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INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT

บริ ษั ท โกลบอลกรี น เคมิ ค อล จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด ท� ำ รายงาน

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) has

เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง รายงานฉบั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการสื่ อ สาร

the objective to communicate its commitment, strategy and

ความยั่งยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability Report)
ความมุ่ ง มั่ น แสดงกลยุ ท ธ์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ พร้ อ มทั้ ง รายงาน

ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ เ ป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ประกอบธุ ร กิ จ และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง ครอบคลุ ม

ประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั ง คม และการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ในภาพรวม
เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 ส�ำหรับรายงาน

prepared the Integrated Sustainability Report annually with
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 4th consecutive year. The content of Integrated

ความยั่ ง ยื น แบบบู ร ณาการประจ� ำ ปี 2563 ฉบั บ นี้ บริ ษั ท ฯ

Sustainability Report 2020 is consistent with the International

ของ International Integrated Reporting Council (IIRC)

Initiative (GRI) Standards at the core level and One Report.

ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทาง Integrated Reporting Framework (IR)

แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI)
Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (“Core” Option) และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานฉบั บ นี้ มี ข อบข่ า ยครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท

ในกลุ่ม ที่บริษัทฯ ถือครองหุ้นร้อยละ 100 และมีอ�ำนาจในการ

บริหารจัดการ (Operational Control) ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
ส�ำหรับข้อมูลสัดส่วนการถือหุน
้ ของบริษัทฯ สามารถศึกษาเพิม
่ เติม
ได้ ท่ี จ ากเว็ บ ไซต์ http://www.ggcplc.com/th/about#
company-structure

เนื้อหาของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�ำปี

2563 มุ่งเน้นไปยังการเปิดเผยเป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

ของประเด็นความยัง่ ยืนทีผ
่ ม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญ
และสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ
โดยแบ่งออกเป็น 3 บทหลัก ดังนี้

1. ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ (Operational Excellence)
2. ห่วงโซ่คุณค่าที่ย่งั ยืน (Sustainable Value Chain)
3. ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม (People Prosperity)
รายงานฉบับนี้มีขอบเขตการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ถึง 31 ธันวาคม 2563
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Integrated Reporting Council (IIRC), the Global Reporting

Details presented in the report cover companies in the
group which GGC holds 100% of the shares and has

operational control. The information can be referenced
at http://www.ggcplc.com/th/about#company-structure

The content in this Integrated Sustainability Report 2020

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.

Operational Excellence

2.

Sustainable Value Chain

3.

People Prosperity

The reporting period is from January 1, 2020 to December
31, 2020.

ความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ
Operational Excellence

หวงโซคุณคาที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain

ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม
People Prosperity
ในฐานะทีบ
่ ริษท
ั ฯ เป็นผูน
้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อม บริษท
ั ฯ จึงมุง่ สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าในการอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน ผ่านการด�ำเนินธุรกิจ

อย่างโปร่งใส ภายใต้หลักก า ร ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาพัฒนาร่วมกับผู้มีสว
่ นได้เสียทุกภาคส่วนผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้

As a leading company in green chemical products, GGC is committed in creating value for sustainability coexistence by

conducting business under good governance together with responsibilities for society and community. Furthermore, GGC
welcomes comments and suggestions in order to promote sustainable development with all stakeholders in the future.

ช่องทางการติดต่อ

Contact Detail

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

For more information: Global Green Chemicals Public Company Limited

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ค
ี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
โทรศัพท์ : +66 (0) 2558-7300
โทรสาร : +66 (0) 2558-7301

เว็บไซต์ : www.ggcplc.com/th/contact

555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor, Vibhavadi Rangsit Road
Phone: +66 (0) 2558-7300
Fax: +66 (0) 2558-7301

Website: www.ggcplc.com/th/contact

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้ที่ :
To download this report:
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
Highlight Performance
ส�ำหรับปี 2563 นี้ เป็นอีกปีทบ
่ี ริษท
ั ฯ ยังคงมุง่ มัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจ

For the year 2020, is another year that GGC is committed to

ได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

outstanding achievement, which can divided into three

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุ ปผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น

operating business for sustainable growths together with
aspects as follows:

ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ
Operational Excellence

ลดดัชนีของการใช้พลังงาน
(Energy Index)

คิดเป็นร้อยละ 1
เมื่อเทียบกับปี 2562

Decreased Energy Index
1% compared to 2019

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 และขอบเขต 2
ไม่เกิน

85,488

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
GHG Emissions Scope 1 and 2 Less than:
85,488 Tons CO2 Equivalent

อัตราความถี่การบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury
Frequency Rate: LTIFR) ของพนักงาน

คิดเป็นร้อยละ 0

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
of Employees is 0 %

อัตราความถี่การบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury
Frequency Rate: LTIFR)
ของผู้รับเหมา

คิดเป็นร้อยละ 0

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
of Contractors is 0 %

ปริมาณของเสียอันตราย
และไม่อันตรายไปฝังกลบ

เป็น 0

Zero Waste to Landfill both Hazardous

จ�ำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier1

คิดเป็น 0

Number of Tier 1 production Process Accidents
is Zero case

and Non-Hazardous Waste

ลดปริมาณการใช้น�้ำ

จ�ำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier2

ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์

Number of Tier 2 Production Process Accidents

0.059

Water Consumption Reduction

0.059 Cubic Meter per Tons of Production
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คิดเป็น 0
is Zero Case

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain

คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ
ได้รับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ

คิดเป็นร้อยละ 100

100% of Critical Suppliers Signed an
Acknowledgment and Comply
with Code of Conduct

ความพึงพอใจของลูกค้า

คิดเป็นร้อยละ 91

Customer Satisfaction Score is 91%

ร้อยละ 100
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint Products: CFP)
100% of GGC’s Products are Certified
Carbon Footprint of Products (CFP)

ร้อยละ 50
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรอง
ฉลากลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction: CFR)
50% of GGC’s Products are Certified
Carbon Footprint Reduction (CFR)

มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

คิดเป็น 48.1 ล้านบาท
R&D Spending is 48.1 Million THB

ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม
People Prosperity

ความพึงพอใจของชุมชน

ระดับความผูกพันของพนักงาน

Community Satisfaction Rate is 84.60%

Employee Engagement Level 55%

การลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

Social Investment 3,571,364 THB

Employee Development Investment 4 Million THB

จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

130 hours of Employee Volunteering during

Employee Training Hours 11,225 hours

คิดเป็นร้อยละ 84.60

คิดเป็น 3,571,364 บาท
คิดเป็น 130 ชั่วโมง

คิดเป็นร้อยละ 55

คิดเป็น 4 ล้านบาท

คิดเป็น 11,225 ชั่วโมง

Paid Working Hours
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การด�ำเนินธุรกิจของเรา
Our Business

ธุรกิจของเรา
Our Business
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิต

Global Green Chemicals Public Company Limited or GGC

ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อม (Green Flagship Company)

the Green Flagship Company of PTT Global Chemical Group.

ผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นบริษท
ั แกนน�ำ

ของกลุม
่ บริษท
ั พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ มีความมุง่ มัน
่
ทีจ
่ ะเป็นผูน
้ ำ� ของผูผ
้ ลิตโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับสร้างความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ

is the first Oleochemical manufacturer in Thailand and is
The company is committed to being the leading Oleochemical

producer in the world market, along with continually creating
economic sustainability for the agricultural and industrial

ประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก

sectors of Thailand. Currently, GGC’s main products include

ดี เ ซลหมุ น เร็ ว โดยมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต 500,000 ตั น ต่ อ ปี แฟตตี้

speed diesel fuel, with a production capacity of 500,000 tons

ประกอบด้วย เมทิลเอสเทอร์หรือ B100 ที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้�ำมัน

08

Methyl Ester or B100 that is used as component in high

แอลกอฮอล์ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมหลั ก ในการผลิ ต เครื่ องส� ำ อาง

per year, Fatty Alcohol that is used as a main ingredient

สารลดแรงตึงผิว และเภสัชภัณฑ์ตา่ งๆ โดยมีกำ� ลังการผลิต 100,000

in cosmetics, surfactant, and various pharmaceuticals, with

ในเครื่องส�ำอางและเภสัชภัณฑ์ โดยมีกำ� ลังการผลิต 51,000 ตันต่อปี

Glycerin, which is an ingredient widely used in cosmetics and

ตันต่อปี และกลีเซอรีนบริสท
ุ ธิ์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้อย่างแพร่หลาย

a production capacity of 100,000 tons per year, and pure

โดยมีฐานการผลิตที่ต้ังอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก

pharmaceuticals, with a production capacity of 51,000 tons

(มาบตาพุ ด ) จั ง หวั ด ระยอง และในพื้ นที่ เ ขตประกอบการ

อุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน
์ จังหวัดชลบุรี ซึง่ ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั ฯ

ใช้วัตถุดิบหลักจากน้�ำมันปาล์มดิบภายในประเทศ และจัดจ�ำหน่าย
ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) ในระยะที่ 1 ทีป
่ ระกอบ
ด้วยโรงหีบอ้อยก�ำลังการผลิต 2.4 ล้านตันต่อปี โรงงานผลิตเอทานอล

ก�ำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลิตติดตั้ง

ไฟฟ้ า 85 เมกะวั ต ต์ แ ละไอน้� ำ 475 ตั น ต่อชั่วโมง โดยปัจจุบัน

อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาโครงการระยะที่ 2 เพื่ อขยายไปสู่

ธุ ร กิ จ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี ชี ว ภาพ

(Biochemicals) และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ได้แก่

per year. GGC’s Production bases are located in the Hemaraj
Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut), Rayong Province
and in the Thai Eastern Industrial Estate, Chonburi Province.

In which, the entire GGC’s products derived from raw
materials from local crude palm oil, and are commercially
distributed to both domestic and international customers.

In addition, in the year 2020, GGC was constructing the first
phase of the Nakornsawan Bio-Complex Project consisting

of a sugar cane mill with a capacity of 2.4 million tons per

year, an ethanol plant with a capacity of 600,000 liters per
day, and a biomass power plant with the capacity of

producing 85 megawatts of electricity and 475 tons of steam

per hour. It is currently in the process of considering the

โครงการพลาสติกชีวภาพ PLA และเคมีชีวภาพ BioSuccinic Acid

second phase of the project to expand into more high-value

ธุรกิจ และมีเป้าหมายที่ ใช้อ้อยจากเกษตรกรในประเทศมาเป็น

including the Bioplastics Project PLA and BioSuccinic Acid,

ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับพลาสติกชีวภาพ PBS ร่วมกับพันธมิตรทาง

วัตถุดิบหลักในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ท่ีย่ังยืน

ร่วมกัน (Synergy Benefit) ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมชีวภาพ
ติ ด ตามรายละเอี ย ดโครงสร้ า งธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ น

รายงานข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2563 (http://investor-th.
ggcplc.com/ar.html) และ http://www.ggcplc.com/th/
about#who-we-are

businesses, such as biochemicals and bioplastics business,
which are biochemical raw materials for PBS bioplastics.

GGC aims to use sugarcane from local farmers as a main raw
material in the future to create a synergy benefits throughout
the biological industry chain.

For more information on GGC’s business structure, see

Annual Report / Annual Report 2020 at (http://investor-th.
ggcplc.com/ar.html) and http://www.ggcplc.com/th/
about#who-we-are.
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
Vision, Mission, and Our Strategy

วิสัยทัศน์
Vision

“เป็นผู้น�ำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน”
“To be a leading green chemicals company by creating sustainable value.”

พันธกิจ
Mission

ลูกค้า: คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ย่ังยืน
Customers: Innovate and provide excellent quality products and services for long-term partnership.
ผู้มีส่วนได้เสีย: สร้างคุณค่าทีย่ ง่ั ยืนอย่างสูงสุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
Stakeholders: Maximize sustainable value for shareholders with transparency and integrity.
พนักงาน: สร้างความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานให้พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ สูงสุดพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศร่วมกัน
Employee: Create a work-life balance environment and high performance organization by investing in human resource.
สังคม: ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม น�ำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Society: Responsible and care for sustainable development of environment and society.
เป็นบริษัทแกนน�ำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม(Green Flagship Company) ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
To be the Green Flagship Company for the GC Group.
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เป้าหมายการด�ำเนินงาน
Operational Goals
เป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีระดับภูมิภาค
Become a leading Oleochemicals
Company in the region

เป็นแกนน�ำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green Flagship Company)
ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
Become a Green Flagship Company in
Biochemicals Business of GC group

เป็นผู้น�ำในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ จะเป็นผู้ประกอบธุ รกิ จผลิ ตภั ณฑ์ เคมี

ในการรักษาอัตราส่วนต่างก�ำไรอย่างสม่�ำเสมอและต่อเนื่องและ

ด� ำเนินธุ รกิ จ โดยแบ่งการด� ำเนินธุ รกิ จเป็น 3 ด้ าน คื อ ธุ รกิ จ

เมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ รวมถึงสร้างความสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการเติบโตในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี

To be the local and regional leader in methyl ester and

เพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่โดดเด่นในแต่ละตลาดที่บริษัทฯ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Biochemicals) และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

fatty alcohol businesses, including building the ability to

GGC is determined to be a global environmental chemical

develop potential for growth in the oleochemical industry.

in which the Company operates: Biofuel, Biochemicals, and

maintain profit margins consistently and continuously and

product operator that is outstanding in each of the market
Bioplastics.

เป็นบริษัทที่สร้างการเติบโตและผลก�ำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
Continuously persuing operational excellences to improve profitability
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้มีผลตอบแทนด้านรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตปัจจุบัน

การขยายก�ำลังการผลิตโดยการลงทุนสร้างโรงงานผลิตใหม่ การขยายส่วนแบ่งตลาดและเพิม
ู ค่าสูง
่ ยอดขาย การมุง่ เป้าไปที่ผลิตภัณฑ์มล

และการขยายชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

GGC is determined to expand the business in order to have a continuous returned income, from increasing the efficiency of
the current production plant and expanding production capacity by investing in new production plants, expanding market
share, and increasing sales, aiming at high-value products, as well as expanding the variety of the product range.

11

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

กลยุทธ์ของบริษัทฯ
GGC’s Strategy
ทิศทางและแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการ

The direction and strategic plan of GGC’s business operations

ทางธุรกิ จผลิ ตภั ณฑ์ เคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน รวมถึ งการ

creating a sustainable growth of environmental chemical

สร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างการเติบโต

พั ฒ นาองค์ ก รในด้ า นต่ า งๆ ส� ำ หรั บ สนั บ สนุ น แผนการเติ บ โต
ในอนาคต เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว
โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

focuson building and maintaining competitiveness and

product business. This includes the development of

organizations in various fields to support future growth plans
to achieve both short and long term goals with the following
main strategies.

กลยุทธ
การสรางความนาเชื่อถือ
ตอผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทฯ
Build
Trust Back

กลยุทธการรักษา
และเพ��มพ�นข�ดความสามารถ
ทางการแขงขัน

กลยุทธ
ของบร�ษัทฯ
GGC
Strategy

Competitiveness

กลยุทธการเพ��มพ�น
ความสามารถ
Capability
Build up
กลยุทธการดําเนิน
โครงการเพ�่อการเติบโต
ในธุรกิจผลิตภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม
Green
Growth

กลยุทธ
การสรางความเปนเลิศ
ดานการขายและการตลาด

กลยุทธการพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ

Marketing
Excellence

Innovation and Product
Development

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ไว้ในรายงานความยั่งยืน

In this regard, GGC has reported on its operations in response

•

•

แบบบูรณาการฉบับนี้ ดังนี้

กลยุทธ์การรักษาและเพิม
่ พูนขีดความสามารถทางการแข่งขัน

และกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด

to GGC’s business strategy in 2020 in this Integrated
Sustainability Report as follows.

รายงานไว้ในบทความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ หน้า 68
•

กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การ

•

กลยุทธ์การเพิ่มพูนความสามารถ รายงานในบทความมั่งคั่ง
ของชุมชนและสังคม หน้า 110

รายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การด�ำเนินงาน และ
เป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สามารถดู ร ายละเอี ย ด

เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นรายงานข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี / รายงานประจ� ำ ปี 2563
(http://investor-th.ggclc.com/ar.html), หน้า 10
12

Strategy, as reported in the Operational Excellence
section, pages 68.

•

ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อการเติ บ โตในธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิง่ แวดล้อม รายงานไว้ในบทห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ย่ังยืน หน้า 90

Competitiveness Strategy and Marketing Excellence

Build Trust Back Strategy, Innovation and Product

Development strategy, and Green Growth Strategy in the
Sustainable Value Chain section, pages 90.

•

Capacity Build up Strategy, reported in the People
Prosperity section, pages 110.

Additional information on the Vision, Mission, and our
Strategy and the Operational Goals of GGC can be found

in the One Report 2020 (http://investor-th.ggclc.com/ar.html),
page 10.

แผนผังธุรกิจ
Business Value Chain
วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑขั้นกลาง

ผลิตภัณฑขั้นปลาย

อ�ตสาหกรรม

FEEDSTOCK / RAW MATERIAL

INTERMIDIATE
PRODUCT

DOWNSTREAM
PRODUCT

INDUSTRY

• นํ้ามันปาลมดิบ • นํ้ามันปาลมบร�สุทธิ์
• Crude Palm Oil • ปาลมสเตียร�น
• กรดไขมันปาลม
• Refined Palm Oil
• Palm Stearin
• Palm Fatty Acid Distil

เมทิลเอสเทอร Methyl Ester

อ�ตสาหกรรมเชื้อเพลิงรถยนต
Automotive Fuel

อ�ตสาหกรรมเภสัชภัณฑ
Pharmaceutical
กลีเซอร�นบร�สทุ ธิ์ (ผลิตภัณฑพลอยได)
Refined Glycerine (By product)

อ�ตสาหกรรมเคมีเพ�่อสุขอนามัย
Home Care and Personal Care

• เมล็ดในปาลม
• นํ้ามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ
• Kernel Nut
• Crude Palm
Kernel Oil

• เอทิลีนออกไซด
• Ethylene Oxide

• นํ้ามันเมล็ดใน
ปาลมบร�สุทธิ์
• ปาลมสเตียร�น
• Refined Bleached
Deodorized Palm
Kernal Oil
• Palm Stearin

แฟตตี้แอลกอฮอล Fatty Alcohols

โอลีโอเคมี ชนิดพ�เศษ
Specialty Oleochemicals

แฟตตี้แอลกอฮอล อีทอกซีเลท
Fatty Alcohol Ethoxylates

ผลิตภัณฑของบร�ษัท
GGC Products

อ�ตสาหกรรมเคมีเพ�่อสุขอนามัย
Home Care and Personal Care

อ�ตสาหกรรมเคมีเพ�่อสุขอนามัย
Home Care and Personal Care

ผลิตภัณฑของ TEX
TEX Products

ผลิตภัณฑที่มีโอกาสทางธุรกิจ
Products with
Promising Businesses

13

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน
Stakeholders Engagement and Value Creation
บริษัทฯ มีการทบทวนกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสร้าง

GGC has an annual reviewed of the stakeholders to build

การมีส่วนร่วมและด� ำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของ

participation and work continuously to meet the needs of

ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ เสีย ว่ าบริษัทฯ ให้ความส�ำคั ญใน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีส่วนได้เสียหลักของ
บริษัทฯ แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก

กลุมผูถือหุน นักลงทุน
และนักว�เคราะห
Shareholder,
Investor,
and Analyst

confidence among stakeholders that GGC values their
all groups of stakeholders. The main stakeholders of the
Company are divided into six main groups as follows.

กลุมภาครัฐ

กลุมคูคาและ
คูคาทางธุรกิจ
Supplier and
Business
Partner

Government
กลุมชุมชน สังคม
และสิ�งแวดลอม
Community,
Social and
Environment

กลุมพนักงาน

กลุมลูกคา

Employee

Customer

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนและเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้

In addition, GGC has reviewed and increased communication

ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียให้ความสนใจและข้อเสนอแนะต่างๆ และน�ำไปเป็น

stakeholders’ interests and suggestions and use them as

ครอบคลุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อการรั บ รู้ ถึ ง ประเด็ น ที่

ส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ

ของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของ

ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ ป็ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
อย่างยั่งยืนสืบไป
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channels to cover all groups of stakeholders to recognize

part of the GGC’s business decision making and planning
process. This is also in order to respond to the expectations

of stakeholders and to sustainably create mutual values with
stakeholders.

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน
(Stakeholders Engagement and Value Creation)
1. กลุ่มผูถ
้ ือหุน
้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ / Shareholder, Investor, and Analyst

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
ประเด็
น
ที
อ
่
ยู
ใ
่
นความสนใจ
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation

• รับทราบเหตุการณ์ท่ี
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น • การเข้าร่วมประชุม
ส�ำคัญอย่างรวดเร็ว และ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ได้ใช้สิทธิข้น
ั พื้นฐาน พร้อม
การน�ำข้อมูลไปใช้ได้
ของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
ทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุด
อย่างถูกต้อง และมี
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึง
Attendance at the
ประสิทธิภาพ
การเติ
บ
โตอย่
า
งยั
ง
ยื
น
่
GGC Annual General
GGC discloses
การสร้
า
งมู
ล
ค่
า
เพิ
ม
่
GGC must be quickly
Meeting of
operational
และการให้ผลตอบแทน
informed of important
Shareholders once
information with
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
events and use the
a year.
transparency and
information correctly
GGC encourages
easy access.
• รับทราบข้อมูล
and effectively
shareholders to exercise
ประจ�ำปีของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ยึดมั่นในการ
their basic rights, along
• มีมาตรการรองรับความ
ผ่านรายงานประจ�ำปี
ด�ำเนินงานตามหลัก
with creating maximum
เสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรค
และรายงานการพัฒนา
จรรยาบรรณธุรกิจ และ
satisfaction for the
ต่อการด�ำเนินงานและ
อย่างยั่งยืนแบบ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
shareholders with
สามารถบริหารความ
บูรณาการ
องค์กรอย่างยั่งยืน
consideration for
เสี่ยงของบริษัทฯ
GGC is committed to
sustainable growth, value
Acknowledge GGC’s
ให้อยูใ่ นระดับ
operating according
creation, and
annual information
ที่ยอมรับได้
to business ethics and
continuously providing
through the annual
There are measures
sustainably driving
appropriate
report and integrated
to mitigate risks that
corporate culture.
compensation.
sustainability report
may hinder the
• ขยายขอบเขตการ
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
• การแจ้งเรื่องร้องเรียน
operation. GGC must
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
หุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ผ่านช่องทางการรับ
be able to manage
เพื่อเพิ่มขีด
ประชุม เสนอชื่อกรรมการ
ข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
the risks of the
ความสามารถ
และส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อน
company to an
Channels for receiving
ทางการแข่งขัน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
acceptable level.
complaints
ประจ�ำปี 2563
GGC plans to expand
(Whistleblower)
• ได้รับความเชื่อมั่นจาก
โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้น
the scope of
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ
•
การจั
ด
ประชุ
ม
นั
ก
ของผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
“ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
operations of the
ในด้านการก�ำกับดูแล
วิเคราะห์ (Analyst
ร้อยละ 4” ของจ�ำนวนสิทธิ
company to increase
กิจการที่ดี และ
Meeting)
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
competitiveness.
จรรยาบรรณธุรกิจ
เฉลี
่
ย
ไตรมาสละ
1
ครั
ง
้
มาตั้งแต่ปี 2561
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
GGC must gain
On average, an
GGC provides
กับเทคโนโลยีและ
confidence from
analyst meeting is
opportunities
for
นวัตกรรมในการ
other shareholders in
held
once
per
shareholders to propose
ลดต้นทุน และ
regard to good
trimester.
meeting
agendas,
ลดผลกระทบ
corporate governance
propose
the
names
of
ทางสิ่งแวดล้อม
• การจัดกิจกรรมบริษัท
and business ethics.
directors, and submit
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน
GGC places great
questions in advance for
(Opportunity Day)
emphasis on
the 2020 Annual General
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
technology and
Meeting of Shareholders
แห่งประเทศไทย
innovation in cost
while maintaining the
เฉลีย
่ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
reduction and
shareholding proportion
reduction of
On average, activities
of the shareholders at
environmental
for listed companies
“No less than 4 percent”
impact.
to meet investors
of the total voting rights
(Opportunity Day) in
of the company since
collaboration with
2018.
SET is organized once
every trimester.
• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
การด�ำเนินงานอย่าง
โปร่งใส และเข้าถึงได้
ง่าย

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน /
นักวิเคราะห์
Shareholder /
Investor/ Analyst
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Value Creations
Channels
of participation

• การเข้าร่วมการจัด
• บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุมเพื่อให้ข้อมูล
ของบริษัทฯ แก่กลุ่ม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
เปิดเผยข้อมูลให้ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสีย ลูกค้ากองทุน นักลงทุน
รายย่อย (High Net
รับทราบอย่างโปร่งใส
Worth) ซึ่งจัดโดย
ครบถ้วน และตรวจสอบได้
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ต่าง ๆ
และข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน และ
Attendance of
นักวิเคราะห์อยูเ่ สมอ
meetings to provide
information
GGC operates its business
of the company to
in accordance with the
the high net worth
principles of good
investors’ portfolio,
corporate governance.
organized by various
In addition, GGC also
securities companies
discloses information to
stakeholders in a
• ช่องทางการติดต่อ
transparent, complete
สอบถาม
and auditable manner.
ด้านการก�ำกับดูแล
GGC always takes into
กิจการที่ดีของบริษัทฯ
account the opinions
ถึงเลขานุการบริษัทฯ
and complaints from
Corporategovernance
shareholders, financial
@ggcplc.com
institutions, and analysts.
Channels for
• บริษัทฯ วิเคราะห์ทิศทาง
contacting inquiries
การตลาดของโลกเพื่อ
regarding
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา GGC’s good corporate
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่
governance to the
ตอบสนองกับความต้องการ
company secretary at
ของตลาด รวมทั้งแสวงหา
Corporategovernance
โอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม
@ggcplc.com
เพื่อขยายการด�ำเนินธุรกิจ
• ช่องทางการติดต่อ
ของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูล
GGC analyzes world
ของบริษัทฯ ส�ำหรับ
market trends to support
นักลงทุนผ่านทาง
product research and
ir@ggcplc.com
development, as well as
Channels for investors
innovation that responds
to contact GGC for
to market demands. GGC
information at
also seeks additional
ir@ggcplc.com
investment opportunities
to expand the business of • เว็บไซต์ของบริษัทฯ
the company.
http://www.ggcplc
.com/th/contact

