar e ortin
roce i re ce rom
ee to
a

ครงการ รว สอบ อบกพรอง นกร บวนการ ลิ
บร ัท จัดตังกระบวนการตรวจสอบระบบความ ลอด ัย น
กระบวนการ ลิต เพ่อเสาะหาจดบกพรองหรอความเบี่ยงเบน
( eviation) ที่อาจเกิด นจากความ ิดพลาด องพนักงานและ
รับเหมา ( man Error) ความ ิดพลาด น ันตอนการ ลิต
( roce ral Error) ส าพส านที่ บิ ตั งิ านที่ มแนนอน ( or ite
on ition ) และ หรอ ความลมเหลว องเทคโนโลยี ( ec nolo
ail re) พรอมทังวธีการแก ที่มี ระสิทธิ าพ ตลอดจนวธีการ
ควบคุม หาอยางเหมาะสม
นอกจากนี บร ั ท ยั ง สนั บ สนุ น การเสรมสร า งจตสานก
ดานความ ลอด ยั และความตระหนัก งอันตราย ( il roce
a ar
arene ) หกับพนักงานสาย ิบัติการโดยตรง
( rontline or er) นดานการสังเกตการณ การสนทนา และ
การวเคราะหอันตรายที่อาจเกิด น จาก ันตอนกระบวนการ ลิต
( roce Sa et )
ทังนี จากการดาเนินโครงการ
ที่พนักงานและ บรหาร ด
รวมกันตรวจสอบหนางาน ทา หสามาร บงชีความเบี่ยงเบน
จากมาตร านการออกแบบหรอ ันตอนการทางานที่กาหนด
ง่ เกิด นจากการกระทาที่ ม ลอด ยั และส าพกระบวนการ ลิต
ที่ ม ลอด ัย ( n a e ct an n a e roce on ition)
รวม งการดาเนินการแก หรอควบคุมความเบีย่ งเบนทีอ่ าจเกิด น
อยางเหมาะสม สง ล ห โรงงาน มเกิดอบัติเหตุ นกระบวนการ
ลิตอยางตอเนื่อง

GG a et t e a e ment an a itin roce re o
a et roce o ro ction to in error or eviation
ic ma occ r rom em lo ee an contractor ( man
Error) roce ral Error or ite on ition an or
ec nolo ail re lon it e ective ol tion an
o to control ro lem an i e a ro riatel
rt ermore t e om an al o
ort il in roce
a ar
arene or rontline or er on o erve
conver e an anal e t e a ar t at ma occ r rom
roce Sa et
e
ro ect o eration ic em lo ee an e ec tive
ave oine to a e on ite re lt a t e o i ilit
to i enti eviation rom t e e i n tan ar or tar ete
or roce re e eviation ma ari e rom n a e
ct an n a e roce on ition a ell a re olvin
o eration or controllin eviation t at ma occ r
a ro riatel re ltin in con i tentl no acci ent or
inci ent in t e ro ction roce

OPERATIONAL EXCELLENCE

จานวนพนักงานที่เ น ore team ดรับการ กอบรมจานวน คน
เพ่อมาสื่อความและ หความรพนักงาน นหนวยงานตอ น
คิดเ น
ั่ว มง
em lo ee o are in t e ore eam ave een traine
to comm nicate or o r an ill e cate ot er em lo ee in t e
e artment in

จากการดาเนินงานดานค ามปลอดภัยในกระบ นการผลิต
ที่มีประ ิทธิภาพอยางตอเนื่อง งผลใ บริ ัทฯ มีผลการ
ดาเนิ น งานดานค ามปลอดภั ย ในกระบ นการผลิ ต ที่
บรรลุเปา มาย และไมเกิดอุบัติเ ตุในกระบ นการผลิต
Tier1 อยางตอเนื่อง

Ef ciency of safety in the production process allows
GGC to achieve the target on safety performance
in the process and continuously accomplish ero
Process Safety Incident Tier 1.

อบั ิเห ุกร บวนการ ลิ

ลการดาเนินงาน
เ าหมา

วา

ัย วนบ

นอกเ นือจากบริ ารค ามปลอดภัยในกระบ นการผลิต
บริ ั ท ฯ ยั ง มุ งเ ริ ม ราง ั ฒ นธรรมและพ ติ ก รรม
ค ามปลอดภัยร มกันระ างพนักงาน ตลอดจน ราง
ค ามตระ นักดานค ามปลอดภัย นบุคคลอยาง ม่าเ มอ
โดยมุงเนนใ พนักงานและผูรับเ มามีค ามระมัดระ งั และ
ป บิ ตั งิ านอยูบนพืน้ ฐานค ามปลอดภัย ผานการดาเนินงาน
โครงการ Safety ow และ Safety Stand Down

In addition to the safety management in the
production process, GGC also aims to strengthen
the safety culture and behavior among employees
as well as regularly building personal safety awareness
by intensely building awareness among the employees
and contractors, safety issues when operating in
accordance with safety standards through the Safety
ow and Safety Stand Down project.
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ครงการ
น
บร ัท ดเ ลี่ยนระบบ การรายงานความ ลอด ัย
จากเดิมคือโครงการ Sa et al
ervation (S )
เ น
แตยังคงมีจดมุงหมายที่จะ หพนักงานมีสวน
รวม นการรายงาน และแจงเตือนความเสี่ยงดานความ ลอด ัย
านชองทางเทคโนโลยี เพ่อลดจานวนการเกิดอบัติเหตุและ
การบาดเจบจากการทางาน ทังนีระบบ Sa et o เ นระบบที่
มีความสะดวก นการ ชงานและ กลเคียงกับระบบ ace oo
ง่ พนักงานสามาร แชรเร่องราวดานความ ลอด ยั โดยสามาร
กด ก จและแสดงความคิดเหน นแตละกรณี รวม งสามาร แสดง
กรา ส ิติการรายงาน S ที่ชัดเจนและงายตอการเ า จ ทังนี
ตังแตเรมดาเนินการโครงการ มีการ ชงานโ รแกรม Sa et o
อยางตอเนือ่ งและเ น ดตามเ าหมายทีก่ าหนด ว เร่อง คน

n
GG a c an e t e Sa et e ortin S tem
rom Sa et al
ervation (S ) ro ect to
Sa et o ro ect t till aim to allo em lo ee
to artici ate in re ortin an noti in a et ri t ro
tec nolo c annel
i aim to re ce t e n m er
o inci ent an in rie rom or
e Sa et o
tem i convenient er rien l an imilar to ace oo
ic em lo ee can are a et i e
re in
t e i e an commentin on eac ca e e Sa et o
ro ect i al o ca a le o i la in tati tical ra o
clear an im le S re ortin Since em ar in on
t i ro ect t e Sa et o
tem a een e
contin o l meetin t e et tar et o i e er
er on er ear

รา งาน

พนักงานมีสิทธิ
เ า ชงานทุกคน
o Em lo ee can
cce an e t e S tem

จานวนการรายงาน
ดานความ ลอด ัย
Sa et e ort
in otal

เร่อง คน

เ าหมายการรายงาน
ความ ลอด ัย
ar ete o Sa et e ortin
er er on er ear

OPERATIONAL EXCELLENCE

ครงการ

C

บร ัท ดาเนินโครงการ Sa et Stan o n a เพ่อ ห
 บ รหาร พนั ก งาน และ  รั บ เหมาทุ ก คน ด ร  ว มกั น สร า ง
ความตระหนัก งความสาคั นการบรหารจัดการความ ลอด ยั
ตลอดจนรวมกันสรางความมุงมั่นที่จะกาวเดิน สองคกร
ที่ รา จากอบัติเหตุและการเสียชีวตเนื่องจากการทางาน (Sa et
ommitment: ero cci ent) นอกจากนี น
บร ัท
ดดาเนินโครงการอื่น เพ่อสงเสรมความมุงมั่น นการเ นองคกร
รา จากอบัติเหตุ ดแก โครงการรัก มือ ( an n rie
arene ro ram) ที่มุงเนน นการลดการบาดเจบที่ นิ วมื อ
และมือ นทุกกิจกรรม องบร ทั การกาหนดก ความ ลอด ยั
หรอก พทัก ชีวต ( i e Savin le )

C
GG o erate t e Sa et Stan o n a ro ect to
allo all e ec tive em lo ee an contractor to create
a arene o t e im ortance o a et mana ement
ell a avin a commitment to move to ar an
or ani ation t at a t e Sa et ommitment: ero
cci ent n a ition in
GG a o erate ot er
ro ect to romote t e commitment to ero acci ent
c a t e an n rie
arene ro ram ic
oc e on re cin an in rie in all GG activitie
an i e Savin le

การรณรงค หมีการลดการบาดเ บ ี่นิวมอแล มอ หรอ
นทุกกิจกรรม เ นกุ แจสาคั นการลด
ที่ตองรณรงคอยางจรงจังตอ
e im lementation o ero an n r am ai n in ever event
i t e e in re cin
an t at ever one o l contin e t i ractice
C
e on earne
ecor a le an n r

C
ic
otential i t at
mi t ea to an n r

etermin roactive lan
m lement accor in to lan
to revent an n r
an re are er ormance re ort
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ชอ กรณ องกันการตกจากที่สง
(Sa et arne ) เสมอ
l a
e t e Sa et arne
en or in at i t

ิบัติตามระบบ บอนุ าต นการทางาน
( or ermit) เสมอ
l a ollo on ine S ace Entr
or ermit

ตรวจสอบความสมบรณ
องการตัดแยก (Ener olation) เสมอ
l a
ec t e Ener
olation e ore or

ิบัติตามระบบ บอนุ าต
ทางานที่อับอากา เสมอ
l a ollo
t e or ermit S tem in in ir lace

ภายใตระบบการบริ ารจัดการดานค ามปลอดภัยที่มี
ประ ิทธิภาพ และโครงการ รางจิต านึกที่ดีด านค าม
ปลอดภัย งผลใ ในป 2561 อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน
ถึงขัน้ บันทึกของพนักงานในบริ ทั ฯ ยังคงเปน 0 โดยบริ ทั ฯ
ยังคงอัตรานีอ้ ยางตอเนือ่ งมาเปนระยะเ ลา 5 ป 8 เดือน

nder an effective safety management system and
good safety awareness project, resulting in the Total
Recordable Injury Rate of GGC’s employees in 2018
to remain at 0 consecutively for 5 years and 8
months.

อั ราการบาดเ บ ากการ างาน
ลการดาเนินงาน

พนักงาน
o Em lo ee
รับเหมา
o ontractor
หนวย : กรณีตอ
ชั่วโมงการทางาน
nit: a e er ne illion or o r

เ าหมา

SUSTAINABLE VALUE CHAIN
วง
า ี่ยั่งยน

PALM

PALM

PALM
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การบรหาร ัดการหวง อ าน

เ าหมา การดาเนินงาน
ความพงพอ องลกคาอ  นควอ ลแรก

องธุรกิจ ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอมทังหมด
Customer Satisfaction in the First Quartile of all environmentally
friendly chemical product business.
หมายเหตุ : ค อไทลแรก มายถึง ช ง 6% - 100%
Remark: Firt uartile refers to range of 6% - 100%

การบริ าร งโซอุ ป ทานอยางมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพ งผล
ใ การดาเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น และช ยลดตนทุน
ในการผลิต อีกทั้งยังช ยปองกันและลดค ามเ ี่ยงตอ
การดาเนินธุรกิจทัง้ ในดาน งิ่ แ ดลอม งั คม และการกากับ
ดูแลผู คา ที่อาจ งผลกระทบตอชื่อเ ียงของบริ ัทฯ และ
ค ามไ างใจของผูมี นไดเ ยี บริ ทั ฯ จึงมุงมัน่ ทีจ่ ะบริ าร
งโซอุปทานใ มีประ ิทธิภาพตั้งแตตนน้าจนถึงปลายน้า
โดยมุงเนนที่การบริ ารและ รางค าม ัมพันธอันดีร มกับ
คูคาและลูกคา และการบริ าร ตั ถุดบิ ใ เ มาะ มและเพียงพอ
ตอค ามตองการในการผลิต เพือ่ ลดค ามเ ยี่ งตลอดทัง้ งโซ
อุปทาน และรัก าค าม ามารถในการแขงขันในอุต า กรรม
ซึ่ง งผลใ การดาเนินธุรกิจไป ูค าม าเร็จอยางยั่งยืน

An ef cient supply chain management will ensure
a stable business operation and reduce costs of
production. This management protects and reduces
the risk of business operation on environment,
society, control of suppliers, which are potential
impacts to GGC’s reputation and the trust of
stakeholders as well. GGC is committed to ef ciently
manage the supply chain from upstream to
downstream by focusing on managing and
strengthening relationships with suppliers and
customers, appropriate management of raw materials
and suf cient to meet the production demands.
This management is for reducing risks throughout
the supply chain and maintaining the industrial
competitiveness which will lead to a successful
and sustainable business operation.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

นอกจากนี้ บริ ทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการ Value Chain
eeting (VC ) เพือ่ แ ดงออกถึงค ามมุงมัน่ ในการรับผิดชอบ
การกากับดูแล และ นับ นุนการป บิ ตั งิ านดานการบริ าร
งโซอุปทาน การตลาดและการผลิต การบริ าร นิ คาคงคลัง
ร มทัง้ การบริ ารค ามเ ยี่ งทีเ่ กิดจากการผันผ นดานราคา
ตั ถุดบิ และผลิตภัณฑ ค ามเ ยี่ งดานการเงิน ใ เปนไปอยาง
มีประ ิทธิภาพ

In addition, GGC has appointed the Value Chain
anagement (VC ) Committee in order to demonstrate
the commitment, roles and responsibility, and to
support operations in Supply Chain anagement,
arketing and Production, and Inventory anagement as
well as to manage risks from price uctuations in
raw materials and products and nancial risk to be
effective.

กรรมการ จ ัดการ
ana in irector
ระธานกรรมการ
ariman o t e ommittee
จัดการสวน หนวยงานการตลาด
ar etin ivi ion ana er
กรรมการและเล านุการ
ommittee an Secretar
จัดการ าย
หนวยงานตลาด การ าย
และการจัด ือวัต ุดิบ
ar etin
ommercial S l
ice re i ent
กรรมการ
ommittee

จัดการ าย
หนวยงานเทคโนโลยี
ว วกรรมและการ อมบ รุง
ec nolo
En ineerin
aintenance
ice re i ent
กรรมการ
ommittee

จ ัดการ าย
หนวยงานการเงนและการบั ชี
or orate
inance cco ntin
ice re i ent

จัดการ าย
หนวยงานกลยุทธองคกร
or orate Strate
ice re i ent

กรรมการ
ommittee

กรรมการ
ommittee

จัดการสวน หนวยงานจัดจ หนาย
และสนับสนุนเทคนิค
Sale an ec nical S ort
ivi ion ana er

จัดการสวน หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
และบั ชีบรหาร
nve tor elation an
ivi ion ana er

กรรมการ
ommittee

กรรมการ
ommittee

ทั้งนี้ ในป 2561 บริ ัทฯ ดาเนินโครงการดานการบริ าร
งโซอุปทานโดยมุงเนน 3 ประเด็นที่ าคัญ ไดแก การปรับปรุง
ระบบขน งและกิจกรรมตลอด งโซการผลิต การพัฒนา
ค ามพึงพอใจของลูกคา และการบริ ารจัดการ ตั ถุดบิ และ
การ างแผนการผลิตทีม่ ปี ระ ทิ ธิภาพ เพือ่ นับ นุนการบริ าร
งโซอุปทานใ มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น

In 2018, GGC has implemented the Supply Chain
anagement Program focusing on three key issues:
Improving Logistic systems and activities along the
production chain, Customer satisfaction development,
and Effective raw material management and
production planning. These programs are for
enhancing ef ciency of supply chain management.
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C

ร เดนสาคั นการบรหารหวง อ าน

การ รับ รุงร บบ นสง
แล กิ กรรม ลอดหวง การ ลิ
C
• การ นสงวัต ุดิบที่มี ระสิทธิ าพ
มีความนาเชื่อ ือ ตรงเวลา
• การ นส ง ลิ ต ั ณ จน งลกค า
ที่ตรงเวลาและ กตอง
• การสรางความหลากหลาย นชองทาง
กระจายสินคา หเกิด ระสิทธิ าพสงสุด

การพั นาความพงพอ องลกคา
C
ความพงพอ จ องลกคาเ น จจัยสาคั
ที่สื่อ หเหน งคุณ าพ อง ลิต ัณ และ
ระสิทธิ าพ นการ หบรการ องบร ัท
Customer satisfaction is an important
aspect to convey the quality of the
product and the service efficiency
of GGC

• การจัดหาวัต ุดิบหลักและวัต ุดิบ

ทางเลือก ( lternative ee toc ) ที่มี
ความมั่นคงทางดานราคา รมาณ และ
คุณ าพ
• การบรหารและการจั ด เกบวั ต ุ ดิ บ
หมี รมาณเพยงพอกับแ นการ ลิต
อยางตอเนื่อง

• Stability of price, volume and quality

• Reliable, punctual and efficient

of main and alternative supply
• Sufficient feedstock and raw
material storage management for
consistent production plan

transportation of feedstock and raw
materials
• Capable of delivering correct
products to customers on time
• Creating a variety of distribution
channels for maximum efficiency

การบร าร

การบรหาร ัดการวั ุดิบแล
การวางแ นการ ลิ ่ีมี ร สิ ธิภาพ

ราง วา ั ัน ัน ีรว กับ า

บริ ัทฯ มีแน ทางและกระบ นการบริ าร งโซอุปทาน
และมีการบริ ารค ามเ ยี่ งของคูคาทีม่ ปี ระ ทิ ธิภาพ อีกทัง้
บริ ทั ฯ ยัง งเ ริมใ พนักงานและคูคายึดถือและป บิ ตั ติ าม
จรรยาบรรณในการป ิบัติตอคูคาของบริ ัทฯ (Supplier
Code of Conduct) อยางเครงครัด ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในดาน
ิทธิมนุ ยชนและแรงงาน ค ามปลอดภัย อาชี อนามัย
และ งิ่ แ ดลอม เปนตน เพือ่ ปองกันและลดค ามเ ยี่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้นตอ ิ่งแ ดลอม ังคม และการดาเนินธุรกิจ พรอมทั้ง
ร ม รางคุณคาระ างบริ ัทฯ และคูคาอยางยั่งยืน

GGC has guidelines and processes on supply chain
management and ef cient supplier risk management.
The company also encourages both employees
and suppliers to strictly abide to GGC’s Supplier
Code of Conduct that covers human rights, labor
rights, occupational health and safety and environment.
This code of conduct is for preventing and reducing
potential risks to the environment, society, business
and also create sustainable value between GGC
and suppliers.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

G

แนว างการบรหารความเสี่ งแล การคัดเลอกคคา
บร ัท ด ชบรการ S are Service องบร ัท พทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) ่งมีแนวทางการบรหารความเสี่ยงคคา
ที่มี ระสิทธิ าพ เ นธรรม และโ รง ส ตังแตการคัดเลือกและ
นทะเบียนคคา การควบคุมดแลและการตรวจสอบ ตลอดจน
การติดตาม ระเมิน ลการดาเนินงาน ระจา ตามหลักเกณ
ดานสิงแวดลอม สังคม และการกากับดแลกิจการทีด่ ี (ESG riteria)

GG

e t e S are Service o
Glo al emical
lic om an imite
ic a an e icient et ical
and transparent risk management guideline for suppliers.
i ran e rom election an re i tration control an
assessment to monitor annual performance assessment,
accor in to t e Environment Social Goo or orate
Governance riteria (ESG riteria)

คัดเลอกคคา ี่มีคุณสมบั ิเ น ามหลักเกณฑ องบร ั
แล น เบี นคคา
Selecting supplier with qualification according to the criteria
of GGC and registering suppliers

ร เมินความเสี่ งคคา ามหลัก
Environmental Social Governance: ESG
Assessing suppliers risk based on Environmental
Social and Governance (ESG) principles

ัดหมวดหมคคา ี่มีความส คั
แล ร เมิน ลการด เนินงาน องคคา ุก
Categorizing important suppliers and evaluating
the performance of suppliers every year
บร ัท ตรวจสอบและ ระเมินคุณสมบัติ องคคาราย หมโดย ช
แบบสอบ าม ( re ali ication e tioniar) ที่มีเกณ ระเมิน
ดแก
) การดาเนินงานที่สอดคลองกับจรรยาบรรณ องบร ัท
) การดาเนินงานตามหลัก ความ ลอด ยั อาชีวอนามัย และสิงแวดลอม
) การดาเนินงานตามก หมายแรงงานและ อกาหนดมาตร าน
แรงงาน ทย (มรท ) และ
) คคาจะตอง มมีรายชื่ออย น ระเท ที่มีความเสี่ยงตามมติ
คณะรั มนตรความมั่นคงแหงสห ระชาชาติ ( Sanction i t
o ntrie )
คคาที่ านเกณ จะ กจัดอย นทะเบียนคคา ( rove en or
i t: )
นอกจากนีบร ัท ดติดตาม ลการดาเนินงานคคา
โดยมีเกณ ระเมิน ดาน ดแก

GG monitor an eval ate ne
lier in a re
ali ication e tionnaire it t e ollo in criteria:
) eratiin n er GG
o e o on ct
) eratiin n er Sa et ealt an Environment riteria
) eratiin n er t e ai a or Stan ar ( S) an
) S lier m t not e li te in
Sanction i t
Countries.
Suppliers that passed the criteria will be listed in the
rove en or i t ( )
In addition, GGC has monitored the performance of
lier in t e e ive a e ment criteria:
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มุมมองดานความสามาร
นการสงมอบวั ุดิบ
แล การบรการ องคคา
Perspective on Ability
to Deliver Feedstock and
Services of Suppliers

สภาว อ สาหกรรม
Industrial Conditions

ความ ดห ุนแล
อ นา อรอง องคคา
Flexibility and Negotiation Power
of Suppliers

ความสามาร
นการแ ง ัน องคคา
Suppliers’ Competitiveness

มุมมองดานบั ี
การเงน แล อ่น
Perspective on Financial,
and Accounting and others

จากการคัดเลือกคคาตามกระบวนการ างตน
บร ัท ทาการ นทะเบียน

คคา ่ี านการคัดเลอก น
านวน
รา

From the selection of suppliers
according to process above,
GG a re i tere
ine
t at ere ali ie in

artner

รา

คคา ี่ ดรับการ น เบี น

G

รา

คคาราย หม
e S lier

คคารายเกา
E i tin
Suppliers

G

การ รว ร เมินคคาดานสิ�งแวดลอม สังคม แล การกากับดแลกิ การ ี่ดี
บร ัท ระเมินความเสี่ยง องคคาดานสิงแวดลอม สังคม และ
การกากับดแลกิจการ ที่ครอบคลุมทัง นดานความ ลอด ัย และ
าพลัก ณองคกร (Environmental Social Governance: ESG)
เ น ระจาทุก เพ่อพั นา กั ย าพคคา ทีส่ าคั (1st ier ritical
Supplier) ตามนโยบายจัด ือจัดจาง องบร ัท

น
n

GG a e e t e Environmental Social an Governance
(ESG) o
lier ic cover ot a et an re tation
of GGC annually and improves the competency of
1st ier ritical S lier in com liance it t e roc rement
policy of the company.

บร ัท ระเมินคคาดานการดาเนินงาน สังคม และการกากับดแลกิจการที่ดีทังสิน ราย
โดย นจานวนนีมีคคา รายมี ลการ ระเมินที่ดี และ ดรับการจัดอันดับเ นคคาที่สาคั
o t o all
lier t at GG a e e t e Environmental Social an Governance (ESG)
11 of them have good performance and are assessed 1st ier ritical S lier .

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

นอกจากนี้ ในป 2561 บริ ัทฯ ริเริ่มดาเนินโครงการพัฒนา
ระบบการจัด ง ินคา และการจัดประชุมคูคา เพื่อ งเ ริม
การบริ ารและ รางค าม ัมพันธอันดีร มกับคูคา ขยาย
ขีดค าม ามารถในการแขงขัน ตลอดจน นับ นุนการบริ าร
งโซอุปทานอยางมีประ ิทธิภาพ

Furthermore, GGC initiates the projects on improving
product logistic system and supplier conferences to
promote the management to strengthen relationships
with suppliers, to extend competitiveness and to
ef ciently support the supply chain management
of the company.

ครงการพั นาการ ัดการดานบรร ภัณฑ ลิ ภัณฑ
บร ัท รเรมดาเนินโครงการพั นาการจัดการดานบรรจ ัณ
โดยการลดความหนา องบรรจ ัณ จาก
มครอน หเหลือ
มครอน สง ล หบร ัท สามาร ลดคา ชจายจากราคา
บรรจ ัณ ที่ลดลง จากเดิม
บาทตอ ุง เ น
บาท
ตอ งุ ทังนี รมาณการ ชบรรจ ณ
ั ตอ อยที่
งุ
สง ล หบร ัท สามาร ระหยัดคา ชจาย นการ ือบรรจ ัณ
และการ ชหมกพมพ ด
บาทตอ นอกจากนี โครงการนี
ยัง ดรับ รางวัล  หบรการ นสง อดเ ี่ ม ร า
( o i tic E cellence ar
) ที่คัดเลือกจากโครงการ
ตาง นกลุม ตท

GG initiate t e ro ect o evelo in t e ac a in
Management by reducing the thickness of packaging
rom micron to micron e com an ac a in
co t i re ce rom
a t er a to
at
er a
e amo nt o ac a in e er ear a
a re ltin in GG ein a le to ave on
the cost of purchasing packaging and the usage of
rintin in
a t er ear oreover t i
ro ect al o receive t e o i tic E cellence ar
electe rom vario ro ect in t e
Gro

ระหยัดคา ชจาย
Cost Saving
บา

PALM

PALM

PALM
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การ ัด ร ุม

C

บร ทั มีการจัด ระชุม al e ain eetin ( ) ทุกสั ดาห
เพ่อรายงานส านการณตลาด น จจบัน และวางแ นกลยุทธ
นการ ือ ายวัต ุดิบและ ลิต ัณ ที่ านการอนุมัติรับรอง
กรอบราคา อวั
ื ต ดุ บิ และราคา าย ลิต ณ
ั จากคณะกรรมการ
al e ain eetin ่งเ นตัวแทนจากหนวยงานตาง
าย นบร ั ท นอกจากนี การ ระชุ ม
ยั ง จั ด น
เพ่อรายงาน ลการดาเนินธุรกิจ องบร ัท ่ง น
การจั ด ระชุ ม
ช ว ย ห บ ริ ั ท สามาร ติ ด ตาม
ส านการณตลาด ดอยาง กลชิด สง ล หสามาร พจารณา
ราคาที่ เ หมาะสม  า นความเหนชอบ องคณะกรรมการ
รวมทังติดตาม หาตาง เชน การรองเรยนจากลกคา และ
การอนุมัติวาระสาคั เกี่ยว องกับการ ือ าย เ นตน ดอยาง
เ นระบบและเหมาะสม

C

การบร าร

C

C
GG arran e ee l al e ain eetin (
) to
report current marketing trends and strategic plan on
purchasing raw materials and products that is within the
pricing frame of the raw materials purchase price and
ro ct ellin rice a rove rom
ommittee
who are representatives from various departments in
GG
rt ermore
i al o e ta li e to re ort
t e ine er ormance o GG n
allo
GGC to closely monitor the current markets and consider
the appropriate price through the approval of the
committee i incl e monitorin ro lem c a
customer complaints and approving important agendas
related to deal making etc. systematically and appropriately.

