GGC มุ่งมั่นสร้างสรรค์
เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG : สิ่งแวดล้อม (Environmental)
สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance)
เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตบนหลักความยั่งยืน
คือ การส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT
บริษัทิ
ั โกลบอลกรีนเคมุ่ิคอล จำากัดำ (มุ่หาชน) ไดำ้จดำ
ั ทิำารายุงาน
� นเป้็ นป้ระจำาทิุกป้ี เพื่่�อส่�อสารความุ่มุุ่ง� มุ่ันกลยุุ
�
ความุ่ยุังยุ่
ทิธ์์และ
� น
แนวทิาง รวมุ่ถึง รายุงานผลการดำำา เนิน งานดำ้า นความุ่ยุังยุ่
�
ทิี เป้็ นป้ระเดำ็ น สำ า คั ญ ติ� อ การป้ระกอบธ์ุ ร กิ จ และผู้ มุ่ี ส� ว น
�
ไดำ้เสียุทิุกภัาคส�วน ซึงครอบคลุ
มุ่ป้ระเดำ็นทิางดำ้านการกำากับ
�
�
ดำูแลกิจการทิีดำีติามุ่หลักธ์รรมุ่ภัิบาล การดำูแลรักษัาสิงแวดำล้
อมุ่
การพื่ัฒนาสังคมุ่และเศรษัฐกิจในภัาพื่รวมุ่ให้ผมุ่
ู้ ีส�วนไดำ้เสียุ
ไดำ้ รั บ ทิราบมุ่าอยุ� า งติ� อ เน่� องเป้็ นป้ี ทิี� 3 สำ า หรั บ รายุงาน
ค ว า มุ่ ยุั� ง ยุ่ น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ป้ ร ะ จำ า ป้ี 2 5 6 2 บ ริ ษัั ทิ ฯ
้
ไดำ้จดำ
ั ทิำาขึนติามุ่แนวทิาง
Integrated Reporting Framework
(IR) ของ International Integrated Reporting Council (IIRC)
และแนวทิางการรายุงานของ Global Reporting Initiative (GRI)
Standards ในระดำับติัวชี้วัดำหลัก (“Core” Option)

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC)
has prepared the Sustainability Report annually with the
objective to communicate its commitment, strategy and
approach, and to report sustainability performance that is
material to business operation and all stakeholders. The
report covers the issues of good corporate governance,
caring for the environment, as well as social and economic
development as a whole, which communicate to
stakeholders for the third consecutive year. The content
of Integrated Sustainability Report 2019 is consistent
with the International Integrated Reporting Council (IIRC)
and the Global Reporting Initiative (GRI) Standards at
the Core option level.

ขอบข�ายุการนำาเสนอข้อมุู่ลในรายุงานฉบับนี้ ครอบคลุมุ่การ
� ษััทิฯ
ดำำาเนินงานของบริษััทิในกลุมุ่
� โกลบอลกรีนเคมุ่ิคอล ทิีบริ
ถ่อครองหุน
้ ร้อยุละ 100 และบริษัทิ
ั ฯ มุ่ีอาำ นาจในการบริหารจัดำการ
(Operational Control) ผ�านคณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ สำาหรับข้อมุู่ล
�
สัดำส�วนการถ่อหุน
้ ของบริษััทิฯ สามุ่ารถศึกษัาเพื่ิมุ่เติิ
มุ่ไดำ้จาก
เว็ บไซติ์ http://www.ggcplc.com/th/about#companystructure

Details presented in this report cover companies in
the group which GGC holds 100 percent of the shares
and has operational control through Board of Director.
The information of shareholding structure can be
referenced at http://www.ggcplc.com/en/about#
company-structure

้
� นแบบบูรณาการ ป้ระจำาป้ี
เน่อหาของรายุงานการพื่ั
ฒนาอยุ�างยุังยุ่
2562 มุุ่ง� เน้น ไป้ยุัง การเป้ิ ดำเผยุแผนและผลการดำำา เนิน งาน
� มุ่
� นทิีผู
ของป้ระเดำ็นความุ่ยุังยุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุทิุกภัาคส�วนให้ความุ่
สำาคัญ และสอดำคล้องกับกลยุุทิธ์์การดำำาเนินธ์ุรกิจหลักของบริษัทิ
ั ฯ
้
โดำยุแบ�งออกเป้็ น 3 บทิหลัก ดำังนี

The content in this Integrated Sustainability Report
2019 is focused on the disclosure of plans and
performances of key sustainability issues that important
to all stakeholders, and align with GGC’s business
strategy, which consisting of three main chapters;

1. ความุ่เป้็ นเลิศในการดำำาเนินธ์ุรกิจ หร่อ Operational Excellence
� งยุ่
� น หร่อ Sustainable Value Chain
2. ห�วงโซ�คณ
ุ ค�าทิียุั
� งของชุ
�
3. ความุ่มุ่ังคั
มุ่ชนและสังคมุ่ หร่อ People Prosperity

1. Operational Excellence
2. Sustainable Value Chain
3. People Prosperity

�
้ ขอบเขติติังแติ�
้ วน
ข้อมุู่ลทิีป้รากฏในรายุงานฉบั
บนีมุ่ี
ั ทิี� 1 มุ่กราคมุ่
2562 ถึง 31 ธ์ันวาคมุ่ 2562

The reporting period is from January 1, 2019 to
December 31, 2019.

� ษัทิ
�
ในฐานะทิีบริ
ั ฯ เป้็ นผูน
้ าำ ดำ้านผลิติภััณฑ์์เคมุ่ีเพื่่�อสิงแวดำล้
อมุ่
�
บริษััทิฯ จึงมุุ่ง� สร้างสรรค์คุณค�าในการอยุูร� �วมุ่กันอยุ�างยุังยุ่น
ผ�านการดำำาเนินธ์ุรกิจอยุ�างโป้ร�งใส ภัายุใติ้หลักธ์รรมุ่ภัิบาลควบคู�
ไป้กับการรับผิดำชอบติ�อสังคมุ่และชุมุ่ชน นอกจากนี้ บริษัทิ
ั ฯ ยุินดำี
� ามุ่าพื่ัฒนาร�วมุ่กับ
รับฟัั งข้อคิดำเห็นและข้อเสนอแนะติ�าง ๆ เพื่่อนำ
ผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุทิุกภัาคส�วน

As a leading company in green chemical products, GGC is
committed in creating value for sustainability coexistence
by conducting business with transparency, uphold good
governance together with responsibilities for society and
community. Furthermore, GGC welcomes comments
and suggestions, in order to promote sustainable
development with all stakeholders.

ช่องทางการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2558-7300
โทรสาร: +66 (0) 2558-7301
เว็บไซต์: www.ggcplc.com/th/contact

Contact Detail

For More Information : Global Green Chemicals Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: +66 (0) 2558-7300
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ :
Fax: +66 (0) 2558-7301
To Download This Report :
Website : www.ggcplc.com/en/contact
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
Highlight Performance
ผลการดำาเนินงานป 2562

สำาหรับป้ี 2562 ถ่อเป้็ นอีกหนึ�งป้ี ทิี�บริษััทิฯ มุุ่�งดำำาเนินธ์ุรกิจ
ให้เติิบโติอยุ�างยุั�งยุ่น โดำยุสามุ่ารถสรุป้ผลการดำำาเนินงาน
ทิี�โดำดำเดำ�น แบ�งเป้็ น 3 ดำ้าน ดำังน้ี

Highlight Performance
2019 was another year that GGC has committed to
operating business for sustainable growths.
The outstanding achievements can be divided into
three aspects as follows:

ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ
Operational Excellence
ลดดัชนีของการใช้พลังงาน
(Energy Index)

คิดเป็นร้อยละ 1.02

เมือ
่ เทียบกับป 2561

1.02% Decr
Decreased in Energy Index
when compared to 2018

ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 และขอบเขต 2 เท่ากับ

156,600 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เมือ่ เทียบกับปฐาน 2558
Reduction in greenhouse gas emission
scope 1 and scope 2: 156,600 tons CO2
equivalent compared to base year (2015)

ไม่เกิดอุบต
ั เิ หตุ

ถึงขัน
้ บันทึกเปน Total Recordable
Injury Rate (TRIR) ต่อเนือ
่ งมาเปน
ระยะเวลา 6 ป 8 เดือน
No accident was accounted as
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
consecutively for 6 years and 8 months

จํานวนอุบต
ั เิ หตุกระบวนการผลิต Tier1

คิดเป็น 0

ในป 2562

Zero case Tier 1 production process accidents

จํานวนอุบต
ั เิ หตุกระบวนการผลิต Tier2

คิดเป็น 0

ในป 2562

Zero case Tier 2 production process accidents

ลดปริมาณของเสียอันตรายและ
ไม่อน
ั ตรายไปฝงกลบ

เป็น 0

Zero Waste to Landﬁll Both hazardous
waste and non-hazardous waste

อัตราความถีก
่ ารบาดเจ็บถึงขัน
้ หยุดงาน
(Lost Time Injury
Frequency Rate; LTIFR)

คิดเป็นร้อยละ 0
ในป 2562

ปริมาณการใช้นาํ้ ต่อผลิตภัณฑ์ เท่ากับ

0.69 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันผลิตภัณฑ์
Water consumption intensity was
0.69 cubic meter per ton product

Lost Time Injury Frequency Rate
(LTIFR) was 0%

HIGHLIGHT PERFORMANCE

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain
คูค
่ า้ รายใหญ่ของบริษท
ั ฯ ได้รบ
ั ทราบ
การปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษท
ั ฯ

คิดเป็นร้อยละ 100

ของคูค
่ า้ ทัง
้ หมด ทีบ
่ ริษท
ั ฯ ได้สอ
่ื สารในป 2562
Critical suppliers signed an acknowledgment
and comply with Business Code of Conduct 100%
of all suppliers that GGC communicated to in 2019

ความพึงพอใจของลูกค้า

คิดเป็นร้อยละ 86

Customer satisfaction rate was 86%
ลูกค้ารายใหญ่ของบริษท
ั ฯ ได้รบ
ั ทราบ
การปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษท
ั ฯ

คิดเป็นร้อยละ 100
ของลูกค้าทัง
้ หมด ทีบ
่ ริษท
ั ฯ
ได้สอ
่ื สารในป 2562

Key customers signed an acknowledgment and
comply with Business Code of Conduct. 100% of
customers that GGC communicated to in 2019

ร้อยละ 100

ของผลิตภัณฑ์ทง
้ั หมดได้รบ
ั
การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์
(Carbon Footprint Products: CFP)
100% of our products are certiﬁed with
Carbon Footprint of Products (CFP)

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด
ได้รบ
ั การรับรองฉลาดลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction: CFR)
50% of our products are certiﬁed
with Carbon Footprint Reduction
(CFR)

ความมัง
่ คัง
่ ของชุมชนและสังคม
People Prosperity
ความพึงพอใจของชุมชน

คิดเป็น ร้อยละ 93.84
Community satisfaction rate was 93.84%

จํานวนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คิดเป็น 118 คน
118 employees volunteering
in CSR activities

จํานวนชัว
่ โมงจิตอาสาของพนักงาน

คิดเป็น 617 ชัว
่ โมง
Employees’ volunteering hours in
the CSR activities was 617 hours

จํานวนเงินทีส
่ นับสนุนโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คิดเป็น 874,795 บาท
874,795 Baht Investment in CSR programs

เงินลงทุนในการฝกอบรมพนักงาน

คิดเป็น

4.25 ล้านบาท
4.25 million Baht Investment
in employee training

จํานวนชัว
่ โมงการฝกอบรมพนักงาน

คิดเป็น

10,504 ชัว
่ โมง

Employee training hours was 10,504 hours

จํานวนพนักงานทีไ่ ด้รบ
ั การอบรม

คิดเป็น 202 คน

202 employees Received training
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การดำาเนินธุรกิจของเรา
Our Business
บริษััทิ โกลบอลกรีนเคมุ่ิคอล จำากัดำ (มุ่หาชน) เป้็นผูบ
้ ุกเบิกดำ้าน
การผลิ ติ ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ โ อลี โ อเคมุ่ี ใ นป้ระเทิศไทิยุ และเป้็ น
บ ริ ษัั ทิ แ ก น นำา ใ น ธ์ุ ร กิ จ ผ ลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ เ ค มุ่ี เ พื่่� อ สิ� ง แ ว ดำ ล้ อ มุ่
ของกลุ� มุ่ บริ ษัั ทิ พื่ี ทิี ทิี โกลบอล เคมุ่ิ ค อล จำา กั ดำ (มุ่หาชน)
(Green Flagship Company) ทิั� งนี� บริษััทิฯ มุ่ีความุ่มุุ่�งมุ่ั� น
ทิี� จ ะเป้็ น ผู้ นำา ของผู้ ผ ลิ ติ โอลี โ อเคมุ่ี ใ นติลาดำโลก พื่ร้ อ มุ่กั บ
สร้ า งความุ่ยุั� ง ยุ่ น ให้ กั บ ภัาคเกษัติรกรรมุ่และอุ ติ สาหกรรมุ่
ติ� อ เน่� อ งของป้ระเทิศไทิยุไป้พื่ร้ อ มุ่ ๆ กั น ป้ั จ จุ บั น บริ ษัั ทิ ฯ
มุ่ี ผ ลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ห ลั ก ป้ ร ะ ก อ บ ไ ป้ ดำ้ ว ยุ เ มุ่ ทิิ ล เ อ ส เ ทิ อ ร์
( B 1 0 0 ) ทิี� มุ่ี กำา ลั ง ก า ร ผ ลิ ติ 5 0 0 , 0 0 0 ติั น ติ� อ ป้ี
แฟัติติี� แ อลกอฮอล์ ทิี� มุ่ี กำา ลั ง การผลิ ติ 100,000 ติั น ติ� อ ป้ี
และกลีเซอรีนบริสทิ
ุ ธ์ิ์ ทิี�มุ่ีกำาลังการผลิติ 31,000 ติันติ�อป้ี โดำยุ
บ ริ ษัั ทิ ฯ มุ่ี ฐ า น ก า ร ผ ลิ ติ ติั� ง อ ยุู� ใ น นิ ค มุ่ อุ ติ ส า ห ก ร ร มุ่
เหมุ่ราชติะวันออก (มุ่าบติาพืุ่ดำ) จังหวัดำระยุอง และในพื่่�นทิี�
เขติป้ระกอบการอุ ติ สาหกรรมุ่ไทิยุอี ส เทิิ ร์ น จั ง หวั ดำ ชลบุ รี
นอกจากนี� ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ล งทิุ น ร� ว มุ่กั บ บริ ษัั ทิ
เ ก ษั ติ ร ไ ทิ ยุ อิ น เ ติ อ ร์ เ น ชั� น แ น ล ชู ก า ร์ ค อ ร์ ป้ อ เ ร ชั� น
จำา กั ดำ ( มุ่ ห า ช น ) ห ร่ อ K T I S ใ น โ ค ร ง ก า ร น ค ร ส ว ร ร ค์
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ (Biocomplex) ระยุะทิี� 1 โดำยุเริ�มุ่ติ้นเข้าสู�
ธ์ุ ร กิ จ เช่� อ เพื่ลิ ง ชี ว ภัาพื่และเพื่ิ� มุ่ โอกาสในการลงทิุ น ติ� อ ยุอดำ
ธ์ุ ร กิ จ เ ค มุ่ี ชี ว ภั า พื่ แ ล ะ พื่ ล า ส ติิ ก ชี ว ภั า พื่ ทิี� ใ ช้ อ้ อ ยุ เ ป้็ น
วั ติ ถุ ดำิ บ ในอนาคติ บริ ษัั ทิ ฯ คาดำว� า โครงการนครสวรรค์
ไบโอคอมุ่เพื่ล็ ก ซ์ (Biocomplex) ระยุะทิี� 1 นี� จะมุ่ี กำา ลั ง
การหีบอ้อยุทิี� 24,000 ติันติ�อวัน ผลิติเอทิานอลไดำ้ 600,000
ลิ ติ รติ� อ วั น และผลิ ติ ไฟัฟั้ า และไอนำา ไดำ้ 85 เมุ่กะวั ติ ติ์ และ
475 ติันติ�อชั�วโมุ่ง ติามุ่ลำาดำับ

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) is
a pioneer in the manufacture of Oleochemicals in Thailand
and the leading in green chemicals business of PTT Global
Chemical Public Company Limited (Green Flagship Company).
GGC commits to become the leader in Oleochemicals
producer in the global market, while simultaneously
creating sustainability to Thailand’s agricultural and other
downstream industries. Nowadays, GGC’s core products
consist of Methyl Ester (B100) with production capacity of
500,000 tons per year, Fatty Alcohol with production capacity
of 100,000 tons per year, and Glycerine with a production
capacity of 31,000 tons per year. GGC’s production facilities
are located in the Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map
Ta Phut) in Rayong Province, and the Thai Eastern Industrial
Estate in Chonburi Province. Additionally, in 2019 GGC
formed a joint venture with Kaset Thai International Sugar
Corporation Public Company Limited (KTIS) to establish the
Nakhon Sawan Biocomplex project – Phase 1. This joint venture
enables GGC to explore in biofuel business and increase
investment opportunity in future biochemicals and bioplastics
business by using sugar cane as raw materials. GGC estimated
that Nakhon Sawan Biocomplex project Phase 1 will consist
of a sugarcane production plant with production capacity
of 24,000 tons per day, and ethanol production plant with
production capacity of 600,000 liters per day, additionally,
there is a power and steam plant, which can generate 85
megawatts of biomass power and 475 tons per hour of steam.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำาเนินงาน
Vision, Mission, and Our Strategy

วิสัยทัศน์ Vision
“เปนผูนำาผลิตภัณฑเคัม่เพื�อสำิ�งแวด็ลอม พรอมขับุเคัลื�อนพลังแหงการสำรางสำรรคั เพื�อคัุณคัาที่่�ยั�งยืน”
To be a Leading Green Chemical Company by Creating Sustainable Value
สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำโครงสร้างธ์ุรกิจของบริษััทิฯ เพื่ิมุ่
� เติิมุ่ไดำ้ใน รายุงานป้ระจำาป้ี 2562
และเว็บไซติ์บริษััทิฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are
For more information on GGC’s business structure, please refer to Annual Report 2019
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are

OUR BUSINESS

7

พันธกิจ Mission
ลูกคัา: คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ผูม่สำวนได็เสำ่ย: สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และเปนธรรม
พนักงาน: สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานให้พนักงานเปนทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเปนเลิศร่วมกัน
สำังคัม: ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นํามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปนบุริษัที่แกนนำาในธุรกิจัผลิตภัณฑเคัม่เพื�อสำิ�งแวด็ลอม (Green Flagship Company) ของกลุม GC
Customers: Innovate and provide excellent quality products and services for long-term partnership.
Shareholders: Maximize sustainable value for shareholders with transparency and integrity.
Employee: Create a work-life balance that leads to organization excellence by investing in human resources.
Society: Show responsibility and care in the environment and society for sustainable development.
To be a Green ﬂagship Company for GC Group

วัตถุประสงค์และเปาหมาย Objectives & Goals
เป็นผู้นำาอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมีระดับภูมิภาค
Become a Leading Oleochemicals
Company in the Region

เป้็ น ผู้ นาำ ในระดำั บ ป้ระเทิศและระดำั บ ภัู มุ่ิ ภั าคในการผลิ ติ
เมุ่ทิิ ลเอสเทิอร์แ ละแฟัติติี� แ อลกอฮอล์ รวมุ่ถึ ง สร้ า งความุ่
สามุ่ารถในการรักษัาอั ติราส�วนติ�างของกำาไรอยุ�างสมุ่ำาเสมุ่อ
และติ�อเน่�อง และพื่ัฒนาศักยุภัาพื่ในการเติิบโติในอุติสาหกรรมุ่
โอลีโอเคมุ่ี
GGC maintain leadership position in Methyl Ester
and Fatty Alcohols business both in domestic and
regional levels, including the ability to continuously
achieve healthy EBITDA margin and scale up the
competitiveness in Oleochemicals Industry.

เป็นบริษท
ั ทีม
่ ก
ี ารเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง
่ ยืน ได้รบ
ั การยอมรับ และได้รบ
ั
การจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง
่ ยืนผ่านดัชนีความยัง
่ ยืนดาวโจนส์
To be a company with sustainable business growth, being
recognized and rated for sustainable development via
the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

มุุ่ง� มุ่ั�นทิี�จะเป้็ นหนึ�งในองค์กรติ้นแบบดำ้านความุ่ยุั�งยุ่นและไดำ้
รับการยุอมุ่รับจากผู้มุ่ีส�วนไดำ้เสียุอยุ�างสมุ่ดำุลทิั้ง 3 มุ่ิติิ ไดำ้แก�
มุ่ิติเิ ศรษัฐกิจ มุ่ิติส
ิ งั คมุ่ และมุ่ิติส
ิ งแวดำล้
ิ�
อมุ่
Commitment to be one of the sustainability model
organization and be recognized by stakeholders for the
balanced of the three sustainability dimensions, namely
economic, social and environmental.

เป็นแกนนำาในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
สิง
่ แวดล้อม (Green Flagship Company)
ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หรือ กลุ่มบริษัท GC
Become a Green Flagship Company in
Biochemicals Business of GC Group

�
� จะเป้็
�
มุุ่ง� มุ่ันทิี
นผูป้
้ ระกอบธ์ุรกิจผลิติภััณฑ์์เคมุ่ีเพื่่�อสิงแวดำล้
อมุ่
�
�
ในระดำับโลกทิีโดำดำเดำ�นในแติ�ละติลาดำทิีบริษััทิฯ ดำำาเนินธ์ุรกิจ
โดำยุแบ�งการดำำาเนินธ์ุรกิจเป้็ น 3 ดำ้าน ค่อ ธ์ุรกิจเช่้อเพื่ลิงชีวภัาพื่
�
(Biofuel) ธ์ุรกิจผลิติภััณฑ์์เคมุ่ีเพื่่�อสิงแวดำล้
อมุ่ (Biochemicals)
และธ์ุรกิจพื่ลาสติิกชีวภัาพื่ (Bioplastics)
GGC has committed to become a global prominent
player in the Biochemicals Industry. The business is
divided into 3 groups which are Biofuels, Biochemicals
and Bioplastics.

เป็นบริษท
ั ทีส
่ ร้างการเติบโตและผลกำาไร
ได้อย่างมัน
่ คงและต่อเนือ
่ ง
Continuously Pursuing Operational
Excellences and Earning Profits
มุุ่ง� มุ่ัน
ี ลติอบแทินดำ้านรายุไดำ้เติิบโติอยุ�าง
� ในการขยุายุธ์ุรกิจให้มุ่ผ
ติ�อเน่�อง ทิั�งจากการเพื่ิมุ่
ั
� ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ของโรงงานผลิติป้ัจจุบน
การขยุายุกำาลังการผลิติโดำยุการลงทิุนสร้างโรงงานใหมุ่� การขยุายุ
ส�วนแบ�งติลาดำและเพื่ิมุ่
ู ค�า
� ยุอดำขายุการมุุ่ง� เป้้าไป้ทิี�ผลิติภััณฑ์์มุ่ล
สูง และขยุายุชนิดำของผลิติภััณฑ์์ ให้มุ่ค
ี วามุ่หลากหลายุเพื่ิมุ่
� ขึ�น
GGC aims to expand its green-chemicals portfolio and
increase revenue by improving efficiency of the existing
plants, boosting production capacity of the new plants,
enlarging market share and increasing sales revenue with
a focus on high-value products and product diversification.
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กลยุทธ์การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
Corporate Strategy
ทิิศทางและแผนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้น
การสร้้างและรัักษาความสามารถทางการแข่่งขััน การสร้้าง
การเติิบโตทางธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
รวมถึึงการพััฒนาองค์์กรในด้้านต่่างๆ สำำ�หรัับสนัับสนุุนแผน
การเติิบโตในอนาคต เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายทั้้� งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยมีีแนวทางหลััก ดัังนี้้�

กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูน
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
Competitiveness

GGC’s business direction and strategy focus on building
and maintaining competitiveness, sustainable growth
in biochemical business and other developments to
support the future growth and achieve both short-term
and long-term goals. The key strategies are as follows:

กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการขายและการตลาด
Marketing Excellence

กลยุทธ์การดำ�เนินโครงการเพื่อ
การเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Growth

กลยุทธ์การพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
Innovation

กลยุทธ์การเพิ่มพูนความสามารถ
Capability Buildup

ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ร ายงานการดำ � เนิ น งานเพื่ อตอบสนองต่อ
กลยุทธก
์ ารดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 ไว้ในรายงาน
่
ความยังยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2562 ดังนี้

GGC’s actions and responses to the corporate strategies
in 2019 can be referred to the sections in the Integrated
Sustainability Report 2019 as follow

่ นขีดความสามารถทางการแขง่ ขัน
• กลยุทธก
์ ารรักษาและเพิมพู
รายงานในบทความเป็ นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ (Operational
Excellence)
• กลยุทธก
์ ารสร้างความเป็ นเลิศด้านการขายและการตลาด
กลยุทธก
์ ารพัฒนานวัตกรรมและผลิตภณ
ั ฑ์ และกลยุทธก
์ าร
่
ดำ� เนิน โครงการเพื อการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
่ งยืน
่
สิ่งแวดล้อมรายงานในบทหว่ งโซค
่ ณ
ุ คา่ ทียั
(Sustainable
Value Chain)
่ นความสามารถ รายงานในบทความมั่งคั่ง
• กลยุทธก
์ ารเพิมพู
ของชุมชนและสังคม (People Prosperity)

• Competitiveness Strategy is detailed in Operational
Excellence section
• Marketing Excellence Strategy, Innovation Strategy, and
Green Growth Strategy are detailed in Sustainable Value
Chain section

• Capability Buildup Strategy is detailed in People
Prosperity section

สามารถติิดตามรายละเอีียดโครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพิ่่�มเติิมได้้ใน รายงานประจำำ�ปีี 2562
และเว็็บไซต์์บริิษััทฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are
For more information on GGC’s business structure, please refer to Annual Report 2019
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are

OUR BUSINESS

แผนผังธุรกิจ
Business Value Chain
FEEDSTOCK / RAW MATERIAL

• Crude Palm Oil

• Kernel Nut
• Crude Palm
Kernel Oil

INTERMEDIATE
PRODUCT

• Refined Palm Oil
• Palm Stearin
• Palm Fatty Acid
Distil

Methyl Ester

• Refined Bleached
Deodorized Palm
Kernel Oil
• Palm Stearin

Fatty Alcohols

• Ethylene Oxide

DOWNSTREAM
PRODUCT

INDUSTRY

Automotive
Fuel

Specialty
Oleochemicals

Fatty Alcohols
Ethoxylates

Home Care

Personal Care

Pharmaceutical

Refined
Glycerine

Home Care
and
Personal Care

GGC Products

TEX Products

Products with
Promising Businesses
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factor Analysis
การตระหนั ก รู้ ถึ ง ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ด ขึ้ นในอนาคตชว่ ยให้
่
บริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อความเสียง
เหล่านั้นได้ทันท่วงที รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแสวงหาโอกาส
้ บริษท
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ดังนัน
ั ฯ จึงให้ความสำ�คัญต่อการวิเคราะห์
่
และจัดทำ�มาตรการในการรับมือกับปั จจัยความเสียงหลั
ก และ
่
่
่
้
ปั จจัยความเสียงทีเกิดขึนใหม่ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
่
ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเสียง
่ ยวข้
่
ครอบคลุมทก
ุ ประเด็นทีเกี
องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ
และมีมาตรการรองรับและการจัดการที่เหมาะสม

ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและ
ความปลอดภัย
Operational and
Safety Risk

Strong awareness about future risks can prepare GGC
to promptly mitigate such risks and turn them into new
business opportunities. As a result, GGC prioritizes risk
analysis and preparation of mitigation plans for key
risks and emerging risks, which may have a far-reaching
impact in the next three to five years. Risk analysis and
preparation can ensure that GGC can comprehensively
manage the risks relevant to the business operations and
respond to them with appropriate mitigation actions.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

• ก่อให้เกิดการหยุดชะงักใน
กระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้
รายได้ของบริษัทฯ ลดลง
• ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
่ งขึ้น
จัดการอุบัติการณ์เพิมสู
• การบาดเจ็บของพนักงาน
และความสูญเสียทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบ
่
ต่อสิงแวดล้
อมและชุมชน
โดยรอบ

• ตรวจประเมินประสิทธผ
ิ ลการ
ดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
กระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเสถียรภาพและสมรรถนะ
เครื่องจักร
• พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
• จัดต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน (คปอ.)
่ จารณานโยบายและ
เพือพิ
้
แผนงานรวมทังเสนอแนะ
มาตรการ/ แนวทางปรับปรุง
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ฝึ กซ้อมแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ Business Continuity
Plan (BCP) เป็ นประจำ�ทก
ุ ปี
่
เพือเตรียมความพร้อมให้แก่
พนักงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

• Disruption in the production
process, which may result in
a decrease in revenue
• An increase in the costs of
incident management
• Employee injury and damage
to GGC’s assets, as well as
impact on environmental
and community

• Reviewing and auditing the
efficiency of safe operation
in the production process.
Managing machine stability
and manufacturing performance

ประเด็นที่สำ�คัญของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
Relevant Material Issues
• อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• Occupational Health
and Safety

OUR BUSINESS

ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

ประเด็นที่สำ�คัญของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
Relevant Material Issues

• Developing employee knowledge
and capability in operations and
safety
• Establishing the Occupational
Health, Safety, and Work
Environment Committee to
establish policy and work plan
review. The Committee also
provides suggestions on the
improvement of actions and
practice to ensure compliance
with laws and application
regulation
• Performed annual practice of
Business Continuity Plan (BCP)
to prepare employee readiness
in emergencies

ความเสี่ยงด้าน
วัตถุดิบ
Feedstock Risk

• ความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบ
อาจส่งผลต่อต้นทุนการดำ�เนิน
ธุรกิจและผลกำ�ไรของบริษัทฯ
• เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิต ซึ่งส่งผลให้ดำ�เนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก และส่งผลให้
รายได้ของบริษัทฯ ลดลง
• มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ หรือ
วัตถุดิบทดแทนใหม่ ๆ ที่เข้ามา
แย่งส่วนแบ่งทางตลาดของ
บริษัทฯ

• กำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสิินค้้าคงคลัังทั้้�งวััตถุดิ
ุ ิบ และ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมสอดคล้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• จััดตั้้�งคณะกรรมการ (Value
Chain Management: VCM)
เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารด้้าน
ราคา และการจััดซื้้�อวััตถุดิ
ุ ิบ
• จััดตั้้�งคณะทำำ�งาน เพื่่�อร่่วมกัับ
ภาครััฐในหาแนวทางส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมน้ำำ�มัันปาล์์มอย่่าง

ยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
• Fluctuation in feedstock
• Establishing a framework for
price may affect business
managing inventory risks for
costs and profits
both feedstock and non-feed
• Feedstock and raw material
stock. The framework must be
shortage may result in
in line with business operations
business disruption and
• Establishing the Value Chain
a decrease in revenue
• A new invention of products Management (VCM) Committee
or introduction of alternative to oversee price management
and feedstock procurement
raw materials may compete
• Establishing a working
for GGC’s market share
committee that cooperates
with the public sector to
sustainably promote the palm
oil industry at every point in
the supply chain

• การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่า
• Supply Chain
Management
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ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

ความเสี่่�ยงด้้าน
การบริิหารจััดการ
สิินค้้าคงคลััง
ที่่�จััดเก็็บไว้้
ณ คลัังสิินค้้า
ภายนอก
Inventory
Management
Risk (External
Storage)

ความเสี่ยง
ด้านการขาย
และการตลาด
Sale and
Marketing Risk

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC
• อาจเกิิดโอกาสที่่�ผู้้�ให้้บริิการสิินค้้า
คงคลัังจะไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อตกลง
ร่่วมกััน หรืือดำำ�เนิินการไม่่เป็็นไป
ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ ทำำ�ให้้
เกิิดความคลาดเคลื่่�อนของ
ปริิมาณสิินค้้าคงคลัังที่่�มีีอยู่่�จริิง
กัับปริิมาณสิินค้้าคงคลัังที่่�บัน
ั ทึึก
ในระบบ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ
สููญเสีียความเชื่่�อใจจากลููกค้้า
• The inventory service providers
may not comply with the
agreed terms or standards,
resulting in inconsistencies in
the actual inventory number
when compared to the system
inventory number. This may
negatively affect GGC ’s
credibility to the customers

• ราคาของวััตถุดิ
ุ ิบที่่�บริิษััทฯ
ซื้้�อจากคู่่�ค้้า อาจไม่่สอดคล้้อง
กัับราคาของวััตถุดิ
ุ ิบในประเทศ
ที่่�ประกาศโดยกรมการค้้าภายใน
จึึงส่่งผลต่่อการรัักษาความสามารถ
ในการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
ของบริิษััทฯ
• There may be a mismatch
between the suppliers’ raw
material price and the
domestic raw material price
set by the Department of
Internal Trade, affecting the
Company’s competitiveness
in the market

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions
• มีีกระบวนการตรวจสอบ และ
สอบทานสิินค้้า
และวััตถุดิ
ุ บ
ิ คงคลัังอย่่างสม่ำำ�เสมอ
ทั้้�งในด้้านคุุณภาพและปริิมาณ
• จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือก
การตรวจนัับสิินค้้าคงคลััง
• นำำ�ระบบ SAP เข้้ามาช่่วยในการ
บริิหารจััดการ

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues
• การบริิหารจััดการ
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• Supply Chain 		
Management

• Establishing check-andbalance process for products
and raw material inventories.
The process is conducted
regularly, and quality and
quantity of products and raw
materials are being monitored
• Setting the criteria for inventory
selection and counting
• Utilizing SAP in management

• จััดตั้้�งคณะกรรมการ (Value
Chain Management: VCM) เพื่่�อ
กำำ�กัับดููแลการบริิหารด้้านราคา
และการจััดซื้้�อวััตถุดิ
ุ ิบ
• พิิจารณาปรัับปรุุงการผลิิตและ
การเลืือกใช้้วััตถุดิ
ุ ิบให้้เหมาะสม
โดยนำำ�วััตถุดิ
ุ ิบทางเลืือกที่่�มีีต้้นทุุน
ต่ำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อ
รัักษาส่่วนต่่างราคาผลิิตภััณฑ์์
• เสริิมสร้้าง Brand Awareness
ผ่่านกิิจกรรมทางการตลาด เช่่น
การจััดนิิทรรศการต่่างๆ เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการตลาด และสร้้างความ
ผููกพัันของลููกค้้ากัับผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทฯ
• Establishing the Value Chain
Management (VCM) Committee
to oversee price management
and feedstock procurement
• Reviewing and making
appropriate improvements

• การบริิหารจััดการ
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• การบริิหารจััดการ
	ลููกค้้าสััมพัน
ั ธ์์
• Supply Chain
Management
• Customer
Relationship
Management

OUR BUSINESS

ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues

to the production process by
using alternative low-cost raw
materials to close the price gap
• Boosting brand awareness for
GGC’s products through
marketing activities, such as
exhibitions to promote marketing
campaign, and create customer
loyalty to GGC’s products

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ และ
การลงทุน
Strategic and
Investment Risk

• สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ
อาจส่่งผลกระทบต่่อการ
ขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์รวมถึึงการลงทุุน
และการขยายการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัท
ั ฯ ไม่่เป็็นไปตาม
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
• With an ever-changing
business landscape that
may impact strategy
execution, thus not meeting
its investment and business
expansion targets

• กำำ�หนดกระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์
องค์์กร ระยะยาว ติิดตามผลการ
ดำำ�เนิินงานและรายงานต่่อคณะ
จััดการ (Management Committee:
MC) และคณะกรรมการบริิษัท
ั ฯ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• จััดตั้้ง� คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแล
การลงทุุน เพื่่�อกำำ�กับ
ั ดููแล ติิดตาม
กลั่่�นกรอง และผลัักดัันให้้การลงทุุน
แต่่ละประเภทเป็็นไปตามทิิศทาง
กลยุุทธ์์และการเติิบโตของบริิษัท
ั ฯ
• มีีกระบวนการบริิหารจััดการ
การลงทุุน (Corporate Investment
Management: CIM) ที่่�รอบคอบ
และมีีขั้้น
ั เจน
� ตอนที่่�ชัด
• Establishing a long-term
corporate strategic plan and
monitoring the performance
with regular reports to the
Management Committee (MC)
and the Board of Directors
• Setting the investment supervision
committee that supervises and
offers investment opinions to
align GGC’s strategic direction
and growth
• Having a Corporate Investment
Management (CIM) process that
is comprehensive and has clear
procedures

• การบริิหารความเสี่่�ยง
• Risk Management
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ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

ความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย
กฎระเบียบ
ของภาครัฐ
Risk from Public
Policy and
Regulation
Changes

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

• เกิิดการชะงัักในการลงทุุน
โครงการในอนาคต
• เกิิดการชะงัักในการวิิจัย
ั ผลิิตภััณฑ์์
นวััตกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมใหม่่ ๆ
• เพิ่่�มความกัังวลให้้แก่่นัักลงทุุน
ต่่างชาติิที่่�กำำ�ลัังตััดสิน
ิ ใจลงทุุนใน
โครงการของบริิษััทฯ
• Disruptions in future project
investments
• Disruptions in the research
on innovative products for
the environment
• Cause of concerns for foreign
investors who making
investment decisions in GGC
projects

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

• นำำ�เสนอความคิิดเห็็นและให้้ข้อ
้ มููล
ต่่อภาครััฐ เพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ประกอบการสนัับสนุุนการพััฒนา
อุุตสาหกรรมเคมีีชีว
ี ภาพ
• ติิดตาม ประเมิินและศึึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบีียบของภาครััฐ
และสิิทธิป
ิ ระโยชน์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการประเมิินความคุ้้�มค่่า
ทางเศรษฐศาสตร์์ของโครงการ
เพื่่�อประกอบการตััดสิน
ิ ใจลงทุุน
ของบริิษััทฯ
• เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกและกรรมการ
ต่่าง ๆ ในสภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย เพื่่�อขัับเคลื่่�อนและ
สนัับสนุุนมาตรการส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมชีีวภาพของภาครััฐ
• ติิดตามข่่าวสารที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของภาครััฐ
ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงด้้าน
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• Offering the public sector with
opinions and information to
support the developments of
the biochemical industry
• Monitoring, assessing and
studying the laws, regulations,
and benefits of the government
sector to evaluate economic
returns of projects and derive
necessary information for
GGC’s investment decisions
• Becoming a member with the
Federation of Thai Industries
to drive and support
government’s development
plan in bioindustry
• Updating with government
regarding significant news or
change in regulations that
related to business operation

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues
• การจััดการนวััตกรรม
และความรัับผิิดชอบ
	ต่่อผลิิตภััณฑ์์
• การบริิหารความเสี่่�ยง
• Innovation
Management and
Product
Stewardship
• Risk Management

OUR BUSINESS

ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

ความเสี่่�ยงด้้าน
อััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศ
Currency
Exchange Risk

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

• ความผัันผวนของอััตราแลก
เปลี่่�ยนเงิินตราระหว่่างสกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐฯ และสกุุลเงิินบาท
อาจส่่งผลต่่อราคาขายของ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งออกไปขายใน
ต่่างประเทศ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีรายได้้ลดลง
• Fluctuations in the USD-THB
currency exchange may
impact prices of the exported
products, resulting in a
decrease in revenue

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

• จััดตั้้�งคณะกรรมการ Value
Chain Management (VCM) เพื่่�อ
ติิดตามสถานการณ์์ความเคลื่่�อนไหว
ของตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
โดยกำำ�หนดเป้้าหมายในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมสอดคล้้อง
กัับแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• ขออนุุมััติิกรอบบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่อ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(RMC) และรายงานสถานการณ์์
ผลการดำำ�เนิินงานอััตราแลกเปลี่่�ยน
ต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(RMC) รายไตรมาส และคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (ERMC)
รายเดืือน
• Establishing the Value Chain
Management (VCM) Committee
to monitor changes in the
exchange markets. Then
measures that are in line with
company’s business plan can
be established to appropriately
manage risk
• Request for approval of risk
management in foreign
exchange from Risk Management
Committee (RMC), and reporting
the result to RMC and Enterprise
Risk Management Committee
(ERMC)

สามารถติิดตามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ใน รายงานประจำำ�ปีี 2562
และเว็็บไซต์์บริิษััทฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are
For more details, please see the 2019 Annual Report 2019
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues

• การบริิหารจััดการ
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• การบริิหารความเสี่่�ยง
• Supply Chain
Management
• Risk Management
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
Emerging Risk
ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

การปรัับเปลี่่�ยน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
Digitalization

กรอบอนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิ
ว่่าด้้วย
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
COP24
United Nations
Framework
Convention on
Climate Change
(COP24)

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

• บริิษัท
ั ฯ และคู่่�ค้า้ อาจไม่่สามารถ
ปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง ทำำ�ให้้
สููญเสีียความสามารถในการ
แข่่งขััน

• พััฒนาศัักยภาพพนัักงานและคู่่�ค้า้
โดยสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจใน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
• ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้� นฐาน
สารสนเทศ และติิดตั้้�งระบบ
การบริิหารจััดการข้้อมููล
รวมทั้้�งระบบ Cyber Security
ทั่่�วทั้้�งบริิษััทฯ

• GGC and suppliers may not
be able to quickly adapt to
changes, resulting in loss of
competitivenes

• การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ส่่งผลกระทบต่่อผลผลิิตทาง
การเกษตร เช่่น ปาล์์ม และอ้้อย
ซึ่่�งเป็็นวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลัักของบริิษัท
ั ฯ
โดยอาจทำำ�ให้้ผลผลิิตลดลงและ
ไม่่ได้้คุณ
ุ ภาพตามที่่�ต้อ
้ งการ
รวมทั้้�งราคาผลผลิิตอาจสููงขึ้้�น
ส่่งผลให้้ต้น
้ ทุุนการผลิิตของ
บริิษัท
ั ฯ สููงขึ้้�น
• Climate changes may affect
yield of agricultural products,
such as palm and sugar canes,
which are the key feedstock
of GGC. This may reduce crop
yield and quality.
In addition, crop prices may
increase, resulting in an
increase in GGC’s operating
costs

• Improving the employee and
supplier capability through
digital knowledge development
• Improving the basic information
infrastructure and installing
data management system
and a company-wide cyber
security system
• วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และกำำ�หนดแผนการรองรัับอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• วางแผนการจััดการวััตถุดิ
ุ ิบหลััก
และวััตถุดิ
ุ ิบทางเลืือกไว้้ล่่วงหน้้า
• วางแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
การตั้้�งเป้้าหมายการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การลดการใช้้พลัังงาน และ
การเพิ่่�มสัดส่่
ั วนการใช้้พลัังงาน
ทดแทน เป็็นต้้น
• Analyzing climate change risk
and regularly setting mitigation
plans.
• Setting a management plan for
main and alternative raw
materials in advance

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues
• การจััดการนวััตกรรม
และความรัับผิิดชอบ
	ต่่อผลิิตภััณฑ์์
• การบริิหารพนัักงาน
	ที่่�เป็็นเลิิศ
• Innovation
Management
and Product
Stewardship
• Human Capital
Development and
Retention

• การบริิหารความเสี่่�ยง
• การบริิหารจััดการ
	ห่่วงโซ่่อุุปทาน
• การเปลี่่�ยนแปลงทาง
สภาพภููมิิอากาศ
และการบริิหาร
จััดการพลัังงาน
• Risk Management
• Supply Chain
Management
• Climate Change
and Energy
Management

OUR BUSINESS

ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues

• Establishing operational plans
to reduce environmental
impacts, such as setting
targets for greenhouse gas
reduction, energy-saving
measures, and increasing the
proportion of alternative
energy use

เศรษฐกิจผู้สูงวัย
Silver Economy

• โครงสร้้างของประชากรที่่�เปลี่่�ยน
ไปซึ่่�งมีีสัดส่่
ั วนผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�น
ส่่งผลให้้บริิษััทฯ อาจขาดแคลน
แรงงานในอนาคตซึ่่�งส่่งผล
กระทบต่่อกำำ�ลัังการผลิิตของ
บริิษััทฯ
• ปริิมาณที่่�แรงงานลดลง
อาจส่่งผลให้้ค่่าแรงสููงขึ้้�น หรืือ
เกิิดการขาดแคลนแรงงาน
• The increase in the elderly
population accounts for the
changes in population
structure. Thus, GGC
may face a labor shortage in
the future, affecting
production capability
• The decrease in labor may
cause a rise in labor costs or
a labor shortage

• นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งใช้้เครื่่�องมืือ
เครื่่�องจัักรมากขึ้้�น เพื่่�อทดแทน
แรงงานคน
• Utilizing more technology,
machines, and automation in
business operations to replace
human labor

• การบริิหารความเสี่่�ยง
• การบริิหารพนัักงาน
	ที่่�เป็็นเลิิศ
• Risk Management
• Employee
Management
Excellence

17

18

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเสี่่�ยงหลััก
Key Risks

มาตรการเลิิกใช้้
น้ำำ�มัันปาล์์มของ
สหภาพยุุโรป
(EU ban palm oil)
EU Zero
Palm Oil Policy

พรบ.กองทุุนน้ำำ�มััน
เชื้้�อเพลิิง 2562
The State Oil
Fund Act 2019

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
Possible Impacts to GGC

มาตรการจััดการความเสี่่�ยง
Mitigation Actions

• สถานการณ์์ปริม
ิ าณน้ำำ�มัน
ั ปาล์์ม
ล้้นตลาด ส่่งผลต่่อราคา
น้ำำ�มัันปาล์์มในตลาดโลกลดลง
รวมทั้้�งทำำ�ให้้ราคาน้ำำ�มัันปาล์์ม
ในประเทศไทยลดลงเช่่นกััน
ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้รายได้้และผลกำำ�ไร
จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษััทฯ ลดลง

• สนัับสนุุนการใช้้ไบโอดีีเซลใน
ประเทศไทยร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐ เช่่น กระทรวงพลัังงาน
• รัักษาฐานลููกค้้ารายเก่่าของบริิษัท
ั ฯ
• ประเมิิน และติิดตามสถานการณ์์
อย่่างใกล้้ชิด
ิ

• An oversupply of palm oil in
the market may reduce the
global price of palm oil.
This may subsequently
reduce the price of palm oil
in Thailand, reducing the
revenue and profits of GGC

• พรบ.กองทุุนน้ำำ�มัน
ั เชื้้�อเพลิิง 2562
กำำ�หนดให้้รัฐ
ั บาลยกเลิิกการ
อุุดหนุุนราคาน้ำำ�มัันที่่�มีีส่่วนผสม
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ ทั้้�งแก๊๊สโซฮอล์์
(E20 และ E85) ไบโอดีีเซล
(B10 และ B20) ภายใน 3 ปีี ส่่งผล
ให้้ราคาน้ำำ�มัันทางเลืือกใน
ประเทศไทยเพิ่่�มสูงู ขึ้้�น
ซึ่่�งบริิษัท
ั ฯ อาจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ได้้น้อ
้ ยลง หรืือไม่่สามารถ
ทำำ�กำำ�ไรได้้
• The State Oil Fund Act 2019
will terminate the price
subsidies for biofuels, such as
Gasohol (E20 and E85) and
Biodiesel (B10 and B20)
within three years. This
resulted in the price increase
of alternative fuel in
Thailand. GGC may make
lower sales or not make any
profits.

• Cooperating with the public
sector, such as the Ministry of
Energy, to support the use of
biodiesel in Thailand
• Maintaining the relationship
with existing customers
• Monitoring and assessing
situations closely

• ติิดตาม และประเมิินสถานการณ์์
อย่่างใกล้้ชิด
ิ
• เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกและกรรมการ
ต่่างๆ ในสภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย เพื่่�อขัับเคลื่่�อน และ
สนัับสนุุนมาตรการส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมชีีวภาพของภาครััฐ
เพื่่�อเพิ่่�มความต้้องการใช้้พลัังงาน
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
• Following and assessing
situations closely
• Becoming a member with the
Federation of Thai Industries
to drive and support government’s
development plan in bioindustry,
as well as encourage the demands
for biofuel energy

สามารถติิดตามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากรายงานประจำำ�ปีี 2562 (https://investor-th.ggcplc.com/ar.html)
For more details, please see the 2019 Annual Report (https://investor.ggcplc.com/ar.html)

ประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Relevant Material Issues
• การบริิหารจััดการ
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• การจััดการนวััตกรรม
และความรัับผิิดชอบ
	ต่่อผลิิตภััณฑ์์
• Supply Chain
Management
• Innovation
Management 		
and Product
Stewardship

• การบริิหารความเสี่่�ยง
• Risk Management

OUR BUSINESS

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน
Stakeholders Engagement and Value Creation
ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ทิำา การทิบทิวนกลุ� มุ่ ผู้ มุ่ี ส� ว นไดำ้ เ สี ยุ
เพื่่� อสร้ า งความุ่มุ่ั� น ใจว� า บริ ษัั ทิ ฯ ให้ ค วามุ่สำา คั ญ ในการมุ่ี
ส� ว นร� ว มุ่และดำำา เนิ น งานเพื่่� อติอบสนองความุ่ติ้ อ งการของ
ผู้ มุ่ี ส� ว นไดำ้ เ สี ยุ ทิุ ก กลุ� มุ่ ของบริ ษัั ทิ ฯ โดำยุจำา แนกกลุ� มุ่ ผู้ มุ่ี ส� ว น
ไดำ้ เ สี ยุ ทิั� ง ภัายุในและภัายุนอกออกเป้็ น 6 กลุ� มุ่ หลั ก ไดำ้ แ ก�
1) กลุ� มุ่ ผู้ ถ่ อ หุ้ น นั ก ลงทิุ น และนั ก วิ เ คราะห์ 2) กลุ� มุ่ ชุ มุ่ ชน
สั ง คมุ่ และสิ� ง แวดำล้ อ มุ่ 3) กลุ� มุ่ ภัาครั ฐ 4) กลุ� มุ่ พื่นั ก งาน
5) กลุ�มุ่คู�ค้าและคู�ค้าทิางธ์ุรกิจ และ 6) กลุ�มุ่ลูกค้า นอกจากนี�
บริษััทิฯ ยุังไดำ้ ทิบทิวนและเพื่ิ�มุ่ช�องทิางการส่�อสารให้ครอบ
คลุมุ่ทิุกกลุ�มุ่ผู้มุ่ีส�วนไดำ้เสียุ เพื่่�อรับทิราบถึงป้ระเดำ็นทิี�ผู้มุ่ีส�วน
ไดำ้ เสียุให้ความุ่สนใจ รวมุ่ถึ งข้อเสนอแนะติ� าง ๆ ซึ� งบริษััทิฯ
ไดำ้นำาไป้ใช้ในกระบวนการติัดำสินใจและการวางแผนการดำำาเนิน
ธ์ุ ร กิ จ ของบริ ษัั ทิ ฯ เพื่่� อติอบสนองติ� อ ความุ่คาดำหวั ง ของ
ผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุพื่ร้อมุ่ทิั�งสร้างคุณค�าให้ผมุ่
ู้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุอยุ�างยุัง� ยุ่น

In 2019, GGC reassessed the stakeholder groups to
ensure that GGC has recognized the importance of
engaging with all stakeholders and responded to their
interests. Internal and external stakeholders are now
categorized into six major groups, which are 1) Shareholder,
Investor and Analyst 2) Community Society and the
Environment 3) Public Sector 4) Employee 5) Supplier
and Business Partner and 6) Customer. Additionally, GGC
has revised and expanded the engagement channels
to better understand and respond to their issues of
interest. Feedbacks from all stakeholders will be applied
to the decision-making process and business planning to
respond to stakeholders’ expectation and to sustainably
maintain stakeholder value.
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1. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ / Shareholder / Investor / Analyst
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

• เปิิดเผยข้้อมููลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส
และเข้้าถึึงได้้ง่่าย
• ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินงาน
บนหลัักจรรยาบรรณ
ผู้้�ถืือหุ้้�น/
ธุุรกิิจและการขัับเคลื่่�อน
นัักลงทุุน/
วััฒนธรรมองค์์กร
นัักวิิเคราะห์์
อย่่างยั่่�งยืืน
• ขยายขอบเขต
Shareholder/ การดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�ม
Investor/
ขีีดความสามารถทาง
Analyst
การแข่่งขััน

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses
• บริิษัท
ั ฯ ส่่งเสริิมให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิ

ขั้้�นพื้้� นฐานพร้้อมทั้้�ง
สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำำ�นึึง
ถึึงการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และ
การให้้ผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�ง ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บนพื้้� นฐานของหลัักการ
กำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยััง
เปิิดเผยข้้อมููลให้้ผู้้�มีส่่
ี วน
• Disclose information
ได้้เสีียรับ
ั ทราบอย่่าง
in transparent manner โปร่่งใสครบถ้้วน และ
and ensure its
ตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�ง
accessibility
รัับฟัังความคิิดเห็็น และ
• Commit to the business ข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�ถืือหุ้้�น
สถาบัันการเงิิน และ
code of conduct and
นัักวิิเคราะห์์เสมอ โดย
sustainably manage
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้
the organization
• Expand the operations ปรัับปรุุงนโยบายและ
พััฒนากระบวนการ
to increase the corporate
การรัับข้้อร้้องเรีียน
competitiveness
(Whistleblower) ให้้มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพยิ่่�งขึ้้�น
• นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
เสนอระเบีียบวาระ
การประชุุม เสนอชื่่�อ
กรรมการ และส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2563 โดยยัังคงสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�น
“ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 4”
ของจำำ�นวนสิิทธิอ
ิ อกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ มา
ตั้้�งแต่่ปีี 2561 อีีกทั้้�ง
บริิษััทฯ ยัังวิิเคราะห์์
ทิิศทางการตลาดของโลก
เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และนวััตกรรมที่่�ตอบสนอง
กัับความต้้องการของตลาด
รวมทั้้�ง แสวงหาโอกาส

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels
• การเข้้าร่่วมประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีข
ี อง
บริิษัท
ั ฯ ปีีละ 1 ครั้้�ง
• รัับทราบข้้อมููลประจำำ�ปีี
ของบริิษััทฯ ผ่่านรายงาน
ประจำำ�ปีีและรายงาน
ความอย่่างยั่่�งยืืนแบบ
บููรณาการ
• การแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านช่่องทางการรัับข้้อ
ร้้องเรีียน (Whistleblower)
ของบริิษััทฯ
• การจััดประชุุมนัก
ั วิิเคราะห์์
(Analyst Meeting)
เฉลี่่�ยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
• การจััดกิิจกรรมบริิษััท
จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน
(Opportunity Day)
ร่่วมกัับตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เฉลี่่�ย
ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
• การเข้้าร่่วมการจััดประชุุม
เพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลของบริิษััทฯ
แก่่กลุ่่�มลูก
ู ค้้า กองทุุน
นัักลงทุุนรายย่่อย (High
Net Worth) ซึ่่�งจััดโดยกลุ่่�ม
บริิษััทหลัักทรััพย์ต่่
์ าง ๆ
• ช่่องทางการติิดต่่อ
สอบถามด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ
ถึึงเลขานุุการบริิษััท
Corporategovernance
@ggcplc.com
• ช่่องทางการติิดต่่อสอบ
ถามข้้อมููลของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับนัักลงทุุนผ่่านทาง
ir@ggcplc.com
• เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
http://www.ggcplc.com
/th/contact

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
• รับทราบเหตุการณ์
่ �คัญอย่างรวดเร็ว
	ทีสำ
และการนำ�ข้อมูลไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง และ
	มีประสิทธภ
ิ าพ
• มีมาตรการรองรับ
่
่
ความเสียงที
อาจเป็
น
อุปสรรคต่อการ
ดำ�เนินงาน สามารถ
่
บริหารความเสียงของ
บริษท
ั ฯให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
่
• ได้รบ
ั ความเช่อมั
ื น
จากผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุ่มอ่ น
ื ๆ
ในด้านการกำ�กับดูแล
่ และจรรยา
กิจการทีดี
บรรณธุรกิจ

• Promptly receive
essential information
and act accordingly
and effectively
• Establish risk
mitigation measures
and manage risk to
be at the acceptant
level
• Receive trust from all
stakeholders groups
regarding good
corporate governance
and code of conduct
practices

OUR BUSINESS

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses
ในการลงทุุนเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษัท
ั ฯ
• GGC encourages
shareholders to exercise
their rights along with
maximizing shareholder
satisfaction with regard
to sustainable growth,
value-added creation,
consistent and reasonable
returns, as well as
business operation based
on good corporate
governance. Moreover,
GGC fully discloses
verifiable information
with transparency while
welcoming feedbacks
and complaints from the
shareholders, financial
institutions and analysts.
In 2019, GGC improved
whistleblower policy
to be more efficient.
• Furthermore, GGC allows
shareholders to propose
agenda, nominate
directors and submit
questions in advance
to 2020 Annual General
Meeting. Since 2018,
GGC still maintains
proportion of shares at
“no less than 4 percent”
of the company’s total
voting right. Moreover,
GGC analyses the global
market outlook to improve
the quality of products
and innovations to better
respond to the market
demands, while seeking
for business opportunity
and expansion.