GGC’s website:
http://www.ggcplc
.com/en/contact
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2. กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม / Community, Society, and the Environment

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
Community
Society and
Environment

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation

• สร้างความสัมพันธ์อันดี
• กิจกรรมลงพื้นที่
• บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
• การด�ำเนินงาน
ระหว่างบริษัทฯ ชุมชน
เยี่ยมเยียนชุมชนจ�ำนวน
ด้วยความใส่ใจ และมีความ
ของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิด
และสังคม ที่พร้อม
2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
ผลกระทบต่อชุมชน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
และสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
สังคม และสิง่ แวดล้อม
Community Visit (2-3
และเติบโตไปพร้อมกัน
ผลกระทบที
อ
่
าจเกิ
ด
ขึ
น
ต่
อ
้
times per week)
GGC ensure that
อย่างยั่งยืน
ชุ
ม
ชนและสิ
ง
แวดล้
อ
ม
่
business operations
• โครงการหรือกิจกรรม
ที
่
อ
ยู
ใ
่
นพื
น
้
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
Build a positive
do not cause impact
เพื่อสังคมและ
ของโรงงานรอบด้าน
relationship within
on the community,
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
the communities and
GGC conduct business
society and the
39 ครั้ง ในปี 2563
society to ensure
with care and
environment
39 social and
inclusive and
responsibility to
• บริษัทฯ แสดงความ
environmental
sustainable growth
communities, society
รับผิดชอบด้าน
activities in 2020
and the environment
• สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
by taking concerns in
• การส�ำรวจความพึง
ภายในชุมชนและสังคม
ความปลอดภัยต่อชุมชน
potential impact of
พอใจของชุมชน 1 ครั้ง
โดยรอบ
Build a good
the environment and
ต่อปี
environment in the
GGC take
surrounding communities
Annual community
communities and
responsibility for
within our operations
satisfaction survey
society
the environment,
• รับฟังความคิดเห็นจาก
health and safety
• ช่องทางการรับเรื่อง
• ขยายโอกาสในการสร้าง
คนในชุมชน ตลอดจนหลีก
of surrounding
ร้องเรียน
รายได้และอาชีพที่ม่ันคง
เลี่ยงการด�ำเนินงานที่ไม่
communities
(Whistleblower)
แก่ชุมชน
เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิด
ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
Create opportunities
ข้อร้องเรียน
GGC’s whistleblower
ข้อบังคับ และกฎหมาย
in generating more
GGC listen to opinions
channel
อย่างเคร่งครัด
income and a stable
from the communities,
career for
GGC strictly comply
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
avoiding improper
communities
with laws and
http://www.ggcplc.
operations which might
regulations
com/th/contact
lead to complaints
GGC’s website: http://
• บริษัทฯ สนับสนุนความ • วางมาตรการป้องกันและ
www.ggcplc.com/en/
เป็นอยูท
่ ่ีดีของชุมชน
รับมือผลกระทบที่อาจ
contact
ทั้งทางด้านการศึกษา
เกิดขึ้นกับการด�ำเนินธุรกิจ
สุขภาพ สภาพแวดล้อม
•
https://www.
ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม
และส่งเสริมการสร้าง
facebook.com/
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
งานสร้างอาชีพที่ย่งั ยืน
CSR-PR-Globalแก่คนในชุมชนและสังคม
Green-Chemicals
GGC support the
ซึ่งยังคงด�ำรงไว้ซ่ึง
well-being of the
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน
community including
GGC determine measures
education, health and
to prevent and manage
sustainable job
impact, to promote and
creation
improve quality of life of
• บริษท
ั ฯ ขยายการด�ำเนิน
งานด้านการดูแลสังคม
และชุมชนไปยังพื้นที่
ห่างไกล

communities, society and
maintain environmental
sustainability

GGC expand social
projects to the
community in
the remoted areas.
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest
• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
การด�ำเนินงานอย่าง
โปร่งใสและทันท่วงที
GGC disclose the
information in
transparent and
promptly manners.

• บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนิน
โครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูท
่ ่ีดี ช่วยสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน
รอบพื้นที่ปฏิบัติการ
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งขยาย
ขอบเขตการด�ำเนิน
โครงการฯ ไปยังพื้นที่
ทั่วประเทศ
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
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ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation

3. กลุ่มภาครัฐ / Government

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest

ภาครัฐ
Government

• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล • บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินงานร่วมกับ
การด�ำเนินงานอย่าง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ
โปร่งใสทันต่อเหตุการณ์
การด�ำเนินงานตาม
และเข้าถึงได้ง่าย
ข้อก�ำหนด กฎ และระเบียบ
GGC disclose
ที่เกี่ยวข้อง
information
transparently,
promptly and ensure
it is easy to access

GGC recognizes the
importance of
collaboration with the
government sector, not
only by complying with
related regulations and
laws

• บริษัทฯ ยึดมั่นในการ
ด�ำเนินงานตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้กับ
องค์กรอย่างยั่งยืน
ผู้มีสว
่ นได้เสียและหน่วยงาน
GGC commit to the
ภาครัฐอย่างสม่�ำเสมอ และ
business code of
ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
conduct and
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแล
sustainably establish
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
it as a corporate
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
culture
ความยั่งยืน พร้อมทั้งให้การ
• บริษัทฯ วิเคราะห์ความ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน
เสี่ยงและโอกาส
ต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
จัดท�ำมาตรการรองรับ
ประเทศ ผ่านนโยบายต่างๆ
GGC analyze the risks
เช่น โครงการนครสวรรค์
and related
ไบโอคอมเพล็กซ์เป็น
opportunities and
โครงการน�ำร่องตามนโยบาย
establish the
เศรษฐกิจชีวภาพ
mitigation plan
(Bioeconomy)
ของประเทศ
• บริษัทฯ ร่วมมือกับ
GGC discloses
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
information to the
ขับเคลื่อนนโยบาย
stakeholders and
ทีเ่ กีย
่ วข้อง รวมถึงให้
government sector and
ความรูด
้ ้านนวัตกรรม
the sub-committees to
และเทคโนโลยีเพื่อน�ำ
ensure the good
มาพัฒนาประเทศชาติ
corporate governance
GGC coordinate with
and sustainability,
the government
as well as supports the
sector to enforce
governmental operations
related policy and
and policies,
provide the
that focus on bringing
knowledge on the
benefits to the country
innovation and
e.g. Nakhonsawan
technology for the
Biocomplex – a pilot
benefits of the
project to follow up on
country
Thailand’s bioeconomy
policy

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation
• ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนของบริษัท

GGC’s whistleblower
channel

• ช่องทางการติดต่อ
สอบถามด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ถึงเลขานุการ
บริษัท

Corporategovernance
@ggcplc.com

• การเติบโตของ
อุตสาหกรรมเพื่อ
สิง่ แวดล้อม

Ensure industrial
growth for the
environment

• การผลักดันนโยบาย
ของภาครัฐ

Promote government
policies

Channels for
contacting inquiries
regarding GGC’s good
corporate governance
to the Company
secretary at
Corporategovernance
@ggcplc.com
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest
• น�ำเสนอข้อความเห็นร่วมกับ
ภาครัฐและผู้มีสว
่ นได้เสีย
ในการผลักดันการใช้น้�ำมัน
ไบโอดีเซล B10 ซึ่งเป็น
น้�ำมันเกรดมาตรฐานของ
ประเทศ เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรม และ
ความเป็นอยูท
่ ่ีดี
ของประชาชน

GGC promote B10
biodiesel 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.

• บริษัทฯ วิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
กฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดภาครัฐ
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับแนวทางของ
ภาครัฐอีกด้วย
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
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ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation

4. กลุ่มพนักงาน / Employee

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest

พนักงาน
Employee

• บริษัทฯ สื่อสารข้อมูล
• บริษัทฯ ส่งเสริมและ
ภายในอย่างรวดเร็ว
สนับสนุนการพัฒนา
และครอบคลุมให้กับ
ศักยภาพของพนักงาน รวม
พนักงานในทุกระดับ
ถึงการรับรู้ของพนักงานผ่าน
การสื่อสารอย่างโปร่งใสและ
Share internal
ชัดเจน
information promptly
GGC encourages
to all levels of
employee learning with
employees
transparency and clarity
• บริษัทฯ มีการจัดการ
•
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อ
ด้านอาชีวอนามัยและ
การพัฒนาศักยภาพ
ความปลอดภัยในการ
พนักงาน พร้อมทั้งดูแลด้าน
ท�ำงาน
อาชีวอนามัยและความ
GGC implement
ปลอดภัย จัดสรรสิ่งอ�ำนวย
occupational
ความสะดวกอย่าง
health and safety in
ครบครันและเป็นพิเศษ
the workplace
ในสภาวะวิกฤตอย่างการ
• บริษัทฯ จัดสรร
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สวัสดิการและ
(COVID-19)
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
GGC recognize the
ให้กับพนักงานทุกคน
importance of developing
GGC fair benefits and
their potential, ensuring
compensation for all
their safety and providing
employees
fully equipped facilities in
a crisis, such as COVID-19
• มีแนวทางการเจริญ
pandemic.
เติบโตในสายอาชีพที่
มั่นคง (Sustainable
• บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การ
Career Path) ตาม
พิจารณามอบผลตอบแทน
แต่ละหน่วยงาน
ที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ
GGC build a
และความคิดเห็นจาก
sustainable career
พนักงานทุกระดับอย่างเท่า
path
เทียม
• ความเท่าเทียมของการ
GGC provides fair
เติบโตในหน้าที่การงาน
compensation and openly
GGC ensure equality
listens to suggestions and
in career growth
comments from all level
• ได้รับการฝึกอบรม
of employees, equally
พัฒนาศักยภาพที่มี
คุณภาพ
GGC provide efficient
potential development
training
• การได้รับมอบหมายงาน
ที่มีคุณค่า
GGC provide
meaningful
assignments
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพจิตใจของ
พนักงานด้วยความ
เอาใจใส่
และการดูแลที่ดี
Receive attention and
good care

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation
• กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานไตรมาสละ
1 ครั้ง
GGC quarterly
managementemployee meeting
• แบบส�ำรวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
ประจ�ำปี
GGC annual employee
satisfaction and
engagement survey
• ช่องทางการรับเรื่องร้อง
เรียน (Whistleblower)
ของบริษัทฯ
GGC’s whistleblower
channel
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.ggcplc.
com/th/contact
GGC’s website:
http://www.ggcplc.
com/th/contact

• ความสัมพันธ์อันดี
Build a positive
relationship
• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เป็นธรรม
และยั่งยืน
GGC ensure fair and
sustainable
compensation and
benefits
• ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานที่ม่ันคง
GGC build a
sustainable career
path
• การเพิ่มพูนและพัฒนา
ความสามารถและ
คุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง
GGC constantly
develop and improve
employees capability
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5. กลุ่มคู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ / Supplier and Business Partner

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest
• บริษัทฯ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์
และปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเสมอภาคภายใต้
GGC operate business
กฎหมายและกติกา
with integrity,
ที่ก�ำหนดร่วมกันอย่าง
transparency
เคร่งครัด
and fairness
GGC protects the interest
• ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
of the suppliers and
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
business partners with
GGC constantly and
integrity and equality,
sustainably conduct
while strictly complies
the business with
with the laws and rules
suppliers and
mutually stipulated.
business partners
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ
• ร่วมกันสนับสนุน
การร่วมมือกันเพื่อสนับสนุน
และพัฒนาสินค้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือโครงการเพื่อ
นวัตกรรมและสินค้า
ต่อยอดการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน
ที่ครอบคลุมทางมิติเศรษฐกิจ
GGC develop products
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
and projects with
เพื่อตอบสนองต่อความ
suppliers and
ต้องการของตลาด
business partners
to ensure business
GGC collaborates in
expansion
developing innovation
and environmentally
friendly products covering
economic, social and
environmental dimension
in responding to market
demand.
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส
และเป็นธรรม

คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
Supplier /
Business Partner

• บริษัทฯ สนับสนุน
การยกระดับการจัดการ
ความปลอดภัยที่ครอบคลุม
มาถึงผู้รับเหมา
• GGC supports
enhancement of safety
management that covers
the contractors.
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ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation
• การประชุมคู่ค้าประจ�ำปี • การเติบโตทางธุรกิจ
ร่วมกับบริษัทฯ
GGC annual supplier
GGC ensure business
meeting
growth along with
• การประเมินคู่ค้า
GGC
ประจ�ำปี
• ความสัมพันธ์อันดี
Annual supplier
GGC build a positive
assessment
relationship
GGC supplier visit
• ความมั่นคงในสาย
ประจ�ำปี
ห่วงโซ่อุปทาน
Annual supplier visit
• ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
(Whistleblower)
ของบริษัทฯ
GGC’s whistleblower
channel
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.ggcplc.
com/th/contact
GGC’s website:
http://www.ggcplc.
com/en/contact

GGC build a stable
supply chain
• การเป็นองค์กร
ปลอดอุบัติเหตุ
(Zero Accident)
Zero accident
organization

6. กลุ่มลูกค้า / Customer

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ความคาดหวัง
การด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนอง
Main Stakeholders ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
Expectations on Issues Actions and Responses
of Interest
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการผลิต พร้อมทั้งน�ำส่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
และตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด
GGC operate business
อย่างต่อเนื่องและ
with integrity,
ตรงต่อเวลา
transparency and
GGC recognizes the
fairness
importance of
• ร่วมกันพัฒนาสินค้า
manufacturing and
หรือโครงการเพื่อ
delivering quality
ต่อยอดการด�ำเนินธุรกิจ
products and constant
GGC develop products
response to the market
and projects to ensure
demand
business expansion
• บริษัทฯ ร่วมมือกับลูกค้า
• คิดค้นนวัตกรรมและ
ในการจัดท�ำโครงการต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
อาทิ โครงการทดลองใช้
ตอบสนองต่อความ
B100 ในเครื่องจักร
ต้องการของตลาด
เพื่อการเกษตร เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับลูกค้า
GGC create
และผู้มีสว
่ นได้เสีย
innovations and
products that respond
GGC collaborates in
to the consumer and
numerous projects to
market demand
create value to the
customers and
stakeholders e.g. B100
trial in agricultural
machines.
• บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส
และเป็นธรรม

ลูกค้า
Customer

• บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกคิดค้น
วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
เพื่อน�ำออกสูต
่ ลาด

ช่องทางการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าร่วมกัน
Channels
Value Creations
of participation
• การประชุมลูกค้า
ประจ�ำปี
Annual customer
meeting
• การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของลูกค้าประจ�ำปี
Annual customer
satisfaction
evaluation
• ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
(Whistleblower)
ของบริษัทฯ
GGC’s whistleblower
channel
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.ggcplc.
com/th/contact
GGC’s website: http://
www.ggcplc.com/en/
contact

• การเติบโตทางธุรกิจ
ร่วมกับบริษัทฯ
Ensure business
growth along with
GGC
• ความสัมพันธ์อันดี
Build a positive
relationship
• ความมั่นคงในห่วงโซ่
คุณค่า
Build a stable
value chain
• การมีผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค
หรือตลาด
Develop products
that respond to the
consumer and market
demand

• จัดแสดงนิทรรศการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Exhibition at least
once a year

GGC collaborates
with related sectors to
research, develop and
introduce new products
to the market
• บริษัทฯ มีการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า
ทุกราย
GGC maintains fair
operations to all
customers.
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กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาการรายงาน
Defining the Report Content
บริ ษั ท ฯ จั ด ท� ำ รายงานความยั่ง ยื น แบบบู ร ณาการโดยคั ด เลื อ ก
และประเมิ นประเด็ นที่ มีความส�ำคั ญต่ อการพัฒนาความยั่งยื น

ของบริษท
ั ฯ และค�ำนึงถึงประเด็นทีส
่ อดคล้องกับความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยอ้ างอิ งตามแนวทางการรายงานของ

Global Reporting Initiative (GRI) Standards Integrated

Reporting Framework (IR) ของ International Integrated
Reporting Council (IIRC) และคูม
่ อ
ื จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีแบบ 56-1 One Report อันประกอบ
ไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุประเด็นทีส
่ ำ� คัญและก�ำหนดขอบเขตของการรายงาน

ระบุ ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ
ที่สอดคล้องกันกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) จากการรวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง

ปฐมภูมิ (Primary Data) และเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยง โอกาสทาง

ธุรกิจ และสถานการณ์ปัจจุ บัน ที่ ครอบคลุมถึ งวิ กฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึ งพิจารณา

ความคาดหวั งของผู้มีส่วนได้ เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ า ทั้ งในด้ าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ

จั ด ล� ำดั บและประเมิ นระดั บ ความส�ำคั ญแต่ ละประเด็ นโดยการ
ให้คะแนนใน 2 มิติ ได้แก่

1) ประเด็ นที่ ผู้มีส่วนได้ เสียให้ความสนใจ โดยใช้ข้อมูลจากการ
มี ส่ว นร่ว มกั บ ผู้ มีส่ว นได้ เ สี ย ผ่ า นหน่ ว ยงานของบริ ษั ท ฯ การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนผู้มีสว
่ นได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึง
ประเด็นต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รบ
ั ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็น

2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญ

ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ น้� ำ หนั ก ของคะแนนใน

แต่ละประเด็นขึน
่ บ
ั เกณฑ์การประเมินความเสีย
่ งและโอกาส
้ อยูก
ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมและมุ่งเน้น

เฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญในระดับปานกลางและระดับสูงเท่านั้น
3. การทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ

ทวนสอบประเด็นที่สำ� คัญโดยการรวบรวมผลการประเมินประเด็น
ที่ส�ำคัญ ระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ส�ำคัญกับหมวด

การรายงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI Standards และจัดท�ำ
ผลสรุ ป จากนั้ น จึ ง น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการและคณะท� ำ งาน

พัฒนาด้านความยั่งยืน พร้อมทั้ง น�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ

ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ

ตรวจสอบสาระส� ำ คั ญ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นและโปร่ ง ใส
ตรงตามบริ บ ท เป้า หมาย และกลยุ ท ธ์ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษท
ั ฯ
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GGC provides an integrated sustainability report by selecting
and evaluating issues that are important to the Company’s
sustainability development and taking into account issues
consistent with the expectations of all stakeholders. It is
based on the International Integrated Reporting Council
(IIRC) ‘s and Global Reporting Initiative;s (GRI) Standards
Integrated Reporting Framework (IR) and guidelines and the
56-1 One Report form for Annual Registration/Annual Report.
There are four steps:
1. Identifying Key Issues and Setting the Scope
of the Report
Identify key issues affecting the sustainability of the company
according to the Sustainable Development Goals (SDGs) from
the collection of both primary data and secondary data by
considering a business strategy that covers both risks and
business opportunities. It also takes into account the current
situation with the coronavirus (COVID-19) pandemic crisis
and stakeholder expectations throughout the value chain,
in regards to economic, social and environmental aspects.
2. Prioritizing Important Issues
Rank and assess the level of importance for each issue by
scoring two dimensions:
1) Issues that stakeholders pay attention to: Identified by
using information from participation with stakeholders
through the company’s departments and In-depth
interviews with stakeholder representatives in each group,
including various issues received by the company through
the complaint channels
2) Economic, social and environmental impact that is
significant to the company’s operation: The weight of the
score for each issue depends on the criteria for assessing
risks and business opportunities. This report covers and
focuses on the critical issues of moderate to high level.
3. Verification of Important Issues
Verify materials by compiling the results of critical point
assessments. Identify the consistency between the key
takeaways and the GRI Standards reporting category and
generate a summary. This is then presented to the
Sustainability Development Working Committee and the
Working Group and presented to the Corporate Governance
and Sustainable Development Committee to consider,
approve, and examine all material contents to assess its
completeness and transparency in accordance with the
context, goals and business strategies of the Company.

4. การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

4. Continuous Report Development

พั ฒ นาการรายงานอย่ า งต่ อ เนื่ องด� ำ เนิ น การโดยทบทวนการ

Continuous report development is performed by reviewing

พร้ อ มทั้ ง รวบรวมข้ อ เสนอและความคิ ด เห็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย

annually, along with collecting proposals and opinions from

เปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ� ำทุกปี
ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อน�ำมาพิจารณา ปรับปรุ ง และพัฒนารายงานฯ

ในฉบั บ ถั ด ไปให้ ต อบสนองต่ อ ความสนใจของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
แต่ละประเด็นได้ดียิ่งขึ้น

the disclosure in the Sustainable Development Report
relevant stakeholders to consider, improve, and develop

the report in the next issue, as well as better respond to
the interests of stakeholders on each issue.

Materiality Matrix
OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Medium

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
COMMUNITY
RELATION
CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

CORPORATE
GOVERNANCE
& BUSINESS CODE
OF CONDUCT

PRODUCT
RESPONSIBLITY
HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT
AND RETENTION

INNOVATION
MANAGEMENT

RISK
MANAGEMENT

Low

Importance to Stakeholders

High

CLIMATE CHANGE
AND ENERGY
MANAGEMENT

Low

Medium

High

Importance to GGC
DMA, Target, Performance, Case

Economic

DMA, Performance, Case

Environment

Not Report / disclose on website

Social

DMA = Disclosure on Management appoach
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Material Sustainability Issues
Chapter / Section
GRC

Material Topic to GGC
Risk Management

Corresponding Material
GRI Topics
Governance (102-30)

Key Stakeholders and Impact Boundary
Within the Organization Outside the Organization
• Employee

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

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

Corporate Governance &
Business Code of Conduct

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

• Employee

Governance (102-18,
102-19, 102-20, 102-26,
102-27, 102-32, 102-33)

• Shareholder/ Investor/
Analyst
• Supplier /
Business Partner

Management Approach
(103-1, 103-2, 103-3)
Anti-corruption (205-2,
205-3)
Operational Excellence

Environmental
Management

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

• -

• Community, Society
and Environment

• Employee

• Supplier / Business
Partner

Economic Performance
(201-1)
Materials (301-1)
Energy (302-1, 302-4)
Water (303-5)
Emissions (305-1, 305-2,
305-5)
Wastes (306-2, 306-5)
Occupational Health and
Safety

Management Approach
(103-1, 103-2, 103-3)
Occupational Health
and Safety (403-1, 403-2,
403-3, 403-4, 403-5,
403-7, 403-9)
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Chapter / Section
Sustainable Value Chain

Material Topic to GGC

Corresponding Material
GRI Topics

Supply Chain Management Approach to Stakeholder
Engagement (102-43)

Key Stakeholders and Impact Boundary
Within the Organization Outside the Organization
• -

Key Topics and Concerns
Raised (102-44)

• Supplier / Business
Partner
• Customer

Management Approach
(103-1, 103-2, 103-3)
Supplier Environmental
Assessment (308-2)
Supplier Social Assessment
(414-2)
Sustainable Products

Market served (102-6)

• Employee

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

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

Customer Health
and Safety (416-1)

• Customer

Marketing and Labelling
(417-1)
People Prosperity

Human Capital Development Management Approach
and Retention
(103-1, 103-2, 103-3)

• Employee

• -

• -

• Community, Society
and Environment

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

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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รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Our Business Model
บริษท
ั ฯ มีความมุง่ มัน
้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกกลุม
่ โดยค�ำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต
่ ในการจัดท�ำโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับผูม

พนักงาน สังคม นวั ตกรรม และสิ่งแวดล้ อม ที่ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ธุรกิ จของบริษัทฯ การก� ำกั บดูแล และความเสี่ยงที่ คาดคะเนไว้
ล่วงหน้า เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตร่วมกันกับผู้มีสว
่ นได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

Capitals

Financial

• Debt 3,246 million THB
• Equity funding
9,993 million THB
• Market capitalization
9,622 million THB

• Property, Plant and
equipment investment
4,576 million THB
Manufactured

Top Risks
• Operational and Safety Risk
• Feedstock Risk
• Inventory Management Risk and
Logistics
• Sale and Marketing Risk
• Strategic and Investment Risk
• Risk from public Policy and
Regulation Changes
• Currency Exchange Risk

• Total employees 249 persons
• Investment in employee
training 4 million THB

Production:

• Positive employee relations
• Constructive engagement with
government and regulators
• Investor confidence
• Sophisticated supply chain
• Customer relationships
• Collaborative partnership
trust
Social and •• Stakeholders
governance
Relationship • Corporate
Business ethics
• Human rights

Natural

• Improve organizational structure by
establishing Check & Balance
system for transparency and
efficiency improvement
• Improve Whistleblower process and
protection system for complaint.
• Integrate Governance, Risk
Management and Compliance
(GRC), enhance Risk Culture, and
improve Internal Control system

Outputs

Human

Intellectual

Governance

• Total R&D spending
41.86 million THB
• Innovation/Technology
investment
• Our know-how, proprietary
and licensed technology
• Procedures and processes
• R&D employee 2 person
• Raw material consumption
405,128 tons
• Water withdrawal
231,993 million m3
• Energy Consumption
60,787,945 MWh

Inputs

Business
Activities

Methyl Ester 0.39 million
tons/year. Fatty Alcohol 0.10 million
tons/year Glycerin 0.04 million tons/year

Emission:

GHG (Scope1&2) 92,314.4 tons CO2e
Water discharge 193,087 m3
Total Waste disposal
94,869 tons

Sustainable Value Chain

• Competitiveness
• Marketing Excellence
• Innovation
• Green Growth
• Capability Buildup

Strategy

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

Operational Excellence

Materiality Issued
• Environmental Management
• Occupational Health and Safety

People Prosperity

Materiality Issued
• Human Capital Development
• Community Relation

External Environment: Key Global Trends, Uncertainties, and Climate Change
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GGC is committed to creating business models to create shared values with all groups of stakeholders, taking into account

the economy, production process, employees, society, innovation, and environment. This is consistent with the company’s

business strategy, governance and foreseeable risks as a mechanism to drive the Company’s operations to sustainably grow
alongside all groups of stakeholders.