ราง วา ั ัน ัน ีรว กับ ก า

บริ ทั ฯ มุงมัน่ ยกระดับค ามพึงพอใจของลูกคาผานการพัฒนา
คุณภาพ ินคาและบริการที่มีมาตรฐาน ูงอยางตอเนื่อง
โดยมีแน ทางในการป บิ ตั ติ อลูกคาอยางเปนธรรม ปกปอง
ค ามเปน นตั และมุ งมั่ น รางค าม ั ม พั น ธอั น ดี
ซึง่ บริ ทั ฯ ไดนาระบบการจัดการลูกคา มั พันธ (Customer
Relationship anagement: CR ) ทีร่ บร มขอมูล าคัญ
ของลูกคาทีผ่ านเกณฑการประเมินมาประม ลผลและ เิ คราะ
เพื่อนาไปพัฒนา ินคาและบริการใ ตรงกับค ามตองการ
ของลูกคามากขึ้นก าเดิม

GGC is committed to enhance customer satisfaction
through the continuous development of high uality
products and services. GGC has a guideline on
treating customers fairly, privacy protection and
strengthening relationships. GGC has implemented
the Customer Relationship anagement (CR )
system which gathers important data of customers,
that passed the evaluation criteria for processing
and analy ing. The system is for developing products
and services to meet more expectations of customers.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

C

ร บบการบรหาร ัดการลกคา

ระบบการบรหารจัดการลกคา องบร ัท ดรวบรวม อมล
สาคั องลกคา หม คัดเลือกลกคารายสาคั านเกณ
การ ระเมิ น ที่ แ บ ง ออกเ น ด า น ด แ ก ความน า ดงดด
( ttractivene ) และความเ น ด นการร ว มมื อ กั น
( oo eration o i ilit ) และลกคาที่ า นหลักเกณ การ ระเมิน
จะ กเสนอชื่อ หคณะกรรมการ จัดการดาเนินการแตงตัง
เ นลกคารายสาคั เพ่อ หบร ัท สามาร ตอบสนองตอความ
ตองการอยางตรง ระเดนและรวดเรว อีกทังเพ่อ หการจาหนาย
ลิต ัณ องบร ัท ดาเนิน อยางมี ระสิทธิ าพและ ดกา ร
สงสุด ่ง น
มีจานวนลกคาที่ ดรับการลงทะเบียนทังสิน
ราย และมีจานวนลกคารายสาคั
ราย

GGC’s Customer Management System has obtained
important data of new customers, selected key accounts
t ro t o a e ment criteria: ttractivene an
oo eration o i ilit
ali ie c tomer rom t e
a e ment ill e nominate to t e ana in irector
for consideration of being appointed as a key account.
i ena le GG to re on to t e eman an
expectation of customers quickly and relevantly, as well
as allowing the sales of our products to proceed efficiently
an ma imi in ro it n
c tomer ere
re i tere amon t em e acco nt ere electe

ลง เบี นลกคารา หมลง นร บบ C เพ่อบันทก อมล องลกคา
Register new customers into the CRM system to record customer data
เสนอ ่อลกคา รา ี่มี อด อสงสุด และ ระเมินคัดสรรลกคารายส คั ( e cco nt)
ตามเกณ ที่ก หนด ดแก
ro o e c tomer t at ave t e i e t ale an elect e cco nt accor in
to the criteria:
ความนาดงดด ( ttractivene )
ครอบคลุม อมลทาง มิ าสตรและทางสินคา ความสามาร ทางธุรกิจโดยรวม ความสามาร
การบรหารสินคาคงคลัง และส านะทางการเงน
Geo ra ical an ro ct overa e verall ine nventor ana ement
a a ilitie an inancial Stat
ความเ น ด นการรวมมือ ( oo eration o i ilit )
ครอบคลุมส านะความสัมพันธ การแบง น อมล และความเตม จ นการ หความรวมมือ
overin elation i i tri tion o n ormation an illin ne to oo erate
ลกคา ่ี า นหลักเกณฑการ ร เมิน กเสนอ อ่ หกรรมการ  ดั การพ ารณา ด เนินการแตงตัง
เ นลกคารายส คั ( e cco nt)
ali ie c tomer ill e nominate to t e ana in irector or con i eration
o ein a ointe a a e cco nt

านวนลกคา
นร บบ C
น
m er o
in
an
in

ี่ ดรับการลง เบี น
แล านวนลกคารา สาคั
r

tomer e i tere
m er o e cco nt

รา

จานวนลกคาที่ ดรับการลงทะเบียน
นระบบ
Customers were registered in CRM

รา

จานวนลกคารายสาคั
e cco nt
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C

การ ัดสัมมนาเพ�่อพั นาความพงพอ องลกคา
บร ัท จัดสัมมนาเพ่อพั นาความพงพอ จ องลกคาบร ัท
ละ ครัง เพ่อระดมความคิดจากพนักงานทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยว อง รายงาน ลการสารวจความพงพอ จ องลกคา
และนา ลการสารวจที่ ด ม าวเคราะหหาแนวทาง รั บ รุ ง
ลการดาเนินงาน และนาเสนอแ น ิบัติงานเพ่อตอบสนอง
ความตองการ องลกคา หตรงจด รวมทัง หพนักงานมีความร
และความเ า จ นหลักการแก
หาเพ่อนา ระยุกต ช น
การ ิบัติงาน ด โดยจากการสารวจลกคาทัง น ระเท และ
ตาง ระเท จานวนทังสิน ราย พบวา ระเดนหลักที่บร ัท
ควร รับ รุงและพั นา ดแก ดาน ลิต ัณ ดานการจัดสง
ลิต ัณ และดานการบรการจากพนักงาน ่ง น
ความพงพอ จ องลกคาทังหมดอยที่รอยละ
่งสอดคลอง
กับเ าหมายที่กาหนด

GGC organizes seminars to improve customer satisfaction
once a year, to brainstorm ideas from employees of all
relevant departments and reports the results of the
c tomer ati action rve
in t e re lt o t e
survey to find performance improvement guidelines and
present the action plan to precisely meet the expectation
o c tomer
e eminar al o incl e rovi in
employees with knowledge and understanding of the
ro lem olvin rinci le to e a lie in t e o eration
i i one
rve in ot ome tic an orei n
customers in a total of 34 cases, which found the main
issues that the company should improve on, such as
products, product delivery, services from employees, in
c tomer ati action a at
ercent ic i
in line with the target.

ั ี่ควรพั นาแล รับ รุง
ดาน ลิ ภัณฑ
ลิต ัณ มีคุณสมบัติครบ วนตามที่ระบุ ว
นสั า
ความสม่ เสมอ องคุณ าพ ลิต ัณ
The product is fully qualified as specified
in the contract
Consistency of product quality

ดานการ ัดสง ลิ ภัณฑ
ความ กตอง อง ระเ ท ลิต ัณ ที่สั่ง เชน รมาณ
จ นวน ชนิด บรรจ ัณ และ ลาก เ นตน
ความยืดหยุน นการ รับแ นการจัดสง ลิต ัณ
ความตรงตอเวลา นการจัดสง ลิต ัณ และเ น
ตามแ น
Accuracy of ordered products such as amount,
quantity, type, packaging and label, etc.
Flexibility to adjust delivery plans
Punctuality in product delivery, according to
schedule

PALM

PALM

PALM
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C

เ าหมา ความพงพอ ลกคาแล ลการดาเนินงาน น
อย นควอ ทลแรก ( ir t artile) องธุรกิจ
ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอมทังหมด
n ir t artile or all environmentall
rien l c emical ro ct

ลการด เนินงาน
ดานความพงพอ องลกคา
Performance on Customer
Satisfaction

94%
ลการส รวจ
En a ement S rve

ทัง้ นี้ ในป 2561 บริ ทั ฯ ไดริเริม่ โครงการพัฒนาค ามพึงพอใจ
ของลูกคา ซึ่งเปนผลจากการจัดประชุม ัมมนาเพื่อพัฒนา
ค ามพึงพอใจของลูกคา โดยแบงออกเปน ดาน ไดแก
ค าม าเร็จในการใ บริการขน งผลิตภัณฑ การพัฒนา
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑกลี เ ซอรี น การตอบ นองที่ มี
ประ ิทธิภาพ และการ ื่อ ารขอมูล เพื่อ รางค ามเชื่อมั่น
และพัฒนาค ามพึงพอใจของลูกคาไดมากขึ้นในปถัดไป

การบร ารวั

ir t
artile

ir t
artile

เ าหมาย
ar et

เ าหมาย
ar et

In 2018, GGC has initiated the project of improving
customer satisfaction, which is from organi ing the
seminar for improving customer satisfaction. This
project has four topics: Success in transporting
products, uality improvement of Glycerine, Effective
responses, and Data communication to ensure
con dence and to improve satisfaction of customers
in future years.

บ

นอกเ นือจากการบริ ารและ รางค าม ัมพันธอันดี
ร มกับคูคาและลูกคา บริ ัทฯ ยังบริ าร ัตถุดิบ ซึ่งไดแก
น้ามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) ใ เพียงพอตอการผลิต
เพื่อลดค ามเ ี่ยงดานการจัด า ัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลีย่ นแปลง ภาพภูมอิ ากา และ งผลกระทบตอระบบ
งโซอุปทานของบริ ัทฯ โดยบริ ัทฯ ใ การ นับ นุน
การ ั่งซื้อ ัตถุดิบในการผลิตจากเก ตรกรคูคาผูปลูกปาลม
น้ามันในประเท ไทยทีไ่ ดนาแน ทางการปลูกปาลมอยางยัง่ ยืน
ตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustianable Palm
Oil: RSPO) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ มาประยุกตใชเพือ่ การปลูกปาลมน้ามันใ ไดผลผลิต
มากขึ้น รือคงที่โดยไม งผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
งิ่ แ ดลอม และ งั คม ตลอดจน รางค ามมัน่ คงระบบ งโซ
อุปทานระยะยา

Aside from management and strengthening
relationship with suppliers and customers, GGC also
manage Crude Palm Oil in order to be suf cient
for production. This management purpose is to
reduce risks on feedstock procurement that may
arise from climate change and affect GGC’s supply
chain. GGC supports feedstock in production from
Thai farmers who has adopted the sustainable palm
planting guidelines according to the Roundtable
on Sustainable Palm Oil Standard (RSPO). The RSPO
is a standard that is recogni ed internationally, used
for oil palm cultivation to get more or stable output
without impacting natural resources, environment
and society, as well as creating long-term supply
chain system.
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ครงการ
น
บร ัท ดสนับสนุนการดาเนินโครงการ S โดย
ดสั่ง ือ าลมนามันจากแหลง ลก าลมที่ ดรับการรับรอง
มาตร าน S เ น รมาณ
ตัน นสายการ ลิตแ ตตี
แอลกอ อล และ
ตัน นสายการ ลิตเมทิลเอสเทอร ่ง นี
เ น แรกที่บร ัท ดจัดจาหนายเมทิลเอสเทอร (
) จาก
แหลงวัต ุดิบที่ ดรับการรับรองมาตร าน S สทองตลาด
โดยพนที่ที่ ดรับการรับรองมาตร าน S จะ ดรับการพั นา
ดานความยั่งยืน หเกิด ระโยชนครอบคลุม ดาน ดแก เ ร กิจ
สังคม และสิงแวดลอม ่งการ ลก าลมอยางมีความรับ ิดชอบ
ควบค กับการ ิบัติตามก หมาย อบังคับดวยความโ รง ส
สามาร ชวยบรรเทา ลกระทบตอสิงแวดลอมและสังคม เชน
ชวยลดการเพม น องกา เรอนกระจกจากการทาลาย ืน า
ที่สง ลตอเนื่อง ยังการลดความเสี่ยงดานการ าดแคลน อง
วัต ุดิบ องบร ัท จากการเ ลี่ยนแ ลงส าพ มิอากา ลดลง
เ นตน นอกจากนี การ บิ ตั ติ ามมาตร าน S ยังมุง สงเสรม
นดานสิทธิมนุ ยชนและการ ชแรงงาน สง ล หบร ัท สามาร
เชื่อมั่น ดวาวัต ุดิบที่ ช นการ ลิตมาจากแหลงที่นาเชื่อ ือ และ
มสราง ลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และสิงแวดลอม
นระยะยาว

ดานเ ร กิ
เ ดโอกาส หสมาชิก ร ว มโครงการทุกคน
มีสวนรวม นการจัดสรรแ นงบ ระมาณ
รวมทั งนาเสนอแนวทางการจั ด การ
อยางยัง่ ยืนและรัก า ระสิทธิ าพการ ลิต
าลมนามัน หคงที่ เพ่อ หเกิดความมั่นคง
ทางเ ร กิจและการเงนระยะยาว
rovi e o ort nitie or all mem er
to take part in planning the allocation
of budget as well as provide ideas
and opinion on sustainability
management and maintain a stable
e icient ro ction o alm oil i
ensures a sustainable economy and
a long term financial stability.

n

GG
orte t e S ro ect
rc a in
ton o alm oil rom electe alm lantation t at a
een certi ie
S
tan ar in t e att lco ol
ro ction an
ton in et l E ter ro ction
i i t e ir t ear t at GG ave i tri te et l E ter
(
) rom ee toc re o rce t at are certi ie
S
tan ar to t e mar et e area t at a een certi ie
S
ill receive t ree imen ion o taina ilit
evelo ment t at cover Economic Social an
Environmental imen ion alm lantin it re on i ilit
accordance with legal compliance, regulations and
transparency can alleviate environmental and social impacts.
For instance, reducing the increase in greenhouse gas
emission from deforestation, resulting in reducing the risk
of shortage of GGC’s feedstock from reduced impacts of
climate c an e rt ermore t e im lementation o S
standard also promotes human rights and labor rights, which
enables GGC to ensure that feedstock in our production
are produced from reliable sources and have no long term
impacts on natural resources, society, and environment.

ดานสังคม
คานง งดานการละเมิดสิทธิมนุ ยชน
นการ ชแรงงาน รวมทัง หความสาคั
แกหลักอาชีวอนามัยและความ ลอด ัย
การ ิบัติอยางเทาเทียม การตอตาน
การคุกคามทางเพ และการ ชความรุนแรง
และการต อ ต า นการคอรรั ชั น เพ่อ
ความเ นอยที่ดี น องเก ตรกรคคา
a in man ri t la or violation
including the occupational health,
a et an ell ein e al ractice
anti e al ara ment an violence
anti corr tion to into acco nt to
improve the quality of life of farmers
and suppliers

สา การ ลิ เม ิลเอสเ อร
ro ction o et l E ter (
)
สนับสนุน าลมนามันจากแหลง ลก าลม
ที่ ดรับการรับรองมาตร าน S เ น รมาณ
ัน
rc a e alm oil o
ton rom o rce t at a
een certi ie
S tan ar

ดานสิ�งแวดลอม
มุงสงเสรม หลดการทาลาย ืน า โดย
มีการ ก าส าพ มิ ระเท และวางแ น
การ ลก าลมนามันอยางเหมาะสม รวมทัง
สงเสรมความหลากหลายทางชีว าพ
ลดและ องกันการพังทลาย องหนาดิน
บรหารจั ด การนาอย า งเหมาะสม และ
ควบคุมการ ชสารเคมี นการ ลก
Focusing on reduction in deforestation
by studying the country’s geographical
background and outline an appropriate
planning for oil palm plantation, improving
biodiversity, reduce and protect soil
from degradation, appropriate water
management and strict control in use
of chemicals in planting.

สา การ ลิ แ ีแอลกอ อล
ro ction o att lco ol
สนับสนุน าลมนามันจากแหลง ลก าลม
ที่ ดรับการรับรองมาตร าน S เ น รมาณ
ัน
rc a e alm oil o
ton rom o rce t at a een
certi ie
S tan ar

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

SUSTAINABLE PRODUCTS
ลิ ภัณฑ ี่ ั่ง น
เ าหมา การดาเนินงานร สัน งร กลาง

จานวน ลิต ัณ
ที่เ นมิตรตอสิงแวดลอม ลิ ภัณฑ
น
ดแก เอทานอล นาออย
และนาเชื่อมจากออย าชีวมวล
และ อนาความดันสง
Four environmentally friendly
ro ct in
c a et anol
ar cane ice an
ar cane
syrup, biomass electricity and
i re re team

ยอด าย ลิต ัณ
ที่เ นมิตรตอสิงแวดลอม
จากยอด าย ลิต ัณ ทังหมด
น
100% environmentally friendly
products sold from
all ale ro ct in

มีกาลัง ลิตกลีเ อรนบรสุทธิ
กิ ล ัน อ และคาดวาจะสามาร
ดาเนินการ ลิต ด น ตรมาสที่
ro ction ca acit o
20 kilotons of pure glycerin per year
and expected to be able to operate
t e o rt arter o

สามาร หีบออย เพ่อ ลิตเ นวัต ุดิบ
สาหรับ ลิตเอทานอล ด ลานตันตอ
และมีกาลังการ ลิตเอทานอล
ลานลิ ร อ ภา น
Capable of pressing sugar cane to
produce 2.4 million tons of ethanol
per year and capacity to produce
million liter er ear

มีกาลังการ ลิตเมทิลเอสเทอร
ด
กิ ล ัน น
ro ction ca acit o
iloton o et l E ter in

เ าหมา การดาเนินงานร

าว

ตอยอดการพั นา นอ สาหกรรมเคมี
แล พลาส ิก ีวภาพ าย น
evelo in in t e emical an
io la tic n tr
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จากกระแ โลกในยุ ค ป จจุ บั น ที่ ผู บริ โ ภคมี จิ ต านึ ก
ดาน งิ่ แ ดลอมมากขึน้ งผลตอการเปลีย่ นแปลงพ ติกรรม
ของผูบริโภคที่ตองการผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม
ปลอดภัยตอ ขุ ภาพ และ รางค ามยัง่ ยืนใ แก งั คมมากขึน้
ร มถึงแน โนมของการแขงขันดานน ัตกรรมในกลุมธุรกิจ
ผลิตภัณฑเคมีเพื่อ ิ่งแ ดลอมที่ ูงขึ้น บริ ัทฯ จึงมุงมั่น
ในการ ิจัยและพัฒนาน ัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเปนผูนา
ดานผลิตภัณฑเคมีทเี่ ปนมิตรตอ ขุ ภาพ งั คม และ ง่ิ แ ดลอม
อยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑดังกลา ยังมีขอจากัด ลาย
ปจจัยที่ งผลตอการผลิตและการขยายธุรกิจของบริ ัทฯ
เชน ค ามพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness)
ทีม่ อี ยูอยางจากัด ค าม ามารถในการแขงขันทางดานราคา
(Price Competitiveness) และคุณ มบัตพิ เิ ของผลิตภัณฑ
(Valuable Function) ที่แตกตางจากผลิตภัณฑทั่ ไป
ตลอดจนค ามผันผ นของราคา ัตถุดิบในตลาด ินคาทาง
การเก ตรที่ขึ้นกับนโยบายภาครัฐ บริ ัทฯ จึงไดกา นด
กลยุทธการเปนผู ผลิตผลิตภัณฑที่ยั่งยืน ประกอบด ย
2 กลยุทธ ลัก ไดแก การเพิม่ กั ยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ
และการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจและองคกร เพือ่ พัฒนา กั ยภาพ
ในการแขงขัน และ รางคุณคาใ แกลูกคาในดานประ ทิ ธิภาพ
ของผลิตภัณฑค บคูไปกับราคาทีเ่ ขาถึงไดและ มเ ตุ มผล
ตลอดจนรัก าธรรมาภิบาลและค ามรับผิดชอบตอ ังคม
และ ิ่งแ ดลอม

Growing trend of environmental consciousness
among customers change behaviors of customers
who prefer products which are environmentally
friendly, safe for health and create sustainability
for the society. This also includes higher competition
towards the chemical industry for environmentally
friendly innovation. Thus, GGC is committed to
research and development of technological
innovation to be a sustainable leader in chemical
products which are friendly to health, society and
the environment.
evertheless, the production of such products still
has limit that affecting GGC’s production and
business expansion. For example, limited technology
readiness, price competitiveness, valuable function
that is different from other products, and the
uctuation of raw material prices in agricultural
product market which dependent on government
policies. GGC has set a strategy to be a sustainable
product producer, consisting of two main strategies,
namely increasing company capability for
competitiveness and modifying the business
model and enterprise. These strategies can create
competitiveness and value for customers in terms
of product performance, along with the affordable
and reasonable price and maintaining good
governance and corporate social responsibility.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

กล ุ ธการเ น  ลิ ลิ ภัณฑ ี่ ั่ง น
ั ภา นอก ี่ส คั

อการด เนินธุรกิ

คุณสมบัติพเ อง ลิต ัณ
ราคาที่แ ง ัน ด
ความพรอมทางเทคโนโลยี
i tinctive nction o ro ct
om etitivel rice
ec nolo ea ine

ั ภา น ี่ส คั

อการด เนินธุรกิ

การพั นา ักย าพ นการแ ง ัน
สรางคุณคา หแกลกคา
รัก าธรรมา ิบาล
มีความรับ ดิ ชอบตอสังคมและสิงแวดลอม
m rove a a ilit to om ete
reate al e or tomer
aintain Goo Governance
ave or orate Social e on i ilit

กล ุ ธ นการรับมอ
C
การเพ�ม ัก ภาพ นการแ ง ัน างธุรกิ

C

มุง เนนการเพมอัตรา ล ลิตอยางมี ระสิทธิ าพ ( iel m rovement) และการเพม ระสิทธิ าพ
การวจัยและพั นา องบร ทั เพ่อเพมมลคา ลิต ณ
ั รวมทังการหาโอกาสทีจ่ ะ ยายธุรกิจ ยัง
เคมีชีว าพและพลาสติกชีว าพ
oc in on t e e icienc o iel m rovement an ncrea in re earc an evelo ment
o GG to a ro ct val e incl in o ort nitie ee in to e an
ine to ioc emical an io la tic
การ รับเ ลี่ นร แบบธุรกิ แล องคกร
ร ่ี
: มุง เนนการตอยอดธุรกิจเดิม องบร ทั ดวยการเพมมลคาและเพม ระสิทธิ าพสงสุด า นการพั นา
และวจัยนวัตกรรม
ร ี่
: มุงเนนการพั นาเพ่อเตรยมความพรอมเ าสแ นระยะยาว (ระยะที่ ) โดยพั นา านธุรกิจ หม
จากวัต ุดิบพน าน เชน การพั นาตอยอดวัต ุดิบจากออย
ร ี่
: มุงเนนการพั นาธุรกิจ หมอยางเตมร แบบ โดย หความส คั กับการลงทุน นตลาด ลิต ัณ
เพ่อสิงแวดลอมที่เ นเอกลัก ณและเติบโตอยางยั่งยืน
ae (
): oc in on en ancin e i tin
ine o GG
ma imi in val e an increa in
e icienc t ro innovation evelo ment an re earc
ae (
): oc in on evelo ment in re aration or lon term lan ( a e )
evelo in
a ne
ine a e rom a ic ra material c a evelo ment o arcane ra material
ae (
): oc in on evelo in a ll ne
ine
it oc on inve tin on ni e
environmental ro ct mar et or taina le ro t
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บริ ทั ฯ มุงมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ งิ่ แ ดลอมด ยเทคโนโลยี
และน ัตกรรมใ มๆ เพื่อตอบโจทยกลยุทธการเปนผูผลิต
ผลิตภัณฑทีย่ งั่ ยืน โดยไดจัดทาแผนโครงการ จิ ยั และพัฒนา
คิดคนผลิตภัณฑชนิดใ ม 3 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ
เชื้ อ เพลิ ง ชี ภาพ ( iofuels) ผลิ ต ภั ณ ฑเคมี ชี ภาพ
( iochemicals) และผลิตภัณฑพลา ติกชี ภาพ ( ioplastics)
เพื่อตอยอดผลิตภัณฑ ลักของบริ ัทฯ และเพิ่มมูลคา
ผลพลอยไดจากกระบ นการผลิตใ เปนผลิตภัณฑโอลีโอเคมี
ทีม่ มี ลู คา งู ร มทัง้ ขยายโอกา ในการทาธุรกิจในตลาดลูกคา
ใ มๆ ตลอดจน จิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑทีใ่ ช ตั ถุดบิ จากออย
และผลพลอยไดจากกระบ นการผลิตน้าตาลเพื่อ นับ นุน
โครงการไบโอคอมเพล็กซในอนาคต
GGC commits to develop enviromentally friendly
products with new technology and innovation, to
meet the strategic target of being the sustainable
product producer. GGC has implemented a plan
on Research and Development of ew Product
Plan of three products including iofuels,
iochemicals, and ioplastics. This plan was made
to drive GGC main products and increase growth
value from production process to become a highly
valued Oleo product. Expanding to new market
along with researching and developing products
that based on sugarcane and by- products of sugar
production for supporing the iocomplex in the
future are also in our plan.