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

• Annual General
Meeting
• Annual report
and Integrated
Sustainability Report
• GGC’s whistleblower
channel
• Quarterly Analyst
Meeting
• Quarterly “Opportunity
Day” activity with
the Stock Exchange
of Thailand (SET)
• Participate in High
Net Worth meeting
to provide information
to customer, fund
management and
investor. This organized
by Stock Exchange
of Thailand (SET)
• Contact channel for
corporate governance:
Corporategovernance
@ggcplc.com
• Contact channel for
investors: ir@ggcplc
.com
• GGC’s website:
http://www.ggcplc
.com/en/contact

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
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2. กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม / Community, Society, and the Environment
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

• การดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ฯ
ไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
ชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
• แสดงความรัับผิิดชอบ
ชุมชน สังคม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ
่
และสิงแวดล้
อม และความปลอดภััยต่่อ
ชุุมชนโดยรอบ
Community • ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อบัังคัับ และ
Society and
กฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
the
• สนัับสนุุนการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
Environment ของชุุมชน ทั้้�งทาง
ด้้านการศึึกษา สุุขภาพ
การสร้้างงาน สร้้างอาชีีพ
ที่่�ยั่่�งยืืน
• ขยายการดำำ�เนิินงานด้้าน
การดููแลสัังคมและชุุมชน
ไปยัังพื้้� นที่่�ห่่างไกล
• การเปิิดเผยข้้อมููลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส
และทัันท่่วงทีี

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

บริิษัท
ั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความใส่่ใจและมีีความ
รัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึงึ
ถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น
�
ต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
ของโรงงานรอบด้้าน
รวมทั้้�งรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากคนในชุุมชน ตลอดจน
หลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ไม่่เหมาะสม และวาง
มาตรการป้้องกัันและ
รัับมืือผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้น
� เพื่่�อส่่งเสริิมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี
� ี
แก่่คนในชุุมชนและสัังคม
และดำำ�รงไว้้ซึ่่ง� สิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ยั่่ง� ยืืน นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ
ยัังได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมเพื่่�อส่่งเสริิมและยก
ระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ
ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี
� ข
ี องชุุมชน
รอบพื้้� นที่่�ปฏิบั
ิ ติ
ั ก
ิ ารของ
บริิษัท
ั ฯ พร้้อมทั้้�งขยาย
ขอบเขตการดำำ�เนิิน
โครงการฯ ไปยัังพื้้� นที่่�
ทั่่�วประเทศ

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations

• กิิจกรรมลงพื้้� นที่่�
• สร้้างความสััมพัน
ั ธ์์
เยี่่�ยมเยีียนชุุมชนจำำ�นวน
อัันดีีระหว่่างบริิษััทฯ
2-3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
ชุุมชน และสัังคม
• โครงการหรืือกิิจกรรม
ที่่�พร้อ
้ มเกื้้�อกููล
เพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งกัันและกััน และ
จำำ�นวน 39 ครั้้�ง ในปีี 2562 เติิบโตไปพร้้อมกััน
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ • สร้้างสภาวะแวดล้้อม
ของชุุมชน 1 ครั้้�งต่่อปีี
ที่่�ดีภ
ี ายในชุุมชนและ
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
สัังคม
ร้้องเรีียน (Whistleblower) • ขยายโอกาสในการ
ของบริิษััทฯ
สร้้างรายได้้และอาชีีพ
• เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
ที่่�มั่่น
� คงแก่่ชุุมชน
http://www.ggcplc.com
/th/contact

OUR BUSINESS

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

• Ensure that business
operations do not
cause impact to the
community, society
and the environment
• Take responsibility for
the environment, health
and safety of surrounding
communities
• Strictly comply with
laws and regulations
• Support the well-being
of the community
including education,
health and sustainable
job creation
• Expand social projects
to the community in
the remoted areas
• Disclose the information
in transparent and
promptly manners

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

• GGC operates with
care and responsibility
to communities, society
and the environment
by taking into account
the potential impact of
the environment and
surrounding
communities within
our operations,
listening to comments
from the communities,
avoiding improper
operations, and to
determine measures
to prevent and manage
impact, to promote
and improve quality
of life of communities,
society and maintain
environmental
sustainability
• Furthermore, GGC
launched social
responsibility projects
to enhance and uplift
better quality of life of
surrounding
communities. Also,
GGC expand the scope
of social responsibility
projects to cover
nation-wide

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations

• Community Visit
• Build a positive 		
(2-3 times per week)
relationship within
• 39 social and
the communities
environmental activities and society to ensure
in 2019
inclusive and
• Annual community
sustain able growth
satisfaction survey
• Build a good
• GGC’s whistleblower
environment in the
channel
communities and
• GGC’s website: http://
society
www.ggcplc.com/en/
• Create opportunities
contact
in generating more
income and a stable
career for
communities
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3. กลุ่มภาครัฐ / Government
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ภาครัฐ
Government

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest
• เปิิดเผยข้้อมููลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส
ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และ
เข้้าถึึงได้้ง่่าย
• ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินงาน
ตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
และการขัับเคลื่่�อน
วััฒนธรรมองค์์กรอย่่าง
ยั่่�งยืืน
• วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและ
โอกาสที่่�เกี่่�ยวข้้องพร้้อม
จััดทำำ�มาตรการรองรัับ
• ร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวม
ถึึงให้้ความรู้้�ด้้าน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนา
ประเทศชาติิ

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อ • การเข้้าร่่วมเครืือข่่ายกัับ • การเติบโตของ
ภาครััฐ
อุตสาหกรรมเพื่อ
การดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ
่
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
สิงแวดล้
อม
หน่่วยงานภาครััฐ ไม่่ว่่า
ร้้
อ
งเรีี
ย
นของบริิ
ษั
ั
ท
ฯ
•
การผลั
ก
ดันนโยบาย
จะเป็็นการดำำ�เนิินงานตาม
ของภาครัฐ
ข้้อกำำ�หนด กฎ และระเบีียบ • เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
http://www.ggcplc.com
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษััทฯ ได้้
/th/contact
ดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและ
หน่่วยงานภาครััฐอย่่าง
สม่ำำ�เสมอ และได้้จััดตั้้�ง
คณะกรรมการย่่อยต่่าง ๆ
เพื่่�อกำำ�กับ
ั ดููแลการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กับ
ั
กิิจการที่่�ดีแ
ี ละความยั่่�งยืืน
พร้้อมทั้้�งให้้การสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ของ
ภาครััฐ ซึ่่�งเป็็นการสร้้าง
คุุณประโยชน์์ให้้แก่่
ประเทศผ่่านนโยบายต่่าง ๆ
เช่่น โครงการนครสวรรค์์
ไบโอคอมเพล็็กซ์์
เป็็นโครงการนำำ�ร่่องตาม
นโยบายเศรษฐกิิจชีีวภาพ
(Bioeconomy) ของประเทศ
รณรงค์์และนำำ�เสนอ
ขอความเห็็นร่่วมกัับภาครััฐ
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการ
ผลัักดัันการใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั
ไบโอดีีเซล B10 ซึ่่�งเป็็น
น้ำำ�มัันดีีเซลเกรดมาตรฐาน
ของประเทศ เพื่่�อยกระดัับ
อุุตสาหกรรมและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของ
ประชาชน นอกจากนี้้�
บริิษัท
ั ฯ ยัังทำำ�การวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบ
กฎหมาย และข้้อกำำ�หนด
ภาครััฐ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสอดคล้้องกัับ
แนวทางของภาครััฐอีีกด้้วย

OUR BUSINESS

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest
• Disclose information
transparently, promptly
and ensure it is easy to
access
• Commit to the business
code of conduct and
sustainably establish it
as a corporate culture
• Analyze the risks and
related opportunities
and establish the
mitigation plan
• Coordinate with the
government sector to
enforce related policy
and provide the
knowledge on the
innovation and
technology for the
benefits of the country

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

• Join the government
GGC recognizes the
network
importance of
• GGC’s whistleblower
collaboration with the
channel
government sector,
• GGC’s website: http://
not only by complying
with related regulations www.ggcplc.com/en/
contact
and laws, but also by
constantly disclosing
information to the
stakeholders and
government sector.
Moreover, GGC appoints
the sub-committees to
ensure the good
corporate governance
and sustainability, as
well as supports the
governmental
operations and policies,
that focus on bringing
benefits to the country
e.g. Nakhon Sawan
Biocomplex - a pilot
project to follow up on
Thailand’s bioeconomy
policy, and B10 biodiesel
promotional campaign
as standard diesel type
in Thailand, including
the feedback from the
government and
stakeholders to enhance
the industry and the
well-being of the people.
Furthermore, GGC
analyses the risks
related to the changes
in regulations and laws
so as to conduct the
business in accordance
with the government’s
plan.

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
• Ensure industrial
growth for the
environment
• Promote government
policies
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4. กลุ่มพนักงาน / Employee
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

พนัักงาน
Employee

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

• สื่่�อสารข้้อมููลภายในอย่่าง
รวดเร็็ว และครอบคลุุม
พนัักงานทุุกระดัับ
• อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน
รวมถึึงสวััสดิิการและ
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
• แนวทางการเจริิญเติิบโต
ในสายอาชีีพที่่�มั่่�นคง
(Sustainable Career
Path)
• ความเท่่าเทีียมของการ
เติิบโตในหน้้าที่่�การงาน
• การฝึึกอบรมพััฒนา
ศัักยภาพที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
• การได้้รับ
ั มอบหมายงาน
ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่า
• ความเอาใจใส่่ และการ
ได้้รัับการดููแลที่่�ดีี
• การสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�หลอมรวม
ความเป็็นหนึ่่�งเดีียว

บริษท
ั ฯ ส่งเสริมการรับรู้
ของพนักงานผ่านการ
่
สือสารอย่างโปร่
งใสและ
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ
ยังให้ความสำ�คัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพ
้ แล
พนักงาน พร้อมทังดู
ด้านความปลอดภัย และ
่ �นวยความ
จัดสรรสิงอำ
สะดวกอย่างครบครัน อีกทัง้
ยังมอบผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมแก่พนักงาน
ตลอดจนรับฟั งข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ได้จด
ั
ให้มีวัฒนธรรมองค์กร
6 ประการ ได้แก่ 1) กล้า
2) เกง่ 3) ดี 4) มีวินย
ั 5) ใส่ ใจ
และ 6) รักษ์สงแวดล้
ิ่
อม
เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
มีสว
่ นร่วมในการขับเคลื่อน
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

• Share internal
information promptly
to all levels of employees
• Implement occupational
health and safety in
the workplace including
fair benefits and
compensation
• Build a sustainable
career path
• Ensure equality in
career growth
• Provide efficient
potential development
training
• Receive meaningful
assignments
• Receive attention
and good care
• Build a unified
corporate culture

GGC encourages
employee learning with
transparency and clarity
and recognizes the
importance of developing
their potential, ensuring
their safety and providing
fully equipped facilities.
Moreover, GGC provides
fair compensation and
openly listens to
suggestions and
comments from all level
of employees. Seeking
to pursue sustainable
organizational growth,
GGC emphasizes on six
corporate values, which
are 1) Brave 2) Competency
3) Devotion 4) Disciplined
5) Openmind
6) Environmental
Stewardship

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels
• กิิจกรรมผู้้�บริิหารพบ
พนัักงานไตรมาสละ
1 ครั้้�ง
• แบบสำำ�รวจความ
พึึงพอใจและความผููกพััน
ของพนัักงานต่่อองค์์กร
ประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน (Whistleblower)
ของบริิษััทฯ
• เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
http://www.ggcplc.com
/th/contact

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
• ความสััมพัน
ั ธ์์อัันดีี
• ค่่าตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่�เป็็นธรรม
และยั่่�งยืืน
• ความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�
การงานที่่�มั่่น
� คง
• การเพิ่่�มพูน
ู และพััฒนา
ความสามารถอย่่าง
	ต่่อเนื่่�อง

• Build a positive
relationship
• Ensure fair and
sustainable
• MD Townhall quarterly compensation and
• Annual employee
benefits
satisfaction and
• Build a sustainable
engagement survey
career path
• GGC’s whistleblower
• Constantly develop
channel
and improve
• GGC’s website: http:// employees capability
www.ggcplc.com/en/
contact

OUR BUSINESS

5. กลุ่มคู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ / Supplier/Business Partner
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใสและ
เป็็นธรรม
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
• ร่่วมกัันพััฒนาสิินค้้า หรืือ
คู่่�ค้า้ / คู่่�ค้า้ ทาง โครงการเพื่่�อต่่อยอดการ
ธุุรกิิจ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
Supplier/
Business
Partner

• Operate business with
integrity, transparency
and fairness
• Constantly and
sustainably conduct
the business with
suppliers and business
partners
• Develop products and
projects with suppliers
and business partners
to ensure business
expansion

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses
บริิษัท
ั ฯ รัักษาผลประโยชน์์
ร่่วมกัับคู่่�ค้้าอย่่างซื่่�อสััตย์์
และปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อกัันด้้วย
ความเสมอภาค ภายใต้้
กฎหมายและกติิกาที่่�
กำำ�หนดร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด
นอกจากนี้้�ยังั ให้้ความสำำ�คัญ
ั
ต่่อการร่่วมมืือกัันเพื่่�อ
พััฒนาสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและตอบรัับ
ต่่อความต้้องการของตลาด
GGC protects the interest
of the suppliers and
business partners with
integrity and equality,
while strictly complies
with the laws and rules
mutually stipulated.
Furthermore, GGC
collaborates in developing
environmentally friendly
products and responding
to market demand.

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels
• การประชุุมคู่่ค้
� า้ ประจำำ�ปีี
• การประเมิินคู่่�ค้า้ ประจำำ�ปีี
• Supplier Visit ประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน (Whistleblower)
ของบริิษัท
ั ฯ
• เว็็บไซต์์ของบริิษัท
ั ฯ
http://www.ggcplc.com
/th/contact

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
• การเจริิญเติิบโตทาง
	ธุุรกิิจร่่วมกัันกัับบริิษัท
ั ฯ
• ความสััมพัน
ั ธ์์อัน
ั ดีี
• ความมั่่�นคงในสาย
	ห่่วงโซ่่อุุปทาน

• Ensure business
growth along with
GGC
• Build a positive
• Annual supplier meeting relationship
• Annual supplier
• Build a stable supply
assessment
chain
• Annual supplier visit
• GGC’s whistleblower
channel
• GGC’s website: http://
www.ggcplc.com/en/
contact
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6. กลุ่มลูกค้า / Customer
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลััก
Stakeholders

ความคาดหวัังประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
Expectations
on Issues of Interest

ลูกค้า

• บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
โปร่่งใส และเป็็นธรรม
• ร่่วมกัันพััฒนาสิินค้้า
หรืือโครงการเพื่่�อ
ต่่อยอดการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• คิิดค้้นนวััตกรรมและ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ที่่�
ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของตลาด

Customer

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อตอบสนอง
Actions and
Responses

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั
ต่่อการผลิิตและนำำ�ส่่ง
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
และตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของตลาดอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง รวมถึึงให้้ความ
ร่่วมมืือในโครงการต่่างๆ
อาทิิ โครงการทดลองใช้้
B100 ในเครื่่�องจัักรเพื่่�อ
การเกษตร เพื่่�อสร้้าง
คุุณประโยชน์์ให้้กับ
ั ลููกค้้า
• Operate business with และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อีีกทั้้�ง
integrity, transparency บริิษััทฯ ยัังร่่วมมืือกัับ
and fairness
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
• Develop products and การคิิดค้น
้ วิิจัย
ั และพััฒนา
projects to ensure
สิินค้้าใหม่่ ๆ เพื่่�อนำำ�ออก
business expansion
สู่่�ตลาด นอกจากนี้้�บริิษััทฯ
ยัังมีีการดำำ�เนิินงานอย่่าง
• Create innovations
and products that
เป็็นธรรมต่่อลููกค้้าทุุกราย
respond to the
consumer and market GGC recognizes the
demand
importance of
manufacturing and
delivering quality
products and constant
response to the market
demand as well as
collaborates in numerous
projects to create value
to the customers and
stakeholders e.g. B100
trial in agricultural
machines. Furthermore,
GGC collaborates with
related sectors to
research, develop and
introduce new products
to the market, while
maintaining fair
operations to all
customers.

ช่องทางการมีสว
่ นร่วม
Engagement Channels

• การประชุุมลูก
ู ค้้าประจำำ�ปีี
• การประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน (Whistleblower)
ของบริิษััทฯ
• เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
http://www.ggcplc.com
/th/contact
• จััดแสดงนิิทรรศการ
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน
Value Creations
• การเจริิญเติิบโตทาง
ธุุรกิิจร่่วมกัันกัับบริิษัท
ั ฯ
• ความสััมพัน
ั ธ์์อัันดีี
• ความมั่่�นคงในห่่วงโซ่่
คุุณค่่า
• การมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบ
สนองต่่อความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคหรืือตลาด

• Ensure business
growth along with
GGC
• Annual customer
• Build a positive
meeting
relationship
• Annual customer
• Build a stable value
satisfaction evaluation chain
• GGC’s whistleblower
• Develop products
channel
that respond to the
• GGC’s website: http:// consumer and
www.ggcplc.com/en/
market demand
contact
• Exhibition at least
once a year

OUR BUSINESS
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กระบวนการกำำ�หนดเนื้้�อหาการรายงาน
Report Content Defining Process
บริิษััทฯ จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการโดยคััดเลืือก
และประเมิินประเด็็นที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ของบริิษัท
ั ฯ และคำำ�นึงึ ถึึงประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับความคาดหวััง
ของผู้้�มีี ส่่ วนได้้ เ สีี ยทุุ ก กลุ่่� ม โดยอ้้ า งอิิ ง ตามแนวทางการ
รายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards
และ Integrated Reporting Framework (IR) ของ
International Integrated Reporting Council (IIRC)
อัันประกอบไปด้้วย 4 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�

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 and Integrated
Reporting framework of International Integrated
Reporting Council (IIRC), which consist of the following
four steps:

1. การระบุุ ป ระเด็็ น ที่่� สำำ� คัั ญ และกำำ� หนดขอบเขตของการ
รายงาน
การระบุุ ประเด็็ น ที่่� ส่่งผลกระทบต่่อความยั่่� ง ยืืนของบริิ ษัั ท ฯ
จากการรวบรวมข้้อมููลทั้้� งเชิิงปฐมภููมิิ (Primary Data) และ
เชิิงทุุติิยภููมิิ (Secondary Data) โดยพิิจารณากลยุุ ทธ์์ธุุรกิิ จ
ที่่� ค รอบคลุุ มทั้้� ง ความเสี่่� ย งและโอกาส รวมถึึ ง พิิ จ ารณา
ความคาดหวัั ง ของผู้้�มีี ส่่ วนได้้ เ สีี ยต ลอดห่่วงโซ่่คุุ ณ ค่่าทั้้� ง ใน
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

1. Identification of material issues and definition of the
reporting scope
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.

2. การจััดลำำ�ดัับประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
การจััดลำำ�ดัับและประเมิินระดัับความสำำ�คััญแต่่ละประเด็็นโดย
การให้้คะแนนใน 2 มิิติิ ซึ่่�งมิิติิแรก ได้้ แก่่ ประเด็็ นที่่� ผู้้�มีีส่่วน
ได้้ เสีียให้้ความสนใจ โดยใช้้ข้้อมููลจากการมีีส่่วนร่่วมกัั บผู้้�มีี
ส่่วนได้้ เสีียผ่่านหน่่วยงานของบริิษััทฯ การสััมภาษณ์์เชิิงลึึ ก
กัับตััวแทนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแต่่ละกลุ่่�ม รวมถึึงประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับผ่่านช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแสดง
ความคิิดเห็็น มิิติที่่
ิ ส
� อง ได้้แก่่ ผลกระทบทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีนััยสำ�คั
ำ ัญต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ทั้้� ง นี้้� น้ำำ� หนัั ก ของคะแนนในแต่่ละประเด็็ น ขึ้้� น อยู่่� กัั บ เกณฑ์์
การประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งใน
รายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมและมุ่่�งเน้้นเฉพาะประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในระดัับปานกลางและระดัับสููงเท่่านั้้�น

2. Prioritization of material issues
Prioritizing 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, in-depth interview with
representatives from each stakeholder group, and via
the Whistleblower channel, and 2) Significant impact on
the company’s operations, such as economic, social, and
environmental impacts. Weight 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.

3. การทวนสอบประเด็็นที่่�สำ�ำ คััญ
การทวนสอบประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญดำำ�เนิินการโดยรวบรวมผลการ
ประเมิินประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญ ระบุุความสอดคล้้องระหว่่างประเด็็น
ที่่�สำ�คั
ำ ัญกัับหมวดการรายงานตามตััวชี้้�วััดมาตรฐานของ GRI
Standards และจัั ดทำำ� ผลสรุุ ป จากนั้้� น จึึ ง นำำ� เสนอต่่อคณะ
กรรมการและคณะทำำ� งานพัั ฒ นาด้้ า นความยั่่� ง ยืืน รวมทั้้� ง
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิ จการและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบและตรวจสอบสาระสำำ�คััญ
ให้้ มีี ค วามสมบูู ร ณ์์ ค รบถ้้ ว นและโปร่่งใส ตรงตามบริิ บ ท
เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

3. Verification of material issues
Verification of material issues 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 Board and Sustainability
Development Working Group. In addition, the results also
presented to the Corporate Governance and Sustainable
Development Committee for approval and verification
of its completeness and transparency, in line with the
context, targets and strategies of the company.
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4. การพัฒนาการรายงานอยางตอเนื�อง
การพื่ัฒนาการรายุงานอยุ�างติ�อเน่�องดำำาเนินการโดำยุทิบทิวน
การเป้ิ ดำ เผยุข้ อ มุู่ ล ในรายุงานการพื่ั ฒ นาอยุ� า งยุั� ง ยุ่ น อยุ� า ง
เป้็นป้ระจำาทิุกป้ี พื่ร้อมุ่ทิั�งรวบรวมุ่ข้อเสนอและความุ่คิดำเห็น
จากผู้มุ่ีส�วนไดำ้ เสียุทิี� เกี� ยุวข้อง เพื่่�อนำามุ่าพื่ิจารณา ป้รับป้รุ ง
และพื่ัฒนารายุงานฯ ในฉบับถัดำไป้ให้ติอบสนองติ�อความุ่สนใจ
ของผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุในแติ�ละป้ระเดำ็นไดำ้ดำียุง�ิ ขึ�น

4. Continuous report development
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.

Materiality Martrix

Importance to Stakeholders

3.0

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

OCCUPATIONAL
HEALTH AND
SAFETY

CORPORATE
GOVERNANCE&
BUSINESS CODE
OF CONDUCT

INNOVATION
& PRODUCT
STEWARDSHIP

2.0

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT AND
RETENTION

CLIMATE CHANGE AND
ENERGY MANAGEMENT
COMMUNITY
RELATION

RISK
MANAGEMENT

HIGH

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

1.0

MEDIUM

LOW

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

Significant Impact to GGC

Economic

Environment

Social

OUR BUSINESS

Material Sustainability Issues

Chapter/Section

Material Topic to GGC

Corporate Governance
& Business Code of
Conduct

Corporate Governance
& Business Code of
Conduct

Corresponding
Material GRI Topics

Ethics and Integrity
(102-16, 102-17)

Key Stakeholders and
Impact Boundary
Within the
Organization

Outside the
Organization

• Employee

• Shareholder/
Investor/ Analyst
• Supplier/
Business Partner

• Employee

• Shareholder/
Investor/ Analyst
• Supplier/
Business Partner
• Government

• Employee

• Community, 		
Society and
the Environment

Governance (102-18,
102-19, 102-20,
102-26, 102-27,
102-32, 102-33)
Management
Approach (103-1,
103-2, 103-3)
Anti-corruption
(205-2, 205-3)

Risk Management

Risk Management

Governance (102-30)
Management
Approach (103-1,
103-2, 103-3)

Operational
Excellence

Environmental
Management

Management
Approach (103-1,
103-2, 103-3)
Economic Performance
(201-1)
Materials (301-1)
Energy (302-1, 302-4)
Water (303-5)
Emissions (305-1,
305-2, 305-5)
Effluents and Wastes
(306-2)
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Chapter/Section

Operational
Excellence

Material Topic to GGC

Occupational Health
and Safety

Corresponding
Material GRI Topics

Management
Approach (103-1,
103-2, 103-3)

Key Stakeholders and
Impact Boundary
Within the
Organization

Outside the
Organization

• Employee

• Supplier/
Business Partner
• Employee

• Employee

• Shareholder/ 		
Investor/ Analyst
• Community, 		
Society and
the Environment
• Customer

• Employee

• Supplier/
Business Partner
• Customer

Occupational Health
and Safety (403-2,
403-3, 403-4, 403-5,
403-6, 403-7, 403-9)

Sustainable
Value Chain

Sustainable Products

Market served (102-6)
Management Approach
(103-1, 103-2, 103-3)
Customer Health and
Safety (416-1)
Marketing and Labelling
(417-1)

Supply Chain
Management

Approach to
Stakeholder
Engagement (102-43)
Key Topics and Concerns
Raised (102-44)
Management Approach
(103-1, 103-2, 103-3)
Supplier Environmental
Assessment (308-2)
Supplier Social
Assessment (414-2)

OUR BUSINESS

Chapter/Section

Material Topic to GGC

People Prosperity

Human Capital
Development and
Retention

Corresponding
Material GRI Topics

Management
Approach
(103-1, 103-2, 103-3)

Key Stakeholders and
Impact Boundary
Within the
Organization

Outside the
Organization

• Employee

• Employee

• Employee

• Community,
Society and
Environment

Employment
(401-1, 401-2)
Training and Education
(404-1, 404-2)

Community Relations

Approach to Stakeholder
Engagement
(102-43)
Management
Approach (103-1,
103-2, 103-3)
Economic Performance
(201-1)
Indirect Economic
Impacts (203-1, 203-2)
Local Communities
(413-1)
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รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกัน
Our Business Model
EXTERNAL ENVIRONMENT
KEY GLOBAL TRENDS
UNCERTAINTIES
CLIMATE CHANGE

VALUE ADDING
GOVERNANCE

• Debt 3,283 million Baht
• Equity funding 9,648 million Baht
• Market capitalization 12,898 million Baht

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

Financial

Manufactured

Human

Social and
Relationship

Intellectual

Natural

KEY RISKS

• Property, plant and equipment
investment 4,764 million Baht

• Total employees 216 persons
• 4.5 million Baht investment in employee training
• Employee remuneration policies and structures
that aim to attract and retain the talented employee
• Employee wellness programs
• Company culture

• Positive employee relations
• Constructive engagement
with government and
regulators
• Investor conﬁdence
• Sophisticated supply chain
• Customer relationships

• Collaborative
partnerships
• Stakeholders trust
• Corporate
governance
• Business ethics
• Human rights

• Total R&D spending 4.2 million Baht
• Innovation/technology investment
• Our know-how; proprietary and licensed
technology,
• Procedures and processes
• R&D employee 3 person

• Raw material consumption 0.4 tons
• Water withdrawal 0.24 million m3
• Energy consumption 304,281.63 MWh

Operational and
Safety Risk

Feedstock Risk

Inventory
Management Risk
(External Storage)

Sale and
Marketing Risk

Strategic and
Investment Risk

Risk from
Public Policy
and Regulation
Changes

Currency
Exchange Risk

GGC’s Strategies

Competitiveness

Marketing Excellence

Innovation

Green Growth

Capability Buildup

OUR BUSINESS

บริษััทิฯ จัดำทิำารู ป้แบบการสร้างคุณค�าร�วมุ่กันทิางธ์ุรกิจของบ
ริษััทิฯ และผู้มุ่ีส�วนไดำ้เสียุทิุกกลุ�มุ่ โดำยุคำานึงถึงดำ้านเศรษัฐกิจ
กระบวนการผลิติ นวัติกรรมุ่ การพื่ัฒนาบุคลากร สังคมุ่ และ
สิ� งแวดำล้ อ มุ่ ทิี� สอดำคล้ อ งกั บ กลยุุ ทิ ธ์์ ธ์ุ ร กิ จ ของบริ ษัั ทิ ฯ เพื่่�อ
เป้็ นกลไกในการขั บ เคล่� อนการดำำ า เนิ น งานของบริ ษัั ทิ ฯ ให้
เติิบโติร�วมุ่กันกับผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุอยุ�างยุั�งยุ่น
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GGC has developed a model to create value to busienss and
all stakeholders, while taking into considerations economic,
production process, innovation, personal development,
society and environmental aspects in accordance with the
buisness strategy. This is to drive company’s operation
to grow sustainably with stakeholders.

ELEMENTS
FOR GGC

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

FOR STAKEHOLDERS

• Revenue 13,055 million Baht
• EBITDA 499 million Baht

• Earning per share 0.09 Baht
• Return on Eguity
of 0.1 percent

• Depreciation and
amortization
513 million Baht

• Generating longer-term returns
through signiﬁcant ﬁnancial
investment in the property,
plant and equipment
• Maintaining business viability
through changes in the
application and use of key assets

• Employee engagement
score 47 percent
• Turnover rate 7 percent
• Zero LTIFR
• Zero TRIR

• Employee beneﬁts
4.3 million Baht
• Total training hour provided to
employees 49 hour/employee
/year
• 43 training programs provided
to employees

Operational Excellence
Materiality Issued
Environmental Management
Occupational Health and Safety

People Prosperity
Materiality Issued
Human Capital Devalopment
Community Relation

PRODUCTION
• 0.5 million tons per year
of Methyl Ester
• 0.3 million tons per year
of Fatty Alcohols
• 0.051 million tons per year
of Glycerin

STAKEHOLDERS

• Community satisfaction
rate 93.84 percent
• Customer satisfaction
rate 91 percent
Shareholder/
Investor/
Analyst

Community
Society and
the Environment

EMISSION / DISCHARGE
• GHG Emission (Scope 1&2)
69,894 tons CO2e

Government

Employee

• Total Water Discharge
173,102 m3

• 4 R&D projects
• 4 green/ safety products
• 1 R&D process

• 100 percent of products
certiﬁed Carbon Footprint
of Product
• 50 percent of products
certiﬁed Carbon Footprint
Reduction

• Cost saving from energy
saving programs
12.08 million Baht

• Energy saving 9,176.71 MWh
• GHG emissions reduction
3,268 tons CO2e
• Zero waste to landﬁll
• Water reuse and recycle
0.0158 million m3

• Total Waste Disposal
34,164.21 tons

Supplier/
Business Partner

Customer

• Total corporate social
investment 0.87 million Baht
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สารจากประธานกรรมการ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
ประธานกรรมการ
(Mr. Supattanapong Punmeechaow)
Chairman

MESSAGE FROM OUR CHAIRMAN
AND OUR MANAGING DIRECTOR

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน สงครามทาง
การค้า ผลผลิตปาล์มน�ามันที่มีมากเกินความต้องการใช้งาน
ปั ญ หามลพิ ษ ฝุ่ น PM 2.5 รวมทั้ ง การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงมาก
ขึน
้ ในธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ไ ด้ ดํา เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การดํา เนิ น งานและรั ก ษาความเป็ น ผู้ นาํ ทางด้ า นเคมี ภั ณ ฑ์
เพื่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ดํา เนิ น งานตาม
แผนการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น เพื่ อเผชิ ญ กั บปั ญ หาและ
ความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ให้กับผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทุกภาคส่วน
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2019 was a challenging year for GGC as the operations
were affected by the economic ﬂuctuations, trade war,
surplus palm oil production, PM 2.5 air pollution as well
as the intensifying competition in Methyl Ester business.
As a consequence, to maintain as a leader in the green
chemical business, GGC strives to improve operational
efﬁciency and determines to conduct the business
according to the sustainable development plan to tackle
issues and challenges, as well as ensure the security and
sustainability for all stakeholders.

เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์
ที่สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
ของประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส่ ว นในการส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนต่อยอดไปสูอ
่ ุตสาหกรรม
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ก่อให้เกิดการลงทุนจากทั้ งใน
และต่ า งประเทศ ตลอดจนการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ เกษตรกรไทย และสนั บ สนุ น การ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการทําเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming)
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและร่ ว มดู แ ล
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

To comply with the strategic plan on sustainable
business growth, GGC launched the Nakhon Sawan
Biocomplex project following the Bioeconomy Policy of
Thailand. Besides, GGC participated in promoting the
national economy growth by investing in bioeconomy
and bioplastic industries, which resulted in the
additional investment from local and international
investors, improving quality of life and enhancing the
sustainability to Thai farmers. Additionally, GGC also
fostered modern farming through the use of technologies, which can reduce operating cost, increase quality
yield, and ensure environmental sustainability.

การสร้างความยั่งยืนจะต้องเริม
่ ต้นจากภายในองค์กร บริษัทฯ
จึงมุง่ มั่นสร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร ด้วยการดําเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) และ
ให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การสร้ า งความเชื่ อมั่ น ต่ อ ระบบรั บ ข้ อ
ร้องเรียน (Whistleblower) การสร้างจิ ตสํานึกให้พนักงาน
ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) มีการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Risk Management) และ
การมีระบบควบคุ ม ภายในและตรวจสอบภายในที่ เข้ ม แข็ ง
(Internal Control / Audit) โดยไม่ละเลยการดูแลรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

Creating sustainability for all must stem from within
the organization. Following such idea, GGC determines
to conduct the business on the foundation of good
corporate governance, establish conﬁdence on the
whistleblowing system, raise employees’ awareness
of compliance with the regulations, laws and rules,
establish a systematic risk management, and ensure
strong internal control/audit systems. All these have
been done in synchronization with responsibilities to the
community, society and the environment.

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยูใ่ นรายชื่อ
หุ้ น ยั่ ง ยื น (Thailand Sustainability Investment หรื อ
THSI) ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ผลการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับการดูแลสังคม สิง่ แวดล้อม และบรรษัทภิบาล
ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมถื อ เป็ น กํา ลั ง ใจให้ กั บ
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนช่วยกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง
ยิง่ ขึ้น

Furthermore, in 2019 GGC was listed on the Thailand
Sustainability Investment (THSI). This reﬂects that our
business performance in the area the environment,
social, and good governance are tangibly in line with
the sustainable development guidelines by the Stock
Exchange of Thailand. THSI provides encouragement
to GGC and its employees to further develop corporate
strength.

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน) ขอขอบคุณผูถ
้ อ
ื หุน
้ และผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน
ทีเ่ ชื่อมัน
และให้
ก
ารสนั
บ
สนุ
น
ด้
ว
ยดี
เ
สมอมา
บริษัทฯ จะดําเนิน
่
การอย่ า งเต็ ม กํา ลั ง ความสามารถเพื่ อให้ ก้ า วไปข้ า งหน้ า
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่ า งมั่ น คง เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืนสืบไป

On behalf of the Board of Directors of Global Green
Chemical Public Company Limited, I would like to
express our gratitude to the shareholders and all
stakeholders for their trust and continuous support. GGC
will build steady business growth according to our vision,
mission and action plan as well as contribute values to
the sustainable development.
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

(นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล)
กรรมการผู้จัดการ
(Mr.Witoon Suewatanakul)
Managing Director

MESSAGE FROM OUR CHAIRMAN
AND OUR MANAGING DIRECTOR

บริ ษั ท โกลบอลกรี น เคมิ ค อล จํา กั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ นาํ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี เ พื่ อสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยึ ด มั่ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน อันได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ การกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม บริษัทฯ จึงมุง่ มั่นสร้างความเข้มแข็ง
ให้ ธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศ
เติ บ โตไปสู่ ก ารเป็ น อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ เพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ความมั่นคงของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้สงั คมและองค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

As a leading green chemical company, Global Green
Chemical Public Company Limited commits to conduct
the business based on the sustainability foundation,
including good corporate governance as well as
responsibilities towards economy, the environment and
society. Consequently, GGC strives to build business
strength and foster the bio-industry in Thailand to
ensure organizational security and sustainable growth
to the society and organization, as a whole.

ดิ้าน์เศรษฐกิจัแล้ะการกํากับดิูแล้กิจัการที่ีดิ
� ี

Economy and Good Corporate Governance

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์
สต็อกน�ามันปาล์มดิบในประเทศที่อยู่ในระดับสูง เกินระดับ
ปกติ ด้ ว ยการรณรงค์ ก ารใช้ นา� มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว B10 เป็ น
น�ามันดี เซลพื้นฐาน เพื่อสร้างความสมดุลของ อุ ปสงค์ และ
อุ ป ทานของน�า มั น ปาล์ ม ซึ่ ง ปาล์ ม น�า มั น เป็ น หนึ่ ง ในพื ช
เศรษฐกิจทีส
่ าํ คัญของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวต
ิ
ของเกษตรกร รวมไปถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ นตลอดห่ ว งโซ่
อุ ปทาน นอกจากนี้jบริษัทฯ ยังเสริมสร้างจริยธรรมภายใน
องค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การมี จ รรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น ทบทวนและ
ปรับปรุ งนโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และคู่มือ
การปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามชั ด เจนและ
สอดคล้ องกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ก า ร ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ นอกจากการปรั บ ปรุ ง และทบทวนกระบวน
การดําเนินงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายแนวทาง
การดําเนินงานดังกล่าวไปยังหุน
้ ส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้า
เพื่อยกระดับห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอย่างยั่งยืน

GGC has been in collaboration with the government
sectors to tackle the surplus of crude palm oil by
launching B10 biodiesel promotional campaign as
standard diesel type. The objective is to balance the
demand and supply of palm oil, which is one of the key
industrial crops of Thailand, and elevate the quality of
life of the farmers and stakeholders throughout the
supply chain. Moreover, GGC enforces business ethics
in accordance with the good corporate governance
guidelines and business code of conduct to ensure
that the business operation is fair, transparent and
veriﬁable. For example, the policy, responsibilities, and
related operational manuals were revised and clariﬁed
following the corporate vision and business direction.
In addition to the internal improvements, GGC has
been applying the aforementioned working directions
to the shareholders, business partners, and customers
to ensure the sustainable value chain.

ดิ้าน์สีิง� แวดิล้้อม

The Environment

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นปัจจั ยสําคั ญในกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ เคมีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง รูค
้ ณ
ุ ค่า
ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้นา� ลดการเกิดของเสีย และนําของ
เสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความสําคัญในการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อผู้บริโภคที่ ใส่ใจด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่ อเนื่อง อั นส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รบ
ั รางวัลอุตสาหกรรม สีเขียว (Green Industry)
ระดับ 5 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และได้รบ
ั รางวัล Green Meeting
Certiﬁcation จากองค์ กรธุ รกิ จเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะบริษัทฯ ที่ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

GGC realizes the importance of the natural resources,
which are the key factor for production of green chemical
products, as a result, GGC has been aiming to improve an
efﬁciency of energy consumption and natural resources
management. Actions that have been implemented
including reducing water consumption, reducing waste
generation, promoting value creation to wastes, as well as
minimizing the climate change impacts by continuously
reducing greenhouse gas emission and being responsible
to the eco-conscious consumers. As a consequence,
GGC was awarded with Green Industry Level 5 for the
second consecutive years, and received the Green
Marketing Certiﬁcation from Thailand Business Council for
Sustainable Development (TBCSD), and Thailand
Environment Institute (TEI) for efﬁcient resources
consumption and reduced impact on the environment.
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ดิ้าน์สีังคม

Society

บริ ษั ท ฯ คํา นึ ง ถึ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ
คุณภาพชีวต
ิ ให้แก่สงั คมและชุมชนไปพร้อมกับการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า ความเป็ น อยู่ ท่ี ดี ข องชุ ม ชนรวมถึ ง
ประชาชนของประเทศ เป็นรากฐานทีส
่ าํ คัญในการเจริญเติบโต
และการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินโครงการความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสภาพแวดล้ อ มให้ กั บ ชุ ม ชน
โดยในปี น้ี บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาความเป็ น อยู่ ท่ี ดี แ ก่ วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนเป็ น ปี ท่ี 2 เพื่ อสร้ า งงานและสร้ า งอาชี พ ที่ ย่ั ง ยื น ให้
แก่ ชุ ม ชนในพื้ นที่ นอกจากความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของสั ง คมและชุ ม ชนแล้ ว บริ ษั ท ฯ
ยังให้ความสําคั ญต่ อการดูแลสุขภาพ และความปลอดภั ย
ของพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึ งการสร้างขวั ญ กําลั งใจ
และความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พร้อมขับเคลื่อน
องค์กรสูค
่ วามเป็นเลิศร่วมกัน

GGC understands that it is importance to foster strength
and elevate the quality of life of the society and community
together with business operation. GGC realizes that
the well-being of the community and the people
are essential fundamentals to business growth and
national development. Consequently, GGC accentuates
on the development of the economy, quality of life
and the environment of the community. 2019 was the
second year that GGC has been working to improve the
well-being of the community through creating jobs
and building sustainable careers for the locals. Besides
GGC’s endeavors to improve and uplift quality of life of
the society and community, GCC also strictly ensures
health and safety standards for the employees, as well
as encourages and enhances employee engagement in
order to ensure excellent operation.

จากความมุง่ มัน
่ ในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยัง่ ยืน
ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน
หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ซึ่งสะท้อน
ถึงศักยภาพในการเติบโต ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

With the determination to operate the business based
on sustainability, GGC listed on Thailand Sustainability
Investment (THSI). This reﬂects our growth potential
in parallel with actively creating values with society and
the environment.

สุ ด ท้ า ยนี้ ในฐานะตั ว แทนของคณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทุกระดับของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ขอแสดงความขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน อันเป็น
แรงผลั กดั นสําคั ญให้บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าสูงสุดต่ อสังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Lastly, on behalf of the executives and all employees of
Global Green Chemical Public Company Limited, I would
like to express our appreciation to all stakeholders for
their trust, conﬁdence and continuous support, which
motivates the company to actively and sustainably
contribute values to society and the environment.

MESSAGE FROM OUR CHAIRMAN
AND OUR MANAGING DIRECTOR
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การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

Good Corporate Governance and Business Code of Conduct
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders
ผูถือหุน/นักลงทีุ่น/นักวิเคัราะห
Shareholder/Investor/Analyst

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

เปดเผยจํานวนและรายละเอียดของเรือ
่ งรองเรียนในกรณี
ทีม
่ ก
ี ารพบเห็นการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจในรายงาน
ความยั่งยืนฯ รวมทั้งกําหนดวิธีการปองกัน/ แกไข
และบทลงโทษ

คัูคัา/ คัูคัาที่างธุรกิจั
Supplier/ Business Partner

พนักงาน
Employee

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

ไมพบขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ ในป 2562
No of complaints about the violation of the Business Code of
Conduct in 2019

Disclosed number and details of complaints about
the violation of the Business Code of Conduct in
the Integrated Sustainability Report. In addition,
prevention, remediation, and punishment methods
were also disclosed.
ขยายชองทางการสื่อสาร และสงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ใหครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม
Expanded communication channels and promoted
compliance to Good Corporate Governance and
Business Code of Conduct in all levels including
employees and every stakeholder group

พนักงานและผูบริหารทั้งหมด ไดรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
(Compliance) ในป 2562
In 2019, all employees and executives were aware of the Good
Corporate Governance practice and compliance with law and regulations
คูคาทุกรายที่บริษัทฯ ไดสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รับทราบ
การปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษท
ั ฯ ในป 2562
In 2019, every supplier that GGC has communicated its Business
Code of Conduct to, signed the acknowledgment with the
Business Code of Conduct

การเขารวมในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริต

บริษท
ั ฯ ไดรบ
ั รองการเปนสมาชิกของโครงการ CAC อยางตอเนือ
่ ง ตัง
้ แตป 2561
GGC has been consistently qualiﬁed as a member of the CAC since 2018

Participated in Thailand Private Sector Collective
Action Against Corruption: CAC

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของโครงการ
CAC อยางครบถวน เพือ
่ เตรียมความพรอมสําหรับการตออายุสมาชิก
โครงการภายในป 2564
GGC improved and developed its practices by adhering closely to the
CAC guidance, in order to prepare for membership renewal by 2021

การเขารวมโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย

บริษัทฯ คงระดับผลการประเมินในโครงการ CGR ในระดับคะแนน
ดีเลิศ (Excellent) อยางตอเนื่องและไดรับผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
ในหมวดของการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

Participated in the survey project of the Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR

GGC has continuously maintained its Excellent evaluation result and
gains a higher score in the Equal Stakeholder Practice category

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

� น โดำยุ
บริษัทิ
ั ฯ ให้ความุ่สำาคัญกับการกำากับดำูแลกิจการอยุ�างยุังยุ่
ดำำ าเนิ นงานติามุ่หลั กจรรยุาบรรณธ์ุ รกิ จ และแนวป้ฏิ บั ติิ ทิี� ดำี
สำ า หรั บ บริ ษัั ทิ จดำทิะเบี ยุ น รวมุ่ทิั้ งส� ง เสริ มุ่ การป้ฏิ บั ติิ ติ ามุ่
กฎระเบี ยุบและแนวป้ฏิ บั ติิ ทิ�ี เกี� ยุวข้ องของติลาดำหลั กทิรั พื่ยุ์
แห�งป้ระเทิศไทิยุ (ติลทิ.) สำานักงานคณะกรรมุ่การกำากับหลักทิรัพื่ยุ์
และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์ (ก.ล.ติ.) ติลอดำจนการมุุ่�งมุ่ั�นยุกระดำั บ
้
ให้การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีของบริษััทิฯ มุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่มุ่ากขึน
�
�
� และความุ่น�าเช่อถ่อติ�อกลุมุ่
โดำยุคำานึงถึงการสร้างความุ่เช่อมุ่ัน
�
�
ผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุทิุกกลุ�มุ่อยุ�างยุังยุ่น
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GGC prioritize to sustainable business practice by following
the Business Code of Conduct and the Corporate Governance
Code for Listed Companies. GGC also promotes compliance
with regulations and practice relevant to the Stock Exchange
of Thailand (SET) and the Securities and Exchange
Commission (SEC). Furthermore, GGC is also committed to
increasing the efficiency of its Good Corporate Governance
while acknowledging the importance of building credibility
among all the stakeholder groups sustainably.

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
บริ ษัั ทิ ฯ ป้ระกาศใช้ “นโยุบายุการกำ า กั บ ดำู แ ลกิ จ การทิี� ดำี ”
มุ่าติั้ งแติ� ป้ี 2559 และในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ทิ บทิวนและ
ป้รับป้รุ งนโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี เพื่่�อเป้็ นแนวทิาง
การดำำ าเนิ นงานให้ แก� คณะกรรมุ่การ ผู้ บริหารและพื่นั กงาน
ทิุกระดำับ โดำยุยุึดำหลักการกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีสำาหรับบริษััทิ
จดำทิะเบียุน ป้ี 2560 (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมุ่การ
กำากับหลักทิรัพื่ยุ์และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์ (ก.ล.ติ.) ซึ�งป้ระกอบ
ดำ้วยุหลักการ 8 หมุ่วดำ ดำังนี้

In 2016, GGC announced the “Good Corporate
Governance Policy” and in 2019, GGC revised and improved
the Good Corporate Governance Policy as a guidance
for committees, executives, and employees at all levels.
GGC followed the Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017 (CG Code) of the Securities and Exchange
Commission (SEC) in revision of the policy, which has eight
Principles as follows

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Encourage Engagement and
Communication with Shareholders

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ
ในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

8

1

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปดเผยข้อมูล
Ensure Financial Integrity
and Information Disclosure

7

กําหนดข้อวัตถุประสงค์ เปาหมายหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective
Risk Management
and Internal Control

Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board

Good Corporate
Governance Principles

6

ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

2

เสริมสร้างคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

3
5

Nurture Innovation and
Conduct Business Responsibly
บริษััทิฯ ไดำ้เป้ิ ดำเผยุการป้ฏิบัติิติามุ่หลักการ CG Code ทิั้ง 8 หมุ่วดำข้างติ้น ในรายุงาน
ป้ระจำาป้ี 2562 และ แบบฟัอร์มุ่ 56-1 ในหัวข้อ “การกำากับดำูแลกิจการ”
�
ติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิมุ่เติิ
มุ่ไดำ้ทิ�ี: https://investor-th.ggcplc.com/ar.html

4

Deﬁne Objectives that Promote
Sustainable Value Creation

Strengthen Board Effectiveness

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
Recruit and Develop Executive Management
and People Management

GGC disclosed its compliance to the eight principles of the CG Code in the
2019 Annual Report and the 56-1 Form under the “Corporate Governance”
chapter.
For more details, please refers to: https://investor.ggcplc.com/ar.html
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ
ดู แ ล ทบทวน ติ ดต าม และสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานด้ า น
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ปี 2560 หรื อ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ ปรุ ง คู่มื อ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจหรือคู่มือ CG
ให้ ส อดคล้ อ งตาม CG Code และเกณฑ์ ห รื อ หลั ก การอ่ ื น ๆ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ า ทิ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฎิ บั ติ ข อ ง ก ลุ่ม G C
หลั ก การสิ ทธิ ม นุ ษย ชนสากล เป็ นต้ น ตลอดจนกำ � กั บ
ดู แ ลให้ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน
ไ ด้ ร่ ว ม ล ง น า ม รั บ ท ร า บ แ ล ะ นำ � ห ลั ก ก า ร น โ ย บ า ย แ ล ะ
จรรยาบรรณที่ ระบุ อ ยู่ ใ นคู่มื อ CG ไปเป็ นหลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
การดำ�เนินงาน

Furthermore, GGC’s Board of Directors joined the
efforts to oversee, monitor, and nurture Good Corporate
Governance, in order to ensure compliance with the
Corporate Governance Code for Listed Companies or
the SEC’s CG Code. In 2019, the Board of Directors
approved the revision of the Corporate Governance
& Business Code of Conduct Handbook or the CG
Handbook, ensuring compliance to the CG Code and
other relevant principles and criteria, such as the GC grop
practice and the international human rights practice.
GGC also governed all of its Board of Directors, executives,
and employees to sign an acknowledgement of the
principles, policies, and the Code of Conduct stated in
the CG Handbook and to apply them to practice.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวปฏิบัติท่ีดีให้อยูใ่ นทุกกิจกรรม
ของบริษท
ั ฯ โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการกำ�กับ
ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละการปฏิบัติต ามกฎหมาย กฎ ระเบีย บที่
เกี่ยวข้ อ งของบริษัท ฯ ผ่า นกิจ กรรม CG & Compliance
Roadshow ให้ กั บพนั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อส่ ง เสริ ม และ
สร้ า งความตระหนั ก ให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ถึ ง หลั ก การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธภ
ิ าพ

In addition, GGC has integrated best practices into
every company activity and held trainings to promote
understanding about Good Corporate Governance and
Compliance with applicable law, rules and regulations
through CG & Compliance Roadshow. This aimed to
nurture and create strong awareness about Good
Corporate Governance among employees.