For GGC

For Stakeholder

• Revenue 18,203 million THB
• EBITDA 1,228 million THB

• Earning per share 0.55 THB
• Return on Equity of 5.7%

• Depreciation
and amortization
683 million THB

• 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
55 %,
• Turnover rate 22%,
• Zero LTIFR, Zero TRIR

• Total training hour provided to employees
11,225 hours/employees/year

• Community Satisfaction rate
84%

• Total corporate social investment
3,571,364 THB

• 4 R&D projects
• 4 green/safety products,
5 R&D process.

• 100 percent of products certified CFP
• 50 percent of products certified CFR

• Cost saving from energy
saving program
36.47 million THB

•
•
•
•

Financial

Manufactured

Human

Outcomes

Social and
Relationship

Intellectual

Natural

Energy saving 9,143.97 MWh
GHG emission reduction 85,488 tons CO2c
Zero waste to landfill
Water reuse and recycle 0.023917 million m3
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals: SDGs

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นา

GGC has a strong support in the United Nation Sustainable

ที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) พั ฒ นาขึ้ น

goals to drive sustainability development which covers

อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
เพื่ อใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ทางด้ า น

เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ หรั บ นานาประเทศ ทั้ ง นี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด� ำเนินงานที่ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยัง่ ยืน แบ่งเป็น เป้าหมายหลัก 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายที่ 12 และเป้าหมายที่ 13 และเป้าหมาย
รอง 1 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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Development Goals (SDGs), which are a global guideline of

economic, social and environment dimensions. In order to

do so, GGC commits to contribute to 4 major goals, including
SDG 1, SDG 7, SDG 12 and SDG 13, and a supporting goal,
which is SDG 11. The detailed contributions are as follows.

เป้าหมายหลัก Major Goals
เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs

เป้าประสงค์
Target

แนวทางในการสนับสนุน
Business Operation and Strategy

1.4

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ของเกษตรกร
และคนในชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ขัน
้ พื้นฐาน
GGC strives to improve the well-being and
incomes of farmers, people in the community
and society by assuring accessibility to
essential needs

7.1, 7.2
และ 7.3

12.1, 12.2,
12.4, 12.5
และ 12.6

โครงการของบริษัทฯ ที่สนับสนุน SDGs
Sustainability Projects and Products
• ไบโอคอมเพล็กซ์
Biocomplex
• โครงการศึกษา B100 ร่วมกับ Kubota
B100 Study project in collaboration
with Kubota

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ เมทิลเอสเทอร์
เข้าถึงพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ
หรือ B100
เป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่
Products of GGC, such as Methyl Ester or
ของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
B100
ทั้งในปัจจุบน
ั และในอนาคต ได้แก่ เมทิลเอสเทอร์
• ไบโอคอมเพล็กซ์
หรือ B100
` Biocomplex
As one of major productions of renewable
• โครงการประสิทธิภาพพลังงานต่างๆ ของ
energy source in Thailand, GGC strives to
บริษัทฯ เช่น โครงการปรับปรุงระบบ
promote a better accessibility of renewable
ลดความดันไอน้�ำ (Steam Letdown
energy sources, such as Methly Ester or B100,
Improvement Project)
to community and society
โครงการน�ำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
(Heat Recovery Project) เป็นต้น
Energy Efficiency Projects, such as
Steam Letdown Improvement Project,
Heat Recovery Project, etc.
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมนโยบาย
ระดับประเทศในการเข้าสูก
่ ารผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนการคิดค้น
นวัตกรรม และมีแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ที่สอดรับนโยบายโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในการผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็น Bio Hub ของอาเซียน โดย
เสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ การน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตให้บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนลดของเสีย และ
การปล่อยมลพิษและของเสียอันตรายจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• ไบโอคอมเพล็กซ์
Biocomplex
• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เมทิลเอสเทอร์
หรือ B100
Products of GGC, such as Methyl Ester or
B100
• การสนับสนุนมาตรฐานการผลิตน้�ำมันปาล์ม
อย่างยั่งยืน (Round Table for Sustainable
Palm Oil: RSPO)
The participation with Round Table
for Sustainable Palm Oil (RSPO)
• โครงการการจัดการขยะอินทรีย์
เกาะกกโมเดล
Organic Waste Management Project:
Koh Kok Model
• โครงการจัดการกากของเสีย
จากกระบวนการผลิต
Glycerin Residue Management Project
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs

เป้าประสงค์
Target

แนวทางในการสนับสนุน
Business Operation and Strategy

โครงการของบริษัทฯ ที่สนับสนุน SDGs
Sustainability Projects and Products

Adhere to the policy of Thailand to promote
sustainable consumption and production,
GGC invests in research and development
for innovation as well as create value added
products throughout its business operation.
This contribution is also in line with
Thailand's commitment to become
a Bio Hub of ASEAN, which ultimately can
enhance the competitiveness and growth of
Oleo Chemical industry in both domestic
and global scale. Moreover, GGC adopted
the Circular Economy concept by
integrating innovation management to its
production process in the aim of efficiently
utilize the resources, reduce hazardous
waste generation as well as lower the
pollution generation of its own operation,
which can significantly reduce negative
impacts to the society and environment.
13.2

• ไบโอคอมเพล็กซ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตพลังงานชีวภาพรายใหญ่
Biocomplex
ของประเทศ ซึ่งสนับสนุนการจัดการทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศผ่าน
• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เมทิลเอสเทอร์
ทางการด�ำเนินธุรกิจ และการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือ B100
ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดท�ำกลยุทธ์และ
Products of GGC, such as Methyl Ester
ด�ำเนินงานเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
or B100
ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานต่างๆ
ของบริษัทฯ เช่น โครงการปรับปรุงระบบ
As one of the main biofuel producers
ลดความดันไอน้�ำ (Steam Letdown
of Thailand, GGC integrates the climate
Improvement Project)
change management into its business
โครงการน�ำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
operation, production process as well as
(Heat Recovery Project) เป็นต้น
business strategy in order to reduce the
Energy Efficiency Projects, such as Steam
company overall GHGs emissions.
Letdown Improvement Project and Heat
Recovery Project

เป้าหมายรอง Supporting SDGs Goals
เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs

เป้าประสงค์
Target
11.6

แนวทางในการสนับสนุน
Business Operation and Strategy
บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว
่ นได้เสีย
เพื่อส่งเสริมให้พ้ น
ื ที่ในเขตเมืองมีความยั่งยืน

GGC establishes strong relationships with
stakeholders in terms of the sustainable
cities development
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โครงการของบริษัทฯ ที่สนับสนุน SDGs
Sustainability Projects and Products
• โครงการการจัดการขยะอินทรีย์เกาะกกโมเดล
Organic Waste Management Project :
Koh Kok Model
• โครงการ Green Heart Project
Green Heart Project
• โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล
ThinkCycle Bank Project

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง... ก้าวสู่อนาคตทีี่ยั่งยืน
Commit to Perform towards Sustainable Future
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Message from the Chairman
and the Managing Director
ปี 2563 ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

In 2020, the world is affected by the COVID-19

และหยุ ด ชะงั ก น� ำ ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ และสั ง คม

This has led to changes in business and society.

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบกับราคาน้�ำมันปาล์มดิบที่ผันผวน

และวิ กฤตการณ์น้�ำแล้ ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ อการด� ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนด

มาตรการรองรั บ ความท้ า ทายดั ง กล่ า ว โดยมี ค ณะกรรมการ
Value Chain Management Committee (VCM) ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ

ดู แ ลและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่อุ ป ทาน
ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการด�ำเนินงานของ

บริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ในวิ ก ฤตการณ์ น้� ำ แล้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการต่ าง ๆ เพื่อบริหารจั ดการน้�ำให้เพียงพอต่ อการด� ำเนิน

ธุรกิจของบริษท
ั ฯ รวมถึงความต้องการใช้น้ำ� ในทุกภาคส่วน จากการ

ด� ำเนินงานดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2563 บริ ษั ท ฯ สามารถลด
การใช้น้�ำได้ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับการใช้น้�ำในปีท่ีผ่านมา

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีและ
เคมี ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต

ทางการเกษตรและยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องเกษตรกร ทั้ ง นี้

บริษท
ั ฯ มีการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญในปี 2563 ได้แก่ การเปิดตัวโรงงาน
ผลิ ต กลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์ แ ห่ ง ที่ 2 ซึ่ ง มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต กลี เ ซอรี น
บริสท
ุ ธิส
์ งู ถึง 20,000 ตันต่อปี เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของ

กลีเซอรีน และรองรับกลีเซอรีนดิบทีผ
่ ลิตได้เพิม
้ จากโรงงานผลิต
่ ขึน

เมทิ ล เอสเทอร์ แ ห่ ง ที่ 2 โดยด� ำ เนิ น การผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ เ มื่ อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อการดูแลท�ำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ

สบู่ ล้ า งมื อ เจลแอลกอฮอล์ ท่ี มี ส่ ว นผสมของกลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์
ซึ่งเป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ต อบสนองการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ

ผู้บริโภคในภาวะ New Normal ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

pandemic. This resulted in the economic slowdown.

And the fluctation of Crude Palm Oil prices and drought
crisis, which directly impacts GGC’s business operations
throughout the supply chain. Therefore, GGC has

established measures to address such challenges
overseas by Value Chain Management committee
(VCM), which are responsible for supporting effective

Supply Chain Management. In addition, in the drought
crisis, GGC has undertaken various projects to manage

water sufficiently for GGC’s business operations,
including managing the need for water in all sectors.
As a result of the aforementioned operations, in the

year 2020, GGC was able to reduce water consumption
by 12 percent, compared to the previous year.

GGC aims to be the leader in the Oleochemicals and
Green Chemicals Industry. To support increasing the
value of agricultural products and improving the
livelihood of farmers, GGC has a key operation in 2020,

Including the announcement of starting commercial

operation date for the Refined Glycerine Plant ll, with

production capacity of up to 20,000 tons per year to
respond to the expansion of GGC’s market share of

glycerin and to support raw glycerin produced from

the Methyl Ester plant ll. Which was on December 1,
2020. In addition, GGC has developed a new products
for cleaning and personal hygiene, such as hand soaps,

alcohol gel disinfectants that contain pure Glycerin

These are products that respond to changes in
consumer behavior in the “New Normal” as well as a
part of GGC’s social responsibility efforts.
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GGC มีเป้าหมายในการเป็นผูน้ ำ� อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับ
ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม รวมทั้งดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันสืบไป
GGC aims to be the leader in the Oleochemicals
and Green Chemicals Industry.
To support increasing the value of agricultural
products and improving the livelihood
of farmers, while creating value
for stakeholders, communities, society,
as well as protecting the environment
for sustainable growth.

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)
ประธานกรรมการ

(Mr. Kongkrapan Intarajang)
Chairman
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ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ที่ทุ่มเทและให้การสนับสนุนบริษัทฯ เสมอมา
บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจบนแผนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
We would like to thank all stakeholders
for their dedication and support for GGC
as always. GGC continues to drive the
business on GGC’s sustainable development
plan to create a balance in economic
development along with sustainable social
and environmental development

(นายสุวัฒน์ กมลพนัส)
กรรมการผู้จัดการ

(Mr. Suwat Kamolpanus)
Managing Director
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การด� ำเนินธุ รกิ จบนพื้นฐานของความยั่งยืนของบริษัทฯ ส่งผล

GGC’s operates its business based on sustainability. As a result,

กิ จการในเกณฑ์ “ดี เลิ ศ” หรือ 5 ดาว ต่ อเนื่องเป็นปีท่ี 3 จาก

three consecutive years from the Corporate Governance

ให้บริษัทฯ ได้รบ
ั การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มก
ี ารก�ำกับดูแล

The Company was awarded “Excellent” or Five Star Rating for

โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี

survey of Listed Companies 2020 under the supervision of the

บริ ษั ท ไทย หรื อ IOD และรางวั ล “หุ้ น ยั่ ง ยื น ” (Thailand

Investment (THSI) award from the Stock Exchange of Thailand

ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารประจ�ำปี 2563 นอกจากนี้

received the UN Global Compact certification by the United

สหประชาชาติ ให้เป็น 1 ใน 41 องค์กรระดับโลกที่มีการด�ำเนิน

with the high level of sustainable business practice. GGC is the

2563 ภายใต้ ก ารดู แ ลของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ

Thai Institute of Directors (IOD) and the Thailand Sustainability

Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

and the financial and banking journal in 2020. GGC also

บริษัทฯ ยังได้รบ
ั การรับรองจาก UN Global Compact โดยองค์การ

Nations as one of the 41 Global Compact LEAD companies

ธุรกิจอย่างยั่งยืนอยูใ่ นระดับสูงสุด (LEAD) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัท
เดี ย วในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อลี โ อเคมี ท่ี ไ ด้ รั บ การรั บ รองนี้

แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจที่มค
ี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

การขับเคลื่ อนธุ รกิ จบนแผนการพัฒนาอย่างยั่ ง ยืนของบริ ษั ทฯ

โดยการสานต่อ “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” ทีจ
่ ะน�ำพา
ประเทศไทยไปสู่ ก ารเป็ น Bio Hub แบบครบวงจรแห่ ง แรกใน

อาเซียน ซึง่ สอดรับกับนโยบายภาครัฐตามโมเดล BCG ซึง่ สนับสนุน

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular

Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) แบบองค์รวม

โดยเน้นการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพในระยะแรก และมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม
่ ให้กับ
สินค้าทางการเกษตรเพื่อต่อยอดสูพ
่ ลาสติกชีวภาพและเคมีชวี ภาพ

โดยใช้ เ ทคโนโลยี ท่ี ทั น สมั ย ในระยะที่ ส อง เพื่ อสร้ า งสมดุ ล
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จควบคู่ ไปกั บการพั ฒ นาสั ง คมและ

สิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยคาดว่ า “โครงการนครสวรรค์ ไบโอ
คอมเพล็กซ์” จะแล้วเสร็จและสามารถด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2564

ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ทุ่มเท
และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจ

บนพื้ นฐานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต

เกษตรกรผ่ า นการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯควบคู่ ไ ปกั บ การ
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม รวมทั้งดูแลรักษา

สิง่ แวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันสืบไป

only company in the Oleochemical Industry to receive this
certification. This shows that GGC conducts business with

environmental, social, and community responsibility,
sustainably under the principles of good governance.

GGC continues to drive the business on GGC’s sustainable
development plan by continuing the “Nakhonsawan

Biocomplex Project” that will lead Thailand to become the
first fully integrated Biohub of Asia. This is in line with the BCG
model government policy, which supports the Bioeconomy,

Circular Economy and the Green Economy holistically, with

an emphasis on both domestic and foreign investment for
biofuel first stage production. This focuses on creating added

value to agricultural products to extend towards bioplastics

and biochemicals by using modern technology in the second
phase to create a balance in economic development along
with sustainable social and environmental development,

“Nakhonsawan Biocomplex Project” is expected to be
completed and able to commercialize production in 2021.

On behalf of GGC, we would like to thank all stakeholders
for their dedication and support for GGC as always. We aim
to enhance farmers’ quality of life through GGC’s operations,

while creating value for stakeholders, communities,
society, as well as protecting the environment for sustainable
growth.
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การกํากับดูแลกิจการ
การบร�หารจัดการความเสี่ยง
และการปฏิบัติ ใหเปนไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
Governance Risk Management
and Compliance (GRC)
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การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

Governance Risk Management and Compliance (GRC)

การด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และ

Conducting business under economic, social and

2019 (COVID-19) ถือเป็นความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง

poses a challenge to GGC’s sustainable business operations.

สิ่งแวดล้อม อาทิ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสีย
่ งที่

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ

เช่น การหยุดชะงักในการผลิต การเพิ่มต้นทุนการผลิต การมีภาพ

ลักษณ์เชิงลบ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยึดมั่นในการ

ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกีย
่ วข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการบูรณาการการก�ำกับดูแล

กิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (GRC) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยส่ง

เสริมให้พนักงานทุกระดั บเข้าใจในวั ตถุประสงค์ ของธุรกิจ และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งน�ำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และอยู่
ภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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environmental uncertainty, such as the COVID-19 crisis,
If there is inadequate Risk Management, it may affect

business operations, such as business interruptions,
production cost increase, negative image, etc. Therefore,

GGC manages the risk systematically in line with international
standards and adhere to conducting business in accordance
with Good Corporate Governance Principles and Business
Ethics, including business principles, rules and regulations.

GGC believes that the integration of Corporate Governance,

Risk Management, and Compliance (GRC) will encourage
employees at all levels to understand the business objectives

and expectations of stakeholders, which leads to efficient
operations, reducing the risks that may occur to the
organization under the terms of the law.

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตาม “นโยบายการก�ำกับดูแล

GGC is committed to operating business according to “Good

และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท

principle of operation for the organization, in line with the

กิ จ การที่ ดี ” ซึ่ ง ถื อ เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร
จดทะเบี ย น ปี 2560 (CG Code) ของคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัด

ท� ำ คู่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
(Corporate Governance & Business Code of Conduct

Handbook: CG Handbook) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบและน�ำไปประยุ กต์ ใช้
กั บ การปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให้ บ ริ ษั ทฯ มี ก ารด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี

ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ

มีภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีสว
่ นได้เสีย

Corporate Governance Principle”, which is an important
principles of Good Corporate Governance for listed

companies in 2017 (CG Code) of the Securities and Exchange
Commission (SEC) and the Corporate Governance & Business
Code of Conduct Handbook (CG Handbook), used as a

guideline for the board of directors, executives, and all
employees to acknowledge and apply to their operations
so that the company operates its business with efficiency,

transparency and accountability. This has resulted in GGC’s

positive image and ability to build trust among stakeholders.
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี CG Principles
Good Corporate Governance Principles

01

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ
ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน

สงเสร�มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and
Conduct Business Responsibly

Establish Clear Leadership Role
and Responsibilities of the Board

02

กําหนดขอวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการ
ที่เปนไปเพ�่อความยั่งยืน

ดูแลใหมีระบบการบร�หารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เหมาะสม

Deﬁne Objectives that Promote
Sustainable Value Creation

03

เสร�มสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูง
และการบร�หารบุคลากร

06

Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control

รักษาความนาเชื่อถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล

Strengthen Board Effectiveness

04

05

07

Ensure Financial Integrity
and Information Disclosure

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

Recruit and Develop
Executive Management
and People Management

08

Ensure Financial Integrity
and Information Disclosure

• สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ การปฏิบัติตามหลักการ CG Code ได้ท่ี: http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
• For more details on compliance with the CG Code at: http://investor-th.ggcplc.com/ar.html

บริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ งสิ้ น 11 ท่ า น และมี

GGC has a total of 11 Board of Directors and 4 committees

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับ

Remuneration Committee, the Corporate Governance and

ความเสี่ยง โดยกรรมการทุกคนต้องผ่านกระบวนการสรรหาและ

Management Committee. All committee members must go

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ดู แ ลกิ จ การและพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และคณะกรรมการบริ ห าร

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง
ตามโครงสร้างการก� ำกั บดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่งกระบวนการสรรหา

จะด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ทั้งนี้ บริษท
ั ฯ ได้พจ
ิ ารณา
ถึงความสามารถ ประสบการณ์ท�ำงาน และทักษะความเชี่ยวชาญ
ที่ สนับสนุนการด� ำเนินธุรกิ จและการเติ บโตของบริษัทฯ รวมถึ ง

ความหลากหลายในเรื่อง เพศ อายุ และเชื้อชาติ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่น

ว่ า ความหลากหลายของคณะกรรมการ จะสร้ า งข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
(Competitive Edge) ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ

สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
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members, namely the Audit Committee, the Nomination and

Sustainable Development Committee, and the Risk
through the recruitment and selection process in accordance

with the GGC’s criteria and requirements. In accordance with

the good corporate governance structure, the recruitment
process will be conducted in a systematic and transparent
manner. It will consider work experience and expertise to

support GGC’s business operations and growth, as well as

diversity in gender, age and race. GGC believes that the
diversity of the Board of Directors will create a competitive

edge in the business and equip the company to deal with
challenges in a timely manner.

Skill Matrix
Industry Skill

ว�ศวกรรม
Engineering

เกษตร
Agriculture

เศรษฐศาสตร
Economics

การบัญชี
Accounting

persons

ปโตรเลียม
Petroleum

ปโตรเคมี
Petrochemical

ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources

การเง�น
Finance

การคลัง
Public Finance

การสอบบัญชี
Auditing

การตรวจสอบภายใน
Internal Audit

บร�หารจัดการธุรกิจ
Business Management

การวางแผนกลยุทธ และการจัดการความเสี่ยง
Strategic Planning and Risk Management

กฎหมาย
Law

การเมือง
Politics

การปกครอง
Government

บร�หารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
Cybersecurity

เคมีภัณฑ พลังงาน
Energy Chemicals

7
5
4
6
4
11
8
5
11

ทาน
persons

63.6%

ทาน
persons

45.5%

ทาน
persons

36.4%

ทาน
persons

54.5%

ทาน
persons

36.4%

ทาน
persons

100%

ทาน
persons

72.7%

ทาน
persons

45.5%

ทาน
persons

100%
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จํานวนคณะกรรมการบร�ษัทฯ
Amount of Directors in Company

10

ชาย
male

หญิง
female
ทาน
persons

ชวงอายุของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
Age of the Board of Directors

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
Tenure

เฉลี่ย
Average
6 ทาน / persons
อายุ
Aged

60-70

ป
years
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50-59

60

ป
years

องคประกอบคณะกรรมการบร�ษัทฯ
Board Composition
กรรมการที่เปนผูบร�หาร
Executive Director

5 ทาน / persons
อายุ
Aged

1

ทาน
person

ป
years

กรรมการที่ไมใชผูบร�หาร
Non-Executive Director

1

ทาน
person

10

ทาน
persons

8

ทาน
persons

กรรมการอิสระ
Independent Director

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ

In addition, GGC evaluates the performance of the Board of

โดยมี ก ารประเมิ น 3 แบบ ได้ แ ก่ ประเมิ น กรรมการทั้ ง คณะ

types of assessments, including group assessment, self-

คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นประจ�ำทุกปี

ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยส�ำนักงาน

คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังท�ำการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว รวมถึง

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ ในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประจ�ำปี (ทั้งคณะ) อยูท
่ ่ีร้อยละ 93.95 ซึ่งผลการประเมินนี้จะถูก
น�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี

ของคณะกรรมการนอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

Directors and specific directors annually. There are three

assessment and cross-evaluation, (done by other members)

in accordance with the best practice and principles of good

corporate governance for listed companies in 2017 (CG Code)
issued by the Securities and Exchange Commission (SEC).
GGC also analyzes the results of such assessment, including
comments from the Board of Directors to improve the
performance of the committee and increase efficiency.

In 2020, the annual committee assessment result (group
assessment) was 93.95 percent. This result will be used as

a part to determine the annual remuneration of the Board
of Directors, in addition to their performance.

• สามารถติดตามรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท่ี: http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
• For details of the performance evaluation of the Board of Directors, visit: http://investor-th.ggcplc.com/ar.html

ในปี 2563 บริษท
ั ฯ ได้จด
ั โครงการอบรมให้ความรูแ
้ ก่คณะกรรมการ
่
่
บริษัทฯ เกียวกับเศรษฐกิจภาพรวมทีได้รับผลกระทบจากวิกฤต

COVID-19 ทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
่
่ วยให้บริษท
คูค
่ า้ หลัก ๆ ซึงช่
ั ฯ รับมือกับการเปลียนแปลงและวางแผน

กลยุทธ์ธรุ กิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ จัดการอบรมให้ความรู้
่
่
และความเข้ า ใจที ถู ก ต้ อ งเกี ยวกั บ การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Governance) ให้กับพนักงานทุกระดับ อาทิ โครงการ CG
E-Learning

In 2020, GGC organized a training program to educate the

Board of Directors about the overall economy that was
affected by the crisis in Thailand and neighboring countries,
as well as other major partners. This helped GGC cope with
changes and plan future business strategies. In addition,

GGC organizes the training to provide knowledge and correct

understanding of good governance to employees at all levels,
such as the CG E-Learning project.
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โครงการ CG E-Learning
CG E-Learning Program

โครงการนี้จั ดทำ�ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในด้ านการกำ�กั บดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ตลอดจน
ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ

เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ พ นั ก งานในทุ ก ระดั บ
ทั้ งนี้ พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งผ่ า นการอบรม CG E-Learning
และจะต้องทำ�การวัดผลก่อนการอบรม (Pre-Test) และการวัดผล
หลังการอบรม (Post-Test) ซึ่งผลจากการประเมินพบว่าพนักงาน

มีความเข้าใจด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
เฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 88.21
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This project has been created to build understanding of good

corporate governance and business ethics for GGC’s

employees, as well as to provide knowledge on ways to access
the Good Corporate Governance Manual, Business Ethics,
and the Company’s communication channels as operational

tools for employees at all levels. All employees are required

to undergo CG E-Learning and must perform Pre-Test and

Post-Tests. Results from the assessment represented that

employees have good understanding of corporate
governance and business ethics, with employees scoring
an average of 88.21 percent.

จรรยาบรรณธุรกิจและความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
Business Code of Conduct and Transparency
บริษท
ั ฯ ด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับ

GGC operates business in accordance with its business ethics,

Compliance Policy) และคู่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ

of Business Conduct. GGC categorizes business ethics into

ดูแลการปฏิบต
ั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดแบ่งประเภทของจรรยาบรรณ

ธุรกิจออกเป็น 14 ด้าน โดยในปีน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�ำเนินงาน

เกีย
่ วกับการจัดการคอร์รป
ั ชัน การลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการจัดการข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ของบริษัทฯ

according to the Corporate Compliance Policy and the Code
14 areas. This year, the company emphasizes operations on

corruption management, reducing conflicts of interest, and
handling of GGC’s non-disclosure information.