วั ุดิบ
าก าลม
Raw Materials
from Palm

การพั นา ลิ ภัณฑมลค่าสง
ากน มัน าลม
i val e ro ct evelo ment
rom alm oil
การ ่อ อดการ ร น าก
Glycerine, Methyl Ester,
เพ่อเ น ลิ ภัณฑ
อลี อเคมีมลค่าสง
E ten in t e tili ation o
Gl cerine et l E ter
att lco ol or i val e
leoc emical ro ct
การเพิ่มมลค่า าก ลพลอ ด
ากกร บวนการ ลิ G
et l E ter att lco ol
val e a e rom
ro ct
rom t e ro ction o Gl cerine
et l E ter att lco ol

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

แ น ครงการว ั แล พั นาคิดคน ลิ ภัณฑ นิด หม
Biochemicals
การ ช นอุตสาหกรรมเครื่องส อาง
เช่น สารลดแรงตง วิ Em l i ier
emollient สารตานอนุมลอิสระ
การ ช นอุตสาหกรรมอื่น เช่น
การเติมแต่งพลาสติก
การ ชเ นสารเติมแต่ง นอาหารคน
หรือสัตว
Using in the HPC Cosmetics
n tr c a r actant
tance em l i ier emollient
antioxidants
in in ot er in trie
c a la tic a itive
in a an a itive in eo le or
animals’ food

วั ุดิบ
ากออ
Raw Materials
rom S arcane

การพั นาการ ลิ เคมี ีวภาพ
ากน ออ แล วั ุดิบ
าก ลพลอ ด ากกร บวนการ
ลิ น าล
evelo ment o io emical
ro ction rom ar cane ice
an ra material rom
ro ct
rom ar ro ction roce e

Biofuels

การ ช นเชือเพลิงหรือสารแต่งเติม
นเชือเพลิง
in a a el or el a itive

การพั นาเพ่อเพิ่ม ร สิ ธิภาพ
การ ลิ เอ านอล
evelo ment or increa in
Et anol ro ction e icienc

Bioplastics

การพั นาการ ลิ เคมี ีวภาพ
เพ่อการ ลิ พลาส ิก ีวภาพ
ioc emical ro ction evelo ment
or ro cin io la tic

การ ลิตสารตังตนที่ ช ลิตพลาสติก
ชีว าพ
ro ction o
trate e to
ro ce io la tic

PALM

PALM

PALM
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นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังมุงพัฒนาและ ึก า ิจัยผลิตภัณฑ
ที่ งผลกระทบตอ ขุ ภาพ งั คม และ งิ่ แ ดลอม ตลอด ั จักร
ชี ิตผลิตภัณฑนอยที่ ุด แตยังคงตอบ นองค ามตองการ
ของผูบริโภคอยางมีประ ิทธิภาพ ซึ่งในปที่ผานมาบริ ัทฯ
จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่โดดเดนในการ ายธุรกิจ
โอลีโอเคมี ไดแก โครงการ นับ นุนการเพิ่ม ัด นการใช
น้ามันไบโอดีเซลทีม่ งเนนการ
ุ
รางมูลคาเพิม่ ใ กับผลิตภัณฑ ลัก
และการพัฒนาและ จิ ยั ผานน ตั กรรมใ เกิดผลิตภัณฑใ ม
ภายใตโครงการพัฒนา ราง ตู รผลิตภัณฑใ มใ กับผลิตภัณฑ
เมทิลเอ เทอร ( 100) อีกทัง้ บริ ทั ฯ ยังได กึ าค ามเปนไปได
ในการลงทุนโครงการไบโอคอมเพล็กซ ( iocomplex)
เพื่อตอบ นองการแผนการ ิจัยและพัฒนาใน ายธุรกิจเคมี
ชี ภาพและพลา ติกชี ภาพ

In addition, GGC is committed to research and
develop on product which has the least impacts
on health, society, environment throughout the
product life cycle, yet still meeting the expectation
of consumers ef ciently. This year, GGC organi ed
the outstanding product development project in
Oleochemical business. For example, the increasing
use of biodiesel which focuses on increasing value
for the main products, research and development
to innovate new products under the project of new
formula of ethyl Ester ( 100) Development. GGC
also conducted a feasibility study in io Complex
Project Investment to meet the research and
development plan in iochemicals and ioplastics.

ครงการสนับสนุนการเพ�มสัดสวนการ นามัน บ อดีเ ล หสง น
น านะที่ บ ร ั ท เ นแกนนา นกลุ  ม ธุ ร กิ จ ลิ ต ั ณ เคมี
เพ่อสิงแวดลอม และเ น  ลิตเมทิลเอสเทอรราย ห  อง ระเท
บร ทั ดรเรมโครงการ สนับสนุนการเพมสัดสวนการ ชนามัน
บโอดีเ ล หสง น โดยมีแนวคิดที่จะ ลักดันการเพมสัดสวน
บโอดีเ ลและการพั นาคุณ าพ บโอดีเ ล หมี ระสิทธิ าพยิง น
านการ ชเทคโนโลยี artial ro enate att ci et l
E ter (
E) ที่ ช โดรเจนเ า นโมเลกุล บโอดีเ ลเพ่อลด
พันธะค นโมเลกุล สง ล ห ดนามันที่มีคุณ าพสงกวานามัน
บโอดีเ ลทัว่ ง่ โครงการนี ดเรมดาเนินการตังแต
รวมกับ
กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรัก พลังงาน (พพ ) กระทรวง
วทยา าสตรและเทคโนโลยี โดย นยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
(เอมเทค) สานักงานพั นาวทยา าสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช ) และพันธมิตรงานวจัย ี่ ุน
ทังนี น
บร ัท ดออกแบบและจัดตังโรงงานตนแบบ
ทดลอง ลิตนามัน บโอดีเ ลคุณ าพสง หรอ
E โดย
ทดลอง ชกับพาหนะที่ สมนามันดีเ ล นสัดสวนรอยละ ( )
ควบคกับการ ชงานนารองร ยนต นหนวยงาน าครั
คัน
เพ่อเพมความมั่น จ หกับ  ลิตและ บรโ ค ตลอดจน มี
สวน ดเสีย นทุก าคสวน ่ง ระโยชนที่คาดวาจะ ดรับจาก
โครงการนี นอกเหนือจากนามัน บโอดีเ ลที่มีคุณ าพสง น คือ
สามาร ลดการนาเ านามันดิบจากตาง ระเท และแก หา
นามัน าลมลนตลาด ่งเ นการสนับสนุนราย ด องเก ตรกร
ชาวสวน าลมอีกทางหน่ง อีกทังยังพั นา ห ลิต ณ
ั เ นหน่ง น
พลังงานเชือเพลิงทางเลือกที่ชวยลด หาสิงแวดลอม

a lea er in t e environmental c emical ine ro
an a ma or ro cer o et l E ter in ailan GG
a initiate t e S ortin o ncrea in e o io ie el
ro ect e om an a a conce t to rai e t e e
o io ie el an im rove io ie el alit t ro t e
artial ro enate att ci et l E ter (
E)
tec nolo t at a
ro en into t e io ie el molec le
to reduce the double bond in the molecule thus getting
i er alit io ie el t an t e conventional io ie el
i ro ect a een o eratin ince
it t e
e artment o lternative Ener
evelo ment an
E icienc ( E E) ini tr o Science an ec nolo
ational etal an aterial ec nolo enter ( E )
ational Science an ec nolo evelo ment enc
( S ) an a ane e re earc artner
n
GG a e i ne an et a rotot e actor
to te t on ro cin i
alit io ie el or
E
ic i te te or ve icle it
mi ( ) i
te t i al o con cte it
overnmental ve icle
from government agencies to ensure confidence for
manufacturers, consumers and stakeholders in all sectors.
e e ecte ene it an val e o t i ro ect a art
rom i er alit o io ie el are re cin t e im ort
of crude oil from abroad and solve the oversupply of palm
oil i ro ect i a a to
ort t e income o alm
plantations and develop products that are one of the
alternative fuels and a way to reduce environmental issues.
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ลลัพธ ี่ ด

เทคโนโลยี หม
นการเพมคุณ าพ
บโอดีเ ล
e tec nolo
for increasing
io ie el alit

เชือเพลิงทางเลือก
ที่เ นมิตร
ตอสิงแวดลอม
Eco rien l
alternative fuel

นามัน บโอดีเ ล
ที่มีคุณ าพสง
i
alit
io ie el

ลดการนาเ า
แก หานามัน าลม
นามันดิบ
ลนตลาด สง ล หเก ตรกร
ชาวสวน าลมมีราย ด
จากตาง ระเท
Solving the oversupply
Reducing the
of palm oil. Farmers
import of crude oil
have economic income.
from abroad

ครงการพั นา ลิ ภัณฑ เม ลิ เอสเ อร

เพ�อ่ ลิ ลิ ภัณฑ นภาคเก รกรรม

บร ัท รวมมือกับบร ัท ิกมา อโกรเคมีคอล จากัด ่งเ นคคา
องบร ัท ก าและวจัยเพ่อสรางมลคาเพม หกับ ลิต ัณ
เมทิลเอสเทอร (
) โดยตอยอด หเ น ลิต ัณ ยา าแมลง
( n ectici e) สตร หมทเี่ นมิตรตอสิงแวดลอม ( io e ra a le)
โดยยา าแมลงสตร หมนีสามาร ช ดทัง นพันธุ ล มและ
พันธุ ม บโดย รา จากสารตกคางที่เ นอันตรายตอสุ าพ
มนุ ยและระบบนิเว ทังนี ลจากการดาเนินโครงการ จะสง ล ห
บร ทั สามาร พั นา ลิต ณ
ั หม และสามาร เพมชองทาง
นการจัดจาหนาย ลิต ัณ เมทิลเอสเทอร ยังตลาด ลิต ัณ
อื่น เชน ตลาด ลิต ัณ ยา าแมลง ่งสง ล หราย ด อง
บร ทั เพม น และชวย หคา ชจา ย องคคา ลดลง อีกทัง ยังชวยลด
ลกระทบตอสิงแวดลอม นดานการลดสารพ ตกคาง นพช ล
ทางการเก ตรและระบบนิเว รวมทังชวยยกระดับคุณ าพชีวต
หกับเก ตรกรและ บรโ คจากการลดการรับสารเคมีที่เ นพ
เ าสรางกาย

GG coo erate it Si ma r o emical om an
imite
ic i GG
lier t ie an re earc e
to et er to increa e val e or t e et l E ter (
)
e ten in it into a ne orm la o io e ra a le in ectici e
ro ct e ne in ectici e can e a lie to ot r it
and leaf plant species without harmful residues that can
a ect man ealt an eco tem
a re lt o t e
ro ect im lementation GG ill e a le to evelo ne
products and increase distribution channels for Methyl
E ter ro ect to ot er ro ct mar et
c a te
insecticide product market. Consequencly GGC’s revenue
ill increa e
lier e en e ill ecrea e e to ic
residues for both agricultural and ecological crops will be
reduced and that will help to improve the quality of life for
farmers and consumers from reducing toxic chemical
exposure into the body.
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5,000,000 บาทต่อปี /
THB per year

ค่ำใช้จ่ำยที่คู่ค้ำประหยัดได้
Suppliers save costs

ยอดขำยเมทิลเอสเทอร์ที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ (B100) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ในภำคเกษตรกรรม โดยประมำณ

2,000,000 บาทต่อปี / THB per year
Estimate sales of Methyl Ester increased from
the Methyl Ester (B100) Development for
Products in the Agricultural Sector

The Biocomplex Investment
for Sustainable Bioeconomy Development
โครงการลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biocomplex)
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จ�ำกัด เพื่อเตรียม
ควำมพร้ อ มในกำรจั ด ตั้ ง โครงกำรกิ จ กำรร่ ว มค้ ำ ในนิ ค ม
อุตสำหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Nakhonsawan Biocomplex)
ณ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท เคทิส ไบโอเอทำนอล จ�ำกัด
และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหำชน) (KTIS) ซึ่งแผนกำรพัฒนำโครงกำรฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง โครงกำรลงทุนพัฒนำอุตสำหกรรมเคมีชีวภำพ
ครบวงจร และระยะที่สอง กำรต่อยอดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรม
เคมีและพลำสติกชีวภำพ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน
ของบริษัทฯ โดยคำดว่ำหำกสำมำรถตัดสินใจในกำรลงทุนได้
ภำยในปี 2562 และจะสำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ได้
ในไตรมำส 1 ในปี 2564

GGC established GGC Biochemical Company Limited to
prepare for the establishment of a joint venture project in
the chemical industrial estate for the environment (Nakhon
Sawan Biocomplex) at Nakhon Sawan. GGC cooperated
with KTIS Bioethanol Company Limited and Kaset Thai
International Sugar Corporation Public Company Limited
(KTIS). The project development plan is categorized into
two phases: Phase 1, the Investment Project for the
Development of a Complete Biochemical Industry and
Phase 2, Further Development in the Chemical and
Bioplastics Industry. The project is in the process of
considering the investment of GGC, expecting an investment
decision by 2019 and start commercial production in the
first quarter of 2021.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

โรงงานเอทานอล
สาธารณ โ ค
่งมีก ลังการ ลิตติดตัง
เพ่อเตรยมความพรอม
ร มาณ
ลานลิ ร อ ี
เ าส น ร ี่
The ethanol plant with plate name Utilities for preparing
production capacity of approximately to enter Phase 2
186 million liters per year

ระยะที่
ae

ระยะที่
ae

โรง ลิตน ออยและ
โรงงาน าชีวมวล
น เชื่อมจากออย
และ ลิต อน ความดันสง
่งมีก ลังการหีบออย
Biomass power plant and
ลาน ัน อ
producing high pressure steam
Sugarcane and
syrup production plant
with production capacity of
2.4 million tons per year

ลิต ัณ ที่คาดวาจะ ลิต นอนาคต
เ นจานวน รายการ ดแก เอ านอล นาออ
แล นาเ ่อม ากออ
า ีวมวล แล อนาความดันสง
e ecte ro ct in t e t re ic are Et anol S arcane
an S r rom ioma Electricit an i re re Steam

นอกจากการดาเนินงานทีก่ ลา มาแล ขางตน บริ ทั ฯ ยังมุงมัน่
ทีจ่ ะลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการผลิตผลิตภัณฑและ
เปดเผยขอมูลดาน งิ่ แ ดลอมของผลิตภัณฑ โดยการขอรับรอง
คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint
Product: CFP) และฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท รือฉลาก
ลดโลกรอน (Carbon Footprint Reduction: CFR)
จากองคการบริ ารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการม าชน)
รือ อบก. อยางตอเนือ่ งเปนปที่ เพือ่ แ ดงขอมูลใ ผูบริโภค
ไดทราบถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตลอด ั จักร
ชี ติ ของผลิตภัณฑ ตัง้ แตการไดมาซึง่ ตั ถุดบิ กระบ นการผลิต
การขน ง การใชงาน และการกาจัดของเ ยี ซึง่ เปนการแ ดงถึง
การเปนบริ ัทฯ ที่ร มเปน น นึ่งในการช ยแกไขปญ า
ภา ะโลกรอนอีกด ย

เ าสอตสาหกรรม
ลิต ัณ พลาสติกชีว าพ
( io la tic ) และเคมีชีว าพ
(Biochemicals)
Entering the Bioplastics
and Biochemicals industry.

ลานบา
ราย ดที่คาดวาจะเพม น
( even e li t) องบร ัท น
E ecte reven e li t o GG in

In addition, GGC is also determine to reducing
greenhouse gas emissions in the production of
products and disclosing the products environmental
information by applying to be certi ed by Carbon
Footprint Product (CFP) and Carbon Footprint Reduction
(CFR) from the Thailand Greenhouse Gas anagement
Organi ation (Public Organi ation) or TGO for the fourth
consecutive year. GGC determine to disclose information
to consumers about the amount of greenhouse gas
emissions throughout the product life cycle, starting
from the procurement of raw materials, production
process, transportation, usage and waste disposal,
to represents GGC contribution to solve global
warming.
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C

C

C

C
C

ลิ ภัณฑ ี่ ดรับการรับรอง ลากคารบอน พรน  อง ลิ ภัณฑ
แล ลากลดคารบอน พรน 
น
ลิต ัณ องบร ัท ดรับการรับรอง ลากคารบอน
ุต พรินท ( ar on oot rint ro ct :
) จานวน
ลิ ต ั ณ และ ลากลดคารบอน ุ ต พริ นท ( ar on
oot rint e ction: ) จานวน ( ลิต ัณ ) ่งการ ลอย
กา เรอนกระจก อง ลิต ัณ องบร ัท ลดลงมากกวา
รอยละ จาก

Methyl
Ester
Glycerine

n
o r ro ct o GG ere certi ie
ar on
oot rint ro ct ( ) a el an t o ro ct rom
ar on oot rint e ction:
t e Green o e Ga
Emi ion o GG
ro ct ave ecrea e
more
than 2% since 2014

Fatty
Alcohlos

Fatty
Alcohol
Ethoxylates

C
รมาณ
อง ลิต ัณ เมทิลเอสเทอร น
e
vol me o et l E ter ro ct in

100%

ลิต ัณ ที่ ดรับการรับรอง
certi ie ro ct

50%

ลิต ัณ ที่ ดรับการรับรอง
certi ie ro ct

C
รมาณ
อง ลิต ัณ กลีเ อรนบรสุทธิ น
e
amo nt o re Gl cerine ro ct in

PEOPLE PROSPERITY
วา ั่ง ั่ง ง น ัง
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HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
AND RETENTION
การบรหารพนักงาน ี่เ นเลิ

Operation Target

เ าหมา การดาเนินงาน น

80%

ความ กพัน องพนักงาน น
Em lo ee Sati action ate in

พนักงานถือเปนทรัพยากรที่ าคัญในการดาเนินธุรกิจ
ไป ูค าม าเร็จ ดังนั้น บริ ัทฯ จึงมุงมั่นในการ รางระบบ
การบริ ารพนักงาน คู ามเปนเลิ โดยมีการกา นดแผนกลยุทธ
ในการเพิม่ พูนค าม ามารถ (Capability uildup Strategy)
ซึ่งมุงเนนการพัฒนาประ ิทธิภาพของ น ยงาน นับ นุน
(Enabler Effectiveness) เพื่อ งเ ริมการดาเนินการตาม
แผนกลยุทธบริ ทั ฯ ผานการ างแผนอัตรากาลังเพือ่ รองรับ
การเจริ ญ เติ บ โตในอนาคต ( uman Resources
anagement for Growth) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคนและ
ค าม ามารถ (People and Capability Development)
และการพัฒนา ัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture
Development) ที่ครอบคลุมถึงการ รร าพนักงานที่มี
ักยภาพ การเพิ่มพูนและพัฒนาค าม ามารถใ พนักงาน
อยางตอเนือ่ ง และการ รางค ามผูกพันอันดีระ างพนักงาน
และบริ ทั ฯ ตลอดจนการ ราง ฒ
ั นธรรมองคกรใ เขมแข็ง
เพือ่ ใ พนักงานมีแน ทางการประพ ติ และป บิ ตั งิ านไปใน
ทิ ทางเดีย กัน อันนาไป ูการบรรลุเปา มายของบริ ัทฯ

Employees are considered to be one of the most
important assets of our successful business operations.
Therefore, GGC is striving to implement a management
system to develop employees’ ef ciency by
establishing the Capability uildup Strategy . This
strategy aims to develop the ef ciency of the
supporting departments (Enabler Effectiveness) and
to promote the ongoing company’s strategic
marketing process through the implementation of
uman Resources anagement for Growth . The
process emphasi es on People and Capability
Development and Corporate Culture Development
which covered the process of potential employees’
recruitment, continuous development of employees’
abilities, as well as relationships-building sessions
between employees and the company. Furthermore,
this will also create a strong corporate culture and
will provide employees with guidelines to operate
ef ciently; and will ultimately results in an
achievements of the GGC’s goal.

PEOPLE PROSPERITY

People &
Capability
Development

Talent
Development

Human
Resources
Management
for Growth

Capability Buildup
Strategy

Talent
Acquisition

Corporate Culture
& Core Values
Effective Organization

ภายใตค ามมุงมัน่ และกลยุทธในการบริ ารทรัพยากรบุคคล
บริ ทั ฯ มีระบบการ รร าพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเริม่ ตน
จากการประชา ัมพันธแนะนาบริ ัทฯ ผานชองทางการ
รับ มัครงานตางๆ อาทิ เ ็บไซตบริ ัทฯ เ ็บไซต มัครงาน
และ ื่อ ังคมออนไลน (Line LinkedIn และ Facebook)
เปนตน โดยในป 2561 บริ ทั ฯ ไดเพิม่ ชองทางในการ รร า
พนักงาน ผานการจัดกิจกรรม Career Day ร มกับกลุม GC
โดยมี ัตถุประ งคเพื่อมุงเนนการเขาถึงกลุมเปา มาย และ
ประชา มั พันธบริ ทั ฯ ใ เปนทีร่ จัู กจากบุคคลภายนอกมากขึน้

nder the commitment and strategic human
resource management, the company has a uality
recruitment system which is initiated by publici ing
and introducing the company through various
recruitment channels such as company websites,
job-searching website, and social media. (Line,
LinkedIn and Facebook) In 2018, GGC has increased
channels for recruiting employees by organi ing
Career Day activities along with GC group. The
objective is to focus on reaching the target group
and publici e the company to be known to more
external individuals.

Career Day Project
ครงการ C

บร ัท ดาเนินการจัดกิจกรรม areer a เพ่อ ระชาสัมพันธ
บร ั ท ห เ นที่ ร  จั ก นวงกว า ง และสร า ง าน  อ มล  ส มั ค ร
เพ่อรองรับการ ยายธุรกิจ และสอดคลองตามกลยุทธ องบร ัท
่ง ลการดาเนินโครงการ น
พบวามี สมัคร หความสน จ
และเ ารวมกิจกรรมดังกลาว องบร ัท านวน ังสิน
คน
GG or ani e t e areer a to lici e t e com an to e i el no n a ell a to create an a licant
ata a e to
ort ine e an ion in accor ance it GG
trate
e re lt o t e ro ect in
ill trate t at t ere are a total o
eo le intere te in an artici ate in t e activitie
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นอกเ นือจากการ รร าพนักงานทีม่ ี กั ยภาพ งู เขาทางาน
บริ ทั ฯ ยังมุงพัฒนา กั ยภาพและค าม ามารถของพนักงาน
โดย งเ ริมการเพิม่ ทัก ะ ค ามรู และค ามชานาญเฉพาะทาง
ใ อดคลองกับตาแ นงงาน อาทิ การพัฒนาทัก ะของ
พนักงานใ มีค ามรู ค ามชานาญที่ ลาก ลาย ( ulti-Skill)
การพัฒนาค ามรู และค ามชานาญเฉพาะทางใ มีค ามเชีย่ ชาญ
มากยิ่งขึ้น (Functional Skill) และการพัฒนาภา ะผูนา
(Leadership Skill) เปนตน ทัง้ นีใ้ นป 2561 บริ ทั ฯ ไดจัด รร
งบประมาณเพื่อการพัฒนา ักยภาพและค าม ามารถ
ของพนักงาน เปนจาน นเงินทั้ง ิ้นก า ,000,000 บาท
โดยโครงการที่โดดเดน ไดแก GGC Leadership Lab
Program ที่มุงพัฒนาใ ผูบริ ารเรียนรู ด ยการมุงเนน
ค าม าคัญของการพัฒนาบุคลากร ใ อดคลองกับ
ถานการณของโลกธุรกิจทีม่ คี ามเปลีย่ นแปลง และเพือ่ เพิม่
ักยภาพในการแขงขันของบริ ัทฯ ูธุรกิจระดับโลกที่มี
ค ามผันผ นและไมแนนอนไดอยางยั่งยืน

In addition to recruiting a new high-potential
employees, GGC also aims to develop employees’
abilities. This has been implemented by promoting
skills, knowledge and speciali ed expertise in relation
to employees’ position, such as developing the
skills of employees to gain various knowledge and
expertise on ulti-Skill, development and speciali ed
Functional Skill and Leadership Skill development,
etc. In 2018, GGC has allocated budgets for the
development of employees’ capabilities and skills
in total amount of ,000,000 baht. The outstanding
project is the GGC Leadership Lab Program which
aimed at developing executives to learn by focusing
on employees’ development to align with the
changing business and to increase GGC’s
competitiveness to a volatile global business.

GGC Leadership Lab Program

ครงการอบรมหลักส ร GGC
บร ัท ดาเนินโครงการพั นา าวะ นา หแก บรหาร นระดับ
จัดการสวน และระดับ จัดการ าย โดยมีจด ระสงคเพ่อ ห
บรหารเรยนร นหลักการพั นา  ตบังคับบั ชา านหลักสตร
GG ea er i a ro ram ่ง บรหารที่ านการอบรม
จากโครงการนี สามาร ก า อมล องพนักงาน นหนวยงาน
ตนเอง เพ่อ ระกอบการวางแ นการพั นาพนักงาน ตบงั คับบั ชา
โดยพจารณาจาก ตัวแ ร คือ กั ย าพ องพนักงาน ( otential)
และ ลการ ิ บั ติ ง าน ( er ormance) เพ่อ เ นแนวทาง
การกาหนด และพั นาพนักงานกลุมเ าหมายที่มี ักย าพสง
องบร ทั ( alent) า นแนวทางการพั นาแบบมุง เนนการเรยนร
(
) กลาวคือ รอยละ เรยนร านการ ิบัติงาน
รอยละ เรยนร โดยมีระบบพ่เลียง และการ หคาแนะนาจาก
หัวหนางาน และรอยละ เรยนร านการ กอบรมทังแบบ าย น
( n o e) และแบบ ายนอก ( ome tic ver ea) ทังนี บร ัท
เชื่อวาการพั นา าวะ นา หแก บรหาร นทุกระดับ จะเ น จจัย
สาคั นการ ับเคลื่อนการดาเนินงาน องบร ัท หบรรลุ
ตามเ าหมายที่กาหนด ว โดย น
มี บรหารเ ารวม
โครงการนี จานวน คน

GG a im lemente a lea er i evelo ment ro ram
or em lo ee at t e mana erial level it t e r o e o
e catin e ec tive to learn t e rinci le o or inate
evelo ment t ro t e GG ea er i a ro ram
e e ec tive o ave traine rom t i ro ect ill e
a le to e in omation o t eir or inate to lan on t eir
evelo ment a e on t o varia le otential an
er ormance
e e lan erve a a i eline or
eterminin t e com an alent em lo ee ro t ro
a learnin oriente evelo ment a roac (
)
in
ercent o learnin i t ro on t e o trainin
ercent i n ormal earnin
mentor tem an
a vice rom ervi or
e la t
ercent i ormal
earnin t ro in o e an e ternal trainin ( ome tic
over ea) GG elieve t at lea er i evelo ment or
e ec tive at ever level ill e an im ortant actor in
rivin GG o eration to ac ieve it oal

PEOPLE PROSPERITY

25

90%

คน
attendees

Participants

10%

Practice

70%

Lecture

20%

On-The-Job Experience Informal Learning

10%
Formal Learning
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Top Talent Development Project

ครงการ

บร ัท จัดทาโครงการ o alent evelo ment เพ่อพั นา
พนักงานระดับ จ ดั การสวน และระดับพนักงานอาวโสทีม่ ี กั ย าพสง
( otential Em lo ee) ที่ า น นตอนการพจารณาความสามาร
ั
และคุณสมบัติที่เหมาะสม หมี าวะ นามากยิง น พรอมทัง
มีการวางแ นการบรหารงานที่ดี และมีคุณสมบัติพรอมสการ
เ น บ รหารระดับสง นอนาคต า นการรวมกิจกรรมทีส่ รางสรรค
ควบค กับการเสรมสรางทัก ะทีจ่ าเ นตอการเ น น า นอนาคต

Level

GG a e ta li e a o alent evelo ment ro ect
to evelo a i
otential mana erial level an
enior level em lo ee ( otential Em lo ee) t ro t e
roce o eterminin t e a ro riate a ilitie
com etencie an ali ication
i i one to im rove
t e lea er i ca a ilit it a oo mana ement lannin
n a ition it ill al o allo t e em lo ee to ain t e
ali ication to ecome a enior e ec tive t ro
artici ation in creative activitie alon it tren t enin
t e ill nece ar or t re lea er i
Key Point Gained