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
(ฉบับปรับปรุง ประจำาป 2562)
The Corporate Governance & Business Code of Conduct
Handbook (2019 Revised Version)

เน่้อหาทิี�ป้รับป้รุงมุ่ีรายุละเอียุดำสำาคัญ ดำังนี้:
• ป้รับป้รุ งบทิบาทิหน้าทิี�ความุ่รับผิดำชอบของคณะกรรมุ่การ
บริษััทิฯ เพื่่�อกำ าหนดำแนวป้ฏิ บัติิทิ�ี ดำี ติ�อกลุ�มุ่ผู้ มุ่ีส�วนไดำ้ เสียุ
ทิี�เกี�ยุวข้องกับบริษััทิฯ รวมุ่ถึง พื่ัฒนาโครงสร้างการกำากับ
ดำูแลกิจการทิี�ดำี ให้มุ่ีความุ่ทิันสมุ่ัยุ สอดำคล้องกับเกณฑ์์ CG
Code ของ ก.ล.ติ.

Key updates were as follows:
• Adjustments of the Board of Directors’ role and
responsibility to ensure a strong stakeholder practice,
including an improved and updated Good Corporate
Governance framework and in compliance with the
SEC’s CG Code.

• ป้รับป้รุ งแนวป้ฏิบัติิทิ�ีดำีทิี�ระบุอยุู�ในจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ โดำยุ
ให้ครอบคลุมุ่ป้ระเดำ็นดำ้านการรักษัาข้อมุู่ลอันเป้็ นความุ่ลับ
(Confidentail Information) และจรรยุาบรรณของ
พื่ นั ก ง า น ใ ห้ ส อ ดำ ค ล้ อ ง ติ า มุ่ แ น ว ทิ า ง ข อ ง บ ริ ษัั ทิ ใ น
กลุมุ่
� GC และหลักการเคารพื่สิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนของนานาชาติิ

• Improvements of the Business Code of Conduct best
practices, which included the security of confidential
information and the Employee Code of Conduct, ensuring
compliance with the GC Group practice and in
respect to the international human rights principles.
GGC has published both the Thai and English versions
of the CG Handbook under the Good Corporate
Governance tab on its website.

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิมุ่
� เติิมุ่ไดำ้จากรายุงานป้ระจำาป้ี 2562 (https://investor-th.ggcplc.com/ar.html)
For more details, please see the 2019 Annual Report (https://investor.ggcplc.com/ar.html)
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นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างของหนว่ ย
่
้
งานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษท
ั พร้อมทังปรั
บเปลียน
่
ชือหน่
วยงานเป็ นหน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษท
ั
เพื่อให้การปฏิบต
ั ิงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการปฏิบต
ั ิ
่
่
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเกียวข้อง มีประสิทธภ
ิ าพและ
้
่
สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจในปั จจุบันมากยิงขึน

In addition, in 2019, GGC reorganized the structure of
its Corporate Affairs and Corporate Secretary. It also
renamed the division to Corporate Affairs and Company
Secretary to ensure that Good Corporate Governance and
compliance processes are done in an efficient manner
and comply to current business operations.

1) ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานกฎหมายและการกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จการ (Legal and Governance Compliance) และปรับ
เปลี่ ยนชื่ อเป็ นหน่ ว ยงานกฎหมายและกำ � กั บ กฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร (Legal and Compliance) โดยมีบทบาท
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร กำ � ห น ด แ ล ะ ท บ ท ว น น โ ย บ า ย ก า ร กำ � กั บ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
(Compliance Policy) และแผนการดำ�เนินงาน

1) The Legal and Governance Compliance unit was
re-structured and re-named to Legal and Compliance.
It is now responsible for setting and reviewing Compliance
policies and operational plans.

2) จั ดต้ั งหน่ ว ยงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท และกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Secretary and Governance) โดยมีบทบาทหน้าที่
ในการกำ�หนดและทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กำ�หนดแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำ�เนิน
งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2) The Corporate Secretary and Governance
established and is now responsible for setting
reviewing Good Corporate Governance policies
putting in place Good Corporate Governance
Sustainable Development plans.

ทั้ งนี้ ทั้ งสองหน่วยงานต้ องรายงานความคืบหน้าการปฏิ บัติ
งานเป็ นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและ
่
การพัฒนาอย่างยังยืน
(Corporate Governance & Sustainable
Development Committee) ซึ่ งมี ห น้ า ที่ กำ � หนดแนวทาง
่
เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบต
ั เิ กียวกั
บจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุ รกิ จตามหลั กการกำ � กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี และ
่ี ยวกั
่
่
แนวปฏิบต
ั ท
ิ เกี
บความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้
อม
ตลอดจน ร่ ว มกำ � หนดแนวทางให้ บ ริ ษัท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติต าม
นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติงาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Furthermore, both departments are required to
provide a progress report to the Corporate Governance &
Sustainable Development Committee every quarter.
The Committee is responsible for setting and suggesting
Code of Conduct practices and the Business Code of
Conduct policies and guidelines, all of which must be in
accordance to the Good Corporate Governance as well
as social and environmental responsibility principles.
In addition, the committee participates in guiding GGC
to be in compliant with anti-corruption guidelines, and
related laws and regulations.

was
and
and
and

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมกั บ สมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD)
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถด้ า นการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ครบถ้วนทุกท่าน ประกอบด้วย หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ตลอดจนได้ เ พิ่ ม เติ ม หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้กับกรรมการเฉพาะเรื่องอีก 2 หลักสูตร
ประกอบด้ ว ยหลั ก สู ต ร Board Matters and Trends (BMT) รุ่ น
8/2019 และ Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุ่น 7/2019
The Board of Directors participated in Thai Institution of Director
(IOD) to expand their knowledge and ability in corporate
governance in all dimensions. The courses are Director
Certiﬁcated Program (DCP) and Director Accreditation Program
(DAP) and other 2 programs that related to corporate
governance for sub-committee, which are Board Matters and
Trends (BMT) Batch 8/2019 program and Board Nomination
and Compensation Program (BNCP) Batch 7/2019 program.

ผู้บริหาร
Executives

ร้อยละ 100

กรรมการ
Board of Directors

ร้อยละ 100

ของจำานวนกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งหมด
100 percent of
the Board of Directors

พนักงาน
Employees

ร้อยละ 100

ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
100 percent of employees

ของจำานวนผู้บริหารทั้งหมด
100 percent of executives

หลักสูตร CG & Compliance ประจำาป 2562
CG & Compliance Program 2019
Ethical Leadership in Digital Era:
Nurturing Morality and Ethics

ห ลั ก สู ต ร CG & Co m p l i a n c e Roa d s h o w
ประจำ า ป 2562 (รายละเอี ย ดของการสื่ อ สาร
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น หั ว ข้ อ CG a n d Co m p l i a n c e
Roadshow)
CG & Compliance Roadshow Program 2019
(Communication details can be found under
the CG and Compliance Roadshow chapter)

โครงสร้างคณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ ป้ระกอบดำ้วยุ กรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ
้
จำานวนทิังหมุ่ดำ 11 ทิ�าน โดำยุกรรมุ่การบริษััทิฯ ทิุกทิ�านจะติ้อง
ผ� า นกระบวนการสรรหาและคั ดำ เล่ อ กติามุ่หลั ก เกณฑ์์ ข อง
� าหนดำขึนอยุ�
้
บริษัทิ
ั ฯ ทิีกำ
างรอบดำ้านติามุ่โครงสร้างการกำากับดำูแล
�
กิจการทิีดำี และคำานึงถึงหลักสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน โดำยุไมุ่�จำากัดำเพื่ศ
เช่้อชาติิ หร่อศาสนา เพื่่�อสรรหาและแติ�งติั้งกรรมุ่การบริษััทิฯ
ทิี� มุ่ีความุ่รู้ ความุ่สามุ่ารถ และป้ระสบการณ์ทิี� เหมุ่าะสมุ่กั บ
การดำำาเนินธ์ุรกิจ

The Board Structure is comprised of 11 members of the
Board of Directors. Each member must be nominated and
chosen based on wholistic criteria that comply with Good
Corporate Governance and human rights principles. The
nomination criteria do not discriminate based on gender,
nationality, and religious belief. This is to nominate and
elect the Board of Directors who have the knowledge,
capability, and experience suitable for business operations.

นอกจากนี้ บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ กำ า หนดำให้ มุ่ี ก ารป้ระเมุ่ิ น ผลการ
ป้ฏิ บัติิงานของคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ และกรรมุ่การเฉพื่าะ
เร่�อง เป้็ นป้ระจำาทิุกป้ี ซึ�งบริษััทิฯ ไดำ้เป้ิ ดำเผยุผลการป้ระเมุ่ิน
ดำั งกล� า วไว้ ใ นรายุงานป้ระจำ า ป้ี สีํ า หรั บ ผล้การประเมิ น์
่ี
คณะกรรมการบริษัที่ฯ สีามารถดิูไดิ้ที่รายงาน์ประจัํ
าปี 2562
หรือ https://investor-th.ggcplc.com/ar.html

In addition, GGC annually evaluates the performance
of the Board of Directors and the sub-committees.
The evaluation result is published in the Annual
Report. The evaluation of the Board of Directors’
performance can be found in the Annual Report 2019 or
https://investor.ggcplc.com/ar.html
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ป้ั จจุบน
ั คณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�อง ป้ระกอบดำ้วยุ 4 คณะ ไดำ้แก�
1) คณะกรรมุ่การติรวจสอบ 2) คณะกรรมุ่การสรรหาและ
กำาหนดำค�าติอบแทิน 3) คณะกรรมุ่การกำากับดำูแลกิจการและ
�
� น และ 4) คณะกรรมุ่การบริหารความุ่เสียุง
การพื่ัฒนาอยุ�างยุังยุ่
ซึ�งคณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�องทิั้ง 4 คณะ ป้ฏิบัติิหน้าทิี�ในการ
พื่ิจารณากลั�นกรองการดำำาเนินงานทิี�สำาคัญเป้็ นการเฉพื่าะเร่�อง
เพื่่�อนำาเสนอความุ่คิดำเห็นและข้อเสนอแนะติ�อคณะกรรมุ่การ
บริษัทิ
ั ฯ พื่ร้ อ มุ่ทิั้ งกำ า หนดำกฎบั ติ รคณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�อง
แติ�ละคณะเป้็ นลายุลักษัณ์อักษัร รวมุ่ทิั้งป้รับป้รุ งและพื่ัฒนา
แนวทิางป้ฏิบติ
ั ใิ ห้สอดำคล้องกับมุ่าติรฐานสากล แนวป้ฏิบติ
ั ข
ิ อง
สำานักงานคณะกรรมุ่การกำากับหลักทิรัพื่ยุ์และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์
(ก.ล.ติ.) และติลาดำหลั ก ทิรั พื่ ยุ์ แ ห� ง ป้ระเทิศไทิยุ (ติ.ล.ทิ.)
โดำยุมุุ่�งเน้นการสร้างคุณค� าให้กับกลุ�มุ่ผู้มุ่ีส�วนไดำ้ เสียุทิุกกลุ�มุ่
โดำยุคำ า นึ ง ถึ ง การป้ฏิ บั ติิ ใ ห้ ค รอบคลุ มุ่ ทิั้ ง 3 มุ่ิ ติิ ห ลั ก ค่ อ
�
มุ่ิติิเศรษัฐกิจ มุ่ิติิสังคมุ่ และมุ่ิติิสิงแวดำล้
อมุ่อยุ�างยุั�งยุ่น

At present, there are four sub-committees, which are
1) the Audit Committee, 2) the Nomination and
Remuneration Committee, 3) the Corporate Governance
and Sustainable Development Committee, and
4) the Risk Management Committee. These four
sub-committees analyze and review issues from
specific areas, offer opinions and make suggestions to
the Board of Directors. They also issue written committee
charters and improve the operations so as to be compliant
with the international standards and the guidelines
from the Securities and Exchange Commission (SEC) and
the Stock Exchange of Thailand (SET). The sub-committees
prioritize adding values to every Stakeholder group in
three main dimensions: Economic, Society, and the
Environment.

Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ
Skill Matrix of the Board of Directors
บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ทิ บทิวนและป้รั บ ป้รุ ง Skill Matrix ให้ มุ่ี ค วามุ่
หลากหลายุทิั้ งในดำ้ า นความุ่เชี� ยุวชาญ ป้ระสบการณ์ และ
ความุ่สามุ่ารถทิี� เป้็ นป้ระโยุชน์ ติ� อ บริ ษัั ทิฯ รวมุ่ทิั้ งการ
คำานึงถึงความุ่หลากหลายุในเร่�อง เพื่ศ อายุุ และเช่้อชาติิ เพื่่�อ
ให้ มุ่�ั นใจว� า กรรมุ่การบริ ษัั ทิ ฯ ทิี� ไดำ้ รั บ การคั ดำ เล่ อ ก มุ่ี ค วามุ่
เหมุ่าะสมุ่และมุ่ี คุ ณ สมุ่บั ติิ ทิ�ี สอดำคล้ อ งกั บ การดำำ า เนิ น ธ์ุ ร กิ จ
ของบริษััทิฯ โดำยุในป้ี 2562 กรรมุ่การบริษััทิฯ จำานวน 3 ทิ�าน
ไดำ้เข้าร�วมุ่อบรมุ่กับ IOD เพื่่�อพื่ัฒนาความุ่รูแ
้ ละทิักษัะทิี�จำาเป้็ น
ติ�อบริษััทิฯ อาทิิ หลักสูติร Board Matters and Trends (BMT)
หลักสูติร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) และหลักสูติร Director Certification Program (DCP)

GGC has reviewed and improved the Skill Matrix to be more
diversified in terms of expertise, experience, and abilities
that can benefit the company. In addition, GGC also
considers the diversity of the Board of Directors, including
gender, age, and nationality, in order to ensure that the
nominated members of the Board of Directors have the
right qualifications suitable to the business operations. In
2019, three members of the Board of Directors participated
in training with IOD to improve their knowledge and skills,
which are vital to GGC, such as the Board Matters and Trends
(BMT), Board Nomination and Compensation Program
(BNCP), and the Director Certification Program (DCP).

Industry Skill
วิศวกรรม
Engineering

6
คน

54.54%

พลังงาน
Energy

5
คน

45.45%

ปโตรเล่ยม / ปโตรเคัม่
Petroleum /
Petrochemical Product

4
คน

36.36%

เกษตร /
ที่รัพยากรธรรมชาติ
Agriculture /
Natural Resources

5
คน

45.45%

เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศ
/ การขาว
Information
Technology

1
คน

9.09%
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Technical Skill
เศรษฐศาสำตร
Economics

4
คน

36.36%

การตรวจัสำอบุภายใน
Internal Audit

4
คน

36.36%

ธุรกิจัระหวางประเที่ศ
International Business

4
คน

36.36%
การขาว
Journalism

1
คน

9.09%

การเงิน / การธนาคัาร
Finance / Banking

3
คน

27.27%

บุริหารจััด็การองคักร
Corporate
Management

11
คน

100%

การบุริหารจััด็การ
คัวามเสำ่�ยง
Risk Management

5
คน

45.45%

การเมือง / การปกคัรอง
Politics

4
คน

36.36%

การคัลัง
Fiscal

1
คน

9.09%

บุัญช่ / การสำอบุบุัญช่
Accounting

1
คน

บุริหารที่รัพยากรบุุคัคัล
Human Resource
Management

1
คน

9.09%

การตลาด็
Marketing

3
คน

การวางแผนกลยุที่ธ
Strategic Planning

9
คน

81.81%

การกำากับุด็ูแลกิจัการ
Governance

6
คน

54.54%

9.09%

27.27%
กฎหมาย
Law

3
คน

27.27%

คัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม
Corporate Social
Responsibility

6
คน

54.54%
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ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
Tenure
เฉลี่ย
Average

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Composition

3

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
Non-executive Director

ป / years

กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการที่เปนผู้บริหาร
Executive Director

10
7
1

11 ท่าน / persons

จํานวนกรรมการบริษัทฯ
Amout of Directions in Company

6 ท่าน / persons
อายุ 60-70 ป
60-70 Years old

ร้อยละ

9.09

ร้อยละ

54.54

1 ท่าน / person

อายุต่ํากว่า 50 ป
less than 50 Years old

ร้อยละ

36.36

4 ท่าน / persons
อายุ 50-59 ป
50-59 Years old
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จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
Business Code of Conduct and Transparency
บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ เ สริ มุ่ สร้ า งวั ฒ นธ์รรมุ่องค์ ก รในการดำำ า เนิ น งาน
ดำ้ วยุความุ่โป้ร� งใสให้ แก� พื่นั กงานทิุ กระดำั บ ผ� านช� องทิางการ
ส่�อสารและกิจกรรมุ่ทิี�หลากหลายุ เช�น การส่�อสารความุ่รู้ดำ้าน
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี การจัดำกิจกรรมุ่ Knowledge Sharing
และกิ จ กรรมุ่ CG & Compliance Roadshow ทิี� บริ ษัั ทิ ฯ
จั ดำ ขึ้ นเป้็ นป้ี แรก เพื่่� อส่� อสารให้ พื่ นั ก งานเข้ า ใจถึ ง นโยุบายุ
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี ติลอดำจนติระหนักถึงการป้ฏิบัติิงาน
ติามุ่หลั ก จรรยุาบรรณธ์ุ ร กิ จ รวมุ่ทิั้ งเป้ิ ดำโอกาสให้ พื่ นั ก งาน
ไดำ้ ส อบถามุ่ข้ อ สงสั ยุ หร่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะผ� า นหน� ว ยุงาน
เลขานุ ก ารบริ ษัั ทิ และกำ า กั บ ดำู แ ลกิ จ การ หร่ อ ทิางอี เ มุ่ล
Corporategovernance@ggcplc.com หร่อ GGCCGNews@
ggcplc.com

GGC nurtures transparency as part of the organizational
culture into every employee level. GGC employed various
communication channels and activities into creating
organizational culture, such as communicatio on Good
Corporate Governance, knowledge sharing activity and
the CG & Compliance Roadshow. The later one was hosted
for the first time. These initiatives aimed to actively
inform employees about Good Corporate Governance
policy and build awareness about compliance with
the Business Code of Conduct. Moreover, employees
can make inquiries and suggestions to the Corporate
Secretary and Governance and via emails:
Corporategovernance@ggcplc.com or GGCCGNews@
ggcplc.com.

นอกจากการดำำ า เนิ น งานทิี� กล� า วมุ่าข้ า งติ้ น แล้ ว บริ ษัั ทิ ฯ
ไดำ้จัดำทิำาคู�มุ่่อจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ (Business Code of Conduct
Handbook) เพื่่�อส่�อสารแนวทิางการป้ฏิบัติิทิี�ดำีของบริษััทิฯ
ให้ กั บ คู� ค้ า และลู ก ค้ า ไดำ้ รั บ ทิราบ เจตินารมุ่ณ์ ก ารดำำ า เนิ น
ธ์ุ รกิ จอยุ�างมุ่ีจรรยุาบรรณ รวมุ่ทิั้งส�งเสริมุ่ให้เกิ ดำการดำำ าเนิน
้ ษััทิฯ ยุังไดำ้เชิญชวนให้
ธ์ุรกิจในทิิศทิางเดำียุวกัน นอกจากนีบริ
คูค
� า้ เข้าร�วมุ่เป้็ นสมุ่าชิกของโครงการแนวร�วมุ่ป้ฏิบัติิของภัาค
เอกชนไทิยุในการติ�อติ้านการทิุจริติ (CAC)

Apart from the aforementioned initiatives, GGC also
published the Business Code of Conduct Handbook to
inform its suppliers and clients of its best practices, and
encouraged similar business conducts. Additionally,
GGC invited its suppliers to join Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) as a member.
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การเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
Joining the International Anti-Corruption Day (Thailand)
บริ ษัั ทิฯ ไดำ้ เข้ าร� วมุ่กิ จ กรรมุ่กั บ บริ ษัั ทิในกลุ� มุ่ ป้ติทิ. ในงาน
วั น ติ� อ ติ้ า นคอร์ รั ป้ ชั น สากล (ป้ระเทิศไทิยุ) ภัายุใติ้ แ นวคิ ดำ
“รวมุ่พื่ลั ง .....อาสาสู้ โ กง” เมุ่่� อวั น ทิี� 6 กั น ยุายุน 2562
ณ ศู น ยุ์ นิ ทิ รรศการและการป้ระชุ มุ่ ไบเทิค บางนา ดำ้ ว ยุ
ความุ่ร�วมุ่มุ่่อของสำานักงานคณะกรรมุ่การป้้ องกันและป้ราบ
ป้รามุ่การทิุจริติแห�งชาติิ (ป้.ป้.ช.) สำานักงานคณะกรรมุ่การป้้ องกัน
และป้ราบป้รามุ่การทิุจริติภัาครัฐ (ป้.ป้.ทิ.) และภัาคีเคร่อข�ายุ
เพื่่� อรณรงค์ ส� ง เสริ มุ่ คุ ณ ธ์รรมุ่ให้ แ ก� ภั าครั ฐ และภัาคเอกชน
ร�วมุ่ใจติ�อติ้านคอร์รัป้ชัน

On September 6, 2019, GGC joined the International
Anti-Corruption Day, which was held under the theme
“Anti-Corruption United” with companies under the PTT
Public Company Limited. The event was held at the Bangkok
International Trade & Exhibition Centre by the joint
efforts of the National Anti-Corruption Commission (NACC),
the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
(PACC), and alliance networks. The event aimed to promote
morality in the public and private sectors, and to encourage
both sectors to unite in their fight against corruption.
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นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบต
ั ง
ิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้อง
Compliance Policy
คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ ไดำ้อนุมุ่ติ
ั ินโยุบายุการกำากับดำูแลการ
ป้ฏิบติ
ั ิง านให้ เ ป้็ นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบี ยุ บทิี� เกี� ยุวข้ อ ง
(Compliance Policy) เพื่่�อสนับสนุนนโยุบายุการกำากับดำูแล
กิ จ การทิี� ดำี ข องบริ ษัั ทิ ฯ ให้ มุ่ี ป้ ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่ สอดำคล้ อ งติามุ่
แนวทิางการดำำ า เนิ น งานของกลุ� มุ่ GC โดำยุสาระสำ า คั ญ ของ
นโยุบายุดำั ง กล� า ว กำ า หนดำให้ ผู้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งานทิุ ก คน
มุ่ีบทิบาทิหน้าทิี� ดำังนี้
1. การยุึดำมุ่ั�นและป้ฏิบัติิติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ ทิี�เกี�ยุวข้อง
2. การติระหนักกฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ ทิี�เกี�ยุวข้องกับหน้าทิี�
การป้ฏิบัติิงานของติน
3. การเคารพื่และป้ฏิ บัติิติามุ่กฎหมุ่ายุทิั้ งในและนอกป้ระเทิศ
4. สร้างความุ่ติระหนักรูโ้ ดำยุการส่�อสาร ส�งเสริมุ่ และ สนับสนุน
ให้ เ กิ ดำ ความุ่รู้ ค วามุ่เข้ า ใจ และสร้ า งวั ฒ นธ์รรมุ่ในเร่� อง
ความุ่ซ่�อสัติยุ์สจ
ุ ริติ และป้ฏิบติ
ั ติ
ิ ามุ่เกณฑ์์ติา� ง ๆ ของบริษัทิ
ั ฯ

The Board of Directors approved the Compliance policy to
increase the efficiency of its Good Corporate Governance
policy and to ensure that it is in line with the practice
of GC Group. The main aspect of the policy directs
all executives and employees to act in the following
responsibilities:

นอกจากนี้ บริษััทิฯ ไดำ้ กำาหนดำให้คณะกรรมุ่การบริหารความุ่
เสี�ยุงองค์กร (ระดำับจัดำการ) เป้็ นผูก
้ ำากับดำูแลการป้ฏิบัติิงาน
้
พื่ร้อมุ่ทิังเสนอแนวทิางป้รั
บป้รุงกระบวนการดำำาเนินงานให้มุ่ี
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สอดำคล้องกับการดำำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทิฯ รวมุ่
ทิั้ งติอบสนองติ� อการเป้ลี�ยุนแป้ลงของธ์ุรกิจทิี� อาจเกิดำขึ้นใน
อนาคติ พื่ร้อมุ่ทิั้งจัดำทิำาระบบงาน Corporate Compliance
Program เพื่่� อเผยุแพื่ร� ส่� อสารและจัดำอบรมุ่ ติรวจสอบและ
ป้ระเมุ่ินผลการป้ฏิบัติิงานติามุ่นโยุบายุดำังกล�าวกับหน�วยุงาน
ทิี�เกี�ยุวข้องอยุ�างทิั�วถึง

Furthermore, GGC has appointed the Organizational Risk
Committee (executive level) with the tasks of monitoring
and propose auditing of the operations to ensure the
level of efficiency is in line with the company’s business
operations and respond to possible future disruptions.
GGC also set up the Corporate Compliance program with
relevant work units to disseminate the results of the
policy execution, while also providing relevant training
and reviewing the execution.

1. Strictly follow relevant laws, rules, and regulations
2. Be well-informed of laws, rules and regulations relevant
to their roles
3. Respect and comply with local and international laws
4. Build awareness and strengthen the organizational
culture by communicating and promoting the right
understanding of integrity and compliance

การเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งในและ
นอกประเทศ

การยึดมั่นและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
Strictly follow relevant laws,
rules, and regulations

การตระหนักถึงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
การปฏิบัติงานของตน
Be well-informed of laws,
rules and regulations relevant
to their roles

สร้างความตระหนักรู้โดยการ
สื่อสาร ส่งเสริม และ สนับสนุน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สร้างวัฒนธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

Build awareness and
strengthen the organizational
culture by communicating
and promoting the right
Respect and comply with understanding of integrity
local and international and compliance
laws
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CG and Compliance Roadshow
ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ จั ดำ กิ จ กรรมุ่ CG and Compliance
้
Roadshow ขึนเป้็
นป้ี แรก เพื่่�อให้ความุ่รูแ
้ ละความุ่เข้าใจดำ้านการ
�
้
กำากับดำูแลกิจการทิีดำี รวมุ่ทิังการสร้างความุ่ติระหนักให้พื่นักงาน
สามุ่ารถป้ฏิบัติิติามุ่จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ พื่ร้อมุ่ทิั้งส�งเสริมุ่การ
� และเก�งควบคูก
� มุ่ก
เป้็ นบุคลากรทิีดำี
� น
ั ไป้ โดำยุหัวข้อทิีไดำ้
ี ารส่�อสาร
ในกิจกรรมุ่ดำังกล�าว ป้ระกอบดำ้วยุ 5 หัวข้อหลัก ค่อ
1) การป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุกำากับดำูแลการป้ฏิบัติิงานให้เป้็ นไป้
ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎระเบียุบ
2) แนวป้ฏิบัติิในการรับ ให้ของขวัญและผลป้ระโยุชน์อ� ่นใดำ
3) การเป้ิ ดำเผยุ/การรายุงานความุ่ขัดำแยุ้งทิางผลป้ระโยุชน์
4) การรักษัาข้อมุู่ลอันเป้็ นความุ่ลับ
5) การติ�อติ้านทิุจริติ คอร์รัป้ชัน
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งานทิุ ก ระดำั บ จะติ้ อ งเข้าร�วมุ่
ติอบแบบป้ระเมุ่ิ น ความุ่เข้ า ใจดำ้ า นการกำ า กั บ ดำู แ ลกิ จ การ
ทิี�ดำี และการกำากับดำูแลการป้ฏิบัติิงานให้เป้็ นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ
กฎระเบียุบ (Governance and Compliance Test) โดำยุบริษััทิฯ
ไดำ้วิเคราะห์ผลการป้ระเมุ่ิน สรุป้ดำังนี้

In 2019, GGC organized its first CG and Compliance
Roadshow. The Roadshow aimed to inform participants
about Good Corporate Governance and increase
awareness to promote employees to comply with the
Business Code of Conductt, together with encourage
employees to be both smart and moral. Five topics that
were communicated during the roadshow, included
1) Compliance Policy
2) Gift Giving-and-receiving Practice and Other Interests
3) Disclosing and Reporting Conflicts of Interests
4) Protecting Confidential Information
5) Anti-corruption.

Furthermore, every executive and employee were
required to take the Governance and Compliance Test.
GGC analyzed the evaluation results as follows:

จรรยาบรรณธุรกิจ ที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในป 2562
Material Business Code of Conduct Issues for 2019

การปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ
Compliance Policy

แนวปฏิบัติในการรับ/
ให้ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด
Gift Giving-and-receiving Practice
and Other Interests

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
Protecting Conﬁdential Information

การเปดเผย/ การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
Disclosing and Reporting
Conflicts of Interests

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
Anti - Corruption

ผลประเมินความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.86
The Average Result of Employee Understanding of the Business Code of Conduct is 84.86 percent

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

จากผลป้ระเมุ่ิ น ข้ า งติ้ น พื่บว� า พื่นั ก งานมุ่ี ค วามุ่เข้ า ใจใน
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจของบริษััทิฯ ในเกณฑ์์ ทิี�ดำี โดำยุในป้ี 2563
บริษััทิฯ มุ่ีแผนงานทิี�จะส�งเสริมุ่ และสร้างความุ่ติระหนักถึ ง
�
�
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจให้กบ
ั พื่นักงานอยุ�างติ�อเน่�อง และเพื่ิมุ่ความุ่ถี
ในการส่�อสารให้มุ่ากขึ้น ติลอดำจนเป้ิ ดำช�องทิางให้พื่นักงานไดำ้
ร�วมุ่แสดำงความุ่คิดำเห็น หร่อข้อแนะนำาติ�อบริษััทิฯ เพื่่�อนำามุ่า
พื่ัฒนาการกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีให้มุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่มุ่ากขึ้น

The above evaluation showed that employees have
a good understanding of the company’s Business Code of
Conduct. In 2020, GGC plans to continue its promotion and
communications of the Business Code of Conduct to wider
group of employee, in order to increase the employees’
awareness. The plan will also create more channels
that the employees can use to provide opinions and
suggestions. Their inputs will be used for improving the
efficiency of the Good Corporate Governance practice.

ทิั้ งนี้ จากผลสำ า รวจพื่บว� า พื่นั ก งาน ร้ อ ยุละ 35 รั บ ทิราบ
ค ว า มุ่ ถี� ใ น ก า ร ส่� อ ส า ร จ ร ร ยุ า บ ร ร ณ ธ์ุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษัั ทิ ฯ
จากหั ว หน้ า งานในระดำั บ “ป้านกลาง” หร่ อ คิ ดำ เป้็ นจำ า นวน
5-6 ครั้ ง/คน/ป้ี และร้ อ ยุละ 22 รั บ ทิราบในระดำั บ “มุ่าก”
หร่อคิดำเป้็ นจำานวน 7- 9 ครั้ง/คน/ป้ี ติามุ่ลำาดำับ อีกทิั้งบริษััทิฯ
ไดำ้สำารวจความุ่เช่�อมุ่ั�นของพื่นักงานติ�อช�องทิางการแจ้งเร่�อง
ร้องเรียุน โดำยุผลสำารวจพื่บว�า พื่นักงานส�วนใหญ�มุ่ีความุ่มุ่ั�นใจ
ในการแจ้งเร่�องร้องเรียุน (Whistleblower) ติ�อผู้บังคับบัญชา
ในระดำับทิี�ใกล้เคียุงกับการรายุงานผ�านระบบการรับเร่�องร้อง
เรียุนของบริษััทิฯ

Moreover, the survey also revealed that 35 percent of
employees received communication from their supervisors
about the company’s Business Code of Conduct at “fairly
often” level or 5-6 times/person/year, while 22 percent of
employees received communication at “very often” level
or 7-9 times/person/year. Additionally, GGC surveyed the
employees’ level of trust toward whistleblower system,
and the result illustrated that majority of employees trust
their supervisors and will file a complaint via supervisor.
The level of trust in their supervisors is as high as with
the company’s whistleblowing channel.
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
Employee Feedback and Suggestions
บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้รบ
ั ข้อติิชมุ่ ข้อคิดำเห็นและข้อเสนอแนะจากพื่นักงาน
จากการจั ดำ ทิำ า แบบป้ระเมุ่ิ น ข้ า งติ้ น เพื่่� อนำ า มุ่าพื่ั ฒ นาและ
ป้รับป้รุ งกิจกรรรมุ่และแนวทิางการส่�อสารให้มุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
มุ่ากขึ้น ดำังนี้:
• ผู้ทิดำสอบไดำ้ป้ระเมุ่ินความุ่รู้ของตินเองในดำ้านธ์รรมุ่าภัิบาล
ของบริษััทิ ฯ และเกิดำ ความุ่มุ่ั�นใจในระบบการบริห ารงาน
้
มุ่ากขึน
• มุ่ี ค วามุ่มุ่ั� นใจว� า บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ติ ระหนั ก ถึ ง จรรยุาบรรณใน
การดำำ า เนิ น ธ์ุ ร กิ จ มุ่ากยุิ� งขึ้ น โดำยุเฉพื่าะการติ� อ ติ้ า นทิุ จ ริ ติ
คอร์รัป้ชัน
• ควรเพื่ิ�มุ่ความุ่ถี� ในการส่�อสาร เพื่่�อสร้างความุ่มุ่ั�นใจให้กับ
พื่นักงานติ�อกระบวนการรับเร่�องร้องเรียุนของบริษััทิฯและ
จรรยุาบรรณในหัวข้ออ่�น ๆ ทิี�เกี�ยุวข้อง
• ควรพื่ัฒ นาระบบการรับ เร่�องร้อ งเรียุ น (Whistleblower)
้ โดำยุเฉพื่าะการป้กป้้ องและการ
ให้มุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่มุ่ากขึน
คุมุ่
้ ครองผู้ร้องเรียุน
นอกจากนี้ คณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ ไดำ้อนุมุ่ติ
ั ก
ิ ารป้รับป้รุงนโยุบายุ
�
การรับเร่องร้องเรียุน (Whistleblower Policy) ให้มุ่ีความุ่ชัดำเจน
มุ่ากยุิ� งขึ้ น ครอบคลุ มุ่ ป้ระเดำ็ น ทิี� ผู้ มุ่ี ส� ว นไดำ้ เ สี ยุ ทิุ ก กลุ� มุ่ ให้
ความุ่สำาคัญ และสอดำคล้องกับนโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการ
� ของบริษััทิฯ เพื่่�อสนับสนุนให้การดำำาเนินธ์ุรกิจเป้็ นไป้อยุ�างมุ่ี
ทิีดำี
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ มุ่ีความุ่โป้ร�งใส และยุุติิธ์รรมุ่ รวมุ่ทิั้งการให้ความุ่
สำาคัญติ�อการป้กป้้ อง และคุ้มุ่ครองผู้ร้องเรียุน ทิั้ งนี้ บริษััทิฯ
กำ าหนดำช�องทิางการรับเร่�องร้องเรียุน หร่อแจ้ งเบาะแสติามุ่
ช�องทิางทิี�บริษััทิฯ ไดำ้เป้ิ ดำไว้ ดำังนี้

From the surveys mentioned aboved, GGC received the
following constructive feedback and suggestions from
the employees. Their inputs will be used to improve the
efficiency of activities and communications:
• Participants got to evaluate their knowledge about
the company’s Good Governance and became more
confident in the management process.
• Participants became more confident that GGC is aware
of the Business Code of Conduct, especially in the area
of anti-corruption.

• Communication should be done more frequently to
increase employee trust in the whistleblowing system
and regarding the Business Code of Conduct and
others related issues.
• The whistleblower process should be more efficient
especially in protection of complainant.

Furthermore, the Board of Directors approved the
amendments of the Whistleblower policy, which aimed to
create more clarity and include all areas of stakeholder
concerns. The improved policy will comply with the
company’s Good Corporate Governance policy and promote
efficient, transparent, and fair business operations.
Also, the adjusted policy will prioritize complainant
protection. GGC has provided the following channels for
complaint-filling and providing leads.

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT
� ” และ
• เว็บไซติ์ของบริษัทิ
ั ฯ ในหัวข้อ “การกำากับดำูแลกิจการทิีดำี
� องเรียุน”
“นโยุบายุการรับเร่องร้
https://www.ggcplc.com/th/cg/whistleblower
• อีเมุ่ลถึง GGCVoice@ggcplc.com
• ไป้รษัณียุ์ถึงเลขานุการบริษััทิ หร่อผูจ
้ ัดำการฝ� ายุหน�วยุงาน
�
ติรวจสอบภัายุใน เลขทิี 555/1 ศูนยุ์เอนเนอร์ยุ�คอมุ่เพื่ล็
ี
กซ์
้
อาคารเอ ชัน 4 ถนนวิภัาวดำีรังสิติ แขวงจติุจักร เขติจติุจักร
กรุงเทิพื่ฯ 10900

• GGC’s website under the tab “Good Corporate
Governance” and “Whistleblowing Policy” https://
www.ggcplc.com/en/cg/whistleblower
• Email to GGCVoice@ggcplc.com
• Send to company Secretary or Internal Investigation
Department Manager 555/1 Energy Complex Center,
Building A, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Khwang
Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900

บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ กำ า หนดำกระบวนการรั บ เร่� องร้ อ งเรี ยุ นออกเป้็ น
4 ขั้นติอน ดำังนี้

There are four steps in the whistleblower process:

1

2

3

พบเห็นการกระทําที่
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือการประพฤติ
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ร้องเรียนผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้

บริษัทฯ ลงทะเบียนรับ
เรื่องร้องเรียนและแจ้ง
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

Witnessing unethical
business behaviors or
illegal misconduct

Filing a complaint
through designated
receiving channels

เพื่่�อให้การบริหารจัดำการการรับเร่�องร้องเรียุนเป้็ นไป้อยุ�างมุ่ี
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ บริษััทิฯ ไดำ้จำาแนกป้ระเภัทิและขอบข�ายุของ
เร่�องร้องเรียุน ดำังนี้

GGC registers and submits
the complaint to authorities
in charge of processing

4

คุ้มครอง และปกปดข้อมูล
ของผู้ร้องเรียน และแจ้งผล
การพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน
Complainant’s privacy is
protected and their identity
concealed. The results of
the complaint are notiﬁed
to the complainant.

For the efficiency of complaint management system,
GGC has categorized whistleblowing cases into the
following scopes:
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เรื่องร้องเรียนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
Complaints Related to Good Corporate
Governance and Business Ethic
เรื่องการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน
Misconduct and Corruption
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูล
อันเปนความลับ
Conflict of Interest and Conﬁdentiality
เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เปนเกณฑ์บังคับ
หรือการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Compliance to Legal Regulations and Related Laws

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
Complaints Related to Stakeholders
เรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับการทํางาน หรือระเบียบของบริษัทฯ
Work Regulations or Company Regulations
เรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
Quality, Safety, Occupational Health and Environmental
เรื่องเกี่ยวกับนักลงทุน
Investors
เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการสนับสนุนลูกค้า
และการทําธุรกรรม
Product, Service, Customer Support, or Transactions
เรื่องเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หรือภาพลักษณ์องค์กร
Public Relations or Company Reputation
เรื่องเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิทธิมนุษยชน หรือแรงงานสัมพันธ์
Society, Community, Human Rights, or Labor Relations

นอกจากช�องทิางการร้องเรียุนทิี�หลากหลายุแล้ว บริษัทิ
ั ฯ ยุังจัดำ
ให้มุ่ก
ี ลไกในการติิดำติามุ่ความุ่ค่บหน้า และแจ้งผลการพื่ิจารณา
เร่�องร้องเรียุนติ�อผูร้ อ
้ งเรียุนอยุ�างเป้็นระบบ โดำยุข้อมุู่ลส�วนบุคคล
ของผู้ ร้ อ งเรี ยุ น หร่ อ พื่ยุานบุ ค คลทิี� เ กี� ยุ วข้ อ งจะถู ก เก็ บ เป้็ น
ความุ่ลับในระดำับชัน
� ความุ่ลับมุ่าก (Strictly Confidential) ติามุ่
ข้อกำาหนดำของบริษััทิฯ ว� า ดำ้ ว ยุการกำา หนดำชั�น ความุ่ลั บ และ
การรักษัาความุ่ป้ลอดำภััยุเกี�ยุวกับเอกสาร และรายุงานความุ่
ค่บหน้าในการจั ดำการเร่�องร้องเรียุนติ� อคณะกรรมุ่การกำากั บ
ดำูแลกิจการและการพื่ัฒนาอยุ�างยุั�งยุ่นเป้็นรายุไติรมุ่าส

Not only did GGC provides a variety of whistleblowing
channels, it also established a systematic process in
monitoring and notifying the complaint results to the
whistleblower. Personal information of the complainant
and witnesses will be kept as Strictly Confidential
information under GGC’s guidelines on confidentiality
categorization and documentation safety. GGC will also
report the progress to the Corporate Governance &
Sustainable Development committee on quarterly basis.

โดำยุในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไมุ่�ไดำ้รบ
ั แจ้งการร้องเรียุน ทิั�งนี�สาำ หรับ
เร่�องร้องเรียุนในป้ี 2561 นั�น บริษััทิฯ ไดำ้ป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุ
การรับเร่�องร้องเรียุน (Whistleblower Policy) และดำำาเนินการ
กับผูก
้ ระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินยุ
ั ของ
บริษััทิฯ เป้็นทิี�เรียุบร้อยุแล้ว

In 2019, no complaint was found. Regarding
complaints in 2018, the company has complied with
the Whistleblower Policy and proceed with the offender
according to the disciplinary process of the company
completely.

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์
วัตถุดิบคงคลังขาดหาย
Update on Inventory shortfall incident
ติามุ่ทิีบ
� ริษัทิ
ั โกลบอลกรีนเคมุ่ิคอล จำากัดำ (มุ่หาชน) (“บริษัทิ
ั ฯ”)
ไดำ้ เป้ิดำเผยุข้อมุู่ลเกี�ยุวกับป้ัญหาวั ติถุดำิบคงคลังขาดำหายุของ
บริษัทิ
ั ฯ ในรายุงานป้ระจำาป้ี 2561 โดำยุไดำ้พื่บว�าป้ริมุ่าณวัติถุดำบ
ิ
คงคลังทิี�มุ่ีอยุู�จริงมุ่ีจาำ นวนแติกติ�างอยุ�างมุ่ีนัยุสำาคัญกับข้อมุู่ล
ทิี�ป้รากฏในระบบของบริษััทิฯ ซึ�งเป้็นผลมุ่าจากการกระทิำา
อั น มุ่ิ ช อบโดำยุการสมุ่รู้ ร� ว มุ่คิ ดำ กั น ระหว� า งคู� ค้ า บางรายุกั บ
พื่นักงานในหน�วยุงานทิีเ� กียุ
� วข้อง โดำยุบริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ชแ
�ี จงความุ่ค่บหน้า
การดำำาเนินการดำ้านติ�างๆ ให้ทิราบเป้็นระยุะนัน
� และในป้ี 2562
บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ดำาำ เนินการในดำ้านติ�างๆ อยุ�างติ�อเน่�อง สรุป้ไดำ้ดำงั นี�

Global Green Chemicals Plc (GGC) has announced
a reduction in raw material inventory in its 2018 annual
report. The Company has recently found certain facts
the actual raw materials in the inventory were significantly
different from the data in the Company’s system, as a result
of misconduct among certain suppliers and some employees
in the relevant functions, the Company has from time to time
informed the shareholder and investors of updates on this
matter. The Company has dealt with the issue and taken
actions in 2019 to cope with this case summarized as follows:

1. ความคืบหน้าและแผนการดําเนินงานเกีย
่ วกับสถานการณ์
วัตถุดบ
ิ คงคลังของบริษัทฯ

1. Progress and Work Plan on Inventory Loss

1.1 บริษััทิฯ ไดำ้มุ่ีการเจรจากับคู�ค้าบางรายุและสามุ่ารถบรรลุ
ข้ อ ติกลง โดำยุเข้ า ทิำา สั ญ ญาป้ระนี ป้ ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่กั บ
คู�ค้าจำานวน 2 รายุ ซึ�งคู�ค้าดำังกล�าวไดำ้ยุอมุ่รับความุ่ผิดำติามุ่ทิี�
บริษััทิฯ แจ้งความุ่ร้องทิุกข์ และยุินยุอมุ่ส�งมุ่อบวัติถุดำิบค้างส�ง
จำานวนป้ระมุ่าณ 22,800 ติัน เพื่่�อเป้็นหลักป้ระกันการป้ฏิบัติิ
ติามุ่สั ญ ญาป้ระนี ป้ ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่ดำั ง กล� า ว คู� ค้ า รายุ
ดำั ง กล� า วไดำ้ จ ดำทิะเบี ยุ นจำา นองทิี� ดำิ น เน่� อทิี� ป้ ระมุ่าณ 44 ไร�
เป้็ น หลั ก ป้ระกั น การชำา ระหนี� และมุ่ี บุ ค คลทิี� น� า เช่� อ ถ่ อ เป้็ น
ผูค
้ าำ ป้ระกันดำ้วยุ และบริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ทิบทิวนการติัง� สำารองค�าใช้จา� ยุ
จากความุ่เสียุหายุจากเหติุการณ์วัติถุดำิบคงคลังขาดำหายุและ
ไดำ้มุ่ก
ี ารกลับรายุการสำารองดำังกล�าว จำานวนป้ระมุ่าณ 217 ล้านบาทิ
ติามุ่มุู่ลค�าจากการติีราคาของหลักป้ระกันทิี�ไดำ้รับติามุ่สัญญา
ป้ระนีป้ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่ข้างติ้น โดำยุมุู่ลค�าดำังกล�าวเป้็นการ
กลับรายุการทิีน
� อ
้ ยุกว�าราคาป้ระเมุ่ินทิีเ� ป้็นไป้ติามุ่สมุ่มุุ่ติฐ
ิ านของ
หลักการการขายุทิอดำติลาดำ โดำยุในป้ี 2562 คูค
� า้ ไดำ้มุ่ก
ี ารทิยุอยุ
ส�งมุ่อบวัติถุดำบ
ิ ค้างส�ง ค่นให้แก�บริษัทิ
ั ฯ ซึง� รับรูเ้ ป้็นรายุการพื่ิเศษั
จากการรั บ ค่ น วั ติ ถุ ดำิ บ จำา นวน 16 ล้ า นบาทิ จึ ง ทิำา ให้ มุู่ ล ค� า
ความุ่เสี ยุ หายุจากเหติุ ก ารณ์ วั ติ ถุ ดำิ บ คงคลั ง ขาดำหายุลดำลง
อีกทิัง� บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ดำาำ เนินการถอนแจ้งความุ่คดำีอาญากับคูค
� า้ รายุ
ดำังกล�าวแล้ว

1.1 GGC has entered into a settlement agreement with two
suppliers who admitted guilt. The two suppliers have agreed
to comply with the agreement’s terms and conditions and
deliver 22,800 tons of the remaining raw materials. In order
to enforce the terms of the settlement agreement, the
suppliers have mortgaged 44 rai of land and arranged for
credible person as personal guarantee. The Company has
revised the reverse for damages from the inventory shortfall,
the Company has reversed the reserve of approximately 217
million baht pursuant to an appraised value of the collateral
under the aforesaid settlement agreement, provided that
such reverse value is lower than the appraised price of the
land because it was made on conservative basis. However,
in 2019, the suppliers delivered the remaining portion of
raw materials worth 16 billion baht to GGC. Consequently,
the amount of damage from the inventory shortfall has
decreased accordingly while GGC has also withdrawn the
criminal case against the suppliers.
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1.2 ติามุ่ทิีบ
� ริษัทิ
ั ฯ ไดำ้แจ้งความุ่ร้องทิุกข์ดำาำ เนินคดำีอาญากับคูค
� า้
และพื่นักงานทิี�เกี�ยุวข้องติ�อพื่นักงานสอบสวน กองบังคับการ
ป้ราบป้รามุ่การกระทิำา ความุ่ผิ ดำ เกี� ยุ วกั บ อาชญากรรมุ่ทิาง
เศรษัฐกิ จ (บก.ป้อศ.) ในไติรมุ่าส 3 ป้ี 2561 แล้ ว นั� น
เน่�องจากคดำีน�ีมุ่ีความุ่ซับซ้อน และมุ่ีผู้ทิ�ีเกี�ยุวข้องจำานวนมุ่าก
จำาเป้็นติ้องใช้เวลาในการส่บสวนสอบสวน อยุ�างไรก็ติามุ่ ป้ัจจุบน
ั
พื่นักงานสอบสวนสามุ่ารถสรุป้สำานวนไดำ้ในบางคดำี และไดำ้เริมุ่
�
ทิยุอยุแจ้งข้อกล�าวหากับผูก
้ ระทิำาความุ่ผิดำบางรายุแล้ว

1.2 GGC filed a complaint with the Economic Crime
Suppression Division against the suppliers in the third
quarter of 2018. Due to the legal complexity and several
parties involved, the case was expected to take a great deal
of work and time. However, the inquiry official has been
conclude the investigation of some cases and has notified
certain worngdoers of the charges.

1.3 บริษััทิฯ ถูกฟั้องร้องคดำี แพื่�ง 2 คดำี ติามุ่ทิี� ไดำ้ เป้ิดำเผยุใน
หมุ่ายุเหติุป้ระกอบงบการเงินป้ี 2562 โดำยุ

1.3 Two civil cases have been filed against the Company
as disclosed in the note to the 2019 financial statements
as follows.
Case 1: a financial institution has filed a civil case against a
supplier, its directors, and the Company, as co-Defendants
on the allegations of breach of a facility agreement, sale of
promissory notes at a discount, assignment of monetary
entitlement, guarantee, and enforcement of mortgage,
with a total amount of claim of THB 59.44 million. After due
consideration of the facts and evidences, the legal advisor is
of the view that the Company is not liable as claimed. The
Company, therefore, appointed an attorney and submitted
a statement of defense in the case. After negotiation with
the Plaintiff, on 28 October 2019, the Plaintiff submitted
a petition to withdraw the case against the Company on
the ground that the Company did not receive any goods
according to the invoice claimed by the Plaintiff and the
Company has already made criminal complaints against the
concerned persons Therefore, the Court allowed the case to
be withdrawn and disposed of the case file.

คดี ที่ 1 : สถาบั น การเงิ น แห� ง หนึ� ง ไดำ้ ยุ� ่ นฟั้ อ งคดำี แ พื่� ง เพื่่� อ
เรียุกร้องให้บริษััทิคู�ค้า กรรมุ่การของบริษััทิคู�ค้า และบริษััทิฯ
เป้็ น จำา เลยุร� ว มุ่กั นในข้ อ หาผิ ดำ สั ญ ญาสนั บ สนุ น วงเงิ น
สินเช่�อ ขายุลดำติั๋วสัญญาใช้เงิน โอนสิทิธ์ิการรับเงิน คำาป้ระกัน
และบั ง คั บ จำา นอง โดำยุเรี ยุ กร้ อ งให้ บ ริ ษัั ทิ ฯ รั บ ผิ ดำ ติามุ่สิ ทิ ธ์ิ
เรียุกร้องเป้็นจำานวนเงินทิั�งสิ�น 59.44 ล้านบาทิ ซึ�งทิี�ป้รึกษัา
กฎหมุ่ายุของบริษััทิฯ ไดำ้พื่ิจารณาข้อเทิ็จจริงและหลักฐานทิี�
เกี�ยุวข้องแล้วเห็นว�า บริษััทิฯ ไมุ่�ผิดำติามุ่ข้อกล�าวหา บริษััทิฯ
จึ ง ไดำ้ แ ติ� ง ติั� ง ทินายุความุ่และยุ่� น คำา ให้ ก ารติ� อ สู้ ค ดำี โดำยุเมุ่่� อ
วันทิี� 28 ติุลาคมุ่ 2562 โจทิก์ไดำ้ยุ� ่นคำาร้องขอถอนฟั้องเฉพื่าะ
บริษััทิฯ อ้างเหติุว�าเน่�องจากบริษััทิฯ ไมุ่�ไดำ้รับมุ่อบสินค้าติามุ่
ใบแจ้งหนีทิ
� �โี จทิก์นาำ มุ่าฟั้อง และบริษััทิฯ ไดำ้แจ้งความุ่ร้องทิุกข์
ให้ดำาำ เนินคดำีกบ
ั ผูทิ
้ �เี กียุ
� วข้องแล้ว และศาลไดำ้มุ่ค
ี าำ สัง� อนุญาติให้
ถอนฟั้องเฉพื่าะบริษััทิฯ และให้จาำ หน�ายุคดำีออกจากสารบบ
ความุ่ของศาล

คดีที่ 2 : บริษััทิแห�งหนึ�ง ไดำ้ ยุ� ่นฟั้องคดำี แพื่�งเพื่่�อเรียุกร้องให้
บริษััทิคู�ค้ารายุหนึ�งและบริษััทิฯ เป้็นจำาเลยุร�วมุ่กันในข้อหาผิดำ
สั ญ ญาเงิ น กู้ ยุ่ มุ่ และโอนสิ ทิ ธ์ิ เ รี ยุ กร้ อ งโดำยุเรี ยุ กค� า เสี ยุ หายุ
ให้ ร� ว มุ่กั น ชดำใช้ เป้็ น จำา นวนเงิ น ทิั� ง สิ� น 324.65 ล้ า นบาทิ
ซึ�งทิี�ป้รึกษัากฎหมุ่ายุของบริษััทิฯ ไดำ้พื่ิจารณาข้อเทิ็จจริงและ
หลักฐานทิี�เกี�ยุวข้องแล้วเห็นว�า บริษััทิฯ ไมุ่�ผดำ
ิ ติามุ่ข้อกล�าวหา
บริ ษัั ทิ ฯ จึ ง ไดำ้ แ ติ� ง ติั� ง ทินายุความุ่และยุ่� น คำา ให้ ก ารติ� อ สู้ ค ดำี
โดำยุในป้ัจจุบันอยุู�ระหว�างการส่บพื่ยุาน บริษััทิฯ คาดำว�าศาล
ชัน
� ติ้นจะมุ่ีคาำ พื่ิพื่ากษัาในไติรมุ่าส 2 ป้ี 2563

Case 2: another company has filed a civil case against
a supplier and the Company as co-Defendants on the
allegation of breach of a loan agreement and assignment
agreement, with total damages claimed of THB 324.65
million. After due consideration of the facts and evidences,
the legal advisor is of the view that the Company is not liable
as claimed. The Company, therefore, appointed an attorney
and submitted a statement of defense in the case. The case
is currently in the stage of examination of the witnesses of
both the Plaintiff and the Defendants. The Company expects
that the court of first instance may give a judgement on
second quarter of 2019.