ประเภทของจรรยาบรรณธุรกิจ
Category of Business Code of Conduct
Laws, Rules and Regulation and
Respect of Cultural Differences
Connected Transaction
and Conflict of Interest

Anti-Corruption
Compensation of Stakeholders
Affected by Violation of Rights

Use of Internal Information and
Safeguarding Confidential Information
Internal Control, Internal Audit,
Risk Management, Accounting
and Financial Reports

Responsibility
to the Stakeholder

Receiving & Offering of Gifts,
Assets or Any Other Benefits

Protection of the Rights
of Informants

Procurement & Treatment
of Business Partner

Human Rights

Use of Information Technology
and Cybersecurity

Employee Code of Conduct
Political Rights and Neutrality
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การด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่ส�ำคัญ ปี 2563
Important Business Ethics Operations in 2020
A Must Business Code of Conduct

Giving & Receiving Gift Practice

Conflict of Interest

รับโดยธรรมจรรยา ตามประเพณีนิยม
มูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท

หลีกเลี่ยงการกระทําที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับกลุ่มบริษัทฯ

ไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานบริษัทฯ
หรือบุคคลภายนอก

ทํารายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ
ประจําปี / เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ไม่แสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบในทางลบ
แก่กลุ่มบริษัทฯ

Avoids actions that may cause Conﬂict
of Interest within the Group Company

Receive by tradition no more than 5,000 THB

Doing report of Conﬂict of Interest Annually
or when happen

Do not give bribe or any other beneﬁts to employees
or third party
Do not express any opinion that may cause negative
impact to the company

Confidential Information

Anti-Corruption

รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ
แม้พ้นตําแหน่งหน้าที่ไปแล้ว

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่เปิดเผย

ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ

ไม่แสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบในทางลบ
แก่กลุ่มบริษัทฯ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต
ไม่ละเลย เพิกเฉย เมื่อได้รู้ / พบเห็น
หากพบ ถือเป็นหน้าที่แจ้งผู้บังคับบัญชา

Keep's the company conﬁdential information
eventhough resign from the position

CAC’s certiﬁed Member

Do not review any conﬁdential information
to third party

Doesn't involve in any form of corruption

Do not express any opinion that may cause
negative impact to the company

Comply with Anti-Corruption policy
Do not ignore nor neglect
Whistleblower or Report Supervisor

อีกหนึ่งในการด�ำเนินงานที่สะท้อนการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

Another project that reflects the transparent business

การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล

support the enforcement of the Personal Data Protection

ของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อรองรั บ

พ.ศ. 2562 ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
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operations of the company is the Readiness Project to
Act 2019, which will be announced on May 27, 2021.

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Preparation Project to Support the Adoption of the Personal Data Protection Act (PDPA) 2019
บริ ษั ท ฯ จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การข้ อ มู ล

The company has prepared an action plan for managing

การมีผลของ พ.ร.บ. ซึ่งประกอบไปด้วย

customers, employees, to support the Act, which consists of:

ส่วนบุคคลของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย อาทิ คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน เพื่อรองรับ

ให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
Educating employees

personal information of stakeholders, such as partners,

ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และความหมาย
ของข้อมูลบุคคล

ให้ความรูก
้ บ
ั พนักงานเกีย
่ วกับความเสีย
่ งด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและวิธป
ี อ
้ งกันความเสีย
่ ง
Educating employees about the PDPA Act 2019 and the meaning of personal information.
Educating employees about personal data breach risks and how to prevent them.

รวบรวมข้อมูล
Collecting Data Inventory
Minimize ข้อมูล
Minimizing the data

ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในประเภทต่าง ๆ
Requiring every department to collect and organize information in different categories

ประเมินผลบัญชีข้อมูล (Inventory Data) เพื่อตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล

Evaluating inventory data to examine and select necessary information
for the Company’s operations to reduce the risk of information leaks.
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความโปร่งใส

The company has established communication channels to

จากพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้ านการก� ำกั บดูแลกิ จการที่ ดีและ

complaints from employees, whether in the areas of good

การรั ก ษาข้ อ มู ล อั น เป็ น ความลั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย

conflicts of interest, confidential information, or compliance

ในแง่ ก ารรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และเรื่ องร้ อ งเรี ย น
จรรยาบรรณธุรกิจ เช่น การทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
อาทิ คุณภาพสินค้าและบริการ ชุมชน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
แรงงานสัมพันธ์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
Channels for Receiving
Whistleblowing Channel

create transparency in accepting opinions, suggestions, and
corporate governance and business ethics such as corruption,

with relevant laws, etc. There are also other channels for
receiving other complaints, such as product quality and

service, community, environment, human rights, and labor
relations.

เว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน”
https://www.ggcplc.com/th/cg/whistleblower

The Company’s website on the topic of “Good Corporate Governance” and “Whistleblower”
https://www.ggcplc.com/en/cg/whistleblower
อีเมล GGCVoice@ggcplc.com

Email: GGCVoice@ggcplc.com
เลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ค
ี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Company Secretary or Internal Investigation Department Manager
555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor

Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ

GGC has an integrated risk management structure at three

ระดับผู้บริหารระดับสูง (Executive Level) และระดับหน่วยงาน

the Department Level, covering risk management from

3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (Board Level)
(Department Level) ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตั้งแต่การก�ำกับดูแลจนถึงระดับปฏิบัติการ

levels, which are the Board Level, the Executive Level, and
governance to the operational level.

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Structure
คณะกรรมการบร�ษัทฯ
Board of Directors

ระดับคณะกรรมการบร�ษัทฯ
Board Level

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงระดับองคกร
Enterprise Risk Management Committee

ระดับผูบร�หารระดับสูง
Executive Level

หนวยงานกลยุทธองคกร / บร�หารความเสี่ยงองคกร
Corporate Strategy /
Enterprise Risk Management Dept.
ผูรับผิดชอบงานบร�หารความเสี่ยง /
ผูประสานงานบร�หารความเสี่ยง
Risk Owner / Risk Coordinator

ระดับหนวยงาน
Department Level

มีหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง กําหนดทิศทางและติดตามการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

Establishing Risk Management Plan,

supervise the executives’ operations, set up directions,
and monitor the risk management performances.

มีหน้าที่กําหนดแผน ขอบข่าย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม�าเสมอ

รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม�าเสมอทุกเดือน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรยังมีหน้าที่

รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจําทุกไตรมาส

Establishing plans, scopes, and process of risk management.
It also tracks and reports risk management progress

to the RMC and the Board of Directors on quarterly basis.
มีหน้าที่นําแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ

ระบุและประเมินความเสี่ยง ติดตามการดําเนินงานด้านความเสี่ยง

และจัดทํารายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการเป็นประจําทุกเดือน

ภายใต้กลยุทธ์องค์กรในส่วนของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(Corporate Strategy for Enterprise Risk Management)
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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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการด�ำเนินงานและจัดท�ำกรอบ

In addition, GGC also has operational guidelines and an

ภ า ย ใ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ส า ก ล ไ ด้ แ ก่ C O S O

and internal controls that comply with international

โครงสร้างการบริหารจั ดการความเสี่ยงองค์ กร และการควบคุม
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway

Commission) ปี 2017 และ ISO 31000 (International

Organization for Standardization) อี กทั้ งบริษัทฯ ได้ จัดท� ำ

การอบรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความเสีย
่ งให้แก่พนักงานทุกระดับ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อม และลดผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้นได้

established framework for organizational risk management
standards, including COSO (The Committee of Sponsoring

Organization of the Treadway Commission) 2017 and
ISO 31000 (International Organization for Standardization).

GGC has organized training to promote risk culture for
employees at all levels so that the company is able to manage

risks from economic, social, and environmental changes,
as well as reduce any impact that may occur.

การประเมินความเสี่ยง
Risk Assessment
บริษัทฯ พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายใน

GGC considers the business environment, both from internal

ของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำหนดให้มก
ี ารประเมินความเสีย
่ งควบคู่ไปกับ

GGC also requires a risk assessment in conjunction with

และภายนอกองค์กรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ

การพิจารณาจัดท�ำแผนกลยุทธ์ การลงทุนและการวางแผนธุรกิจ
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
องค์ ก ร ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร (Corporate Risk)

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยง

ที่ เ กิ ด ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนน�ำมาตรการป้ อ งกั น

ผลกระทบต่าง ๆ มาใช้ควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
บริษัทฯ ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานการบริหาร
ความเสีย
่ งทั่วทั้งองค์กรที่มค
ี วามสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง กรอบและแนวการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ

ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามและพั ฒ นาการกระบวนการประเมิ น
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้การประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบัน

และอนาคต โดยบริษัทฯ ก� ำหนดความเสี่ยงหลั กที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และมาตรการจัดการความเสีย
่ งไว้ดังนี้

and external factors that may affect our business operations.
considering the preparation of a strategic plan, investment,
and business plan to operate the business according to the

objectives and corporate goals. It covers corporate risk,
operational risk, and emerging risk, as well as applying various
preventive measures to minimize the risk level. In addition,

GGC has undertaken risk management operations throughout
the organization that are consistent with the risk management
policy, framework, and guidelines for the Risk Management
Committee and the Board of Directors for approval. GGC also

continually monitors and develops the risk assessment
process to provide an accurate risk assessment. This is

consistent with current and future business operations.
The main risks related to our operations and risk management
measures are as follows.
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ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ Key Risks
ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

1. ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
Operational
and Safety
Risks

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

• กระบวนการผลิตหยุด • มีระบบการบริหารจัดการเสถียรภาพและสมรรถนะเครื่องจักร • การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ชะงักท�ำให้ไม่สามารถ
Risk Management
ผลิตได้เพียงพอตาม
There is a management system for stability and
• อาชีวอนามัยและ
แผนการขาย ส่งผลให้
machine performance, as well as expert assessment.
ความปลอดภัย
รายได้ของบริษัทฯ
• ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานในกรณีฉุกเฉิน ส�ำหรับอุปกรณ์
Occupational
ลดลง
และหน่วยผลิตที่ส�ำคัญ
Health and Safety
The production
Establish emergency procedures for critical equipment
process may be
and production units.
disrupted, resulting
• จัดท�ำการบริหารความเสี่ยง และระบบการประเมินความเสี่ยง
in the inability to
หน้างาน (Field Risk Assessment: FRA) เพื่อประเมิน
produce sufficient
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตรวจสอบ จัดท�ำแผนงาน
products, according
ติดตามความมั่นคงของอุปกรณ์ และแผนบรรเทาความเสี่ยง
to the sales plan.
ที่อาจเกิดขึ้น
This results in
Establish risk management and a Field Risk Assessment
a decrease in
(FRA) to assess both internal and external factors
income.
and any mitigation plans that may arise.
• บริษัทสูญเสีย
• มีระบบบริหารจัดการด้านปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (OEMS)
ทรัพย์สิน และ
Operational Excellence Management System (OEMS).
ค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจาก
• การบริหารจัดการและก�ำหนดแผนซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน
แผนงานที่ต้ังไว้
(Preventive maintenance) และบริหารการส�ำรองอุปกรณ์
Loss of property,
which creates a
financial loss that is
outside of the work
plan.
•
• พนักงานอาจได้รับ
การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต จากการไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัย
•
Injury or fatality
from not adhering
to the Policy Safety
•
Operation Manual

ส�ำคัญในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Management and planning of preventive maintenance
and manage the backup of critical equipment in case
of emergency.
การบริหารจัดการน้�ำแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่ม GC และ
จังหวัดระยอง ในการติดตามสถานการณ์และประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้�ำอย่างมีประสิทธิภาพ

Integrated water management with GC Group
and Rayong Province to monitor the situation
and evaluate the efficiency of water management.

พัฒนาการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(Process Safety Management: PSM).
Development of process safety management (PSM)
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และ
สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Develop knowledge and competence of personnel,
as well as raise awareness of operational safety.
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ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
Establish an occupational health and safety
committee.

• จัดให้มีฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) เป็นประจ�ำทุกปี

Organize a Business Continuity Plan (BCP) drill
annually.

• ก�ำหนดกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) Establish
Life Saving Rules.
2. ความเสี่ยง
ด้านวัตถุดิบ

Risk Associated
with Feedstocks

• ความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ
อาจส่งผลต่อต้นทุน
การด�ำเนินงานและ
ผลก�ำไรของบริษัทฯ

The fluctuation
of raw material
prices may affect
the operating costs
and the our profits.

• การบริหารจัดการ
• การบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมปริมาณ
ห่วงโซ่คุณค่า
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขายลด
ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การติดตามผลการด�ำเนินงาน
Value Chain
และการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง
Management
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Inventory risk management covering raw material
and product quantities in line with sales plans.
Reduce the amount of inventory storage, performance
tracking, and reviewing the inventory risk management
framework to be in line with the current situation.

• การขาดแคลนวัตถุดิบ • มีคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM)
เพื่อก�ำกับดูแลการบริหารระบบการจัดการวัตถุดิบและสินค้า
ซึ่งส่งผลให้ด�ำเนิน
คงคลัง การติดตามผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจหยุดชะงัก
และอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง
และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทฯ
GGC has a Value Chain Management (VCM)
committee to oversee the management of
Raw material
raw material and inventory management system,
shortages, which
monitoring the effects of economic and industrial
resulted in business
volatility within the framework of risk management.
interruption,
impact the our
• จัดท�ำสัญญาการค้าน้�ำมันปาล์มและน้�ำมัน
income
เมล็ดในปาล์มระยะยาวเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยง
จากความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบ

Establish a long-term trade agreement for palm oil
and palm kernel oil to mitigate the risk of fluctuations
in raw material prices.

• บริษัทฯ มอบหมายหน่วยงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ ในการสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมน้�ำมันปาล์ม พลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก

GGC assigns relevant departments and executives
to participate in activities with the government sector,
in supporting and promoting the palm oil industry,
renewable energy, and alternative energy.
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ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC

• คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม
3. ความเสี่ยง
ข้อตกลง หรือ
ด้านการบริหาร
มาตรฐานที่ก�ำหนด
จัดการสินค้าคงคลัง
ร่วมกันท�ำให้บริษัทฯ
และการขนส่ง
เกิดความเสียหาย
Inventory
and Logistic Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

• ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ
การจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือ ให้มีการด�ำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Improve operating procedures in the raw material
storage process and inventories to improve efficiency.

The business
• จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สอบทานปริมาณสินค้าและ
partner does not
วัตถุดิบคงคลังที่สม่�ำเสมอและครอบคลุมการประเมินคุณภาพ
comply with the
และปริมาณ รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกการตรวจนับสินค้า
agreement or
คงคลังที่เหมาะสม
standards that have
Provide an audit process to regularly review the
been set together,
quantity of goods and raw materials in inventory and
causing damages
cover quality and quantity assessments, including the
• บริษัทฯ ไม่สามารถ
selection criteria for the appropriate physical inventory.
ส่งมอบสินค้าให้กับ
• จัดให้มีระบบ Automated Control ที่ชว
่ ยเพิ่มประสิทธิภาพ
ลูกค้าตามที่ได้ตกลงไว้
ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากขาดการ
Provide an Automated Control system that improves
วางแผนการบริหาร
the efficiency of inventory management.
คลังสินค้าและ
• มีการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าภายนอก
การขนส่งที่มี
และผู้บริการขนส่ง
ประสิทธิภาพ
Assess the external warehouse operator and carrier.
GGC is unable
to deliver products • ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
to customers as
ของการบริหารระบบโลจิสติกส์รอบด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ
agreed due to
ในการขนส่งวัตถุดิบ การจัดจ้างรถขนส่ง การบริหารคลัง
the lack of efficient
สินค้าภายนอก
warehouse
Improve operational processes and increase the
management
efficiency of the logistics management system,
and transportation
including efficiency in the transportation of raw
planning.
materials, transport vehicles, and external warehouse
management.
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ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues

• ด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดบนพื้นฐาน
• การบริหารจัดการ
• ราคาของวัตถุดิบ
ห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจปัจจุบัน ดังนี้
ที่ซ้ อ
ื อาจไม่สอดคล้อง
กับราคาที่ประกาศ
To strengthen the market based on current businessas
Value Chain
โดยกรมการค้าภายใน
follows:
Management
ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
• พัฒนาตลาดและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 ให้แก่ผู้ผลิต
• ความรับผิดชอบ
รักษาความสามารถ
ต่อผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
ในการแข่งขัน
Developing
markets
and
distributing
B100
products
Product
ของบริษัทฯ
to manufacturers of agricultural chemicals.
Responsibility
The price of raw
• การเตรียมความพร้อมการขายผลิตภัณฑ์ จากโครงการ
materialspurchased
กลีเซอรีนกลั่นบริสุทธิ์ แห่งที่ 2
may not correspond
Preparation of product sales from the 2nd Glycerin
to the price
production project.
announced
by the Department
• การบริหารการขายและการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แฟตตี้
of Internal Trade.
แอลกอฮอล์ โดยเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์แฟตตี้
This may affect
แอลกอฮอล์ในประเทศ และเพิ่มมูลค่าของแฟตตี้
the company’s
แอลกอฮอล์ โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ability to maintain
เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้สว
่ นตัว
competitiveness.
Sales management and development of the Fatty
• ความต้องการสินค้า
Alcohol product portfolio by increasing the
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
proportion of Fatty Alcohol sales in the country and
ท�ำให้แผนการขาย
increasing the value of Fatty Alcohol through
ไม่เป็นไปตามที่
studying the feasibility of developing home and
ตั้งไว้ ส่งผลให้
personal products.
ผลประกอบการ
• เสริมสร้างการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิง
ของบริษัทฯ
ชีวภาพ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
ไม่เป็นไปตาม
Strengthen joint operations to develop the biofuel
เป้าหมาย
business, consisting of the following details:
Changing customer
• การขายเอทานอล: พัฒนารูปแบบการขายและ
demand for
การบริการร่วมกับบริษัทในกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม
products causes
ด้านบุคลากร ระบบการขายและการขนส่ง
sales numbers
เพื่อเพิม
่ ความสามารถในการเข้าตลาด ในการ
to not reflect
สร้
า
งประโยชน์
รว
่ มกันในกลุ่มผู้ซ้ อ
ื น้�ำมัน
the sales plan
and the operating
results not meeting
the goal.

Ethanol Sales: Develop the sales methods and
service models together with companies in the group
to prepare personnel, sales, and transportation
system to increase marketability and create mutual
benefits among oil buyers.

• สรรหาโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาตลาดและ
สร้างประโยชน์รว
่ มกันภายในกลุ่ม GC เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบ
ั โครงการของบริษัทฯ

Recruiting joint market development projects and
creating mutual benefits within the GC group in order
to increase the competitiveness of the Company’s
projects.
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ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

5. ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์
และการลงทุน

Risks from
Strategy
Compliance and
Investment

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC
• การขับเคลื่อนทาง
ธุรกิจการลงทุน
และขยายกิจการ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้
จากสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจอยูเ่ สมอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

• บริษัทฯ ก�ำหนดดัชนีวัดผลการด�ำเนินการขององค์กร
ประจ�ำปี โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์และแผนการ
ลงทุน โดยมีการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และข้อเสนอการปรับปรุงแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อรายงานต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจ�ำ
GGC determines the performance index
of the organization for the year, in connection
with the goals, strategies and investment plans.
The company monitors the progress of the
implementation of the strategic plan and proposals
to improve the operational plan to be reported to
the management team nd the Board of Directors
on a regular basis.

Business driving
Investment and
business expansion
does not meet the
goals set due to the
every changing
business
• ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการการลงทุน (Corporate
environment.
Investment Management: CIM) ให้รอบคอบ และรัดกุม
มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกระบวนการแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม การก�ำหนด
รูปแบบทางธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ตลอดจนก�ำหนดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการที่ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ (Look Back) เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ

GGC performs Corporate Investment Management
(CIM) more carefully and concisely, covering the
process of seeking investment opportunities,
recruiting the right business partners, determining
the business model, and study the feasibility of
investment , as well as establishing a process for
monitoring and evaluating completed projects (Look
Back) to improve the Company’s project management.

• การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่และศึกษาการลงทุนร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีความร่วมมือต่างๆ ดังนี้
Seeking new investment opportunities and studying
joint investment with business partners, GGC has
various cooperation efforts as follows:

• เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานของคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ
Join as a member of the Joint Public and Private
Sector Committee to provide support for various
operations and policies of the Government sector to
drive measures to support the biological industry.

• ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ
และพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Study the feasibility of investing in the biotechnology
industry and developing technology. Research and
development work, together with research institutes
and partners, both at home and abroad.
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ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues

• การบริหารความเสี่ยง
• ความพร้อมเพื่อรองรับ • มอบหมายตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
6. ความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลง
และคณะท�ำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ด้านการ
Risk Management
นโยบายกฎระเบียบ
ประเทศไทย คณะท�ำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศต่างๆ
เป็นต้น เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็น สนับสนุนกิจกรรมและ
นโยบายกฎระเบียบ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
ของภาครัฐ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
การก�ำหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
Risk of Policy
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เคมีชีวภาพ
Change and
ของบริ
ษ
ั
ท
ฯ
Assign representatives from the company to join
Change in
Readiness to
as committee members in various departments, such as
Government
support changes to
the Federation of Thai Industries Working group to drive
Regulations
relevant government Industrial Biotechnology, etc., to share ideas, support
policies, regulations, activities and information consistent with government
policy. To be used as a guideline in formulating policies
and announcement,
and measures for the development of the biochemical
which may affect
industry.
the business
operations
• มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
และศึกษากฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการก�ำหนด
แผนการด�ำเนินงานและการบริหารโครงการของบริษัทฯ

Assign the relevant departments to assess and study
laws and Government regulations, as well as various
benefits to support the determination of GGC’s
operational plans and project management.
• จัดหาเครื่องมือทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ท่ีมีศักยภาพ • การบริหารความเสี่ยง
• บริษัทฯ สูญเสีย
เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
รายได้ในการ
Risk Management
ต่างประเทศให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ส่งออกสินค้าไป
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ยังต่างประเทศ
จากอั
ต
ราแลกเปลี
่
ย
น
Provide financial instruments from commercial banks
Foreign Exchange
เงินตราต่างประเทศ
with potential to manage foreign exchange risk
Rate Risk
ที่ผันผวน
in accordance with the risk management framework
approved by the risk management committee.
The company
lost revenue
• ด�ำเนินการการจับคู่ระหว่างรายได้สกุลเงิน USD และ
in exporting
ค่าใช้จ่ายสกุลเงิน USD เพื่อไม่ให้เกิดก�ำไร/ขาดทุน
products to foreign
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) โดยการซื้อ
countries due
และขายสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทฯ
to the fluctuating
และบริษัทในเครือโดยก�ำหนดให้มีสถาบันการเงินเป็นตัวกลาง
foreign exchange
เพื่อสร้าง Natural Hedging ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย
rates
ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

7. ความเสี่ยง
ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

Execute matching between USD income and USD
expense to avoid profit/loss due to foreign exchange
rates (Natural Hedge) by buying and selling US dollars
between companies and affiliates by requiring financial
institutions as an intermediary to create a natural
hedging between income and expenses in US dollars.

• ทบทวนและขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อกรอบบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวโน้มเศรษฐกิจ
Review and seek approval from the risk management
committee’s meeting on the foreign exchange
risk management framework, according to
the current situation and economic outlook.

• สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
• For more information, http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk
ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

1. ความเสี่ยง
จากผลกระทบ
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues

• การหยุดชะงักการ
ด�ำเนินงานภายใน
โรงงาน เนื่องจาก
พนักงานติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

• จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพื่อด�ำเนินงานและก�ำหนดมาตรการควบคุม
โรคฯ และพิจารณาจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
เพื่อตอบรับกับอุบัติการณ์และลดผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ

• การบริหารความเสี่ยง

Risks from the
Impact of the
Coronavirus
Pandemic in 2019
(COVID-19)
•

Disruption of
operations within
the factories due to
coronavirus
infections in 2019.

Establishment of the Coronavirus Disease Prevention
and Control Committee in 2019 to implement and
prescribe disease control measures and consider
making a business continuity plan (BCP) to respond
to incidents and reduce the impact on business
operations.

ผลประกอบการของ
• ด�ำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุม
บริษัทฯ ไม่เป็นไป
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับกลุ่ม GC ทั้งในพื้นที่
ตามเป้าที่ต้ังไว้
โรงงานระยอง ชลบุรี ส�ำนักงานระยอง ส�ำนักงานใหญ่
เนื่องจากสถานการณ์
ตลาดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป ผ่านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยมีมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
Implement measures for prevention and control
ไวรัสโคโรนา 2019
of COVID-19 in conjunction with GC group in both
the Rayong factory area, Rayong Head Office, through
The Company’s
both internal and external communications, with the
operating results
following measures and guidelines:
did not meet the
target set due to
• มาตรการประกาศพื้ น ที่ อ าคารควบคุ ม การผลิ ต เป็ น พื้ น ที่
the changing
ควบคุมสูงสุด
market situation
Measures to declare the area of the production control
from the
building as the highest control area.
coronavirus
• มาตรการ Lockup พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต
outbreak.
Lockup measures for production process control
• พนักงานเจ็บป่วย
staff.
และเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
Sickness and
casualty of
employees from
Coronavirus.

• มาตรการรายงานความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
Measures for risk reporting and risk assessment.

• มาตรการ Work from Home สูงสุด (มากกว่าร้อยละ 90)
Work from Home Measures Maximum (> 90%).

• มาตรการบริหารจัดการพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มเสี่ยง

Measures for managing employees and contractors
at risk.

• มาตรการและแนวทางปฏิบัติการเดินทาง ประชุม
ร่วมกิจกรรม อบรม และติดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

Measures and guidelines for traveling, meeting,
participating in training activities and contacting
outsiders etc.
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Risk Management

ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues

• พิจารณากลยุทธ์ แผนงานในการด�ำเนินการตามมาตรการ
การสื่อสาร การจัดการโรงงาน การบริหารความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย การขาย คู่ค้า และการบริหารจัดการต้นน้�ำ
ถึงปลายน้�ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการฟื้ นคืน

Consider strategy work plan for Implementation of
Factory Management Communication Section Safety
and Hygiene Management, Partner Sales and Upstream
to Downstream Management, including recovery
preparation.

• ซักซ้อมสถานการณ์จ�ำลอง ในกรณีเกิดเหตุการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Conduct the emergency drills for the event
of coronavirus pandemic.