•
•
•
•
•

 ัดการสวน
ivi ion ana er

การวางแ นกลยุทธธุรกิจ
กลยุทธ นการเอาชนะคแ ง
กลยุทธ นการบรหารจัดการพนักงาน
เพมพนความคิดสรางสรรค ความยืดหยุน ทางความคิด และวสัยทั นทีย่ ง่ั ยืน
การระดมทางความคิดรวมกันระหวางกลุม ( ac at on)
Strate ic ine lannin
• Strate ie to overcome com etitor
• Strate ic em lo ee mana ement
En ance creativit le i le t in in an
taina le vi ion
• rain torm e ion et een ro ( ac at on)

• การบรหารจัดการทรัพยากร
การ ก าการสรางธุรกิจ (Entre rene r i )
• เพมพนความคิดสรางสรรค และความยืดหยุน ทางความคิด และวสัยทั นทีย่ ง่ั ยืน
• การระดมทางความคิดรวมกันระหวางกลุม ( ac at on)
e o rce ana ement
• Entre rene i t
• En ance creativit le i le t in in an
taina le vi ion
• rain torm e ion et een ro ( ac at on)

พนักงานอาว ส
Senior Sta

PEOPLE PROSPERITY

นา พง  ร วน พานิ กุล
Mr. Pongprawin Panichkul
หนวยงานเทคโนโลยีและ
ทดสอบเคมี
Senior roce En ineer
( ec nolo an a e tin )

โครงการ o alent evelo ment ชวยพั นา
ทัก ะการเ น นา และการวางแ นการดาเนินงาน
ดอยางมี ระสิทธิ าพ านหลักสตรที่สรางสรรค
แนวคิด หม ทีส่ ามาร นามา ระยุกต ชกบั การ บิ ตั งิ าน
ดจรง อีกทังยัง ดแลกเ ลี่ยนความรและ ระสบการณ
รวมทัง ดสรางเครอ าย หม กับพนักงาน าย นองคกร
e o alent evelo ment ro ram el evelo
e ential ill or lea er i an e icient o erational
lannin
ic i one t ro co r e t at evo e
innovative i ea can e a lie to ractical
o eration
rt ermore it al o enco ra e
e c an e o no le e e erience an
creation o net or il in it in t e or ani ation

คน
attendees

เ ารวมโครงการ
Number
of participants

คน
employee
จ นวนพนักงานที่ ดเลื่อนต แหนง
หลังจากการเ า รวมโครงการ น
Number of employees
who have been promoted
after joining the project
in

นา พฑร  พัด ร
Mr. Phaitoon Pudsri
หนวยงานว วกรรมและ
การ อมบารุง
Senior n tr ment En ineer
( aintenance an En ineerin

ivi ion)

โครงการนีชวยสงเสรม หทราบ งบทบาทและหนาที่
ความรับ ิดชอบ นการเ น บรหารหรอหัวหนางาน
มากยิง น พรอมทังชวยพั นาทัก ะทางดาน นา
านหลักสตรตาง าย ต โครงการ o alent
evelo ment เชน หลักสตร ritin E ective areer
lan or o ac at on e o erio la
in l i cover e on o r e t el และ al
li e E เ นตน สง ล หสามาร นาความรที่ ดมา
รับ ช นการทางานและชีวต ระจาวัน อาทิ การตังเ าหมาย
นการทางาน และเ าหมายสวนตัว นอนาคต รวม ง
การวางแ นที่จะบรรลุเ าหมายที่ตัง ว ตลอดจน
การ รับ รุงพั นาทัก ะตัวเอง นดานตาง เชน
กความเ น นา การตัดสิน จ การทางานเ นทีม
การ งอยางลก ง และการมุงมั่นเพ่อ หงานสาเรจ
ตามเ าหมาย
i ro ect el to romote t e a arene o
role an re on i ilit o ein an e ec tive or
ervi or t al o el evelo lea er i ill
t ro vario co r e c a ritin E ective
areer lan or o ac at on e o erio
la in l i cover e on o r e t el an
al li e E
e e ro ect allo me to a l
ill to m ail or an activitie c a ettin
oal or or an er onal t re oal i al o
incl e lannin to ac ieve t e oal a ell a
im rovin ill in vario area c a lea er i
trainin eci ion ma in team or ee li tenin
an commitment to ac ieve t e oal
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Employee Development Performance
ลการดาเนินงานดานการพั นาพนักงาน

4,000,000 บา

จ นวนเงนลงทุน นการ กอบรมทังหมด
Total Investment in training

810
8,544.50
ั่ว มง

ชั่วโมงการ กอบรมทังหมด
Total hours of training

ั่ว มง

Leadership Development

3,493
ั่ว มง

Functional Training

924
ั่ว มง

Management system

3,309

189 คน

จ นวนพนักงาน
ที่เ ารวมการ กอบรมทังหมด
Total numbers of employees
participated in the training

ั่ว มง

Safety Environment
and Energy system

นอกเ นือจากการ รร าพนักงาน และการพัฒนาพนักงาน
ทีม่ ี กั ยภาพ งู แล บริ ทั ฯ ยังเล็งเ น็ ถึงค าม าคัญในการ
ดาเนินธุรกิจด ยค ามโปรงใ ค บคูไปกับการ ลอ ลอม
ัฒนธรรมองคกร เพื่อใ พนักงานมีพ ติกรรมที่เ มาะ ม
ตาม ลั ก คานิ ย มของบริ ั ท ฯ โดยในป 2561 บริ ั ท ฯ
ใ ค าม าคัญในการ รางคานิยม 3 ดาน ไดแก า ม ย
เพือ่ ใ พนักงานกลาทาใน งิ่ ทีถ่ กู ตอง และเผชิญค ามทาทาย
และค ามผิดพลาด ผานการป ิบัติตนอยางซื่อ ัตย โปรงใ
ตลอดจนการมี ินัยที่ยึดมั่นในก กติกาของบริ ัทฯ

In addition to recruiting new high-potential employees,
GGC also recogni es the importance of conducting
business with transparency along with forming
the corporate culture. This is done in order to let
employees behave in accordance to GGC’s core
values. In 2018, GGC has focused on creating 3
dimensions to the core values including, rave,
Devotion and Discipline to encourage employees
to face challenges and mistakes with honesty,
transparency and discipline in mind, and do the
right things.

Behavior Based on Core Values of GGC
พ ิกรรม ามคานิ มหลัก องบร ั

สืบเนื่องจากวั นธรรมองคกรที่แ งแกรง คือ กลา เกง ดี มีวนัย
ส จ รัก สิงแวดลอม ือเ น นเ องหลัก นการสงเสรม
หพนักงานมีความมุงมั่นที่ ับเคลื่อน หบร ัท บรรลุเ าหมาย
รวมกัน โดย น
บร ัท หความสาคั ที่คานิยม
กลา ดี มีวนั เนื่องจากบร ัท ตองการสงเสรม หพนักงาน
มีความคิดรเรม สรางสรรค กลาคิด กลาทา พรอมทังมีจรยธรรม
ความรับ ิดชอบ และความโ รง ส ตามหลักธรรมา ิบาล เพราะ
บร ทั เชือ่ มัน่ วาการสรางและ บั เคลือ่ นวั นธรรมองคกร า งตน
โดยมี บรหารระดับสง องบร ัท เ นตนแบบ ( ole o el)
จะสรางความเ มแ ง องธุรกิจ จจบัน อีกทังยังสามาร ับเคลื่อน
การดาเนินการ องบร ัท หมีความเจร กาวหนา ด

a e on t e tron cor orate c lt re ic i rave
om etenc evotion i ci line en in an
Environmental Ste ar i GG con i ere t i c lt re
to e t e main ear in enco ra in em lo ee to ave a
tron commitment to rive GG to ac ieve t e common
oal n
GG em a i e t e val e o rave
evotion an i ci line eca e GG reali e t e nee
to enco ra e em lo ee to e innovative creative raver
et ical re on i le an tran arent in accor ance to oo
overnance rinci le GG elieve t at creatin an
rivin t e a ove mentione cor orate c lt re it GG
enior e ec tive a role mo el ill tren t en t e c rrent
ine a ell a ro re in GG o eration or ar
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เกง

กลา

Brave

กลา
Brave

การดาเนินการ ี่มุงเนน หกลา ี่
ิบั ิ
เชน พนักงานทุกคนตองมีสวนรวม นการ
แสดงความคิดเหน นที่ ระชุม การ มรับ
โทร ัพท ณะทาการ ระชุม เ นตน
oc on t e raver to er orm or
in tance all em lo ee m t artici ate
in t e meetin comment an re raine
rom an erin t e one rin t e
meetin

รัก 
สิ�งแวดลอม

มีวนั

Competency

Discipline

ดี

Environmental
Stewardship

ส

Devotion

Open Mind

ดี
Devotion

มีวนั
Discipline

การดาเนินการ ี่มุงเนน หคิดดี าดี เชน
การ กอบรมเร่อ งการต อ ต า นทุ จ รต
การ รับเ ลี่ยนโครงสรางองคกรที่แสดง ง
ความโ รง ส ตลอดจน รับเ ลี่ยนนโยบาย
ชองทางการรับ อรองเรยน หชัดเจน และ
มี ระสิทธิ าพยิง น เ นตน
oc on ell t o t an oo action
c a trainin on anti corr tion
o in tran arenc reor ani ation
a ell a im rovein on i tle lo er
olic to en ance it e icienc etc

การดาเนินการ มี่ งุ เนนการเสรมสรางวนั
ององคกร เชน การ บิ ตั ติ ามก ระเบียบ
ตาง อยางเครงครัด การ สเคร่องแบบ
บร ทั ทุกวันจันทรและวันพธ การ ชตน แบบ
( em late) นการเ ี ย นอี เ มล และการ
นาเสนองานที่เหมือนกัน เ นตน
oc on en ancin t e or ani ational
i ci line c a ollo in t e r le
trictl earin a com an ni orm
ever on a an e ne a in
t e tem late or ritin email an
creatin re entation etc
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นอกจากนี้ บริ ัทฯ ไดดาเนินโครงการที่มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชี ิตพนักงานใ มีค าม ุขในการทางาน มี ุขภาพ
และค ามเปนอยูที่ดี โดยจัดตั้งโครงการ งเ ริม ุขภาพ
ที่ ลาก ลายใ แกพนักงาน และการบริ ารจัดการ ภาพ
แ ดลอมในพืน้ ทีป่ บิ ตั งิ านใ มีค ามปลอดภัยยิง่ ขึน้ ตลอดจน
มีการจัด ั ดิการและ ิทธิประโยชนตางๆ แกพนักงาน
เพื่อใ พนักงานรับรู ถึงค าม งใยที่บริ ัทฯ มีใ และ
เกิดค ามผูกพันตอบริ ทั ฯ อันจะ งผลใ พนักงานคงป บิ ตั งิ าน
ใ แกบริ ทั ฯ ด ยค ามเต็มใจ และพรอมจะเติบโตไปพรอมกัน

น
บร ัท หความสาคั
นการพั นาคุณ าพชีวตที่ดี หแกพนักงาน ดาน
ดแก การดแลสุ าพและโ ชนาการ
( ealt an trition rovi ion) ส าพแวดลอม
นการ บิ ตั งิ านทีเ่ หมาะสม ( or in Environment)
และโครงการพั นาคุณ าพชีวตดานอื่น
n
GG a oc e on im rovin
em lo ee alit o li e in area :
ealt an trition rovi ion
or in Environment
an t er i e m rovement ro ram

Furthermore, GGC has implemented a projects that
focuses on improving employees’ uality of life to
increase their happiness in the workplace, including
an improved health and well-being. This is done
by establishing various health promotion programs
and managing a secure work environment for
employees. In addition, GGC also provides welfare
and various bene ts to employees so that they
will be aware of GGC’s care. This will result in
employees’ willingness to operate and grow together
sustainably with the company.

การดแลสุ ภาพแล ภ นาการ
ealt an trition rovi ion

สภาพแวดลอม
นการ ิบั ิงาน ี่เหมา สม
or in Environment

ครงการพั นา
คุณภาพ ีว ดานอ่น
t er i e m rovement
ro ram

Health and Nutrition Provision

ครงการดานการดแลสุ ภาพแล ภ นาการ
ครงการ

Fit@Work Project

บร ัท จัดทาโครงการ it or เพ่อสงเสรม หพนักงาน
สุ าพดี และลดความเสี่ยงตอการเ นกลุมโรค มติดตอเรอรัง
( on omm nica le i ea e :
) อาทิ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสง และโรคหัว จ เ นตน โดยโครงการ มุงเนน
กลุม พนักงานเ าหมายทีม่ คี า ดัชนีมวลกาย ( o a n e : )
สงเกินคามาตร าน (
) และ ม คี วามเสีย่ งตอโรคดังกลาว
ทังนี บร ทั ชวธีการ หพนักงานสะสมคะแนนจากการออกกาลังกาย
และการชั่งนาหนักเพ่อวัด ระสิทธิ ล องการออกกาลังกาย
โดยคะแนนสะสมสามาร นามาแลกเ น องรางวัลเมื่อสินสุด
โครงการ นรอบ ด ด น
มีพนักงานเ ารวม ครงการ
ังสิน คน แล านวนคน ี่มีสุ ภาพดี น าก ครงการ
เ น คน

GG a im lemente t e it or ro ect to romote
a etter ealt tan ar o all em lo ee an to re ce
t e ri o on omm nica le i ea e (
) c a
ia ete i loo re re eart i ea e etc e
ro ect oc e on t e ro o em lo ee t at a i er
o a n e ( ) t an t e tan ar (
) an
t o e at ri o t e a ove mentione i ea e GG e
t e met o o acc m latin oint rom e erci e an
ei in to mea re t e e ectivene o e erci e
e acc m late oint can e re eeme or re ar at
t e en o eac ear n
t ere ere em lo ee
artici atin in t e ro ect an em lo ee a im rove
t eir ealt i ni icantl rom t e ro ect
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เ ารวมโครงการ
otal tten ee

95

คน er on

96

คน er on

30

คน er on

32

คน er on

สุ าพดี น
m rove on ealt

กี าแล สัน นาการ

Sports and Recreational activities

บร ทั สงเสรม หพนักงานออกกาลังกาย โดยสนับสนุนส านที่
ออกกาลังกายที่หลากหลาย ระเ ท หแกพนักงาน ทัง นพนที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง อีกทัง บร ัท ยังสงเสรม
หพนักงานเ ารวมกิจกรรม องบร ัท เชน การแ ง ันกี า าย น
บร ัท นกลุม อาทิ ตบอล ต อล กอล และแบดมินตัน เ นตน
เพ่อสงเสรม หพนักงาน ส จสุ าพ และการออกกาลังกายมาก น
อีกทังเ นการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน าย น
บร ัท นกลุม

GG enco ra e em lo ee to e erci e
ortin
variet o itne acilitie or em lo ee ot in an o
an a on rovince GG al o enco ra e em lo ee
to artici ate in GG activitie an ortin event it in
t e com an ro
c a oot all t al ol an
a minton etc to enco ra e ealt con cio amon
t e em lo ee a ell a enco ra e t em to e erci e
more i al o re lt in a oo relation i amon
em lo ee
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ครงการ
บร ทั สนับสนุน หพนักงาน ส จ นคุณคาทางโ ชนาการ
และสุ าพรางกายที่ดีอยเสมอ โดย น
บร ัท
ดจดั สลัด กั ลอดสารพ สาหรับพนักงาน ดรบั ระทาน
นทุกเชาวันอังคาร ทัง นพนที่กรุงเทพ และจังหวัดระยอง

GG enco ra e em lo ee to e attentive
to n tritional val e an ell ein n
GG a rovi e or anic ala or em lo ee
ever e a mornin ot in an o an
a on o ice

Working Environment

ครงการดานสภาพแวดลอม นการ ิบั ิงาน ี่เหมา สม
ครงการ า พ�น ี่ ิบั ิงาน องพนักงาน

Employees’ Operational Area Expansion Project

จากการเติบโตทางธุรกิจ องบร ัท อยางตอเนื่อง สง ล ห
พนักงานมีจานวนเพม นทุก บร ัท จงมีการวางแ น ยาย
พนที่ ิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยคานง งความสะดวกสบาย
และความเหมาะสมตอการ ิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบและ
รั บ รุ ง ส าพแวดล อ ม องพนที่ ิ บั ติ ง าน จจบั น อาทิ
การ รับ รุงดานแสง เสียง อณห มิ ความชืน และคุณ าพอากา
เ นตน ่ง ลการตรวจสอบพบวา ระดับเสียง ความรอน และ
คุณ าพอากา ทังหมดมีคาอย นเกณ มาตร านกาหนด

rom GG contin o
ine ro t t i a re lte
in t e increa e n m er o em lo ee ever ear GG
a t ere ore contin o l lanne to e an t e o erational
area it re ar to convenience an ita ilit or t e
o eration GG a al o c ec e an im rove t e
environment o t e c rrent o eratin area c a li tin
noi e tem erat re mi it an air alit etc e re lt
o t e e amination o e t at t e level o noi e eat an
air alit are all it in t e tan ar criteria o n ar

โดย น
มีจานวนพนที่ทังหมด แหง ที่ ดรับการ ยาย
และ รับ รุงส าพแวดลอม องพนที่ ิบัติงาน ทัง นพนที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง

n
t ere ere a total o area in an o an in
a on t at ave een e an e an im rove in t e
or in environment
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Other Life Improvement Programs
ครงการพั นาคุณภาพ ีว ดานอ่น

ครงการ
บร ัท จัดอบรม หความรเร่องการบรหารการเงน องพนักงาน
อยางมีความสุ และมั่นคง โดยเชิ เชี่ยวชา พเ มาบรรยาย
หความรทังดานการสารวจเงนออม การ ระมาณการทังรายรับ
และรายจาย การจัดการหนีสิน ตลอดจนการวางแ นบรหาร
เงนลงทุนที่สามาร ช ดจนยามเก ียณ เพ่อ หพนักงานทางาน
พรอมกับการบรหารการเงนที่ดี เพ่ออนาคตที่ยั่งยืน โดย น
มี เ ารวมโครงการทังหมด คน

GG rovi e trainin e ion on inancial mana ement
it a ine an ta ilit invitin e ert to rovi e
lect re an no le e in avin revie reven e an
e en e e timation e t mana ement a ell a inve tment
mana ement lannin or retirement e r o e o t i
trainin i or em lo ee to ave oo inancial mana ement
or t eir taina le t re n
t ere ere artici ant
o atten e t e ro ect

นา อานา รแกวพันธุ
Mr. Amnat Sreekaeopunt
Senior erator

นา พเ อิส ร
Mr. Pichet Issaro
S i t ana er

โครงการนีสงเสรม หรจ กั การวางแ นการบรหารการเงน
อยาง กวธี ่งสามาร นาความรที่ ดรับจากโครงการ
มา รับ ช นชีวต ระจาวัน ดเ นอยางดี โดยการเงน
แบงออกเ น สวน ดแก คา ชจาย
เงนออม
และการลงทุนเพ่อการเก ียณ
เพ่อ หอนาคต
มพบกับหนีสินและมีการเกบเงนออมที่ยั่งยืน
i ro ect e cate me t e ri t a o inancial
mana ement lannin t allo me to a l at
learnt it m ail li e e icientl ve learnt to
ivi e t e mone into art :
e en e
avin an
retirement inve tment to revent
t re e t an al o acc m late a taina le
avin

โครงการนีชวยสงเสรม หรจ กั การเตรยมวางแ นรับมือ
เตรยมเงน วยามเก ียณ นอีก
างหนา โดยมีการ
ตังเ าหมาย วตอง ลดหนีทุกอยาง าย น รวม ง
นาความร ก ารบรหารจั ด การเงน รั บ ช าย น
ครอบครัวอยางรอบคอบและ ม ระมาท ดวยโครงการ
ออมดวยกองทุนรวมและ ระกันชีวตยามเก ียณ
i ro ect romote t e inancial re aration or
t e retirement in t e ne t ear it t e oal o
clearin all e t it in ear oveover ve
learnt to mana e mone it in m o e ol
it o t carele ne
atten in on m t al n
an retirement in rance avin

Employee Engagement Survey
Target and Performance
เ าหมา แล ลสารว
ความ กพัน องพนักงาน

75%

2561/2018
ลการส รวจ
Engagement Survey

80%

80%

2561/2018 2562/2019
เ าหมาย
เ าหมาย
Targets
Targets
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SOCIAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT
การดแลสังคมแล ุม น
Operation Target

เ าหมา การดาเนินงาน น

ความพงพอ จ องชุมชน
omm nit ati action

ั่ว มง
จานวนชั่วโมง องพนักงานที่เ ารวม
กิจกรรมดานความรับ ิดชอบตอสังคม
Em lo ee artici atin
in S activitie

จานวนพนักงานที่เ ารวมโครงการ
ดานความรับ ิดชอบตอสังคมเพม นจาก
Em lo ee artici atin in S ro ram
i increa e rom

บริ ทั ฯ เชือ่ มัน่ าการดาเนินธุรกิจทีด่ จี ะเติบโตอยางยัง่ ยืนได
ตองพัฒนาชุมชนและ ังคมใ เติบโตไปพรอมๆ กัน ร มทั้ง
การไดรับการยอมรับ ค ามไ างใจและค ามเชือ่ มัน่ จากชุมชน
และ งั คม ร มถึง รางการมี นร มกับทุกภาค นเพือ่ งเ ริม
ใ เกิดการพัฒนาคุณภาพชี ติ ทีด่ ขี นึ้ อยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ บริ ทั ฯ
ไดกา นดกลยุทธในการบริ ารจัดการดานค ามรับผิดชอบ
ตอ ังคม “3 Big Moves” เพื่อยกระดับคุณภาพชี ิต
พัฒนาชุมชนและ งั คม ประกอบด ย การยอมรับ การเติบโต
และค ามเชื่อใจ อดคลองกับนโยบายดานการพัฒนา
อยางยัง่ ยืนของบริ ทั ฯ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ามมิติ ไดแก เ ร ฐกิจ
ังคม และ ิ่งแ ดลอม

GGC believes that for a good business to grow, the
surrounding communities and society must be
strengthen, along with their acceptance and trust.
Participation with all stakeholders to promote
sustainable development for a better uality of
life is also necessary. GGC has formulated the
Corporate Social Responsibility (CSR) management
strategy namely 3 ig oves to raise the uality
of life, and to develop communities and society.
This strategy consists of Recognition, Growth and
Trust, which are in accordance with GGC’s sustainable
development policy, covering all three dimensions:
Economic, Social and Environment.

PEOPLE PROSPERITY

Corporate Social Responsibility Strategy (CSR Strategy)
กล ุ ธ นการบรหาร ัดการดานความรับ ิด อบ อสังคม
กล ุ ธ

Recognition
การ อมรับ
การ อมรับ

ยายการรับร นการดาเนินงาน
ดานความรับ ิดชอบตอสังคม
องบร ัท ตอ มีสวน ดเสีย
นวงกวาง
E an in reco nition o
t e S o eration an
to roa ta e ol er

+

G

Growth
การเ ิบ
การเ ิบ

G

ยายความสามาร นการดาเนินงาน
ดานความรับ ิดชอบตอสังคม
องบร ัท เพ่อแก
หาสังคมหรอ
ตอบสนองความตองการ
องสังคม า นกระบวนการทางธุรกิจ
E an in t e a ilit to o erate
t e S to olve ocial ro lem
or meet t e e ectation t ro
ine roce e

ด ยค ามมุงมั่นในการขับเคลื่อนไป ูค ามยั่งยืน บริ ัทฯ
จึงไดกา นดกลยุทธในการบริ ารงานดานค ามยั่งยืน
โดยแตงตั้ ง คณะกรรมการกากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งาน
ดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด ยกรรมการผูจัดการ
และผูบริ ารบริ ัทฯ ทา นาที่กากับนโยบาย กลยุทธ และ
แผนการดาเนินงานดานค ามยั่งยืน ซึ่งเปนแน ทางในการ
กา นดทิ ทางการดาเนินงานดานค ามรับผิดชอบตอ งั คม
ของกลุมบริ ทั ฯ เพือ่ ใ เปนไปในทิ ทางเดีย กับบริ ทั พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล จากัด (ม าชน) และเปนไปตามแน ทาง
มาตรฐานดานค ามยั่งยืนระดับ ากล นอกจากนี้ ยังแตงตั้ง
คณะทางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งทา นาที่กา นด
กลยุทธ กรอบการดาเนินงาน แน ป ิบัติ และพิจารณา
คั ด เลื อ กประเด็ น ที่ งเ ริ ม การพั ฒ นาอยางยั่ ง ยื น ใ มี
ค าม อดคลองกับกลยุทธและเปา มาย ซึง่ บริ ทั ฯ เชือ่ มัน่ า
ผูบริ าร งู ุด เปนแรงขับเคลื่อน าคัญในการนาพาองคกร
ไป ูค ามยั่งยืน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน และคณะทางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไดที่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นา 2 - 3

=

Trust
ความเ ่อ
ความเ ่อ

สรางความเชือ่ มัน่ และความพงพอ จ
นการดาเนินงานดานความรับ ดิ ชอบ
ตอสังคม หกับ มีสวน ดเสีย
ทุก าคสวน
il in tr t an ati action
in S o eration to all ta e ol er

ith a determination to drive towards sustainability,
GGC has de ned the sustainability and Corporate
Social Responsibility management strategy by
appointing a sustainable development operations
committee. This committee consists of the anaging
Director and GGC’s executives to set the policies,
strategies, operation plans on sustainability and
Corporate Social Responsibility that follow the
same direction as PTT Global Chemical Public
Company Limited and in accordance with the International
Sustainability Standard Guidelines. In addition, the
Sustainaility Development Agents is also appointed,
to set strategies, operational framework, and
guidelines in order to select issues which promote
sustainable development to be in line with the
corproate strategies and goals. GGC believes that
the Top Executives is the key driving factor towards
sustainability.
ore details about Sustainability Development Committee
and Agents are available at the Good Corporate Governance
and usiness Code of Conduct chapter, page 2 - 3
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n

ทังนี น
บร ัท ดดาเนินโครงการดานความรับ ิดชอบตอสังคม
โดยสงเสรมการสรางความตระหนักรและการมีสวนรวม องพนักงานเพ่อสรางคุณคาที่ยั่งยืน
สสังคม าย ตแนวคิด เร�ม น ากภา นองคกร สสังคมภา นอกอ าง ั่ง น
GG a o erate S ro ect
romotin a arene an artici ation o em lo ee
in or er to create taina le val e to ociet n er t e conce t o
Startin rom t e n i e to ar t e ociet
taina l

เร าก าย น ง กร
จากแน คิด เ มต า าย
ม าย
ยา ย ย บริ ทั ฯ ไดดาเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบ
ตอ ังคมที่ งเ ริมและปลูกฝงใ พนักงานตระ นักถึง
ค ามรับผิดชอบตอ ังคม โดยมีโครงการที่ าคัญในป 2561
ไดแก โครงการ Inside out และ โครงการ GGC รางด ยใจ
ไปด ยกัน

ith the concept Starting from the Inside towards
the society sustainably GGC has operated Corporate
Social Responsibility projects, promoting and instilling
employees to reali e about social responsibility by
implementing important projects in 2018, such as
the Inside Out’ and GGC uild with Passion, Strive
Forward Together’ Project.