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ

2. Improvement of Business Operations

บริ ษัั ทิ ฯ ให้ ค วามุ่สำา คั ญ ในการจั ดำ ให้ มุ่ี ก ระบวนการควบคุ มุ่
ภัายุในทิีมุ่
� ป้
ี ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิง� ขึน
ั ฯ ไดำ้วา� จ้าง
� โดำยุในป้ี 2562 บริษัทิ
ผูเ้ ชียุ
� วชาญภัายุนอกดำำาเนินการทิบทิวน สอบทิาน และให้ความุ่เห็น
ในการป้รับป้รุงระบบควบคุมุ่ภัายุในของบริษััทิฯ เพื่ิมุ่
� เติิมุ่ โดำยุ
ครอบคลุ มุ่ กระบวนการสำา คั ญ ทิั� ว ทิั� ง องค์ ก ร นอกเหน่ อ จาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ดำ ซ่� อ วั ติ ถุ ดำิ บ ซึ� ง ดำำา เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ ไ ป้
ในป้ี 2561 โดำยุผู้เชี�ยุวชาญไดำ้ดำาำ เนินการสอบทิานแล้วเสร็จ
และให้ความุ่เห็นว� าบริษััทิฯ ไดำ้ ออกแบบการควบคุมุ่ภัายุใน
ของกระบวนการในจุดำทิีส
� าำ คัญติามุ่หลักการควบคุมุ่ภัายุในไว้แล้ว
และมุ่ีข้อเสนอแนะทิี�สามุ่ารถนำาไป้พื่ัฒนาและป้รับป้รุ งระบบ
การควบคุมุ่ภัายุในให้สอดำคล้องกับขัน
ั ิงานทิี�ถก
ู
� ติอนการป้ฏิบติ
ออกแบบมุ่าให้มุ่ีความุ่รัดำกุมุ่ยุิ�งขึ�น ซึ�งฝ่ายุบริหารไดำ้ กาำ หนดำ
แผนการพื่ัฒนาและป้รับป้รุงโดำยุมุ่ีผรู้ บ
ั ผิดำชอบและกรอบเวลา
ทิีช
� ดำ
ั เจนและสามุ่ารถดำำาเนินงานติามุ่แผนงานไดำ้

The Company has given high priority on the internal control
system. In this regard, in 2019, the Company engaged an
independent expert to conduct an assessment of internal
control system and give recommendations to enhance
internal control system of the entire organization, which
incorporate core business processes. The independent expert
gives their opinion that the significant controls have been
designed and there are additional recommendations for
improvement in some areas in order to be consistent with
operating procedure which has been efficiently designed.
The management has formulated the action plan, delegated
responsible persons, set a clear timeframe and is thereby able
to implement as the committed action plan.

นอกจากนี� บริษัทิ
ั ฯ ยุังไดำ้ป้รับป้รุงระบบการป้ระเมุ่ินคูค
� า้ (Supplier
credit rating) เพื่่� อ ให้ ก ารจั ดำ ซ่� อ วั ติ ถุ ดำิ บ มุ่ี ค วามุ่รั ดำ กุ มุ่ มุ่าก
ยุิ� ง ขึ� น ดำ้ ว ยุ รวมุ่ทิั� ง การป้รั บ ป้รุ ง ระบบการรั บ เร่� อ งร้ อ งเรี ยุ น
(Whistleblower) โดำยุเพื่ิมุ่
� ช�องทิางให้ครอบคลุมุ่ทิั�งภัายุในและ
ภัายุนอกองค์กรเพื่่�อให้ระบบดำังกล�าวมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิง� ขึน
� และ
ป้ระกาศนโยุบายุการรับเร่�องร้องเรียุน (Whistleblower Policy)
ให้ทิราบทิัว� ทิัง� องค์กร พื่ร้อมุ่ทิัง� จัดำให้มุ่มุ่
ี าติรการคุมุ่
้ ครองผูร้ อ
้ งเรียุน
และการป้ฏิบติ
ั ติ
ิ อ
� ผูถ
้ ก
ู ร้องเรียุนอยุ�างเป้็นธ์รรมุ่และโป้ร�งใส

Furthermore, GGC has reviewed and improved the credit
rating system of the suppliers to ensure a more effective
procurement of raw materials. A process for the whistleblower
and the related policy have become more effective with
additional complaint channels both inside and outside
the Company. The employees are developing a better
understanding of the protection measures for the
whistleblowers with fairness and transparency.

คณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ ผูบ
้ ริหาร ยุังให้ความุ่สำาคัญกับการส�งเสริมุ่
วัฒนธ์รรมุ่องค์กร จริยุธ์รรมุ่และจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ โดำยุส�งมุ่อบ
คูมุ่
� อ
่ การกำากับดำูแลกิจการและจรรยุาบรรณธ์ุรกิจให้กบ
ั พื่นักงาน
ทิุกระดำับ รวมุ่ทิั�งคูค
� า้ และลูกค้าของบริษัทิ
ั ฯ เพื่่�อเป้็นการยุ่นยุัน
ถึงเจตินารมุ่ณ์ดำา้ นความุ่โป้ร�งใสและเป้็นธ์รรมุ่ในการดำำาเนินธ์ุรกิจ
ของบริษัทิ
ั ฯ อยุ�างยุัง� ยุ่น

The Board of Directors and executives have also emphasized
on root a corporate culture, business ethics and code of
conduct across GGC by distributing the CG Code Handbooks
to the employees at all levels, including business partners
and customers to insist that the Company is working towards
being more transparent and sustainable in conducting
business operations.

บริษััทิฯ ยุังคงยุ่นยุันเจตินารมุ่ณ์ของคณะกรรมุ่การ ผู้บริหาร
และพื่นักงานทิุกคน ในการดำำาเนินธ์ุรกิจดำ้วยุความุ่ทิุมุ่
� เทิ และมุุ่ง� มุ่ัน
�
ทิี�จะเสริมุ่สร้างความุ่เข้มุ่แข็ง ยุึดำหลักความุ่โป้ร�งใส เพื่่�อสร้าง
ความุ่เช่�อมุ่ัน
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุทิุกกลุมุ่
� ว�าบริษัทิ
ั ฯ ยุังคงสามุ่ารถ
� ของผูมุ่
บรรลุติามุ่วิสยุ
ั ทิัศน์ในการเป้็นผูน
้ าำ ของโอลีโอเคมุ่ีในติลาดำโลก
พื่ร้อมุ่กับการส�งเสริมุ่ความุ่สามุ่ารถในการแข�งขันของธ์ุรกิจ
ป้ลายุนำาทิี� เกี� ยุ วข้ อ งกั บ การเกษัติรให้ กับ ป้ระเทิศ เพื่่�อ สร้ า ง
ความุ่ยุั� ง ยุ่ น ให้ กั บ ภัาคเกษัติรกรรมุ่และภัาคอุ ติ สาหกรรมุ่
ติ�อเน่�องของป้ระเทิศ

GGC still insists in the Directors, Executives, all employees
intentions for their solid dedicated for conducting business
in transparency to all stakeholders. GGC has still achieved
company’s vision to be a leading of world’s oleochemical
while supporting the competitiveness of downstream
agricultural business of Thailand. This would bring
sustainability to agricultural and industrial sectors.
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders

ผูถือหุน/นักลงทีุ่น/นักวิเคัราะห
Shareholder/Investor/Analyst

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

คัูคัา/ คัูคัาที่างธุรกิจั
Supplier/ Business Partner

พนักงาน
Employee

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

พัฒนา/ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกดานของการดําเนินธุรกิจ
Developed/ improved risk management to include all
aspects of the business operations for greater efﬁciency

บริษัทฯ สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานใหอยูในระดับที่บริษัทฯ รับได
GGC can appropriately manage the risks that are
potentially disruptive to the business operations

อบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและสราง
จิตสํานึกดานความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ถูกตองใหแก
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสามารถนําแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกรไปปฏิบัติไดจริง
Provided training to disseminate accurate knowledge
regarding risk management, risk awareness, and internal
control to all levels of executive and employee. This is to
ensure enterprise risk management is being executed
appropriately.

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยง
และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและ
แนวทางการดําเนินงาน
Executives and employees understand the principles of
risk management and aware of the importance of risk
management and operating procedures

การดำำาเนินธ์ุรกิจในป้ัจจุบันทิี�อยุู�ภัายุใติ้การเป้ลี�ยุนแป้ลงและ
ความุ่ไมุ่� แ น� น อนทิี� เ กิ ดำ ขึ� น จากป้ั จ จั ยุ ทิางเศรษัฐกิ จ สั ง คมุ่
และสิ� ง แวดำล้ อ มุ่ อาทิิ สภัาวะเศรษัฐกิ จ โลกทิี� ยุั ง ชะลอติั ว
อยุ�างติ�อเน่�อง สงครามุ่ทิางการค้า มุ่าติรการกีดำกันทิางการค้า
ความุ่ไมุ่� ส มุ่ดำุ ล ระหว� า งอุ ป้ สงค์ แ ละอุ ป้ ทิานของทิั� ง วั ติ ถุ ดำิ บ
และผลิติภััณฑ์์ในป้ระเทิศ ผลิติภััณฑ์์ทิดำแทิน การเป้ลี�ยุนแป้ลง
นโยุบายุและกฎหมุ่ายุของภัาครั ฐ การเป้ลี� ยุ นแป้ลงสภัาพื่
ภัูมุ่อ
ิ ากาศ และภััยุพื่ิบติ
ั ิทิางธ์รรมุ่ชาติิทิ�ีทิวีความุ่รุนแรงมุ่ากขึ�น
ทิี� ส� ง ผลติ� อ พื่่ ช ผลทิางการเกษัติร อาจนำา มุ่าซึ� ง ความุ่เสี� ยุ ง
ของบริษััทิฯ ทิั� งในระยุะสั� นและระยุะยุาวทิี� จะส�งผลกระทิบ
ติ�อการดำำาเนินธ์ุรกิจและการลงทิุน ดำังนั�น บริษััทิฯ จึงมุุ่ง� ดำำาเนิน
ธ์ุ ร กิ จ ดำ้ วยุการบริหารความุ่เสี�ยุงเชิงรุ กและเฝ้าระวั งติิ ดำติามุ่
ความุ่เสี�ยุงทิี� อ าจเกิ ดำ ขึ� น ในอนาคติไป้พื่ร้ อ มุ่กั บ การแสวงหา
โอกาสใหมุ่�ๆ ติลอดำจนสร้างวัฒนธ์รรมุ่การจัดำการความุ่เสี�ยุง
ให้กับพื่นักงานทิุกระดำับในองค์กร เพื่่�อให้บริษัทิ
ั ฯ สามุ่ารถดำำาเนิน
ธ์ุรกิจติามุ่เป้้าหมุ่ายุทิี�วางไว้ไดำ้อยุ�างติ�อเน่�องและยุั�งยุ่น

Currently GGC is operating under fast-changing and uncertain
environments, which received an inﬂuence from economic,
social and environmental factors, such as persistent global
economy slowdown, trade wars, trade barriers, the imbalance
of demand and supply of raw materials as well as domestic
products, alternative materials, policy and legislation changes,
climate change, and intensified natural disasters that has
direct impact on agricultural yield. Such risks can affect GGC
in the short-term and long-term, and potentially disrupting
business operations and investments. Therefore, GGC is
committed to using a proactive risk management approach
in conducting its business. It is dedicated to tracking and
monitoring possible future risks and seeking new
opportunities, as well as developing a risk culture for all
levels of employee. All of this is done to ensure that GGC can
continue its course to sustainably achieving business goals.

RISK MANAGEMENT
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การบริหารและการกำากับดูแลความเสี่ยง
Risk Management

บริ ษัั ทิ ฯ กำา หนดำให้ มุ่ี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารความุ่เสี� ยุ งอยุ� า ง
บูรณาการ ครอบคลุมุ่ 3 ระดำับ ไดำ้แก� 1) ระดำับคณะกรรมุ่การ
บริษััทิฯ (Board Level) โดำยุมุ่ีคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ (Board
of Directors) และคณะกรรมุ่การบริ ห ารความุ่เสี� ยุ ง (Risk
Management Committee: RMC) ทิำาหน้าทิี�กำากับดำูแลการ
ดำำาเนินงานของผู้บริหารระดำับสูง กำาหนดำทิิศทิางและติิดำติามุ่
การดำำาเนินงานดำ้านบริหารความุ่เสียุ
� ง 2) ระดำับผูบ
้ ริหารระดำับสูง
(Executive Level) โดำยุมุ่ี ค ณะกรรมุ่การบริ ห ารความุ่เสี� ยุ ง
ระดำับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee:
ERMC) ทิำาหน้าทิีก
� ำาหนดำแผน ขอบข�ายุ และกระบวนการบริหาร
ความุ่เสี� ยุ งรวมุ่ถึ ง ติิ ดำ ติามุ่และรายุงานผลการดำำา เนิ น งาน
ดำ้ า นการบริ ห ารความุ่เสี� ยุ งติ� อ คณะกรรมุ่การบริ ห ารความุ่
เสี�ยุง และคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ เป้็นป้ระจำาทิุกไติรมุ่าส และ
3) ระดำับหน�วยุงาน (Department Level) โดำยุมุ่ีผู้รับผิดำชอบ
งานบริหารความุ่เสี�ยุง/ ผู้ป้ระสานงานบริหารความุ่เสี�ยุง (Risk
Owner/ Risk Coordinator) ทิำาหน้าทิี�นำาแนวทิางการบริหาร
ความุ่เสี�ยุงไป้ป้ฏิบัติิ ระบุและป้ระเมุ่ินความุ่เสี�ยุง ติิดำติามุ่การ
ดำำา เนิ น งานดำ้ า นความุ่เสี� ยุ ง และจั ดำ ทิำา รายุงานเสนอติ� อ ฝ่ า ยุ
จั ดำ การเป้็ น ป้ระจำา ทิุ ก เดำ่ อ น ภัายุใติ้ ก ลยุุ ทิ ธ์์ อ งค์ ก รบริ ห าร
ความุ่เสี�ยุงองค์ กร (Corporate Strategy Enterprise Risk
Management)

GGC has established an integrated risk governance
structure, which covered three levels: 1) Board Level the Board of Directors and the Risk Management
Committee (RMC) supervise the executives’ operations,
set up directions, and monitor the risk management
performances 2) Executive Level - the Enterprise
Risk Management Committee (ERMC) is responsible
for establishing plans, scopes, and process of risk
management. I t a ls o t r a c k s a n d r e p o r t s r i s k
management progress to the RMC and the Board
of Directors on quarterly basis and 3) Department
Level - the Risk Owner/ Risk Coordinator is responsible
for executing the risk management approach,
identifying and assessing risks, monitoring risk
operations, and making monthly reports to the
management in accordance to the Corporate Strategy
Enterprise Risk Management.
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Structure

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors

ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Level

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Enterprise Risk Management Committee
กลยุทธ์องค์กร/ บริหารความเสี่ยงองค์กร

Corporate Strategy/ Enterprise Risk Management

ระดับผู้บริหารระดับสูง
Executive Level

ระดับหน่วยงาน
Department Level

ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง/
ผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง
Risk Owner/ Risk Coordinator

นอกจากโครงสร้างการบริหารความุ่เสียุ
� งทิี�ครอบคลุมุ่ทิุกระดำับ
แล้ว บริษััทิฯ ยุังมุ่ีแนวทิางการบริหารความุ่เสียุ
� งทิี�สอดำคล้องกับ
แนวทิางมุ่าติรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission) และ ISO 31000
(International Organization for Standardization) พื่ร้อมุ่ทิัง� มุ่ี
การเติรียุมุ่ความุ่พื่ร้อมุ่ของพื่นักงานผ�านการป้ลูกฝังวั ฒนธ์รรมุ่
ความุ่เสี� ยุ งองค์ ก ร รวมุ่ไป้ถึ ง การอบรมุ่ในหั ว ข้ อ ทิี�เกี�ยุวข้อง
ติ� า ง ๆ นอกจากนี� ยุั ง มุ่ี ก ารกำา หนดำแนวทิางร� ว มุ่กั น ในดำ้ า น
การบริหารความุ่เสี�ยุงองค์ กรกับบริษััทิในกลุ�มุ่ ไดำ้ แก� บริษััทิ
ไทิยุอีสเทิิรน
์ ทิ้อป้ซีดำส์ ออยุล์ จำากัดำ (TETSO) บริษััทิ จีจีซี เคทิิส
ไบโออินดำัสเติรียุล (GKBI) และบริษััทิ ไทิยุ อีทิอกซีเลทิ จำากัดำ
(TEX) เพื่่� อ บู ร ณาการระบบความุ่เสี� ยุ งให้ เ กิ ดำ ขึ�น ในบริ ษัั ทิ ฯ
และบริษััทิในเคร่อ เพื่่�อลดำผลกระทิบความุ่เสี�ยุงทิี�อาจเกิดำขึ�น

In addition to a risk management approach that is
inclusive of all work levels, GGC’s risk management
approach is also in line with the international standards,
such as the Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission (COSO) and the ISO 31000
(International Organization for Standardization). GGC
also prepares its employees by developing a risk culture
and providing training on a range of topics. Furthermore,
GGC has set up risk management guidelines in
collaboration with group companies, such as Thai
Eastern Top Seeds Oil Company Limited (TETSO), GGC KTIS
Bioindustrial Company (GKBI), and Thai Ethoxylate
Company Limited (TEX). The integration in the risk
management approach can mitigate the potential
disruptions to GGC and group companies as a result of
potential risks.
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การอบรมด้านการบริหารเสี่ยงในป 2562
Risk Management Training in 2019
บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ เ น้ น การเสริ มุ่ สร้ า งวั ฒ นธ์รรมุ่ความุ่เสี� ยุ งองค์ ก ร
เพื่่�อป้ลูกฝังให้พื่นักงานทิุกระดำับ ติลอดำจนผูบ
้ ริหารระดำับสูงเกิดำ
ความุ่ติระหนักและพื่ร้อมุ่รับมุ่่อกับความุ่เสี�ยุงทิี�อาจเกิดำขึ�นใน
การป้ฏิบัติิงานและการดำำาเนินธ์ุรกิจ รวมุ่ทิั�งสามุ่ารถแสวงหา
โอกาสทิี� อ าจเกิ ดำ ขึ� น จากความุ่เสี� ยุ งเหล� า นั� น เพื่่� อป้รั บ ป้รุ ง
กระบวนการจั ดำ การและการป้ฏิ บั ติิ ง านให้ มุ่ี ป้ ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่
มุ่ากขึ�น รวมุ่ทิั� งสร้างมุู่ลค� าเพื่ิ�มุ่ให้แก� ผลิ ติภัั ณฑ์์ ของบริษััทิฯ
ซึ� ง ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ จั ดำ อบรมุ่หั ว ข้ อ ดำ้ า นการบริ ห าร
ความุ่เสี� ยุ งให้ กั บ พื่นั ก งาน โดำยุมุ่ี พื่ นั ก งานเข้ า รั บ การอบรมุ่
ทิั�งสิน
� จำานวน 103 คน

ชื่อหลักสูตร
Curriculum Name
Risk Management
for Risk Coordinator

หัวข้อการอบรม
Training Topics
• ความุ่รูเ้ บ่�องติ้นเกียุ
� วกับ
การจัดำการความุ่เสียุ
� งและ
การกำากับดำูแลกิจการ รวมุ่ถึง
การป้ฏิบติ
ั งิ านให้เป้็นไป้ติามุ่
กฎหมุ่ายุและมุ่าติรฐานทิี�
เกียุ
� วข้อง (Governance,
Risk and Compliance: GRC)
• ดำัชนีชว�ี ดำ
ั ความุ่เสียุ
� งทิี�สาำ คัญ
(Key Risk Indicator: KRI)
• The foundations of risk
management, corporate
governance, and
compliance
• Key Risk Indicator: KRI

GGC has emphasized on development of risk culture in
the organization where all employees and high-level
executives are aware of potential risks that may occur
during work and business operations. Also, in an
organization with a risk culture, employees can see risks as
an opportunity to improve the work process and improve
efficiency and add value to the organization’s products.
As such, in 2019, GGC organized risk management
training for employees, and a total of 103 employees
attended the training.

วัตถุประสงค์
Objectives
เพื่่�อให้ผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
(Risk Coordinator) และทิีมุ่งาน
สามุ่ารถ
1. เข้าใจบทิบาทิหน้าทิีใ� นการเป้็น
ติัวขับเคล่�อน (Risk Agent)
การบริหารความุ่เสี�ยุงของ
หน�วยุงาน
2. มุ่ีความุ่รู้ ความุ่เข้าใจในเชิงลึก
ในดำ้านติ�าง ๆ เช�น
- มุ่าติรฐานการบริหารความุ่เสี�ยุง
อาทิิ COSO ERM 2017 และ
ISO 31000 Risk Management
- กระบวนการการบริหารความุ่เสียุ
� ง
- การบ�งชี�และป้ระเมุ่ินความุ่เสี�ยุง
- การกำาหนดำดำัชนีช�ว
ี ัดำความุ่เสี�ยุง
ทิี�สาำ คัญ (Leading/ Lacking)
โดำยุ Leading Indicator
- กำาหนดำแผนบรรเทิาความุ่เสี�ยุง
(Mitigation Plan)
- GRC
3. ติระหนักถึงความุ่สำาคัญของ
การบริหารความุ่เสี�ยุง และ
การบูรณาการเช่�อมุ่โยุง
การบริหารความุ่เสียุ
� งเข้ากับ GRC
Enable Risk Coordinator and
the team to

กลุ่มพนักงานเปาหมาย
Target Employees
ผูป้
้ ระสานงานความุ่เสียุ
� ง
และการควบคุมุ่ภัายุใน
Risk Coordinator and
Internal Control
Coordinator
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ชื่อหลักสูตร
Curriculum Name

หัวข้อการอบรม
Training Topics

วัตถุประสงค์
Objectives

กลุ่มพนักงานเป้ าหมาย
Target Employees

1. Understand the role and
responsibility of a Risk Agent
and an organizational
risk management
2. Have the knowledge and a
strong understanding of the
following aspects:
- Risk management standards,
such as the COSO ERM 2017
and the ISO 31000 Risk
Management
- Risk management process
- Identifying and evaluating
risk
- Setting the Key Risk
Indicator (Leading/Lacking)
using a Leading Indicator
- Making Mitigation Plans
- GRC
3. Be aware of the importance
of risk management and
the integration of
risk management and GR
Intermediate of
Enterprise Risk
Management

1. ความุ่เข้าใจเชิงลึกดำ้าน COSO
1. เน้นยุำาความุ่เข้าใจในการบริหาร
ERM 2017 และความุ่เช่�อมุ่โยุง
ความุ่เสียุ
� ง และการใช้เคร่�องมุ่่อ
ระหว�างกลยุุทิธ์์องค์กร และ
ในการบริหารความุ่เสียุ
� ง
การบริหารความุ่เสียุ
� ง
2. สร้างความุ่รู้ ความุ่เข้าใจใน
2. ความุ่สำาคัญในการนำาเคร่�องมุ่่อ
การบริหารความุ่เสียุ
� งให้ติรงกัน
ใหมุ่� ๆ มุ่าใช้ในการวิเคราะห์
ระหว�างผูป้
้ ระสานงานความุ่เสียุ
� ง
หร่อระบุความุ่เสียุ
� ง
ในแติ�ละสายุงาน
1. Advanced Understanding
of the COSO ERM 2017 and
Connection between
Enterprise Strategy and
Risk Management
2. The importance of using
new tools in risk analysis
and identification

1. Emphasize the right
understanding of risk
management and using
tools to manage risk
2. Instill knowledge and align
mutual understanding
between each risk coordinator
from different business units

หน�วยุงานบริหารความุ่เสียุ
� ง
และการควบคุมุ่ภัายุใน
Risk Management and
Internal Control Teams
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ชื่อหลักสูตร
Curriculum Name

หัวข้อการอบรม
Training Topics

วัตถุประสงค์
Objectives

กลุ่มพนักงานเป้ าหมาย
Target Employees

Risk 2020
Workshop

1. การระบุป้ระเดำ็นความุ่เสี�ยุง
ทิั�งภัายุในและภัายุนอกทิี�อาจ
ส�งผลกระทิบติ�อการดำำาเนิน
ธ์ุรกิจของบริษััทิฯ
2. การระบุความุ่เสี�ยุงหลักใน
กระบวนการป้ฏิบติ
ั ิงาน
3. การวิเคราะห์กลยุุทิธ์์องค์กร
และป้ระเดำ็นความุ่เสี�ยุงทิี�ไดำ้
ระบุไว้จะส�งผลกระทิบติ�อ
บริษััทิฯ อยุ�างไร

เพื่่�อให้การบริหารความุ่เสี�ยุงและ
การควบคุมุ่ภัายุในดำำาเนินงานไดำ้
อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ และสามุ่ารถ
บรรลุวัติถุป้ระสงค์ติามุ่ทิี�บริษััทิฯ
ติั�งไว้

ผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
และการควบคุมุ่ภัายุใน

Risk Management and Internal
Control proceed efficiently and
achieve set goals

Risk Coordinator and
Internal Control
Coordinator

1. Identifying internal and
external risks that may
affect business operations
2. Identifying key risks in
operation
3. Analyzing enterprise
strategy and the impact
of the identified risks on
the company

ความุ่เสี�ยุงจากการ
เป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่
ภัูมุ่ิอากาศติ�อธ์ุรกิจ
ของบริษััทิฯ
Business Impact
from Climate
Change Risk

1. ลักษัณะสภัาพื่อากาศทิี�
แป้รป้รวน และผลกระทิบทิี�มุ่ี
ติ�อโลก และธ์ุรกิจของบริษััทิฯ
2. เคร่�องมุ่่อทิี�ใช้ในการลดำ
ผลกระทิบติ�อสิง� แวดำล้อมุ่
1. Fluctuating climates and
its impacts on the world
and GGC
2. Tools for reducing the
environmental impact

ให้ความุ่รูดำ
้ ้านผลกระทิบความุ่เสี�ยุง
จากการเป้ลียุ
� นแป้ลงสภัาพื่ภัูมุ่อ
ิ ากาศ
ติ�อธ์ุรกิจของบริษััทิฯ

ผู้บริหารและหน�วยุงานทิี�
เกี�ยุวข้องกับการจัดำหา
วัติถุดำิบ

Inform attendees about the
impacts and risks to the
business which are caused by
climate change

Executives and the
departments involved
in the raw material
procurement
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อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
กับบริษัทในกลุ่ม
Risk Management Training and Knowledge Exchange
with Group Company
ในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไดำ้ จัดำการอบรมุ่แลกเป้ลี�ยุนความุ่รู้ดำ้าน
การบริหารจัดำการความุ่เสี�ยุงองค์กรกับบริษััทิในเคร่อจำานวน
3 ครัง� โดำยุครอบคลุมุ่หัวข้อการแลกเป้ลียุ
� นความุ่รูดำ
้ า้ นการบริหาร
ความุ่เสี�ยุงองค์กรและการควบคุมุ่ภัายุใน แนวทิางการบริหาร
จัดำการความุ่เสี�ยุงองค์กร และการบริหารความุ่เสี�ยุงโครงการ
สำา คั ญ ทิั� ง นี� โครงการนี� ไ ดำ้ รั บ ความุ่สนใจจากผู้ บ ริ ห ารและ
พื่นักงานของบริษััทิในกลุ�มุ่เป้็นจำานวนมุ่าก

In 2019, the Company organized three sessions of risk
management training and knowledge exchange with
its group companies. The topics include knowledge
exchange on risk management, internal control,
enterprise risk management, and risk management for
key projects. The project saw strong interest among
executives and employees from group companies.

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำากัด
Thai Eastern Top Seeds Oil Company Limited (TETSO)

บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล
GGC KTIS Bio industrial (GKBI)

หัวข้อการอบรม: การแลกเปล่�ยนคัวามรูด็านการบุริหาร
คัวามเสำ่�ยงองคักรและการคัวบุคัุมภายใน
Training topic: Knowledge Exchange in Enterprise
Risk Management and Internal Control

หั ว ข้ อ การอบรม: ถ า ยที่อด็แนวที่างการบุริ ห ารจัั ด็ การ
คัวามเสำ่ย
� งองคักรและการบุริหารคัวามเสำ่ย
� งโคัรงการสำำาคััญ
Training topic: Knowledge Transfer in Enterprise
Risk Management and Risk Management for
Key Projects

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำากัด
Thai Ethoxylate Company Limited (TEX)
หัวข้อการอบรม: ถายที่อด็แนวที่างนโยบุายและรูปแบุบุการบุริหาร
จััด็การคัวามเสำ่�ยงองคักร ของกลุมบุริษัที่ฯ
Training topic: Knowledge Transfer in Enterprise
Risk Management Approach and Policy for Group Company
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การบู ร ณาการการดำ า เนิ น งานตามแนวทางการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Governance Risk and Compliance Enhancement: GRC
บริษััทิฯ ให้ความุ่สำาคัญติ�อการดำำาเนินงานติามุ่แนวทิาง GRC
มุ่าอยุ� า งติ� อ เน่� อง ซึ� ง ในป้ี 2562 คณะกรรมุ่การบริ ษัั ทิ ฯ
ไดำ้ อ นุ มุ่ั ติิ จั ดำ ติั� ง คณะกรรมุ่การ GRC และคณะทิำา งาน GRC
เพื่่� อ ส� ง เสริ มุ่ ให้ บ ริ ษัั ทิ ฯ เกิ ดำ ความุ่เช่� อ มุ่โยุงแบบบู ร ณาการ
ในการดำำา เนิ น งาน และเพื่ิ� มุ่ ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่ของการวางแผน
ติิดำติามุ่ผล และการป้ระเมุ่ินผลการป้ฏิบัติิงาน ทิั�งนี� บริษััทิฯ
ไดำ้กำาหนดำบทิบาทิหน้าทิี�ของคณะกรรมุ่การ GRC ให้มุ่ีหน้าทิี�
พื่ิจารณาให้คำาแนะนำาเร่�องแผนการดำำาเนินงาน ส�งเสริมุ่ และ
สนับสนุนการดำำาเนินงานผ�านคณะทิำางาน GRC ซึ�งทิำาหน้าทิี�
หลั ก ในการขั บ เคล่� อนแผนงานดำั ง กล� า ว ทิั� ง นี� ในช� ว งแรก
คณะทิำา งาน GRC มุุ่�งเน้นการสร้างความุ่รู้และความุ่เข้าใจ
ในการทิำางานร�วมุ่กันระหว� างคณะทิำางานฯ รวมุ่ถึ งการจั ดำทิำา
ฐานข้ อ มุู่ ล ร� ว มุ่กั น ภัายุในคณะทิำา งานฯ ติลอดำจนเน้ น ยุำา
การป้ระสานงานร�วมุ่กับเจ้าของกระบวนการหร่อหน�วยุงาน
ติ� า ง ๆ รวมุ่ทิั� ง ดำำา เนิ น การป้ระเมุ่ิ น ความุ่พื่ร้ อ มุ่ของแติ� ล ะ
หน� ว ยุงาน เพื่่� อ หาช� อ งว� า งในกระบวนการทิำางานและจัดำทิำา
แนวทิางการแก้ไข/รับมุ่่อ เพื่่�อป้ิดำช�องว�างทิี�เกิดำขึ�น

GGC is committed to furthering its emphasis on GRC. In
2019, the Board of Directors approved the establishment
of the GRC Committee and the GRC Working Committee
to promote an integrated operation and improve the
efficiency in planning, tracking, and evaluating
performance. The GRC Committee is assigned the
responsibility of reviewing and a vising plans for the GRC
Working Committee and also providing support in task
implementation. The GRC Working Committee’s key
role is proceeding with the plans. Initially, the GRC
Working Committee focuses on building the knowledge
and aligning within the Working Committee. They also
create a database shared within the Working Committee.
Emphasize coordination with process owners and
organizations, readiness evaluation of organizations to
identify gaps in the working process, and devise plans
to address the gaps.
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คณะกรรมการ GRC
The GRC Committee

คณะกรรมการ
GRC

Managing Director
GRC Champion

Vice President
Internal Audit
GRC Group Advisor

Vice President
Corporate Affairs and
Corporate Secretary
GRC Group Advisor

การป้ฏิบัติิงานติามุ่แนวความุ่คิดำ G-R-C อาศัยุการบูรณาการ
การป้ฏิบัติิงานร�วมุ่กันระหว�างหน�วยุงานทิี�รับผิดำชอบในดำ้าน
การกำากับดำูแลกิจการ การจัดำการความุ่เสี�ยุง และการป้ฏิบัติิ
ให้เป้็นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุและมุ่าติรฐานทิี�เกี�ยุวข้อง โดำยุเน้นยุำา
การสร้ า งความุ่รู้ ค วามุ่เข้ า ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งาน
ทิุ ก ระดำั บ รวมุ่ทิั� ง จั ดำ อบรมุ่เชิ ง ป้ฏิ บั ติิ ก ารร� ว มุ่กั บ หน� ว ยุงาน
ภัายุนอกและบูรณาการในการป้ฏิบติ
ั ิงาน นอกจากนี� บริษััทิฯ มุ่ี
แผนการป้ระเมุ่ินผลการทิำางานร�วมุ่กันระหว�างหน�วยุงาน เพื่่�อ
วัดำผลสำาเร็จติามุ่แผนการดำำาเนินงาน GRC ป้ี 2562-2564 ดำังนี�

Vice President
Corporate Strategy
GRC Group Advisor

The working approach under the G-R-C concept relies
on an integrated procedure between departments that
responsbile for coporate governance, risk management and
compliance. The GRC approach emphasizes the building
of knowledge and understanding among executives and
employees from every level through practical training
with external organizations and operation integration.
In additional, GGC has a plan to evaluate performance
of this GRC integration between 2019-2021, as follows:

RISK MANAGEMENT

GRC Roadmap 3 years
(2019-2021 onward)

2019

• GRC Awareness &
Understanding

- Management oversight
- GRC activities

• Integrated GRC Process

- Clarify Policy. Procedure,
Laws & Regulations to ﬁnd
the overlap

• GRC Platform

- Set up GRC database
archiving all GRC information
with an accessibility level

• Effective GRC Operating
Model

- Collaboration among G-R-C
(2nd line)

2020

• Workshop Alignment & Training
- Invite third party to educate
GRC to all level eg. OSEG
- Communicate info/Key issue/
concerns from Management
level to all levels.

• Effective GRC Operating Model
- Closely work with 1st line as
an advisor in G-R-C.
- Enlarge GRC member to foster
GRC implementation

2021

• Self Assessment

- Perform GRC evaluation

• Improve GAP Overlap
and fulfill the issue
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and Environment

Main
Stakeholders

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

ดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน
และลดการปลอยกาซเรือนกระจก
Executed the projects to increase
energy efﬁciency and decrease
greenhouse gas emission

คาดัชนีการใชพลังงานไมเกิน 0.00210 เมกะวัตตชั่วโมงตอตันผลิตภัณฑ
Energy index lower than 0.00210 megawatt hours per ton of product
คาดัชนีการใชพลังงานลดลง รอยละ 1.0 เทียบกับป 2561
Decrease the energy index by 1 percent when compared to data from 2018
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ไมเกิน 156,600 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาในป 2562 และไมเกิน 198,569 ตันคารบอนไดออกไซด เทียบเทา ในป 2568
In 2019, the amount of greenhouse gas emissions for scope 1 and scope
2 were less than 156,600 tons CO2 equivalent and also not more than
198,569 tons CO2 equivalent in 2025
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอตันการผลิตขอบเขต 1 และ 2 นอยกวา
156,600 ตันคารบอนไดออกไซด ตอตันการผลิต ในป 2562 และนอยกวา 0.209
ตันคารบอนไดออกไซดตอตันการผลิต ในป 2568
Greenhouse gas emissions intensity of scope 1 and scope 2 is less than
156,600 tons of CO2 per ton production in 2019 and less than 0.209 CO2
tons of CO2 per ton production in 2025.
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ลงได 10% จากการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติในป 2565 เมื่อเทียบจากปฐาน (ป 2555)
Reduce greenhouse gas emission scope 1 and scope 2 from business as
usual by 10 percent in 2025 compared to the base year (2012)

ดําเนินโครงการลดการเกิดของเสีย
และจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ
Continued the project to decrease waste
creation and to efﬁciently manage waste

ลดปริมาณของเสียอันตรายและไมอันตราย ไปฝงกลบเปนศูนยในป 2562
Zero waste to landﬁlls for both hazardous and non-hazardous
waste in 2019

ดําเนินโครงการเพื่อลดใชน้ํา
และการนําน้ํากลับมาใชใหม
Continued the project to decrease
water consumption and reuse water

ปริมาณการใชน้ําลดลงนอยกวา 1.90 ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ ในป
2562
Water consumption intensity lower than 1.90 cubic meter per ton
of product in 2019

บริ ษัั ทิ ฯ ติระหนั ก ถึ ง ความุ่สำา คั ญ ของป้ริ มุ่ าณทิรั พื่ ยุากรทิี� มุ่ี
จำา กั ดำ และผลกระทิบติ� อ สิ� ง แวดำล้ อ มุ่จากการดำำา เนิ น ธ์ุ ร กิ จ
ไมุ่�ว�าจะเป้็นการป้ล�อยุมุ่ลพื่ิษัสู�สิ�งแวดำล้อมุ่ ไป้จนถึงป้ระเดำ็น

GGC is well aware of the importance of limited natural
resources and environmental impacts caused by business
operations, such as emission to the environment and
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ดำ้านการเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่ภัูมุ่ิอากาศทิี�ทิ�ัวโลกให้ความุ่สนใจ
บริ ษัั ทิ ฯ จึ ง มุุ่� ง มุ่ั� น ในการพื่ั ฒ นาป้รั บ ป้รุ ง ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่การ
ใช้ทิรัพื่ยุากรและพื่ลังงานอยุ�างติ�อเน่�อง รวมุ่ทิั�งควบคุมุ่ป้ริมุ่าณ
การป้ล� อ ยุก๊ า ซเร่ อ นกระจกสู� ช�ั น บรรยุากาศ ลดำการใช้ นำา
ลดำการเกิ ดำ ของเสี ยุ และนำา ของเสี ยุ ไป้ใช้ ป้ ระโยุชน์ ใ ห้ มุ่ าก
ทิี�สุดำ เพื่่�อลดำผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ และสร้างความุ่สมุ่ดำุล
ในการพื่ัฒนาอยุ�างยุั�งยุ่น

the climate change issue which garnered international
attention. Therefore, GGC is committed to continually
improving the efficiency of resource and energy use.
GGC is also committed to maintaining the amount of
greenhouse gas emission into the atmosphere, reducing
water consumption, decreasing waste generation, and
maximizing benefits from discarded waste, all of which
aimed to minimize environmental impact and create a
well-balanced sustainable development.

บริ ษัั ทิ ฯ บริ ห ารจั ดำ การดำ้ า นสิ� ง แวดำล้ อ มุ่ภัายุใติ้ น โยุบายุ
คุณภัาพื่ ความุ่มุ่ั�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชีวอนามุ่ัยุ สิง� แวดำล้อมุ่
และความุ่ติ�อเน่�องทิางธ์ุรกิจ และนโยุบายุการบริหารจัดำการ
ดำ้ า นการอนุ รั ก ษั์ พื่ ลั ง งาน รวมุ่ทิั� ง ดำำา เนิ น งานติามุ่กฎหมุ่ายุ
ข้อบังคับ และมุ่าติรฐานทิั�งในระดำับป้ระเทิศและระดำับสากล
อาทิิ ระบบการจัดำการดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่ติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO
14001 และระบบการจัดำการดำ้านพื่ลังงานติามุ่มุ่าติรฐานสากล
ISO 50001 เป้็นติ้น เพื่่�อลดำผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ ชุมุ่ชน
และสังคมุ่ติลอดำห�วงโซ�คณ
ุ ค�า

GGC has been operating its environmental management
practice under the Quality, Security, Safety, Occupational
Health, Environment, and Business Continuity policy,
and Energy Conservation policy. The Company also
operates under laws and restrictions and follows both
local and international standards, such as the ISO 14001
its environmental management system and the ISO
50001 for its energy management system. This is to
minimize impacts on the environment, community, and
society throughout the value chain.

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Efficient Energy Consumption and Climate Change
บริษััทิฯ ติระหนั กถึ งผลกระทิบจากการเป้ลี� ยุนแป้ลงสภัาพื่
ภัูมุ่ิอากาศ อาทิิ ภััยุทิางธ์รรมุ่ชาติิ ทิั�งอุทิกภััยุและวิกฤติการณ์
ขาดำแคลนนำา เป้็ น ติ้ น ซึ� ง อาจส� ง ผลให้ ก ารดำำา เนิ น ธ์ุ ร กิ จ
หยุุดำชะงัก และอาจทิำาให้เกิดำความุ่ขัดำแยุ้งกับชุมุ่ชนเน่�องจาก
ทิรั พื่ ยุากรทิี� มุ่ี จำา กั ดำ บริ ษัั ทิ ฯ จึ ง มุุ่� ง มุ่ั� น พื่ั ฒ นาป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่
พื่ลั ง งานในกระบวนการผลิ ติ โดำยุในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ
ไดำ้ จั ดำ ทิำา โครงการอนุ รั ก ษั์ พื่ ลั ง งาน เพื่่� อลดำการใช้ พื่ ลั ง งาน
ในกระบวนการผลิ ติ และลดำการป้ล� อ ยุก๊ า ซเร่ อ นกระจกทิั�ง
ขอบเขติ 1 และขอบเขติ 2 อยุ�างติ�อเน่�อง

GGC has been aware of impact from climate change, for
instance natural disasters such as ﬂoods and water
shortage crises, etc. Such occurrences may disrupt
operations and cause a conﬂict with the community
due to limited resources. Therefore, GGC is committed to
increasing energy efficiency in the production process.
In 2019, GGC launched energy conservation projects
to curb energy consumption in the production process
and to continually reduce scope 1 and scope 2
greenhouse gas emissions.
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โครงการอนุรักษ์พลังงานป 2562
Energy Conservation Projects 2019
โครงการปรับปรุงระบบลดความดันไอน้ำา
Steam Letdown Improvement Project
บริษััทิฯ เพื่ิ�มุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ระบบลดำความุ่ดำั นไอนำา (Steam
Letdown) ซึ� ง ช� ว ยุให้ ร ะบบผลิ ติ ไอนำา แรงดำั น ป้านกลาง
(Medium Pressure Steam: MPS) และไอนำา แรงดำั น ติำา
(Low Pressure Steam: LPS) ไดำ้รวดำเร็วยุิง� ขึ�น ส�งผลให้บริษััทิฯ
ลดำป้ริมุ่าณการใช้ไอนำาแรงดำั นสูง (High Pressure Steam:
HPS) และนำา ป้้ อนหมุ่้ อไอนำา (Boiler Feed Water)
ในกระบวนการผลิติไดำ้ถึง 10,249 ติันติ�อป้ี

งบุประมาณในการ
ด็ำาเนินโคัรงการ
2.88 ลานบุาที่
2.88 million Baht
in project budget

ลด็ปริมาณการใช
พลังงานไอน้ำาแรงด็ันสำูง
9,017 เมกะวัตตชั�วโมง

Reduce energy usage from
High Pressure Steam by
9,017 megawatt hours

นอกเหน่อจากโครงการดำังกล�าวข้างติ้น บริษัทิ
ั ฯ มุ่ีแผนการดำำาเนิน
โครงการอนุรักษั์ พื่ลังงานในป้ี 2563 เพื่่�อพื่ัฒนาการจั ดำการ
ทิ รั พื่ ยุ า ก ร แ ล ะ พื่ ลั ง ง า น ทิี� ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ติ ใ ห้ มุ่ี
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิ�งขึ�น และบรรเทิาผลกระทิบจากการเป้ลี� ยุน
แป้ลงสภัาพื่ภัูมุ่อ
ิ ากาศอยุ�างติ�อเน่�อง โดำยุแผนโครงการอนุรก
ั ษั์
พื่ลังงานในป้ี 2563 ทิี�ไดำ้รับการอนุมุ่ัติิงบป้ระมุ่าณดำำาเนินงาน
เรียุบร้อยุแล้ว อาทิิ

GGC improved the efficiency of the Steam Letdown to
increase the speed of the production systems of Medium
Pressure Steam (MPS) and Low Pressure Steam (LPS).
Hence, GGC could reduce its usage of High Pressure
Steam (HPS) and Boiler Feed Water during the
production process by 10,249 tons per year.

ลด็คัาใชจัาย
จัากการซื้อไอน้ำา
11,635,404 บุาที่

Reduce steam purchase
costs by 11,635,404 Baht

ลด็การปลอยกาซ
เรือนกระจักได็ 1,577 ตัน
คัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า
Reduce greenhouse gas
emissions by 1,577 tons
CO2 equivalent

Apart from aforementioned project, in 2020 GGC will
initiate the Energy Conservation Projects to improve
efficiency in resource and energy management used
in the production processed, as well as to mitigate the
impacts from climate change continuously. Budget for
Energy Conservation Projects in 2020 has been approved
with detail as follows;

โครงการนำาความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
Heat Recovery Project
บริษััทิฯ นำาความุ่ร้อนเหล่อทิิ�งจากหอกลั�นกลีเซอรีนกลับมุ่า
ใช้ ใ หมุ่� ทิ�ี ห อกลั� น เมุ่ทิานอลของโรงงานผลิ ติ เมุ่ทิิ ล เอสเทิอร์
ส�งผลให้บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำการใช้พื่ลังงานไอนำาทิี�เคร่�องทิำา
ความุ่ร้อนไดำ้ 6,400 ติันติ�อป้ี

GGC recovered heat from the glycerin distillation tower
and used it for the methanol distillation tower in the
methyl ester factory. Thus, GGC could reduce the heat
generator’s use of steam power by 6,400 tons per year.
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งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 16.5 ลานบุาที่
16.5 million Baht
in project budget

คัาด็วาสำามารถ
ลด็ปริมาณการใชไอน้ำา
5,630 เมกะวัตตชั�วโมงตอป

คัาด็วาชวย
ประหยัด็คัาใชจัาย
จัากการซื้อไอน้ำาได็
7,040,000 บุาที่ตอป

Expected to reduce
steam usage by
5,630 megawatt hours/year

Expected to save steam
purchase costs by
7,040,000 Baht/year

คัาด็วาชวย
ลด็การปลอยกาซ
เรือนกระจักได็ 985 ตันตอป
คัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า

Expected to reduce
greenhouse gas emissions by
985 tons CO2 equivalent/year

โครงการประหยัดพลังงานไอน้ำาที่หอกลั่นเมทานอล
Water-Saving Project at the Methanol Distillation Tower
บริษัทิ
ั ฯ ป้รับป้รุงป้ระสิทิธ์ิภัาพื่อุป้กรณ์ภัายุในหอกลัน
� เมุ่ทิานอล
ของโรงงานแฟัติติี� แอลกอฮอล์ คาดำว� าจะสามุ่ารถลดำการใช้
พื่ลังงานความุ่ร้อนและป้ริมุ่าณไอนำา 8,320 ติันติ�อป้ี

งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 8.8 ลานบุาที่
8.8 million Baht in
project budget

GGC improved the equipment efficiency in the methanol
distillation tower in the fatty alcohol factory, decreasing
heat and steam usage by 8,230 tons per year.

คัาด็วาสำามารถลด็การใชพลังงาน
คัาด็วาชวยประหยัด็
คัวามรอนและปริมาณไอน้ำา
คัาใชจัายจัากการซื้อไอน้ำา
7,320 เมกะวัตตชั�วโมงตอป
9,445,280 บุาที่ตอป
Expected to reduce energy usage
from heat and steam by
7,320 megawatt hours

ทิั� งนี� ในการดำำา เนิ น โครงการอนุ รั ก ษั์ พื่ลั งงานป้ี 2562
ส� ง ผ ล ใ ห้ บ ริ ษัั ทิ ฯ ส า มุ่ า ร ถ ล ดำ ป้ ริ มุ่ า ณ ก า ร ใ ช้ พื่ ลั ง ง า น
ไดำ้ ทิ�ั ง สิ� น 9,017 เมุ่กะวั ติ ติ์ ช�ั ว โมุ่ง และสามุ่ารถลดำป้ริ มุ่ าณ
การป้ล� อ ยุก๊ า ซเร่ อ นกระจกสู� สิ� ง แวดำล้ อ มุ่ไดำ้ 1,577 ติั น
คาร์ บ อนไดำออกไซดำ์ เ ทิี ยุ บเทิ� า ซึ� ง บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ จั ดำ ทิำา บั ญ ชี
การป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจกขององค์กร ทิี�อ้างอิงวิธ์ก
ี ารคำานวณ
เป้็นไป้ติามุ่มุ่าติรฐาน ISO 14064 – 1:2006 The Greenhouse
Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting
Standard American Petroleum Institute (API 2009)
IPCC2006 และองค์ ก ารบริ ห ารจั ดำ การก๊ า ซเร่ อ นกระจก
(องค์การมุ่หาชน)

Expected to save steam
purchase costs by
9,445,280 Baht

คัาด็วาชวยลด็การปลอย
กาซเรือนกระจัก 1,280
ตันคัารบุอนได็ออกไซด็
เที่่ยบุเที่าตอป

Expected to reduce
greenhouse gas emissions
by 1,280 tons CO2
equivalent/year

Overall energy conservation projects implemented
in 2019 have contributed to a reduction in energy
consumption of 9,017 megawatt-hours and a decreased
greenhouse gas emission by 1,577 tons CO2 equivalent.
In addition, GGC has prepared Greenhouse Gas
Inventory based on the calculation standards of the
ISO 14064 - 1:2006, the Greenhouse Gas Protocol:
A Corporate Accounting and Reporting Standard, the
American Petroleum Institute (API 2009), IPCC2006,
and the Thailand Greenhouse Gas Organization
(Public Organization).
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ผลการดำาเนินงานการลดลงของดัชนีการใช้พลังงาน
Energy Index Target and Performance
ในป้ี 2562 บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำค�าดำัชนีการใช้พื่ลังงานลงไดำ้
7,704 เมุ่กะวัติติ์ติ�อติันผลิติภััณฑ์์ หร่อคิดำเป้็น ร้อยุละ 1.02
ของป้ริมุ่าณการใช้พื่ลังงานทิี�ลดำลง เมุ่่�อเป้รียุบเทิียุบค�าดำัชนี
4 ป้ี ยุ้ อ นหลั ง พื่บว� า บริ ษัั ทิ ฯ สามุ่ารถลดำการใช้ พื่ ลั ง งานลง
ทิุกป้ีติ�อเน่�อง

ด็ัชน่การใชพลังงาน
(เมกะวัตตชว
�ั โมงตอตันผลิตภัณฑ)
Energy Index
(Megawatt-hour
per ton of product)

In 2019, GGC’s energy index has been reduced by 7,704
megawatts per ton of product, equal to 1.02 percent of
energy reduction. When compared with the energy index
over the past four years, GGC has seen a continuous
decline in energy consumption annually.

เปาหมาย
2562

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0.00218

0.00215

0.00212

0.00210

0.00210

1.88

1.42

1.45

1.02

1.00

Target in
2019

คัาด็ัชน่การใชพลังงานที่่ล
� ด็ลง
(รอยละ)
Energy Index Reduction in
(Percentage)

ผลการดำาเนินงานการปล่อยกาซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emission Target and Performance
บริ ษัั ทิ ฯ ติั� งเป้้ า หมุ่ายุในการลดำป้ริ มุ่ าณการป้ล� อ ยุก๊ า ซ
เร่ อ นกระจก ขอบเขติ 1 และขอบเขติ 2 ให้ ไ ดำ้ ร้ อ ยุละ 10
ภัายุในป้ี 2568 เมุ่่�อเทิียุบกับป้ีฐาน (ป้ี 2558)

GGC has set the goal to reduce greenhouse gas emissions
scope 1 and scope 2 by 10 percent within 2025 compared
with the base year (2015).