2. ความเสี่ยง
จากภัยแล้ง

• บริษัทฯ ไม่สามารถ
ด�ำเนินการผลิตได้
ตามแผนที่ต้ังไว้
Risk from Drought
เนื่องจากปริมาณน้�ำ
ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณการใช้

• ประสานงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เพื่อหามาตรการลด
ผลกระทบจากปริมาณน้�ำที่ไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต
และก�ำหนดแผนส�ำรองในการใช้น้�ำของกลุ่มบริษัทฯ
ตามมาตรการของภาครัฐ

• การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

Coordinate with companies in the group to determine
measures to reduce the effects of insufficient water
supply on the production process and establish
a backup plan for the Group’s water use in accordance
with government measures.

GGC is unable to
produce as planned
because the
• ติดตามปริมาณน้�ำในอ่างเก็บน้�ำบริเวณภายในจังหวัดระยอง
amount of water
และชลบุรี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด
used in the
production process
Monitor the water level in reservoirs in Rayong and
is insufficient for
Chonburi provinces, as well as nearby provinces closely.
consumption.
• พิจารณาสรรหาวัตถุดิบทางเลือกที่ราคาสามารถแข่งขันได้
• ปริมาณวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ
Consider recruiting alternative raw materials
ขาดแคลน ท�ำให้ราคา
at competitive prices.
วัตถุดิบราคาสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อ
• ปรับปรุงแผนการส่งเสริมวัตถุดิบ เพื่อรองรับต่อปริมาณ
ต้นทุนในการผลิต
การใช้ของโครงการส�ำคัญของบริษัทฯ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
ของบริษัทฯ และ
Improve the raw material promotion plan to support
โครงการส�ำคัญ
the consumption of important projects of the company
ของบริษัทฯ
when the project is completed.
The shortage of raw
materials in the
country causes the
price of raw
materials to rise,
affecting the
production cost of
the company and
our important
projects.
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ความเสี่ยงหลัก
Key Risks

3. ความเสี่ยง
ด้านการจู่โจม
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากภายนอก
และความปลอดภัย
ของข้อมูล
Risks from
External Attacks
on Information
Technology
Systems and
Information
Security

ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
Possible Impacts
to GGC

มาตรการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Actions

• การด�ำเนินงานภายใน • ทบทวนข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความตระหนักรู้
และการบริหารข้อมูล
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีเกี่ยวกับภัยคุกคาม
เกิดอุปสรรคจากการ
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
จู่โจมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Review the Articles of Association on Information
จากภายนอก
Technology Security Policy and continuously raise
awareness about cybersecurity related to threats to
Internal operations
employees.
and information
management
• ร่วมมือกับกลุ่ม GC ในการจัดท�ำระบบบริหารความมั่นคง
create obstacles
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ติดตามมาตรการ
from external
ภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
cyberattack on
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และซ้อมแผน
information
รับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์และแผนการกู้คืน
technology systems
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพระบบ
รักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่าง
สม่�ำเสมอ
Cooperate with the GC group to develop an information
security management system, according to
international standards. Continuously monitor
government measures, laws, regulations related to
information technology security. Rehearse plans to
deal with threats, cyber attacks, and disaster recovery
plans, including regular assessment of the
effectiveness of the security system against cyber
threats.
• จัดตั้งคณะท�ำงาน พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล เพื่อจัดท�ำ
แผนงาน แนวปฏิบัติ แนวทางในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
Establish a committee for the Personal Data Protection
Act to prepare work plans, guidelines, guidelines for
the operation of the Company’s personal information
in accordance with the Personal Data Protection Act
• สื่อสาร จัดการฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้พนักงานเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามคู่มือแนวปฏิบัติ และแผนงานที่ก�ำหนด เพื่อรองรับ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Communicate, organize training, build knowledge
and understanding to allow employees to prepare their
operations in accordance with the manual, guidelines
and work plans specified in order to support the
Personal Data Protection Act.

• สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
• For more information http://investor-th.ggcplc.com/ar.html
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ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง
Linked Material
Issues
• การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

การบูรณาการการด�ำเนินงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Integrating Operations According to the Guidelines of Governance Risk
Management and Compliance (GRC)
บริษัทฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน GRC เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

GGC has strengthened GRC to support the organization to

ด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนค� ำ นึ ง ถึ ง

transparency, as well as taking into account the risks that

สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด�ำเนินงาน
ความเสี่ย งที่ อ าจส่ง ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ ทั้ งนี้ บริษัทฯ ได้ จัดตั้ ง

คณะกรรมการ และคณะท� ำ งาน GRC เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ
เกิ ด ความเชื่ อ มโยงแบบบู ร ณาการในการด� ำ เนิ น งาน และเพิ่ ม

ประสิทธิภาพ ของการวางแผน ติดตามผล และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

achieve its business goals effectively and operate with
may affect the business. GGC has established a GRC

committee to encourage and create an integrated

connection in operations and increase the efficiency of
planning, monitoring and evaluation of performance.

คณะกรรมการ Governance Risk Management & Compliance (GRC)
GRC Committee
คณะกรรมการ GRC มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ค� ำ แนะน� ำ

T h e G R C c o m m i t t e e i s r e s p o n s i b le fo r m a k i n g

ด้ ว ย GRC ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี

scope, Direction and Operation process of GRC in compliance

แผนการด�ำเนินงาน ขอบเขตทิศทางและกระบวนการด�ำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน รวมถึง

คู่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ผ่ า น
คณะท�ำงาน GRC

กรรมการผูจัดการ
Managing Director
กรรมการผูจัดการ
Managing Director

หนวยงาน กิจการองคกร
และเลขานุการบร�ษัท
Corporate Affair and
Corporate
หนวยงานSecretary
กิจการองคกร
และเลขานุการบร�ษัท
Corporate Affair and
Corporate Secretary

recommendations for the implementation plan, As well as

with Governance Policy, Compliance Policy, Risk Management
Policy, Internal Control Policy and Business Code of Conduct

including promoting and supporting operations through the
GRC committee.
หนวยงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit

หนวยงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit

หนวยงานกลยุทธองคกร
Corporate Strategy
หนวยงานกลยุทธองคกร
Corporate Strategy

คณะท�ำงาน GRC
GRC Working Team
คณะท�ำงาน GRC ท�ำหน้าทีจ
่ ด
ั ท�ำแผนการด�ำเนินงานด้าน GRC และ
ท�ำหน้าที่ ในการขับเคลื่อนแผนงาน GRC

หนวยงานเลขานุการบร�ษัท
และกํากับดูแลกิจการ
Corporate Affair and
Secretary
หนCorporate
วยงานเลขานุ
การบร�ษัท
และกํากับดูแลกิจการ
Corporate Affair and
หนวยงานตรวจสอบภายใน Corporate Secretary
Internal Audit
หนวยงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit

The GRC Working Team is responsible for driving the GRC
program.

หนวยงานกฎหมาย
และกํากับกฎหมาย
และกฎระเบียบองคกร
Legal and
หนวCompliance
ยงานกฎหมาย
และกํากับกฎหมาย
และกฎระเบียบองคกร
Legal and Compliance

หนวยงานบร�หารความเสี่ยงองคกร
และการควบคุมภายใน
Corporate Risk Management
andหนInternal
Control
วยงานบร�
หารความเสี่ยงองคกร
และการควบคุมภายใน
Corporate Risk Management
and Internal Control
หนวยงานวางแผนกลยุ
ทธ
และบร�หารทุนองคกร
Strategy, Planning and
Portfolio
Managementทธ
หนวยงานวางแผนกลยุ
และบร�หารทุนองคกร
Strategy, Planning and
Portfolio Management
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ทั้ งนี้ ในปีน้ี บริษัทฯ ได้ จัดท� ำ GRC Roadmap 2020 – 2022

This year, the company has prepared the GRC Roadmap

ความรู้ แ ละความเข้ า ใจแนวทางการด� ำ เนิ น งานด้ า น GRC

focuses on building knowledge and understanding of GRC

เพื่อช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้าน GRC ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง

ให้พนักงานทุกคน พร้อมทั้ งบู รณาการ GRC เข้าสู่กระบวนการ

ท� ำงานหลั กของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้องค์ กรสามารถบรรลุ

เป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด� ำ เนิ น งานด้ ว ย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

2020 – 2022 to drive the implementation of GRC, which

operational guidelines for all employees, as well as integrate
GRC into the company’s core work processes to support the
organization to achieve its business goals effectively,

operate with transparency, while taking into account the
risks that may affect the business.

GRC Roadmap 2020 – 2022

G

Governance

G

GRC Communication Effectiveness
focusing on Corporate Governance, Risk Management
and Internal
and Compliance
GRCControl
Communication
Effectiveness

Governance

RR

Management
Communication,
Workshop,
focusing on Corporate
Governance,
Risk Management
News,
Test Evaluation,
etc
and Internal
Control and
Compliance
Management Communication, Workshop,
News, Test Evaluation, etc

Enhance GRC Governance & Subsidiary Management
Enhance
GRC Model in Management & Core Process
Enhance GRC Governance & Subsidiary Management

Risk Management

GRC model with process owner in Selected Processes
Risk Management Implement
Enhance
GRC Model in Management & Core Process
Corporate strategy process: CIM process, Internal Control

Implement GRC model with process owner in Selected Processes

Good Corporate Governance & Compliance Process

Corporate strategy process: CIM process, Internal Control

C C Compliance

Good Corporate Governance & Compliance Process

GRC Gap Assessment & Closing gap

ComplianceEvaluateGRC
Gap Assessment
& Closing
gap and mitigate risk
GRC result
and identify gap
for improvement

Embed GRC in Work Procedure & Develop GRC culture

Evaluate GRC result and identify gap for improvement and mitigate risk

Embed
GRC inGRC
Work
Procedure
& Develop GRC culture
Media, Online
Learning,
Booklet,
etc.
Media, Online Learning, GRC Booklet, etc.

เสร�มสรเสร�
างความตระหนั
กรู กรู
มสรางความตระหนั
ทางดานทางด
GRC
านการอบรม
าน ผGRC
ผานการอบรม
การประชุ
ม
เชิ
ง
ปฏิ
ิการบัติการ
การประชุมเชิบัตงปฏิ
และการสื
อ
่
สาร
ให
ก
และการสื่อสารับ ใหกับ
พนักงานทุ
คน กคน
พนักกงานทุ
ภายในปภายในป
2563 2563
Build awareness
Build awareness
GRC through
of GRCof through
training
and workshops,
training and workshops,
as
as well aswell as
communication
communication
to to
all employees by 2020.
all employees by 2020.
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เสร�เสร�
มสรมาสรงความเข
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างความเข
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สาร
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Model
ตลอดจนจั
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Gap
Assessment
GRC Gap
Assessment
สําหรั
สําบหรักระบวนการ
บกระบวนการ
ทํางานหลั
กของธุ
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ระบวนการ
เขาสูกระบวนการ
ทํทําางานหลั
งานหลักกของบร�
ของบร�ษษัทัทฯฯ
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�
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วามตระหนั
โดยฟ��นฟ�ความตระหนักกรู รู
ทาง
GRCบูบูรรณาการ
ณาการ
ทาง GRC
แนวคิดดGRC
GRCเขเขาาสูสู 
แนวคิ
การปฏิ
านตัตัววชีชี้ว้วัดัด
การปฏิบบัตัติงิงาน
และนโยบายของบร�ษษัทัทฯฯ
และนโยบายของบร�
ภายในป
ภายในป2565
2565
Integrate
IntegrateGRC
GRCinto
into
the GGC's
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processes
byrestoring
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and
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GRC awareness
and
integrating
GRC
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into
GRC
concepts
into
the Company's performance,
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Company's
performance,
indicators and policies by 2022.
indicators and policies by 2022.

ในปีน้ี บริษัทฯ จัดท�ำ GRC Execution Plan ที่สอดคล้องตาม GRC

This year, the company has prepared a GRC Execution Plan

จากผู้มีสว
่ นได้เสียทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรมดังนี้

is one of the strategies to gain confidence from both internal

Roadmap 2020 – 2022 ซึง่ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดึงความเชื่อมัน
่

in accordance with the GRC Roadmap 2020 – 2022, which
and external stakeholders with the following activities:

โครงการแนวรวม
ตอตานคอรรัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC)
Thai CAC Private Sector
Collection Action
Against Corruption

โครงการ
GRC Roadshow
GRC Roadshow
Project

โครงการตนแบบ
GRC ในกระบวนการ
จัดการขอรองเร�ยนจากลูกคา
GRC Pilot Project
in the Process of Handling
Customer Complaints

การดําเนินงาน
สื่อความในรูปแบบตาง ๆ
Operating Various
Forms of
Communication

63

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
Thai CAC Private Sector Collection Action Against Corruption
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บริษัทฯ จัดท�ำแผนงานในการยื่นต่ออายุโครงการแนวร่วมต่อต้าน

GGC has prepared a work plan for the extension of the Thai

บริษัทและก�ำกับดูแลกิจการ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

Company Secretary Department and Risk Management

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยมีหน่วยงานเลขานุการ

ด� ำ เนิ น งาน มี ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ เข้ า ร่ ว มโครงการ
ท�ำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับภาครัฐตาม

หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการ CAC ด้วย
การพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงผลกระทบ โอกาสในการเกิด มาตรการ
ควบคุม รวมถึงผู้รับผิดชอบ ในการด�ำเนินงานเพื่อปิดความเสี่ยง

ทั้ ง นี้ ผลจากการเข้ า ร่ ว มอบรม บริ ษั ท ฯ สามารถระบุ ป ระเด็ น

Private Sector Collective Action Coalition (CAC) with the

Department. There are executives and employees at all levels
participating in the project to assess the risk of corruption

that may occur with the government in accordance with the

criteria and recommendations of the CAC Project Committee
by considering risk factors, impacts, opportunities in risk
Control measures, and responsible parties to reduce the risk.

ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ภาครั ฐ โดย

As a result of participating in the training, GGC was able to

เป็ น 8 กิ จ กรรม แบ่ ง เป็ น ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง มาก 6 กิ จ กรรม

government by using the criteria specified by the CAC project,

อาศัยหลักเกณฑ์ตามที่ โครงการ CAC ก�ำหนดไว้ โดยสามารถแบ่ง
ความเสี่ยงระดับสูง 2 กิจกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
มาตรการควบคุม เพื่อลดผลกระทบและโอกาสทีค
่ วามเสีย
่ งดังกล่าว

อาจเกิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ส ามารถบรรเทาความเสี่ ย งในระดั บ สู ง มาก
เป็นระดับสูงได้ทุกกิจกรรม

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนข้ อ มู ล ในแบบประเมิ น ตนเอง

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของการประเมินความเสีย
่ ง CAC การพัฒนา

identify risks related to corruption that may occur to the

which can be divided into 8 activities, 6 of which are
extremely high risk activities, and 2 of which are high risk

activities. However, GGC has set measures to control and
reduce the impact and the likelihood that such risks may

arise. This makes it possible to mitigate a very high level of
risk and turn all 8 activities into high risk activities.

มาตรการการต่อต้านคอร์รป
ั ชัน รูปแบบของการกระท�ำคอร์รป
ั ชัน

In addition, GGC has reviewed the self-assessment

ด้านการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

the development of anti-corruption measures, forms of

และมาตรการที่ต้องน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้ข้อมูลและการด�ำเนินงาน
เป็นปัจจุบัน

information related to the principles of CAC risk assessment,
corruption, and measures that must be implemented to

provide accurate, complete, and up to date information on
the anti-corruption practices of GGC.
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โครงการ GRC Roadshow 2020
GRC Roadshow Project 2020

โครงการ GRC Roadshow เป็ น โครงการเสริ ม สร้ า งความรู้

GRC Roadshow Project enhance s knowledge and

พนักงาน เพื่อให้พนักงานทีเ่ กีย
่ วข้อง เข้าใจ และสามารถน�ำหลักการ

executives and staff to enable relevant employees

ความเข้าใจ การด�ำเนินงานตามแนวคิด GRC ให้กับผู้บริหารและ
GRC ไปประยุ กต์ ใช้ในการปฏิ บัติงาน โดยมีหัวข้อในการอบรม
เช่ น ความหมายของ GRC ความเชื่ อมโยงของ GRC และ

การปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นต้น โดยก่อนและภายหลังจากการ

อบรมผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องท�ำแบบทดสอบผลส�ำเร็จ

ของการอบรม จากผลการอบรมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามหลัก GRC
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understanding of GRC concept implementation for

to understand and apply GRC principles to their operations.

Topics in the training include the meaning of GRC,
the connections of GRC and current operations, etc. Before
and after the training, all participants will be required to
complete a training achievement test. The results of the
training show that the participants have knowledge and
understanding of GRC implementation.

โครงการ GRC Pilot Program
GRC Pilot Program

GGC created this project by applying the GRC Model to all

บริษัทฯ จัดท�ำโครงการนีโ้ ดยประยุกต์ใช้ GRC Model กับหน่วยงาน

division, Distribution and Technical Support Division,

ทั้ ง 8 หน่วยงาน ได้ แก่ หน่วยงานประกั นคุณภาพและควบคุม

คุณภาพ หน่วยงานจัดจ�ำหน่ายและสนับสนุนเทคนิค หน่วยงาน

เทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานผลิต หน่วยงานวางแผนการผลิต
หน่วยงานจัดหาวัตถุดิบ หน่วยงานบริหารงานขนส่งผลิตภัณฑ์ และ

หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุ ง โดยมีเป้าหมายในการทดลอง
ใช้ GRC Model ในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Voice of

Customer: VoC) ตั้ งแต่ การรับเรื่องร้องเรียนจนถึ งการน� ำแผน

ปฏิบต
ั ิงานที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการคิดและการท�ำงาน จากการ
ด� ำเนินโครงการ พบว่ ามีการระบุ การควบคุมในการด� ำเนินงาน

ที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม มีการด�ำเนินงานที่ต้องปรับปรุ ง/เพิ่มเติม
การควบคุม เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8 divisions, namely the Quality Assurance and Quality Control
Process Technology division, Production division, production

Planning Division, Supply Planing and Feedstock Sourcing

Division, Product transportation management Division, and

Engineering and Maintenance Division. The goal is to try out
the GRC Model in handling customer complaints (Voice of
Customer: VoC), from receiving complaints to implementing

action plans to improve thought processes and work. From
the implementation of the project, it was found that
significant operational controls were identified; however,

there are operations that needed to improve or supplement
controls to increase efficiency.

เป้าหมายการด�ำเนินงานในอนาคต
Future Goals

• พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลัก GRC โดยค�ำนึง

ถึงการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อีกทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

• Employees are aware of GRC principles, taking into

• บ ริ ษั ท ฯ ไ ม่ พ บ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด
จรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2563

• GGC found zero complaints related to Business Ethics
violations in 2020.

account all applicable rules, regulations, operating

procedures, as well as the risks that may arise in
operations.

• ไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ ในกรณี

• บริษัทฯ ยังคงเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

และมาตรการบรรเทาลดความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ส่ง ผลกระทบต่ อ

• GGC continues to participate in the CAC (Thailand’s

ที่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น พนั ก งานรั บ ทราบแนวทางการแก้ ไ ข

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ น้อยที่สุด

• There are no errors in the operations of the employees.

ของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

Private Sector Collection Action Against Corruption)
project.

In the event that an error occurs, the employee

acknowledges the corrective action and measures to
mitigate risks in order to minimize the impact on the
Company’s business operations.
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Environmental problems, such as climate change that can

ต่ อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทั้ งทางตรงหรือทางอ้ อม ซึ่งหาก

its stakeholders, either directly or indirectly. If GGC has no

ที่ส่งผลให้เกิดมรสุม น้�ำแล้ง และน้�ำท่วม สามารถส่งผลกระทบ
บริษัทฯ ไม่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ จะเกิดผลกระทบต่อการด� ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อาทิ ค่ าใช้จ่ายในการจั ดการสิ่งแวดล้ อมที่ เพิ่มขึ้น

ข้อร้องเรียนจากชุมชน และภาพลักษณ์บริษัทฯ ที่เป็นลบ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมุง่ มัน
่ บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ
แก่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย
่ วข้อง

โดยครอบคลุมถึ งการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดตลอด

ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น ต า ม แ น ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น ก า ร พั ฒ น า

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย และการบริหารจัดการทรัพยากรใช้น้�ำ
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lead to monsoons, drought and flooding can affect GGC and
effective environmental management, it may create risks

that may affect our business operations, such as increased
environmental management expenses and community

complaints. Therefore, GGC is committed to responsible

environmental management for the community, society and
environment, as well as relevant stakeholders by covering
the best use of resources throughout the supply chain

according to the circular economy philosophy. This includes

improving energy efficiency, reducing greenhouse gas

emissions, waste management, and water resource
management.

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Main Stakeholders

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียในปี 2563
Actions to Respond to
Stakeholder’s Requirement
• ลดปริมาณการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Reduce energy consumption
and greenhouse gas emissions

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Community Society
and Environment)

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
Performance Targets

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ไม่เกิน 85,488 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Greenhouse gas emissions (scope 1 and 2) do not exceed
85,488 tons CO2 equivalent.

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555
Reduce greenhouse gas emissions by 20% by 2030,
compared to 2012

• ปริมาณการใช้พลังงานไม่เกิน 0.00207 เมกกะวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน
การผลิต ในปี 2563

Energy consumption up to 0.00207 megawatts–hours per tons
of production in 2020

• ปริมาณการพลังงานต่อตันการผลิตลดลง ร้อยละ 1 เทียบกับปี 2562
The amount of energy per tons of production decreased by
1%, compared to 2019.

• ลดการผลิตของเสีย และเพิ่ม
มาตรการในการจัดการของเสีย
โดยใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse,
and Recycle)

• ลดปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตราย ไปฝังกลบเป็นศูนย์
อย่างต่อเนื่อง

• ลดปริมาณการใช้น้�ำ
ในกระบวนการผลิต

• ลดปริมาณการใช้น้�ำคิดเป็น 0.059 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์
ในปี 2563

Reduce waste production and
increase waste management
measures using 3Rs (Reduce,
Reuse, and Recycle) principles

Reduce water consumption in
the production process

Continuously reduce the amount of hazardous and
non-hazardous waste going to landfills.

Reduce water consumption by 0.059 cubic meters per ton
of production in 2020.

• ลดปริมาณการใช้น้�ำลงได้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562

Reduce water consumption by 10% compared to 2019.

บริษัทฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีนโยบาย

GGC manages the environment systematically. It has policies

และความต่ อ เนื่ องทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และ

and business continuity, as well as for complying with

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานต่ างๆ ทั้ งในระดั บประเทศและระดั บสากล เป็ นหลั ก

ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินธุรกิจ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้สูงสุด และส่งผลกระทบ

ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชน และสั ง คมให้ น้ อ ยที่ สุ ด และคงไว้ ซ่ึ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

for quality, security, safety, occupational health, environment
national and international laws, regulations and standards.

It is an important principle of operation. GGC aims to operate
business in a way that maximizes the use of resources while

affecting the environment, community and society as little
as possible, as well as maintain biodiversity.
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
Energy Efficiency and Climate Change
บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจั ด การพลั ง งานตามมาตรฐาน ISO 50001

GGC manages energy in accordance with ISO 50001

เช่น โครงการการลดการใช้ไอน้�ำในกระบวนการท�ำให้เมทานอล

projects, such as a project to reduce the use of steam in the

พร้อมทั้งด�ำเนินโครงการลดการใช้พลังงานหลากหลายโครงการ
บริสุทธิ์ (Methanol Purification) เป็นต้น

standards and operates a variety of energy reduction
methanol purification process, etc.

โครงการการลดการใช้ ไอน�้ำในกระบวนการท�ำให้เมทานอลบริสุทธิ์
The Project to Reduce the Use of Steam in the Methanol Purification Process
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น โครงการลดการใช้ ไ อน้� ำ ในกระบวนการท� ำ ให้

GGC operates a project to reduce the use of steam in the

(Reflux) ของหอกลั่นเมทานอลบริสุทธิ์ (Methanol Purification

of steam and reflux by changing the filter in the distillation

เมทานอลบริสุทธิ์ เพื่อลดปริมาณการใช้ไอน้�ำและการไหลย้อน

Column) โดยการเปลี่ยนไส้กรองในหอกลั่นจากแบบ Tray ซึ่งมี

ลั ก ษณะเป็ น ถาดทรงกลมติ ด ตั้ ง อยู่ เ ป็ น ชั้ น ๆ ภายในหอกลั่ น

เป็ น แบบลั ก ษณะแพ็ ค (Structure Packing) ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
โครงสร้างเป็นทรงกระบอกคล้ายไส้กรอง ซึง่ จะช่วยลดการไหลย้อน

และลดการใช้พลังงานไอน้�ำ 1.30 ตันต่อชั่วโมง
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methanol purification process to reduce the consumption
tower of Methanol Purification Column from levelized sphere
shape tray type, to the structured packing type, which

resulted in a reduction of reflux and a reduction of steam
energy consumption by 1.30 tons per hour.