The Inside Out Project
ครงการ

โครงการนีมีเ าหมายเพ่อ ลก งจตสานกที่ดี หกับพนักงาน
นการแสดงความรับ ิดชอบตอสังคม ดวยการรวมเ นสวนหน่ง
นการแสดงความรับ ดิ ชอบตอสิงแวดลอม าย ต หลักการ
ตังแตการลดการทิง ( e ce) ยะพลาสติกที่ ชครังเดียวแลวทิง
(Sin le e la tic) การนาพลาสติกดังกลาวกลับมา ช หม
( e e) และการนา ยะพลาสติก ร เคิล ( ec cle) ลลัพธ
ที่ ดจากการดาเนินโครงการ สง ล ห ยะพลาสติกลดลง
รวม งลด ลกระทบดานสังคมและสิงแวดลอมที่เกิดจากการ
ทิง ยะพลาสติก อีกทังยังเ นการสงเสรม แนวทางวั นธรรม
( lt re) องบร ทั นการรัก สิงแวดลอมอีกดวย โดยโครงการ
มีแ นการดาเนินงาน ดังนี

i ro ect aim to im lant oo con cio ne an rai e
a arene to em lo ee a o t artici atin in ocial an
environmental re on i ilit or t i ro ect GG ta e
re on i ilit mana in in le e la tic n er
rinci le : re ce re e an rec cle e re lt o t e
ro ect are re ce la tic a te a ell a re ce
ocial an environmental im act ca e t e i o al
o la tic a te i ro ect al o romote GG c lt re
n er Environmental Ste ar i
e ro ect a t e
ollo in o eration lan :
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Steps in Process

แ นการดาเนินงาน

ัน อน

AWARE

จัดแสดง าพ าย ยะและพ ติกรรมการทิง ยะ
องพนักงาน นสานักงานและโรงงานแตละแหง
เ นตัวอยางเชิง ระจัก
i la oto o tra an em lo ee
a te i o al e avior in eac o ice
an lant a an em irical e am le

RECOGNIZE

IMPLEMENT

จัด หมีระบบการ หรางวัลและการสนับสนุน
หากลด ยะ ดตามเ าหมายที่กาหนด
rovi e a re ar an
ort tem
i t e a te i re ce accor in l
to t e tar et

สรางความตระหนักร ง ลกระทบ
จากการทิง ยะพลาสติก
รวม งการติดตามความเคลื่อน หว
กระแสโลกที่เกี่ยว องกับการทิง ยะ
ai e a arene o t e im act o la tic a te
i o al incl in
ate on lo al
tren relate to a te i o al

รเรมโครงการพรอมตังเ าหมายการลด รมาณ
การทิง ยะพลาสติกรวมกันทังบร ัท
nitiate t e ro ect an et t e oal to re ce
t e amo nt o la tic a te a an
or ani ational level

ADMIRE

FURTHER

ยะพลาสติกที่รวบรวม ด
จะนา ตอยอดตอ
e collecte la tic a te
ill e rt er rocee e
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ด ยกลยุทธในการบริ ารจัดการดานค ามรับผิดชอบตอ งั คม
บริ ทั ฯ ยัง งเ ริมการมี นร มของพนักงานโดยใช กั ยภาพ
และค ามรูค าม ามารถของพนักงาน รางการมี นร ม
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ิ ต พั ฒ นาชุ ม ชนและ ั ง คม
ดาเนินโครงการ GGC รางด ยใจ ไปด ยกัน โดยเปดโอกา
ใ พนักงานเปนผูนาเ นอและดาเนินกิจกรรมช ยเ ลือและ
พัฒนา งั คมที่ อดคลองกับค ามตองการของชุมชนและ งั คม

GGC

ครงการ GGC สรางดว

บร ัท ดาเนินงานโครงการ GGC สรางดว
ดว กัน
อยางตอเนื่องเ น ที่ โดยพนักงานและ บรหารจะ ช ักย าพ
และความร ค วามสามาร กาหนดหรอมี ส  ว นร ว ม นการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมเพ่อ พั นาชุ ม ชนและสั ง คมร ว มกั บ ชุ ม ชน
โดยความสมัคร จ เพ่อตอบสนองความตองการ องชุมชน
กลุมเ าหมาย น
พนักงาน ดดาเนินกิจกรรม าย ต
โครงการดังกลาว เชน กิจกรรมติดตัง ส อต ลทแกกลุม ระมง
เรอเลกพนบานหนองแ บ จ ระยอง กิจกรรมสรางพนที่สีเ ยว
รับ รุงสวน มิทั นส านีร มาบตาพด จ ระยอง กิจกรรม
เกบ ยะทาความสะอาดชายหาด นพนที่ มาบตาพด บาน าง
จ ระยอง เ นตน

บา

สนับสนุนงบ ระมาณ
ดาเนินโครงการ
to
ort
or t e ro ect

ith Corporate Social Responsibility management
strategy, GGC also promotes employee’s participation
by using the potential and knowledge of employees
to create participation. It is to enhance the uality
of life, improve the community and society to
operate GGC uild with Passion, Strive Forward
Together Project (GGC gives) opportunities for
employees to propose and operate activities in
order to help the society, in line with the expectation
of the community and society.

ดว กัน

GG o erate GG il it a ion Strive or ar
o et er ro ect or t e n con ec tive ear Em lo ee
an e c tive ill e t eir otential no le e an
a ilitie to etermine or artici ate in activitie or
comm nit an ocial im rovement alon it t e
comm nit vol ntaril t i to meet t e e ectation o
tar et comm nitie in
Em lo ee ave o erate
activitie n er ro ect c a otli t in tallation
or on a mall i er ro at a on initiatiin
reen area in a a t rail a tation at a on
coa tal clean in a a t area an an a on etc

คุณคา อสังคม
คุณคา อธุรกิ
Value to Society
Value to Business
• จานวนพนักงานอาสาสมัคร นการเ ารวมกิจกรรม คน • ชุมชน นพนที่มาบตาพดและ
• เพมความตระหนักร หพนักงาน าย ตแนวคิด
บาน าง ดรับการสนับสนุน
เร�ม น ากภา นองคกร สสังคมภา นอกอ าง ั่ง น • ลด าระคา ชจาย หกับชุมชน
บา
• ol nteerin em lo ee artici ate in activitie
• ncrea e a arene to em lo ee it t e conce t • omm nitie in a a t
an an an area are
Startin rom t e n i e to ar t e Societ S taina l
orte
• e ce co t an e en e
or t e comm nit or

PEOPLE PROSPERITY

ัง

ายน ก ยางยั่งยน

จากการมุงมัน่ ดาเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบตอ งั คม
ที่ เริ่มจากภายในองคกร ในป 2561 บริ ัทฯ ไดขยายผล
โครงการตางๆ เพือ่ นาไปใชพัฒนาชุมชนและ งั คม ู งั คม
ภายนอกอยางยั่งยืน ภายใตโครงการ
า ามเ
ย
าห มุ
ห ย โดยมุงเนน
3 องคประกอบที่ าคัญ ไดแก
1) การพัฒนา ักยภาพ นบุคคลเพื่อพัฒนาชุมชน
2) การบริ ารจัดการ ิ่งแ ดลอมรอบชุมชน และ
3) การพัฒนาค ามเปนอยู า รับชุมชน

ith the striving to operate the CSR project that
Staring from the Inside in 2018, GGC has expanded
project results to Towards the Society Sustainably
improve the community and society under the
project Improving Community Enterprise in Rayong
for a etter uality of life . The project focuses on
3 key sections:
1) Improving personal potential for community
improvement,
2) Environmental management around the
community and
3) Improving the uality of living of the community.

C
องค ร กอบ ี่สาคั ดาน
นการดาเนิน ครงการ
ดานความรับ ิด อบ อสังคม
สภา นอกอ าง ั่ง น
การพั นา ักย าพสวนบุคคล
เพ่อพั นาชุมชน
m rovin er onal com etenc
or comm nit im rovement

การบรหารจัดการสิงแวดลอมรอบชุมชน
Environmental mana ement
aro n t e comm nit

การพั นาความเ นอย
สาหรับชุมชน
m rovin t e alit
o livin o t e comm nit
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Improving the Good Living to Community Enterprise Project
in Rayong Province Project
ครงการพั นาความเ นอ แกวสาหกิ ุม น นพ�น ี่ ังหวัดร อง

บร ัท ดนาแนวคิด เรมจาก าย นองคกรสสังคม ายนอก
อยางยั่งยืน นวกเ ากับความตองการ องชุมชน โดยนารอง
ดาเนินโครงการทีช่ มุ ชนเกาะกกเ นชุมชนแรกเพ่อเ นชุมชนตนแบบ
กอน ยายสชุมชนอื่นตอ นอนาคต ชุมชนเกาะกกเ นชุมชน
ทีอ่ ยบรเวณรอบรัวโรงงานและอย นความรับ ดิ ชอบ องบร ทั
่ง ระสบ หา นการดาเนินโครงการวสาหกิจชุมชน เนื่องจาก
าดแคลนองคความร นการพั นาวสาหกิจ จาก หาดังกลาว
บร ัท จง ดรวมมือกับพนักงานเ า มีสวนรวม นการพั นา
โดย ายทอดองคความรและ ักย าพดานตาง จากพนักงาน
สชุมชน เพ่อ หชุมชนสามาร พั นา ักย าพและความเ นอย
ดวยตนเอง อีกทังยังสามาร นาองคความรที่ ดรับ ตอยอด
และเ ยแพรสชุมชนบรเวณ กลเคียง ่ง น
บร ัท
ดดาเนินโครงการดานความรับ ิดชอบตอสังคมเพ่อพั นา
ความเ นอยแกชุมชนเกาะกก โครงการ คือ
) โครงการพั นาองคความรดานบั ชีแกวสาหกิจชุมชน
นพนที่จังหวัดระยอง
) โครงการการจัดการ ยะอินทรย ชุมชนเกาะกก

GG a t e conce t Startin rom t e n i e to ar
t e Societ S taina l inte rate it t e e ectation
o t e o o a a ilot te t o rotot e ro ect an
ill e an to ot er comm nitie later on o o i
one o t e comm nitie in GG re on i ilit
e
ave i ic lt in o eratin t eir comm nit enter ri e
e to t e lac o acco ntin no le e rom t e i e
GG a coo erate it em lo ee to artici ate in
t e evelo ment a ell a ivin no le e an ill
to t e comm nit
e comm nit can t en im rove
com etenc an t e alit o livin on t eir o n an
al o in l ence no le e t at t e ave aine to near
comm nitie n
GG a o erate t o S
ro ect or t e alit o livin im rovement to t e o
o comm nit :
) cco ntin no le e evelo ment to omm nit
Enter ri e in a on
) e r anic a te ana ement ro ect it o o
comm nit

ครงการพั นาองคความรดานบั ีแกวสาหกิ ุม น นพ�น ี่ ังหวัดร อง
Accounting Knowledge Development to Community Enterprise Project in Rayong Province
บร ัท พั นาองคความรทางดานบั ชี องสมาชิกวสาหกิจชุมชน
เพ่อชวยวสาหกิจชุมชน หมีความสามาร นการจัดการทางดานบั ชี
อยางมี ระสิทธิ าพ สามาร ตรวจสอบ ด และเ นระบบมากยิง น
พรอมทังสามาร นาองคความรทางดานบั ชี ตอยอด และพั นา
นการดาเนินวสาหกิจชุมชนตอ นอนาคต ทังนี ลลัพธ องโครงการ
สอดคลองกับองค ระกอบที่สาคั ดานการพั นา ักย าพสวนบุคคล
เพ่อชุมชนและการพั นาความเ นอย องชุมชน
GG evelo acco ntin no le e or comm nit enter ri e
mem er
a re lt t e co l eal it t e acco ntin
mana ement e icientl a ita le an more tematicall a
ell a ein a le to rin acco ntin no le e to rt er
evelo ment on t re comm nit enter ri e o eration
e
re lt o t i ro ect i in line it e ection o im rovin er onal
otential or comm nit an t e im rovin t e comm ner alit
o li e

PEOPLE PROSPERITY

ครงการการ ัดการ อิน ร  ุม นเกา กก
The Organic Waste Management with Koh Kok Community

บร ัท ดาเนินโครงการ การจัดการ ยะอินทรย ชุมชนเกาะกก
เพ่อสราง านการเรยนรดานการจัดการ ยะอินทรย องชุมชน
หเ นตนแบบ นยการเรยนร นการบรหารจัดการ ยะอินทรย
อยางมี ระสิทธิ าพ ตังแตการคัดแยก ยะ าย นชุมชน ตลอดจน
การนาเ อาหารเหลือทิงมา ช ระโยชน เชน การทานาหมัก E
จากเ อาหาร เ นตน สง ล ห รมาณ องเสีย นชุมชนลดลง
ทา ห ชุ ม ชนมี ส าพแวดล อ มที่ ดี แ ละมี ค วามเ นอย ที่ ดี น
ง่ สอดคลองกับองค ระกอบทีส่ าคั องบร ทั ดานการพั นา
สิงแวดลอมรอบชุมชนและการพั นาความเ นอย ทังนีบร ัท
จะ ชโครงการนีเพ่อเ นโครงการนารองทีส่ ามาร นาองคความร
สชุมชนบรเวณ กลเคียงและสังคม ายนอก รวม งเ นตนแบบ
นการบรหารจัดการ ยะอินทรยตอ นอนาคต

บา

ลรวมงบ ระมาณ
สนับสนุนโครงการ
พั นาวสาหกิจชุมชน
เกาะกก
otal
et or
omm nit Enter ri e
evelo ment S ort
on o o

GG o erate t e r anic a te ana ement ro ect
it o o omm nit to o n t e or anic a te
mana ement on t e comm nit to ecome t e alit
rotot e or anic a te mana ement learnin center
Sortin a te it in t e comm nit rin in le tover
to ma e ot er e c a ma in E ective icroor ani m
(E ) rom oo a te etc i ca e t e amo nt o
a te in t e comm nit to ecrea e creatin oo
environment an etter alit o li e e e re lt are
in line it e ection o GG on environmental
mana ement aro n t e comm nit an im rovin alit
o t e li e GG ill im lement t i ro ect to rin
no le e to near comm nitie an t e ociet a
ell a ein a rotot e comm nit on or anic a te
mana ement in t e t re

คุณคา อสังคม
คุณคา อธุรกิ
• พนักงานอาสาสมัคร นการเ ารวม
• ชาวบาน คน นชุมชนที่ ดรับการสนับสนุน
• ลดคา ชจาย องวสาหกิจชุมชน
บาทตอ
กิจกรรม คน
• สรางความ ร หนักดานความรับ ิดชอบ • เพมทัก ะความสามาร นดานเ ร าสตร
ตอสังคมและสิงแวดลอม หแกพนักงาน
และการบรหารจัดการ องเสีย หกับชุมชน
• พั นา ัก องพนักงาน
• comm ner are orte
• vol nteerin em lo ee
• e ction in co t an e en e o
artici ate in t e ctivitie
t e comm nit enter ri e
• Em lo ee are more a are o t e
er ear
cor orate re on i ilit on ociet
• m rovin ill on economic an a te
an environment
mana ement to t e comm nit
• m rovin com etenc o em lo ee
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าย น
บร ัท ดสนับสนุนการดาเนินโครงการดานความรับ ิดชอบตอสังคม
ทังสินกวา
บา ทังนี นการดาเนินโครงการมีพนักงานจตอาสาเ ารวม
ทังสิน คน โดยคิดเ นจานวน
ั่ว มง
GG a
orte t e S ro ect or over
vol nteerin em lo ee ave artici ate in t e ro ect acc m latin to a total o
ลการดาเนินงาน
er ormance in

ลการดาเนินงาน
er ormance in

or
เ าหมา
ar et in
บาท

านวนเงน ี่สนับสนุน ครงการ
ดานความรับ ิด อบ อสังคม
arita le onation
to
ort S ro ect
านวนพนักงาน ี่เ ารวม
m er o Em lo ee
artici ate

เพม นเ น
ncrea e to

เพม นเ น
ncrea e to

คน atten ee

คน atten ee

เพม น

ncrea e

ชั่วโมง o r

านวน ั่ว มง
m er o o r
หมายเหตุ ป 2560 จาน นเงิน นับ นุนการดาเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบตอ ังคมไดร มงบประมาณ นับ นุนโครงการ GGC ใ ปุยใน ั ใจ
ช ยเก ตรกรใต ลังน้าท ม
Charitable donations that supported the CSR projecst in 201 , has been gathered to support the GGC Fetili er Donation

จากการดาเนินโครงการดานค ามรับผิดชอบตอ ังคมของ
บริ ัทฯ ในป 2561 งผลใ บริ ัทฯ ไดรับคะแนนค ามพึง
พอใจของชุมชน เ
ย
ซึ่ง ูงก าเปา มาย
ทีก่ า นด และ งู ก าคะแนนค ามพึงพอใจของชุมชนในปที่
ผานมา

From the implementation of GGC’s Corparate Social
Responibility project in 2018, GGC has the score of
for community satisfaction, higher than
the expected target and the last year score.

Community Satisfaction Target and Performance
เ าหมา ความพงพอ อง ุม นแล ลการดาเนินงาน

ความพงพอ อง ุม น
omm nit Sati action
ลการดาเนินงาน
er ormance in

ลการดาเนินงาน
er ormance in

เ าหมา
ar et in

APPENDIX
า นวก
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KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS
อมลส คั างการเงน
EBITDA(1)

Sales Revenue
(Unit: Million THB)

60%

61%

(Unit: Million THB)

FY 2017

19,472
Million THB

FY 2017

34%
40%

1,138
Million THB

66%

FY 2018

54%

FY 2018

16,225
Million THB

923

39%
Methyl Ester

Net Profit

Million THB

46%

Fatty Alcohols

Adjusted EBITDA(2)
Breakdown by Business Group

(Unit: Million THB)
FY 2017

521

FY 2018

FY 2017

67%

487

33%

0.56
Net Profit
(Million THB)

(1,161)
(1.13)
Earning per Share
(THB / Share)

Net profit before extraordinary item(3)
(Million THB)

1,802
Methyl Ester

FY 2018

63%
37%

1,386
Fatty Alcohols

OPERATIONAL EXCELLENCE

Statement of Financial Position (Unit : Million THB)
Total Assets
Cash, Cash-Equivalent and Short-Term Investment
Other Current Assets
Land, Plants & Equipment
Other Non-Current Assets
Total Liabilities
Interest-Bearing Debts
Other Liabilities
Total Equity

Financial ratios

FY 2016

FY 2017

FY 2018

11,631
528
6,118
4,166
819
3,708
2,629
1,079
7,923

14,535
4,122
4,840
4,705
868
3,462
2,400
1,062
11,073

13,084
3,787
2,927
5,103
1,267
3,376
2,120
1,256
9,708

FY 2017

FY 2018

6.9
5.8
2.7
4.7
5.5
0.3
0.2
2.1

4.4
5.7
(7.2)
(10.5)
(11.2)
0.3
0.2
2.3

Current Ratio (times)
EBITDA to Sales Revenue (%)
Net Profit to Sales Revenue (%)
Return on Total Assets (%)
Return on Equity (%)
Debt to Equity (times)
Interest-Bearing Debt to Equity (times)
Interest-Bearing Debt to EBITDA (times)

Dividend Paid (THB/Share)
Year

Full Year

Dividend Payout Ratio
(%)

2016(4)
2017(5)
2018(6)

1.70
0.35
-

134
69
-

Remark :
(1) EBITDA refers to earnings before Interest, tax, depreciation, and amortization.
(2) Adjusted EBITDA refers to EBITDA excluding impact of inventory of Stock Gain/Loss and NRV.
(3) Net profit before extraordinary item came from the expense from raw materials derogation and tax income from deferred tax assets.
(4) The dividend paid in 2016 was the case prior listed in the Stock Exchange of Thailand.
(5) The Board of Directors at its meeting No 2/2018 held on February 14, 2018 has approved the proposal to propose at the 2018
Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on the dividend payment for year 2017 operating performance
of THB 0.35 per share or 69% of the net profit, of which THB 0.15 per share was paid as an interim dividend on September 7, 2017.
The final dividend payment for year 2017 (July – December 2017) was paid of THB 0.20 per share on April 25, 2017.
(6) The Board of Directors at its meeting No 3/2019 held on February 18, 2019 has approved the proposal to propose at the 2019
Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on the omission of the dividend payment for year 2018,
because the company has retained loss as stated in seperated financial statements as of 31st December, 2018 due to the issue
about procurement process of raw materials.
Remark : Please see Key Financial Highlights in Thai in the Annual Report 2018, page 10-11
หมา เห ุ : ดรายละเอียด อมลส คั ทางการเงน ดที่ รายงาน ระจ
หนา
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PERFORMANCE DATA 2018
ลการด เนินงาน ร
Economic
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Direct Economic Value Generated
201-1

Sale revenues

Million Baht

14,542

17,200

19,472

16,226

Net sales plus revenues
from financial investments
and sales of assets

Million Baht

14,639.4

17,334.5

19,641.0

16,471

Employee wages(1) and
benefits(2)

Million Baht

178.0

183.0

218.0

223

Operating cost

Million Baht

13,662.4

16,150.5

18,733.1

15,695

Payments to government(3):
Million Baht
Gross taxes

473.2

434.5

483.6

6

Economic Value Distributed

Payments to providers
of capital(4) :
Dividend payments

Million Baht

77.0

1,406.0

412.6

286

Community investments(5)

Million Baht

0.00

0.00

2.41

2.36

Economic value retained

Million Baht

248.79

(839.55)

179

260

OPERATIONAL EXCELLENCE

Remarks: Include trend explanation, restatement (if applicable), and other remark.

1. Total wages comprises employee salaries, including amounts paid to government institutions (such as employee taxes,
levies, and unemployment funds) on behalf of employees. Non-employees working in an operational role are normally
not included here, but rather under operating costs as a service purchased.
2. Total benefits include regular contributions (such as to pensions, insurance, company vehicles, and private health), as
well as other employee support such as housing, interest free loans, public transport assistance, educational grants,
and redundancy payments. They do not include training, costs of protective equipment, or other cost items directly
related to the employee’s job function.
3. All of the organization’s taxes (include corporate, income, and property) plus related penalties paid at the international,
national, and local level, excludes deferred taxes.
4. Dividend to all shareholders, plus interest payments made to providers of loans. (Interest payments made to providers
of loans can include; interest on all forms of debt and borrowings and arrears of dividends due to preferred shareholders)
5 Community investments includes charitable donations, CSR community investments and commercial initiatives.

Innovation
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

R&D Spending
-

Total R&D spending

Million USD

N/A

0

0.22

0.16

Total R&D spending Target

Million USD

N/A

0

0.28

0.17

Number of R&D positions

FTEs

N/A

0.33

1.7

2

Supply Chain Management
GRI
Standards

Required Data

Unit

Function

Data Collection Period
2015 2016 2017 2018

Supply Chain
308-1

414-1

Percentage of new
suppliers that were
screened using
environmental criteria

% of new
suppliers

Percentage of new
suppliers that were
screened using social
criteria

% of new
suppliers

Procurement
Logistics
Procurement
Logistics

N/A

N/A

100%

100%

1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
N/A

N/A

100%

100%

1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Compliance
307-1

Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations
Total number of violations
of legal obligations/
regulations

Case

N/A

0

0

0

Environmental liability
accrued at year end

Baht

N/A

0

0

0

• Total number of case

Case

N/A

0

0

0

• Total monetary value

Baht

N/A

0

0

0

Case

N/A

0

0

0

N/A

0

0

N/A

N/A

5

6

N/A

N/A

100%

100%

Significant Fines

Non-monetary sanctions

• Total number of case

Case brought through dispute resolution mechanisms

• Total number of case
205-2

Case

N/A

Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations
Person
Governance body members
that the organization’s
% of
anti-corruption policies
governance
and procedures have been
body
communicated to.
members

OPERATIONAL EXCELLENCE

Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Total number and percentage of governance body members that the organization’s anti-corruption
policies and procedures have been communicated to, by region

Rayong

Bangkok

Other provinces

Employees that
anti-corruption policies
and procedures have been
communicated to

Person

N/A

N/A

N/A

0

% of
governance
body
members

N/A

0

0

0

Person

N/A

N/A

N/A

6

% of
governance
body
members

N/A

N/A

N/A

100%

Person

N/A

0

N/A

0

% of
governance
body
members

N/A

0

N/A

0

Person

N/A

N/A

183

202

%

N/A

N/A

100%

100%

Total number and percentage of employees that anti-corruption policies and procedures have been
communicated to, by employee category
Senior executive

Management

Non-management

Person

N/A

N/A

10

10

% of
employees

N/A

N/A

5.46%

4.92%

Person

N/A

N/A

20

21

% of
employees

N/A

N/A

10.92%

10.34%

Person

N/A

N/A

153

172

% of
employees

N/A

N/A

83.60%

84.72%
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Total number and percentage of employees that anti-corruption policies and procedures have been
communicated to, by region
Rayong

Bangkok

Other Province
Business partner that
anti-corruption policies
and procedures have been
communicated to

Person

N/A

N/A

137

153

& of
employees

N/A

N/A

100%

100%

Person

N/A

N/A

46

50

& of
employees

N/A

N/A

100%

100%

Person

N/A

N/A

N/A

0

& of
employees

N/A

N/A

N/A

0

Person

N/A

N/A

N/A

N/A

& of
employees

N/A

N/A

N/A

N/A

Total number and percentage of governance body member training on Anti-Bribery and Corruption
(ABC) by region

Rayong

Bangkok

Other provinces

Person

N/A

N/A

N/A

0

% of
business
partner

N/A

N/A

N/A

0

Person

N/A

N/A

2

2

% of
business
partner

N/A

N/A

33.33%

33.33%

Person

N/A

N/A

N/A

0

% of
business
partner

N/A

N/A

N/A

0

OPERATIONAL EXCELLENCE

Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data
Employee training
on Anti-Bribery and
Corruption (ABC)

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Person

N/A

N/A

N/A

N/A

%

N/A

N/A

N/A

N/A

Total number and percentage of employee training on Anti-Bribery and Corruption (ABC) by
employee category
Senior executive

Management

Non-management

Person

N/A

N/A

10

10

% of
employee

N/A

N/A

5.46%

4.92%

Person

N/A

N/A

20

21

% of
employee

N/A

N/A

10.92%

10.34%

Person

N/A

N/A

153

172

% of
employee

N/A

N/A

83.60%

84.72%

Total number and percentage of employee training on Anti-Bribery and Corruption (ABC) by region