OPERATIONAL EXCELLENCE

ผลการปล่อยกาซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2
GHG Emission Scope 1&2
เปาหมาย
Target in

ผลการดำาเนินงาน
Performance Results

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 1
(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า)

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2568
2020

4,500

4,987

6,415

8,511

-

-

75,169

66,471

66,747

61,382

-

-

79,670

71,458

73,162

156,600

Greenhouse Gas Emission Scope 1
(tons of CO2 equivalent / year)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 2
(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า)
Greenhouse Gas Emission Scope 2
(tons of CO2 equivalent / year)
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 1
และ 2 (ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า)
Greenhouse Gas Emission Scope 1 and
Scope 2 (tons of CO2 equivalent / year)

ไม่เกิน
ไม่เกิน
156,600 198,569

ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อตันการผลิตขอบเขต 1 และ 2
GHG Emission Intensity Scope 1&2
ผลการดำาเนินงาน
Performance Results

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจัก
ตอตันการผลิตขอบุเขต 1 และ 2
(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็
ตอตันการผลิต)
Greenhouse Gas Emission
Intensity Scope 1 and Scope 2
(tons of CO2 per ton production)

เปาหมาย
Target in

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2568
2025

0.204

0.158

0.148

0.179

น้อยกว่า
0.209

น้อยกว่า
0.209
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การจัดการของเสีย
Waste Management
หากบริ ษั ท ฯ ไม่มี ก ารจั ด การของเสี ย อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายในการขนสง่ และการกำ�จัดของเสีย
มากเกิ น จำ � เป็ น เกิ ด การปนเปื้ อนของเสี ย ในชุ ม ชนและ
สิ่ งแวดล้ อ ม ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ ถู ก ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชนและ
เสียภาพลักษณ์ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงกำ�หนดแนวทาง
บริหารจัดการของเสียโดยอ้างอิงตามหลักการ 3Rs ประกอบ
ด้ ว ย การลดใช้ (Reduce) การใช้ ซ้ํ า (Reuse) และการนำ �
กลั บมาใช้ใหม่ (Recycle) ร่วมกั บการจั ดซื้อสีเขียว (Green
Purchasing) ควบคู่ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อต่อยอดการกำ�จัดของเสีย
ครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายการลดปริมาณของเสียไป
ฝั งกลบให้เป็ นศูนย์ (Zero-waste to Landfill) อย่างต่อเนื่อง

A lack of efficient waste management may create
negative impacts on the business, society, and community.
It can incur unnecessary costs of transportation and
waste disposal as well as lead to waste contamination
that may result in complaints from the community
and a tarnished corporate image. Therefore, GGC has
established waste management policy based on the 3Rs
principle: Reduce, Reuse, and Recycle. At the same time,
GGC has implemented the Green Purchasing concept
while applying the Circular Economy principles for
comprehensive waste management. In addition, GGC
is committed to consistently meet its Zero Waste to
Landfill target.

โครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์
Zero Waste to Landfill Project
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินโครงการปริิมาณของเสีียไปฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์
อย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดยมุ่่ง� เน้้นการแปรรููปของเสีีย
จากกระบวนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มมูล
ู ค่่าตามหลัักการ 3Rs ตััวอย่่าง
โครงการที่่� ใ ช้้ ป ระโยชน์์ แ ละเพิ่่� มมูู ล ค่่าของเสีี ย ในปีี 2562
มีีดัังนี้้�

GGC has been implemented Zero Waste to Landfill
projects since 2014. The focus is on processing and
adding value to production waste based on 3Rs principle.
Examples of the projects in 2019 that make use of waste
and add value to waste are as follows.

โครงการใช้้ ป ระโยชน์์ ดิิ น เหนีี ย วฟอกสีี ที่�่ ใ ช้้ แ ล้้ ว (Spent
Bleaching Clay) ซึ่่� ง เป็็ น วัั ส ดุุ ที่่� ใ ช้้ สำ�ำ หรัั บ ฟอกสีี น้ำำ�มัั น
ปาล์์ มดิิ บ โดยบริิ ษัั ท ฯ ได้้ นำำ�ส่่ งดิิ น เหนีี ย วฟอกสีี ที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว
ดัั ง กล่่าวไปผสมเป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ผสม เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ใน
โรงไฟฟ้้าต่่อไป โดยได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2562

Spent Bleaching Clay Project - Bleaching clay is used
for bleaching raw palm oil. GGC has sent the spent
bleaching clay into mixed fuel for future use in the factory.
The project began in December 2019.

โครงการเพิ่่� ม มูู ลค่่ า สวีี ท วอเตอร์์ (Sweetwater) หรืือน้ำำ�
ที่่� ป ระกอบด้้ ว ยสารละลายกลีี เ ซอรีี น ที่่� ม าจากกระบวน
การผลิิ ต เมทิิ ล เอสเตอร์์ โดยบริิ ษัั ท ฯ นำำ� ไปบำำ�บัั ดด้้ ว ยวิิ ธีี
ทางชีีวภาพ โดยสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ด้้วยการแปรรูู ป
ผลิิตเป็็นก๊๊าซชีีวภาพ (Biogas) ได้้

Adding Value to Sweet Water Project - Sweetwater
is a liquid that contains glycerin solution, a result of
the Methyl Ester production process. After biological
treatment, the sweet water can be processed into biogas.

โครงการจััดการกากของเสีียจากกระบวนการผลิิต (Glycerin
Residue) โดยการนำำ� ไปผลิิ ต เป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ผสมเพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น
พลัั ง งานทดแทนในกระบวนการผลิิ ตที่่� ใ ห้้ ค วามร้้ อ นสูู ง โดย
ไม่่ก่่อให้้ เ กิิ ดอัั น ตรายต่่อสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ มุ่่� ง มั่่� น
ที่่� จ ะรัั ก ษาและพัั ฒ นาศัั ก ยภาพการจัั ด การของเสีี ย ให้้ มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป

Glycerin Residue Management Project - Glycerin residue
can be processed into mixed fuel, a type of alternative
energy. This type of energy can be used in a production
process without generating excessive heat, thus not
causing environmental harm. GGC is committed to
maintain and develop its capability for greater efficiency
in waste management.

OPERATIONAL EXCELLENCE
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Recycle
The 3Rs
Principle

Reduce

Reuse

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
Water Resources Management
บริ ษัั ทิ ฯ ติระหนั ก ถึ ง ความุ่สำา คั ญ ของทิรั พื่ ยุากรนำ า ซึ� ง เป้็ น
หนึง� ในทิรัพื่ยุากรทิีส
� าำ คัญติ�อการดำำาเนินธ์ุรกิจของบริษัทิ
ั ฯ เน่�อง
จากฐานการผลิติส�วนใหญ�ของบริษััทิฯ อยุูใ� นจังหวัดำระยุอง ซึ�ง
มุ่ี ป้ ริ มุ่ าณการใช้ นำา มุ่ากทิั� ง ในภัาคอุ ติ สาหกรรมุ่ การเกษัติร
และครัวเร่อน นอกจากนี� การขยุายุติัวของธ์ุรกิจและโครงการ
พื่ั ฒ นาระเบี ยุ งเขติเศรษัฐกิ จ ภัาคติะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ในอนาคติ ส�ง ผลให้ บ ริ ษััทิ ฯ มุ่ี
ความุ่เสี� ยุ งในการขาดำแคลนนำ า ในกระบวนการผลิ ติ ซึ� ง
อาจทิำา ให้ ก ารดำำา เนิ น ธ์ุ ร กิ จ หยุุ ดำ ชะงั ก บริ ษัั ทิ ฯ จึ ง มุุ่� ง มุ่ั� น
พื่ั ฒ นาบริ ห ารจั ดำ การทิรั พื่ ยุากรนำ า ให้ เ กิ ดำ ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่
สูงสุดำ โดำยุดำำาเนินงานติามุ่หลัก 3Rs ไดำ้ แก� การลดำการใช้นำา
การใช้ นำ า ซำ า และการนำา นำ า ทิิ� ง ทิี� ผ� า นกระบวนการบำา บั ดำ
กลั บ มุ่าใช้ ใ หมุ่� ใ นโรงงาน โดำยุโครงการทิี� โดำดำเดำ� น ดำ้ าน
การบริหารจัดำการนำา ในป้ี 2562 ไดำ้แก� โครงการติิดำติั�งระบบ
รีเวอร์สออสโมุ่ซิส เพื่่�อนำานำาทิิ�งกลับมุ่าใช้ใหมุ่�

GGC is acknowledge the importance of water resources,
which are vital to business operations. GGC production
base is also in Rayong, which sees a heavy water
consumption from both industrial sector, agricultural
sectors and households. Moreover, with the expansion
of businesses and the Eastern Economic Corridor (EEC)
in the future can create a risk of water shortage in
the production process, and consequently disrupting
the business operations. Hence, GGC is committed to
developing its water management process for the highest
efficiency. It follows the 3Rs principle, which is Reduce
Water Use, Reuse Water, and Recycle Treated Water
by using it again in the factories. A notable project in
water management from 2019 is the Reverse Osmosis
Installation project for reusing waste water.
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โครงการติดตัง
้ ระบบรีเวอร์สออสโมซิส ทีร่ ะบบผลิตน้าำ หล่อเย็น (Cooling Water)

Reverse Osmosis System (RO Units) Installation in the Cooling Water System
บริ ษัั ทิ ฯ ดำำา เนิ น โครงการติ� อ เน่� องจากป้ี 2561 ในการติิ ดำ
ติั� ง ระบบรี เ วอร์ ส ออสโมุ่ซิ ส (Reverse Osmosis System:
RO Units) ทิี� ร ะบบผลิ ติ นำา หล� อ เยุ็ น (Cooling Water)
เพื่่�อนำานำาระบายุทิิ� งกลั บมุ่าใช้ใหมุ่� โดำยุในป้ี 2562 บริษััทิฯ
ไ ดำ้ ดำำา เ นิ น ก า ร ใ ช้ ง า น จ ริ ง แ ล ะ ส า มุ่ า ร ถ ล ดำ ป้ ริ มุ่ า ณ นำา
ระบายุทิิ� ง ไดำ้ 15,840 ลู ก บาศก์ เ มุ่ติรติ� อ ป้ี (ร้ อ ยุละ 10
ข อ ง ป้ ริ มุ่ า ณ นำา ร ะ บ า ยุ ทิิ� ง ทิั� ง ห มุ่ ดำ ) แ ล ะ ล ดำ ป้ ริ มุ่ า ณ
การดำึ ง นำา มุ่าใช้ 15,840 ลู ก บาศก์ เ มุ่ติรติ� อ ป้ี ส� ง ผลให้
บริษััทิฯ ป้ระหยุัดำค�าใช้จ�ายุในการใช้นำาไดำ้ 385,545 บาทิติ�อป้ี

งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 2.0 ลานบุาที่
2.0 million Baht
in project budget

GGC has implemented this project since 2018. GGC
installed the Reverse Osmosis System (RO Units) in
the Cooling Water System so that wastewater can be
reused. In 2019, GGC began full operation. It was able
to reduce 15,840 cubic meter per month of wastewater
(equivalent to 10 percent of all wastewater) and 15,840
cubic meter per year of water consumption. As a result,
this contributes to a cost-saving in water consumption
of 385,545 Baht per year.

ลด็ปริมาณน้ำาระบุายที่ิ้ง
15,840 ลูกบุาศกเมตรตอป

ประหยัด็น้ำาในระบุบุ
15,840 ลูกบุาศกเมตรตอป

Reduce wastewater
by 15,840 m3 / year

Save water in
the 15,840 m3 /year

ประหยัด็คัาใชจัาย
385,545 บุาที่
385,545 Baht
in cost saving

ผลการดำาเนินงานด้านบริหารจัดการน้าำ
Water Management Target and Performance
ในป้ี 2562 บริษัทิ
ั ฯ สามุ่ารถลดำการใช้นาำ ลงไดำ้เป้็นป้ริมุ่าณ 0.69
ลูกบาศก์เมุ่ติรติ�อติันผลิติภััณฑ์์ ซึง� เมุ่่�อเป้รียุบเทิียุบผลการดำำาเนิน
งานลดำการใช้นำา 4 ป้ี ยุ้อนหลั ง พื่บว� า บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำ
การใช้นำาลงไดำ้อยุ�างติ�อเน่�อง สอดำคล้องติามุ่เป้้าหมุ่ายุลดำการ
ใช้นำาทิี�กำาหนดำ

ปริมาณการใชนาำ้ ตอผลิตภัณฑ
(ลูกบุาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)
Water Consumption intensity
(m3 per ton of product)

In 2019, GGC reduced water consumption of 0.69 cubic
meter per ton of product. When compared to the past
four years, GGC has seen a consistent reduction in water
consumption, in line with the set goals in water saving.

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0.79

0.53

0.47

0.69

เปาหมาย
2562

Target in
2019

น้อยกว่า 1.90
Less than 1.90

OPERATIONAL EXCELLENCE

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders

คู่ค้า
Supplier

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

พนักงาน
Employee

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

กําหนดเปาหมายการเปนผูนําดานความปลอดภัย
และสรางวัฒนธรรมองคกร
Established safety target and created the safety
culture within the organization

จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นบันทึก (TRIR) เปนศูนย หรือ
Zero Case ในป 2563
Zero TRIR or zero case in 2020

พัฒนาประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในกระบวน
การผลิต โดยจัดอบรมสรางความรูความเขาใจ รวมถึง
การสืบสวนการเกิดอุบัติการณเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง
Enhanced the safety’s efﬁciency in the manufacturing
process by providing training and determining
the root cause of the accidents through an
investigation

จํานวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier1 เปน 0 ในป 2562
Zero Case in Process Safety Event: Tier 1 in 2019

สื่อสารความรูความเขาใจดานความเสี่ยงที่เกิดใน
การปฏิบัติงานและแนวทางปองกัน
Communicated to raise awareness
among operators on the operational
risks and preventive measures

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงาน (LTIFR)
รอยละ 0 ในป 2562
0 percent LTIFR in 2020

การดำำาเนินงานดำ้ านอาชีวอนามุ่ัยุและความุ่ป้ลอดำภัั ยุอยุ�างมุ่ี
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สามุ่ารถช�วยุลดำความุ่เสี�ยุงในการเกิดำอุบัติิเหติุ
ติ� อ พื่นั ก งาน คู� ค้ า และผู้ รั บ เหมุ่า ติลอดำจนช� ว ยุลดำความุ่
เสี�ยุงทิี�จะเกิดำผลกระทิบติ�อการดำำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทิฯ เช�น
การหยุุดำชะงักของกระบวนการผลิติ การเสียุค�าใช้จ�ายุในการ
จัดำการอุบติ
ั ิการณ์ เป้็นติ้น ดำังนั�น บริษััทิฯ จึงมุุ่ง� มุ่ั�นในการเป้็น
องค์กรทิี�ป้ราศจากอุบติ
ั ิเหติุ (Zero Accident) โดำยุพื่ัฒนาระบบ
บริหารจั ดำการดำ้ านความุ่ป้ลอดำภัั ยุให้ไดำ้ มุ่าติรฐาน พื่ร้อมุ่ทิั�ง
สร้างวัฒนธ์รรมุ่ความุ่ป้ลอดำภััยุทิั�งภัายุในและภัายุนอกองค์กร
ครอบคลุมุ่ทิั� งความุ่ป้ลอดำภัั ยุในกระบวนการผลิติ (Process
Safety) และความุ่ป้ลอดำภััยุส�วนบุคคล (Personal Safety)

จํานวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier2 เปน 0 ในป 2562
Zero Case in Process Safety Event: Tier 2 in 2019

An efficient occupational health and safety operation can
reduce the risk of accidents on the employees, suppliers
and contractors, as well as the operational risks e.g.
production interruption and cost of incident management.
As a result, GGC strives to become zero accidents
organization by standardizing the safety management
system and fostering the safety culture internally and
externally, including both process and personal safety.
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ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
Process Safety
บริษััทิฯ กำาหนดำนโยุบายุคุณภัาพื่ ความุ่มุ่ั�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ
อาชีวอนามุ่ัยุ สิง� แวดำล้อมุ่และความุ่ติ�อเน่�องทิางธ์ุรกิจ พื่ร้อมุ่ทิั�ง
มุ่ีระบบการบริหารจัดำการป้ฏิบัติิงานทิี�เป้็นเลิศ (Operational
E x c e l le n c e M a n a g e m e n t S y s t e m : O E M S ) แ ล ะ
ระบบการบริ ห ารศู น ยุ์ ก ลางความุ่ป้ลอดำภัั ยุ (Center of
Central Process Safety: CCPS) เพื่่�อพื่ัฒนาการดำำาเนินงาน
ดำ้านความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติอยุ�างครอบคลุมุ่และ
ติ�อเน่�อง เพื่่�อเสริมุ่สร้างความุ่แข็งแกร�งดำ้านความุ่ป้ลอดำภััยุใน
กระบวนการผลิติ พื่ร้อมุ่ทิั�งสร้างความุ่มุ่ั�นใจแก�ผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุ
ในการป้ฏิบติ
ั ิงานของบริษััทิฯ

With the determination to extensively and continuously
enhance the safety in the production process and to
ensure the trust of the stakeholders, GGC established
Quality, Security, Safety, Occupational Health and
Business Continuity poliyc, developed Operational
Excellence Management System (OEMS), and Center of
Central Process Safety (CCPS).

ระบบการบริหารจัดการปฏิบต
ั ง
ิ านทีเ่ ป็นเลิศ
Operational Excellence Management System
• Employee Participation
• Emergency Management
and Response
• Incident Investigation
• Compliance Audit
• MOC

• Process Hazard Analysis
SSHE

Operation
Risk
Management

• Process Safety
Information
• Trade Secret
• Training

Organization
& Capabilities

Management
of Change

Capital
Project
Management

Sustainability
Management

Performance
Management

Reliability
& Asset
Integrity

Strategy &
Leadership

• Contractor
• Trade Secret

CONTENT

• Mechanical
Integrity

Operations
Management
of Contractors

DEPLOY

Value Chain
Management

COMPLIANCE

• Operating Procedure
• Hot Work Permit
• PSSR

PERFORMANCE

OPERATIONAL EXCELLENCE

ระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย
Center of Central Process Safety: CCPS

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

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

ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ดำำา เนิ น โครงการติ� า ง ๆ เพื่่� อ เสริ มุ่ สร้ า ง
ความุ่แข็ ง แกร� ง ของการดำำา เนิ น งานดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ใน
กระบวนการผลิติ โดำยุติ�อยุอดำจากโครงการพื่ัฒนาศักยุภัาพื่การ
ติรวจสอบข้ อ บกพื่ร� อ งในกระบวนการผลิ ติ (Field Risk
Assessment: FRA) และระบบการส่บสวนการเกิดำอุบัติิเหติุ
(Incident Investigation System) และให้มุ่ป้
ี ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิง� ขึน
�
ส�งผลให้บริษััทิฯ บรรลุเป้้าหมุ่ายุการเป้็นองค์กรทิี�ป้ราศจาก
อุบติ
ั ิเหติุ

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

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

In 2019, GGC launched several projects to strengthen the
process safety. The projects building on from Field Risk
Assessment (FRA) and Incident Investigation System to
further improve the efficiency and consequently achieved
zero accident target.
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โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
Field Risk Assessment Project (FRA)
บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการ FRA อยุ�างติ�อเน่�อง โดำยุในป้ี 2562
บริษััทิฯ จัดำฝึกอบรมุ่ให้แก�กลุ�มุ่พื่นักงานป้ฏิบัติิการ เพื่่�อสร้าง
ความุ่รู้ความุ่เข้าใจในการบ�งชี�ความุ่เบี�ยุงเบนจากมุ่าติรฐาน
การออกแบบหร่ อ ขั� น ติอนการทิำา งาน ซึ� ง เน้ น การถ� า ยุทิอดำ
ป้ระสบการณ์ จ ากรุ� น พื่ี� สู� รุ� น น้ อ ง ส� ง ผลให้ พื่ นั ก งานสามุ่ารถ
สังเกติสิง� ผิดำป้กติิในกระบวนการผลิติ ติลอดำจนความุ่บกพื่ร�อง
ของส�วนป้ระกอบในอุป้กรณ์การใช้งาน ทิำาให้พื่นักงานสามุ่ารถ
ดำำาเนินการแก้ไขหร่อป้้องกันไดำ้ อยุ�างเหมุ่าะสมุ่ก�อนทิี� จะเกิดำ
อุบติ
ั ิเหติุข�น
ึ

Field Risk Assessment (FRA) project has been carried out for
several years. In 2019, operational operations employees
were trained to understand and notify standard deviation
of the design and working process by experience sharing
to juniors from seniors. As a result, the staff can now
detect the abnormalities in the manufacturing process
and equipment’s components as well as apply the
appropriate preventive measures before incident.

จำานวนพนักงานที่เป็น Core team ได้รับ
การฝกอบรมจำานวน 9 คน เพื่อมาสื่อความ
และถ่ายทอดความรู้พนักงานในหน่วยงาน
ต่อไป
9 members of the Core team attended
the training and shared their experiences
with their colleagues

โครงการ Incident Investigation System
Incident Investigation System Project
บริ ษัั ทิ ฯ จั ดำ ฝึ กอบรมุ่หลั ก สู ติ รการส่ บ สวนการเกิ ดำ อุ บั ติิ เ หติุ
ให้แก�กลุ�มุ่พื่นักงานและผู้รับเหมุ่า ภัายุใติ้ระบบ “Why Tree
Analysis” เพื่่�อให้พื่นักงานและผู้รับเหมุ่ามุ่ีความุ่รู้ความุ่เข้าใจ
ในการส่บสวนการเกิดำอุบัติิการณ์เพื่่�อหาสาเหติุแบบเจาะลึก
(Root Cause) โดำยุมุ่ีข้ันติอนการวิเคราะห์อยุ�างละเอียุดำโดำยุ
ไมุ่�ดำ�วนสรุ ป้หร่อใช้ความุ่คิดำเห็นส�วนติัวในการติัดำสินใจ ทิำาให้
สามุ่ารถระบุสาเหติุหลักของการเกิดำอุบติ
ั ิการณ์โดำยุครอบคลุมุ่
้
้ ้ บริษัทิ
ทิังในทิางกายุภัาพื่ บุคลากร และระบบ ทิังนี
ั ฯ ไดำ้ถา� ยุทิอดำ
�
การเกิ ดำอุ บัติิการณ์และการส่บสวนทิี เกิ ดำขึ้นให้กับพื่นั กงาน
และผูร้ บ
ั เหมุ่าอ่�น ๆ เพื่่�อสร้างความุ่ติระหนักในความุ่สำาคัญของ
ความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ติลอดำจนสามุ่ารถระบุ วิ ธ์ี ก ารแก้ ไ ขและหา
แนวทิางป้้ องกันล�วงหน้าไดำ้อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่

To ensure the correct understanding and efficiently
identify the root cause, GGC provides an incident
investigation training to the staff and contractors using
the “Why Tree Analysis.” This process requires an in-depth
and non-subjective analysis to find the root cause of the
incident, which can be physical conditions, employees
or systems. GGC shares the details of incidents and
investigation with the employees and other contractors
to raise awareness on safety, issue corrective actions and
prepare efficient preventive measures.

OPERATIONAL EXCELLENCE

Why Tree Method
เริ่มจาก

Significant Event

ขอเท็จจริง (Facts)

Physical

Observation #1 (Facts)

Observation #2 (Facts)

สรางสมมุติฐาน

Hypothesize #1

Hypothesize#2

Why

Physical Failure

Why

Human Failure
Why

System Failure

ผลการดำาเนินโครงการฯ
Project Performance
• จำ า นวนพนั ก งานและผู้ รั บ เหมาที่ ไ ด้ รั บ การฝ ก
อบรม ประมาณ 87 คน (มากกว่าร้อยละ 67.5
ของจำานวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน)
• ไม่มีอุบัติการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำา
• จำานวนอุบัติการณ์ลดลงร้อยละ 100
• 87 employees and contractors attended
the training (more than 67.5 percent of
the operations employees in the
production process)
• No repeated incidents
• The number of incidents decreased by
100 percent

ซึ�งจากการดำำาเนินโครงการพื่บว�า ในป้ี 2562 สถิติิอุบัติิการณ์
ทิี�เกิดำขึ�นระหว�างการป้ฏิบัติิงานของบริษััทิฯ มุ่ีการบาดำเจ็บทิี�
นิว� มุ่่อและมุ่่อเกิดำขึน
ั ฯ จึงดำำาเนินโครงการ
� เป้็นอันดำับสูงสุดำ บริษัทิ
Zero Hand Injury เพื่่�อรณรงค์ลดำการบาดำเจ็บทิี�มุ่่อและนิ�วมุ่่อ
ในทิุกกิจกรรมุ่

From the projects implementation, statistic of incident
happened during working hour in 2019 showed that hand
and finger injury occurred the most. Therefore, GGC has
establised Zero Hand Injury program to reduce the hand
and finger injury in all activities.

91

92

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

จากการดำำ าเนินงานดำ้ านความุ่ป้ลอดำภัั ยุในกระบวนการผลิ ติ
ทิี� มุ่ี ป้ ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่อยุ� า งติ� อ เน่� อง ส� ง ผลให้ บ ริ ษัั ทิ ฯ มุ่ี ผ ลการ
ดำำ า เนิ น งานดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ในกระบวนการผลิ ติ ทิี� บรรลุ
เป้้ าหมุ่ายุ และไมุ่� เ กิ ดำ อุ บั ติิ เ หติุ ใ นกระบวนการผลิ ติ Tier 1
� ษัทิ
และเป้็ นป้ี แรกทิีบริ
ั ฯ ป้ระสบความุ่สำาเร็จการไมุ่�เกิดำอุบติ
ั เิ หติุ
ในกระบวนการผลิติ Tier 2

Due to the continuous effective implementation in
process safety, GGC reached the safety target with zero
accident on the Process Safety Event in Tier 1 and Tier 2,
marking the first year with zero accident in Tier 2.

อุบต
ั เิ หตุกระบวนการผลิต Tier 1 และ Tier 2
Process Safety Event: Tier 1 and Tier 2
เปาหมาย
2562

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

Target in
2019

อุบุต
ั เิ หตุกระบุวนการผลิต Tier 1
Process Safety Event: Tier 1
(กรณ่/ case)

0

0

0

0

0

อุบุต
ั เิ หตุกระบุวนการผลิต Tier 2
Process Safety Event: Tier 2
(กรณ่/ case)

-

-

-

0

0

ความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Safety
บริ ษัั ทิ ฯ มุุ่� ง เสริ มุ่ สร้ า งวั ฒ นธ์รรมุ่ความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ส�ว นบุ ค คล
ภัายุใติ้วัฒนธ์รรมุ่ B-CARES เพื่่�อลดำอุบติ
ั ิเหติุและการบาดำเจ็บ
ทิีอ
� าจเกิดำกับพื่นักงาน ติลอดำจนผูร้ บ
ั เหมุ่า และอาจส�งผลกระทิบ
ติ�อภัาพื่ลักษัณ์และการดำำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทิฯ ทิั�งนี� บริษััทิฯ
ไดำ้ กำา หนดำเป้้ า หมุ่ายุการเป้็ น องค์ ก รทิี� ป้ ราศจากอุ บั ติิ เ หติุ
และการบาดำเจ็บระหว�างป้ฏิบัติิงาน และดำำาเนินโครงการเพื่่�อ
รณรงค์ แ ละสร้ า งความุ่ติระหนั ก ดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ อยุ� า ง
สมุ่ำาเสมุ่อ เช�น โครงการ Understand Risk โครงการ Promote
“No Blame Culture” และโครงการ Safety Stand Down
เป้็นติ้น

GGC encourages personal safety culture under B-CARES
culture to reduce the accidents and injuries of the staff
and contractors, which can affect the brand image and
business operations. Therefore, GGC has set the safety
target of zero accident and injury during working
hours and established campaigns e.g. Understand Risk,
Promote “No Blame Culture” and Safety Stand Down to
constantly raise awareness on safety.

OPERATIONAL EXCELLENCE

โครงการ Understand Risk
Understand Risk Campaign
บริษััทิฯ ส�งเสริมุ่ความุ่รู้ความุ่เข้าใจเร่�องความุ่ป้ลอดำภััยุ และ
ความุ่เสี� ยุ งทิี� เ กี� ยุ วข้ อ งกั บ การป้ฏิ บั ติิ ง าน โดำยุการสอบถามุ่
ผู้ป้ฏิ บัติิงานว� ามุ่ีความุ่เข้าใจและสามุ่ารถระบุ ความุ่เสี�ยุงใน
การป้ฏิบติ
ั ิงาน รวมุ่ถึงทิราบขั�นติอนป้้องกันความุ่เสียุ
� งไดำ้อยุ�าง
ถู ก ติ้ อ งหร่ อ ไมุ่� หากผู้ ป้ ฏิ บั ติิ ง านมุ่ี ค วามุ่รู้ ค วามุ่เข้ า ใจทิี�
ไมุ่�เพื่ียุงพื่อ บริษััทิฯ จะจัดำการอบรมุ่เพื่ิ�มุ่เติิมุ่ให้ผู้ป้ฏิบัติิงาน
ให้เข้าใจความุ่เสียุ
� งในงานทิีติ
� นเองรับผิดำชอบพื่ร้อมุ่ทิั�งแนวทิาง
การป้้องกันความุ่เสี�ยุงดำังกล�าวไดำ้อยุ�างถูกติ้อง

GGC promotes the knowledge on safety and operational
risks by examining the operators understanding and
their ability to identify the operational risks and the
correct preventive measures. In case operators fail to
demonstrate sufficient knowledge, ddditional training
will be provided to raise operators understanding and
awareness.

?

คัวามเขาใจัด็านคัวามปลอด็ภัยในการ
ปฏิบุัติงานกอนด็ำาเนินโคัรงการฯ รอยละ 70

คัวามเขาใจัด็านคัวามปลอด็ภัยในการ
ปฏิบุัติงานภายหลังด็ำาเนินโคัรงการฯ รอยละ 100

Prior project implementation,
70 percent of operators have an
understanding in operational safety

Post project implementation,
100 percent of operators have an
undertstading in operational safety
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โครงการ Promote “No Blame Culture”
Promote “No Blame Culture” Campaign
บริษััทิฯ รณรงค์การลดำ ละ เลิก วัฒนธ์รรมุ่การติำาหนิกล�าวโทิษั
โดำยุไมุ่�ติัดำสินหร่อโยุนความุ่ผิดำแก� ผู้ป้ฏิ บัติิงานในกรณีทิ�ี เกิ ดำ
อุ บั ติิ ก ารณ์ ห ร่ อ อุ บั ติิ เ หติุ เพื่่� อส� ง เสริ มุ่ ให้ พื่ นั ก งานรายุงาน
เหติุการณ์ทิ�ีเก่อบเกิดำอุบัติิเหติุ (Near Miss) โดำยุบริษััทิฯ ไดำ้
นำา ข้ อ มุู่ ล ดำั ง กล� า วมุ่าวิ เ คราะห์ ห าแนวทิางรั บ มุ่่ อ ความุ่เสี� ยุ ง
ในการป้ฏิ บั ติิ ง าน เพื่่� อลดำการอุ บั ติิ ก ารณ์ ห ร่ อ อุ บั ติิ เ หติุ
ติลอดำจนลดำผลกระทิบทิี� อ าจเกิ ดำ ขึ� น ทิั� ง นี� บริ ษัั ทิ ฯ จั ดำ ทิำา
ช�องทิางให้พื่นักงานและผู้รับเหมุ่าสามุ่ารถรายุงานเหติุการณ์
Near Miss ผ�านทิางระบบ Safety Now ซึ�งเป้็นเทิคโนโลยุีทิ�ีมุ่ี
ความุ่สะดำวก สามุ่ารถแชร์ กดำถูกใจ และแสดำงความุ่เห็นใน
เร่�องราวดำ้านความุ่ป้ลอดำภััยุ จากการดำำาเนินโครงการส�งผลให้มุ่ี
การรายุงานเหติุการณ์ Near Miss เพื่ิมุ่
� ขึ�นร้อยุละ 70

สำถิติการรายงานเหตุการณ Near Miss
กอนการด็ำาเนินโคัรงการฯ 0 กรณ่
Prior project implementation, there
was 0 Near Miss report

GGC launched a campaign to eliminate the blame
culture among employees in case of accidents or incidents.
This was to encourage employees to report Near Miss
incident. GGC has been analyzing the Near Miss reports to
determine the preventive measures to reduce accidents
or incidents and lessen its impact on the operations. Near
Miss incidents can be conveniently reported through
the Safety Now system. This system is convenient and
employees can share, like and comment on safety-related
issues. From the No Blame Culture Campaign, number
of Near Miss report increased by 70 percent.

สำถิติการรายงานเหตุการณ Near Miss
หลังการด็ำาเนินโคัรงการฯ 36 กรณ่
(ทีุ่กกรณ่)
Post project implementation, there was
36 Near Miss reports

OPERATIONAL EXCELLENCE

โครงการ Safety Stand Down
Safety Stand Down Campaign
บริ ษัั ทิ ฯ ดำำา เนิ น โครงการ Safety Stand Down Day อยุ� า ง
ติ� อ เน่� องเป้็ น ป้ี ทิ�ี 2 เพื่่� อให้ พื่ นั ก งานทิุ ก ระดำั บ ติลอดำจน
ผู้ รั บ เหมุ่าเกิ ดำ ความุ่ติระหนั ก ถึ ง ความุ่สำา คั ญ ในการบริ ห าร
จั ดำการความุ่ป้ลอดำภัั ยุ โดำยุในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไดำ้ เชิญชวน
คณะผู้ บ ริ ห ารจากบริ ษัั ทิ ผู้ รั บ เหมุ่าเข้ า มุ่ามุ่ี ส� ว นร� ว มุ่ในการ
รับฟัังการส่�อสารนโยุบายุ วัฒนธ์รรมุ่ ทิิศทิางการดำำาเนินงาน
ติลอดำจนมุ่าติรฐานดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ของบริ ษัั ทิ ฯ ในช�ว ง
ระยุะเวลาการซ�อมุ่บำารุ ง (Shutdown) นอกจากนี� ในระยุะ
เวลาดำั ง กล� า ว กรรมุ่การผู้ จั ดำ การและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษัั ทิ ฯ
ไดำ้ ร�วมุ่ทิำากิ จกรรมุ่ Safety Talk และ Safety Walk ทิุกเช้า
ร� ว มุ่กั บ ผู้ รั บ เหมุ่า เพื่่� อ สร้ า งความุ่ติระหนั ก และส� ง เสริ มุ่ ให้
นำา การบริ ห ารจั ดำ การและวั ฒ นธ์รรมุ่ดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ ไป้
ป้ฏิบัติิจนเป้็นนิสัยุ รวมุ่ทิั� งเพื่่�อผลักดำันให้บริษััทิฯ กลายุเป้็น
องค์ ก รติ้ น แบบดำ้ า นความุ่ป้ลอดำภัั ยุ และดำำา เนิ น ธ์ุ ร กิ จ ติ� อ ไป้
อยุ�างยุั�งยุ่น

นโยบุายคัุณภาพ คัวามมั�นคัง
คัวามปลอด็ภัย อาช่วอนามัย
สำิ�งแวด็ลอมและคัวามตอเนื�องที่างธุรกิจั
The Quality, Security, Safety,
Occupational Health, Environment and
Business Continuity policy

วัฒนธรรม B-CARES
B-CARES Culture

With the determination to raise awareness on safety
management, GGC has conducted the Safety Stand Down
campaign for the second consecutive year for all levels
of employees and contractors. In 2019, GGC invited
contractor’s executives to participate in communication
session, which covered policies, safety culture,
operational directions and safety standards during the
shutdown period. In addition, in conjunction with the
session, managing directors and executives also joined
the Safety Talk and Safety Walk with the contractors
every morning to raise the awareness, enhance the safety
management and safety cultures as well as encourage
the company to be the safety role model and conduct
the business sustainably.

ที่ิศที่างการด็ำาเนินงาน
ของบุริษัที่ฯ
Company’s Direction

“Safety Stand Down Day”

มาตรฐานด็าน
คัวามปลอด็ภัย

Safety Standards
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From the continuous implementation of safety projects
to support process and personal safety, the Total
Recordable Injury Rate (TRIR) in 2019 remains zero for
six years eight months and Lost Time Injury Frequency
Rate (LTIFR) of the employees and contractors remains
zero for nine years and four months.

จากการดำำาเนินโครงการดำ้านความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติ
และส�วนบุ คคลดำั งกล� าวอยุ�างสมุ่ำาเสมุ่อ ส�งผลให้ในป้ี 2562
อั ติราการบาดำเจ็ บจากการทิำางานถึ งขั�นบันทิึ กของพื่นักงาน
(Total recordable injury rate: TRIR) ในบริ ษัั ทิ ฯ ยุั ง คง
เป้็น 0 อยุ�างติ�อเน่�องเป้็นระยุะเวลา 6 ป้ี 8 เดำ่อน นอกจากนี�
ยุังทิำาให้อัติราความุ่ถี�การบาดำเจ็บถึงขั�นหยุุดำงาน (Lost time
injury frequency rate: LTIFR) ของบริ ษัั ทิ ฯ ทิั� ง พื่นั ก งาน
และผู้รบ
ั เหมุ่ามุ่ีค�าเป้็น 0 อยุ�างติ�อเน่�องเป้็นเวลา 9 ป้ี 4 เดำ่อน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
Total Recordable Injury Rate : TRIR
เปาหมาย
Target in

TRIR ของพนักงาน
Employee TRIR

TRIR ของผูร บุ
ั เหมา
Contractor TRIR
หนวย : กรณ่ / หนึ�งลานชั�วโมงการที่ำางาน
Unit : Cases / 1 Million Manhours

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPERATIONAL EXCELLENCE

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR

เปาหมาย
Target in

TRIR ของพนักงาน
Employee LTIFR

TRIR ของผูร บุ
ั เหมา
Contractor LTIFR
หนวย : กรณ่ / หนึ�งลานชั�วโมงการที่ำางาน
Unit : Cases / 1 Million Manhours

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders
คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
Supplier/ Business Partner
การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

ลูกคัา
Customer

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

บริหารจัดการคูคาในหวงโซอุปทาน ตั้งแตคัดเลือก
ขึ้นทะเบียน ประเมิน และติดตามผลการดําเนินงาน
Conducted intensive supplier management, from selection
to registration, evaluation and monitoring.

มีการตรวจประเมินดาน ESG คูคาที่สําคัญ (1st Tier Suppliers)
Conducted ESG audit on 1st Tier suppliers

จดหมายจากกรรมการผูจัดการถึงคูคา เพื่อสื่อสาร
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
Conveyed communication message through Managing
Director’s letter regarding the business code of
conduct to suppliers

คูคารายใหญของบริษัทฯ ไดรับทราบการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รอยละ 100 ในป 2562
Critical suppliers signed an acknowledgment and
comply with code of conduct 100 percent in 2019.

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ/ บริการ หรือกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดจากการวิเคราะหผล
การประเมินความพึงพอใจของลูกคา
Improved product/service quality or business operations in
accordance with analysis results from customer satisfaction

ระดับความพึงพอใจของลูกคา คิดเปนรอยละ 90
Customer satisfaction rate of 90 percent

จดหมายจากกรรมการผูจัดการถึงลูกคา เพื่อสื่อสาร
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
Conveyed communication message through Managing
Director’s letter regarding the business code of conduct
to customers

ลูกคารายใหญของบริษท
ั ฯ ไดรบ
ั ทราบการปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษท
ั ฯ รอยละ 100 ในป 2562
Key customers signed an acknowledgment and comply
with code of conduct. 100 percent in 2019.

ภัายุใติ้ สภัาวะการแข� ง ขั น ทิางธ์ุ รกิ จในป้ั จจุ บั น คุ ณ ภัาพื่
ราคา รวมุ่ถึ งความุ่รวดำเร็ ว ในการส� ง มุ่อบผลิ ติภัั ณฑ์์ และ
บริ การถ่ อเป้็ นสิ� งสำ าคั ญในการสร้ างความุ่พื่ึ งพื่อใจให้
กั บลู กค้ า ซึ� งส� งผลติ� อการเติิ บโติทิางธ์ุ รกิ จอยุ� างยุั� งยุ่ น
ของบริ ษัั ทิฯ ทิั้ งนี้ บริ ษัั ทิฯ มุุ่� งมุ่ั� นทิี� จะบริ หารจั ดำการห� วงโซ�
อุ ป้ทิานติั้ งแติ� ติ้ นนำ้ าจนถึ งป้ลายุนำ้ า โดำยุมุ่ี การคั ดำเล่ อก
แ ล ะ ป้ ร ะ เ มุ่ิ น คู� ค้ า ทิั้ ง ใ น ดำ้ า น สิ� ง แ ว ดำ ล้ อ มุ่ สั ง ค มุ่ แ ล ะ
การกำ ากั บดำู แลกิ จการทิี� ดำี รวมุ่ถึ งติิ ดำติามุ่ผลการดำำ าเนิ นงาน
ของคู� ค้ าอยุ� างติ� อเน่� อง เพื่่� อลดำความุ่เสี� ยุงในการจั ดำหา
วั ติถุ ดำิ บให้ เพื่ี ยุงพื่อติ� อการผลิ ติ นอกจากนี้ บริ ษัั ทิฯ ยุั งมุุ่� งมุ่ั� น

Under today’s business competitive situation, product
and service qualities, price and speed of delivery
essentially affect customer satisfaction, which results
i n s u s t a i n a b le b u s i n e s s g r o w t h . A s a r e s u l t ,
GGC strives to manage its supply chain, covering
from the upstream to downstream, by selecting and
evaluating suppliers based on Environmental Social
and Governance (ESG) aspects. Thereafter, GGC
constantly monitors supplier’s performance to
reduce risk of insufficient raw material procurement

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

ในการรั กษัาและยุกระดำั บความุ่พื่ึ งพื่อใจของลู กค้ าผ� าน
การพื่ั ฒ นาคุ ณ ภัาพื่สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ดำี ยุิ� งขึ้ น
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for productions. Moreover, GGC determine s to
maintain and improve customer satisfaction by
developing better quality products and services.

การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
บริ ษัั ทิ ฯ คำา นึ ง ถึ ง ความุ่โป้ร� ง ใส ความุ่เสมุ่อภัาค และความุ่
ซ่�อสัติยุ์ในการดำำาเนินธ์ุรกิจ ติลอดำจนการรักษัาผลป้ระโยุชน์
ร�วมุ่กับคู�ค้า ดำังนั�น บริษััทิฯ จึ งแติ�งติั� งคณะกรรมุ่การ Value
Chain Management (VCM) ให้มุ่ีหน้าทิี�พื่ิจารณาการจัดำซ่�อ
วั ติถุดำิบและจำาหน� า ยุผลิ ติภัั ณฑ์์ เพื่่�อ ให้ เ กิ ดำความุ่โป้ร�ง ใสใน
การดำำาเนินงาน พื่ร้อมุ่ทิั�งสนับสนุนการบริหารจั ดำการห�วงโซ�
อุป้ทิาน และการบริหารความุ่เสี�ยุงจากป้ัจจัยุติ�าง ๆ เช�น การ
ผันผวนของราคาวัติถุดำบ
ิ และผลิติภััณฑ์์ เป้็นติ้น ทิั�งนีค
� ณะ VCM
ไดำ้ จัดำป้ระชุ มุ่ห�วงโซ�คุณค� า (Value Chain Meeting: VCM)
ติ�อเน่�องทิุกสัป้ดำาห์ เพื่่�อสร้างความุ่สัมุ่พื่ันธ์์อันดำีร�วมุ่กับคู�ค้า
และรายุงานสถานการณ์ติลาดำอยุ�างใกล้ชดำ
ิ โดำยุมุ่ีการวิเคราะห์
ผลการดำำาเนินงานและหาร่อถึงป้ัญหาและวิธ์ก
ี ารป้้องกัน รวมุ่ทิัง�
วิเคราะห์ถึงป้ัจจัยุทิี�มุ่ีผลติ�อความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้า เพื่่�อการ
ดำำาเนินงานทิี�เป้็นระบบและมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิง� ขึ�น

GGC conducts business with transparency, equality,
integrity, as well as maintain the mutual benefits with the
suppliers. Consequently, the Value Chain Management
(VCM) committee was appointed to be in charge of raw
material procurement and product distribution. This is to
ensure transparent operations, provide support on supply
chain management and manage different risk factors,
such as ﬂuctuation of raw material and product price etc.
with an intention to build a positive relationship with the
suppliers, closely monitor the market, and improve the
operation system to be more efficient, VCM committee
holds Value Chain Meeting (VCM) on weekly basis to
analyze the performance, discuss regarding difficulties
and mitigation measures, and analyze factors affecting
customer satisfaction.

นอกจากนี� บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ จั ดำ ทิำา เล� มุ่ คู� มุ่่ อ จรรยุาบรรณธ์ุ ร กิ จ
(Business Code of Conduct Handbook) ทิี� ยุึ ดำ หลั ก การ
ดำำาเนินงานทิี�สอดำคล้องติามุ่นโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี
ของกลุ�มุ่บริษััทิฯ ซึ�งครอบคลุมุ่ถึงเร่�องจรรยุาบรรณการดำำาเนิน
ธ์ุ ร กิ จ การให้ ค วามุ่สำา คั ญ ถึ ง สิ ทิ ธ์ิ มุ่ นุ ษั ยุชนและแรงงาน
การคำา นึ งถึ งติ� อคุณภัาพื่ ความุ่มุ่ั� นคง ความุ่ป้ลอดำภัั ยุ
อาชี ว อนามุ่ั ยุ สิ� ง แวดำล้ อ มุ่ และความุ่ติ� อ เน่� องทิางธ์ุ ร กิ จ
โดำยุในป้ี 2562 คู� ค้ า รายุสำา คั ญ ของบริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ร� ว มุ่ลงนามุ่
รับทิราบจรรยุาบรรณธ์ุรกิจของบริษััทิฯ เป้็นจำานวน 29 รายุ
ซึ�งคิดำเป้็นร้อยุละ 100 ของจำานวนคู�ค้าทิั�งหมุ่ดำ ทิี�บริษััทิฯ ไดำ้
ส่�อสารในป้ี 2562

Additionally, GGC has developed the Business Code of
Conduct Handbook, which is in accordance with the Good
Corporate Governance principles. This handbook covering
business ethics, Human Rights and Labor Rights, quality,
security, occupational health and safety, environment
and business continuity. In 2019, 29 critical suppliers
signed an acknowledgment of GGC’s Code of Conduct,
marking 100 percent of suppliers that GGC provided
communication to in 2019.

ผลการดำาเนินการ
Performance
การรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหา
สินค้า และการบริการผ่านการสื่อสาร
จดหมายจากกรรมการผู้จัดการ
Number of manufacturer/ product and
service provider received a communication
on business Code of Conduct through
the Managing Director’s letter

2562
2019

100 %
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บริ ษัั ทิ ฯ มุ่ี แ นวทิางและกระบวนการบริ ห ารจั ดำ การคู� ค้ า
ในระบบห�วงโซ�อุป้ทิานอยุ�างเป้็นระบบและมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
ติั� งแติ� การคั ดำเล่ อกและขึ� นทิะเบี ยุ นคู� ค้ า การป้ระเมุ่ิ น
แ ล ะ ติิ ดำ ติ า มุ่ ผ ล ก า ร ดำำา เ นิ น ง า น ร ว มุ่ ทิั� ง ก า ร คำา นึ ง ถึ ง
ดำ้ า นสิ� ง แวดำล้ อ มุ่ สั ง คมุ่ และการกำา กั บ ดำู แ ลกิ จ การอยุ� า ง
ยุั�งยุ่น (Environmental Social and Governance : ESG)
เพื่่� อ ป้้ อ งกั น และลดำความุ่เสี� ยุ งทิี� อ าจเกิ ดำ ขึ� น ในระบบห� ว งโซ�
อุป้ทิาน พื่ร้อมุ่ทิั�งดำำาเนินงานร�วมุ่กับคู�ค้าอยุ�างยุั�งยุ่น

GGC has a systematic and efficient guideline and
management process to manage its suppliers within the
supply chain. This guideline and management process
can be applied from supplier selection and registration
process to assessment and performance monitoring
processes. This guideline and management process take
the Environmental Social and Governance (ESG) aspects
in to consideration, in order to prevent and reduce risks
from the supply chain, as well as ascertain sustainable
business with the suppliers.

การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
บริษััทิฯ จำาแนกคู�ค้า เป้็น 2 ป้ระเภัทิ ไดำ้ แก� คู�ค้ากลุ�มุ่จั ดำหา
วัติถุดำบ
ิ (Feedstock) และคูค
� า้ กลุมุ่
� จัดำหาสินค้าและบริการอ่�น ๆ
(Non-feedstock) ซึ�งบริษััทิฯ มุ่ีข�ันติอนในการบริหารจัดำการ
คู�ค้าในห�วงโซ�อุป้ทิาน ดำังติ�อไป้นี�

GGC divided suppliers into two categories: feedstock and
non-feedstock. GGC has supplier management process
as follows:

การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า

Supplier Selection and Registration

บริษััทิฯ คัดำเล่อกคุณสมุ่บัติิของคู�ค้ารายุใหมุ่�โดำยุใช้แบบสอบ
ถามุ่ทิี� มุ่ี เ กณฑ์์ ก ารป้ระเมุ่ิ น ครอบคลุ มุ่ เร่� องความุ่ป้ลอดำภัั ยุ
อาชี ว อนามุ่ั ยุ และสิ� ง แวดำล้ อ มุ่ รวมุ่ทิั� ง การดำำา เนิ น งานทิี�
สอดำคล้องติ�อจรรยุาบรรณของบริษัทิ
ั ฯ และกฎหมุ่ายุแรงงาน ทิัง� นี�
คู�ค้าจะติ้ องไมุ่�มุ่ีรายุช่�ออยุู�ในป้ระเทิศทิี� มุ่ีความุ่เสี�ยุงติามุ่มุ่ติิ
คณะรัฐมุ่นติรีความุ่มุ่ั�นคงแห�งสหป้ระชาชาติิ (UN Sanction
List Countries) โดำยุในป้ี 2562 มุ่ีจำานวนคู�ค้าทิี�ผา� นเกณฑ์์การ
ป้ระเมุ่ินเบ่�องติ้นและถูกขึ�นทิะเบียุน (Approved Vendor List:
AVL) เป้็นจำานวน 3,676 รายุ ป้ระกอบดำ้วยุคู�ค้ารายุใหมุ่� 274
รายุ และคู�ค้าป้ัจจุบน
ั 3,402 รายุ

ผลการดำาเนินการ
Performance

3,676
จำานวนคู่ค้าทั้งหมด
Total Suppliers

GGC assesses qualification of the new suppliers
by using survey. Criteria included in the survey are
occupational health and safety, environment, as
well as compliance with business Code of Conduct
and labor laws. Furthermore, suppliers must not be
listed on UN Sanction List Countries to be qualified
for supplier selection and registration process. In
2019, 3,676 suppliers were qualified and registered
on the Approved Vendor List (AVL), consisting of 274
new suppliers and 3,402 existing suppliers.

3,402

จำานวนคู่ค้ารายใหม่
New Suppliers

274

จำานวนคู่ค้าปัจจุบัน
Exisiting Suppliers
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Supplier Assessment and Performance Monitoring
GGC evaluates the efficiency and monitors performance of
existing suppliers annually. The evaluation and monitoring
are perform based on five criteria. In 2019, 270 suppliers
received the evaluation. Moreover, GGC has improved the
effectiveness of supplier evaluation by selecting and ranking
suppliers based on quantitative and qualitative performance,
such as level of product quality, punctual product delivery,
and quantity of distribution, etc. Consequently,
GGC will distribute the raw material procurement to
non-critical suppliers ranked on this list, in order to
reduce risk from relying on single raw material supplier.

บริษััทิฯ ป้ระเมุ่ินป้ระสิทิธ์ิภัาพื่และติิดำติามุ่ผลการดำำาเนินงาน
ของคู� ค้ า ป้ั จ จุ บั น เป้็ น ป้ระจำา ทิุ ก ป้ี โดำยุคำา นึ ง ถึ ง เกณฑ์์ ห ลั ก
5 ดำ้าน ซึ�งในป้ี 2562 มุ่ีจำานวนคู�ค้าเข้ารับการป้ระเมุ่ินจำานวน
270 รายุ ทิั�งนี� บริษััทิฯ ไดำ้ป้รับป้รุงป้ระสิทิธ์ิภัาพื่การป้ระเมุ่ิน
คู�ค้าโดำยุคั ดำเล่ อกและจั ดำอั นดำั บคู�ค้า โดำยุอ้ างอิ งศักยุภัาพื่ทิั� ง
ในเชิ ง ป้ริ มุ่ าณและเชิ ง คุ ณ ภัาพื่ อาทิิ ระดำั บ คุ ณ ภัาพื่ของ
ผลิติภััณฑ์์ การส�งสินค้าติรงติ�อเวลาและป้ริมุ่าณทิี�จัดำจำาหน�ายุ
เป้็ น ติ้ น ซึ� ง บริ ษัั ทิ ฯ จะกระจายุกำา ลั ง การซ่� อวั ติ ถุ ดำิ บ ไป้ยุั ง
คู�ค้ารายุยุ�อยุทิี� ไดำ้ รับการจั ดำอั นดำั บกลุ�มุ่นี� เพื่่�อลดำความุ่เสี�ยุง
ในการพื่ึ�งพื่าการซ่�อวัติถุดำิบจากคู�ค้าเพื่ียุงรายุเดำียุว

เกณฑ์การประเมินหลัก
Evaluation Criteria

มุมมองด็านคัวามสำามารถในการ
สำงมอบุวัตถุด็ิบุและการบุริการ

Efﬁciency on Delivering Raw Materials,
and Providing Services

สำภาวะอุตสำาหกรรม
Industry Outlook

คัวามยืด็หยุนและอำานาจั
ตอรองของคัูคัา

คัวามสำามารถใน
การแขงขันของคัูคัา

Flexibility and Bargaining
Power of Supplier

มุมมองด็านบุัญช่
การเงิน และอื�นๆ

Supplier Competitiveness

Account, Finance and
Other Aspects

จัำานวนคัูคัาที่่�เขารับุการประเมินเปนจัำานวน 270 ราย
270 Suppliers were assessed
การคัดเลือกโดยการจัดอันดับ
Rank & Selection
จััด็อันด็ับุคัูคัาที่่�ผานเกณฑ
การประเมินโด็ยอางอิงศักยภาพ
ที่ั้งในเชิงคัุณภาพและเชิงปริมาณ
Ranking of Qualified
Suppliers on Quantitative and
Qualitative Performance

กระจัายกำาลังการซื้อไปยัง
คัูคัารายยอยหลายราย
Distribution of Purchasing
Orders to Several Non-critical
Suppliers

นอกจากนี� บริ ษัั ทิ ฯ ยุั ง มุ่ี ร ะบบติรวจป้ระเมุ่ิ น ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่
การดำำาเนินงานของคูค
� า้ โดำยุคำานึงถึงดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่ สังคมุ่ และ
การกำากับดำูแลกิจการ (Environmental Social and Governance:
ESG) ซึ� ง ในป้ี 2562 มุ่ี ก ารติรวจป้ระเมุ่ิ น ดำ้ า น ESG แก� ค�ู ค้ า
ทิี�สำ าคัญ 1st Tier Suppliers ทิั�งสิ�น 2 รายุ โดำยุบริษััทิฯ มุ่ีแผนทิี�
จะขยุายุขอบเขติการป้ระเมุ่ินดำ้ าน ESG ไป้ยุังคู�ค้ากลุ�มุ่อ่� น ๆ
พื่ร้ อ มุ่ทิั� งจั ดำทิำา โครงการเพื่่� อพื่ั ฒ นาศั ก ยุภัาพื่ของคู� ค้ า
ในการดำำาเนินงานร�วมุ่กันในอนาคติ

Moreover, GGC also has supplier ESG audit system.
In 2019, supplier ESG audit was conducted in two of the
1st Tier Suppliers. In the future, GGC plans to expand
the supplier ESG audit to other suppliers and develop
programs to develop capability for future suppliers.

ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง 4 ป
4-year Performance

จัำานวนคัูคัาที่่�เขารับุการประเมิน ESG
Number of Suppliers Received
Supplier ESG Audit

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

3

3

3

2
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การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับลูกค้า
Customer Relationship Management
ความุ่เช่� อมุ่ั� น ของลู ก ค้ า ทิี� มุ่ี ติ� อ บริ ษัั ทิ ฯ ทิั� ง ในดำ้ า นคุ ณ ภัาพื่
สิ น ค้ า และบริ ก าร เป้็ น สิ� ง สำา คั ญ ทิี� บ ริ ษัั ทิ ฯให้ ค วามุ่ใส� ใ จ
มุ่ า อ ยุ� า ง ติ� อ เ น่� อ ง โ ดำ ยุ บ ริ ษัั ทิ ฯ มุุ่� ง มุ่ั� น ยุ ก ร ะ ดำั บ ค ว า มุ่
พื่ึ ง พื่อใจของลู ก ค้ า ผ� า นการสร้ า งความุ่สั มุ่ พื่ั น ธ์์ อั น ดำี และ
ดำำา เนิ น การเพื่่� อ ติอบสนองความุ่ติ้องการผ�านการสร้างสรรค์
ผลิติภััณฑ์์ทิ�ีมุ่ค
ี ณ
ุ ค�า ภัายุใติ้แนวทิางการป้ฏิบติ
ั ิอยุ�างเป้็นธ์รรมุ่
และป้กป้้องความุ่เป้็นส�วนติัว โดำยุมุ่ีจุดำมุุ่�งหมุ่ายุเพื่่�อสร้างความุ่
เข้มุ่แข็งในการดำำาเนินธ์ุรกิจ และรองรับการขยุายุติัวของฐาน
ลูกค้าสูติ
� ลาดำใหมุ่� ๆ

Customer’s trust toward GGC’s products and services are
crucial factors that GGC has been constantly giving high
priority to. Therefore, GGC strives to improve customer
satisfaction by building a good relationship and respond
to their demands with innovative products under fair
guidelines and personnal data privacy. Moving forward,
GGC aims to strengthen the business and prepare to
expand the customer base in the new market.

ระบบการบริหารจัดการลูกค้า
Customer Relationship Management: CRM
บริษััทิฯ จัดำทิำาฐานข้อมุู่ลของลูกค้า ติลอดำจนรับข้อร้องเรียุน
ติ� า ง ๆ ผ� า นระบบการบริ ห ารจั ดำ การลู ก ค้ า (Customer
Relationship Management: CRM) โดำยุนำา ข้ อ มุู่ ล ลู ก ค้ า
มุ่าวิ เ คราะห์ ป้ั ญ หา ป้ระเดำ็ น สำา คั ญ ติลอดำจนหาแนวทิาง
ป้้ อ งกั น เพื่่� อเพื่ิ� มุ่ ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่ในการพื่ั ฒ นาผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ ห้ ติ อ บ ส น อ ง ค ว า มุ่ ติ้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ดำ้
สู ง สุ ดำ นอกจากนี� ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ กำา หนดำเกณฑ์์ ใ น
การป้ระเมุ่ิ น ลู ก ค้ า รายุสำา คั ญ ทิั� ง ในดำ้ า นความุ่น� า ดำึ ง ดำู ดำ
(Attractiveness) และความุ่เป้็ น ไป้ไดำ้ ใ นความุ่ร� ว มุ่มุ่่ อ
(Cooperation Possiblity) เพื่่�อพื่ัฒนาโครงการทิางธ์ุ รกิ จ
ร�วมุ่กัน โดำยุจากจำานวนลูกค้าทิี�ไดำ้ลงทิะเบียุนในระบบ CRM
ทิั�งหมุ่ดำ 847 รายุ มุ่ีจำานวนลูกค้ารายุสำาคัญ 31 รายุ

จำานวนลูกค้าที่ได้รับการลงทะเบียน
ในระบบ CRM 847 ราย
847 customers
registered on CRM system

GGC has organized customer database and managed
c o m p l a i n t s t h r o u g h C u s to m e r R e l a t i o n s h i p
Management (CRM) system. Customer data has been
used to analyed problems and important issues, in
order to find mitigation measures that can improve
efficiency in product development and service, as well
as to ensure utmost customer satisfaction. In 2019,
GGC set evaluation criteria to assess key customer in
area of attractiveness and cooperation possibility. This
is to opportunity in business development. From 847
customers who registered on CRM system, there were
31 key customers.

จำานวนลูกค้ารายสำาคัญ 31 ราย
31 Key Customers
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โครงการทดลองใช้ B100 ในเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
B100 Trial Project in Agricultural Machinery
บริ ษัั ทิ ฯ ดำำา เนิ น โครงการนี� อ ยุ� า งติ� อ เน่� อ งมุ่าเป้็ น ป้ี ทิ�ี 2 เพื่่� อ
ช� ว ยุเหล่ อ กลุ� มุ่ เกษัติรในการลดำติ้ น ทิุ น การผลิ ติ โดำยุการ
จำา หน� า ยุไบโอดำี เ ซล B100 ให้ กั บ บริ ษัั ทิ ไบโอเกษัติรภัั ณ ฑ์์
เป้็ น จำา นวน 175,628 ลิ ติ ร ทิี� ราคา 17.19 บาทิ เพื่่� อ
ทิดำลองใช้กับเคร่�องยุนติ์ และเคร่�องจั กรการเกษัติร เช�น รถ
ติั ดำอ้ อยุ เคร่�องป้ั� น รถกระบะ และรถอเนกป้ระสงค์ เป้็นติ้ น
ซึ� งผลการทิดำสอบพื่บว� า เคร่� องยุนติ์ และเคร่� องจั กรทิี�
ใช้ B100 สามุ่ารถทิำา งานไดำ้ เ ป้็ น ป้กติิ ทิำา ให้ เ กษัติรกร
สามุ่ารถป้ระหยุัดำค�าเช่�อเพื่ลิงไป้ไดำ้เป้็นจำานวน 1.7 ล้านบาทิ
(เมุ่่�อเทิียุบกับราคาดำีเซล B7 ทิี�สถานีบริการนำามุ่ัน)

For two consecutive years, GGC has been assisted
the farmers to reduce the production cost by selling
175,628 liters of B100 to Bio Kasetpan Co., Ltd. at the
price of 17.19 Baht per liter. This B100 has been used as
a trial with motor and agricultural machineries, such as
sugarcane harvester, sugar cane production machine,
pickup truck and multi-purpose vehicle. Referring to
the trial result, motors and machineries using B100
functioned normally, which help farmers to save cost
on fuel up to 1.7 million Baht (price compared with
B7 at the gas station).

เกษตรกรสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้
เป็นจำานวน 1.7 ล้านบาท
Farmers can save cost on fuel
up to 1.7 million Baht

106

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ: คุณดิเรก แซ่ฮ้อ
(เจ้าของบริษัทไบโอเกษตรภัณฑ์)
Participant of Trial Project: Mr. Direk Saehor
(Owner of Bio Kasetpan Co., Ltd.)

“

โ ค ร ง ก า ร ฯ มุ่ี ส� ว น ช� ว ยุ แ ก้ ป้ั ญ ห า ป้ ริ มุ่ า ณ นำา มุ่ั น ป้ า ล์ มุ่
ล้นติลาดำ และทิำาให้เกษัติรกรป้ลูกป้าล์มุ่มุ่ีรายุไดำ้มุ่ากขึ�น ซึ�ง
ข้อดำีของการใช้เช่�อเพื่ลิง B100 ค่อ เช่�อเพื่ลิงไมุ่�มุ่ีสี ไมุ่�มุ่ีกลิ�น
สามุ่ารถใช้ร�วมุ่กับพื่าหนะและเคร่�องจักรหลายุรู ป้แบบ จาก
การทิดำลองใช้งานพื่บว�าสามุ่ารถป้ระหยุัดำค�าใช้จ�ายุเช่�อเพื่ลิง
ไดำ้ เ ป้็ น ป้ริ มุ่ าณมุ่หาศาล อี ก ทิั� ง ทิี� ผ� า นมุ่ายุั ง มุ่ี ผู้ ส นใจเข้ า มุ่า
ศึ ก ษัาดำู ง านจำา นวนมุ่าก นอกจากนี� สิ� ง ทิี� น� า ป้ระทิับใจ
ค่ อ เจ้ า หน้ า ทิี� จ าก GGC เข้ า มุ่าให้ ค วามุ่รู้ แ ละช� ว ยุเหล่ อ
ดำ้านเทิคนิคติลอดำระยุะโครงการ ซึ�งโครงการนี�เป้็นโครงการ
ทิี� เริ�มุ่ติ้ นจากจุ ดำเล็ ก ๆ แติ� สามุ่ารถขยุายุผลสู�ระดำั บป้ระเทิศ
ช�วยุส�งเสริมุ่ความุ่เป้็นอยุูเ� กษัติรกรอยุ�างยุัง� ยุ่น

The trial project helped resolve the oversupply of palm
oil in the market and increased the farmers’ income.
The benefits of B100 are that the fuel is colorless,
odorless and compatible with different types of
vehicles and machinery. According to the trial project,
B100 can tremendously save fuel costs. Many are now
interested in the project. Moreover, we are impressed
by GGC’s staff who has been providing knowledge and
technical assistance throughout the project period.
This is a small beginning of a change that can escalate
into the national scale and encourage sustainable
agriculture.

นอกเหน่ อ จากการดำำา เนิ น โครงการข้ า งติ้ น บริ ษัั ทิ ฯ ทิำาการ
วิเคราะห์ผลสำารวจความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้า เพื่่�อป้รับป้รุงและ
พื่ัฒนาผลิ ติภัั ณฑ์์ และบริการให้ติอบสนองติ� อความุ่ติ้ องการ
ของลูกค้า ซึ�งจากผลการสำารวจฯ บริษััทิฯ ไดำ้กำาหนดำแผนงาน
เพื่่�อพื่ัฒนาความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้ า แบ�งเป้็น 5 ดำ้ าน ไดำ้ แก�
ดำ้านผลิติภััณฑ์์ ดำ้านการจัดำส�งผลิติภััณฑ์์ ดำ้านการส่�อสารและ

In addition to the aforementioned projects, GGC
analyzes customer satisfaction so as to improve and
develop products and services according to customer
demand. Referring to the customer satisfaction survey,
GGC plans to improve customer satisfaction on five
aspects: 1) products, 2) logistics, 3) communication and
marketing, 4) order, payment, and financial support,
and 5) employees.

“

ส�งเสริมุ่การติลาดำ ดำ้านการสั�งซ่�อ การชำาระเงินและสนับสนุน
ดำ้านการเงิน และดำ้านพื่นักงาน
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การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
Customer Satisfaction Development
ปัจจัยที่เพื่อการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
Factors for Customer Satisfaction Improvement

แผนงานเพื่อการพัฒนา
ความพึงพอใจของลูกค้าในป 2562
Action Plans in 2019 to Improve Customer Satisfaction
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขและข้อกำาหนด
• รักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
• ปริมาณผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

Products

• Ensure the product quality complies with the conditions
and rules
• Constantly maintain the product quality
• Ensure sufﬁcient product quantity
• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามแผน
• ความถูกต้องของประเภทผลิตภัณฑ์ที่สั่ง เช่น ปริมาณ
จำานวน ชนิด บรรจุภัณฑ์ และฉลาก เป็นต้น
• ความรวดเร็วในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
• การจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

Logistics

• Deliver product on time and in according to plan
• Order accuracy e.g. volume, quantity, type, packaging and
label, etc.
• Deliver product promptly
• Follow safety standards for logistic
• จัดกิจกรรมหรือการสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกับลูกค้า เช่น จัดงานเลี้ยงขอบคุณ การอวยพรตาม
เทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น
• มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

Communication and
Marketing

• Organize activities or seminars to communicate and build a
good relationship with the customers e.g. thank you party
and festive season greetings
• Create constant marketing promotion
• ความสะดวกของกระบวนการซื้อขาย
• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งเอกสารสำาหรับการซื้อขาย-ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์
• ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสำาหรับการซื้อขาย-ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

Order, Payment and
Financial Support

• Offer convenient purchase process
• Submit procurement documents and deliver products on time
• Ensure accuracy of documents related to procurement and
deliver product
• ติดต่อได้ง่าย
• สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ยินดีรับฟัง และตอบสนองต่อคำาร้องขอ ข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว รวมทัง
้ รายงานข้อมูลสถานะอย่างสม่าำ เสมอ
• กิริยามารยาทสุภาพ
• ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

Employees
Sales Person, Delivery Person and
Customer Service Agent

• Be easily contactable
• Resolve issues effectively
• Be a good listener and actively respond to requests, questions,
complaints and suggestions as well as constantly report
the status
• Conduct oneself in a proper manner
• Provide prompt and up-to-date information and news
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ผลการดำาเนินงานความพึงพอใจของลูกค้าในป 2562
Customer Satisfaction Score in 2019
ในป้ี 2562 ความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้าทิั�งหมุ่ดำอยุู�ทิ�ีร้อยุละ 90
โดำยุบริษััทิฯ มุ่ีเป้้าหมุ่ายุทิี�จะพื่ัฒนาระดำับความุ่พื่ึงพื่อใจของ
ลูกค้าให้ไดำ้รอ
้ ยุละ 90 ในป้ีถัดำไป้

In 2019, GGC has achieved the customer satisfaction
score of 91 percent and determines to maintain the score
of 90 percent next year.

ความพึงพอใจของลูกค้า
Customer Satisfaction

เปาหมาย
Target in

เปาหมาย
Target in

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

94%

91%

86%

90%
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ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
Sustainable Products
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders

ผูถือหุน/ นักลงทีุ่น/ นักวิเคัราะห
Shareholder/ Investor/ Analyst

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑพลอยไดจากไบโอคอมเพล็กซ
Invested in product research and
development to further create
value-added to by-products from
biocomplex facility

แสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม
โดยการลดกาซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ
Illustrated GGC’s responsibility to
consumers and the environment
by reducing greenhouse gases
throughout the product life cycle

จากกระแสความุ่ติ้องการผลิติภััณฑ์์ทิ�ีเป้็นมุ่ิติรติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่
และการใส� ใ จดำู แ ลสุ ข ภัาพื่ของผู้ บ ริ โ ภัคทิี� ข ยุายุติั ว กว้ า งใน
ป้ัจจุบันและมุ่ีแนวโน้มุ่เพื่ิ�มุ่ขึ�นอยุ�างติ�อเน่�อง บริษััทิฯ เล็งเห็น
ถึ งโอกาสทิางธ์ุรกิ จจากการพื่ัฒนานวั ติกรรมุ่และผลิ ติภัั ณฑ์์
ให้ ติ อบโจทิยุ์ ค วามุ่เป้ลี� ยุ นแป้ลงพื่ฤติิ ก รรมุ่ของผู้ บ ริ โ ภัค
ดำังกล�าว บริษััทิฯ จึงมุุ่�งมุ่ั�นคิดำค้น วิจัยุ และพื่ัฒนานวัติกรรมุ่
และผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ทิ�ี เ ป้็ น มุ่ิ ติ รติ� อ สิ� ง แวดำล้ อ มุ่และป้ลอดำภัั ยุ ติ� อ
สุขภัาพื่ เพื่่�อสร้างความุ่สมุ่ดำุลติ�อธ์ุรกิจ สังคมุ่ และสิง� แวดำล้อมุ่
อยุ�างยุั�งยุ่น

ลูกคัา
Customer

ชุมชน สำังคัม และสำิ�งแวด็ลอม
Community Society
and Environment

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

มูลคาการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 8.3 ลานบาท ในป 2562
Investment in innovative research
and development of 8.3 million Baht
in 2019

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
(Carbon Footprint Products: CFP)
รอยละ 100 ในป 2562
100% of products received the
Carbon Footprint of Product (CFP)
label certiﬁcation in 2019

In respond to the increasing customers’ demand
toward environmentally-friendly and healthy products,
GGC foresees business opportunities from innovation
and product development to meet the changing
consumer behavior. Therefore, GGC is committed to
invent, research, and develop innovations and products
that are environmentally-friendly and safe for health, in
order to sustainably crate a balance between business,
society and the environment.
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บริษัทิ
ั ฯ มุุ่ง� เน้นการลงทิุนพื่ัฒนาผลิติภััณฑ์์ทิส
�ี ามุ่ารถติอบสนอง
ความุ่ติ้ องการของผู้บริโภัคทิี� ใส�ใจความุ่มุ่ิติรติ� อสิ�งแวดำล้ อมุ่
และความุ่ป้ลอดำภััยุติ�อสุขภัาพื่ โดำยุป้ัจจุบน
ั ผลิติภััณฑ์์ทิ�บ
ี ริษััทิฯ
ให้ ค วามุ่สนใจแบ� ง เป้็ น 3 กลุ� มุ่ ไดำ้ แ ก� ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ เ ช่� อเพื่ลิ ง
ชีวภัาพื่ (Biofuels) ผลิติภัั ณฑ์์ เคมุ่ีชีวภัาพื่ (Biochemicals)
และผลิติภััณฑ์์พื่ลาสติิกชีวภัาพื่ (Bioplastics) ซึ�งผลิติภััณฑ์์
ดำั ง กล� า วสามุ่ารถนำา ไป้ใช้ เ ป้็ น เช่� อเพื่ลิ ง หร่ อ สารเติิ มุ่ แติ� ง
เช่�อเพื่ลิ ง สารเติิ มุ่แติ� งในอุ ติสาหกรรมุ่เคร่�องสำาอาง อาหาร
หร่ อ ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ สุ ข ภัาพื่และสุ ข อนามุ่ั ยุ ติลอดำจนใช้ เ ป้็ น
สารติั� ง ติ้ น ในการผลิ ติ พื่ลาสติิ ก ชี ว ภัาพื่ เป้็ น ติ้ น นอกจากนี�
บริ ษัั ทิ ฯ ยุั ง ให้ ค วามุ่สำา คั ญ ในการเพื่ิ� มุ่ มุู่ ล ค� า ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ และ
ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ พื่ ลอยุไดำ้ ทิ�ี เ ป้็ น มุ่ิ ติ รติ� อ สิ� ง แวดำล้ อ มุ่ เพื่่� อติ� อ ยุอดำ
และขยุายุโอกาสในการดำำาเนินธ์ุรกิจโอลีโอเคมุ่ีอยุ�างยุั�งยุ่น

GGC has been centering on investing in products
development that respond to consumers’ needs, both
in environmentally-friendly and healthy products. At
present, there are three groups of products that GGC has
been focusing on, namely biofuel products, biochemical
products, and bioplastic products. These products can
be used as fuel or fuel additives, additives ingredient for
cosmetic industry, food, health and hygiene products, as
well as it can be used as a precursor in the production
of bioplastics, etc. Additionally, GGC also emphasis on
creating value to environmentally-friendly products
as well as by-products, in order to sustainably expand
business opportunities in the area of Oleochemicals
business.

ในการสร้ า งสรรค์ ติ� อ ยุอดำความุ่คิ ดำ เพื่่� อพื่ั ฒ นาและเพื่ิ� มุ่
มุู่ ล ค� า ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ และผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ พื่ ลอยุไดำ้ ทิ�ี เ ป้็ น มุ่ิ ติ รติ� อ
สิ�งแวดำล้อมุ่ บริษััทิฯ ติ้องเผชิญกับความุ่ทิ้าทิายุหลากหลายุ
ป้ระการทิี�มุ่าจากทิั�งป้ัจจั ยุภัายุนอกและป้ัจจั ยุภัายุใน ดำังนั�น
บริษััทิฯ จึงกำาหนดำกลยุุทิธ์์ในการรับมุ่่อป้ัจจัยุติ�าง ๆ ดำังกล�าว
เพื่่� อเติรี ยุ มุ่พื่ร้ อ มุ่ในการขยุายุธ์ุ ร กิ จ สู� ก ารลงทิุ น ในติลาดำ
ผลิติภััณฑ์์เพื่่�อสิง� แวดำล้อมุ่อยุางเติ็มุ่รูป้แบบ

In creating ideas to develop and add value to the
environmentally-friendly products and by-products,
GGC have faced many challenges that come from both
external and internal factors. Therefore, GGC has set a
strategy to respond to the challenges, in order to prepare
for business expansion to a full investment in green
product market.

กลยุทธ์การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Products Strategy
แผนกลยุุ ทิธ์์ ก ารเป้็ น ผู้ ผ ลิ ติผลิ ติภัั ณฑ์์ เพื่่� อความุ่ยุั� งยุ่ น
มุ่ี เ ป้้ า หมุ่ายุสอดำคล้ อ งกั บ นโยุบายุป้ระเทิศไทิยุ 4.0 ภัายุใติ้
แผนพื่ั ฒ นาเศรษัฐกิ จ ชี ว ภัาพื่ Bioeconomy เพื่่� อผลั ก ดำั น
ป้ระเทิศให้ ก้ า วสู� ก ารเป้็ น ผู้ นำา ในดำ้ า นเศรษัฐกิ จ ชี ว ภัาพื่ของ
อาเซียุนในอนาคติ โดำยุการเพื่ิมุ่
� ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ของผลผลิติ และ
การวิจัยุและพื่ัฒนาเพื่ิมุ่
� มุู่ลค�าผลิติภััณฑ์์

Goals of the Sustainable Products Strategy are in line
with the Thailand 4.0 policy under the bioeconomy
development plan. This plan will drive the country toward
becoming ASEAN’s bioeconomy leader. To achieve this,
GGC will work on efficiency improvement of productivity,
as well as conduct research and development to create
value-added to products.
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ปัจจัยภายในที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ

Important External Factors for Business Operations

Important Internal Factors for Business Operations

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
• ปัจจัยภายในประเทศ
• สภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ

• พนักงานและความสามารถในการเติบโต
• ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
• ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาด
• Employees and Career Development
• Stakeholders Trust
• Competitiveness Ability and Capability for Growth
Business Direction and Strategic Plan

• Global Trend
• Domestic Factors
• Business Environment
• Government policy and regulations

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
Business Direction and Strategic Plan

มุงเนนการสำรางและรักษาคัวามสำามารถที่างการแขงขัน
การสำรางการเติบุโตที่างธุรกิจั ผลิตภัณฑเคัม่เพื�อ
สำิ�งแวด็ลอมอยางยั�งยืน รวมถึงการพัฒนาองคักร ใน
ด็านตาง ๆ สำำาหรับุสำนับุสำนุนแผนการเติบุโตในอนาคัต
เพื�อใหบุรรลุเปาหมายที่ั้งระยะสำั้นและระยะยาว
Strives to establish and maintain GGC’s
competitiveness ability, while seeking for business
growth in sustainable chemicals business.
In addition, business improvement will be done in
various areas, with an intention to support future
growth plan, as well as to achieve short-term and
long-term targets.

ในป้ี 2562 บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการเพื่่�อติอบสนองติ�อกลยุุทิธ์์
การพื่ัฒนานวัติกรรมุ่และผลิติภััณฑ์์ เพื่่�อความุ่ยุั�งยุ่นค่อดำ้าน
การวิจัยุและพื่ัฒนาเพื่ิมุ่
� มุู่ลค�าผลิติภััณฑ์์ ไดำ้แก� โครงการลงทิุน
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์เพื่่�อพื่ัฒนาเศรษัฐกิจ ชีวภัาพื่ (Biocomplex)
ติลอดำจนการดำำา เนิ น โครงการวิ จั ยุ และพื่ั ฒ นาเพื่ิ� มุ่ มุู่ ล ค� า
ผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุไดำ้อ� ่น ๆ จากไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์

In response to Innovation strategy, in 2019 GGC
has implemented several projects in research and
development to create value-added to products,for
instance the biocomplex investment project to support
bioeconomy development, and research and development
projects to create value-added to by-products from
biocomplex.
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โครงการลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biocomplex)
The Biocomplex Investment for Bioeconomy Development Project
บริษัทิ
ั ฯ ร�วมุ่ลงทิุนกับบริษัทิ
ั เกษัติรไทิยุ อินเติอร์เนชัน
� แนล ชูการ์
คอร์ป้อเรชัน
� จำากัดำ (มุ่หาชน) หร่อ KTIS ในการพื่ัฒนา โครงการ
นำา ร� อ งเพื่่� อขั บ เคล่� อนการลงทิุ น ดำ้ านเศรษัฐกิ จ ชี ว ภัาพื่
(Bioeconomy) ภัายุใติ้ยุุทิธ์ศาสติร์ป้ระเทิศไทิยุ 4.0 ทิี�จังหวัดำ
นครสวรรค์ โดำยุถ่อว�า (นครสวรรค์ ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์: NBC)
เป้็ น ไบโอคอมุ่เพื่ล็ ก ซ์ ค รบวงจรแห� ง แรกของป้ระเทิศไทิยุ
และเป้็น Bio Hub แห�งแรกของอาเซียุน ซึ�งโครงการแบ�งออก
เป้็น 2 ระยุะ ไดำ้แก�

GGC has jointly invested with Kaset Thai International
Sugar Corporation Public Company Limited or KTIS to
develop a pilot project to drive bioeconomy investments
under the Thailand 4.0 strategy in Nakhonsawan province.
Nakhonsawan Biocomplex (NBC) is considered to be the
first fully integrated biocomplex in Thailand and the first
bio hub in ASEAN. The project is divided into two phases,
including;

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ลงทีุ่นพัฒนาอุตสำาหกรรมช่วภาพคัรบุวงจัร
อาที่ิ การกอสำรางโรงห่บุออย โรงผลิตเอที่านอล
โรงผลิตไฟฟาและไอน้ำา โด็ยคัาด็วาจัะสำามารถด็ำาเนิน
การผลิตเชิงพาณิชยได็ภายในไตรมาสำ 1/2564

ลงทีุ่นในอุตสำาหกรรมพลาสำติกและเคัม่ช่วภาพ
โด็ยใชเที่คัโนโลย่ที่ันสำมัยและเปนมิตรตอสำิ�งแวด็ลอม
Investing in plastic and bio-chemical industries
by using modern and environmentally-friendly
technology.

Investing in integrated bio-industry development,
such as the construction of a sugar cane mill,
ethanol production plant, electricity and steam
power plant. It is expected to be able to produce
commercially within the ﬁrst quarter of 2021.

ระยะที่ 1 2562-2564
Phase 1 2019-2021

โรงผลิตน้ําอ้อย และน้ําเชื่อมจากอ้อย
ซึ่งมีกําลังการหีบอ้อย
2.4 ล้านตันต่อป
Sugarcane and syrup production
plant with production capacity of
2.4 million tons per year

โรงงานเอทานอล ซึ่งมีกําลังการผลิต
ติดตั้ง ประมาณ 186 ล้านลิตรต่อป
The ethanol plant with plate
name production capacity of
approximately 186 million
liters per year

โรงงานไฟฟาชีวมวล และ
ผลิตไอน้ําความดันสูง
Biomass power plant and
producing high pressure steam

ระยะที่ 2 2562-2564
Phase 2 2019-2021
เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastics) และเคมีชีวภาพ (Biochemicals)

สาธารณูปโภค เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ในระยะที่ 2

Entering the Bioplastics and
Biochemicals industry

Utilities for preparing
to enter Phase 2

ป้ัจจุบน
ั โครงการดำำาเนินการพื่ัฒนาอยุูใ� นระยุะทิี� 1 และคาดำการณ์
ว� า หากดำำา เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จะสามุ่ารถสร้ า งป้ระโยุชน์ ติ� อ
เศรษัฐกิจของป้ระเทิศในภัาพื่รวมุ่ รวมุ่ทิั�งช�วยุยุกระดำับคุณภัาพื่
ชี วิ ติ โดำยุการรั บ ซ่� อผลผลิ ติ ทิางการเกษัติร และการจ้ า ง
แรงงานทิ้องถิ�น ซึ�งช�วยุสร้างความุ่มุ่ั�นคงติ�อป้ระเทิศและสร้าง
ความุ่ยุัง� ยุ่นแก�เกษัติรกรไทิยุในอนาคติ

At present, the project is undergoing development phase 1.
Once completed, it is expected that the project will
contribute to national economy as a whole. Additionally, it
will improve the quality of life through local procurement
of agricultural produce and local hired, which will create
stability for the country and create sustainability for Thai
farmers in the future.
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาไบโอคอมเพล็กซ์ NBC ระยะที่ 1
Expected benefits from the bio-complex development of NBC Phase 1

ประหยัดต้นทุนการผลิต
จากการใช้วัตถุดิบและ
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน

ลดความเหลื่อมล้ําและ
ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ด้านเกษตรกรรม

Saving production costs
Reducing inequality and
from the use of raw materials creating employment in
and infrastructure together
agriculture

ลดการใช้พลังงานและค่าไฟจากการใช้
พลังงานชีวมวลและกาซชีวภาพที่ได้
จากกระบวนการผลิต
Reducing energy consumption
and electricity costs from the use
of biomass and biogas derived
from production processes

ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต
สามารถนําไปใช้เปนปุย
อินทรีย์ได้
Waste from production
processes can be used as
organic fertilizer

รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
Expected revenues which will increase in the future
โครงการระยะที่ 1 คาดว่ารายได้เพิ่มขึ้น 2,270 ล้านบาท
ภายในป 2564 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. เอทานอล
2. น้ําอ้อยและน้ําเชื่อมจากอ้อย
3. ไฟฟาชีวมวลและไอน้ําความดันสูง
โครงการระยะที่ 2 รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากน้ําเชื่อม
In phase 1, it is expected that revenues will increase up to
2,270 million Baht by 2021. This amount will derive from
1. ethanol, 2. cane juice and cane juice syrup, and
3. biomass electricity. In phase 2, revenues will increase
as a result of production of bioplastics from syrup.

จากการลงทิุนในโครงการลงทิุนไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์เพื่่�อพื่ัฒนา
เศรษัฐกิ จชี ว ภัาพื่ ส� ง ผลให้ บ ริ ษัั ทิฯ เล็ งเห็ น โอกาสใน
การขยุายุขอบเขติการพื่ั ฒ นาและวิ จั ยุ ติ� อ ยุอดำผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์
พื่ลอยุไดำ้จากไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์มุ่ากขึ�น ซึ�งในป้ี 2562 บริษััทิฯ
ไดำ้ ดำำา เนิ น โครงการวิ จั ยุ เพื่ิ� มุ่ มุู่ ล ค� า ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ พื่ ลอยุไดำ้ อ� ่ น ๆ
ไดำ้ แ ก� โครงการผลิติสารสกัดำจากยุีสติ์ (Yeast Extract) และ
เบติ้ า กลู แ คน (Beta Glucan) และโครงการผลิ ติ นำา มุ่ั น
จากติัวอ�อนแมุ่ลงทิหารเส่อ (Insect Oil) เป้็นติ้น

From the investment in biocomplex investment
project for bioeconomy development, GGC foresees more
opportunities to expand the scope of research and
development of by-products from bio-complex. In 2019,
GGC has conducted a research project to increase the
value of other by-products, such as the yeast extract
and beta glucan production project and the insect oil
production project, etc.
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โครงการผลิตสารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract)
และเบต้ากลูแคน (Beta Glucan)
Yeast Extract and Beta Glucan Production Project
บริษััทิฯ วิ จัยุและพื่ัฒนากากยุีสติ์ ซ�ึงเป้็นผลิ ติภัั ณฑ์์ พื่ลอยุไดำ้
จากกระบวนการผลิ ติ เอทิานอล ซึ� ง ผลจากการวิ จั ยุ พื่บว� า
สารสกัดำจากยุีสติ์ (Yeast Extract) สามุ่ารถนำาไป้ติ�อยุอดำใช้เป้็น
วั ติ ถุ ดำิ บ ในอุ ติ สาหกรรมุ่อาหารสั ติ ว์ และผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ เ คร่� อง
สำาอาง เน่�องจากมุ่ีสารทิี�มุ่ป้
ี ระโยุชน์สงู หลายุชนิดำ อาทิิ โป้รติีน
ทิี� มุ่ี ก รดำอะมุ่ิ โ น วิ ติ ามุ่ิ น และแร� ธ์ าติุ ห ลายุชนิ ดำ อี ก ทิั� ง ยุั ง มุ่ี
กลิน
� หอมุ่คล้ า ยุเน่� อสั ติ ว์ จึ ง เหมุ่าะทิี� จ ะนำา ไป้ใช้ ใ นการป้รุ ง
แติ� งอาหารและเป้็นส�วนป้ระกอบในอาหารสัติว์ นอกจากนี�
กากยุีสติ์ยุงั สามุ่ารถนำาไป้สกัดำเป้็นเบติ้ากลูแคน (Beta Glucan)
ซึ� ง ป้ระกอบไป้ดำ้ ว ยุโมุ่เลกุ ล นำา ติาลทิี� มุ่ี คุ ณ สมุ่บั ติิ เ ป้็ น เส้ น ใยุ
อ า ห า ร ส า มุ่ า ร ถ ก ร ะ ติุ้ น ร ะ บ บ ภัู มุ่ิ คุ้ มุ่ กั น ข อ ง ร� า ง ก า ยุ
ลดำระดำับไขมุ่ันคลอเลสเติอรอล และติ้านอนุมุ่ล
ู อิสระ จึงเหมุ่าะ
นำา ไป้ใช้ เ ป้็ น ส� ว นป้ระกอบในการผลิ ติ อาหารเสริ มุ่ และ
เคร่�องสำาอาง

GGC researched on a yeast sludge, a by-product from the
ethanol production process. The results showed that yeast
extract can be used as a raw material in the animal food
industry and in cosmetic products, since it contains many
useful substances, such as proteins that contain amino
acids, vitamins and many minerals. Moreover, it also has
a fragrance similar to meat, therefore it is suitable to be
used in food additives and as an ingredient in animal food.
In addition, yeast sludge can also be extracted into Beta
Glucan that consists of sugar molecules with dietary fiber
properties, which is able to stimulate the immune system,
reduce cholesterol levels, and decrease the number of free
radicals, therefore it is suitable for use as components in
the production of dietary supplements and cosmetics.

Ethanol Plant
Nakhon Sawan
Biocomplex
Yeast cell

Cell Breakage

Yeast Extract

Yeast Extract

Ethanol
Yeast Sludge
Cell Wall
Beta Glucan
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โครงการผลิตน้ำามันจากตัวอ่อนแมลงทหารเสือ (Insect Oil)
Insect Oil Production Project
บริ ษัั ทิ ฯ เล็ ง เห็ น โอกาสในการติ� อ ยุอดำผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ พื่ ลอยุไดำ้
จากโครงการไบโอคอมุ่เพื่ล็ ก ซ์ โดำยุในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ มุ่ี
โครงการวิ จั ยุ และพื่ั ฒ นาเพื่่� อติ� อ ยุอดำการนำ า สารสกั ดำ จาก
ติั วอ� อนแมุ่ลงทิหารเส่ อ ทิี� เพื่าะเลี� ยุงจากกากยุี ส ติ์ จาก
โรงงานผลิ ติ เอทิานอลซึ� ง พื่บว� า นำ า มุ่ั น จากติั ว อ� อ นแมุ่ลง
มุ่ีส�วนป้ระกอบของกรดำไขมุ่ันลอริกทิี�พื่บในมุ่ะพื่ร้าว โอเมุ่ก้า
3 6 และ 9 พื่ร้ อ มุ่ทิั� ง เพื่ิ� มุ่ คุ ณ ภัาพื่อยุ� า งเติ็ มุ่ ป้ระสิ ทิ ธ์ิ ภั าพื่
สามุ่ารถนำามุ่าใช้เป้็นส�วนป้ระกอบในอุ ติสาหกรรมุ่สัติว์ และ
ในเคร่� อ งสำ า อางไดำ้

งบุประมาณด็ำาเนินโคัรงการ
จัำานวน 2.5 ลานบุาที่
Project budget of
2.5 million Baht

GGC foresees an opportunity to extend the benefit
of by products from the biocomplex project. In
2019, GGC has researched and developed project
that further the use of oil extract from larvae of
black soldier fly that are cultured from yeast sludge
in ethanol production plant. It was found that oil
extract from larvae consists of lauric acid found
in coconut, Omega 3, 6, and 9, and rich in protein
level, which makes it suitable for animal feed and
cosmetic industries.

ขยายโอกาสำจัากการตอยอด็ผลิตภัณฑ
พลอยได็ไปสำูอุตสำาหกรรมผลิตอาหารสำัตว
และเคัรื�องสำำาอาง
Expanding opportunities by extension
of by products to the animal feed and
cosmetic industries
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ในป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ล งทิุ น ในโครงการวิ จั ยุ และพื่ั ฒ นา
ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ เป้็ น จำ า นวน 20.35 ล้ า นบาทิ โดำยุในป้ี น�ี ไ ดำ้ ร วมุ่
การลงทิุ น ดำ้ า นการติรวจสอบเทิคโนโลยุี (Technology
Validation) สำ า หรั บ การพื่ั ฒ นาธ์ุ ร กิ จ ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ติ� อ ยุอดำ
ทิี� มุ่ าจากนำ า อ้ อ ยุ เพื่่� อศึ ก ษัาความุ่เป้็ น ไป้ไดำ้ ใ นการนำ า มุ่า
ใช้ ใ นโครงการนครสวรรค์ ไ บโอคอมุ่เพื่ล็ ก ซ์ และโครงการ
ป้ รั บ ป้ รุ ง ร ะ บ บ ล ดำ ค ว า มุ่ ดำั น ไ อ นำ า ซึ� ง เ ป้็ น น วั ติ ก ร ร มุ่
ดำ้ า นกระบวนการผลิ ติ (Process Innovation) และมุ่ี ผ ล
การดำำ า เนิ น งานแสดำงดำั ง ติ� อ ไป้นี�

In 2019, GGC has invested 20.35 million Baht in the
product research and development project, combine
with Technology Validation to develop business of
molasses-base product and to explore the feasibility
to apply for Nakhon Sawan Biocomplex as well as
the Steam Letdown Improvement project, which is
process innovation. The operating results are as
follows:

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0

7.2

5.1

20.35

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0

0.035

0.031

0.155

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0.33

1.7

2

2.03

เปาหมาย
2562

Target in
2019

24.45

มูลค่าการลงทุนด้านวิจย
ั
และนวัตกรรม (ล้านบาท)
R&D Spending
(million baht)

สำัด็สำวนการลงทีุ่นด็านนวัตกรรม
เที่่ยบุกับุรายได็จัากการขาย
ผลิตภัณฑของบุริษที่
ั ฯ (รอยละ)

-

R&D Spending as
percentage of sales (percent)

จำานวนพนักงานด้านวิจย
ั และพัฒนา (FTE)
(คน)
Number of R&D employees (FTE)
(Person)

-
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นอกจากการวิ จั ยุ และพื่ั ฒ นาผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ บริ ษัั ทิ ฯ ยุั ง มุุ่� งมุ่ั� น
แสดำงความุ่รั บผิ ดำชอบติ� อผู้ บริ โภัคและสิ� งแวดำล้ อมุ่ โดำยุการ
ส่� อสารและการลดำก๊ าซเร่ อนกระจกติลอดำวั ฏจั กรชี วิ ติ
ผลิ ติภัั ณฑ์์ ซึ� งบริ ษัั ทิฯ ไดำ้ เข้ าร� วมุ่การเป้ิ ดำเผยุข้ อมุู่ ลกั บ
องค์ ก ารบริ ห ารจั ดำ การก๊ า ซเร่ อ นกระจก (องค์ ก ารมุ่หาชน)
ใ น ก า ร ข อ รั บ ร อ ง ค า ร์ บ อ น ฟัุ ติ พื่ ริ้ น ทิ์ ข อ ง ผ ลิ ติ ภัั ณ ฑ์์
( C a r b o n F o o t p r i n t P ro d u c t : C F P ) แ ล ะ ฉ ล า ก ล ดำ
ค า ร์ บ อ น ฟัุ ติ พื่ ริ้ น ทิ์ ห ร่ อ ฉ ล า ก ล ดำ โ ล ก ร้ อ น ( C a r b o n
Footprint Reduction: CFR) ติ� อ เน่� องเป้็ นป้ี ทิี� 5
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In addition to product research and development,
GGC is committed to show responsibility to consumers
a n d t h e e n v i ro n m e n t by c o m m u n i c a t i n g a n d
reducing greenhouse gas emissions throughout the
product life cycle. GGC has joined the disclosure
with the Thailand Greenhouse Gas Management
O r g a n i z a t i o n ( P u b l i c O r g a n i z a t i o n ) fo r t h e
certification of the Carbon Footprint Product (CFP)
and the Carbon Footprint Reduction (CFR) for the
5 th consecutive year.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน
Products that are certified with the Carbon Footprint Product
and the Carbon Footprint Reduction Label
ในป้ี 2562 ผลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ข องบริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ รั บ การรั บ รองฉลาก
คาร์ บ อนฟัุ ติ พื่ริ้ นทิ์ (Carbon Footprint Products: CFP)
จำ านวน 4 ผลิ ติภัั ณฑ์์ และฉลากลดำโลกร้ อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จำ านวน 2 ผลิ ติภัั ณฑ์์ ซึ� งการป้ล� อยุ
ก๊ าซเร่ อนกระจกของผลิ ติภัั ณฑ์์ ของบริ ษัั ทิฯ ลดำลงมุ่ากกว� า
ร้ อ ยุละ 2 จากป้ี 2557

In 2019, GGC’s products were certified with four
Carbon Footprint Products (CFP) and two Carbon
Footprint Reduction (CFR) labels, in which the
greenhouse gas emissions of its products decreased
by more than two percent from year 2015.

Methyl
Easter

Glycerine

Fatty
Alcohol

ร้อยละ 100 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

100 percent of all
products

50 percent of all
products

ปริมาณ CF ของผลิตภัณฑ
เมที่ิลเอสำเที่อร เที่ากับุ
≤ 2.27 kgCO2e ในป 2562

ปริมาณ CF ของผลิตภัณฑ
กล่เซอร่นบุริสำุที่ธิ์ เที่ากับุ
≤ 2.54 kgCO2e ในป 2562

CF of methyl ester products is
≤ 2.27 kgCO2e in 2019

CF of glecyrine products is
≤ 2.27 kgCO2e in 2019

ความมั่งคั่ง
ของชุมชนและสังคม
PEOPLE PROSPERITY
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การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ
Human Capital Development and Retention
ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

กําหนดกลุมทักษะที่จําเปนตอการเติบโตในสายอาชีพ
ตามแตละหนวยงาน (Success Proﬁle)
Deﬁned the skill set necessary for career
advancement in each department (Success Proﬁle)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
Improved quality of life of employees

พนักงาน
Employee

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets
ระดับความผูกพันของพนักงานอยูที่ รอยละ 50
Employee engagement rate were at 50 percent
เงินลงทุนในการฝกอบรมพนักงานอยูที่ 4 ลานบาท
ในป 2562 และ 6 ลานบาท ในป 2563
In 2019, invested 4 million Baht in employee
training, and 6 million Baht will be invested in 2020
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงาน 12,000 ชั่วโมง
ในป 2562 และ 15,000 ชั่วโมง ในป 2563
In 2019, employee training hours was 12,000 hours,
the target for 2020 is 15,000 hours
จํานวนพนักงานที่ไดรับการอบรม 202 คน ในป 2562
และ 250 คน ในป 2563
In 2019, 202 employees received training, and
target for 2020 is 250 employees.

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP)
Established the Individual Development Plan (IDP)
สงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวของ
กับการทํางานของพนักงาน
Promoted knowledge and developed capabilities
that relate to employees’ works

พื่นั ก งาน ค่ อ ทิรั พื่ ยุากรหลั ก ทิี� สำา คั ญ ของบริ ษัั ทิ ฯ ในการ
ขั บ เคล่� อนธ์ุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ เ ป้้ า หมุ่ายุของบริ ษัั ทิ ฯ ทิี� ติ�ั ง ไว้
บริ ษัั ทิ ฯ จึ ง ใส� ใ จและมุุ่� ง เน้ น การบริ ห ารจั ดำ การพื่นั ก งานให้
ครอบคลุ มุ่ การพื่ั ฒ นาความุ่รู้ ค วามุ่สามุ่ารถ การสนั บ สนุ น
ความุ่ก้ าวหน้าในอาชีพื่ของพื่นักงาน การสรรหาพื่นักงานทิี�
มุ่ีศักยุภัาพื่การเสริมุ่สร้างวัฒนธ์รรมุ่องค์กร การไมุ่�ละเมุ่ิดำสิทิธ์ิ
มุ่นุ ษั ยุชนของพื่นั ก งาน และการคำา นึ ง ถึ ง สภัาพื่แวดำล้ อ มุ่
การทิำางานทิีดำ
� ข
ี องพื่นักงานทิัง� ทิางกายุและจิติใจ เพื่่�อสร้างจุดำแข็ง
จากภัายุในบริษััทิฯ และเกิดำความุ่ผูกพื่ันทิี�ดำีระหว�างพื่นักงาน
และบริษััทิฯ อันนำาธ์ุรกิจไป้สู�การเป้็นผู้นาำ ดำ้านผลิติภััณฑ์์เคมุ่ี
เพื่่�อสิง� แวดำล้อมุ่ทิี�เติิบโติอยุ�างมุ่ั�นคงและยุั�งยุ่น

สรรหาพนักงานและผูบริหารเขาดํารงตําแหนงที่สําคัญ
ในบริษัทฯ และตอบสนองกลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ
Recruiting employees and executives to hold the
company’s important positions, and responding
to GGC’s growth strategy

As employees are the GGC’s primary resource that drive
business to achieve its goals, GGC pays attention and
focuses on employee management, which cover areas of
developing of knowledge and capabilities, provisioning
employees career advancement, recruiting high-potential
employees, strengthening corporate culture, non-violating
human rights of employees, and considering establishment
of a good physical and mental working environment for
employees. Purpose of the employee engagement is
to build strengths from within and create strong bond
between employees and the company, allowing its business
to be a leading green chemical company with steady and
sustainable growth.

PEOPLE PROSPERITY

บริ ษัั ทิ ฯ กำา หนดำแผนกลยุุ ทิ ธ์์ ใ นการเพื่ิ� มุ่ พืู่ น ความุ่สามุ่ารถ
(Capability Buildup Strategy) ซึ�งครอบคลุมุ่ติั�งแติ�การวาง
อั ติ รากำา ลั ง พื่นั ก งานให้ เ พื่ี ยุ งพื่อและเหมุ่าะสมุ่ติ� อ แผนการ
เติิบโติของบริษััทิฯ การพื่ัฒนาศักยุภัาพื่ของพื่นักงาน รวมุ่ถึง
การเสริ มุ่ สร้ า งวั ฒ นธ์รรมุ่องค์ ก ร 6 ป้ระการ ไดำ้ แ ก� 1) กล้ า
2) เก�ง 3) ดำี 4) มุ่ีวินัยุ 5) ใส�ใจ และ 6) รักษั์สง�ิ แวดำล้อมุ่ เพื่่�อให้
พื่นักงานทิุกระดำับมุ่ีสว
� นร�วมุ่ในการขับเคล่�อนบริษััทิฯ
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GGC has established the Capability Buildup Strategy,
which covers from sufficient and appropriate resource
planning to support company’s growth plans, employees’
capability development, and to the promotion of
corporate culture through 6 Core Behaviors, which are
(1) Brave, (2) Capability, (3) Devotion, (4) Discipline,
(5) Open mind, and (6) Environmental Stewardship, so
that employees at all levels are involved in driving the
organization.

กลยุทธ์ในการเพิ่มพูนความสามารถ
Capability Buildup Strategy

People &
Capability
Development

Human Resources
Management for
Growth

Talent
Development

Talent
Acquisition
CAPABILITY
BUILDUP
STRATEGY
Corporate Culture
& Core Values
Effective Organization

หนึ� ง ในแผนการดำำา เนิ น งานภัายุใติ้ ก ลยุุ ทิ ธ์์ ใ นการเพื่ิ� มุ่ พืู่ น
ความุ่สามุ่ารถ ค่ อ การสรรหาพื่นั ก งานทิี� มุ่ี ศั ก ยุภัาพื่ทิี�
เหมุ่าะสมุ่ติ�อทิิศทิางการดำำาเนินงานของบริษัทิ
ั ฯ เน่�องจากบริษัทิ
ั ฯ
มุ่ี แ ผนการเติิ บ โติของธ์ุ ร กิ จ อยุ� า งติ� อ เน่� อ ง ทิำา ให้ ก ารสรรหา
บุคลากรจึงเป้็นสิง� ทิี�สาำ คัญ โดำยุบริษััทิฯ มุ่ีชอ
� งทิางในการสรรหา
บุคลากรทิี�หลากหลายุ อาทิิ เว็บไซติ์บริษััทิฯ เว็บไซติ์สมุ่ัครงาน
ส่�อสังคมุ่ออนไลน์ บริษััทิจัดำหางาน และโครงการ Employee
Referral เพื่่�อดำึงดำูดำบุคลากรทิี�มุ่ค
ี วามุ่สามุ่ารถและมุ่ีพื่ฤติิกรรมุ่
ทิี�สอดำคล้องกับวัฒนธ์รรมุ่องค์กรให้เข้ามุ่าร�วมุ่งานกับบริษััทิฯ

One of the operating plans under the of Capacity Buildup
strategy is to recruit high-potential employees who
are suitable for GGC’s business direction. As GGC has a
plan for continuous business growth, recruiting people
is crucial. GGC has various recruitment channels, such
as company website, job search engines, social media,
employment agencies, and the employee referral
program, to attract talented personnel with a mindset
in line with the corporate culture to join the company.
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นอกเหน่ อจากการสรรหาพื่นั กงานทิี� มุ่ี ศั กยุภัาพื่แล้ วบริษัทิ
ั ฯ
ไดำ้มุ่งุ� เน้นให้ความุ่สำาคัญติ�อการพื่ัฒนาพื่นักงานทิุกระดำับให้มุ่ี
ทิักษัะและความุ่รูทิ
้ �สอดำคล้
ี
องกับติำาแหน�งงาน เพื่่�อสนับสนุน
การเติิบโติของธ์ุรกิจไดำ้อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ โดำยุในป้ี 2562
บริษััทิฯ ไดำ้ดำำาเนินโครงการพื่ัฒนาภัาวะผู้นำาของผู้บริหารและ
พื่นั กงานอยุ� า งติ� อเน่� อง อาทิิ โครงการ GGC Leadership
Development และโครงการ Top Talent 2019 โดำยุมุ่ี
วั ติถุ ป้ระสงค์ เพื่่� อเพื่ิ� มุ่ป้ระสิ ทิธ์ิภัาพื่การทิำ างานของพื่นั กงาน
ในภัาพื่รวมุ่ให้ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษัั ทิ ฯ ยุั ง ไดำ้ จั ดำ ทิำ า แผน
พื่ั ฒ นารายุบุ ค คล (Individual Development Plan: IDP)
เพื่่� อกำ า หนดำเป้้ าหมุ่ายุ แนวทิางการป้ฏิ บั ติิ ง าน และความุ่
ก้าวหน้าในติำาแหน�งงานของแติ�ละบุคคลให้เหมุ่าะสมุ่ รวมุ่ทิั้ ง
กำ าหนดำกลุ� มุ่ทิั กษัะทิี� จำ าเป้็ นติ� อการเติิ บโติในสายุอาชี พื่ติามุ่
แติ� ละหน� วยุงาน (Success Profile) เพื่่�อให้พื่นักงานเกิดำความุ่
มุ่ั�นคงในการทิำางานและความุ่ผูกพื่ันติ�อบริษััทิฯ

Besides recruiting potential employees, GGC focuses
on the development of employees at all levels. This is
to instill skills and knowledge that are appropriate for
employees to execute their works, which in turns support the
business growth efficiently. In 2019, GGC has continuously
implemented leadership development programs for
executives and employees, such as the GGC leadership
development program and the top talent 2019 program.
The objective of the leadership development program is
to increase the overall work efficiency of the employees.
Moreover, GGC has established the Individual Development
Plan (IDP) to set goals and working direction, to determine
the progression of each individual position appropriately,
and to define the skill sets necessary for career growth
in each department (Success Profile). Purpose is to
give employees a stable work and creating employees
engagement with the organization.