14

32,918.3

1,392.6

9.4

ลานบาท
million THB

กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป
kWh per year

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
tons CO2 equivalent per year

ลานบาทตอป
Million THB per year

เง�นลงทุน

ลดการใชพลังงาน

ลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก

ลดคาใชจาย

Investment

Reduction of energy
consumption

Reduce the amount
of greenhouse gas emissions

Reduce spending

จากโครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการจั ด การพลั ง งานอย่ า ง

The project of energy conservation and energy efficiency

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

consumption and the emission of greenhouse gases

มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงาน และ

management resulted in GGC being able to reduce energy

ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน
Performance in energy management
Accumulative Energy Reduction
การลดการใชพลังงานสะสม
0.00215

0.00212

0.00210

0.00213

0.00207

1.42

1.45

1.02

-1.87

1.00

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

เปาหมาย 2563
Goals 2020

ปร�มาณการใชพลังงานตอตันการผลิต (เมกะวัตตชั่วโมงตอตันผลิตภัณฑ)
Energy Consumption Intensity (MWh per Tons of Production)

ปร�มาณการใชพลังงานที่ลดลง (รอยละ)
Reduced Energy Consumption (Percentage)
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ผลการด�ำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emissions Performance

ผลการดําเนินงาน
Performance Results

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
tons CO2e

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

เปาหมาย 2563
Goals 2020

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกขอบเขต 1
Greenhouse Gas Emissions Scope 1

4,987

6,415

4,128

33,333

6,415

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกขอบเขต 2
Greenhouse Gas Emission Scope 2

66,471

66,747

61,382

59,481

58,390

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกขอบเขต 1 และ 2
Greenhouse Gas Emissions of Scope 1 and 2

71,458

73,162

65,511

92,814

85,488

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันผลิตภัณฑ
Tons CO2 Equivalent per Tons of Product

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก
ตอตันการผลิตขอบเขต 1และ 2
Greenhouse Gas Emissions Intensity
Scope 1 and 2

74

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

เปาหมาย 2563
Goals 2020

0.158

0.148

0.166

0.178

0.142

การจัดการของเสีย
Waste Management
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียอันตราย

GGC has set a goal to reduce the amount of hazardous

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 รวมทั้งสร้างแนวทางบริหารจัดการ

continuously since 2014, including creating a waste

และไม่อันตรายสูก
่ ารฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero-Waste to Landfill)
ของเสียตามแนวทาง 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย การลดปริมาณการ
เกิดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้�ำ (Reuse) และการน�ำกลับมาใช้

ใหม่ (Recycle) โดยโครงการที่โดดเด่นในปี 2563 อาทิ โครงการ
Glycerin Residue และโครงการ Spent Bleaching Clay

and non-hazardous waste to achieve Zero-Waste to Landfill
management guideline according to the 3Rs principles

which consists of reducing the amount of waste, reuse,
and recycle. The outstanding projects in 2020 such as
The Glycerin Residue (Map Ta Phut Integration) Project,
and Spent Bleaching Clay Project.

โครงการ Glycerin Residue (มาบตาพุด Integration)
The Glycerin Residue Project (Map Ta Phut Integration)

บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำกากของเสียจากการผลิต

GGC has studied the feasibility of using the glycerin residue

ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ในโรงงานไฟฟ้ า มาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง

Plant, Rayong Province. The amount of reduced waste can

กลี เซอรีน (Glycerin Residue) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิ งส�ำหรับการ
โดยประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการนี้ คือ สามารถลดปริมาณ

ของเสี ย ได้ ถึ ง ปี ล ะ 6,500 ตั น ต่ อ ปี และช่ ว ยการลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดการและขนส่งของเสียในแต่ละปี

to be used as fuel for power generation in Map Ta Phut Power

be up to 6,500 tons per year, which results in reducing the
cost of handling and transporting waste each year.
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โครงการ Spent Bleaching Clay
Spent Bleaching Clay Project

บริษัทฯ ศึกษาการใช้ดินฟอกสีท่ีใช้แล้วซึ่งเป็นของเสียจากขั้นตอน

GGC has studied the feasibility of mixing of bleached soil,

พลังงานให้แก่โรงงานไฟฟ้า ซึง่ ส่งผลให้บริษท
ั ฯ สามารถลดปริมาณ

process, with other fuels to power the power plant.

การฟอกสีน้�ำมันปาล์มดิบมาผสมกับเชื้อเพลิงอื่นๆ ในการสร้าง

ของเสี ย ที่ น� ำ ไปก� ำ จั ด ได้ ป ระมาณ 1,000 ตั น ต่ อ ปี คิ ด เป็ น การ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสียลงได้ประมาณ 980,000

บาทต่อปี
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which was the waste from the crude palm oil bleaching
This resulted in GGC reducing the amount of waste that can

be disposed of by approximately 1,000 tons per year,
saving the cost of waste disposal by approximately 980,000
THB per year.

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
Water Management
บริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรน้�ำตามหลักการ 3Rs (Reduce,

GGC manages water resources in accordance with the 3Rs

และการน� ำน้� ำ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นกระบวนการบ� ำ บั ด กลั บ มาใช้ ใ หม่

usage reduction, reuse, and recycle of treated wastewater.

Reuse, and Recycle) ได้ แ ก่ การลดการใช้ น้� ำ การใช้ น้� ำซ้� ำ

นอกจากนี้ ในปี 2563 เป็นปีท่ีประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในภาคตะวันออกเกิดวิกฤตการณ์น้�ำแล้ง ซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณดังกล่าว
อี กด้ วย บริษัทฯ จึ งตั้ งเป้าหมายที่ จะลดการใช้น้�ำลงร้อยละ 10
จากปี 2562 ซึ่งสอดคล้ องกั บข้อก� ำหนดของนิคมอุ ตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ในปีน้ีบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้�ำที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการหมุนเวียนน้�ำ
ในหอหล่อเย็น

(Reduce, Reuse, and Recycle) principles, including water
Particularly, in 2020, the eastern region of Thailand had a
drought crisis, which affects the livelihood of communities

as well as operation of businesses in the region. Therefore,

GGC has set a goal to reduce water consumption by 10
percent, compared to 2019, in line with the requirements

of Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province.

To illustrate, one of notable water management projects

this year is the water circulation project in the cooling tower.

โครงการหมุนเวียนน�้ำในหอหล่อเย็น
Cooling tower water circulation project

Cooling water return

Wake up water

Air

Air
Cooling Tower Unit
Adjust control value

Adjust control value
Side Stream
Filter Unit

Cooling Backwash water
Cooling Backdown water
บริษท
ั ฯ เพิม
่ า่ นกระบวนการบ�ำบัด
่ ประสิทธิภาพในการน�ำน้ำ� ทิง้ ทีผ

GGC increases efficiency in the reuse of treated wastewater

จาก 3 รอบ เป็น 5 รอบ และลดระยะเวลาในการล้างย้อน (Back

from 3 cycles to 5 cycles and reducing the Back Wash time

มาใช้ใหม่ โดยเพิ่มรอบการหมุนเวียนของน้�ำที่ใช้ในหอหล่อเย็น

Wash) โดยเปลี่ยนจาก 15 นาทีใน 5 ชั่วโมง เป็น 10 นาที ใน
4 ชั่วโมง ซึ่งท้ ายที่ สุดจากการเปลี่ ยนแปลงการท� ำงานดั งกล่ าว

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้�ำลง 23,917 ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายกว่า 598,164 บาท

by increasing the cycle of water used in the cooling tower

from 15 minutes every 5 hours to 10 minutes every 4 hours.
This change has allowed GGC to reduce water consumption
down to 23,917 cubic meters, which can reduce expenses
by more than 598,164 THB.
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ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
Water Resource Management Performance
ปร�มาณการใชนํ้าตอผลิตภัณฑ (ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)
Water Consumption Intensity (M3 per ton of product)
2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

0.71

0.49

0.59

0.57

เปาหมาย / target in

2563 / 2020

ปร�มาณการใชนํ้าตอผลิตภัณฑ
(ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)
Water Consumption Intensity
(M3 per ton of product)

ปร�มาณการใชนํ้า (ลูกบาศกเมตร)
Water Consumption (Cubic Meter)

208,794

0.57
ปร�มาณการใชนํ้า (ลูกบาศกเมตร)
Water Consumption (Cubic Meter)
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2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

223,931

219,225

231,993

208,706

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ในการเป็ น องค์ ก รที่ ป ราศจากอุ บั ติ เ หตุ (Zero

GGC is committed to be a zero accident organization by

(Personal Safety) และความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต

workers, which covers both employees and contractors.

Accident) โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยส่วนบุคคล

(Process Safety) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงาน
และผู้ รั บ เหมา พร้ อ มทั้ ง ด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย ในระดั บ สากล เพื่ อ ป้ อ งกั น และ

ลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อาทิ การเกิดอุบต
ั ิเหตุจนถึงขัน
้ หยุดงาน การหยุดชะงัก
ของกระบวนการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดท�ำกลยุทธ์และระบบ

การบริ ห ารจั ด การทางด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย

ตลอดจนมุ่ ง บู ร ณาการมาตรฐานสากลเข้ า มาใช้ เ พื่ อยกระดั บ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

fostering a culture of personal safety and process safety for its
GGC also operates on safety in accordance with international
safety standards to prevent and reduce risks, including the

impact that may occur to our business operations such as
accidents, workers having to take time off, or interruption of

the production process. Therefore, GGC has formulated
strategies and management systems for occupational health

and safety, as well as strive to integrate international standards
in order to sustainably raise our safety standards.
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก Main Stakeholders
พนักงาน Employee

คู่ค้า Supplier

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2563

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน

Performance Targets

Actions to Response
to Stakeholder’s Requirement

พนักงาน
Employee

คู่ค้า
Supplier

ด�ำเนินโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลากหลายโครงการ และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร
ที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero Accident)
Carry out a variety of occupational health and
safety projects and strive to be a Zero Accident
Organization.
น�ำมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลมาบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ
Integrate international safety standards to strive
to be a Zero Accident Organization.

• จ�ำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier1
เป็น 0 ในปี 2563
The number of Tier1 process accidents is 0 in 2020.
• จ�ำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier2
เป็น 0 ในปี 2563
The number of Tier2 process accidents is 0 in 2020.
• อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) เป็น 0 ในปี 2563
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) rate is 0 in 2020.

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Safety, Health and Environmental Management
บริษท
ั ฯ ก�ำหนดนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

GGC sets a policy for managing safety, occupational health

(Operational Excellence Management System: OEMS) และ

System (OEMS) and the Center of Central Process Safety (CCPS)

และสิง่ แวดล้อม ผ่านระบบการบริหารจัดการปฏิบต
ั ิงานที่เป็นเลิศ
ระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย (Center of Central

Process Safety: CCPS) เพื่อพัฒนาการด� ำเนินงานด้ านความ
ปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลและความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต
อย่ า งครอบคลุ ม และต่ อ เนื่ อง พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความมั่ น ใจแก่

ผู้มีสว
่ นได้เสียในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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and environment through Operational Excellence Management
management system to develop personal safety and process
safety efficiently, comprehensively, and continuously in

operations, as well as to build confidence to stakeholders in
regards to our performance.

ระบบการบริหารจัดการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ
Operational Excellence Management System: OEMS

DE

PLO
Y

Operation Risk Management

Operations

• Process Hazard Analysis

• Operating Procedure

Organization & Capabilities
• Process Safety Information
• Trade Secret
• Training

Sustainability Management

• Hot Work Permit
• PSSR

Value Chain Management
Management of Contractors

Performance Management
Capital Project Management
Management of Change
• MOC

SSHE
• Employee Participation

Strategy & Leadership

• Emergency Management and Response

Reliability & Asset Integrity

• Contractor

• Incident Investigation

• Mechanical Integrity

• Trade Secret

• Compliance Audit
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ระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย
Center of Central Process Safety: CCPS

Commit to Process

Understand Risk

Manage Risk

Learn from Experience

1. Process Safety Culture

6. Process Knowledge

8. Operating Procedures

17. Incident Investigation

9. Safe Work Practices

18. Measurement and Matrices

10. Asset Integrity and

19. Auditing

2. Compliance with Standards
3. Process Safety
Competency

Management
7. Hazard Identification
and Risk Analysis

Reliability

4. Workforce Involvement

11. Contractor Management

5. Stakeholder Outreach

12. Training & Performance

20. Management Review &
Continuous Improvement

Assurance
13. Management of Change
14. Operational Readiness
15. Conduct of Operations
16. Emergency Management

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท�ำกลยุทธ์ความปลอดภัย

In addition, in 2020, GGC has formulated a SHE 5 years Long

บูรณาการ การด�ำเนินงานเข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ

international safety standards. It focuses on occupational

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) และ

สากลซึง่ มุง่ เน้นการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล ความปลอดภั ย

ในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยนอกการปฏิบัติงาน

Range Plan (2020 - 2024) that integrates operations with
operations health and safety in three areas, including
personal safety, process safety, and off the job safety.

In addition, in 2020, GGC has established the SHE Steering

นอกจากนี้ ใ นปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ

Committee to supervise the safety, health and environment

เพื่อท�ำหน้าที่กำ� กับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ

standards and achieve the goal of being a zero accident

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE Steering Committee)

standards of our operations in order to meet international

สิ่งแวดล้อมภายในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมหลักสากล

organization.

และบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
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กลยุทธ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
SHE Strategy
Personal Safety
Strong B-CAREs culture

Process Safety
Strengthen Safety Committed Culture

Strengthen contractor safety management

Strengthen PSM Governance

Higher effectiveness personal risk prevention

Expand Inspirational Leadership Program

Off the Job Safety

Enhance PSM Technical Capabilities

Develop and Implement
Road Safety
Strengthen Emergency

หน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
The Duties of the SHE Steering Committee

01

& Crisis Management

กําหนดและทบทวนนโยบายเปาหมายแผนงานดาน SHE
Deﬁne and Review policies, targets and plans of SHE

กํากับดูแล สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงาน
ดาน SHE ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ�่อใหดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับนโยบายของบร�ษัทฯ

02

Supervise, support, and monitor SHE performance
of related divisions in order to operate in accordance
with international standard and our policy

03

พ�จารณา อนุมัติ และประกาศใชคูมือ SHE และกระบวนการ
ที่มีความสําคัญ และครอบคลุมการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ
Consider, approve and announce the SHE guideline
and processes related to our operations

ประชุมคณะกรรมการ SHE อยางนอยปละ 6 ครั้ง
arrange meeting at least 6 times a year

05

04

ในการประชุมมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
Participate at least half of the committees

แตงตั้งคณะอนุกรรมการหร�อคณะทํางาน
ไดตามความจําเปนและความเหมาะสม

06

Appoint a sub committee of working group
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ความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Safety
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นความ

GGC operates projects to raise awareness regarding safety,

โครงการที่สง่ เสริมการสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมความปลอดภัย

GGC focuses on projects that promote and create a

ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า โดยมุ่งเน้น

เช่น โครงการ Safety Now โครงการ Safety Walk Observation

(SWO) และโครงการ Proactive Contractor Safety Management
เป็นต้น

covering employees, contractors, and trading partners.
foundation of safety as part of the safety culture, such as
the Safety Now project, the Safety Walk Observation (SWO)

project, and the Proactive Contractor Safety Management
project, etc.

โครงการ Safety Now
Safety Now Project

โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมความ

This project aims to foster a foundation of safety as part of

ในการรายงานและแจ้งเตือนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเหตุการณ์

of employee engagement In reporting and cautioning in

ปลอดภัยให้กับพนักงาน ผ่านการสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงาน

เกือบเกิดอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการปฏิบต
ั งิ าน เพื่อทักเตือน และแก้ไข
ความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ผ่านทางโปรแกรม Safety Now
โดยมีเป้าหมายให้พนักงานรายงานอย่างน้อย 6 เรื่องต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ เรื่องที่พนักงานทุกคนรายงานจะถูกรวบรวมไว้ และประกาศ

the corporate culture for employees through the creation

events of risks or near-accidents during the operation to
warn and resolve risks before an accident occurs. The goal
of the Safety Now program is for employees to report at least
six issues per person per year.

เป็นหัวข้อดี เด่ นประจ� ำเดื อน ซึ่งผลที่ ได้ จากโครงการนี้ คื อการ

The issues reported by all employees will be compiled and

และแก้ ไ ขความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของ

employees the responsibility of keeping a look out, warning,

สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมตรวจสอบ ทักเตือน
พนักงานและผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ
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announced an outstanding issue of the month. This gives
and resolving operational safety risks of employees and
contractors working within our operational areas.

โครงการ Safety Walk Observation
Safety Walk Observation (SWO) Project

Safety
Walk
Observation

โครงการนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

This project is designed to raise safety awareness and to

ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านความปลอดภัย

the exchange of knowledge on safety between executives

และเป็นการแสดงความเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร

ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย

(Vice President) จะท� ำหน้าที่ เป็นผู้น�ำในการเดิ นสังเกตการณ์

เพื่อส�ำรวจกิ จกรรมและพฤติ กรรมเสี่ยง รวมถึ งความปลอดภั ย

ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทีมส�ำรวจจะท�ำการบันทึก
ความเสี่ ย งที่ พ บเจอ และจะท� ำ การติ ด ตามการแก้ ไ ขในการ
เดินส�ำรวจครั้งต่อไป

show leadership in safety of executives, as well as promote

and employees. The Vice President will act as a leader in the
observation walk to explore risky activities and behaviors,
which includes a machinery and equipment safety survey.
The survey team will record the risks found and will follow
up the ways to reduce and amend risks in the next observation
walk.

นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังด�ำเนินโครงการ

In addition to the aforementioned projects, GGC also

Proactive Contractor Safety Management

as the Proactive Contractor Safety Management Project.

ด้ า นความปลอดภั ย กั บ คู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมา อาทิ โครงการ

operates safety projects with partners and contractors, such

85

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการ Proactive Contractor Safety Management
Proactive Contractor Safety Management Project
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดั บระบบการบริหารจั ดการ

ความปลอดภั ย ของคู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบ
บริหารจัดการและวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs ของบริษัทฯ
รวมทั้งให้คู่ค้าและผู้รับเหมาสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญ (Subject

Matter Expert: SME) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใน
บริ ษั ท ตนเอง โดยบริ ษั ท ฯ จั ด กิ จ กรรมแสดงความมุ่ ง มั่ น และ
ให้ ค วามรู้ ใ นประเด็ น ด้ า นอาชี ว อนามั ย ต่ า ง ๆ อาทิ เกณฑ์ ก าร

คัดเลือกผู้รับเหมาหลัก กิจกรรมทางความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม การจัดท�ำแผนปฏิบต
ั งิ านการสร้างความเชีย
่ วชาญ

ของผู้รับเหมา หลักเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
รวมทั้งผลการด�ำเนินงานและการติดตามผลของผู้รับเหมา

This project aims to enhance the safety management system of suppliers and contractors, in line with GGC’s management

system and B-CAREs, as well as for partners and contractors to create Subject Matter Experts (SME) in occupational health
and safety within their own companies. GGC strives to provide knowledge on various occupational health issues, such as

understanding on the selection criteria for the main contractors, safety, occupational health, and environment activities,

establishing an action plan for building contractor expertise, and safety audit criteria for the performance and follow-up of
the contractors.

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
Process Safety
บริษัทฯ ด�ำเนินการตามแผนความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

GGC has continued to implement the Process Safety

ปี 2560 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการพัฒนาแผนอย่าง

to develop the plan to strengthen the PSM by hiring external

(Process Safety Management: PSM) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่

ต่อเนื่องในการสร้างความแข็งแกร่งของ PSM อีกทั้งยังจัดหาคณะ

ผูต
้ รวจประเมินภายนอกให้ตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิ ต เพื่ อเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของการ
ด� ำเนิ นงานด้ านความปลอดภั ยในกระบวนการผลิ ต นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้ ต่อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Field Risk Assessment: FRA)
และโครงการ Lock Up โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
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Management (PSM) plan since 2017. In 2020, GGC continues

auditors to audit the process safety management to
strengthen process safety in our operations. In addition,

the project has been expanded from the Field Risk
Assessment (FRA) and Lock Up Project. Details of the projects
are as follows.

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
Field Risk Assessment (FRA) Project

โครงการนี้ มี เ ป้ า หมายในการสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และ

The aim of this project is to build knowledge, understanding,

ในการตรวจตราข้อบกพร่องของกระบวนการผลิต ซึ่งโครงการนี้

in manufacturing process flaw detection. This project has

ความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกระบวนการด� ำ เนิ น งาน

เป็นโครงการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ

ให้พนักงานรุ่นพี่ท่ีมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้อบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างถูกต้อง

ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้างาน รวมถึงการสังเกตการณ์ และบ่งชี้

สิ่ ง ที่ ผิ ด ปกติ ใ นกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง ท� ำ ความเข้ า ใจวิ ธี ก าร

ป้ อ งกั น อั น ตรายหรื อ ความเสี่ ย ง นอกจากนี้ พนั ก งานรุ่ น พี่
ยังมีหน้าทีส
่ อบถาม หารือ และบันทึกเกีย
่ วกับสิง่ ผิดปกติกบ
ั ผูป
้ ฏิบต
ั ิ

หน้ า งาน พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ความเสี่ ย ง ก� ำ หนดมาตรการแก้ ไ ข
ตลอดจนติ ดตามและรายงานผลการแก้ ไขปั ญหาความผิ ดปกติ

ที่ พบเจอ ซึ่งจากการด� ำเนินโครงการ พบว่ า โครงการนี้ช่วยลด

ความเสี่ยง เพิ่มการรับรู้ความเสี่ยง และเสริมสร้างความสามารถ

ของพนักงานให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

and awareness on the importance of operational processes
been in operation since 2018. GGC gives the opportunity for

knowledgeable senior employees to lend their expertise and
train other employees on the correct use of equipment and
machinery. They would also observe the production process

to note any unusual conducts. This knowledge sharing
includes how to prevent danger or risk. Senior workers also

have the duty to inquire, discuss, and record with the
operations employees on the job site, as well as assess risks,

establish corrective measures, follow up, and report the
results or solutions to the problems. The implementation of
this project has reduced risk, increased risk awareness, and
strengthened the awareness of employees in terms of
potential dangers.

โครงการ Lock Up
สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Due to the coronavirus (COVID-19) outbreak, GGC has set

เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของพนักงานควบคุมการผลิตที่อาจ

productions employees that may affect our business

2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการ Lock Up ขึ้น

ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ หากเกิดการติดเชื้อขึน
้

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ�ำกัดพื้นที่การท�ำงานและการอยูอ
่ าศัยของพนักงาน

กลุม
่ ดังกล่าว โดยสนับสนุนที่พก
ั อาหาร เครื่องดื่ม และการเดินทาง
เป็ น ระยะเวลา 1 เดื อ น ในช่ ว งที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่ า งรุ น แรงในประเทศไทย

ซึง่ นอกจากการดูแลด้านความเป็นอยูข
่ องพนักงาน บริษัทฯ ยังดูแล

สภาวะจิตใจของพนักงานที่ต้องเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว
และที่ ต้ อ งแยกออกมาจากครอบครั ว โดยการสนั บ สนุ น ความ

บันเทิงต่าง ๆ เช่น การให้สิทธิในการดูภาพยนตร์ผ่านเครือข่าย

up a Lock Up measure to reduce the risk of infection of the

operations in case of infection occurs. GGC limits the working

area and living space of the employees. GGC provides
employees with accommodation, food, beverages and shuttle

buses for one month during the severe coronavirus outbreak
in Thailand. In addition to taking care of the physical well-

being of the employees, GGC also takes care of the
employees’ mental health since they have to sacrifice
personal comfort and be apart from their families. GGC

provides various entertainment such as movies through an
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การให้ บ ริ ก ารเช่ า ยื ม ภาพยนตร์ แ บบออนไลน์ การส่ ง เสริ ม การ

online movie rental service, promotes exercise, and organizes

จากการด�ำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

As a result of the continued implementation of process safety

safe family meeting days, etc.

ออกก�ำลังกาย หรือการจัดวันพบปะครอบครัวอย่างปลอดภัย เป็นต้น
และความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563

and personal safety projects, in 2020, GGC was able to achieve

บริ ษั ท ฯ สามารถบรรลุ ชั่ ว โมงความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน

expected working hours of 10,000,000 hours in December

โดยไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury: LTI)

2020, without incurring loss of time Injury (LTI), which means

ที่เป้าหมาย 10,000,000 ชั่วโมงในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งท�ำให้

the Lost Time Injury Frequency Rates have been maintained

อั ตราการความถี่ จากการบาดเจ็ บถึ งขั้ น หยุ ดงาน เป็ น 0

at zero for ten years and four months of continuous work

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี 4 เดือน

hours.

กรณี/ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน
Cases / One Million Working Hours

ผลการด�ำเนินงาน (Performance)

เป้าหมาย (Target)

อัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
Lost Time Injury Frequency
Rate (LTIFR)

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2563
2020

2564
2021

LTIFR ของพนักงาน / Employee LTIFR

0

0

0

0

0

0

0

LTIFR ของผู้รับเหมา / Contractor’s LTIFR

0

0

0

0

0

0

0

จากการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต

GGC’s safety operation in the production process has been

ด้ า นความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ตที่ บรรลุเป้ าหมาย และ

achievement of safety performance in the production

ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษท
ั ฯ มีผลการด�ำเนินงาน
ไม่เกิดอุบต
ั ิเหตุในกระบวนการผลิต Tier 1 และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จการไม่เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต Tier 2

อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 1 และ Tier 2
Process Safety Event: Tier 1 and Tier 2

continuously efficient, resulting in the company’s
process. There were no accidents in the Tier1 production
process. It was also the first year with no accidents in the
Tier 2 production process.

กรณี / Case

ผลการด�ำเนินงาน (Performance)

เป้าหมาย (Target)

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2563
2020

อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 1
Accident in the Manufacturing Process Tier 1

0

0

0

0

0

อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 2
Accident in the Manufacturing Process Tier 2

-

-

0

0

0
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ความปลอดภัยนอกการปฏิบัติงาน
Off the Job Safety
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล และ

In addition to personal safety operations and safety in the

ในการด� ำ เนิ น โครงการด้ า นความปลอดภั ย นอกการปฏิ บั ติ ง าน

implementing the Off the Job Safety Project. It aims to reduce

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความส�ำคัญ
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายในการลดความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
การบาดเจ็บที่อาจเกิดต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา

production process, GGC also realizes the importance of

the risk of accidents and injuries that may occur to
employees, partners and contractors.