Rayong

Bangkok

Other provinces

Person

N/A

N/A

60

N/A

% of
employee

N/A

N/A

45

N/A

Person

N/A

N/A

30

N/A

% of
employee

N/A

N/A

65

N/A

Person

N/A

N/A

0

0

% of
employee

N/A

N/A

0

0
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Code of Business Conducts: Coverage
Coverage of codes of conduct has been deployed in the past three years
Employees

% of total
employees

N/A

N/A

100

100

Contractors / Suppliers /
Service Providers

% of total
contractors/
suppliers/
service
providers

N/A

N/A

0

0

Subsidiaries

% of total
subsidiaries

N/A

N/A

100

100

% of total
Joint
ventures

N/A

N/A

0

0

Joint ventures (including
stakes below 51%)

Coverage of codes of conduct written acknowledgement has been obtained in the past three years
Employees

% of total
employees

N/A

N/A

100

100

Contractors / Suppliers /
Service Providers

% of total
contractors/
suppliers/
service
providers

N/A

N/A

0

0

Subsidiaries

% of total
subsidiaries

N/A

N/A

100

100

% of total
Joint
ventures

N/A

N/A

0

0

0

40

Joint ventures (including
stakes below 51%)

Coverage of codes of conduct training has been provide in the past three years
Employees

% of total
employees

N/A

N/A
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Contractors / Suppliers /
Service Providers

% of total
contractors/
suppliers/
service
providers

N/A

N/A

0

0

Subsidiaries

% of total
subsidiaries

N/A

N/A

0

0

% of total
Joint
ventures

N/A

N/A

0

0

THB

N/A

N/A

0

0

% of total
revenues

N/A

N/A

0

0

% of total
revenues

N/A

N/A

0

0

Joint ventures (including
stakes below 51%)
Anticompetitive Practices
Total amount of any fines
or settlements related to
antitrust/anticompetitive
business practices
(excluding legal fees)
Amount of contingent
liabilities for ongoing
antitrust/anticompetitive
investigations
Reporting on breaches
Number of breaches reporting

205-3

206-1

(1) Code of Conduct
Complaints

Case

0

0

0

0

• Corruption/ Fraud

Case

N/A

N/A

0

1

• Conflict of interest

Case

N/A

N/A

0

0

• Regulatory compliance

Case

N/A

N/A

0

0

• Antitrust/Anticompetitive

Case

N/A

N/A

0

0
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

307-1

Required Data

2015

2016

2017

2018

(2) Other Complaints

Case

0

0

0

0

• Work rules & disciplines

Case

N/A

N/A

0

0

• Environment,
Occupational Health &
Safety

Case

N/A

N/A

0

0

• Investor relations

Case

N/A

N/A

0

0

• Products, service, and

Case

N/A

N/A

0

0

• Brand and reputation

Case

N/A

N/A

0

0

• Social and Community

Case

N/A

N/A

0

0

customer

419-1

Unit

Data Collection Period

Number of breaches investigation

205-3

206-1

307-1

(1) Code of Conduct
Complaints

Case

0

0

0

0

• Corruption

Case

N/A

N/A

0

1

• Conflict of interest

Case

N/A

N/A

0

0

• Corporate compliance

Case

N/A

N/A

0

0

• Antitrust/Anticompetitive

Case

N/A

N/A

0

0

(2) Other Complaints

Case

0

0

0

0

• Work rules & disciplines

Case

N/A

N/A

0

0

• Environment,
Occupational Health &
Safety

Case

N/A

N/A

0

0
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

2015

2016

2017

2018

• Investor relations

Case

N/A

N/A

0

0

• Products, service, and

Case

N/A

N/A

0

0

• Brand and reputation

Case

N/A

N/A

0

0

• Social and Community

Case

N/A

N/A

0

0

customer

419-1

Unit

Data Collection Period

Number of breaches investigation complete

205-3

206-1

307-1

419-1

(1) Code of Conduct
Complaints

Case

0

0

0

0

• Corruption

Case

N/A

N/A

0

0

• Conflict of interest

Case

N/A

N/A

0

0

• Corporate compliance

Case

N/A

N/A

0

0

• Antitrust/Anticompetitive

Case

N/A

N/A

0

0

(2) Other Complaints

Case

0

0

0

0

• Work rules & disciplines

Case

N/A

N/A

0

0

• Environment,
Occupational Health & Safety

Case

N/A

N/A

0

0

• Investor relations

Case

N/A

N/A

0

0

• Products, service, and
customer

Case

N/A

N/A

0

0

• Brand and reputation

Case

N/A

N/A

0

0

• Social and Community

Case

N/A

N/A

0

0
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Corporate Governance
-

Board Structure
Total number of board
members

Number

N/A

11.00

11.00

11.00

Number of executive
directors

Number

N/A

1

1

1

Number of nonexecutive directors (excl.
independent directors)

Number

N/A

10

10

10

Number of independent
directors

Number

N/A

6

6

6

Year

N/A

0

0

0

Number

N/A

1

1

1

%

N/A

9.09

9.09

9.09

% of
meetings
of board of
directors/
supervisory
board

N/A

85.19%

94.55%

Non-executive Chairman/Lead Director
Number of years that
company adopt approach
the "Chairman is nonexecutive and independent
405-1

Gender Diversity
Number of women
on board of directors/
supervisory board

-

Board Effectiveness

Average board meeting
attendance

Remarks: Excluded Mr. Sekxon who attended only latest 7 meeting

93.81%
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Corporate Governance and Code of Conduct
GRI
Standards

-

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Minimum of attendance
for all members required,
at least

%

N/A

75

75

75

Number of non-executive/
independent directors with
4 or less other mandates:

Number

N/A

10

10

10

Number

N/A

5

6

6

Number

N/A

5

6

6

Board Industry Experience
Number of board members
that have relevant working
experience in company's
sector according to GICS
level 1 sector classification

Risk and Crisis Management
Risk Governance
Number of non-executive
members of board of
directors/supervisory
board with expertise
in (enterprise) risk
management

Customer Relation Management
GRI
Standards

Required Data
Customer satisfaction
result
Data coverage

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

%

92.9

91.7

93.9

94

% of direct
customers

N/A

N/A

N/A

89
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Female

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

Worker
Person
102-8

102-7,
405-1

Total worker(1)

Person

N/A
N/A

Person
Total employee(2)

Person

405-1

102-8

Person

N/A

124

N/A
N/A

Person
Contractor(3)

170

183
46

134

170
N/A

124

N/A

201
49

141

183
46

134

0

60
201

49

141

0

60
0

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

Total Employee by Area
Rayong

Person

N/A

N/A

106

21

117

20

125

25

Bangkok

Person

N/A

N/A

18

25

17

29

16

35

Total Employee by Employment Contract and by Area
Permanent
contract(4)

Person

N/A

N/A

124

46

134

49

141

60

Rayong

Person

N/A

N/A

106

21

117

20

125

25

Bangkok

Person

N/A

N/A

18

25

17

29

16

35

Temporary
contract(5)

Person

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Female

2016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Rayong

Person

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Person

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

Total Employee by Employment Type

405-1

Full-time

Person

N/A

N/A

124

46

134

49

141

60

Part-time

Person

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

Total Employee by Employee Category (Level)

Executive
(Level 13-18)

Middle
management
(Level 10-12)

Senior
(Level 8-9)

Employee
(Level 7 and Below)

%

N/A

N/A

4.12

2.35

3.28

2.19

1.99

2.99

Person

N/A

N/A

7

4

6

4

4

6

%

N/A

N/A

7.65

2.94

7.65

3.28

6.97

2.99

Person

N/A

N/A

13

5

14

6

14

6

%

N/A

N/A

10.00

4.12

9.84

7.65

9.95

8.96

N/A

N/A

17

7

18

14

20

18

%

N/A

N/A

51.18

17.65

52.46

13.66

51.24

14.93

Person

N/A

N/A

87

30

96

25

103

30
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015

2016

2017

Female

Male

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

%

N/A

N/A

15.88

5.46 16.42

6.97

Person

N/A

N/A

27

%

N/A

N/A

56.47

Person

N/A

N/A

96

30

107

34

104

41

%

N/A

N/A

0.59

2.35

0.55

2.73

1.99

2.49

N/A

N/A

1

4

1

5

4

5

Total employee hire by age group
7.06 14.21

<30 years
12

26

10

17.65 58.47

33

14

18.58 51.74

20.40

30 - 50 years

>50 years

401-1

New Employee
N/A
New Employee

Person

New hire rate

% of total
employees

N/A

20
N/A

N/A

9

33
11

11.76

21

37
12

18.03

19

18

18.41

N/A

N/A

5

6

11

7

9.45

8.96

Person

N/A

N/A

8

5

17

2

15

7

% of total
employees

N/A

N/A

4.71

2.94

9.29

1.09

7.46

3.48

New employee by area

Rayong
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Bangkok

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Female

Person

N/A

% of total
employees

2016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

N/A

1

6

4

10

4

11

N/A

N/A

0.59

3.53

2.19

5.46

2

5

Person

N/A

N/A

7

7

17

5

10

4

% of total
employees

N/A

N/A

4.12

4.12

9.29

2.73

5

2

Person

N/A

N/A

2

3

4

6

8

12

% of total
employees

N/A

N/A

1.18

1.76

2.19

3.28

4

6

Person

N/A

N/A

0

1

0

1

1

2

N/A

N/A

0.00

0.59

0.00

0.55

0

1

New employee hire by age group

<30 years

30 - 50 years

>50 years

-

Turnover

Total employee
turnover rate

Person

N/A

8

13

13

% of total
employees

N/A

5

7

6.5

Person

N/A

N/A

3

5

8

5

7

6

% of total
employees

N/A

N/A

1.78

2.94

4.37

2.73

3.48

2.99
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

-

401-1

Voluntary
employee turnover
rate

Female

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

Person

N/A

0

0

0

% of total
employees

N/A

0.00

0.00

0.00

Person

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

% of total
employees

N/A

N/A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Person

N/A

N/A

2

2

5

4

0

0

% of total
employees

N/A

N/A

1.18

1.18

2.73

2.19

0.00

0.00

Person

N/A

N/A

0

3

3

0

6

5

% of total
employees

N/A

N/A

0.00

1.76

1.64

0.00

2.99

2.49

Person

N/A

N/A

1

0

N/A

1

1

1

% of total
employees

N/A

N/A

0.59

0.00

N/A

0.55

0.50

0.50

Turnover rate by age group

< 30 years

30 - 50 years

> 50 years
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Female

Person

N/A

% of total
employees

1016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

N/A

2

4

4

1

4

4

N/A

N/A

1.18

2.35

2.19

0.55

1.99

1.99

Person

N/A

N/A

1

1

4

4

3

2

% of total
employees

N/A

N/A

0.59

0.59

2.19

2.19

1.49

1.00

Number of
employees entitled
to parental leave

Person

N/A

N/A

N/A

Number of
employees taking
parental leave

Person

N/A

N/A

7

2

4

0

5

1

Number of
employees returning
to work after
parental leave

Person

N/A

N/A

7

2

4

0

5

1

Number of
employees returning
to work after
parental leave who
were still employed
for 12 months after
retiring

Person

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

1

%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Turnover by area

Rayong

Bangkok

401-3

Parental Leave

Employee
returning to work
retention rate

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

404-3

Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

Employee receiving regular performance and career development reviews (excl. people in unclassified group)

Executive

Middle
Management

Senior

Employee
(Level 7 and Below)

405-1

Female

2016

Person

N/A

N/A

7

4

6

4

4

6

% of total
executives
by gender

N/A

N/A

100

100

100

100

100

100

Person

N/A

N/A

13

5

14

6

14

6

% of total
middle
management
by gender

N/A

N/A

100

100

100

100

100

100

Person

N/A

N/A

17

7

18

14

20

18

% of total
seniors by
gender

N/A

N/A

100

100

100

100

100

100

Person

N/A

N/A

87

30

96

25

103

30

% of total
employees
by gender

N/A

N/A

100

100

100

100

100

100

Gender Diversity and Equal Remuneration
Number of
women on board
of directors/
supervisory board

Person

N/A

1

1

1

%

N/A

11.11

9.09

9.09
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

-

404-1

Female

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

Training and Development
Average hours per
FTE of training and
development

Hour

N/A

38

52

Average amount
spent per FTE
on training and
development

Baht

N/A

16,234

21,621

Total investment on
employees training

Million
Baht

N/A

N/A

2

1

2.9

1.1

2.96

1.04

Average hours
of training by
employee
category (level)

Hour /
person /
year

N/A

N/A

32

41

53

40

46

38

Executive

Hour /
person /
year

N/A

N/A

26

20

28

21

41

39

Middle
Management

Hour /
person /
year

N/A

N/A

40

46

38

32

39

43

Senior

Hour /
person /
year

N/A

N/A

17

53

24

46

31

35

Employee

Hour /
person /
year

N/A

N/A

34

39

42

34

37

25

44

19,607.80
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Human Capital
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

-

Female

2016
Male

Female

2017
Male

Female

2018
Male

Female

Talent Attraction and Retention Talent Attraction and Retention
Employee
engagement result

% of
actively
engaged
employees

N/A

90.61

88.71

75.00

Employee
engagement target

% of
actively
engaged
employees

N/A

80.00

80.00

80.00

Remarks: Include trend explanation, restatement (if applicable), and other remark.

1. Total worker is total employees including contractors and other persons working for GGC
2. Total employee is total workforce for GGC
3. Worker (exclude employee) refers to significant workers that are contractors
4. Permanent contractor is a permanent employment contract is a contract with an employee for full-time or part-time
work for an indeterminate period.
5. Temporary contract is of limited duration and terminated by a specific event, including the end of a project or work phase
or return of replaced personnel.
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Percentage of
workers whose
work, or workplace,
is controlled by the
organization, that
are represented
by formal joint
managementworker health and
safety committees
403-2

%

2016

Female

Male

N/A

2017

Female

Male

N/A

2018

Female

Male

Female

5.37

6.00

0

0

Talent Attraction and Retention Talent Attraction and Retention
Case

0

0

Employee
0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Contractors

(3)

0

0

0

Case
0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case

0

0

0

0

0

0

0

0
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

2016

Female

Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

Total Recordable Injuries Case
0
Employee

0

0

0

Case
0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Contractors

(3)

0

0

0

Case
0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Injuries Rate (IR)(1)

Employee

Case/1
million
manhours

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015

2016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Rayong

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Contractors(3)

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
Employee

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

Data coverage

% of
revenue

0

0

0

0

Contractors(3)

Case/1
million
manhours

0

0

0

0
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015
Male

Data coverage
403-2

Female

Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

Female

0

0

0

0

0

0

0

0

Occupational Diseases Rate (ODR)(2)
Case/1
million
manhours

Employee

0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Data coverage

% of
revenue

0

0

0

0

0

0

0

0

Contractors

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

(3)

-

% of
revenue

2016

Lost Workday Case (LWC)
0
Employee

0

0

0

Case
0

0

0

0

0

0

0

0

OPERATIONAL EXCELLENCE
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Health & Safety
GRI
Standards

403-2

Required Data

Unit

2015

2016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Rayong

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Contractors(3)

Case

0

0

0

0

0

0

0

0

Lost Day Rate (LDR)

Employee

-

Data Collection Period

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Contractors(3)

Case/1
million
manhours

0

0

0

0
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Health & Safety
GRI
Standards

Required Data

Data Collection Period

Unit

2015

2016

2017

2018

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Employee

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Rayong

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Bangkok

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

Other provinces

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Contractors

Case/1
million
manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Process Safety Events - Tier 1

403-2

Absentee Rate

(3)

Number of process
safety events - Tier 1
/million hours worked

Number

0

0

0

0

Data coverage

% of
revenue

0

0

0

0

Target of tier 1
process safety
events per million
hours worked

Number

0

0

0

0

Remarks: Include trend explanation, restatement (if applicable), and other remark.

1. Injury types include medical treatment, restricted work and loss time cases
2. Occupation Disease Rate refers to Occupational IIIness Frequency Rate (OIFR)
3. Worker (exclude employee) refers to significant workers that are contractors

OPERATIONAL EXCELLENCE

Environment
GRI
Standards
301-1

302-1

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Material
Total material use

Tons

398,174.28 385,540.83 466,488.77 513,387.00

Nonrenewable material

Tons

Renewable material

Tons

372,117.92 357,873.53 429,445.00 471,834.00

Total non-renewable
energy Consumption

MWh

331,009.16 321,498.93 332,064.85 335,636.52

• LPG

MWh

579.69

576.42

566.00

560.52

• Diesel

MWh

26.60

34.45

31.92

32

• Electricity consumption

MWh

34,002.00

35,030.00

39,005.00

37,602.00

• Steam consumption

MWh

296,400.87 285,858.05 292,461.93

297,44.00

• Heating consumption

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Cooling consumption

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

Total non-renewable energy
(electricity and heating &
cooling) sold

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Electricity sold

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Steam sold

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Heating sold

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

26,056.36

27,667.30

37,043.77

41,553.00

Energy Consumption
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Environment
GRI
Standards

-

302-3

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

• Cooling sold

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

Total renewable energy
consumption

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Solar cell consumption

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

• Wind turbine consumption

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

Total energy consumption
within the organization

MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

Electricity (non-renewable)
purchased

MWh

34,002.00

35,030.00

39,005.00

37,602.00

Steam / other energy
(non-renewable) purchased

MWh

Total energy intensity(1)

GJ/ton
production

296,400.87 285,858.05 292,461.93 297,442.00
0.85

0.82

0.73

0.68

Greenhouse Gas missions (GHGs)(2)
305-1

Total direct GHG emissions
(Scope1)(3)

Million
Tons CO2
equivalent

10,630.00

4,501.00

4,987.00

6,415.00

-

Total direct GHG emissions
(Scope1) target at fiscal year

Million
Tons CO2
equivalent

10,630.00

4,501.00

4,987.00

6,415.00

305-2

Indirect GHGs emissions
from energy purchased
and consumes (Scope2)(3)

Tons CO2
equivalent

79,731.00

75,169.00

66,471.00

66,747.00

Total indirect GHGs
(Scope2) target at fiscal
year

Tons CO2
equivalent

79,731.00

75,169.00

66,471.00

66,747.00

OPERATIONAL EXCELLENCE

Environment
GRI
Standards

305-4

Data Collection Period

Required Data

Unit

GHG emission intensity (4)

Tons CO2
equivalent
/ ton
production

0.232

0.204

0.158

0.15

Total municipal water
supplies

m3

2,441

4,558

4,635

4,292.00

Fresh surface water

m3

375,066

283,409

Fresh ground water

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Water returned to the
source of extraction at
similar or higher quality as
raw water extracted

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Total net fresh water
consumption

m3

377,507

287,967

223,931 219,225.00

Total Water Withdrawal

m3

483,606

395,174

321,441

344,595

Surface Water

m3

375,066

283,409

219,296

214,933

Once Through Cooling Water

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Municipal Water

m3

2,441

4,558

4,635

4,292

Groundwater

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Rain water collected
directly and stored by
the organization

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Waste water from another
organization

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

2016

2017

2018

Water Consumption
-

219,296 214,933.00

Water Withdrawn
303-1
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Environment
GRI
Standards

-

303-3

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

Total salt/brackish water

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Water from all other
sources

m3

106,099

107,207

97,510

12,537

Water returned to the
source of extraction at
similar or higher quality as
raw water extracted

m3

0.00

0.00

0.00

0.00

Water consumption
intensity

m3 / tons of
production

1.24

1.01

0.71

0.49

N/A

4.74

5.82

5.43

Water reused / recycled

% of total
water
withdrawal
m3

N/A

18,720

18,720

18,720

m3

70,272

54,468

61,406

54,158

Water Discharge
-

-

Total water discharge to
external facility
BOD in treated wastewater
discharged

Tons

2.30

1.22

0.69

0.3

COD in treated wastewater
discharged

Tons

22.33

2.93

4.23

3.54

TSS Loading

Tons

N/A

0.69

0.82

0.29

Oil and grease in treated
wastewater discharged

Tons

0.07

0.05

0.04

0.03

Total direct COD

Tons

22.33

2.93

4.23

3.54

Tons

N/A

N/A

166.91

158.82

Waste Disposal
306-2

Total Hazardous waste(5)
as defined by National
Legislation

OPERATIONAL EXCELLENCE

Environment
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

• Reuse

Tons

N/A

0.00

0.00

7.85

• Recycle

Tons

N/A

N/A

9.23

1.70

• Recovery

Tons

N/A

N/A

150.32

137.40

• Landfill

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

• Incineration

Tons

N/A

N/A

7.36

11.87

• Compost

Tons

N/A

0.00

0.00

0.00

• Deep well injection

Tons

N/A

0.00

0.00

0.00

• On-site storage

Tons

N/A

0.00

0.00

0.00

• Other Management

Tons

N/A

N/A

N/A

N/A

Total Non-Hazardous
waste(5) as defined by
National Legislation

Tons

N/A

N/A

3,615.65

20,815.19

• Reuse

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

• Recycle

Tons

N/A

N/A

159.43

352.54

• Recovery

Tons

N/A

N/A

2,389.99

6,902.55

• Landfill

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

• Incineration

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

• Compost

Tons

N/A

N/A

901.77

107.35

• Deep well injection

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

Method
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Environment
GRI
Standards

-

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

2016

2017

2018

• On-site storage

Tons

0.00

0.00

0.00

0.00

• Other Management
Method (Biological
treatment / Biogas
producer (sweet water is
new registered))

Tons

N/A

N/A

N/A

13,327.75

Waste from non-routine
operation(7)

Tons

N/A

N/A

100.36

81.31

Municipal Waste

Tons

N/A

N/A

18.97

28.96

Cases

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

Cases

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

Cases

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

Cases

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

Spills

306-3

Oil Spills

Fuel Spills

Waste Spills

Chemical Spills

Environmental Violations
Number of violations
of legal obligations/
regulations

Number

OPERATIONAL EXCELLENCE

Environment
GRI
Standards

Data Collection Period

Required Data

Unit

Amount of fines/penalties
related to the above

Million Baht

0.00

0.00

0.00

0.00

Number

0.00

0.00

0.00

0.00

Environmental liability
accrued at year end

2015

2016

2017

2018

Remarks: Include trend explanation, restatement (if applicable), and other remark.

1. All type of energy included in the intensity ratio and consumed within organization.
2. GHG emission based on report of i) GHGs calculation standard, methodology factors and GWP referred to IPCC 2006,
WRI GHG protocol and ISO 14064. ii) The operational control approach for emissions.
3. All greenhouse gases include in the report.
4. Types of GHGs emissions, which are direct (scope 1) and energy indirect (scope 2), included in the intensity ratio.
5. As defined by National Legislation and there is no on-site storage during reporting year.
6. Sorting is defined an authorized waste disposal method as prescribed by the Notification of Ministry of Industry under waste
disposal code “011 Sorting for Resale”.
7. Waste from non-routine operations i.e. construction waste. This includes hazardous waste and non-hazardous waste.
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Corporate Social Responsibility
GRI
Standards

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

1016

2017

2018

Corporate Social Responsibility
Philanthropic Activities
-

Total contribution

Million Baht

N/A

N/A

2.41

1.55

Million Baht

N/A

N/A

2.23

0.258

% of total
costs

N/A

N/A

92.51

16.65

Million Baht

N/A

N/A

0.18

0.42

% of total
costs

N/A

N/A

7.49

27

Million Baht

N/A

N/A

0.00

N/A

% of total
costs

N/A

N/A

0.00

N/A

Management overheads

Million Baht

N/A

N/A

N/A

N/A

Employee volunteering
time during paid working
hours

Million Baht

N/A

N/A

N/A

N/A

Hour

N/A

N/A

6,004.00

11,056.50

Cash contribution

Million Baht

N/A

N/A

N/A

N/A

Products or services
donations

Million Baht

N/A

N/A

N/A

N/A

Charitable donations

201-1

-

Community investments

Commercial initiatives

Input
-

OPERATIONAL EXCELLENCE

Corporate Social Responsibility
GRI
Standards
413-1

-

Required Data

Unit

Data Collection Period
2015

1016

2017

2018

Local Community
Percentage of operations
with implemented local
community engagement,
impact assessments, and/
or development programs

%

N/A

N/A

N/A

N/A

Community satisfaction
survey

%

N/A

N/A

82.15

87.91

Community satisfaction
target at fiscal year

%

N/A

N/A

76.00

82

Community satisfaction
target at next fiscal year

%

N/A

N/A

83.00

84
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Communication on Progress for the Advance Level
of the United Nations Global Compact
รา งานความกาวหนาการ บิ ั ิ ามเกณฑสงสุด
อง อ กลง ลกแหงสห ร า า ิ
หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

การนา หลักการ  นกล ุ ธแล การ ิบั ิงาน
Implementing the Ten Principles into Strategies & Operation
อธิบาย งการรวมกัน
ระหวางหนาที่ นบร ัท
และหนวยธุรกิจ
The COP describes
mainstreaming into
corporate functions
and business units

อธิบายการดาเนินงาน
ตามหวงโ คุณคา
(Value Chain)
The COP describes
value chain
implementation

บร ัท กาหนดกลยุทธการดาเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน ่งครอบคลุมทัง นดานเ ร กิจ
สังคม และสิงแวดลอม โดยมีคณะกรรมการ
การพั นาอยางยัง่ ยืนรับ ดิ ชอบดาเนินโครงการ
ตามแ นงาน หเ น ตามเ าหมาย องบร ัท
ตลอดจนคานง ง ลกระทบและความคาดหวัง
อง มีสวน ดเสียทุก าคสวน
GGC has defined a sustainable business
strategy which covers economic, social
and environmental aspects. In this regard,
the Sustainable Development Committee
has been appointed to oversee that the
implementation of planned projects are
complying with the company’s goals, and
to take into consideration stakeholder
impacts and expectations.