โครงการ GGC Leadership Development
GGC Leadership Development Program
GGC Leadership Development Roadmap
Contributor

Leading Self

Leading Other

Leading Manager

Leading
Organization

Leadership
Effectiveness

GC Leadership
Head of Company

Leadership
within you
Setting goals
& Reviewing Result
GC Top Talent
Development Program
Planning &
Achieving Result

Team Effectiveness
(Top Talent & DM)

GC Foundation
of Leadership
GC Personal
Effectiveness

GC LDP1
Strong start in
Leading Role

PTT LDP3
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ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
Program Participants (Person)

2560
2017

2561
2018

2562
2019

ผูจั
 ด็
ั การสำวน
Division Manager

8

21

25

ผูจั
 ด็
ั การฝาย
Vice President

-

9

9

ในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไดำ้ทิบทิวนและป้รับป้รุงหลักสูติรการอบรมุ่
สำาหรับผู้จัดำการส�วนและผู้จัดำการฝ่ายุให้มุ่ีความุ่เหมุ่าะสมุ่ติ�อ
แผนกลยุุทิธ์์การพื่ัฒนาพื่นักงานมุ่ากขึน
� โดำยุจัดำอบรมุ่หลักสูติร
“GGC Leadership Development” ทิี�มุุ่�งเน้นเสริมุ่สร้างทิักษัะ
การส่�อสารของผูบ
้ ริหารให้มุ่ค
ี วามุ่ชัดำเจน การฝึกสอนพื่นักงาน
ใติ้บังคับบัญชาให้มุ่ีทิักษัะพื่ร้อมุ่ติ�อการเติิบโติ รวมุ่ถึงการติั�ง
เป้้ า หมุ่ายุการดำำา เนิ น งาน (KPIs) และการป้ระเมุ่ิ น ผลการ
ดำำาเนินงานของพื่นั ก งานทิี� เ หมุ่าะสมุ่ โดำยุในป้ี น�ี มุ่ี ผู้ เ ข้ า ร� ว มุ่
โครงการ จำานว 31 ทิ�าน ซึ�งเพื่ิ�มุ่ขึ�นจากป้ี 2561 ร้อยุละ 36
สำาหรับป้ี 2563 บริษััทิฯ มุ่ีแผนทิี�จะป้รับป้รุ งหลักสูติรเพื่ิ�มุ่เติิมุ่
โดำยุให้ ค วามุ่สำา คั ญ ไป้ทิี� ก ารพื่ั ฒ นาภัาวะผู้ นำา ของพื่นั ก งาน
ระดำับอาวุโสและผู้ส่บทิอดำติำาแหน�ง (Successor)

In 2019, GGC has reviewed and improved the training
course for division managers and vice president to be
more suitable to the employee development strategy.
GGC provided “GGC Leadership Development” training,
which focuses on strengthening clear communication
skills of executives, training subordinate employees to
have skills ready for growth, as well as setting employees’
K P I s a n d p rov i d i n g a p p ro p r i a t e p e r fo r m a n c e
evaluations. This year, 31 persons participated in the
program, which increased 36 percent when compared to
2018. In addition, for 2020, GGC plans to further improve
the course by focusing on the leadership development
of senior employees and successors.

โครงการ Top Talent Development 2019
Top Talent Development 2019 Program
ผลการดำาเนินงานป 2562
Performance 2019

พนักงานระดับอาวุโสทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
และได้รบ
ั การปรับเลือ
่ นตําแหน่ง
Senior employees participating in the
program and got promoted

บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการ Top Talent Development อยุ�าง
ติ� อ เ น่� อ ง เ ป้็ น ป้ี ทิี� 3 เ พื่่� อ ส ร ร ห า พื่ นั ก ง า น ร ะ ดำั บ อ า วุ โ ส
และผู้จัดำการส�วนภัายุในบริษััทิฯ ทิี� มุ่ีศักยุภัาพื่ ความุ่รู้ และ
ความุ่สามุ่ารถเหมุ่าะสมุ่ติ� อ การป้รั บ เล่� อนติำา แหน� ง เป้็ น
ผู้ จั ดำ การส� ว นและผู้ จั ดำ การฝ่ า ยุ สำา หรั บ ป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯ
ไดำ้ เ พื่ิ� มุ่ ความุ่เข้ มุ่ ข้ น ของหลั ก สู ติ ร โดำยุพื่นั ก งานทิี� ไ ดำ้ รั บ การ
คัดำเล่อกให้เข้ามุ่าอยุู�ใน Talent Pool บริษััทิฯ จะจัดำฝึกอบรมุ่
และมุ่อบหมุ่ายุให้ ป้ ฏิ บั ติิ ง านพื่ิ เ ศษั เพื่่� อป้ระเมุ่ิ น ทิั ก ษัะ
และเติรี ยุ มุ่ความุ่พื่ร้ อ มุ่ติ� อ การป้รั บ เล่� อนติำา แหน� ง ซึ� ง ในป้ี
นี� มุ่ี พื่ นั ก งานระดำั บ อาวุ โ สเข้ า ร� ว มุ่โครงการ จำา นวน 7 คน
โดำยุไดำ้รบ
ั การป้รับเล่�อนติำาแหน�ง จำานวน 2 คน และพื่นักงาน
ระดำับผูจ
้ ัดำการส�วนเข้าร�วมุ่โครงการ จำานวน 4 คน

29%

GCC has continuously organized the top talent
development program for the third consecutive years,
in order to internally recruit the senior employees and
division managers who have appropriate potential,
knowledge, and ability to be promoted to the division
managers and vice president, respectively. In 2019, GGC
has increased intensity of the course and employees
who have been selected to enter the talent pool, will be
trained and assigned to perform special tasks, in order to
assess their skills and to prepare for promotion. This year,
there were seven senior employees participated in the
program, and two of which have been promoted. At the
same time, there were four division managers participated
in the program.
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Top Talent Development 2019
และได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่ง
An Interview with Employees Participating in the Top Talent
Development 2019 Program and Received Promotion

เป็นโครงการทีด
่ ี ทีช
่ ว
่ ยดึงศักยภาพในตัวของพนักงานให้ออกมา
ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผ่านการอบรมจากหลักสูตร
ที่มีประโยชน์ที่สามารถมาปรับใช้ในการทำางานได้
It is a good program that helps employees reach their
full potential through useful training courses that can be
applied to the work.

นางณัฐยาน์ วุฒิสุข
Mrs. Nuttaya Wudtisuk

เป็นโครงการที่ดีที่ให้ความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากมีการ
เข้าอบรม หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ จำานวน
2 หลักสูตร ซึ่งสามารถนำามา ประยุกต์ใช้ในการทำางานได้
นอกจากมีการทำาการทดสอบ Learning Agility เพื่อนำา
ผลการทดสอบมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป
The program is good. I have gained more knowledge from
attending two training courses to enhance skills in various
ﬁelds which can be applied to the work. Moreover, I have
conducted the learning agility test, where the test results
can be used to further develop my potential.

น.ส. ปวีณา โอวรารินท์
Miss Paveena Ovararint
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ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
Employee Development Performance
เปาหมาย
Target in

เงินลงทีุ่นในการฝกอบุรม
พนักงาน (ลานบุาที่)
Investment in employee
training (million Baht)
จัำานวนชั�วโมง
การฝกอบุรม
พนักงาน (ชั�วโมง)
Time for employee
training (Hours)

จัำานวนพนักงานที่่�ได็รับุ
การอบุรม (คัน)
Number of employee
trained (Person)

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

3

4

4

4.25

4

6

6,468

8,200

154

179

นอกจากการดำำา เนิน งานในการสรรหาพื่นัก งาน การพื่ัฒ นา
ศักยุภัาพื่ของพื่นักงาน และการรักษัาไว้ซึ�งพื่นักงานทิี�มุ่ีความุ่
สำาคัญกับบริษััทิฯ แล้ว บริษััทิฯ ยุังไดำ้ ดำำาเนินงานเพื่่�อพื่ัฒนา
คุณภัาพื่ชีวิติทิี�ดำีของพื่นักงานให้มุ่ีความุ่สุขในการทิำางานและ
สามุ่ารถสร้างความุ่สมุ่ดำุลระหว� างการป้ฏิ บัติิงานและการใช้
ชีวติ
ิ ส�วนติัว (Work Life Balance) โดำยุป้ี 2562 บริษัทิ
ั ฯ มุุ่ง� เน้น
้
การดำูแลสุขภัาพื่ของพื่นักงานทิังในและนอกเวลาการป้ฏิบติ
ั งิ าน
การจัดำให้มุ่ส
ี วัสดำิการทิี�เพื่ียุงพื่อและครอบคลุมุ่ไป้ยุังครอบครัว
ของพื่นักงาน และการให้คำาป้รึกษัาดำ้านการเงินของพื่นักงาน

8,950 10,504

189

202

12,000 15,000

202

250

In addition to the implementation of employee
recruitment, employee capability development, and
the retention of key employees, GGC also proceeds to
improve the quality of life of employees for them to feel
happy and work, as well as promote work life balance.
In 2019, GGC has focused on health care of employees
both during and outside of working hours, provided
sufficient and comprehensive welfare to the employees’
family, and provided financail consultation to employees.

โครงการ MD Townhall
MD Townhall Program
บริ ษัั ทิ ฯ จั ดำ ทิำ า โครงการ MD Townhall เป้็ นป้ระจำ า ทิุ ก ป้ี
เพื่่� อส่� อสารทิิ ศ ทิางบริ ษัั ทิ ฯ และรั บ ฟัั งความุ่คิ ดำ เห็ น ของ
พื่นั ก งานทิี� มุ่ี ติ� อ การดำำ า เนิ น งานของบริ ษัั ทิ ฯ ติลอดำจนสร้ า ง

ความุ่ใกล้ชิดำและกระชับความุ่สัมุ่พื่ันธ์์ระหว�างผู้บริหารและ
พื่นักงาน ทิั้งนี้ ป้ระเดำ็นทิี�ไดำ้รับจาก MD Townhall มุ่ีดำังนี้

GGC has organized the MD Townhall program each year,
in order to communicate the organization’s direction and
to listen to the employees’ opinions about the company’s
operations, as well as to build close relationships and
strengthen relationships between managements and
employees. Concerns and suggestions that GGC received
from MD Townhall included:
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ประเด็น
Concerns / Suggestions

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses

การจััด็ใหม่เคัรื�องปฐมพยาบุาลที่่�เพ่ยงพอ
และคัรอบุคัลุมทีุ่กพื้นที่่�ปฏิบุัติงาน

บุริษัที่ฯ จััด็ใหม่ชุด็ปฐมพยาบุาลประจัำา
ทีุ่กพื้นที่่�ใหพอเพ่ยง

Providing sufﬁcient ﬁrst aid
equipment and covering
all operation areas.

GGC has sufﬁciently provided
ﬁrst aid kits in every area.

บุริษัที่ฯ จััด็ซื้อเคัรื�องกระตุนหัวใจั
(Automated External Defibrillator: AED)
จัำานวน 3 เคัรื�อง และที่ำาการติด็ตั้งไวภายใน
พื้นที่่�ปฏิบุัติการ 1 เคัรื�อง ตอ 1 พื้นที่่�

การจััด็ใหม่เคัรื�องกระตุนหัวใจั
Providing a deﬁbrillator.

การเขาถึงขอมูลและขาวสำารด็าน
ที่รัพยากรบุุคัคัล
Accessing to human resources
information and news.

GGC has purchased three
Automated External Deﬁbrillators (AED)
and has installed them in the operating
area, one device per one area
หนวยงานที่รัพยากรบุุคัคัลที่ำาการลงพืน
้ ที่่ป
� ฏิบุต
ั ง
ิ าน จัำานวน 2 คัรัง
้
ตอเด็ือน เพือ
� สำือ
� สำารขาวสำารและการด็ำาเนินงานของบุริษที่
ั ฯ ใหพนักงาน
ได็รบุ
ั ที่ราบุอยางที่ัว
� ถึง และม่การสำือ
� สำารผานชองที่างตาง ๆ เชน GGC HR News
แอปพลิเคัชัน “Line” และการติด็ประกาศตามบุอรด็ประชาสำัมพันธตา ง ๆ
The Human Resources Department conducts on-site visit with the
frequency of twice a month, in order to thoroughly communicate
news and progresses of the company to all employees. In addition,
communication has also been done through GGC HR News, Line
application, and posting on public relations boards.

โครงการรักษ์หัวใจ
Rak Haw Jai (Love and Protect Heart) Program
จากผลการติรวจสุขภัาพื่พื่นักงานป้ระจำาป้ี พื่บว�าพื่นักงานมุ่ี
� ้น ร้อยุละ 16 จากป้ี 2561 ดำังนั้น
ความุ่เสี�ยุงเป้็ นโรคหัวใจเพื่ิมุ่ขึ
บริษััทิฯ จึงนำาผลการติรวจสุขภัาพื่ของพื่นักงานรายุบุคคลมุ่า
วิเคราะห์ถึงโอกาสการเกิดำโรคทิี�เกี�ยุวข้องกับระบบหัวใจและ
�
�
หลอดำเล่อดำ หากพื่บว�าพื่นักงานทิ�านใดำมุ่ีความุ่เสียุงทิี
จะเกิ
ดำโรค
ดำังกล�าว บริษััทิฯ จะให้คำาแนะนำาดำ้านการดำูแลสุขภัาพื่ และ
�
สนับสนุนให้ไป้พื่บแพื่ทิยุ์เพื่่�อรับการรักษัา พื่ร้อมุ่กับป้รับเป้ลียุน
หน้าทิี�การทิำางานให้มุ่ีความุ่เหมุ่าะสมุ่กับสุขภัาพื่ของพื่นักงาน
เพื่่�อเป้็ นการลดำโอกาสการเกิดำโรคหัวใจและโรคทิี� เกี�ยุวข้อง
กับระบบหัวใจของพื่นักงาน

Based on the results of employees annual health check,
it has been found that 16 percent of employees are at
risk of heart disease when compared to 2018’s data.
Therefore, GGC has analyzed the results of individual
employee health checks to assess the likelihood of
diseases related to the cardiovascular system. If any
employees are found to be at risk of developing the said
disease, GGC will provide health care advice and support
to see a doctor for treatment, as well as change work
duties to suit the health of employees, in order to reduce
the chance of heart disease and diseases related to the
heart system of the employees.
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จำานวนพนักงานที่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
Number of employees at risk of cardiovascular disease

16 %
ทิั้ งนี้ บริ ษัั ทิ ฯ ไดำ้ ดำำ า เนิ น การสำ า รวจระดำั บ ความุ่ผู ก พื่ั น ของ
พื่นั ก งานทิุ ก ๆ ป้ี เพื่่� อป้รั บ ป้รุ ง แนวทิางการบริ ห ารจั ดำ การ
พื่นั ก งานให้ ส อดำคล้ อ งกั บ ความุ่ติ้ อ งการของพื่นั ก งานและ
กลยุุทิธ์์บริษััทิฯ รวมุ่ถึงส�งมุ่อบคุณค�าทิี�ดำีให้แก�พื่นักงาน

GGC conducts employee engagement survey on annual
basis, in order to improve the employee management
practices to repond to needs of employees, to be in
accordance with corporate strategies, and to create
value to employees.

เปาหมายความพึงพอใจของพนักงานและผลการดำาเนินงานในป 2562
Employee Engagement Target and Performance in 2019
ในป้ี 2562 ระดำั บ ความุ่ผู ก พื่ั น ของพื่นั ก งานอยุู� ทิ�ี ร้ อ ยุละ
47 โดำยุบริษััทิฯ มุ่ีเป้้ าหมุ่ายุทิี� จะเพื่ิ�มุ่ระดำั บความุ่ผูกพื่ันของ
พื่นักงานให้เป้็ น ร้อยุละ 50 ในป้ี ถัดำไป้

In 2019, the level of employee engagement was at 47
percent. Next year, GGC aims to increase employee
engagement levels to 50 percent.

ระดับความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)
Employee Engagement (percent)
2560
2017

88.71

2561
2018

75.00

2562
2019

47.00*

เปาหมาย
2562

Target in
2019

50.00

*หมายเหตุ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงชุดคําถามที่นํามาวัดระดับความผูกพันของพนักงาน เปนผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์ค่าด้วยปจจัยเดิมได้
*Remark: Due to the changes in questionnaires for employee engagement survey,
it is impractical to analyze the result based on the previous methods.
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การดูแลสังคมและชุมชน
Social and Community Involvement

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก
Main
Stakeholders

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and Environment
การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในป 2562
Actions in 2019 to Respond to
Stakeholders’ Requirement

ดําเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ควบคูกับการสรางโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
Carried out quality of life improvement projects together
with creating opportunity for business expansion

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเกาะกกใหเปนชุมชนตนแบบ
ที่ครบวงจร
Reinforce Koh Kok Community Enterprise to
become an integrated role model community
จํานวนเงินที่สนับสนุนโครงการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 800,000 บาท ในป 2562
800,000 Baht of charitable donations to support
CSR Projects is in 2019
จํานวนพนักงานที่เขารวมโครงการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 130 คน ในป 2562
130 employees participating in CSR programs in 2019
จํานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 679 ชั่วโมง ในป 2562
679 hours of employees participating in CSR
activities in 2019

สื่อสารและใหขอมูลการดําเนินงานกับชุมชนอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและความเชื่อมั่นกับชุมชน
Continuously communicated and provided operational
information to communities in order to build a good
relationship and conﬁdence

บริ ษัั ทิ ฯ ติระหนั ก ดำี ว� า การดำำา เนิ น ธ์ุ ร กิ จ โดำยุพื่ิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทิบอยุ�างรอบดำ้าน พื่ร้อมุ่ทิั�งมุ่ีแนวทิางการจัดำการ เพื่่�อ
หลีกเลี�ยุงหร่อลดำผลกระทิบจากการดำำาเนินธ์ุรกิจทิี�อาจเกิดำขึ�น
ติ� อชุ มุ่ชน สังคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ จะส�งผลให้บริษััทิฯ ไดำ้ รับ
ความุ่เช่� อ มุ่ั� น และความุ่ไว้ ว างใจจากผู้ มุ่ี ส� ว นไดำ้ เ สี ยุ ทิุ ก กลุ� มุ่
ติลอดำระยุะเวลาทิี�ผ�านมุ่า บริษััทิฯ มุุ่�งดำำาเนินธ์ุรกิจพื่ร้อมุ่กับ
สร้างการมุ่ีส�วนร�วมุ่กับชุมุ่ชนและสังคมุ่เพื่่�อพื่ัฒนาเศรษัฐกิจ

ไมมก
ี ารรองเรียนเกีย
่ วกับการดําเนินงานของบริษท
ั ฯ จากชุมชน
No complaint from communities regarding business
operation
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนสูงกวาหรือเทากับ 84 %
Community satisfaction score is higher or equal
to 84 percent

GGC is well aware that by conducting business with
consideration of every impacts together with having
management approaches to avoid or reduce the impact
of business operations that may have on communities,
society and the environment, will result in gaining
confidence and trust from all stakeholder groups.
Over the past years, GGC strives to conduct the business
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คุ ณ ภัาพื่ชี วิ ติ การศึ ก ษัา และสภัาพื่แวดำล้ อ มุ่ ให้ กั บ ชุ มุ่ ชน
และสั ง คมุ่ ซึ� ง สอดำคล้ อ งกั บ กลยุุ ทิ ธ์์ ก ารบริ ห ารจั ดำ การดำ้ า น
ความุ่รั บ ผิ ดำ ชอบติ� อ สั ง คมุ่ของบริ ษัั ทิ ฯ เพื่่� อ มุุ่� ง สู� ก ารพื่ั ฒ นา
อยุ�างยุั�งยุ่นทิี�แทิ้จริง
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alongside with creating share value to communities
and society. This is to enhance economy, quality of life,
education and the environment of communities and
society. This endeavor is corresponding GGC’s Corporate
Social Responsibility (CSR) strategy, which aims to truly
achieve the sustainable development.

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsiblity Strategy (CSR Strategy)
กลยุทธ์ “3 Big Moves”
“3 Big Move” Strategy

การยอมรับ / Recognition

การเติบโต / Growth

ความเชื่อใจ / Trust

ขยายการรั บ รู ใ นการดํ า เนิ น งาน
ด า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ต อ ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย
ในวงกวาง

ขยายความสามารถในการดําเนินงานดาน

สรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของบริ ษั ท ฯ

ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ

เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาสั ง คมหรื อ ตอบสนอง

ต อ สั ง ค ม ใ ห กั บ ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย

ความต อ งการของสั ง คมผ า นกระบวน

ทุกภาคสวน

การทางธุรกิจ
Expanding recognition of the
CSR operations and to broad
stakeholders

Expanding the ability to operate the
CSR, to solve social problems or meet
the expectations through business
processes

บริษััทิฯ มุ่ีกลยุุทิธ์์ในการบริหารจัดำการดำ้านความุ่รับผิดำชอบ
ติ� อ สั ง คมุ่ ไดำ้ แ ก� “3 Big Moves Strategy” ซึ� ง มุุ่� ง เน้ น
การขยุายุการรับรู้ และขยุายุความุ่สามุ่ารถในการดำำาเนินงาน
ดำ้านความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ รวมุ่ถึงการสร้างความุ่เช่�อมุ่ั�น
และความุ่ไว้ ว างใจในการดำำา เนิ น งานดำ้ า นความุ่รั บ ผิ ดำ ชอบ
ติ� อ สั ง คมุ่ของบริ ษัั ทิ ฯ ติ� อ ผู้ มุ่ี ส� ว นไดำ้ เ สี ยุ ทิุ ก กลุ� มุ่ โดำยุมุ่ี
คณะกรรมุ่การกำากั บดำูแลกิ จการและการพื่ัฒนาอยุ�างยุั�งยุ่น
ทิำา หน้ า ทิี� กำา กั บ นโยุบายุ กลยุุ ทิ ธ์์ และแผนการดำำา เนิ น งาน
ดำ้ า น ค ว า มุ่ ยุั� ง ยุ่ น ทิี� ค ร อ บ ค ลุ มุ่ ถึ ง ก า ร ดำำา เ นิ น ง า น ดำ้ า น
ความุ่รับผิดำชอบติ� อ สั ง คมุ่ ให้ เ ป้็ น ไป้ติามุ่แนวทิางมุ่าติรฐาน
ดำ้ า นความุ่ยุั� ง ยุ่ น ระดำั บ สากล ระดำั บ ป้ระเทิศรวมุ่ถึ ง ทิิ ศ ทิาง
การเติิบโติของบริษััทิฯ

Building trust and satisfaction in
CSR operation to all stakeholders

GGC has the “3 Big Moves Strategy” as the CSR
strategy, which focuses on promoting stakeholders’
acknowledgement regarding business operation,
enhancing ability to perform task in Corporate Social
Responsibility, and ensuring all stakeholder groups of
Corporate Social Responsbility performances. To validate
that GGC’s sustainability performances are in compliance
with international standards, national and international
sustainability ratings, as well as GGC’s business growth
direction, GGC has the Corporate Governance and
Sustainable Development Committee to oversee policies,
strategies, and sustainability as well as Corporate Social
Responsibility execution plans.
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ในปีี 2562 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ขัั บ เคลื่่� อนดำำ� เนิิ น โครงการด้้ า น
ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อสัั ง คมที่่� ส นัั บ สนุุ น กลยุุ ท ธ์์ ก ารเติิ บ โต
(Growth) เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อใจ (Trust) โดยการสานต่่อโครงการ
ด้้ านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง และยัังได้้ ริิเริ่่�ม
ดำำ�เนิินโครงการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น
� เพื่่�อ
ให้้ครอบคลุุมทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจน
การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กับ
ั ชุุมชนที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ
บริิษัท
ั ฯ ในเขตพื้้� นที่่�มาบตาพุุด และบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง โดย
การลงพื้้� นที่่�เยี่่�ยมชุุมชนอย่่างใกล้้ชิด
ิ เป็็นประจำำ�ทุก
ุ สััปดาห์์เพื่่�อ
สื่่�อสารให้้ข้้อมููลในการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จและโครงการด้้ านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งรัับฟัังความคิิดเห็็น
ของชุุ มชน และจัั ดทำำ�ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารและรัับเรื่่�อง
ร้้ อ งเรีี ย น เพื่่� อการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพและความเป็็ น อยู่่� ที่่� ดีี
ของชุุมชน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างการยอมรัับและความเชื่่�อมั่่�น
ของชุุมชนต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อีีกด้้วย

In 2019, to support business growth strategy and to gain
trust, GGC encouraged the continuous implementation of
CSR projects. To ensure that the projects cover economic,
social and the environmental dimensions, both ongoing
CSR projects and new CSR projects have been executed.
In addition, to create trust among communities that
are under GGC’s responsibility, namely Map Ta Phut and
Bang Chang areas, Rayong province, personnels from GGC
have been visiting the communities on weekly basis to
communicate on business operation and CSR projects,
as well as listen to community suggestions. Moreover,
GGC has established complaint and communication
channels to improve capability and quality of life of the
communities, while creating community’s acceptance
and trust toward business operation.

โครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
Improving Community Enterprise in Rayong
for a Better Quality of Life Project

บริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น โครงการพัั ฒ นาความเป็็ น อยู่่� แ ก่่วิิ ส าหกิิ จ
ชุุมชนกัับชุุมชนเกาะกกอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 โดยใช้้แนวคิิด
“เริ่่�มจากภายในองค์์กรสู่่�สัังคมภายนอกอย่่างยั่่�งยืืน” ผนวก
เข้้ า กัั บ ความต้้ อ งการของชุุ ม ชนในพื้้� นที่่� เพื่่� อนำำ�ร่่ องให้้
ชุุมชนเกาะกกเป็็นชุุมชนต้้นแบบ ด้้วยการนำำ�องค์์ความรู้้�และ
ศัั ก ยภาพของพนัั ก งานเข้้ า ไปสนัั บ สนุุ น ผ่่าน 2 โครงการ
ได้้แก่่ 1)โครงการการจััดการขยะอิินทรีีย์์ 2)โครงการพััฒนา
องค์์ความรู้้�ด้้านบััญชีีแก่่วิิสาหกิิจชุุมชนในพื้้� นที่่�จัังหวััดระยอง

GGC has been organizing the Improving Community
Enterprise project with Koh Kok community for the
second consecutive year. The project was organized
under an integration of the concept “Starting from
the Inside towards the society sustainably” and local
communities requirements. The purpose is to direct
the Koh Kok community as a model community by
using knowledge and potential of its employees to
support through 2 projects which are 1) Organic Waste
Management Project and 2) Accounting Knowledge
Development Project for Community Enterprises in
Rayong province.
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กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ:
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ เกาะกกโมเดล
Growth Strategy for Building Trust:
Organic Waste Management Project, Koh Kok model

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินโครงการจัั ดการขยะอิิ นทรีีย์์ ชุุ มชนเกาะกก
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เพื่่�อผลัักดัันให้้ศูน
ู ย์์การเรีียนรู้้�ชุุมชนเกาะกก
มีีการจััดการขยะอิินทรีีย์แ
์ บบครบวงจร และสามารถเป็็นต้้นแบบ
ที่่�ดีีให้้แก่่ชุุมชนอื่่�น ๆ โดยสร้้างฐานการเรีียนรู้้�การจััดการขยะ
อิิ น ทรีี ย์์ ขึ้้� น ภายในศูู น ย์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ชุุ ม ชนเกาะกก ประกอบ
ด้้ วย 4 ฐานการเรีียนรู้้� ได้้ แก่่ 1) ฐานการทำำ�น้ำำ�หมัักชีีวภาพ
(EM) 2) ฐานการทำำ�น้ำ�ำ หมัักจุุลิน
ิ ทรีีย์ชี
์ วี ภาพ (EM) 3) ฐานการหมััก
เศษอาหาร และ 4) ฐานการหมัั ก เศษใบไม้้ ซึ่่� ง ประโยชน์์ ที่่�
ชุุ มชนและสิ่่�งแวดล้้ อมได้้ รัับจากการจัั ดการขยะอิิ นทรีีย์์ คืือ
ลดปริิ ม าณของเสีี ย ในชุุ ม ชน ลดการพึ่่� ง พาการใช้้ ส ารเคมีี
ปลอดภััยต่่อผู้้�ใช้้ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเพิ่่�มคุุณภาพให้้ชั้้�นดิิน และ
ลดการเกิิดกลิ่่�นที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะขยาย
การนำำ�องค์์ความรู้้�นี้้�ไปสู่่�ชุุมชนอื่่�น ๆ ผ่่านศููนย์์การเรีียนรู้้�ชุุมชน
เกาะกก โดยในปีี 2562 มีีหน่่วยงานภายนอกทั้้� งหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนเข้้ามาดููงานที่่� ศููนย์์การเรีียนรู้้� จำำ �นวนทั้้� ง
สิ้้�น 55 หน่่วยงาน

GGC has implemented the organic waste management
project in the Koh Kok community for the second consecutive
year to encourage the Koh Kok Community Learning Center
to have a comprehensive organic waste management and to
be a good role model for other communities. GGC has created
4 learning bases for organic waste management within the
Koh Kok Community Learning Center which are 1) Learning
base for biological fermentation (Effective Microorganisms:
EM), 2) Learning base for bio-microbial fermentation (Effective
Microorganisms: EM), 3) Learning base for food waste
fermentation, and 4) Learning base for leaf waste fermentation.
Benefits that communities and the environment receive from
organic waste management are reducing the amount of waste
in the community, reducing dependence on chemicals, safety
for users, increasing quality of soil, and reducing occurrence
of unwanted odors. GGC has planned to expand this knowledge
to other communities through the Koh Kok Community
Learning Center. In 2019, there are in total 55 external
organizations from both the government and private sectors
visiting the learning center.
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คุณค่าต่อธุรกิจ
Business value,

สนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการ 5,000 บาท
Project budget
support of 5,000 Baht

• PR Value 1,118,388 บาท
• บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจ
จากชุมชนและสังคม
• PR Value of 1,118,388 Baht
• The company is trusted
by society.

คุณค่าต่อสังคม
Social value
• ชาวบ้าน 37 คน ในชุมชนเกาะกก
เข้าร่วมโครงการฯ
• ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นําไปกําจัด
50 กิโลกรัมต่อวัน
• จํานวนหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูงาน
ที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน
• ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้ขยะ
• 37 villagers in the Ko Kok community
have participated in the project
• Amount of disposed organic waste
reduced by 50 kilograms per day
• 55 external organizations have
visited the learning center
• Ability to create value to waste

กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ:
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
Growth Strategy for Building Trust: Accounting Knowledge
Development Project for Community Enterprises in Rayong Province
บริษัทิ
ั ฯ สนับสนุนชุมุ่ชนเกาะกกผ�านโครงการพื่ัฒนาองค์ความุ่รู้
ดำ้านบัญชีฯ เพื่่�อช�วยุวิสาหกิจชุมุ่ชนมุ่ีองค์ความุ่รู้และสามุ่ารถ
จั ดำการทิางดำ้ านบัญชีไดำ้ อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สามุ่ารถติรวจ
สอบไดำ้ และเป้็นระบบมุ่ากยุิง� ขึ�น อีกทิั�งสามุ่ารถนำาองค์ความุ่รู้
ทิางดำ้ า นบั ญ ชี ทิ�ี ไ ดำ้ รั บ ไป้ติ� อ ยุอดำและพื่ั ฒ นาการดำำา เนิ น
วิ สาหกิ จชุ มุ่ชนติ� อไป้ในอนาคติ ทิั� งนี� การดำำาเนินโครงการฯ
ก�อให้เกิดำการพื่ัฒนาศักยุภัาพื่ส�วนบุคคล เช�น การพื่ัฒนาทิักษัะ
และความุ่รู้ในการจั ดำทิำาบัญชีของสมุ่าชิกโครงการฯ รวมุ่ทิั�ง
ยุังช�วยุพื่ัฒนาความุ่เป้็นอยุู�ของชุ มุ่ชนอยุ�างติ� อเน่�อง โดำยุใน
ป้ี 2562 บริษััทิฯ ไดำ้มุ่ีส�วนสำาคัญในการผลักดำันและส�งเสริมุ่
วิสาหกิจชุมุ่ชนเกาะกกให้เข้าป้ระกวดำวิสาหกิจชุมุ่ชนดำีเดำ�นจน
ไดำ้รับ “รางวัลชนะเลิศอั นดำับ 1 วิสาหกิจดำีเดำ�นระดำับจั งหวัดำ
ระยุอง” และ“รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดำั บ 1 ระดำั บ เขติ” รวมุ่ถึ ง
“รางวั ล ชมุ่เชยุระดำั บ ป้ระเทิศ” เมุ่่� อ เดำ่ อ นกรกฎาคมุ่ 2562
ทิี�ผา� นมุ่า

GGC supports the Koh Kok community through the
accounting knowledge development project in order to
help the community enterprises to acquire knowledge
and be able to manage accounts efficiently, verifiably,
and more systematically. Furthermore, community
enterprises are also able to use the accounting knowledge
obtained to further expand and develop the community
enterprise operations in the future. This project
implementation also contributes to the personal capacity
development such as developing skills and knowledge in
accounting for project members as well as continuously
improving the well-being of the community. In 2019,
GGC has played an important role in encouraging the
Koh Kok community enterprises to enter the outstanding
community enterprise contest until receiving “1st prize
for outstanding enterprise in Rayong province”, “1st prize
in district level”, and “national consolation award” in
July 2019.
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คุณค่าต่อธุรกิจ
Business value,

สนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการ 5,000 บาท
Project budget
support of 5,000 Baht

• บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจ
จากชุมชนและสังคม
• The company is trusted
by communities and
society
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คุณค่าต่อสังคม
Social value
• สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
เกิดทักษะและความรู้ในการจัดทํา
บัญชี
• Members of the Koh Kok
community enterprises have
skills and knowledge in
accouting

นอกจากนี� ใ นป้ี 2562 บริ ษัั ทิ ฯยุั ง ไดำ้ ข ยุายุความุ่สามุ่ารถใน
การดำำาเนินงานดำ้านความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่โดำยุการนำาผลิติภััณฑ์์
ของบริษััทิฯ ค่อ กลีเซอรีนและนำาดำีมุ่ีน มุ่าใช้ผลิติผลิติภััณฑ์์
สบูล
� า้ งมุ่่อเพื่่�อดำูแลสุขอนามุ่ัยุให้กบ
ั โครงการสบูล
� า้ งมุ่่อเพื่่�อดำูแล
สุขอนามุ่ัยุเยุาวชนในถิ�นทิุรกันดำาน ผ�านการส�งเสริมุ่เศรษัฐกิจ
ของชุมุ่ชนดำ้วยุการสนับสนุนวิสาหกิจชุมุ่ชนลุฟัฟัาลา ชุมุ่ชน
หนองแฟับ จั งหวั ดำระยุอง โดำยุในป้ีทิ�ี ผ�านมุ่า บริษััทิฯ ไดำ้ นำา
ผลิติภััณฑ์์สบูล
� า้ งมุ่่อดำังกล�าวมุ่อบให้กบ
ั ทิัพื่เร่อภัาคทิี� 1 จำานวน
250 แกลลอน แจกจ� า ยุให้ แ ก� โ ครงการพื่ั ฒ นาเดำ็ ก และ
เยุาวชนในถิ�นทิุรกันดำาร ในพื่่�นทิี�อมุ่ก๋อยุ จังหวัดำเชียุงใหมุ่� และ
แจกจ� า ยุให้ แ ก� เ ยุาวชนผู้ ดำ้ อ ยุโอกาสทิั� ว ป้ระเทิศ จำา นวน
2,350 หลอดำ ทิั� ง นี� บ ริ ษัั ทิ ฯ มุ่ี แ ผนทิี� จ ะขยุายุความุ่สามุ่ารถ
ในการดำำาเนินโครงการดำังกล�าวโดำยุการพื่ัฒนาสูติรผลิติภััณฑ์์
และผลิติภััณฑ์์อ� น
่ ๆ เพื่่�อส�งเสริมุ่วิสาหกิจชุมุ่ชนในพื่่�นทิีจ
� งั หวัดำ
ระยุอง ให้มุ่ีความุ่เข้มุ่แข็งและสามุ่ารถพื่ึงพื่าตินเองไดำ้อยุ�าง
มุ่ั�นคงและยุั�งยุ่น พื่ร้อมุ่ทิั�งสร้างโอกาสในการขยุายุธ์ุรกิจของ
บริษััทิฯ และช�วยุเหล่อสังคมุ่อยุ�างยุั�งยุ่นติ�อไป้

In 2019, GGC has also expanded the scope of participation
by promotion Luffala community enterprise’s economy
through the joint formula development of community
enterprise products by using GGC’s products such as
glycerin and demineralized water to produce hand soap
and other hygiene care products. In the past year, GGC
has given 250 gallons of hand soap products to the First
Naval Area Command and has distributed to the
Children and Youth Development Project in the Omkoi
wilderness, Chiang Mai Province as well as 2,350 tubes
to underprivileged youth within the whole country.
GGC plans to expand capabilities of the project in the
future in order to promote community enterprises in
Rayong province to be strong and self-reliant, along
with creating opportunities for the company’s business
expansion and continue to help society sustainably.

ทิั�งนี� ในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไดำ้สนับสนุนการดำำาเนินโครงการดำ้าน
ความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทิั�งสิ�น 874,795 บาทิ โดำยุแบ�งเป้็น
3 ป้ระเภัทิ ไดำ้แก� เงินบริจาค การลงทิุนดำ้านสังคมุ่เพื่่�อชุมุ่ชน
และการสนับสนุนความุ่คิดำริเริมุ่
� เชิงพื่าณิชยุ์ ทิั�งนี� ในการดำำาเนิน
โครงการดำ้านความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทิั�งหมุ่ดำของบริษััทิฯ มุ่ี
พื่นั ก งานจิ ติ อาสาเข้ า ร� ว มุ่กิ จ กรรมุ่ทิั� ง สิ� น 118 คน โดำยุคิ ดำ
เป้็นจำานวน 617 ชั�วโมุ่ง

In 2019, GGC has supported the CSR projects by
874,795 Baht, divided into 3 types: donation, social
investment for communities, and supporting commercial
initiative. For the implementation of all CSR projects of
GGC, there were 118 employees volunteering in the
activities, totaling to 617 hours.

134

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

จัำานวนเงินที่่สำ
� นับุสำนุนโคัรงการ
ด็านคัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม
(บุาที่)
Financial support for
the CSR project
(Baht)

จัำานวนพนักงานที่่�
เขารวมโคัรงการด็าน
คัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม
(คัน)

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2,412,891*

676,756

924,677.84

เปาหมาย
2562

Target in
2019

800,000

เปาหมาย
2562

2560
2017

2561
2018

2562
2019

Target in
2019

73

93

118
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Number of employees
participating in the CSR project
(Person)

จัำานวนชั�วโมงจัิตอาสำา
ของพนักงาน
(ชั�วโมง)

2560
2017

2561
2018

2562
2019

321

501

617

เปาหมาย
Target in
2562
2019

679

Volunteer hours
of employees
(Hour)
*หมุ่ายุเหติุ : ป้ี 2560 จำานวนเงินสนับสนุนโครงการดำ้านความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ไดำ้รวมุ่งบป้ระมุ่าณสนับสนุนโครงการ GGC ใส�ปุ้๋ยุในหัวใจ ช�วยุเกษัติรกรใติ้หลังนำาทิ�วมุ่
*Remark : Charitable donations that support the CSR projects in 2017 was including the GGC Fertilizer Donation project’s budget.
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เปาหมายความพึงพอใจของชุมชนและผลการดำาเนินงาน ในป 2562
Community Satisfaction Target and Performance In 2019
ในป้ี 2562 บริษััทิฯ ไมุ่�มุ่ีข้อร้องเรียุนจากชุมุ่ชนทิี�เกี�ยุวข้องกับ
การดำำาเนินงานบริษััทิฯ ซึ�งส�งผลให้คะแนนความุ่พื่ึงพื่อใจของ
ชุมุ่ชนทิั�งหมุ่ดำอยุูทิ
� �ีรอ
้ ยุละ 93.84 สูงกว�าผลป้ระเมุ่ินในป้ี 2561
ซึ� ง เป้็ น ไป้ติามุ่กลยุุ ทิ ธ์์ ใ นการบริ ห ารจั ดำ การงานดำ้ า นความุ่
รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ของบริษััทิฯ

In 2019, GGC received no complaints from communities
related to its operations. As a result, the satisfaction
level of all communities was at 93.84 percent, which is
an increase compared to 2018 and which is in accordance
with the corporate social responsibility strategy of the
company.

ความพึงพอใจของชุมชน
Community satisfaction
2560
2017

82.1%

2561
2018

87.9%

เปาหมาย
2562

เปาหมาย
2563

2562
2019

Target in
2019

Target in
2020

93.84%

84%

84%

ภาคผนวก
APPENDIX
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
Financial Highlight
61%
Sales Revenue

71%
FY 2018
16,225

(Unit : Million THB)

FY 2019
13,055

39%

29%
Fatty Alcohols

Methyl Ester

1%

46%
EBITDA (1)

FY 2018
923

(Unit : Million THB)

FY 2019
499

99%

54%

Methyl Ester

Adjusted EBITDA(2) Breakdown

Net Proﬁt

FY
2018

by Business Group (Unit : Million THB)

(1.13)

Net Proﬁt
(Million THB)

FY
2019

FY
2018

FY
2019

(1,161)

Fatty Alcohols

37%

94
0.09

Earning per Share
(THB/Share)

63%
1,368
Methyl Ester

10%

90%
631
Fatty Alcohols

APPENDIX

Statement of Financial Position (Unit : Million THB)

FY 2017

FY 2018

FY 2019

14,535

13,084

12,931

Cash, Cash-Equivalent and Short-Term Investment

4,122

3,787

3,311

Other Current Assets

4,840

2,927

3,401

Property, Plants & Equipment

4,705

5,115

4,764

868

1,255

1,455

Total Liabilities

3,462

3,376

3,283

Interest-Bearing Debts

2,400

2,120

1,790

Other Liabilities

1,062

1,256

1,493

11,073

9,708

9,648

FY 2017

FY 2018

FY 2019

Total Assets

Other Non-Current Assets

Total Equity

Financial Ratios
Current Ratio (times)

6.9

4.4

3.6

EBITDA to Sales Revenue (%)

5.8

5.7

3.8

Net Proﬁt to Sales Revenue (%)

2.7

(7.2)

0.7

Return on Total Assets (%)

4.7

(10.5)

2.3

Return on Equity (%)

5.5

(11.2)

1.0

Debt to Equity (times)

0.3

0.3

0.3

Interest-Bearing Debt to Equity (times)

0.2

0.2

0.2

Interest-Bearing Debt to EBITDA (times)

2.1

2.3

3.6

Dividend Paid (THB/Share)
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Dividend Payout Ratio
(%)

Year

Full Year

2017(3)

0.35

69

2018(4)

-

-

2019(5)

0.35

N/A

(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) 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 the year 2017 operating performance of THB 0.35 per share, of which THB 0.15 per share was paid as an interim dividend on September 7, 2017. The
ﬁnal dividend payment of year 2017 (July-December 2017) was paid of THB 0.20 per share on April 25, 2017.
(4) The Board of Directors at its meeting No 3/2019 held on February 19, 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 ﬁnancial statements as of 31st December, 2018 due to the issue about
procurement process of raw materials.
(5) The Board of Directors at its meeting No 2/2020 held on February 14, 2020 has approved the proposal to propose at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and
approve on the dividend payment for the year 2019 operating performance of THB 0.35 per share, of which THB 0.15 per share was paid as an interim dividend on October 9, 2019. The ﬁnal
dividend payment of year 2019 (July-December 2019) was paid of THB 0.20 per share on April 29, 2020, but the right to receive dividend is subject to the approval of shareholders at the
2020 Annual General Meeting.
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การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์สูงสุด
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
Communication on Progress for the Advanced Level of the
United Nations Global Compact

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การนำา 21 หลักการ ไป้ใช้ในกลยุุทิธ์์และการป้ฏิบัติิงาน
Implementing the 21 Principles into Strategies & Operations

1. อธ์ิบายุถึงการรวมุ่กัน
ระหว�างหน้าทิี�ในบริษััทิ
และหน�วยุธ์ุรกิจ
1. The COP describes main
streaming into corporate
functions and business
units

บริษัทิ
ั ฯ กำาหนดำกลยุุทิธ์์การดำำาเนินธ์ุรกิจอยุ�าง
ยุัง� ยุ่น ซึง� ครอบคลุมุ่ทิัง� ในดำ้านเศรษัฐกิจ สังคมุ่
และสิง� แวดำล้อมุ่ โดำยุมุ่ีคณะกรรมุ่การการพื่ัฒนา
อยุ�างยุั�งยุ่นรับผิดำชอบดำำาเนินโครงการติามุ่แผน
งานให้เป้็นไป้ติามุ่เป้้าหมุ่ายุของบริษััทิฯ ติลอดำ
จนคำานึงถึงผลกระทิบและความุ่คาดำหวังของ
ผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุทิุกภัาคส�วน
GGC has defined a sustainable business
strategy, which covers economic, social
and environmental aspects. In this regard,
a Sustainable Development Committee
has been appointed to ensure that the
implementation of working plans comply
with the company’s goals, and to also
take into consideration of impact that
may has on stakeholders, as well as their
expectations.

สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผู้จัดำการ/
การดำำาเนินธ์ุรกิจของเรา/
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและ
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/
การบริหารจัดำการดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่/
การบริหารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน/
อาชีวอนามุ่ัยุ และความุ่ป้ลอดำภััยุ/
ผลิติภััณฑ์์ทิ�ียุ�งั ยุ่น/
การบริหารพื่นักงานทิี�เป้็นเลิศ/
การดำูแลสังคมุ่และชุมุ่ชน
Messages 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/
Human Capital Development and
Retention/ Social and Community
Involvement

APPENDIX

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

2. อธ์ิบายุการดำำาเนินงาน
ติามุ่ห�วงโซ�คุณค�า
(Value Chain)
2. The COP describes
value chain
implementation

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

บริษัทิ
ั ฯ กำาหนดำกลยุุทิธ์์ทิมุ่
�ี งุ� เน้นการพื่ัฒนาระบบ
ห�วงโซ�อุป้ทิานเพื่่�อรองรับการเจริญเติิบโติ
ทิางธ์ุรกิจในอนาคติ โดำยุดำำาเนินการคัดำเล่อก
ป้ระเมุ่ิน และติิดำติามุ่ผลการดำำาเนินงานของคู�ค้า
อยุ�างติ�อเน่�อง ควบคูไ� ป้กับการสร้างความุ่สัมุ่พื่ันธ์์
อันดำีและความุ่พื่ึงพื่อใจแก�ค�ค
ู ้าและลูกค้า
นอกจากนี� บริษััทิฯ ไดำ้แติ�งติั�งคณะกรรมุ่การ
บริหารห�วงโซ�คณ
ุ ค�าเพื่่�อรับผิดำชอบการกำากับ
ดำูแลและสนับสนุนการป้ฏิบติ
ั ิงานดำ้านการบริหาร
ห�วงโซ�อป้
ุ ทิานการติลาดำและการผลิติ การบริหาร
สินค้าคงคลัง รวมุ่ทิั�งการบริหารความุ่เสี�ยุงทิี�
เกิดำจากการผันผวนดำ้านราคาวัติถุดำิบและ
ผลิติภััณฑ์์ รวมุ่ถึงความุ่เสี�ยุงดำ้านการเงินให้เป้็น
ไป้อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
GGC has established a strategy that focuses
on developing the supply chain system
to support future business growth. This is
carried out through suppliers selection and
evalutation, as well as continuous
monitoring suppliers’ performance. 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 price
of raw materials and products.

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินธ์ุรกิจของเรา /
การบริหารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน
Our Business/
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนทิี�เข้มุ่แข็ง
Robust Human Rights Management Policies & Procedures

3. อธ์ิบายุความุ่มุุ่�งมุ่ั�น กลยุุทิธ์์
หร่อนโยุบายุในดำ้านสิทิธ์ิ
มุ่นุษัยุชน

บริษัทิ
ั ฯ มุ่ีแนวทิางป้ฏิบติ
ั ใิ นดำ้านสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน
เพื่่�อให้คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ ผู้บริหาร
พื่นักงาน ยุึดำถ่อและป้ฏิบติ
ั ิติามุ่อยุ�างเคร�งครัดำ
โดำยุส�งเสริมุ่และเคารพื่สิทิธ์ิ มุ่นุษัยุชน ติลอดำจน
วัฒนธ์รรมุ่ ป้ระเพื่ณี และค�านิยุมุ่อ่�น ๆ ทิั�งของ
3. The COP describes robust พื่นักงาน และผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุของบริษัทิ
ั ฯ รวมุ่ทิัง�
commitments, strategies จัดำทิำาเล�มุ่คู�มุ่่อจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ (Business
or policies in the area of Code of Conduct Handbook) ทิี�ยุดำ
ึ หลัก
human rights
การดำำาเนินงานทิี�สอดำคล้องติามุ่นโยุบายุ
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีของกลุ�มุ่บริษััทิฯ ซึ�ง
ครอบคลุมุ่ถึงเร่�องจรรยุาบรรณการดำำาเนินธ์ุรกิจ
การให้ความุ่สำาคัญถึงสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนและแรงงาน
การคำานึงถึงติ�อคุณภัาพื่ ความุ่มุ่ั�นคง
ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชีวอนามุ่ัยุ สิง� แวดำล้อมุ่ และ
ความุ่ติ�อเน่�องทิางธ์ุรกิจ
GGC has provided the human rights
guideline for the Board of Directors,
executives, and employees to strictly
adhere to and abide by. The guideline promotes and respects human rights, as well
as cultures, traditions, and values of GGC’s
employees and stakeholders. In addition,
GGC has developed the Business Code of
Conduct Handbook, which is in accordance
with the Good Corporate Governance principles. This handbook covering business
ethics, human and
labour rights, and quality, security,
occupational health and safety,
environment and business continuity.

การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและ
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/
การบริหารจัดำการ ห�วงโซ�อุป้ทิาน/
การบริหารพื่นักงานทิี�เป้็นเลิศ
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct/
Supply Chain Management/
Human Capital Development
and Retention

APPENDIX

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria
4. อธ์ิบายุถึงระบบบริหารจัดำการ
� ป้ระสิทิธ์ิผลซึงคำ
� านึงถึง
ทิีมุ่ี
หลักสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน
4. The COP describes effec
tive management systems
to integrate the human
rights principles

5. อธ์ิบายุถึงกลไกการป้ระเมุ่ิน
� ป้ระสิทิธ์ิผล
และเฝ้ าระวังทิีมุ่ี
� านึงถึงหลักสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน
ซึงคำ
5. The COP describes effective
monitoring and evaluation
mechanisms of human
rights integration

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions
บริษััทิฯ กำาหนดำจรรยุาบรรณในการป้ฏิบติ
ั ิติ�อคู�ค้าทิี�
ครอบคลุมุ่ดำ้านสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน รวมุ่ทิั�งส�งเสริมุ่ให้
พื่นักงานและคู�ค้ายุึดำถ่อป้ฏิบติ
ั ิอยุ�างเคร�งครัดำ
นอกจากนี� บริษััทิฯ ยุังกำาหนดำเกณฑ์์ในการคัดำเล่อก
และขึน
� า้ ทิีใ� ห้ความุ่สำาคัญกับหลัก
� ทิะเบียุนคูค
อาชีวอนามุ่ัยุและความุ่ป้ลอดำภััยุ การป้ฏิบติ
ั ิ
อยุ�างเทิ�าเทิียุมุ่ การติ�อติ้านการคุกคามุ่ทิางเพื่ศและ
การใช้ความุ่รุนแรง รวมุ่ถึงการติ�อติ้านทิุจริติ
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 set the criteria for
supplier selection and registration that give an
importance to oppupational health and safety,
equal treatement against sexual harassment and
violence as well as anti-corruption.
บริษัทิ
ั ฯ มุ่ีกระบวนการรับฟัังความุ่คิดำเห็นและข้อร้อง
เรียุนทิีค
� รอบคลุมุ่ดำ้านสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนจากผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุ
ทิัง� ภัายุในและภัายุนอกบริษัทิ
ั ฯ โดำยุจัดำทิำาช�องทิางการ
ส่�อสาร ไดำ้แก� อีเมุ่ล เว็บไซติ์ โทิรศัพื่ทิ์ หร่อช�องทิางรับ
เร่�องร้องเรียุน (Whistleblower) ทิัง� นี� บริษัทิ
ั ฯ มุ่ีการ
ดำำาเนินการพื่ิจารณา ติรวจสอบ และแก้ไขเร่�องทิีไ� ดำ้รบ
ั
การร้องเรียุนอยุ�างโป้ร�งใสและสอดำคล้องติามุ่มุ่าติรฐาน
สากล ซึง� มุ่ีการเก็บรักษัาความุ่ลับ รวมุ่ถึงมุ่ีมุ่าติรการ
ป้กป้้องผูร้ อ
้ งเรียุนและพื่ยุานบุคคล เพื่่�อป้้องกันไมุ่�ให้
ผูร้ อ
้ งเรียุนไดำ้รบ
ั การคุกคามุ่ใดำ ๆ นอกจากนี� บริษัทิ
ั ฯ ยุังมุ่ี
ช�องทิางในการรับข้อเสนอและข้อร้องเรียุนจากลูกค้า
ผ�านการจัดำสัมุ่มุ่นาเพื่่�อพื่ัฒนาความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้า
GGC has a mechanism and diverse channels to
receive comments and complaints regarding human
rights from both internal and external stakeholders.
Comments and complaints can be communicated
via email, website, telephone, or the Whistleblower
system. Matters submitted via these channels are
taken into consideration, investigated and resolved
with transparency according to international
standards, which emphasizes on 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.