โครงการความปลอดภัยนอกการปฏิบัติงาน
Off the Job Safety Project

01
02
03

การรัดเข็มขัดนิรภัย
และการใสหมวกกันน็อค
Fastening seat belts
and wearing helmets
การใชความเร็ว
ตามกฎหมายที่กําหนด
Speeding according to the law
การเมาไมขับ
และไม ใชเคร�่องมือสื่อสาร
ในขณะขับข�่ยานพาหนะ
Campaigning against
drunk driving and using
communication devices
while driving

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการเกิ ดอุ บัติเหตุท่ี นอกเหนือจาก

The project aims to reduce accidents outside of work, such

ของที่ พั ก อาศั ย และยั ง รวมถึ ง ความปลอดภั ย ในที่ ส าธารณะ

The project was first implemented in 2020. In the beginning,

การท� ำ งาน เช่ น ความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน ความปลอดภั ย
โดยปี 2563 เป็นปีแรกในการเริ่มจัดตั้งโครงการนี้ ซึ่งในช่วงแรก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการรณรงค์ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภั ย ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเด็ น คื อ 1) การรั ด เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย และการใส่

หมวกกั นน็ อ ค 2) การใช้ความเร็วตามกฎหมายที่ ก� ำหนด และ

3) การเมาไม่ขบ
ั และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขีย
่ านพาหนะ
นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยั ง ให้ ค วามรู้ เ พิ่ม เติ ม ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ
ในการขับขี่ย านพาหนะอย่างถูกวิ ธี และการโดยสารการขนส่ง
สาธารณะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนอกการปฏิบัติงาน

as road safety, home safety, and also public safety.
GGC focused on the campaign for safe driving, which was
divided into three issues: 1) fastening seat belts and wearing

helmets, 2) speeding according to the law, 3) campaigning

against drunk driving and using communication devices while

driving. In addition, the project also provides additional
knowledge through various media on how to drive vehicles
properly and safely using public transport to reduce accidents
outside of operations.
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หวงโซคุณคาที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
การด� ำเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืนจ� ำเป็นที่ จะต้ องมีการจั ดการห่วงโซ่

Running a sustainable business requires efficient supply

และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

environmental, social and good governance aspects to

อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และค�ำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ
ที่ผน
ั ผวน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการสินค้าและ
บริการของลูกค้ า ดั งนั้น บริษัทฯ จึ งมุ่งมั่นในการบริหารจั ดการ

ห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้�ำ ได้แก่ การจัดการ

คู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ไปจนถึงกิจกรรมปลายน้�ำ ได้แก่ การบริการ

การส่งมอบผลิ ตภั ณฑ์ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้ า
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความโปร่งใส และ
เป็นธรรมในการบริหารจัดการคู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจน

สร้ า งความแตกต่ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงประเด็น

chain management, which takes into account of
reduce the risks that may occur throughout the supply chain,

such as raw material shortages, fluctuating raw material
prices, changes in customer behavior and demand for

products and services. Therefore, GGC is committed to supply

chain management. Supply chain covers upstream activities,
including managing suppliers and business partners,
to downstream activities including service, product delivery,
and creating customer satisfaction to achieve the goals of

GGC, which is to be transparent and fair in managing
suppliers and business partners, as well as make a difference

in the products and services to meet customer needs in a
relevant way.

92

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Main Stakeholders

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
Actions to Respond
to Stakeholder’s Requirement
• คัดเลือก ขึ้นทะเบียน บริหาร และติดตามผล
การปฎิบัติงาน โดยการประเมินผลคู่ค้าอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม

คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
Supplier / Business Partner

Select, register, manage, and follow up
with supplier’s performance results in a
transparent and fair manner

• ประยุกต์ใช้เกณฑ์ด้าน ESG ในการคัดเลือก
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

Apply the ESG criteria to select suppliers
and business partners

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
Performance Targets
• มีการตรวจประเมินด้าน ESG ส�ำหรับคู่ค้า
ที่ส�ำคัญใน 1st Tier Supplier 83 ราย
There must be an ESG audit for 83
1st Tier Suppliers.

• คู่ค้ารายใหญ่จะต้องมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ร้อยละ 100
Critical suppliers have to comply with
GGC’s Code of Business Conduct.

• สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
แก่ค่ค
ู ้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

Communicate GGC’s business ethics to
suppliers and business partners.

• ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ของลูกค้า
Evaluate customer expectations and
customer satisfaction

ลูกค้า
Customer

• พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Develop and improve products and
management to meet customer needs

• สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
ให้กับลูกค้า

Communicate GGC’s business ethics to
customer

• จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพเพียงพอ
และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
คิดเป็นร้อยละ 100

Ensure product quality, sufficient stock
and product specifications to be 100%
accurate according to customer
requirements.

• จัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาที่ก�ำหนด
คิดเป็นร้อยละ 100

Ensure product deliveries to be 100%
on time.

• สร้าง Brand Loyalty เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้
(Customer Retention) ผ่านการพัฒนา
ความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว
Build brand loyalty for customer
retention by developing customer
satisfaction in the long term.
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การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
Supplier Management
บริษัท ฯ มี การบริห ารจั ดการคู่ค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส

GGC manages suppliers in an efficient, transparent and

Management (VCM) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการประเมินและคัดกรอง

Chain Management (VCM) Committee, whose main duty is

และเป็นระบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ Value Chain

คู่ค้า รวมทั้งจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง

ความเป็ น ธรรมและความเสมอภาคในการกระจายการสั่ ง ซื้ อ

ไปยังคู่ค้ารายต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุม Value Chain

Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหารือ วิเคราะห์ผลการด� ำเนินงานและ

ปั ญ หาตลอดจนปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
โดยบริษัทฯ ยึดถือคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of
Conduct Handbook) เป็นหลั กในการคั ดเลื อกคู่ค้าและวั ดผล

การด� ำ เนิ น งานของคู่ ค้ า เพื่ อให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของคู่ ค้ า และ
บริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

systematic manner. By doing so, GGC has established a Value

to evaluate and screen trade partners, as well as purchase,

procure raw materials, and sell products in order to create
fairness and equality in order distributions to different trading

partners. Furthermore, GGC holds a weekly Value Chain

Meeting to discuss operations and analyse its performance
and problems, as well as, factors affecting customer

satisfaction. GGC adheres to the Business Code of Conduct
Handbook as the basis for selecting partners and gauging

the performance of suppliers to ensure that operations
of suppliers comply with GGC’s Code of Conduct.

การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า
Partners Selection and Registration
บริษัทฯ ก� ำหนดให้ คณะกรรมการสินเชื่อองค์ กร (GGC Credit

GGC Credit Rating Committee is required to select and

โดยพิ จ ารณาการด� ำ เนิ น งานของคู่ ค้ า ในด้ า นเทคนิ ค คุ ณ ภาพ

operations of trade partners in terms of technical operations,

Rating Committee) ท�ำหน้าที่การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม การเงิ น และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ คูค
่ ้าที่ได้รบ
ั การคัดเลือกจะเข้าสูร่ ะบบ

Vendor Master และจะได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น Approved

Vendor List ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดแบ่งคู่ค้า เป็น 3 กลุ่ม คือ
คู่ ค้ า กลุ่ ม จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ (Feedstock) คู่ ค้ า กลุ่ ม จั ด หาสิ น ค้ า
(Non-feedstock) และคู่ค้ากลุ่มบริการอื่นๆ (Service)

register business partners by taking into account the
quality, occupational health & safety, environment, finance,

and social responsibility. The selected partners will enter
the Vendor Master system and will continue to be registered
on the Approved Vendor List. As a result, GGC will divide

the suppliers into three groups: Feedstock suppliers, Nonfeedstock suppliers, and other services suppliers.

ขั้นตอนในการคัดเลือกและอนุมัติ AVL
Approved Vendor List

Get approval from GGC
Credit Rating Committee
Appear in AVL ready
to generate PO

Appear in
Vendor Master List
GGC
Approved Vendor List
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ประเภทคู่ค้า
Types of Suppliers

คู่ค้ารายใหม่ในปี 2563
New Suppliers in 2020

คู่ค้าทั้งหมดในปี 2563
All Suppliers in 2020

2

78

คู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ
Non-feedstock suppliers

นอกเหนื อ จากการคั ด เลื อ กขึ้ น ทะเบี ย นคู่ ค้ า แล้ ว บริ ษั ทฯ

In addition to selecting and registering partners, GGC also

เพื่ อติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของคู่ ค้ า โดยมี

to monitor the operational efficiency of trading partners

ยั ง ท� ำ การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของคู่ ค้ า เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
หลักเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน

conducts annual performance assessments of suppliers

using five criterias of evaluation.

การประเมินผลการด�ำเนินงานของคู่ค้าประจ�ำปี
Annual Suppliers Performance Evaluation
หลักเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน
Five Criterias of Evaluation

สภาวะ
อ�ตสาหกรรม
Industry State

ความยืดหยุน
และอํานาจ
ตอรอง
ของคูคา
Suppliers'
Flexibility
and Bargaining
Power

มุมมองดานบัญชี
การเง�น และอื่นๆ
Accounting,
Finance and Other
Perspectives

ความสามารถ
ในการสงมอบวัตถุดิบ
และการบร�การ
Ability to Deliver
Raw Materials
and Services

ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของคูคา
Competitiveness
of Suppliers

95

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังมีการประเมินคูค
่ า้ ทีส
่ ำ� คัญ (1st Tier Supplier)

In addition, GGC also assesses its 1st Tier Suppliers in terms

Social, and Governance: ESG) เพื่อครอบคลุมการด�ำเนินงาน

dimensions of sustainable business operations.

ในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับกิจการที่ดี (Environment,
ในทุกมิติของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

of Environment, Social, and Governance: ESG to cover all

การประเมินคู่ค้าที่ส�ำคัญ ด้าน ESG
1st Tier Supplier’s ESG Assessment
บริษัทฯ จัดประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้าที่ส�ำคัญ

GGC holds an annual assessment of the ESG performance of

อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึง

health & safety, environment, human rights, labor, as well

เกีย
่ วข้อง โดยในปีน้ี บริษท
ั ฯ ท�ำการประเมินคูค
่ า้ ทีส
่ ำ� คัญทัง้ สิน
้ 2 ราย

This year, GGC assessed a total of two 1st tier suppliers

เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ การประเมิน ESG ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย
จริยธรรมและการปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคั บที่

its 1st Tier Suppliers. The ESG assessment covers occupational

as ethics and compliance with laws, rules and regulations.

ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง 4 ปี
Performance for the Past 4 Years

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 4 ป 4-year Performance

จํานวนคูคาที่เขารับการประเมิน ESG
Number of Suppliers who Underwent ESG Assessment

2560
2017

2561
2018

2562
2019

ราย

ราย

ราย

3

3

2

เปาหมายป
Goals
2563
2563
2020
2020

2

ราย

2

ราย

นอกเหนือจากการด�ำเนินงานทีก
่ ล่าวมาข้างต้น บริษท
ั ฯ ยังสนับสนุน

In addition to the aforementioned operations, GGC has

Sustainable Palm Oil: RSPO) อย่างต่ อเนื่ องเพื่อตอบสนอง

Oil (RSPO) standard in order to meet the needs of customers

มาตรฐานการผลิ ตน้�ำมันปาล์ มอย่างยั่งยืน (Round Table for
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการจั ด ซื้ อ
วัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

continued to support the Round Table for Sustainable Palm
who have realized the importance of purchasing raw materials
with social, economic and environmental responsibility

มาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
Roundtable for Sustainable Palm Oil: RSPO
RSPO เป็นมาตรฐานทีใ่ ห้ความส�ำคัญทางด้านการปลูกปาล์มน้�ำมัน

RSPO is a standard that focuses on sustainable palm oil

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม

economics, society and environment.

อย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ฎและข้ อ ปฏิ บั ติ ท่ี มุ่ ง เน้ น ใน 3 ส่ ว นนั้ น คื อ

cultivation. The rules and regulations focused on 3 areas:

ความมุ่งมั่นของ RSPO / The RSPO Commitment
ด้านเศรษฐกิจ / Economics

ด้านสังคม / Society

ด้านสิ่งแวดล้อม / Environment

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเงิน

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย

ครอบคลุมถึงการควบคุมการใช้สารเคมีในการปลูก

ในระยะยาวของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรสามารถ

และการต่อต้านคอร์รัปชันและการคุกคามทางเพศ

การบริหารจัดการน้�ำอย่างเหมาะสม และการใช้

ด�ำรงชีพปลูกผลิตผลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศที่ปลูกปาล์มน้�ำมัน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกกฎหมาย

Building economic stability and long-term

Promoting human rights, legal labor, and

Covering the control of the use of chemicals in

financial stability of farmers for farmers to be combat corruption and sexual harassment.

farming, proper water management, and legal

able to sustain life and grow products.

use of natural resources.

These are common problems in countries with
palm oil plantations.
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จ�ำนวนสินค้าของบริษัทฯ ที่ผลิตจากวัตถุดิบปาล์มน�้ำมันจากเกษตรกรได้รับมาตรฐาน RSPO
The Number of Products GGC Produced from Palm Oil Raw Materials from RSPO Certified Farmers
ผลิตภัณฑจากวัตถุดิบ RSPO
Products from RSPO Standard Raw Materials

2561
2018

2562
2019

2563
2020

แฟตตี้แอลกอฮอล (ตัน) 3,773.62 2,231.24 5,591.96
Fatty Alcohol (tonnes)

เมทิลเอสเทอร (ตัน)

Methyl Ester (tonnes)

2,002 1,346.77 2,051.73

การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับลูกค้า
Customer Relationship Management
บริ ษั ท ฯ จั ด ตั้ ง ระบบการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer

GGC established a Customer Relationship Management

เรื่องร้องเรียนจากลูกค้ า และเป็นระบบรวบรวมฐานข้อมูลของ

complaints and a system to gather customer databases

Relationship Management: CRM) เพื่อเป็นช่องทางในการรับ
ลูกค้า อาทิ ข้อมูลลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อ และปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้ งนี้ บริษัทฯ จะน�ำข้อมูลที่ ได้ รับจากระบบ CRM มาวิ เคราะห์

ปั ญ หาและประเด็ น ส� ำ คั ญ เพื่ อ สร้ า งแผนการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคต
บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สามารถสร้ า งความเป็ น ไปได้ ใ นการร่ ว มมื อ (Cooperation
Possibility) และความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ

(CRM) system to serve as a channel for receiving customer
such as customer information, order quantity, and any

problems that arise. GGC will use the information received
from the CRM system to analyze problems and important

issues, as well as create an accurate and effective plan to
meet customer needs. In the future, it is expected that

meeting the needs of the customer can create cooperation

possibilities and the possibility of developing business
projects.

ปจจัยในการวัดผลความพ�งพอใจของลูกคา
ปจจัยในการวัดผลความพ�งพอใจของลูกคา

สินคา
(Product)

• คุณภาพของสิ•นคุคณาภาพของสินคา
• ความสมํ่าเสมอของคุ
ภาพสินณคภาพสิ
า นคา
• ความสมํณ
่าเสมอของคุ
สินคา • สามารถตอบสนองตรงต
• สามารถตอบสนองตรงต
องการของลู
อความตออความต
งการของลู
กคกาคา
• Quality of products
(Product) • Quality of products
• Consistency of product quality
or notquality
the product can respond to the needs of customers
• Consistency •ofWhether
product
• Whether or not the product can respond to the needs of customers
• ความตรงตอเวลา

• Punctuality

• Speed of delivery
• ความรวดเร็วในการสงสินคา
การจัดสง
• Safe delivery
• การจัดสงที่ปลอดภัย
• Punctuality
• Whether or not the quantity and quality
(Delivery) • ความตรงตอเวลา
• จํานวนและคุณภาพของสินคา • Speed
delivery
of theofproducts
can respond to the needs
• ความรวดเร็วในการส
งสินคอางการของลูกคา
ตรงตามความต
การจัดสง
the customers
• Safeof delivery
• การจัดสงที่ปลอดภัย
or not the quantity and quality
(Delivery)
• จํานวนและคุณ• ภาพของสิ
นคอาทิ
า การประชุม •สัมofWhether
การจัดกิจกรรม
มนาให
วามรู
theคproducts
can respond to the needs
ดงานขอบคุณกลูคกาคา
องการของลู
การประชาสัมพันธ ตรงตามความต• การจั
• การจัดทํา Promotion ที่เหมาะสม of the customers
(Communication &
• Organizing activities such as conferences and seminars to educate the public
Marketing Promotion)
• Organizing customer appreciation events
• การจัดกิจกรรม
อาทิ การประชุ
ม สัมมนาให
ความรู

• Relevant
and appropriate
promotions
and offers
•
การจั
ด
งานขอบคุ
ณลูกคา
การประชาสัมพันธ
• คุณภาพของสินคา
ดทํา Promotion
ที่เหมาะสม
• ความสมํ่าเสมอของคุ
ณภาพสินคา
(Communication & การดําเนินงาน •• การจั
Organizing
activities
such as conferences
• สามารถตอบสนองตรงต
อความตองการของลูand
กคา seminars to educate the public
(Purchase, Ordering,Payment & • Organizing customer
Marketing Promotion)
activities such as conferences
appreciation
events and seminars to educate the public
Financial Support) • Relevant and•• Organizing
Organizing
customer
appreciation
events
appropriate promotions and offers
• Relevant and appropriate promotions and offers

การขาย
การดําเนินงาน
(Sales, Technical Support
(Purchase, Ordering,Payment & & Service Agent)
Financial Support)

การขาย
(Sales, Technical Support
& Service Agent)

• คุณภาพของสิ•นความสะดวกในการติ
คา
ดตอ และสามารถแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที
• การประสานงาน
(Coordinating)
• ความสมํ่าเสมอของคุ
ณภาพสิ
นคา ที่รวดเร็วและถูกตอง
•
Ease
of
contact
and
whether
or not problems
• สามารถตอบสนองตรงต
อความต
องการของลู
กคา can be solved
in an efficient and timely manner
• Organizing activities
such as
conferences and seminars to educate the public
• Fast and accurate
coordination
• Organizing customer appreciation events
• Relevant and appropriate promotions and offers
• ความสะดวกในการติดตอ และสามารถแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที
• การประสานงาน (Coordinating) ที่รวดเร็วและถูกตอง
• Ease of contact and whether or not problems can be solved
in an efficient and timely manner
• Fast and accurate coordination
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ผลการด�ำเนินงานความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563
Customer Satisfaction Score in 2020
ผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
Overall Customer Satisfaction Results

คะแนนความพ�งพอใจเฉลี่ย (รอยละ)

คะแนนความพ�งพอใจเฉลี่ย (รอยละ)

บริษัทฯ จั ดท� ำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าเป็นประจ� ำ

2562

ทุกปี ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 91

2562

ซึ่งมากกว่าที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ในปี 2563

2019

GGC conducts customer satisfaction assessments every year.

คะแนนความพ�งพอใจเฉลี่ย (รอยละ)

2563

2563

2020

Target 2020

91

91

The customer satisfaction in 2020 was 91%, which is more
than the set target.

2019

เปาหมายป
2563 เปาหมายป
2563
2020
Target 2020

91

91

เปาหมายป
2564
เปาหมายป
Target 2020
2564

Target 2020

90

90

าหมายป
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ในปี เป
2563
สะท้อน

เปาThe
หมายป
results of the 2020 customer satisfaction assessment
2564

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่บริษัทฯ สามารถพัฒนา

of customers effectively and the factors in which GGC can

2563

2562

2563

2020
Target
2020
ให้เห็นถึงปัจจั ยที2019
่ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้
องการของ
และปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป

91 งพอใจเฉลี่ย (ร91อยละ)
คะแนนความพ�

Target
2020 the factors in which GGC was able to meet the needs
reflect

90

develop and improve in its further operations.
XX

ปัจจัยที่ส�ำเร็จ และปัจจัยที่ควรปรับปรุง
เปาหมายป
Success Factors and Factors
for Improvement
เปาหมายป

2562
2019

2563
2020

2563

Target 2020

2564

Target 2020
การจัดส่งสินค้า (Delivery)

91

91
ปัจจัยที่ส�ำเร็จ
Success Factors

90

การจัดส่งสินค้ามีความตรงต่อเวลา (Punctuarility) รวดเร็ว (Speed of Delivery)
และมีการจัดส่งอย่างปลอดภัย ซึ่งในปี 2563 การจัดส่งในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความตรงต่อเวลา
และตรงตามความต้องการของลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 100

XX

Punctual delivery of products, speed of delivery, and safe delivery.
In 2020, 100% of products were delivered on time and met the needs of customers.

สินค้า (Products)

คุณภาพสินค้า (Product Quality) จ�ำนวนสินค้าที่พร้อมส่ง และคุณสมบัติของสินค้า
ที่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการปรับปรุงการด�ำเนินงาน ดังนี้

ปัจจัยที่ควรปรับปรุง
Factors for Improvement

Product quality, the stock of products that are ready to be delivered, and product
qualifications according to the contracts: GGC has set measures to improve operations
as follows:
• วางแผนการผลิตให้รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

Commit in production planning to meet the needs of both domestic
and international customers, along with increasing the ability to anticipate
customer demand for products in the future

• ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าจ�ำพวกส่งออกไปยังตัวกลาง (Export Distributor)
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
Focus on certain customers, such as the export distributors,
to solve aforementioned problems
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XX

XX

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
Sustainable Products
จากแนวโน้ ม ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลกที่ มุ่ ง ไปสู่ ธุ ร กิ จ

From both national and global trends towards sustainable

การก� ำ หนดเป้ า หมายของการพั ฒ นาสั ง คมโลกอย่ า งยั่ ง ยื น

Society Development goals, countries all over the world

ที่ ย่ังยืน เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม และปลอดภั ยต่ อสุขภาพ อาทิ

business, such as the United Nations’ Sustainable World and

ของสหประชาชาติ ตลอดจนนานาประเทศที่ได้ก�ำหนดนโยบาย

have responded to the global trends and have set policies

นโยบายการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (BCG Model)

policies on integration of economic development (BCG

ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประเทศไทยจึงก�ำหนด

ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น

(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ในการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสร้ า ง
ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัทฯ

จึ ง มุ่ ง ลงทุ น เพื่ อคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและมี แ ผนพั ฒ นาต่ อ ยอด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน เพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ

ขยายขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางการตลาดให้ บ ริ ษั ท ฯ

สามารถขยายตลาดไปยังอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ ตลอดจนเป็นการ

ตอบสนองต่ อ นโยบายภาครั ฐ และส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อน

ประเทศตาม BCG Model ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

to promote bioeconomy. Consequently, Thailand has set

model), including bioeconomy, circular economy and green
economy, which are concepts to help reduce environmental

impact and create responsibility for the production of goods,
services and products. Therefore, to respond to both global

and domestic trends, GGC has invested in innovation and
has planned for further sustainable product development

to create added value for the products, respond to customer

needs, and expand the competitiveness of the company.
These efforts are in the hope of no only expanding the market
to other industries but also being a driving force in the

country’s BCG Model, which can benefit the community,
society and environment as a whole.
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• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขยายฐานธุรกิจ

Research and develop new products to
expand competitiveness and GGC’s
business base

• มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมคิดเป็น 48.1 ล้านบาท ในปี 2563
Investment in research and innovation
amounted to 48.1 million THB in 2020.

• ผลักดันแผนการลงทุนให้เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน/ นักวิเคราะห์
Shareholder/ Investor/ Analyst

Push the investment plan in
accordance with GGC’s business
strategy plan

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
(Process Innovation) เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ทางการผลิต

Apply technology in the production
process (Process Innovation) to reduce
production costs and reduce the
impact of the production in the
environment

• บริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
Manage the efficiency of
transportation Management

คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
Supplier/ Business Partner

ลูกค้า
Customer

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and
Environment

• ร่วมมือกับคู่ค้า/คู่ค้าทางธุรกิจ
วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ใหม่

Cooperate with suppliers/business
partners to research and develop
innovative technologies and new
products

Plan open innovation projects in the
short term, with new projects
representing 100% of the total
projects.

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง

• สัดส่วนจ�ำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) คิดเป็น
ร้อยละ 92 ต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งหมด

• สื่อสารถึงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในการผลิตผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทของบริษท
ั ฯ ต่อผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย

• ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรองรับ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint Product: CFP) ในปี 2563

Continuously develop new products to
meet changing customer needs

Communicate the amount of
greenhouse gas emissions in the
production of each type of products to
the stakeholders

• พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่�ำ และผลิตภัณฑ์
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอน
การใช้งานของลูกค้า
• Develop low-carbon products and
products that reduce greenhouse gas
emissions during customer usage

100

• วางแผนโครงการความร่วมมือสร้าง
นวัตกรรม (Open Innovation) ในระยะสั้น
โดยโครงการใหม่คิดเป็นร้อยละ 100
ของโครงการทั้งหมด

Innovative high-value products (HVP)
represent 92% of all innovative
products.

All GGC products are certified Carbon
Footprint Product (CFP) in 2020.

• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรองรับ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือ
ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint
Reduction: CFR) ร้อยละ 50 ในปี 2563

• 50 percent of GC products are certified
Carbon Footprint Reduction (CFR) in
2020.

บริ ษั ท ฯ ตอบสนองนโยบายโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ

GGC responds to the policy of the bioeconomy development

ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยสร้างการแลกเปลี่ ยนความรู้

ASEAN by 2027 by creating an exchange of knowledge in

(Bioeconomy) ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of

ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ

อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อมทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ รวมทั้ งพัฒนาความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

และบุคลากร ตลอดจนพิจารณาปัจจัยที่สำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ

ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

project in pushing Thailand to become the Bio Hub of

various industries, enhancing the competitiveness of the
oleochemical industry and environmental chemicals both in

the country and abroad, as well as developing technological
expertise and personnel, and considering factors that are

important to business operations both outside and within
the organization to set GGC’s business goals.

กลยุทธ์การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
Strategies as a Sustainable Product Producer
ปจจัยภายในที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

Internal Factors that are Important to Business Operations
• ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสีย
• ความสามารถในการแขงขันดานการผลิต
• ความเปนเลิศดานการขายและการตลาด
• การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ
• การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม
• การเพ��มพ�นความสามารถดานตาง ๆ

• Confidence of stakeholders
• Manufacturing competitiveness.
• Sales and marketing excellence
• Development of innovation and products
• Growth in the green product business
• Enhancement of abilities in various fields.