บร ัท กาหนดกลยุทธที่มุงเนนการพั นา
ระบบหวงโ อ ทานเพ่อรองรับการเจร เติบโต
ทางธุรกิจ นอนาคต โดยดาเนินการ รับ รุง
ระบบ นสงและกิจกรรมตลอดหวงโ อ ทาน
ควบค กับการสรางความสัมพันธอันดีและ
ความพงพอ จแกคคาและลกคา นอกจากนี
บร ัท ดแตงตังคณะกรรมการบรหารหวงโ 
คุณคาเพ่อแสดงออก งความมุง มัน่ นการรับ ดิ ชอบ
นการกากับดแล และสนับสนุนการ ิบัติงาน
ดานการบรหารหวงโ อ ทาน การตลาดและการ
ลิต การบรหารสินคาคงคลัง

สารจาก ระธานกรรมการ และกรรมการ จ ดั การ
การดาเนินธุรกิจ องเรา
การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการดานสิงแวดลอม
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
อาชีวอนามัยและความ ลอด ัย
ลิต ัณ ที่ยั่งยืน
การบรหารพนักงานที่เ นเลิ
ชุมชนสัมพันธ
Message from the Chairman and the
Managing Director
Our Business
Good Corporate Governance & Business
Code of Conduct
Environmental Management
Supply Chain Management
Occupational Health and Safety
Sustainable Products
Employee Management
ExcellenceSocial and Community Involvement
การดาเนินธุรกิจ องเรา
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
Our Business
Supply Chain Management

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

รวมทังการบรหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ัน วนดานราคาวัต ดุ บิ และ ลิต ณ
ั
รวม งความเสีย่ งดานการเงน หเ น
อยางมี ระสิทธิ าพ
GGC has established a strategy that
focuses on developing the supply chain
system to support future business
growth. This is carried out through the
enhancement of the Logistic system and
activities throughout the supply chain.
At the same time, it also emphasizes on
fostering a good relationship with suppliers
and customers as well as creating
satisfaction among them. Additionally,
GGC has formed a Value Chain
Management Committee to demonstrate
its commitment and responsibility to
supervise and support operations relating
to supply chain management, marketing
and production, inventory management,
including the efficient management of
financial risks and other risks caused by
the fluctuating costs of raw materials and
products.
น บา แล ัน อนการบรหารสิ ธิมนุ น ี่เ มแ ง
Robust Human Rights Management Policies & Procedures
อธิบายความมุงมั่น
กลยุทธหรอนโยบาย น
ดานสิทธิมนุ ยชน
The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of human
rights

บร ัท มีแนวทาง ิบัติ นดานสิทธิมนุ ยชน
เพ่อ หคณะกรรมการ บรหาร พนักงาน
ยด ือและ ิบัติตามอยางเครงครัด โดยสงเสรม
และเคารพสิทธิมนุ ยชน ตลอดจนวั นธรรม
ระเพณี และคานิยมอื่น ทัง องพนักงาน และ
มีสวน ดเสีย องบร ัท รวมทังกาหนดจรรยา
บรรณ นการดาเนินธุรกิจ อง  ลิต
จัดหาสินคาและวัต ุดิบ และ  หบรการ นคมือ
การกากับดแลกิจการที่ดี เพ่อแสดงออก งการ
สนับสนุนและเคารพหลักการดานสิทธิมนุ ยชน
ทัง นระดับ ระเท และระดับสากล นอกจากนี
บร ัท ยังสั่ง ือ าลมนามันจากเก ตรกรคคา
ที่ ิบัติตามมาตร าน S เพ่อสนับสนุน
การ ิบัติอยางเทาเทียม การตอตานการ
คุกคามทางเพ และการ ชความรุนแรง และ
การละเมิดสิทธิมนุ ยชน นการ ชแรงงาน

การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
การบรหารพนักงานที่เ นเลิ
http://www.ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20180326-cg-and-business-coc-th.pdf
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct
Supply Chain Management Employee
Management Excellence
http://www.ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20180326-cg-and-business-coc-en.pdf
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

GGC has provided the human rights
practice guideline for the Board of
Directors, executives, and employees to
strictly adhere to and abide by. It promotes
and respects human rights, as well as
cultures, traditions, and values of GGC’s
employees and stakeholders. A Business
Code of Conduct for manufacturers,
product and raw material suppliers,
and service providers has also been
incorporated in the Corporate Governance
Handbook to demonstrate the company’s
support and respect towards national
and international human rights principles.
Additionally, GGC also purchases oil
palms from farmers who comply with the
RSPO standard in order to support fair and
equal practice, prevention against sexual
harassment and violence as well as human
and labor rights violations.
อธิบาย งระบบบรหาร
บร ทั กาหนดจรรยาบรรณ นการ บิ ตั ติ อ คคา
จัดการที่มี ระสิทธิ ล ่ง ทีค่ รอบคลุมดานสิทธิมนุ ยชน รวมทังสงเสรม
คานง งหลักสิทธิมนุ ยชน หพนักงานและคคายด ือ ิบัติอยางเครงครัด
นอกจากนี บร ัท สั่ง ือ าลมนามันจาก
The COP describes
effective management เก ตรกรคคาที่ ิบัติตามมาตร าน S
โดยคานง งหลักสิทธิมนุ ยชนและสิทธิแรงงาน
systems to integrate
อีกทังยัง หความสาคั แกหลักอาชีวอนามัย
the human rights
และความ ลอด ัย การ ิบัติอยางเทาเทียม
principles
การตอตานการคุกคามทางเพ และการ ชความ
รุนแรง รวม งการตอตานการคอรรั ชัน่ เพ่อความ
เ นอยที่ดี น องเก ตรกรคคา นระยะยาว
GGC has established the Supplier Code
of Conduct which covers the aspect of
human rights. Employees and suppliers
are encouraged to strictly abide by the
Code. Furthermore, GGC purchases
oil palms from farmers who observe the RSPO
standard by respecting human rights
and labor rights principles. Moreover,
the standard also attaches importance to
occupational health and safety principles,
fair and equal practice, and prevention
against sexual harassment, violence, and
corruption, in order to promote a better
quality of life for farmers in the long-term.

การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
Good Corporate Governance & Business
Code of Conduct
Supply Chain Management

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

อธิบาย งกล กการ
ระเมินและเ าระวังที่มี
ระสิทธิ ล ่งคานง ง
หลักสิทธิมนุ ยชน

บร ัท มีกระบวนการรับ งความคิดเหนและ
อรองเรยนจาก มีสวน ดเสียทัง าย นและ
ายนอกที่ครอบคลุมดานสิทธิมนุ ยชน
โดยชองทางการสื่อสาร ดแก อีเมล เวบ ต
โทร ัพท หรอชองทางรับเร่องรองเรยน
The COP describes
( i tle lo er) รวมทังมีการดาเนินการ
effective monitoring
พจารณา ตรวจสอบ และแก อยางโ รง ส
and evaluation
mechanisms of human สอดคลองตามมาตร านสากล ่งมีการเกบ
รัก าความลับ รวม งมีมาตรการ ก อง
rights integration
รองเรยนและพยานบุคคล เพ่อ องกัน ม ห
รองเรยน ดรับการคุกคาม ด นอกจากนี
ยังมีชองทาง นการรับ อเสนอและ อรองเรยน
จากลกคา านการจัดสัมมนาเพ่อพั นา
ความพงพอ จ องลกคา
GGC welcomes comments and
complaints from both internal and external
stakeholders through a process that covers
the aspect of human rights. Comments
and complaints can be communicated via
diverse channels, such as email, website,
telephone, or the Whistleblower channel.
Matters submitted via these channels are
taken into consideration, investigated and
resolved with transparency according to
international standards which emphasizes
confidentiality and the protection of
complainants and witnesses from any
forms of threats. Additionally, with an aim to
improve customer satisfaction, GGC also
hosts seminars to provide customers with
another channel to lodge suggestions and
complaints.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสวนรวม อง มีสวน ดเสีย
การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
Stakeholder Engagement
Good Corporate Governance & Business
Code of Conduct
Supply Chain Management
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

น บา แล ัน อนการบรหารแรงงาน ี่เ มแ ง
Robust Human Rights Management Policies & Procedures
อธิบาย งความมุงมั่น
กลยุทธหรอนโยบายวา
ดวยสิทธิแรงงาน
The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of labor

อธิบาย งระบบบรหาร
จัดการที่มี ระสิทธิ ล ่ง
คานง งหลักสิทธิแรงงาน
The COP describes
effective management
systems to integrate
the labor principles

บร ัท ตระหนักและเคารพ นสิทธิแรงงาน อง
พนักงาน และ รับเหมาทุกคน โดยยดมั่น น
ก หมายแรงงาน นแตละ ระเท ที่กลุมบร ัท
ดเ า ลงทุน และหลักสิทธิมนุ ยชนตาม
มาตร านสากล โดย ดกาหนดแนวทาง บิ ตั วิ า
ดวยสิทธิแรงงาน ว นคมอื การกากับดแลกิจการทีด่ ี

http://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20180326-cg-andbusiness-coc-th.pdf

GGC recognizes and respects labor rights
of all its employees and contractors by
adhering to local labor laws of the hosting
countries as well as international human
rights standards. In this regard, a guideline
on labor rights has been provided in the
Corporate Governance Handbook.
บร ัท กาหนดจรรยาบรรณ นการ ิบัติ
ตอคคาที่ครอบคลุมดานสิทธิแรงงาน รวมทัง
สงเสรม หพนักงานและคคายด ือ ิบัติอยาง
เครงครัด นอกจากนี บร ัท สั่ง ือ าลมนามัน
จากเก ตรกรคคาที่ ิบัติตามมาตร าน
S โดยคานง งดานสิทธิมนุ ยชนและ
การ ชแรงงานอยาง กก หมาย รวมทัง
หความสาคั แกหลักอาชีวอนามัยและ
ความ ลอด ัย การ ิบัติอยางเทาเทียม
การตอตานการคุกคามทางเพ และการ ช
ความรุนแรง และการตอตานการคอรรั ชั่น
เพ่อความเ นอยทด่ี ี น องเก ตรกรคคา นระยะยาว
GGC has defined a Supplier Code of
Conduct that covers labor rights, and
encourages employees and suppliers to
strictly abide by the Code. In addition,
GGC purchases oil palms from farmers
who comply with the RSPO standard, by
respecting human rights and labor rights,
while also recognizing the importance of
occupational health and safety principles,
fair and equal practice, and prevention
against sexual harassment, violence, and
corruption, in order to boost the wellbeing
of farmers in the long-term.

การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
Good Corporate Governance & Business
Code of Conduct
Supply Chain Management

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งกล กการ
ระเมินและเ าระวังที่มี
ระสิทธิ ล ่งคานง ง
สิทธิแรงงาน
The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of labor
principles integration

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
บร ัท แตงตังคณะกรรมการสวัสดิการ องบร ัท
เพ่อทาหนาที่รับเร่องรองเรยนจากพนักงานจากชอง
ทางการสื่อสาร าย นตาง เชน อีเมล ชองทางรับเร่อง
รองเรยน ( i tle lo er) และมีระบบการตรวจสอบ
อเทจจรง ตอบสนองและแก นอกจากนี บร ัท
ยัง ดสารวจความพงพอ จ องพนักงาน และ
การ ระเมินและตรวจสอบ ลการ ิบัติงาน องคคา
เพ่อ หมั่น จวาคคามีการดาเนินงานสอดคลอง
ตามนโยบายและมาตร านดานสิทธิแรงงาน องบร ัท
GGC has appointed a Welfare Committee to
handle complaints lodged by employees via
various internal communication channels, such
as email and the Whistleblower channel. An
investigative process has also been established
to respond to and resolve these issues. In
addition, GGC has also conducted the employee
satisfaction survey, and evaluated and monitored
supplier performance to ensure that their
operations are in line with the company’s labor
rights policies and standards.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสวนรวม อง มีสวน ดเสีย
การกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการหวงโ อ ทาน
การบรหารพนักงานที่เ นเลิ
Stakeholder Engagement
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct
Supply Chain Management
Employee Management Excellence

น บา แล ัน อนการบรหารสิ�งแวดลอม ี่เ มแ ง
Robust Environmental Management Policies & Procedures
อธิบาย งความมุงมั่น
กลยุทธหรอนโยบายวา
ดวยความรับ ิดชอบตอ
สิงแวดลอม
The COP describes
robust commitments,
strategies or
policies in the area
of environmental
stewardship

บร ัท มุงมั่นที่จะ ิบัติตามก หมายและ อบังคับ
รวมทัง ดกาหนดนโยบายดานความมั่นคง
ความ ลอด ัย อาชีวอนามัย สิงแวดลอม และ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบรหารจัดการ
ดานการอนุรัก พลังงาน เพ่อ ห มีสวน ดเสียทุก าย
มั่น จ นการดาเนินงานที่มี ระสิทธิ าพ องบร ัท
ที่จะ มสง ลกระทบสิงแวดลอม ชุมชน และสังคม
GGC is determined to abide by laws and
regulations. The company has established
policies on security, safety, occupational health,
environment, business continuity, and energy
conservation management in order to ensure all
stakeholders that its efficient operations will not
produce impact on the environment, community,
and society.

การบรหารจัดการดานสิงแวดลอม
Environmental Management
http://www.ggcplc.com/th/
sustainability#policy
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งระบบบรหาร
จัดการที่มี ระสิทธิ ล
่งคานง งหลักการ
รัก าสิงแวดลอม
The COP
describes effective
management
systems to integrate
the environmental
principles

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

ระบบบรหารจัดการ องบร ัท ดรับการรับรอง การบรหารจัดการดานสิงแวดลอม
ตามมาตร านสากล ระกอบดวย ระบบการจัดการ Environmental Management
ดานสิงแวดลอมตามมาตร านสากล S
ระบบการจัดการดานพลังงานตาม
มาตร านสากล S
และระบบบรหาร
งานความ ลอด ัยดานอาหารตามมาตร าน
สากล S
่ง ดรับตรวจ ระเมิน
เกีย่ วกับการจัดการทรัพยากร นกระบวนการ ลิต
นทุกพนที่ ิบัติการจากหนวยงาน ายนอก
ทังนี บร ัท ดดาเนินโครงการดานสิงแวดลอม
ที่ครอบคลุมการบรหารพลังงานอยางมี
ระสิทธิ าพ การลดการ ลอยกา เรอนกระจก
การบรหารนา และการจัดการ องเสีย
เพ่อพั นา ระสิทธิ าพการดาเนินงาน หบรรลุ
เ าหมายที่ตัง วและลด ลกระทบตอสิงแวดลอม
เพ่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน นระยะยาว
GGC’s management systems have
obtained international standards
certifications, including the ISO 14001
international standard for its environmental
management system, the ISO 50001
international standard for its energy
management system, and the ISO 22000
international standard for its food safety
management system. The assessments
were carried out with regards to resource
management throughout the production
process in all operating areas by external
agencies. GGC has also implemented
environmental projects which include the
efficient management of energy, reduction
of greenhouse gas emission, water
management, and waste management to
enhance operational efficiency and achieve
targeted goals as well as lessen impact on
the environment for long-term sustainable
business operations.

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

อธิบาย งกล กการ
บร ัท กาหนดเ าหมายทางสิงแวดลอม
ระเมินและเ าระวัง
ที่ชัดเจน จงสามาร ตรวจสอบและติดตาม
ทีม่ ี ระสิทธิ ล ง่ คานง ง ลการดาเนินงานดานสิงแวดลอมอยางเ น
ความรับ ิดชอบ
ระบบ รวมทังจัดตังคณะกรรมการจัดการ อง
ตอสิงแวดลอม
เสียอตสาหกรรม เพ่อกาหนดแ นการดาเนิน
งานและเ าหมายโครงการ หมี ระสิทธิ าพ
The COP describes
effective monitoring นอกจากนี บร ัท ยังมีชองทางการรองเรยน
สาหรับ มีสวน ดเสียทัง าย นและ ายนอก
and evaluation
( i tle lo er) นหัว อดานสิงแวดลอม อาชีว
mechanisms for
อนามัย และความ ลอด ัย โดยมีการรับเร่อง
environmental
รองเรยน พจารณา ตรวจสอบ และแจง ลอยาง
stewardship
เ นระบบ
With clear environmental targets, GGC
can verify and monitor its environmental
performance systematically. The company
has also formed an Industrial Waste
Management Committee to efficiently
determine operational plans and project
goals. In addition, GGC has established
the Whistleblower channel to receive
complaints from both internal and
external stakeholders on issues relating
to the environment, occupational health,
and safety. Complaints are received,
processed, verified and responded to in
a systematic manner.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสวนรวม อง มีสวน ดเสีย
การกากับดแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
การบรหารจัดการดานสิงแวดลอม
Stakeholder Engagement
Good Corporate Governance & Business
Code of Conduct
Environmental Management
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

น บา แล ัน อนการบรหาร อ านการ ุ ร ี่เ มแ ง
Robust Anti-Corruption Management Policies & Procedures
อธิบาย งความมุงมั่น
กลยุทธหรอนโยบาย
วาดวยการตอตาน
การทุจรต

บร ัท จัดทาคมือการกากับดแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
นการดาเนินธุรกิจ ( or orate Governance
ine o e
o on ct an oo ) และกาหนดนโยบายการกากับดแล
การ บิ ตั งิ าน หเ น ตามก หมาย เพ่อ หกรรมการบร ทั บ รหาร
The COP describes และพนักงานทุกระดับ ชเ นแนวทาง นการ ระพ ติ ิบัติหนาที่
robust commitments, ดวยความรับ ดิ ชอบอยางเครงครัด าย ตกรอบจรยธรรม คุณธรรม
strategies or policies ความ อ่ื สัตย และความเทาเทียมกันตอ ม สี ว น ดสว นเสีย นทุก าคสวน
นอกจากนี บร ัท ยัง ดรับการรับรองเ นสมาชิกอยางเ นทางการ
in the area of
นโครงการแนวรวม บิ ตั ิ อง าคเอกชน ทย นการตอตานการทุจรต
anti-corruption
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
orr tion:
) อีกทังยัง ดรับการ ระเมินคุณ าพการ ระเมิน
คุณ าพการจัด ระชุมสามั  ือหุนตามแนวทางสมาคมสงเสรม
ลงทุน ทย สมาคมจดทะเบียน ทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก ล ต ) ระจา
ดวยคะแนน คะแนนเตม รวม งเ ารวมโครงการสารวจ
การกากับดแลกิจการบร ัทจดทะเบียน ( or orate Governance
e ort : G ) เพ่อสรางมาตร านการ ระกอบธุรกิจที่มีความ
สุจรต โ รง ส และสามาร ตรวจสอบ ด พรอมทังสรางความนาเชือ่ อื
และความ ววาง จ หแก มีสวน ดสวนเสียทุก าคสวน
GGC has prepared the Corporate Governance & Business
Code of Conduct Handbook, and has also established a
policy to oversee that business operations comply with the
law. Together, they form operating principles for the Board
of Directors, executives and employees at all levels to follow
with strict responsibility under the framework of ethics,
integrity, honesty, and equality for stakeholders in all sectors.
In addition, GGC has also been officially certified as a
member of the Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC). The company has also
obtained a full assessment score of 100 in the 2018 Quality
Assessment of the Annual General Meeting of Shareholders
according to the guidelines of the Thai Investors Association,
the Thai Listed Companies Association, and the Securities
and Exchange Commission (SEC). Furthermore, GGC has
participated in the Corporate Governance Report (CGR) to
create business practices with honesty, transparency and
accountability, while promoting credibility and trust for all
stakeholders.

การบรหารจัดการดาน
สิงแวดลอม
Environmental
Management
http://www.ggcplc.com/
th/sustainability#policy

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งระบบบรหาร
จัดการที่มี ระสิทธิ ล
่งคานง งหลักการ
ตอตานการทุจรต
The COP
describes effective
management
systems to integrate
the anti-corruption
principle

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
บร ัท จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่อชีแจงแนวทาง
การ รับ รุงการกากับดแลกิจการที่ดี องบร ัท
นหัว อการเพมพนความโ รง ส และดาเนินโครงการ
แบบสอบ ามจรยธรรมและจรรยาบรรณ (Et ic e t)
เพ่อเสรมสรางจตสานก นการกากับดแลกิจการที่ดี
สงเสรมวั นธรรมองคกร ดี และ ระเมินความเ า จ
องพนักงาน นการ ิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและ
จรยธรรม รวม งการวเคราะหหา อควร รับ รุงแก
นการดาเนินงาน อีกทังบร ัท ยัง ดเ ารวมกิจกรรมวัน
ตอตานคอรรั ชันสากลเพ่อแสดงเจตนารมณ นการ
ตอตานการทุจรต และมุง มัน่ แก หาการทุจรตอยางตอเนือ่ ง
นอกจากนี บร ัท ดกาหนดหลักการดาเนินธุรกิจและ
การ ิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นคมือการกากับดแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนา ช หครอบคลุม
ทังหวงโ คุณคา โดยกาหนด หคคา รับเหมา บร ัท น
กลุม และคธุรกิจ มีการรับทราบและมี อ ิบัติที่สอดคลอง
กับมาตร าน องบร ัท
GGC has organized a business ethics seminar
to explain the company’s approach in improving
corporate governance under the topic of
transparency promotion. It has also conducted the
Ethic Test to enhance awareness on corporate
governance, promote “good” corporate culture,
and assess employees’ understanding on
complying with ethics and moral principles,
along with the analysis for improvements on
its operations. Moreover, GGC participated in
the International Anti-Corruption Day activity to
demonstrate its intention to fight against corruption
and its continuous commitment to resolving
corruption problems.
In addition, GGC has defined business principles
and business ethics compliance, which are then
applied to the entire value chain, in the Corporate
Governance & Business Code of Conduct
Handbook. In this regard, suppliers, contractors,
companies within the group, and business partners
are required to acknowledge and establish
practices that comply with GGC’s standards.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การกากับดแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งกล กการ
ระเมินและเ าระวังที่มี
ระสิทธิ ล ่งคานง ง
หลักการตอตานการ
ทุจรต
The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms for the
integration of
anti-corruption

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
บร ัท แตงตังคณะกรรมการตรวจสอบ อเทจจรงเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดหาวัต ุดิบและจาหนาย ลิต ัณ เพ่อตรวจสอบ
อบกพรอง นระบบงานและกระบวนการทางาน นสวนที่เกี่ยว อง
กับการบรหารจัดการ การวางแ น การจัด ือจัดหา การชาระเงน
และการบันทก อมล นกระบวนการตาง เพ่อเพม ระสิทธิ าพ
และ ระสิทธิ ล นการเ าระวังการเกิดการทุจรต อีกทังยังจัด ห
มีการสอบทานระบบการกากับดแลการ ิบัติงานจากหนวยงาน
ายนอก เพ่อ หมั่น จวาระบบงานการกากับดแลการ ิบัติงาน
องบร ัท มี ระสิทธิ ล นอกจากนี บร ัท ยังมีชองทางการ
รองเรยนสาหรับ ม สี ว น ดเสียทัง าย นและ ายนอก เพ่อ ช นการ
สื่อสารกับ บรหาร งการกากับดแลกิจการ องบร ัท

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสว นรวม อง ม สี ว น ดเสีย
การกากับดแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
Stakeholder Engagement
Good Corporate
Governance & Business
Code of Conduct

GGC has appointed a committee in charge of investigating
the procurement of raw materials and product sales
in order to examine faults in the operational system
and processes relating to management, planning,
procurement, payment and recording of data. This is
aimed at enhancing the efficiency and effectiveness in
corruption prevention. GGC’s corporate compliance
system has also been reviewed by an external party in
order to ensure its efficiency. In addition, the company
has also set up complaint channels where both internal
and external stakeholders can communicate with its
executives on issues concerning corporate governance.

การดาเนินการสนับสนุน ร เดนแล เ าหมา ี่สาคั ององคกรสห ร า า ิ
Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
อธิบาย งการสนับสนุน บร ัท มุงมั่น นการพั นาการกากกับดแลกิจการที่ดี เพ่อเ น
องธุรกิจหลักสาหรับ
นา ลิต ัณ เคมีเพ่อสิงแวดลอมที่ยั่งยืน และ หความสาคั น
เ าหมายและ อตกลง การสนับสนุนการดาเนินงานตามมาตร านสากล เชน อตกลง
ตาง แหงสห ระชาชาติ โลกแหงสห ระชาชาติ นระดับสงสุด ( Glo al om act
vance evel) และแนวทางการรายงานดานการพั นาอยาง
The COP describes
ยั่งยืน Glo al e ortin nitiative (G ) Stan ar รวม ง
core business
nte rate e ortin rame or ( ) อง nternational
contributions to
UN goals and issues Integrated Reporting Council (IIRC)

GGC is committed to enhance corporate governance
in order to become a leader in the sustainable green
chemical business. The company also focuses
on operating in accordance with international standards,
such as the UN Global Compact Advance Level and the
Global Reporting Initiative’s (GRI) sustainability report
preparation guidelines, including the Integrated Reporting
(IR) Framework of the International Integrated Reporting
Council (IIRC).