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและ
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/ การบริหาร
จัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct/
Supply Chain Management/
Human Capital Development
and Retention

การมุ่ีสว
� นร�วมุ่ของผู้มุ่ีสว
� น
ไดำ้เสียุ/ การกำากับดำูแลกิจการ
ทิี�ดำีและจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/ การ
บริหารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน
Stakeholder Engagement
Good Corporate/
Governance & Business
Code of Conduct/
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารแรงงานทิี�เข้มุ่แข็ง
Robust Labor Management Policies & Procedures
6. อธ์ิบายุถึงความุ่มุุ่�งมุ่ั�น
กลยุุทิธ์์หร่อนโยุบายุ
ว�าดำ้วยุสิทิธ์ิแรงงาน
6. The COP describes
robust commitments,
strategies or policies in
the area of labor
principles

7. อธ์ิบายุถึงระบบบริหาร
จัดำการทิี�มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�ง
คำานึงถึงหลักสิทิธ์ิแรงงาน
7. The COP describes
effective management
systems to integrate the
labor principles

บริษััทิฯ ติระหนักและเคารพื่ในสิทิธ์ิแรงงาน
ของพื่นักงาน และผู้รบ
ั เหมุ่าทิุกคน โดำยุยุึดำมุ่ั�น
ในกฎหมุ่ายุแรงงานในแติ�ละป้ระเทิศทิี�กลุ�มุ่
บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้เข้าไป้ลงทิุน และหลักสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน
ติามุ่มุ่าติรฐานสากล โดำยุไดำ้กำาหนดำแนวทิาง
ป้ฏิบติ
ั ิว�าดำ้วยุสิทิธ์ิแรงงานไว้ในคู�มุ่่อการกำากับ
ดำูแลกิจการทิี�ดำี

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

GGC recognizes and respects labor rights
for all its employees and contractors by
adhering to local labor laws where GGC
is operating in, as well as international
human rights standards. In this regard,
a guideline on labor rights has been
provided in the Corporate Governance
Handbook.

บริษัทิ
ั ฯ กำาหนดำจรรยุาบรรณในการป้ฏิบติ
ั ติ
ิ อ
�
คูค
� า้ ทิีค
� รอบคลุมุ่ดำ้านสิทิธ์ิแรงงาน รวมุ่ทิัง�
ส�งเสริมุ่ให้พื่นักงานและคูค
� า้ ยุึดำถ่อป้ฏิบติ
ั ิ
อยุ�างเคร�งครัดำ นอกจากนี� บริษััทิฯ ยุังกำาหนดำ
เกณฑ์์ในการคัดำเล่อกและขึ�นทิะเบียุนคู�ค้าทิี�
คำานึงถึงดำ้านสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนและการใช้แรงงาน
อยุ�างถูกกฎหมุ่ายุ รวมุ่ทิัง� ให้ความุ่สำาคัญแก�หลัก
อาชีวอนามุ่ัยุและความุ่ป้ลอดำภััยุ การป้ฏิบติ
ั ิ
อยุ�างเทิ�าเทิียุมุ่ การติ�อติ้านการคุกคามุ่ทิางเพื่ศ
และการใช้ความุ่รุนแรง และการติ�อติ้านการทิุจริติ
GGC has defined a Supplier Code of Conduct
that covers human rights and labor rights
as well as encourage both employees and
suppliers to strictly adhering to the code.
In addition, GGC has establish a criteria
for supplier selection and registration.
Areas that the criteria gives an important to
are human and labor rights, oppupational
health and safety, equal treatement,
prevention against sexual harassment and
violence act, as well as anti-corruption.

การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและจรรยุา
บรรณธ์ุรกิจ/ การบริหารจัดำการ ห�วง
โซ�อุป้ทิาน/ การบริหารพื่นักงานทิี�
เป้็นเลิศ
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/
Supply Chain Management

APPENDIX

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria
8. อธ์ิบายุถึงกลไกการ
ป้ระเมุ่ินและเฝ้ าระวัง
ทิี�มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�งคำานึง
ถึงสิทิธ์ิแรงงาน
8. The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms of labor
principles integration

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

บริษััทิฯ แติ�งติั�งคณะกรรมุ่การสวัสดำิการของ
บริษััทิฯ เพื่่�อทิำาหน้าทิี�รบ
ั ข้อเสนอแนะ ข้อคิดำ
เห็น และข้อร้องเรียุนจากพื่นักงานจาก
ช�องทิางการส่�อสารภัายุในติ�าง ๆ เช�น อีเมุ่ล
ช�องทิางรับเร่�องร้องเรียุน (Whistleblower)
เป้็นติ้น โดำยุบริษััทิฯ มุ่ีระบบการติรวจสอบ
ข้อเทิ็จจริง ติอบสนองและแก้ไข นอกจากนี�
บริษััทิฯ ยุังไดำ้สาำ รวจความุ่พื่ึงพื่อใจของ
พื่นักงาน ติลอดำจนมุ่ีการป้ระเมุ่ินและติรวจ
สอบ
ผลการป้ฏิบติ
ั ิงานของคู�ค้า เพื่่�อให้มุ่�น
ั ใจว�าคู�ค้า
มุ่ีการดำำาเนินงานสอดำคล้องติามุ่นโยุบายุและ
มุ่าติรฐานดำ้านสิทิธ์ิแรงงานของบริษััทิฯ
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 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.

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การมุ่ีสว
� นร�วมุ่ของผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุ/
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและ
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/
การบริหารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน/
การบริหารพื่นักงานทิี�เป้็นเลิศ
Stakeholder Engagement/
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/
Supply Chain Management/
Human Capital Development and
Retention
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ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

�
นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารสิงแวดำล้
อมุ่ทิี�เข้มุ่แข็ง
Robust Environmental Management Policies & Procedures
9. อธ์ิบายุถึงความุ่มุุ่�งมุ่ั�น
กลยุุทิธ์์หร่อนโยุบายุว�า
ดำ้วยุความุ่รับผิดำชอบติ�อ
�
สิงแวดำล้
อมุ่
9. The COP describes
robust commitments,
strategies or policies in
the area of environmental
stewardship

10. อธ์ิบายุถึงระบบบริหาร
จัดำการทิี�มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�ง
คำานึงถึงหลักการรักษัา
�
สิงแวดำล้
อมุ่
10. The COP describes
effective management
systems to integrate the
environmental principles

บริษััทิฯ มุุ่ง� มุ่ั�นทิี�จะป้ฏิบติ
ั ิติามุ่กฎหมุ่ายุและ
ข้อบังคับ รวมุ่ทิั�งไดำ้กำาหนดำนโยุบายุดำ้านความุ่
มุ่ั�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชีวอนามุ่ัยุ สิง� แวดำล้อมุ่
และความุ่ติ�อเน่�อง ทิางธ์ุรกิจ และ นโยุบายุ
การบริหารจัดำการดำ้านการอนุรก
ั ษั์พื่ลังงาน
เพื่่�อให้ผมุ่
ู้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุทิุกฝ่ายุมุ่ัน
� ใจในการดำำาเนินงาน
ทิีมุ่
� ป้
ี ระสิทิธ์ิภัาพื่ของบริษัทิ
ั ฯ ทิีจ
� ะไมุ่�สง� ผลกระทิบ
สิง� แวดำล้อมุ่ ชุมุ่ชน และสังคมุ่

การบริหารจัดำการดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่/
http://www.ggcplc.com/th/
sustainability#policy
Environmental Management/
http://www.ggcplc.com/en/
sustainability#policy

GGC is determined to abide by laws and
regulations. The company has established
Quality, Security, Safety, Occupational
Health, Environment, and Business
Continuity policy, and Energy Conservation
Management policy, in order to ensure all
stakeholders that its efficient operations
will not produce impact on the environment,
community, and society.

ระบบบริหารจัดำการของบริษัทิ
ั ฯ ไดำ้รบ
ั การรับรอง
ติามุ่มุ่าติรฐานสากลป้ระกอบดำ้วยุ ระบบการจัดำการ
ดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่ติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO 14001
ระบบการจัดำการดำ้านพื่ลังงานติามุ่มุ่าติรฐานสากล
ISO 50001 และระบบบริหารงานความุ่ป้ลอดำภััยุ
ดำ้านอาหารติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO 22000 ซึง� ไดำ้
รับติรวจป้ระเมุ่ินเกียุ
� วกับการจัดำการทิรัพื่ยุากรใน
กระบวนการผลิติ ในทิุกพื่่�นทิี�ป้ฏิบติ
ั ิการจาก
หน�วยุงานภัายุนอก ทิัง� นี� บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ดำาำ เนินโครงการ
ดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่ ทิีค
� รอบคลุมุ่การบริหารพื่ลังงาน
อยุ�างมุ่ีป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ การลดำการป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจก
การบริหารจัดำการนำา และการจัดำการของเสียุ เพื่่�อ
พื่ัฒนาป้ระสิทิธ์ิภัาพื่การดำำาเนินงานให้บรรลุเป้้าหมุ่ายุ
ทิี�ติ�ังไว้ในการลดำผลกระทิบติ�อสิง� แวดำล้อมุ่ และ
การดำำาเนินธ์ุรกิจทิียุ
� ง�ั ยุ่นในระยุะยุาว
GGC’s management systems have obtained
international standards certifications, including
the ISO 14001 international standard for its

การบริหารจัดำการดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่
Environmental Management
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ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

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.
บริษััทิฯ กำาหนดำเป้้าหมุ่ายุทิางสิง� แวดำล้อมุ่ทิี�
ชัดำเจน จึงสามุ่ารถติรวจสอบและติิดำติามุ่ผลการ
ดำำาเนินงานดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่อยุ�างเป้็นระบบ รวมุ่ทิัง�
จัดำติั�งคณะกรรมุ่การจัดำการของเสียุอุติสาหกรรมุ่
เพื่่�อกำาหนดำแผนการดำำาเนินงานและเป้้าหมุ่ายุ
โครงการให้มุ่ป้
ี ระสิทิธ์ิภัาพื่ นอกจากนี� บริษััทิฯ
ยุังมุ่ีชอ
� งทิางการร้องเรียุนสำาหรับผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุ
ทิั�งภัายุในและภัายุนอก (Whistleblower)
11. The COP describes
ในหัวข้อดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่ อาชีวอนามุ่ัยุ และ
effective monitoring
and evaluation mechan ความุ่ป้ลอดำภััยุ โดำยุมุ่ีการรับเร่�องร้องเรียุน
sms for environmental พื่ิจารณา ติรวจสอบ และแจ้งผลอยุ�างเป้็นระบบ
stewardship
GGC has set clear environmental targets,
which allow GGC to verify and monitor its
environmental performance systematically.
GGC 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 in a systematic manner.
11. อธ์ิบายุถึงกลไกการ
ป้ระเมุ่ินและเฝ้ าระวังทิี�
มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�งคำานึงถึง
ความุ่รับผิดำชอบติ�อ
�
สิงแวดำล้
อมุ่

การมุ่ีสว
� นร�วมุ่ของผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุ/
การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำีและ
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ/
การบริหารจัดำการดำ้านสิง� แวดำล้อมุ่
Stakeholder Engagement/
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/
Environmental Management
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ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารติ�อติ้านการทิุจริติทิี�เข้มุ่แข็ง
Robust Anti-corruption Management Policies & Procedures
12. อธ์ิบายุถึงความุ่มุุ่�งมุ่ั�น
กลยุุทิธ์์หร่อนโยุบายุว�า
ดำ้วยุการติ�อติ้าน
การทิุจริติ
12. The COP describes
robust commitments,
strategies or policies
in the area of
anti-corruption

บริษััทิฯ ไดำ้เข้าร�วมุ่กิจกรรมุ่วันติ�อติ้านคอร์รป้
ั ชันสากล
เพื่่�อแสดำงเจตินารมุ่ณ์ในการติ�อติ้านการทิุจริติ และ
มุุ่ง� มุ่ั�นแก้ไขป้ัญหาการทิุจริติอยุ�างติ�อเน่�อง รวมุ่ทิั�ง จัดำ
กิจกรรมุ่ CG and Compliance Roadshow เพื่่�อให้
ความุ่รูแ
้ ละความุ่เข้าใจดำ้านการกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี
สร้างความุ่ติระหนักให้พื่นักงานสามุ่ารถป้ฏิบติ
ั ิติามุ่
จรรยุาบรรณธ์ุรกิจ โดำยุหัวข้อทิี�ไดำ้มุ่ีการส่�อสารใน
กิจกรรมุ่ดำังกล�าว ครอบคลุมุ่ถึงเร่�อง 1) การป้ฏิบติ
ั ิติามุ่
นโยุบายุกำากับดำูแลการป้ฏิบติ
ั งิ านให้เป้็นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ
กฎ ระเบียุบ 2) แนวป้ฏิบติ
ั ิในการรับ/ให้ของขวัญ และ
ผลป้ระโยุชน์อ� ่นใดำ 3) การเป้ิดำเผยุ/ การรายุงาน
ความุ่ขัดำแยุ้งทิางผลป้ระโยุชน์ 4) การรักษัาข้อมุู่ล
อันเป้็นความุ่ลับและ 5) การติ�อติ้านทิุจริติ คอร์รป้
ั ชัน
นอกจากนี� บริษัทิ
ั ฯ ยุังไดำ้รบ
ั การรับรองเป้็นสมุ่าชิกอยุ�าง
เป้็นทิางการในโครงการแนวร�วมุ่ป้ฏิบติ
ั ข
ิ องภัาคเอกชน
ไทิยุในการติ�อติ้านการทิุจริติ (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC) อีกทิั�ง บริษััทิฯ ยุังเชิญชวนให้ค�ค
ู ้าเข้าร�วมุ่เป้็น
สมุ่าชิกของโครงการฯ เพื่่�อสร้างมุ่าติรฐานการป้ระกอบ
ธ์ุรกิจทิี�มุ่ีความุ่สุจริติ โป้ร�งใส และสามุ่ารถติรวจสอบไดำ้
รวมุ่ไป้ถึงคงระดำับผลการป้ระเมุ่ินในโครงการสำารวจ
การกำากับดำูแลกิจการบริษััทิจดำทิะเบียุน (Corporate
Governance Report: CGR) ในระดำับคะแนนดำีเลิศ
(Excellent) อยุ�างติ�อเน่�อง และไดำ้รบ
ั ผลคะแนนเพื่ิมุ่
� ขึ�น
จากการป้ระเมุ่ินในหมุ่วดำของการป้ฏิบติ
ั ิติ�อผู้ถ่อหุ้น
อยุ�างเทิ�าเทิียุมุ่กัน
GGC has participated in the International AntiCorruption Day to demonstrate the intention
in fighting against corruption and continuosuly
solve the issues. In addition, GGC organized CG
and Compliance Roadshow to inform employees
about Good Corporate Governance and increase
awareness in complying with the Business Code of
Conduct. The five topics that were communicated
in the CG and Compliance Roadshow were
1) Compliance to Law, Rules, and Regulations,
2) Gift giving-and-receiving practice and other
interests, 3) Disclosing and reporting conﬂicts of
interests, 4) Protecting confidential information,

การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี
และจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct
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ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
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and 5) Anti-corruption. In addition, GGC has also
been officially certified as a member of the
Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC). GGC also
invites suppliers to participate in this campaign
to create business practices with honesty,
transparency and accountability. Moreover,
GGC has continuously maintain its Excellent
evaluation result in Corporate Governance Report
(CGR) of Thai Listed Companies and gains a
higher score in the Equal Stakeholder Practice
category.
13. อธ์ิบายุถึงระบบบริหาร
จัดำการทิี�มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�ง
คำานึงถึงหลักการติ�อติ้าน
การทิุจริติ
13. The COP describes
effective management
systems to integrate
the anti-corruption
principle

บริษัทิ
ั ฯ จัดำทิำาคูมุ่
� อ
่ การกำากับดำูแลกิจการทิีดำ
� แ
ี ละจรรยุา
บรรณในการดำำาเนินธ์ุรกิจ (Corporate Governance &
Business Code of Conduct Handbook) และกำาหนดำ
นโยุบายุการกำากับดำูแลการป้ฏิบติ
ั งิ านให้เป้็นไป้ติามุ่
กฎหมุ่ายุ เพื่่�อให้คณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ ผูบ
้ ริหาร และ
พื่นักงานทิุกระดำับใช้เป้็นแนวทิางในการป้ระพื่ฤติิป้ฏิบติ
ั ิ
หน้าทิีดำ
� ว้ ยุความุ่รับผิดำชอบอยุ�างเคร�งครัดำ ภัายุใติ้กรอบ
จริยุธ์รรมุ่ คุณธ์รรมุ่ ความุ่ซ่�อสัติยุ์ และความุ่เทิ�าเทิียุมุ่กัน
ติ�อผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้สว� นเสียุในทิุกภัาคส�วน อีกทิัง� คณะกรรมุ่การ
บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้อนุมุ่ติ
ั น
ิ โยุบายุการกำากับดำูแลการป้ฏิบติ
ั งิ าน
ให้เป้็นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบทิี�เกี�ยุวข้อง
(Compliance Policy) เพื่่�อกำาหนดำให้ผบ
ู้ ริหาร และพื่นักงาน
ทิุกคนสร้างความุ่ติระหนักรูโ้ ดำยุการส่�อสาร ส�งเสริมุ่ และ
สนับสนุนให้เกิดำความุ่รูค
้ วามุ่เข้าใจ และสร้างวัฒนธ์รรมุ่
ในเร่�องความุ่ซ่�อสัติยุ์สจ
ุ ริติ และป้ฏิบติ
ั ติ
ิ ามุ่เกณฑ์์ติา� ง ๆ
ของบริษัทิ
ั ฯ นอกจากนี� ผูบ
้ ริหารและพื่นักงานทิุกระดำับ
จะติ้องเข้าร�วมุ่ติอบแบบป้ระเมุ่ินความุ่เข้าใจดำ้านการ
กำากับดำูแลกิจการทิีดำ
� ี และการกำากับดำูแลการป้ฏิบติ
ั งิ าน
ให้เป้็นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ (Governance and
Compliance Test) โดำยุบริษัทิ
ั ฯ ไดำ้รบ
ั ข้อติิชมุ่ ข้อคิดำเห็น
และข้อเสนอแนะจากพื่นักงานจากการจัดำทิำาแบบป้ระเมุ่ิน
ข้างติ้น เพื่่�อนำามุ่าพื่ัฒนาและป้รับป้รุงกิจกรรรมุ่และ
แนวทิางการส่�อสารให้มุ่ป้
ี ระสิทิธ์ิภัาพื่มุ่ากขึน
�
GGC published Corporate Governance & Business
Code of Conduct Handbook, as well as Compliance
policy. 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,

การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี
และจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารติ�อติ้านการทิุจริติทิี�เข้มุ่แข็ง
Robust Anti-corruption Management Policies & Procedures
the Board of Directors approved the Compliance
Policy, in order to create awareness among executives
and all employees by building awareness and
strengthen the organizational culture by communicating
and promoting the right understanding of integrity
and compliance Furthermore, every executive and
employee were required to take the Governance and
Compliance Test. The company received constructive
feedback and suggestions from the employees.
Their inputs will be used to improve the efficiency of
activities and communications.

14. อธ์ิบายุถึงกลไกการ
ป้ระเมุ่ินและเฝ้ าระวัง
ทิี�มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผลซึ�งคำานึง
ถึงหลักการติ�อติ้าน
การทิุจริติ
14. The COP describes
effective monitoring
and evaluation
mechanisms for the
integration of
anti-corruption

บริษัทิ
ั ฯ แติ�งติัง� คณะกรรมุ่การติรวจสอบข้อเทิ็จจริงเกียุ
� วกับ
กระบวนการจัดำหาวัติถุดำบ
ิ และจำาหน�ายุผลิติภััณฑ์์ เพื่่�อ
ติรวจสอบข้อบกพื่ร�องในระบบงานและกระบวนการทิำางาน
ในส�วนทิีเ� กียุ
� วข้องกับการบริหารจัดำการ การวางแผน การ
จัดำซ่�อจัดำหา การชำาระเงิน และการบันทิึกข้อมุู่ลใน
กระบวนการติ�าง ๆ เพื่่�อเพื่ิมุ่
� ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่และป้ระสิทิธ์ิผล
ในการเฝ้าระวังการเกิดำการทิุจริติ อีกทิัง� ยุังจัดำให้มุ่ก
ี ารสอบ
ทิานระบบการกำากับดำูแลการป้ฏิบติ
ั งิ านจากหน�วยุงาน
ภัายุนอก เพื่่�อให้มุ่น
�ั ใจว�าระบบงานการกำากับดำูแลการ
ป้ฏิบติ
ั งิ านของบริษัทิ
ั ฯ มุ่ีป้ระสิทิธ์ิผล นอกจากนี� บริษัทิ
ั ฯ
ยุังมุ่ีชอ
� งทิางการรับเร่�องร้องเรียุนสำาหรับผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุ
ทิัง� ภัายุในและภัายุนอก เพื่่�อใช้ในการส่�อสารกับผูบ
้ ริหาร
ถึงการกำากับดำูแลกิจการของบริษัทิ
ั ฯ
GGC has appointed a committee to be 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.
In addition, GGC appointed external party to management
system, this is to ensure efficiency of management
system. Moreover, GGC has also set up complaint
channels where both internal and external stakeholders
can communicate with its executives or GGC on
issues concerning corporate governance.

การมุ่ีสว
� นร�วมุ่ของผู้มุ่ีสว
� น
ไดำ้เสียุ/ การกำากับดำูแลกิจการ
ทิี�ดำีและจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ
Stakeholder Engagement/
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเดำ็นและเป้้ าหมุ่ายุทิี�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ
Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
15. อธ์ิบายุถึงการสนับสนุน
ของธ์ุรกิจหลักสำาหรับ
เป้้ าหมุ่ายุและข้อติกลง
ติ�างๆ แห�งสหป้ระชาชาติิ
15. The COP describes
core business
contributions to UN
goals and issues

16. อธ์ิบายุถึงการลงทิุน
ทิางสังคมุ่เชิงกลยุุทิธ์์
และการบริการสังคมุ่
16. The COP describes
strategic social
investments and
philanthropy

บริษัทิ
ั ฯ มุุ่ง� มุ่ัน
� ี
� ในการพื่ัฒนาการกำากับดำูแลกิจการทิีดำ
เพื่่�อเป้็นผูน
้ าำ ผลิติภััณฑ์์เคมุ่ีเพื่่�อสิง� แวดำล้อมุ่ทิียุ
� ง�ั ยุ่น และ
ให้ความุ่สำาคัญในการสนับสนุนการดำำาเนินงานติามุ่
มุ่าติรฐานสากล เช�น ข้อติกลงโลกแห�งสหป้ระชาชาติิใน
ระดำับสูงสุดำ (UN Global Compact Advance Level) และ
แนวทิางการรายุงานดำ้านการพื่ัฒนาอยุ�างยุัง� ยุ่น Global
Reporting Initiative (GRI) Standards รวมุ่ถึง
Integrated Reporting Framework (IR) ของ
International Integrated Reporting Council (IIRC)

การดำำาเนินธ์ุรกิจของเรา/
เกี�ยุวกับรายุงานฉบับนี�
Our Business About
This Report

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

บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้กาำ หนดำกลยุุทิธ์์การบริหารจัดำการดำ้านความุ่รับ
ผิดำชอบติ�อสังคมุ่ “3 Big Moves” ป้ระกอบไป้ดำ้วยุ การรับ
รู้ การเติิบโติ และความุ่เช่�อใจ ซึง� สอดำคล้องกับ
นโยุบายุดำ้านการพื่ัฒนาอยุ�างยุัง� ยุ่นของบริษัทิ
ั ฯ
ทิีค
� รอบคลุมุ่ทิัง� สามุ่มุ่ิติิ ไดำ้แก� เศรษัฐกิจ สังคมุ่ และสิง�
แวดำล้อมุ่ รวมุ่ทิัง� ดำำาเนินโครงการดำ้านความุ่
รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทิีติ
� อบสนองความุ่ติ้องการของชุมุ่ชน
ทิัง� นี� บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้ป้ระเมุ่ินความุ่พื่ึงพื่อใจของสังคมุ่ดำ้าน
ดำำาเนินงานและจัดำทิำาโครงการติ�าง ๆ ของบริษัทิ
ั ฯ
ซึง� ในป้ี 2562 พื่บว�า ชุมุ่ชนและสังคมุ่มุ่ีความุ่พื่ึงพื่อใจ
ร้อยุละ 93.84 โดำยุบริษััทิฯ ไดำ้นำาผลการป้ระเมุ่ินมุ่า
พื่ิจารณาหาข้อป้รับป้รุงในการดำำาเนินงานและกิจกรรมุ่
ติ�าง ๆ เพื่่�อติอบสนองติามุ่ความุ่คาดำหวังของชุมุ่ชนติ�อไป้
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

การดำูแลสังคมุ่และชุมุ่ชน
Social and Community
Involvement
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเดำ็นและเป้้ าหมุ่ายุทิี�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ
Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
sustainable development policy, which covers all
three dimensions, i.e. economy, society, and the
environment. In addition, GGC has also conducted
social responsibility projects that meet the needs
of the community. GGC has conducted the society
satisfaction survey on the company’s operations
and projects. In 2019, the community and society
satisfaction rate stood at 93.84 percent. 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.

17. อธ์ิบายุถึงนโยุบายุ
ความุ่ช�วยุเหล่อและ
สนับสนุนมุ่ีสว
� นร�วมุ่
ของสาธ์ารณะ
17. The COP describes
advocacy and public
policy engagement

บริษัทิ
ั ฯ สนับสนุนนโยุบายุทิีเ� กียุ
� วข้องกับการพื่ัฒนาอยุ�าง
ยุัง� ยุ่น โดำยุดำำาเนินโครงการอนุรก
ั ษั์พื่ลังงานทิีช
� ว� ยุในการ
จัดำการทิรัพื่ยุากรและพื่ลังงานทิีใ� ช้ในกระบวนการผลิติ
อยุ�างเหมุ่าะสมุ่ เพื่่�อบรรเทิาผลกระทิบจากการเป้ลียุ
� น
แป้ลงสภัาพื่ภัูมุ่อ
ิ ากาศจากการลดำการป้ล�อยุก๊าซเร่อน
กระจก นอกจากนี� บริษัทิ
ั ฯ ไดำ้รว� มุ่มุ่่อกับองค์การบริหาร
จัดำการก๊าซเร่อนกระจก (องค์การมุ่หาชน) หร่อ อบก. ใน
การสนับสนุนการจัดำทิำาบัญชีการป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจก
ขององค์กร พื่ร้อมุ่ทิัง� เข้าร�วมุ่การขึน
� ทิะเบียุนคาร์บอน
ฟัุติพื่ริน
� ทิ์ของผลิติภััณฑ์์ และฉลากลดำคาร์บอนฟัุติพื่ริ�
นทิ์ เพื่่�อแสดำงข้อมุู่ลให้ผบ
ู้ ริโภัคไดำ้ทิราบถึงป้ริมุ่าณการ
ป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจกติลอดำวัฏจักรชีวติ
ิ ของผลิติภััณฑ์์
ซึง� เป้็นการแสดำงถึงการเป้็นบริษัทิ
ั ฯ ทิีร� ว� มุ่ส�วนหนึง� ใน
การช�วยุแก้ไขป้ัญหาภัาวะโลกร้อน
GGC supports policies relating to sustainable
development. GGC has been conducting 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

การบริหารจัดำการดำ้าน
สิง� แวดำล้อมุ่/ การบริหารจัดำการ
ห�วงโซ�อุป้ทิาน
Environmental Management/
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเดำ็นและเป้้ าหมุ่ายุทิี�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ
Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
the Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (TGO) (Public Organizaion) 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 GGC’s contribution to resolve the problem of
global warming.

18. อธ์ิบายุถึงการเป้็ นหุ้น
ส�วนและการทิำางาน
เป้็ น
หมุู่�คณะ
18. The COP describes
partnerships and
collective action

บริษัทิ
ั ฯ ส�งเสริมุ่การสร้างความุ่สัมุ่พื่ันธ์์รว� มุ่กับผูมุ่
้ ส
ี ว� น
ไดำ้เสียุ ทิัง� คูค
� า้ ลูกค้า หุน
้ ส�วนทิางธ์ุรกิจ ชุมุ่ชน และ
หน�วยุงานภัาครัฐติ�าง ๆ ผ�านการจัดำป้ระชุมุ่สัมุ่มุ่นา การ
อบรมุ่ให้ความุ่รู้ การแลกเป้ลียุ
� นความุ่คิดำเห็น และการ
อาสาสมุ่ัคร เป้็นติ้น
GGC promotes relationship building with
stakeholders, including suppliers, customers,
business partners, communities, and government
agencies through seminars, trainings, opinion
exchange, and volunteering, etc

การมุ่ีสว
� นร�วมุ่ของผู้มุ่ีสว
� น
ไดำ้เสียุ/ การบริหารจัดำการ
ห�วงโซ�อุป้ทิาน
Stakeholder Engagement/
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การกำากับดำูแลกิจการอยุ�างยุั�งยุ่นขององค์กร
Corporate Sustainability Governance and Leadership
19. อธ์ิบายุถึงความุ่มุุ่�งมุ่ั�น
และความุ่เป้็ นผู้นำาของ
ป้ระธ์านเจ้าหน้าทิี�
บริหาร (CEO)

บริษัทิ
ั ฯ นำาเสนอ “สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผูจ
้ ดำ
ั การ” ไว้ในรายุงานการพื่ัฒนาอยุ�าง
ยุัง� ยุ่นแบบบูรณาการและรายุงานป้ระจำาป้ีของบริษัทิ
ั ฯ

19. The COP describes
CEO commitment
and leadership

The “Message from the Chairman and the
Managing Director” has been incorporated in
GGC’s Integrated Sustainable Report and GGC’s
Annual Report.

20. อธ์ิบายุถึงการแติ�งติั้ง
คณะกรรมุ่การและ
การกำากับดำูแล

บริษัทิ
ั ฯ มุ่ีโครงสร้างการบริหารองค์กรทิีช
� ดำ
ั เจน โป้ร�งใส
และสามุ่ารถติรวจสอบไดำ้ ซึง� ดำำาเนินการโดำยุคณะ
กรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ ทิีผ
� า� นกระบวนการคัดำเล่อกทิีโ� ป้ร�งใส
และเป้็นธ์รรมุ่ พื่ร้อมุ่ทิัง� เป้็นผูน
้ าำ ในดำ้านจริยุธ์รรมุ่ และ
เป้็นติัวอยุ�างในการป้ฏิบติ
ั ติ
ิ ามุ่นโยุบายุการกำากับดำูแล
กิจการทิีดำ
� ี ควบคูไ� ป้กับการจัดำติัง� คณะกรรมุ่การบริษัทิ
ั ฯ
เฉพื่าะเร่�อง 4 คณะ ไดำ้แก� คณะกรรมุ่การติรวจสอบ คณะ
กรรมุ่การสรรหาและกำาหนดำค�าติอบแทิน คณะกรรมุ่การ
บริหารความุ่เสียุ
� ง และคณะกรรมุ่การดำูแลกิจการและ
การพื่ัฒนาอยุ�างยุัง� ยุ่น ซึง� ผ�านกระบวนการคัดำเล่อกทิีเ� ป้็น
ไป้ติามุ่นโยุบายุและคูมุ่
� อ
่ การกำากับดำูแลกิจการทิีดำ
� ี

20. The COP describes
Board adoption and
oversight

GGC has clear, transparent and auditable
organization management structure, which has
been 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
nomination process that is in line with the
Corporate Governance Policy and Handbook.

สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผู้จัดำการ
Message from the Chairman
and the Managing Director

การกำากับดำูแลกิจการทิี�ดำี
และจรรยุาบรรณธ์ุรกิจ
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct

APPENDIX

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
United Nations Global
Compact Advanced Criteria
21. อธ์ิบายุถึงการมุ่ีสว
� นร�วมุ่
ของผู้มุ่ีสว
� นไดำ้เสียุ
21. The COP describes
stakeholder
engagement

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

บริ ษัั ทิฯ กำ าหนดำกลุ� มุ่ผู้ มุ่ี ส� วนไดำ้ ส� วนเสี ยุหลั ก
แบ�งเป้็ น 6 กลุมุ่
� ไดำ้แก� 1) ผูถ
้ อ
่ หุน
้ และสถาบันการเงิน
�
2) ชุมุ่ชน สังคมุ่และสิงแวดำล้อมุ่ 3) หน�วยุงานภัาครัฐ
4) พื่นักงาน 5) คูค
� า้ และหุน
้ ส�วนทิางธ์ุรกิจ และ
้
้
6) ลูกค้า ทิังนี บริษัทิ
ั ฯ จัดำช�องทิางการสร้างการมุ่ี
ส�วนร�วมุ่หลากหลายุช�องทิาง อาทิิ การป้ระชุมุ่
ป้ระจำาป้ี รว� มุ่กับผูถ
้ อ
่ หุน
้ และลูกค้า กิจกรรมุ่
�
เยุียุมุ่เยุี
ยุนชุมุ่ชน การเข้าร�วมุ่เคร่อข�ายุกับภัาครัฐ
กิจกรรมุ่ผูบ
้ ริหารพื่บพื่นักงาน การสำารวจ
�
ความุ่พื่ึงพื่อใจของผูมุ่
้ ส
ี ว� นไดำ้เสียุ ช�องทิางการรับเร่อง
ร้องเรียุน (Whistleblower) เป้็ นติ้น
GGC has classified its stakeholders into six main
groups: 1) shareholders, investor and analyst,
2) community, society and th environment,
3) public sector, 4) employee, 5) supplier and
business partner, and 6) customer. GGC has
established diverse means to encourage
stakeholder engagement, for example the
annual general meeting or shareholders and
customers, community visit activity,
MD Townhall activity, stakeholder satisfaction
survey, and Whistleblower channel etc

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การมุ่ีสว� นร�วมุ่ของผู้มุ่ี
ส�วนไดำ้เสียุ
Stakeholder Engagement
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI
GRI CONTENT INDEX
General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

Omission

GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1

Name of the organization

About this Report, Pg. 2

102-2

Activities, brands, products,
and services

Our Business, Pg. 6

102-3

Location of headquarters

About this Report, Pg. 2

102-4

Location of operations

Our Business, Pg. 6

102-5

Ownership and legal form

About this Report, Pg. 2

102-6

Markets served

Our Business, Pg. 6-9

102-7

Scale of the organization

102-8

GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/ar.html)
Our Business (Business Model), Pg. 34-35
Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

Information on employees
and other workers

Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability# reporting-center)

102-9

Supply Chain

Business value chain, Pg. 9

Supply Chain Management, Pg. 100-108
102-10

Signiﬁcant changes to the
organization and its supply
chain

Not Applicable

102-11

Precautionary principle
or approach

All Sections

102-12

External Initiatives

Communication on
Progress for the Advanced Level of
the United Nations Global Compact,
Pg. 140-156
Award and Recognitions,
Pg. 170-175

102-13

Membership of associations

Message From Our Chairman and
Our Managing Director, Pg. 36-41
CG & Business Code of Conduct, Pg. 44
Communication on Progress for the
Advanced Level of the United
Nations Global Compact, Pg. 140-156

There was no
signiﬁcant change
during the reporting
period.

APPENDIX

General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

Strategy
102-14

Statement from senior
decision-maker

Message From Our Chairman and
Our Managing Director, Pg. 36-41

102-15

Key impacts, risks, and
opportunities

All Sections

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles,
standards, and norms of
behavior

Vision, Mission, and Our Strategy,
Pg. 6-7
Corporate Strategy, Pg. 8
CG & Business Code of Conduct,
Pg. 42-59

102-17

Mechanisms for advice and
concerns about ethics

CG & Business Code of Conduct,
Pg. 58

Governance structure

GGC: Company Structure (https://
www.ggcplc.com/en/about#
company-structure)
GGC Annual Report 2019, (https://
investor.ggcplc.com/ar.html)

Governance
102-18

CG & Business Code of Conduct, Pg. 42-59

102-20

Executive-level responsibility
for economic, environmental,
and social topics

Risk Management, Pg. 66-75

102-22

Composition of the highest
governance body and its
committees

GGC: Company Structure (https://
www.ggcplc.com/en/about#
company-structure)
GGC Annual Report 2019, (https://
investor.ggcplc.com/ar.html)

102-23

Chair of the highest
governance body

Message From Our Chairman and
Our Managing Director, Pg. 36-41
GGC: Company Structure (https://
www.ggcplc.com/en/about#company-structure)
GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)

Omission
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General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

Organizational Profile
102-24

Nominating and selecting
the highest governance body

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 49-52
GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)
CG Handbook (https://www.
ggcplc.com/Uploads/el
Finder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf), Pg.17

102-25

Conﬂicts of Interest

CG Handbook (https://www.
ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf)

102-26

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

Message From Our Chairman
and Our Managing Director,
Pg. 36-41
Roles, Duties, and Responsibilities
of the Board of Directors
(https://www.ggcplc.com/
Uploads/elFinder/about/20180326
-ggc-board-responsibilities-en.pdf)

102-27

Collective knowledge of
highest governance body

CG & Business Code of Conduct,
Pg. 49-50

102-28

Evaluating the highest
governance body’s performance

GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)

102-30

Effectiveness of risk
management process

Risk Management, Pg. 66-75

102-31

Review of economic,
environmental, and social topics

Risk Management, Pg. 66-75

102-32

Highest governance body’s
roles in sustainability reporting

Our Business (Report Content
Deﬁning Process), Pg. 29-30

102-35

Remuneration policies

CG Handbook (https://www.
ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20191111-cg-and-businesscoc-en.pdf), Pg.22-23

102-36

Process for determining
remuneration

102-37

Stakeholders’ involvement in
remuneration

GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)
GGC Annual Report 2019,
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)

Omission
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General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

Omission

Stakeholder Engagement
102-38

Annual total compensation
ratio

Performance data – CG
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

102-40

List of stakeholder groups

Stakeholders Engagement and
Value Creation, Pg. 19-28

102-41

Collective bargaining
agreements

Not applicable

102-42

Identifying and selecting
stakeholders

Stakeholders Engagement and
Value Creation, Pg. 19-28

102-43

Approach to stakeholder
engagement

Stakeholders Engagement and
Value Creation, Pg. 19-28

102-44

Key topics and concerns
raised

Stakeholders Engagement and
Value Creation, Pg. 19-28

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

About this Report, Pg. 2

102-46

Deﬁning report content and Our Business (Report Content
Deﬁning Process), Pg. 29-33
topic boundaries

102-47

List of material topics

102-48

Restatements of information This Page

There is no restatement of
previous year performance

102-49

Changes in reporting

This Page

102-50

No signiﬁcant changes in 2019
regarding the organization’s
size, structure, ownership or
its supply chain

Reporting period

About this Report,Pg. 2

102-51

Date of most recent report

About this Report,Pg. 2

102-52

Reporting cycle

About this Report,Pg. 2

Our Business, Pg. 6-35

Our Business (Report Content
Deﬁning Process), Pg. 29-33
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General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

Omission

Reporting Practice
102-53

Contact point for questions
regarding the report

About this Report,Pg. 2

102-54

Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards

About this Report,Pg. 2

102-55

GRI content index

GRI Content Index, Pg.
156-169

102-56

External assurance

Information unavailable

Some information are not
ready for reporting. GGC
expected to has external
assurance in 2020

Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

Environmental Management,
Pg. 80-81 and 86
Sustainable Products, Pg. 110
Social and Community
Involvement, Pg. 130 and
134-136
Human Capital Development
and Retention, Pg. 120 and
125

103-2

The management approach and
its components

Environmental Management,
Pg. 79 and 85
Sustainable Products, Pg. 108-109
Social and Community Involvement,
Pg. 130-131 and 133-134
Human Capital Development
and Retention, Pg. 121-122

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management,
Pg. 80-81 and 86
Sustainable Products, Pg. 110
Social and Community Involvement,
Pg. 130 and 134-136
Human Capital Development
and Retention, Pg. 120 and 125

Omission

APPENDIX

Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 201: Economic Performance 2016
201-1

Direct economic value
generated and distributed

Highlight Performance, Pg. 4-5
Our Business (Business Model),
Pg. 34-35
Environmental Management, Pg.
80-81 and 86
Sustainable Products, Pg. 110
Pg. 130 and 134-136
Human Capital Development and
Retention, Pg. 120 and 125
Performance Data – Economic,
Innovation and CSR
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

201-2

Financial implications and other
risks and opportunities due to
climate change

Our Business (Emerging Risks),
Pg. 16

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

Social and Community
Involvement, Pg. 130-131

103-2

The management approach and
its components

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

103-3

Evaluation of the management
approach

Social and Community
Involvement, Pg. 137

203-1

Infrastructure investments and
services supported

Social and Community
Involvement, Pg. 104-117,
130-137

203-2

Signiﬁcant indirect economic
impacts

Social and Community
Involvement, Pg. 104-117,
130-137

GRI 205: Anti-Corruption 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44

103-2

The management approach and
its components

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44-59

103-3

Evaluation of the management
approach

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44-59

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 205: Anti-Corruption 2016
205- 2

Communication and training
about anti-corruption policies
and procedures

Performance data – CG
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

205-3

Conﬁrmed incidents of
corruption and actions taken

CG & Business Code of Conduct
(Whistleblower) , Pg. 57-59
Performance data – CG
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44-59

103-2

The management approach
and its components

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44-59

103-3

Evaluation of the management
approach

CG & Business Code of
Conduct, Pg. 44-59

206-1

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

Performance data – CG
(https://www.ggcplc.com/
en/sustainability#
reporting-center)

GRI 301: Materials 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

Environmental Management,
Pg. 78-86

103-2

The management approach and
its components

Environmental Management,
Pg. 78-86

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management,
Pg. 78-86

301-1

Materials used by weight or
volume

Performance data –
Environment (https://www.
ggcplc.com/en/sustainability
#reporting-center)

Omission

APPENDIX

Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

Environmental Management,
Pg. 78-86

103-2

The management approach
and its components

Environmental Management,
Pg. 78-86

103-3

Evaluation of the management Environmental Management,
approach
Pg. 78-86

302-1

Energy consumption within
the organization

Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

302-3

Energy intensity

Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

302-4

Reduction of energy
consumption

Environmental Management,
Pg. 80-82

GRI 303: Water 2018
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

103-2

The management approach
and its components

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

303-1

Interactions with water as a
shared resource

Environmental Management
(Water Management) , Pg. 85-86
Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

303-3

Water withdrawal

Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

303-4

Water discharge

Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 303: Water 2018
303-5

Water consumption

Environmental Management,
Pg. 85-86
Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reportingcenter)

GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Environmental Management,
Pg. 78-79, 82-83

103-2

The management approach and
its components

Environmental Management,
Pg. 78-79, 82-83

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management,
Pg. 78-79, 82-83

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Environmental Management
(GHG Scope 1) , Pg. 83
Performance data –
Environment (https://www.
ggcplc.com/en/sustainability
#reporting-center)

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

Environmental Management
(GHG Scope 2) , Pg. 83
Performance data –
Environment (https://www.
ggcplc.com/en/sustainability
#reporting-center)

305-4

GHG emissions intensity

Performance data –
Environment (https://www.
ggcplc.com/en/sustainability
#reporting-center)

305-5

Reduction of GHG emissions

Environmental Management,
Pg. 80-81

Omission

APPENDIX

Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Page and/or URL

Description

GRI 306: Efﬂuents and Waste
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

103-2

The management approach
and its components

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

103-3

Evaluation of the
management approach

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

306-2

Waste by type and disposal
method

Environmental Management, Pg.
84 Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

306-3

Signiﬁcant spills

Performance data – Environment
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1

103-2

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

Supply Chain management,
Pg. 98-106
Supply Chain management,
Pg. 98-106
Supply Chain management,
Pg. 98-106

103-3

Evaluation of the
management approach

308-1

Supply Chain management,
New suppliers that were
screened using environmental Pg. 104-105
Performance Data - Supply Chain
criteria
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 401: Employment 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-2

The management approach
and its components

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-3

Evaluation of the management
approach

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

401-1

New employee hires and
employee turnover

Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/
en/sustainability#
reporting-center)

401-3

Parental leave

Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/
en/sustainability#
reporting-center)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

103-2

The management approach
and its components

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

103-3

Evaluation of the
management approach

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

403-1

Occupational health and
safety management system

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-89

403-2

Hazard identiﬁcation, risk
assessment, and incident
investigation

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-91

403-3

Occupational health services

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

403-4

Worker participation,
consultation, and
communication on
occupational health and
safety

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

403-5

Worker training on
occupational health and
safety

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

403-6

Promotion of worker health

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

403-7

Prevention and mitigation
of occupational health and
safety impacts directly linked
by business relationships

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

403-9

Work-related injuries

Occupational Health and
Safety, Pg. 96-97 Performance
data – OHS(https://www.ggcplc.
com/en/sustainability
#reporting-center)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 404: Training and Education 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-2

The management approach
and its components

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-3

Evaluation of the
management approach

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

403-1

Average hours of training per
year per employee

Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

403-2

Programs for upgrading
employees skills and
transition assistance
programs

403-3

Percentage of employees
receiving regular performance
and carrier development
reviews

Human Capital Development
and Retention, Pg. 122-124

Performance data – Labor
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-2

The management approach
and its components

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

103-2

Evaluation of the management
approach

Human Capital Development
and Retention, Pg. 120-129

405-1

Diversity of governance
bodies and employees

CG&CC (Skill Matrix) , Pg. 50-52
Performance data – CG&CC
and Labor (https://www.ggcplc.
com/en/sustainability
#reporting-center)

Omission
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Specific Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 413: Local Communities 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

103-2

The management approach
and its components

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

103-3

Evaluation of the
management approach

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

413-1

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

Performance data – CSR
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

Supply chain Management,
Pg. 98-106

103-2

The management approach
and its components

Supply chain Management,
Pg. 98-106

Evaluation of the
management approach

Supply chain Management,
Pg. 98-106

New suppliers that were
screened using social criteria

Supply Chain management,
Pg. 100-101
Performance Data - Supply
Chain
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reportingcenter)

103-3

414-1

Omission
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
Award and Recognitions

CSR-DIW Continuous

บริษัทฯ ผ่านการรับรองและได้รบ
ั รางวัลและเกียรติบต
ั ร CSR
DIW Continuous Award (ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ รางวัลดังกล่าวสะท้อน
ถึงความทุ่มเทและความตั้งใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดทีเ่ กีย
่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
ตลอดจน ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุ รกิ จที่ เป็นมิตรต่ อ
สิง่ แวดล้อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

GGC received the CSR-DIW Continuous Award for the
ﬁfth consecutive year from the Department of Industrial
Works, Ministry of Industry. This award demonstrates the
company’s dedication and intention to comply with the
law and regulations related to social responsibility, as
well as including participation in community development,
respond to community complaints, and constantly
adhere to policies of which company will operate with
due consideration to the environment and social caring.

ARC Awards International 2019

บริษัทฯ ได้รบ
ั รางวัลระดับเหรียญทอง ในสาขา Infographic
จากผลงาน Integrated Sustain ability Report 2018
ในการประกวดรายงานประจํา ปี แ ละรางวั ล เล่ ม รายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนระดับสากล ARC Awards International
2019 ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผลงานของบริษัทฯ มี
ความโดดเด่ นในด้ านการสื่อสารผ่านอิ นโฟกราฟิกได้ อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่มและมีความสวยงาม
ในการออกแบบ ครอบคลุมในทุกมิติท้งั ด้านสังคม สิง่ แวดล้อม
และเศรษฐกิจ

GGC’s Integrated Sustainability Report 2018 was
awarded with the gold medal in infographic category
from the ARC Awards International 2019, Seoul, South
Korea. This report has outstanding features in the area
of clear communication through used of infographics,
which was consistent with reporting content, beautifully
designed, and covered all dimensions including social,
environmental, and economic.
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Excellence in Labor Conditions and
Safety, Occupational Health and
Work Environment Award

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํา งาน ประจํา ปี 2562 ระดั บ เพชร (ต่ อ เนื่ องเป็ น ที่ 6)
จากกรมสวั สดิ การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถานประกอบกิ จ การ ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
ต า ม กฎหมาย มี ร ะบบการบริ ห ารและการจั ด การด้ า น
ความปลอดภัยที่ดีก้าวสูม
่ าตรฐานสากล

GGC received the Excellence in Labor Conditions and
Safety, Occupational Health and Working Environment
Award 2019 (Diamond Level) for the sixthconsecutive
year from the Department of Labor Protection and
Welfare, Ministry of Labor and Social Welfare. This
demonstrates that the business is opearitng in
compliance with legal, and has a good safety management
system, reaching the international standards.

Honor Award from Halal

บริษัทฯ รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น
(ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3) จาก United Nation, Economic and
Social Commission For Asia and The Paciﬁc(UNESCAP)
ที่ จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการอิ สลามประจําจั งหวั ด
ระยองและฝ่ายบริหารกิ จการฮาลาล โดยผลิ ตภั ณฑ์ แฟตตี้
แอลกอฮอล์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลี เ ซอรี น ได้ ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานฮาลาลจนเป็ น ที่ ย อมรั บ และจั ด จํา หน่ า ยไปยั ง
ลูกค้าในระดับสากล เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเป็น
ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สว
่ นบุคคลให้กับลูกค้ามุสลิม
ทั่วโลก

GGC was awarded with the Halal Outstanding Work
Environment for the third consecutive year from the
United Nation, Economic and Social Commission For
Asia and The Paciﬁc (UNESCAP). This organized by the
ofﬁce of the Islamic Committee in Rayong province and
Halal Affairs Administration. The products that have
received the awards including Fatty Alcohol and Glycerin.
These produts are used as an important component in
the production of pharmaceuticals, cosmetics, personal
products for Muslim customers globally.
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Thailand Sustainability
Investment 2019

บริษัทฯ ได้รับ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability
Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงิ นธนาคาร ในฐานะเป็น 1 ใน 98 บริษัท
จดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจําปี
2562 จากการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

GGC received the Thailand Sustainability Investment
(THSI) award from The Stock Exchange of Thailand (SET)
and Money and Banking journal. GGC is among another
98 listed companies that have been selected to be on
a list of Thailand Sustainability Investment 2019 due
to having thorough consideration of the environment,
social and governance in business operations.

Green Industry Level 5 Award

บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ระดับ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2)
โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขตการเป็น
อุ ตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์ กรสู่ภายนอก ตลอดจน
ครอบคลุมคู่ค้าทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

GGC received the Green Industry award (level 5) from
Ministry of Industry for the second consecutive year.
This award represents the expansion of scope of green
industry practice from inside the company to supply
chain.
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Green Meeting Certification

บริษัทฯ ได้ รับรางวั ล Green Meeting Certiﬁcation จาก
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ในงาน “พิธีมอบใบรับรอง Green Meeting
ในองค์กร” ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

GGC received Green Meeting Certiﬁcation from Thailand
Business Council for Sustainable Development (TBCSD)
and Thailand Environment Institute Foundation (TEI)
in “Green Meeting”ceremony. The certiﬁcation was
bestowed to companies that utilize resources efﬁciently
and minimize environmental impacts.

Golden Star Awards

บริษั ทฯ ได้ รับรางวั ลธงขาวดาวทอง (ต่ อเนื่ องปี ท่ี 2) และ
รางวั ลธงขาวดาวเขี ย ว (ต่ อเนื่ องปี ท่ี 7) ซึ่ งมอบโดย
การนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (กนอ.) เพื่ อ
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ โ รงงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิ บาลด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ มีประสิทธิภาพ และยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถอยูร่ ว
่ มกันได้อย่างยั่งยืน

GGC received Golden Star Award (2nd consecutive year)
and the Green Star Award (7th consecutive year) from the
Industrial Estate Authority of Thailand, which are given to
honor production plants that efficiently manage in
accordance with the principles of environmental good
governance as well as building trust and acceptance
among community, society and industry to live together
sustainably.
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Authorized Economic Operator Certificate

บริษัทฯ ได้รบ
ั ใบรับรองสถานภาพผูป
้ ระกอบระดับมาตรฐาน
เออีโอ ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยกรมศุลกากร ซึ่งโครงการ
ผูป
้ ระกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic
Operator : AEO) เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
องค์การศุลกากรโลกรวม 74 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างกลไก
ด้ านความปลอดภั ยในการนําเข้าและส่งออกตลอดเส้นทาง
ของการขนส่งสินค้ าให้มีระดั บมาตรฐานสากล และยังเป็น
ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

GGC received Authorized Economic Operator (AEO)
certiﬁcate 2019 from Thai Customs. The AEO program
is a collaboration between 74 countries of the World
Customs Organization with the objective to create safety
mechanisms for import and export of goods throughout
transportation to reach international standard and to
drive Thailand’s economy
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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ISO 9001

ISO 14001

TIS 18001

OHSAS 18001

GMP & HACCP

HALAL

KOSHER

Carbon Footprint Labell

Rspo Supply Chain
Certiﬁcation System

Carbon
Footprint
Product (CFP)

Thailand’s Private Sector
Collection Action Against
Corruption : CAC

Carbon
Footprint
Reduction

Corperate Govemanoe
Report Of Thai Listed
Companies 2019 : CGR
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ท่านสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจําป 2562
ของ GGC ได้ตาม QR Code ด้านบน
Please scan QR Code and let us know what you think about this report
แบบสอบถามรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจําป 2562
Questionnaire for Integrated Sustainability Report 2019

Global Green Chemicals Public Company Limited
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Bangkok 10900 Thailand
Phone: +66 (0) 2558-7300
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