การดาเนินธุรกิจ องเรา
เกี่ยวกับรายงาน บับนี
ชุมชนสัมพันธ
Our Business
About This Report

OPERATIONAL EXCELLENCE

หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งการลงทุน
ทางสังคมเชิงกลยุทธ
และการบรการสังคม
The COP describes
strategic social
investments and
philanthropy

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference

บร ทั ดกาหนดกลยุทธการบรหารจัดการดานความรับ ดิ ชอบ ชุมชนสัมพันธ
ตอสังคม i ove ระกอบ ดวย การรับร การเติบโต
Social and Community
และความเชือ่ จ ง่ สอดคลองกับนโยบายดานการพั นาอยางยัง่ ยืน Involvement
องบร ัท ที่ครอบคลุมทังสามมิติ ดแก เ ร กิจ สังคม และ
สิงแวดลอม รวมทังดาเนินโครงการดานความรับ ิดชอบตอสังคม
ที่ตอบสนองความตองการ องชุมชน ตลอดจนมุงมั่นที่จะมอบ
ความเสมอ าค หกบั บุคคลทุพพล าพ ห ดรบั โอกาส นการทางาน
หรอการดาเนินธุรกิจที่เทาเทียมกัน านโครงการสรางโอกาส
เชิงสังคมและสนับสนุนการ ระกอบอาชีพคนพการ
ทังนี บร ัท ด ระเมินความพงพอ จ องสังคมดานดาเนินงาน
และจัดทาโครงการตาง องบร ัท ่ง น
พบวา ชุมชน
และสังคมมีความพงพอ จรอยละ
โดยบร ัท จะนา ลการ
ระเมินมาพจารณาหา อ รับ รุง นการดาเนินงานและกิจกรรม
ตาง เพ่อ หตอบสนองตามความคาดหวัง องชุมชนตอ
GGC has formulated a social responsibility management
strategy called “3 Big Moves”, which consists of
awareness, growth, and trust. This strategy is in line with
the company’s sustainable development policy, which
covers all three dimensions, i.e. economy, society,
and environment. The company has also conducted
social responsibility projects that meet the needs of the
community. Moreover, GGC strives to provide equal
career or business opportunities to people with disabilities,
through projects aimed at creating social opportunities
and promoting occupation for disabled persons.
GGC has conducted the society satisfaction survey on
the company’s operations and projects. In 2018, the
community and society satisfaction rate stood at 87.91%.
The result of the survey will be taken into consideration to
improve operations and activities in order to respond to
the expectations of the community.
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งนโยบาย
ความชวยเหลือและ
สนับสนุนมีสวนรวม
องสาธารณะ
The COP describes
advocacy and public
policy engagement

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
บร ัท สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยว องกับการพั นาอยางยั่งยืน
โดยดาเนินโครงการอนุรัก พลังงาน ที่ชวย นดานการจัดการ
ทรัพยากรและพลังงานที่ ช นกระบวนการ ลิตอยางเหมาะสม
เพ่อบรรเทา ลกระทบจากการเ ลี่ยนแ ลงส าพ มิอากา จาก
การลดการ ลอยกา เรอนกระจก นอกจากนี บร ัท ดรวมมือ
กับองคการบรหารจัดการกา เรอนกระจก (องคการมหาชน) หรอ
อบก นการสนับสนุนการจัดทาบั ชีการ ลอยกา เรอนกระจก
ององคกร พรอมทังเ ารวมการ นทะเบียนคารบอน ตพรนท
อง ลิต ัณ และ ลากลดคารบอน ตพรนท เพ่อแสดง อมล
ห บรโ ค ดทราบ ง รมาณการ ลอยกา เรอนกระจกตลอด
วั จักรชีวต อง ลิต ัณ ่งเ นการแสดง งการเ นบร ัท
ที่รวมสวนหน่ง นการชวยแก
หา าวะโลกรอน
นอกจากนี บร ัท ยังสนับสนุนราย ด องเก ตรกรคคาที่ ิบัติ
ตามมาตร าน S โดยมุงมั่น นการ ลก าลมอยาง
มีความรับ ิดชอบและยั่งยืน ควบค กับการ ิบัติตามก หมาย
และ อบังคับดวยความโ รง ส ตลอดจนยดมั่นตามหลักสิทธิ
มนุ ยชนและการ ชแรงงานอยาง กก หมาย ่งสามาร ชวย
บรรเทา ลกระทบตอสิงแวดลอมและสังคม
GGC supports policies relating to sustainable
development. The company conducts energy conservation
projects, which contribute to the appropriate management
of resources and energy used in the production process,
in order to mitigate the effects of climate change through
the reduction of greenhouse gas emission. In addition,
GGC has collaborated with the Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (TGO) to support the latter’s
greenhouse gas accounting. GGC has also participated
in the certification of Carbon Footprint of Products (CPF)
and the Carbon Footprint Reduction (CFR) to provide
consumers with information on the emission volume of
greenhouse gas throughout a product’s life cycle. This is
a clear demonstration of the company’s contribution to
resolve the problem of global warming.
In addition, GGC also boosts income for farmers who
observe the RSPO standard by cultivating palm trees
responsibly and sustainably, while transparently abiding
by laws and regulations, and adhering to human rights
principles and legal labor practices. These efforts can
contribute to the mitigation of environmental and social
impacts.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การบรหารจัดการ
ดานสิงแวดลอม
การบรหารจัดการหวงโ 
อ ทาน
Environmental
Management
Supply Chain
Management
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งการ
เ นหุนสวนและ
การทางานเ นหมคณะ
The COP describes
partnerships and
collective action

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
บร ัท สงเสรมการสรางความสัมพันธรวมกับ มีสวน ดเสีย
ทัง คคา ลกคา หุนสวนทางธุรกิจ ชุมชน และหนวยงาน าครั
ตาง านการจัด ระชุมสัมมนา อบรม หความร แลกเ ลี่ยน
ความคิดเหน และการอาสาสมัคร เ นตน

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสวนรวม อง มี
สวน ดเสีย
การบรหารจัดการหวงโ 
อ ทาน

GGC promotes relationship building with stakeholders,
Stakeholder Engagement
including suppliers, customers, business partners,
Supply Chain
communities, and government agencies through seminars, Management
trainings, opinion exchange, and volunteering, etc.
การกากับดแลกิ การอ าง ั่ง น ององคกร
Corporate Sustainability Governance and Leadership

อธิบาย งความมุงมั่น
และความเ น นา
อง ระธานเจาหนาที่
บรหาร ( E )
The COP describes
CEO commitment
and leadership
อธิบาย งการแตงตัง
คณะกรรมการและ
การกากับดแล
The COP describes
Board adoption and
oversight

บร ทั นาเสนอ สารจาก ระธานกรรมการ และกรรมการ จ ดั การ
ว นรายงานการพั นาอยางยั่งยืนแบบบรณาการและ
รายงาน ระจา องบร ัท
The “Message from the Chairman and the Managing
Director” has been incorporated in GGC’s Integrated
Sustainable Report and GGC’s Annual Report.
บร ัท มีโครงสรางการบรหารองคกรที่ชัดเจน โ รง ส และ
สามาร ตรวจสอบ ด ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการบร ัท
ที่ านกระบวนการคัดเลือกที่โ รง สและเ นธรรม พรอมทัง
เ น นา นดานจรยธรรม และเ นตัวอยาง นการ ิบัติตาม
นโยบายการกากับดแลกิจการที่ดี ควบค กับการจัดตังคณะ
กรรมการบร ทั เ พาะเร่อง คณะ ดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
บรหารความเสี่ยง และคณะกรรมการดแลกิจการและการพั นา
อยางยั่งยืน ่ง านกระบวนการคัดเลือกที่เ น ตามนโยบายและ
คมือการกากับดแลกิจการที่ดี
GGC’s clear, transparent and auditable organization
management structure is overseen by the Board of
Directors. The Board Members have been elected through
a transparent and fair selection process, and possess
ethical leadership characteristics while being role models
in complying with the Good Corporate Governance Policy.
At the same time, four specific sub-committees have also
been established, i.e. Audit Committee, Nomination and
Renumeration Committee, Risk Committee, and Corporate
Governance and Sustainable Development Committee.
These committees have been appointed through a
selection process that is in line with the Corporate
Governance Policy and Handbook.

สารจาก ระธานกรรมการ
และกรรมการ จัดการ
Message from the
Chairman and the
Managing Director

การกากับดแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
Good Corporate
Governance & Business
Code of Conduct
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หลักเกณฑ
อง รแกรม ันสง
UNGC Advanced Criteria
อธิบาย งการมีสวน
รวม อง มีสวน ดเสีย
The COP describes
stakeholder
engagement

การดาเนินการ ด บร ั
GGC’s Actions
กลุม มีสวน ดสวนเสีย องบร ัท แบงออกเ น กลุมหลัก
ระกอบดวย )  ือหุน ) หุนสวนทางธุรกิจ ) ชุมชน สังคม
และสิงแวดลอม และ ) พนักงาน ่งบร ัท มีชองทางการสราง
การมีสวนรวมหลากหลายชองทาง อาทิ การ ระชุม ระจา
รวมกับ  ือหุน และลกคา กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรม
พบพนักงาน การสารวจความพงพอ จ อง มีสวน ดเสีย
ชองทางการรับเร่องรองเรยน ( i tle lo er) เ นตน
GGC has classified its stakeholders into four main groups:
1) shareholders 2) business partners 3) community,
society and environment 4) employees. The company
has established diverse means to encourage stakeholder
engagement, for example the annual meeting with
shareholders and customers, Community Visit activity,
MD Townhall activity, stakeholder satisfaction survey, and
Whistleblower channel, etc.

าแหนง ี่ร บุ นรา งาน
Reference
การมีสวนรวม
อง มีสวน ดเสีย
Supply Chain
Management

OPERATIONAL EXCELLENCE

GRI CONTENT INDEX
การ ิบั ิ ามเกณฑ G
General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

Omission

Organizational Profile
102-1

Name of the organization

102-2

Activities, brands, products,
Our Business (6-27)
and services

102-3

Location of headquarters

About this Report (2)

102-4

Location of operations

Our Business (6-27)

102-5

Ownership and legal form

About this Report (2)

102-6

Markets served

Our Business (6-27)

102-7

Scale of the organization

GGC Annual Report 2018
Our Business - Business Model (26-27)
Performance data - Human Capital
(143-152)

102-8

Information on employees
and other workers

Performance data - Human Capital
(146-154)

102-9

Supply Chain

Our Business (6-27)

102-10

Significant changes to the
organization and its supply
chain

Not Applicable

Precautionary principle or
approach

All Sections
Corporate Governance & Business Code
of Conduct (32-57)
Risk Management (58-66)
Operational Excellence (67-86)
Sustainable Value Chain (87-108)
People Prosperity (109-130)

102-11

About this Report (2)

There was no significant
change during
the report period.
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure
102-12

102-13

Description

Page/ URL

External Initiatives

Our Business (6-27)

Membership of
associations

Message from Our Chairman and
Our Managing Director (28-31)
Corporate Governance & Business Code
of Conduct (32-57)
Supply Chain Management (88-98)

Statement from senior
decision-maker

Message from Our Chairman and
Our Managing Director (28-31)

Key impacts, risks, and
opportunities

Message from Our Chairman and
Our Managing Director (28-31)
Corporate Governance & Business Code
of Conduct (32-57)
Supply Chain Management (88-98)

Strategy
102-14

102-15

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles,
standards, and norms of
behavior

102-17

Mechanisms for advice and Corporate Governance &
concerns about ethics
Business Code of Conduct (32-57)

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

Governance
Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

102-18

Governance structure

102-20

Executive-level
responsibility for economic, Corporate Governance &
environmental, and social
Business Code of Conduct (32-57)
topics

102-22

Composition of the highest
governance body and its
committees

GGC Annual Report 2018

Omission
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

102-23

Chair of the highest
governance body

GGC Annual Report 2018

102-24

Nominating and selecting
the highest governance
body

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

102-26

Role of the highest
governance body in setting
purpose, values, and
strategy

Message from Our Chairman and
Our Managing Director (28-31)
Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

102-27

Collective knowledge of
highest governance body

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

102-30

Effectiveness of risk
management process

Risk Management (58-66)

102-32

Highest governance body's
roles in sustainability
Our Business (6-27)
reporting

102-35

Remuneration policies

CG Handbook / http://www.ggcplc.com/
Uploads/Web/Media/eca25840-0af04971-9c73-8fa9c6475a19.pdf (P.17-18)

102-36

Process for determining
remuneration

CG Handbook / http://www.ggcplc.com/
Uploads/Web/Media/eca25840-0af04971-9c73-8fa9c6475a19.pdf (P.17-18)

102-38

Annual total compensation
ratio

Performance Data - Corporate
Governance and Code of Conduct
(134-143)

Omission
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

Omission

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

Our Business (6-27)

102-41

Collective bargaining
agreements

Not applicable

102-42

Identifying and selecting
stakeholders

Our Business (6-27)

102-43

Approach to stakeholder
engagement

Our Business (6-27)

102-44

Key topics and concerns
raised

Our Business (6-27)

Reporting on this
indicator is not
applicable because
GGC does not have
trade union. GGC
respects and fully
supports the rights of
employee in freedom
of association in
accordance with laws.

Reporting Practice
102-45

Entities included in the
consolidated financial
statements

102-46

Defining report content and
Our Business (6-27)
topic boundaries

102-47

List of material topics

Our Business (6-27)

102-48

Restatements of
information

This Page

There is no restatement
of previous year
performance

This Page

No significant changes
in 2018 regarding the
organization’s size,
structure, ownership or
its supply chain

102-49

Changes in reporting

About This Report (2)
GGC Annual Report 2018
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General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

102-50

Reporting period

About This Report (2)

102-51

Date of most recent report

About This Report (2)

102-52

Reporting cycle

About This Report (2)

102-53

Contact point for questions
regarding the report

About This Report (2)

102-54

Claims of reporting in
accordance with the GRI
Standards

About This Report (2)

102-55

GRI content index

GRI Content Index (183-194)

102-56

External assurance

Information unavailable

GRI 201: Economic Performance
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Social and Community Involvement (122-130)
Environmental Management (68-77)

103-2

The management approach Social and Community Involvement (122-130)
and its components
Environmental Management (68-77)

103-3

Evaluation of the
management approach

Social and Community Involvement (122-130)
Environmental Management (68-77)

201-1

Direct economic value
generated and distributed

Our Business - Business Model (26-27)
Social and Community Involvement (122-130)
Performance Data - Economic and CSR
(132, 166-167)

201-2

Financial implications
Our Business - Emerging Risks (14)
and other risks and
Environmental Management - Energyopportunities due to climate
Climate Change (69-73)
change

Omission

This is the first year that
GGC has developed an
integrated sustainability
report, therefore, some
information is not ready
for reporting.

189

190

Integrated Sustainability Report 2018
Global Green Chemicals Public Company Limited

General Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

Omission

GRI 201: Economic Performance
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach Social and Community Involvement (122-130)
and its components
Environmental Management (68-77)

103-3

Evaluation of the
management approach

Social and Community Involvement (122-130)
Environmental Management (68-77)

Direct economic value
generated and distributed

Our Business - Business Model (26-27)
Social and Community Involvement (122-130)
Performance Data - Economic and CSR
(132, 166-167)

201-1

Social and Community Involvement (122-130)
Environmental Management (68-77)

Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

201-2

Description

Page/ URL

Financial implications
Our Business - Emerging Risks (14)
and other risks and
Environmental Management - Energyopportunities due to climate
Climate Change (69-73)
change

GRI 203: Indirect Economic Impacts
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Social and Community Involvement (122-130)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Social and Community Involvement (122-130)

203-1

Infrastructure investments
and services supported

Social and Community Involvement (122-130)

203-2

Significant indirect
economic impacts

Social and Community Involvement (122-130)

Social and Community Involvement (122-130)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

GRI 205: Anti-Corruption
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

103-2

The management approach Corporate Governance &
and its components
Business Code of Conduct (32-57)

103-3

Evaluation of the
management approach

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

205-3

Confirmed incidents of
corruption and actions
taken

Corporate Governance & Business Code
of Conduct - Whistleblower (47-50)
Performance Data - Corporate
Governance and Code of Conduct (134-143)

GRI 206: Anti-competitive Behavior
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

103-2

The management approach Corporate Governance &
and its components
Business Code of Conduct (32-57)

103-3

Evaluation of the
management approach

Corporate Governance &
Business Code of Conduct (32-57)

206-1

Legal actions for anticompetitive behavior,
anti-trust, and monopoly
practices

Performance Data - Corporate
Governance and Code of Conduct (134-143)

GRI 301: Materials
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Environmental Management (68-77)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Environmental Management (68-77)

301-1

Materials used by weight or
volume

Performance Data - Environment (159-165)

Environmental Management (68-77)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

GRI 302: Energy
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Environmental Management (68-77)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Environmental Management (68-77)

302-1

Energy consumption within
the organization

Performance Data - Environment (159-165)

302-3

Energy intensity

Performance Data - Environment (159-165)

103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

Environmental Management (68-77)

103-2

The management approach
Environmental Management (68-77)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

303-1

Environmental Management - Water
Water withdrawal by source Management (76-77)
Performance Data - Environment (159-165)

303-3

Environmental Management - Water
Management (76-77)
Performance Data - Environment (159-165)

Environmental Management (68-77)

GRI 303: Water

Water recycled and reused

Environmental Management (68-77)

GRI 305: Emissions
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Environmental Management (68-77)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Environmental Management (68-77)

Environmental Management (68-77)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

305-1

Direct (Scope 1) GHG
emissions

Environmental Management GHG Scope 1 (72-73)
Performance Data - Environment (159-165)

305-2

Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

Environmental Management GHG Scope 2 (72-73)
Performance Data - Environment (159-165)

305-4

GHG emissions intensity

Performance Data - Environment (159-165)

GRI 306: Effluents and Waste
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Environmental Management (68-77)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

306-2

Waste by type and disposal
Performance Data - Environment (159-165)
method

306-3

Significant spills

Environmental Management (68-77)

Environmental Management (68-77)

Performance Data - Environment (159-165)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Supply Chain management (88-98)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Supply Chain management (88-98)

308-1

New suppliers that
were screened using
environmental criteria

Supply Chain management (88-98)
Performance Data Supply Chain Management (133)

Supply Chain management (88-98)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

GRI 401: Employment
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Human Capital Development (110-121)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Human Capital Development (110-121)

401-1

New employee hires and
employee turnover

Performance Data - Human Capital (143-152)

401-3

Parental leave

Performance Data - Human Capital (143-152)

Human Capital Development (110-121)

GRI 403: Occupational Health and Safety
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Occupational Health and Safety (78-86)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Occupational Health and Safety (78-86)

403-1

Workers representation in
formal joint management
worker health and safety
committees

Performance Data - Health & Safety (153-158)

403-2

Types of injury and rates
of injury, occupational
diseases, lost days, and
absenteeism, and number
of work related fatalities

Occupational Health and Safety (78-86)
Performance Data - Health & Safety (153-158)

Occupational Health and Safety (78-86)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

Description

Page/ URL

GRI 404: Training and Education
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

103-2

The management approach
Human Capital Development (110-121)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Human Capital Development (110-121)

404-1

Average hours of training
per year per employee

Performance Data - Human Capital (143-152)

404-3

Percentage of employees
receiving regular
performance and carrier
development reviews

Performance Data - Human Capital (143-152)

Human Capital Development (110-121)

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Human Capital Development (110-121)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Human Capital Development (110-121)

Diversity of governance
bodies and employees

Corporate Governance & Business Code
of Conduct - Skill Matrix (38)
Performance data - Corporate
Governance and Code of Conduct
and Human Capital (134-152)

405-1

Human Capital Development (110-121)

GRI 413: Local Communities
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Social and Community Involvement (122-130)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Social and Community Involvement (122-130)

Social and Community Involvement (122-130)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI Disclosure

413-1

Description
Operational with local
community engagement,
impact assessment, and
development programs

Page/ URL
Social and Community Involvement (122-130)
Performance Data - Corporate Social
Responsibility (166-167)

GRI 414: Supplier Social Assessment
103-1

Explanation of the material
topic and its boundary

103-2

The management approach
Supply Chain Management (88-98)
and its components

103-3

Evaluation of the
management approach

Supply Chain Management (88-98)

414-1

New suppliers that were
screened using social
criteria

Supply Chain Management (88-98)
Performance Data - Supply Chain
Management (133)

Supply Chain Management (88-98)

Omission

OPERATIONAL EXCELLENCE

AWARD AND RECOGNITIONS
รางวัลแหงความสำเร็จ

รางวัล
CSR-DIW Continuous Award
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง โดยด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันด้วยแนวคิด “เป็นเลิศ เป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
In 2018, GGC received the CSR-DIW Continuous Award from the Department of Industrial Works, Ministry of
Industry for the 4th consecutive year, which demosntrates the company’s commitment to express social and
community responsibility. This is done by conducting business together with the communities development,
society and the environment to grow together with the concept of “Professional, Green and Sustainability”

รางวัลรา งา ความ ัง
Sustainability Report Award
บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)
ประจ�าปี 2560 ในระดับ Recognition จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน
แห่งประเทศไทย จากการรายงานข้อมูลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และครบถ้วนทุกมิติ
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการวางแผนและการด�าเนินงานเข้ากับเป้าหมายของ
สหประชาชาติ (UN SDGs) อันเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการจัดท�า
รายงานฯ และความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
GGC recieved the Sustainability Report Award 2018, Recognition
level from Thai Listed Companies Association. As the report is clear,
reliable and complete in all dimensions as well as linking management
approaches and proejct implementation with UN Sustainable
Development Goals, which demonstrates the readiness of sustainaiblity
reporting and commitment to operate business sustianably.

197

198

Integrated Sustainability Report 2018
Global Green Chemicals Public Company Limited

รางวัลส าน ร กอบกิ การ นแบบดีเดน
ดานความ ลอดภั อา ีวอนามั แล สภาพ
แวดลอม นการ างาน
Thailand Labour Management
Excellence Award
บร ัท ดรับรางวัลส าน ระกอบกิจการตนแบบดีเดน
ดานความ ลอด ัย อาชีวอนามัย และส าพแวดลอม น
การทางาน (ระดับเพชร) ระจา
ติดตอกันเ น ที่
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ่ ง แสดง ห เ หน งความ ส จ
นเร่องความ ลอด ยั โดยมีมาตรการดแลอยางรัดกุม และ
หแนวทาง ิบัติอยางชัดเจนจนเกิดเ นวั นธรรมองคกร
รวมทั งคานง งคุ ณ าพชี วต องพนั ก งานเ นหลั ก
เพ่อยกระดับมาตร านความ ลอด ยั นส าน ระกอบการ
GGC received the Thailand Labour Management
Excellence Award 2018 (Diamond Level) for the 5th
consecutive year from the Department of Labor
Protection and Welfare, Ministry of Labor and Social
Welfare. This demonstrates the safety consciousness
with strict supervision measures and provide clear
and practical guidelines for corporate culture, as
well as the quality of life of employees to raise the
safety standards in the workplace.

รางวัลส าน ร กอบการ าลาลดีเดน
Honor Award from Halal
บร ัท ดรับรางวัลส าน ระกอบการ าลาลดีเดน จังหวัด
ระยอง ระจา
เ น ที่ จากสานักงานคณะกรรมการ
อิสลาม ระจาจังหวัดระยอง โดยแสดง หเหน งการนา
มาตร าน าลาล ระยุกต ช นกระบวนการ ลิตตาม
มาตร านสากล นอกจากนียังมี ลิต ณ
ั ที่ ดรบั การรับรอง
คือ แ ตตีแอลกอ อลและกลีเ อรน ที่ ชเ นสวน ระกอบ
สาคั นการ ลิตยา เคร่องสาอาง ลิต ัณ สวนบุคคล
ตาง ่ง ดรับการยอมรับจากกลุมลกคามุสลิมทั่วโลก
GGC was awarded the Halal Outstanding Work
Environment in 2017 for the 2nd consecutive year
from the office of the Islamic Committee in Rayong
province. This demonstrates the application of halal
standards in the production process in accordance
to international standards. In addition, the products
that have been certified are Fatty Alcohol and Glycerin
which are used as an important component in the
production of pharmaceuticals, cosmetics, personal
products, which has been accepted by Muslim
customers globally.

รางวัล C
Eco Factory
บร ัท ดรับการรับรอง หเ นโรงงานอตสาหกรรมเชิงนิเว หรอ E
actor จาก
ส าอตสาหกรรมแหง ระเท ทย โดย น
บร ัท ชแนวคิด o ar t e Smart
Eco it an S taina le r ani ation โดยรางวัลนีแสดง หเหน งความมุงมั่น
นการบรหารจัดการธุรกิจ ห ดมาตร านและมี ระสิทธิ าพ มุง ับเคลื่อนเ ร กิจ
สังคม และสิงแวดลอมสความยั่งยืนอยางแทจรง
GGC has been certified as an ecological industrial factory or Eco Factory
from the Federation of Thai Industries. In 2018, the company implemented
the concept of Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization.
This award demostrates the company’s commitment to standardize the
business management process and truly aims to drive the economy, social,
and the environment toward sustainbility.

OPERATIONAL EXCELLENCE

รางวัล
3Rs+ Awards
บร ัท ดรับรางวัล ลตอบแทนทางเ ร าสตรที่ดี
(
ar ) ระดั บ เหรย เงน จากกรมโรงงาน
อตสาหกรรม เนื่องจากบร ัท มีมาตรการ รับ รุงเพ่อ
เพม ระสิทธิ าพ องกระบวนการ ลิตกลีเ อรน อีกทัง
ยังสามาร นา องเสียจากกระบวนการ ลิต ตอยอด
เ น ุย หรอสาร รับ รุงดิน
GGC received the award of exceptional economic
reward (3Rs+ Awards) at the silver level from the
Department of Industrial Works, Ministry of Industry
due to the company’s measures to improve the
efficiency of the glycerin production process as well
as utilizing waste from the production process into
fertilizer or soil improvement substances.

รางวัลพเ ร กา เกี ร ิคุณ
ธงธรรมาภิบาล อดเ ี่ ม
Golden Star Awards
บร ทั ดรบั รางวัลพเ ระกา เกียรติคณ
ุ ธงธรรมา บิ าล
ยอดเยี่ยม (ธง าว ดาวทอง: Gol en Star ar ) จาก
การนิคมอตสาหกรรมแหง ระเท ทย ่งเ นรางวัลที่มอบ
หแกโรงงานอตสาหกรรมที่มีการรัก ามาตร าน นการ
บรหารจั ด การตามหลั ก ธรรมา ิ บ าลสิงแวดล อ ม
อย นเกณ ดีเยี่ยม และ ดรับรางวัล ธง าว ดาวเ ยว
มาติดตอกันเ นเวลา ตอเนื่อง รวม งเ นแบบอยาง
นดานการ ิบัติดานการบรหารจัดการสิงแวดลอม าย น
โรงงานที่เ น ตามแ นลดและ จัดมลพ ที่มี ระสิทธิ าพ
GGC received the Golden Staraward for the good
governance flag, from the Industrial Estate Authority
of Thailand which is an award given to industrial
plants that maintain the standard of management
according to the principles of good governance in
an excellent environmental condition. GGC also
received the Green Star Award for the 6th consecutive
years as well as being a role model for the practice
of factory’s environmental management that is in
accordance with the plan to reduce and eliminate
pollution efficiently.
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รางวัลการ ัดการ องเสี ี่ดี ามหลัก
3Rs Awards
บร ัท ดรับรางวัลการจัดการ องเสียที่ดี ตามหลัก
( e e e ce an ec cle) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม
เ น แรก เนื่องจากบร ัท ดมุงสงเสรมและสรางความร ความ
เ า จ นการจัดการกากอตสาหกรรมตามหลัก
าย น
โรงงานทุกแหง องบร ัท นจังหวัดระยองและชลบุร รวม ง
กาหนดนโยบายการ ช ระโยชน จาก องเสี ย ห ด
มากที่สุด จนเกิดเ นวั นธรรมที่ดี ององคกร และเ นแบบ
อยางที่ดี หแกโรงงานอื่น
GGC received 3Rs Awards for its exceptional waste management according to the 3Rs (Reuse Reduce and
Recycle) principle. GGC receives this award for the 3Rs Awards for its year from the Department of Industrial
Works, Ministry of Industry. This is due to the company’s aims of promoting and creating knowledge and
understanding of industrial waste management in accordance to the 3Rs principle. GGC recieve this award
in every company’s plants, both in Rayong and Chonburi. This also includes setting the policy to utilize waste
which becomes a corporate culture as well as a role model for other plants.

รางวัลการ  ร น องเสี ด ังหมด
Zero Waste to Landfill Achievement Awards
บร ัท ดรับรางวัลการ ช ระโยชน องเสีย ดทังหมด ( ero a te to an ill c ievement ar ) จากกรมโรงงาน
อตสาหกรรม โดยบร ัท มีความมุงมั่น นการนากาก องเสียอตสาหกรรมมา ช ระโยชน เพ่อชวยลด รมาณการ งกลบ
จนเหลือ นย ง่ สอดคลองตามหลักนโยบายการ ชทรัพยากรอยางคุม คาและลด ลกระทบตอสิงแวดลอม
GGC received the Zero Waste to Landfill Achievement Award from the Department of Industrial Works in
which the company is determined to use industrial waste and reduce the amount of landfill until zero amount.
This is in accordance with the policy of cost-effective use of resources and reducing the impact on the
environment.

OPERATIONAL EXCELLENCE

CERTIFICATION AND HONORS IN 2018
การรับรองแล ร กา เกี ร ิคุณ
ISO 9001

ISO 14001

TIS 18001

OHSAS 18001

GMP & HACCP

HALAL

KOSHER

Carboon Footprint Label

RSPO Supply Chain
Certification System

Carbon
Footprint
Product
(CFP)

Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC

Carbon
Footprint
Reduction
(CFR)

Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2018: CGR

การ ช อ มล G ควรตระหนัก ง า วดานการกากับดแลกิจการ เชน การกระทา ดิ
เกีย่ วกับหลักทรัพย การทุจรตคอรรั ชัน เ นตน
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