ปจจัยภายนอกที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

External Factors that are Important to Business Operations

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
(Global Trend)

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ
(Domestic Trend)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ COP24
• สังคมผูสูงอายุ อาทิ เศรษฐกิจผูสูงวัย (Silver Economy)
• มาตรการเลิกใชนํ้ามันปาลมของสหภาพยุโรป (EU Ban Palm Oil)
• สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมร�กาและจ�น (US - China Trade War)
• การเติบโตของรถยนต ไฟฟา (Electrical Vehicle)
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)
• Climate Change, such as COP24
• Aging Society, such as the Silver Economy
• European Union's ban on palm oil
• US-China Trade War.
• The growth of electrical vehicles
• Foreign Exchange Fluctuations

• มาตรการสงเสร�มเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ
(BCG Model) การจัดการตามแนวคิดเกษตรกร
มืออาชีพ (Smart Farming)
• พ.ร.บ. เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
(Eastern Economic Corridor: EEC)
• พ.ร.บ. กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 2562
• Measures to promote bioeconomy, integration
of 3D economic development (BCG model),
management according to the concept of Smart Farming
• Eastern Economic Corridor (EEC) Act 2018
• Fuel Fund Act 2019
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ทิศทางและแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
Business direction and strategy plan
บริษัทฯ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

GGC sets the business direction for sustainable product

สร้างการเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

which focuses on growing the business of sustainable

ที่ ย่ังยืน ที่ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ธุรกิ จของบริษัทฯ ที่ มุ่งเน้นการ
ดังนี้

development In line with GGC’s business strategy,
environmental chemical products as follows:

กลยุทธการสรางความเปนเลิศดานการขายและการตลาด
Marketing Excellence Strategy

บร�ษัทฯ เพ��มประสิทธิภาพดานความเปนเลิศทางการตลาดของธุรกิจปจจ�บันดวยการเติบโตไปพรอมกับคูคาเขาใจความตองการของลูกคาเชิงลึก
ควบคูกับการมองหาโอกาสใหมในการพัฒนาตลาดใหมเพ�่อการเติบโต (Lead New Market Development for Growth)
เพ�่อใหบร�ษัทฯ สามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑปจจ�บันไปยังธุรกิจปลายนํ้า ดวยการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
อีกทั้งบร�ษัทฯ ยังเตร�ยมความพรอมในการเขาสูตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลในอนาคต โดยมีแผนการสงเสร�มดานการตลาดรวมกัน
ของผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ (Create Synergy to Biofuels Port)
GGC increases the marketing excellence of its current business by growing together with its partners, building deep
understanding of customer needs, along with looking for new opportunities in the development of new markets for growth
in order for GGC to be able to develop products from current products to downstream businesses by establishing
cooperation with business partners. Moreover, GGC is also preparing to enter the market for the biofuel ethanol in the future,
to create synergy to its biofuels port.

กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ

Innovation and Product Development Strategy
บร�ษัทฯ เล็งเห็นวาการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรม เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการสรางมูลคาเพ��มใหกับผลิตภัณฑ
รวมทั้งสรางความแตกตางจากคูแขง โดยบร�ษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรมผานการรวมมือภายในกลุม GC
และกลุม ปตท.พรอมทั้งสรางความรวมมือกับเคร�อขายพันธมิตรภายนอกองคกร ตลอดจนรวมมือกับลูกคาว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
และผลิตภัณฑ เพ�่อตอบโจทยความตองการลูกคาอยางตรงประเด็น
GGC sees that operating a business sustainably and creating and developing innovation is an important supporting factor
for creating added value to the product, as well as differentiating from competitors. GGC has a guideline for product
development and innovation through cooperation within the GC Group and PTT Group, as well as building cooperation with
a network of partners outside the organization and cooperating with customers to research and develop innovations
and products to directly meet the needs of customers.

กลยุทธการดําเนินโครงการเพ�่อการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑเพ�่อสิ�งแวดลอม
Green Growth Strategy

บร�ษัทฯ มีโครงการลงทุนในผลิตภัณฑตอยอดสําหรับธุรกิจที่ใชปาลมนํ้ามันเปนวัตถุดิบสูปลายนํ้าที่มีมูลคาเพ��ม
(High Value Downstream Products) สูงข�้น และมีโครงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ
ซึ่งเปนการตอยอดจากการพัฒนาโครงการ Biocomplex ที่ใชออยเปนวัตถุดิบ ซึ่งปจจ�บันอยูในระหวางการพ�จารณาโครงการระยะที่ 2
ที่จะรองรับโครงการพลาสติกชีวภาพ PLA และเคมีชีวภาพ BioSuccinic Acid ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับพลาสติกชีวภาพ PBS
รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบร�ษัทฯ มุงเนนการศึกษาความเปนไปได และการเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทในกลุม GC
รวมถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบร�ษัทฯ
GGC has a project to invest in products to expand businesses using palm oil, a high value downstream product, as a raw material.
GGC also invests in biochemical products and bioplastics. This is an extension of the development of the Biocomplex project
using sugar cane as a raw material. Currently, the second phase of the project is being considered to support the PLA
bioplastic project, which expands the uses of BioSuccinic Acid, a biochemical that is the raw material for PBS bioplastics.
The project will be undertaken with business partners, linking business operations of GC Group companies,
including looking for investment opportunities in businesses with potential and operating the business in line with GGC's business
growth plan as well.

102

การบริหารจัดการนวัตกรรม
Innovation Management
ในการตอบสนองทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ย่ั ง ยื น

In response to the sustainable product directions and

ผลิตภัณฑ์ผา่ นการบริหารจัดการนวัตกรรมซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น

and development to add product value through innovation

ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ย่ อ มต้ อ งมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม มู ล ค่ า
3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และการ
พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต (Process Innovation)

strategies mentioned above, GGC must conduct research

management, which can be divided into three areas: open
innovation, product innovation and process innovation.

นวัตกรรมแบบเปิด
Open Innovation
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมโดยเฉพาะ

GGC focuses on innovation management, especially open

หน่วยงานภายนอกผ่านการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ร่วมลงทุน หรือ

with external agencies through information exchange,

การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเป็นการคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการ
ศึกษา หรือสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ตลอดจนเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ

innovation development. This is an innovation in collaboration
investment or cooperation with external organizations such
as government, private sector, educational organizations,
or research institutes to develop new technologies and

products, as well as enhance the competitiveness of GGC
both domestically and internationally.

โครงการ Bio-succinic Acid
Bio-succinic Acid Project

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท DSM Bio-based Products & Services

GGC collaborated with DSM Bio-based Products & Services

เป็ น ไปได้ ท างเทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ (Techno-Economic

to conduct a Techno-Economic Feasibility Study to produce

B.V.หรื อ DSM ด้ ว ยเงิ น ลงทุ น กว่ า 10 ล้ า นบาท ศึ ก ษาความ

Feasibility Study) ในการผลิ ต กรดซั ค ซิ นิ ค (Succinic Acid)
จากวั ตถุดิ บอ้ อ ยทดแทนวั ตถุดิ บ ข้าวโพดในระดั บอุ ตสาหกรรม
โดยบริ ษั ท ฯ วางแผนที่ จ ะใช้ วั ต ถุ ดิ บ อ้ อ ยจากนครสวรรค์ ไ บโอ

คอมเพล็กซ์ ซึ่งหากผลการวิ จัยเป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลให้
บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต กรดซั ค ซิ นิ ค จากพื ช เป็ น เจ้ า แรกใน
ประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกในโลกที่ใช้วัตถุดิบจากอ้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็น

เงิ น ประมาณ 1,600 ล้ า นบาทต่ อ ปี ภายในปี 2025 อี ก ทั้ ง ยั ง
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยในประเทศ

ท� ำให้ เกษตรกรมี รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ึ น รวมถึ งช่วยลด
การน�ำเข้ากรดซัคซินิคจากต่างประเทศ

B.V. or DSM, with an investment of more than 10 million THB
succinic acid from sugar cane raw materials instead of corn

raw materials at the industrial level. GGC plans to use
sugarcane raw materials from the NakhonSawan BioComplex.

If the research results meet the target, GGC will become
the first plant-based succinic acid producer in Thailand and
the first producer in the world to use raw materials from
sugar cane. GGC expects this project to generate income of

approximately 1,600 million THB per year by 2025. The
project will also help support products from domestic

sugarcane farmers, give farmers better income and quality
of life, as well as reduce the amount of imported succinic
acid for the country.
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โครงการศึกษา B100 ร่วมกับ Kubota
Study Project B100 in Collaboration with Kubota

บริ ษั ท ฯ ร่ว มศึ ก ษาทดลองและทดสอบการใช้ น้�ำ มั น ไบโอดี เ ซล

GGC participated in the study, experiment, and use of

ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและแทรกเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด

or Kubota, the largest agricultural machinery and tractor

หรือ B100 กับบริษท
ั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด หรือ คูโบต้า
ในประเทศไทย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่อง

จักรกลการเกษตรเมื่อใช้ B100 และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ในการใช้ B100 แทน B7และ B20 ในเครื่องจักรกลการเกษตร
และรถยนต์ ท่ี ใช้ในภาคการเกษตร โดยในปีน้ีทางโครงการฯ ได้

ทดลองการใช้ B100 ในเครื่องสูบน้�ำ และรถไถ ซึ่งผลการทดลอง
เบื้องต้น พบว่าเครื่องสูบน้�ำ และรถไถที่ใช้ B100 มีการเผาไหม้ได้

ดี ก ว่ า และสามารถลดการเกิ ด ฝุ่ น ได้ ร้ อ ยละ 50 เมื่ อ เที ย บกั บ

การใช้น้�ำมันดีเซล ทั้งนี้จะมีการทดสอบต่อให้ครบ 1,000 ชั่วโมง
เพื่อเก็บข้อมูลภายในปี 2563 และประเมินต่อเป็น 2,000 ชั่วโมง
ในปี 2564

biodiesel or B100 with Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
manufacturer in Thailand, to test the performance of

agricultural machinery when using the B100 and to build

confidence for customers to use B100 instead of B7 and B20
in agricultural machinery and vehicles used in agriculture.

B100 in a water pump and tractor. The preliminary results
of the study found that the pump and the tractor with the

B100 has better combustion and is able to reduce dust
generation by 50% when compared with diesel fuel. There
was 1,000 hours of testing to collect data in 2020. There
will be 2,000 hours of testing taking place in 2021.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
Expected Benefits
บริษัทฯ
GGC

คูโบต้า
Kubota

• สามารถเพิ่มตลาดใหม่ในการขายผลิตภัณฑ์ • มีการวิจัยเครื่องจักรที่รองรับเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (Biofuels) เพื่อเตรียมความพร้อม
ที่นอกเหนือจาก B2B (Business to
ในการน�ำเสนอสูท
่ ้องตลาดต่อไป
Business) เป็น B2C (Business to
Customer)
Research of machines that support
biofuels to prepare for further
GGC will be able to add new B2C
introduction to the market.
(Business to Customer) markets to the
existing B2B (Business to Business)
• คูโบต้ามีผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการท�ำ
markets.
การเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
• สร้างการรับรู้ของสินค้า (Product
Kubota has a full range of products to
Awareness) ผ่านเครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย
support agriculture.
ของคูโบต้า
GGC will build product awareness
through Kubota’s distribution network.
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สังคมและสิ่งแวดล้อม
Society and the Environment
• เกษตรกรสามารถเข้าถึง B100 ได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของคูโบต้า
Farmers can access B100 more easily
through Kubota’s distribution channels
• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการที่เกษตรกรหันมาใช้ B100 ทดแทน
น้�ำมันดีเซล
The project can help reduce
greenhouse gas emissions as farmers
turn to B100 as a replacement for
diesel fuel.

โครงการ Yeast Extract and Beta Glucan
Yeast Extract and Beta Glucan Project

Ethanol Plant 2Nakhon Sawan
Biocompex
Yeast Cell

Cell Brekage

Yeast Extract

Yeast Extract

Ethanol
Yeast Sludge
Cell Wall
Beta Glucan
บริ ษั ท ฯ ศึ ก ษาแนวทางการต่ อ ยอดกากยี ส ต์ ซ่ึ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์

GGC studied the method for using yeast residue, a by-product

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และจ�ำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม เพื่อลดการ

sell at the industrial level in order to reduce waste and

พลอยได้ จ ากกระบวนการผลิ ต เอทานอล ให้ ส ามารถผลิ ต

เกิ ด ของเสีย และเพิ่มมู ลค่ าของผลิ ตภั ณฑ์ ให้ สูง ขึ้ น โดยบริ ษั ทฯ

สนับสนุนเงินงบประมาณกว่า 1.5 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งจาก

การศึกษาวิจัยบริษัทฯ พบว่า สารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract)
สามารถน�ำไปต่ อยอดใช้เป็นวั ตถุดิบในอุ ตสาหกรรมอาหารสัตว์

เนื่ องจากมี ส ารอาหารที่ ห ลากหลายและมี ป ระโยชน์ สู ง อาทิ
โปรตีนที่มีกรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด

of ethanol production process to produce new products and
increase the value of the product. GGC allocated a budget
of more than 1.5 million THB in 2020. According to the
research, GGC found that yeast extract can be used as

a raw material in the animal feed industry due to its wide

variety of nutrients such as protein, amino acids, vitamins
and minerals.

นอกจากนี้ ยังพบว่ า สารที่ ได้ จากการสกัดกากยีสต์ อีกชนิด คื อ

Another compound from yeast residue, Beta Glucan, was

ในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องส�ำอาง เนื่องจากเป็นสารที่อุดม

and cosmetics because it is a substance rich in sugar

เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) เหมาะกับการน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบ

ไปด้ ว ยโมเลกุ ล ของน้� ำ ตาลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น เส้ น ใยอาหาร

สามารถกระตุ้ น ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกาย ลดระดั บ ไขมั น
คลอเลสเตอรอล และต้านอนุมูลอิสระ

found to be suitable for use in the production of supplements
molecules that qualify as dietary fibers. It can stimulate the

immune system, reduce cholesterol levels, and serves as
an antioxidant.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และคาดว่า

GGC has continuously studied and researched since 2019.

สามารถน�ำกากยีสต์จากโรงงานผลิตเอทานอลไปใช้ได้ 1,600 ตัน

the industrial level in 2023. It is expected that the project

จะพร้อมผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมในปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะ

ต่ อ ปี ซึ่ ง จะสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการน� ำ ไปผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์คิดเป็นจ�ำนวน 130 ล้านบาท

The production of these products is expected to be ready at

will use 1,600 tons of yeast residue from ethanol production
plants per year. The added value from the project is projected
to be 130 million THB.
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Product Innovation
บริษัทฯ ให้ความส�ำคั ญในด้ านการคิ ดค้ นนวั ตกรรมในการสร้าง

GGC focuses on innovation and creating new products.

อุตสาหกรรมอื่น อาทิ ตลาดผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้

industries, such as Home and Personal Care (HPC) products,

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ในการขยายตลาดไปสู่

ส่วนตัว (Home and Personal Care : HPC) อีกทั้งยังเป็นการ

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มม
ี ล
ู ค่าเพิม
่ ขึ้น ตลอดจนเป็นการ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผูบ
้ ริโภค โดยในปีน้ี บริษัทฯ

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีโดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดมือ

The main objective is to expand the market to other
to create additional value, as well as respond to the needs
of the market and consumers. In this year, GGC has produced

outstanding new products such as alcohol gel for hand
sanitizing.

ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ
Alcohol Gel Product for Hand Sanitizing

บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาสู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ จลแอลกอฮอล์ ส� ำหรั บ ท� ำ ความ

GGC has developed a product formula for a Hand Sanitizing

ของบริษท
ั ฯ โดยเน้นการใช้สว่ นผสมจากธรรมชาติทใ่ี ห้ความชุม
่ ชื้น

GGC already produces. By focusing on the use of natural

สะอาดมือ โดยเป็นการต่อยอดจาก “กลีเซอรีน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ี
ให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดในวิกฤติโควิด-19 และ

มี เ ป้ า หมายที่ จ ะขยายตลาดพร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางเข้ า สู่ ต ลาด
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว โดยบริษัทฯ
ได้เริ่มจ�ำหน่ายออกสูต
่ ลาดแล้ว ตั้งแต่ชว
่ งปลายปี 2563
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Alcohol Gel. It is an extension of “Glycerin”, a product that
ingredients that provide moisture, GGC aims to manufacture
and distribute this product to meet the market needs in

the COVID-19 crisis and aims to expand into the home and

personal care products market. GGC has already started
selling this product since late 2020.

Process Innovation
บริษัทฯ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน

GGC applies innovation in the production process to reduce

และการปล่ อ ยมลพิ ษ โดยในปี น้ี โครงการหลั ก ด้ า นนวั ต กรรม

innovations in the production processes are the Glycerin

และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร

ในกระบวนการผลิต อาทิ โครงการ Glycerin Residue และโครงการ
Fatty Alcohol for Car Care

costs and improve production efficiency. This year, key
Residue Project and the Fatty Alcohol for Car Care Project.

โครงการลดการสูญเสียกลีเซอรีน
Project to Reduce Glycerin Loss
To Condenser

To Condenser

Stripping
Column
Glycerin/Water
(Vapor)

Crude Glycerin

Stripping
Column

Glycerin Glycerin/Water
(Liquid)
(Vapor)

Glycerin/Water
DryerColumn I

Glycerin
(Liquid)

Glycerin/Water
DryerColumn II

Technical Glycerin

บริษัทฯ ต้ องการลดการสูญเสียของกลีเซอรีน (Glycerin Lost)

GGC wants to reduce Glycerin loss in the Drying Process in

สูญญากาศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนเครื่องมือในสายการผลิต

such as the installation of a partial condenser and a heat

ในขั้นตอนการระเหยน้�ำในกลีเซอรีน (Drying Process) ในสภาวะ
อาทิ การติดตั้งเครื่องควบแน่นบางส่วน (Partial Condenser) และ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ในขั้นตอนการ

ระเหยน้�ำในกลีเซอรีน เพื่อลดปริมาณกลีเซอรีนที่ระเหยรวมกับน้�ำ

ออกจากระบบซึ่งท� ำให้เกิดการสูญเสียกลีเซอรีน ทั้ งนี้ จากการ
ปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถลดการสู ญ เสี ย

กลีเซอรีน และสามารถน�ำไปผลิตเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined
Glycerin) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายในการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและยา คิดเป็นรายได้กว่า 12.89 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น

ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เป็นร้อยละ 58.42 และมีระยะเวลา

the vacuum state. Therefore, in-line tools were modified,
exchanger in the process of evaporating water in glycerin
to reduce the amount of glycerin that evaporates with water,

which causes the loss of glycerin. GGC was able to reduce
the loss of glycerin and produce refined glycerin, a final

product used in the food and pharmaceutical industries.
It accounts for more than 12.89 million THB per year, or

58.42 percent of the return on investment (IRR) and has
a payback period of only 1.69 years.

คืนทุน (Payback Period) เพียง 1.69 ปี

ลดการสูญเสีย
Glycerin
1,500 ตันตอป

ผลิตเปน
Refined Glycerin
ได 1,160 ตันตอป

เพ��มรายได
กวา 12.89
ลานบาทตอป

107

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการ Fatty Alcohol Residue for Car Care
Fatty Alcohol Residue for Car Care Project
Fatty Alcohol Residue
Car Wax

บริษั ท ฯ น� ำผลิ ตภั ณฑ์ พลอยได้ จากการผลิ ตแฟตตี้ แอลกอฮอล์

GGC uses 1,900 tons of Fatty Alcohol Residue per year

มูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์

varnish, wood furniture coating products, and surface

to add value and create new products, such as automotive

(Fatty Alcohol Residue) ซึ่งมีปริมาณถึง 1,900 ตันต่อปี มาเพิ่ม

cleaning products. In 2020, GGC studied, tested and built

ผลิตภัณฑ์เคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด

a product prototype, especially car varnish products,

พื้นผิว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ศก
ึ ษาทดสอบและสร้างผลิตภัณฑ์

which have received good feedback from customers.

ต้นแบบ (Product Prototype) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

GGC is in the process of negotiating with customers regarding

รถยนต์ ซึ่งได้ รับผลตอบรับจากลูกค้ าเป็นอย่างดี ทั้ งนี้ บริษัทฯ

product distribution. Currently, GGC is studying the

อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า ในรู ป แบบการจั ด จ� ำ หน่ า ย

commercial feasibility and the marketing research of the

ผลิ ตภั ณฑ์ ดังกล่ าว และจะได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ เชิงพาณิชย์

product.

รวมทั้งการท�ำตลาดเพิ่มเติมต่อไป

ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
Management Performance
2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563 เปาหมายป 2563
2020
2020

7.2

5.1

20.35

16.6

40.3

มูลคาการลงทุนดานว�จัยและนวัตกรรม (R&D Spending) (Million THB)

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563 เปาหมายป 2563
2020
2020

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0.035

0.031

0.155

0.091

1.7

2

2.03

0.221

สัดสวนการลงทุนดานนวัตกรรมเทียบกับรายไดจากการขายผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ
R&D Spending as percentage of sales (Percent)

108

2563 เปาหมายป 2563
2020
2020

2

จํานวนพนักงานดานว�จัยและพัฒนา
Number of R&D employees (FTE) (Person)

2

Product Responsibility
นอกเหนือจากการด� ำเนินงานด้ านการบริหารจั ดการนวั ตกรรม

In addition to the aforementioned innovation management

ผลิตภัณฑ์ท่ียง่ั ยืน โดยการสื่อสารข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

sustainable products by communicating information

ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังแสดงความรับผิดชอบในการสร้าง
จากการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

operations, GGC also shows responsibility in creating
regarding greenhouse gas emissions from the production of
GGC’s products.

ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน
Certified products: Carbon Footprint Products and Carbon Footprint Reduction Products
บริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Carbon

GGC’s products have been certified Carbon Footprint

ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จาก

the Greenhouse Gas Management Organization (Public

Footprint Product: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยในปี
2563 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบ
ั การรับรอง CFP จ�ำนวนทั้งสิน
้ 4 ผลิตภัณฑ์
และ CFR จ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ผลิตภัณฑ์

Product (CFP) and Carbon Footprint Reduction (CFR) from

Organization). By 2020, GGC has a total of four CFP certified
products and two CFR certified products.

ปร�มาณ CFP ของเมทิลเอสเทอร
เทากับ 2.27 kgCO2e ในป 2563

ปร�มาณ CFP กลีเซอร�นบร�สุทธิ์
เทากับ 2.54 kgCO2e ในป 2563

The CFP content of methyl ester is 2.27 kgCO2e in 2020.

The amount of pure CFP glycerin is 2.54 kgCO2e in 2020.

ผลิตภัณฑที่ ไดรับฉลากลดคารบอนฟ�ตพร��นทหร�อฉลากลดโลกรอน
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ Refined Glycerin และ Fatty Alcohol Pre-Cut
Two products that received a Carbon Footprint Reduction Label or a Global Warming Reduction Label
are Refined Glycerin and Fatty Alcohol Pre-Cut.
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ความมั่งคั่งของชุมชนและสังคม
People Prosperity

การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ
Human Capital Development and Retention
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานคือทรัพยากรส�ำคัญที่ชว
่ ยขับเคลื่อนธุรกิจ

GGC considers employees a key resource that drives the

พนักงาน พร้อมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของ

GGC takes care of its employees, along with a focus on

ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใส่ใจดูแล

พนั ก งาน และส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ อย่ า งเท่ า เที ย ม
ตลอดจนดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เพื่อให้พนักงานเติบโตร่วมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
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company to achieve its set business targets. Therefore,
developing the knowledge and skills of employees and

promoting equal career advancement. GGC also cares for

the safety and wellbeing of its employees both physically
and mentally, as well as the working environment in order

for employees to grow together with the company sustainably

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Main Stakeholders

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2563
Actions to Respond to Stakeholders’
Requirement
• ก�ำหนดกลุ่มทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเติบโต
ในสายอาชีพตามแต่ละหน่วยงาน
(Success Profile)

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Community Society
and Environment)

Define the skill groups necessary
for career growth according to each
department (Success Profile)

• พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
Improve the quality of life of
employees

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
Performance Targets

• ระดับความผูกพันของพนักงาน
อยูท
่ ่ีร้อยละ 55
Employee engagement level at
55 percent.
• เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
อยูท
่ ่ี 4 ล้านบาท ในปี 2563
Investment in employee training
amount to 4 million THB in 2020.
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
8,223 ชั่วโมง ในปี 2563

8,223 employee training hours in 2020

• พนักงานที่ได้รับการอบรม 252 คน
ในปี 2563
252 trained employees in 2020
• จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP)

Develop the Individual Development
Plan: IDP

• ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของพนักงาน
Promote knowledge and develop
potential related to the work of
employees

• สรรหาพนักงานและผู้บริหารเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในบริษัทฯ และตอบสนอง
กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
Recruiting employees and executives
for important positions within the
Company to respond to the company’s
growth strategy

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ

GGC has established strategies for developing the capabilities

ทักษะและความสามารถของพนักงาน รวมถึงการก�ำหนดอัตรา

development of skills and competencies of employees,

พนักงาน ซึง่ ครอบคลุมการสรรหาบุคลากรทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพ การพัฒนา
ก�ำลังพนักงานทีเ่ หมาะสม เพื่อดึงดูดบุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถและ

เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มส
ี ว่ นร่วม
ในการขั บ เคลื่ อ นบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ร ากฐานมั่ น คงและ
เติบโตอย่างยั่งยืน

of employees, which covers recruiting potential employee,
including determining the appropriate staffing rate to attract

qualified and suitable employee, along with developing the

potential of employees at all levels to take part in driving

the company forward into an organization with a solid
foundation and sustainable growth.
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กลยุทธ์ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
Capability Buildup Strategy
บริษท
ั ฯ มีชอ
่ งทางในการสรรหาบุคลากรทีห
่ ลากหลาย เช่น เว็บไซต์

GGC has the variety of recruiting channels, such as the

และโครงการ Employee Referral เป็นต้น เพื่อดึงดูดบุคลากร

recruitment agencies, and employee referral projects, etc.

ของบริษัทฯ เว็บไซต์สมัครงาน สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทจัดหางาน
ทีม
่ ค
ี วามสามารถและมีพฤติกรรมทีส
่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ

company’s website, job application website, social media,
to attract talented employee who fit with the organizational
culture to join the company.

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดั บ

In addition, GGC focuses on developing employees at all

การเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากผลของการ

with their job positions to effectively support business

ให้มีทักษะและความรู้ท่ีสอดคล้องกับต�ำแหน่งงาน เพื่อสนับสนุน
ส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Enployee Engagement Survey)

ในปีท่ีผา่ นมา ชีใ้ ห้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องพัฒนาทักษะในการเป็นผูน
้ ำ�

ให้ กั บ พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งาน และสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ที่เข้มแข็งให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในปีน้ี บริษัทฯ จึงพัฒนา
โครงการ 360 GGC Leadership Assessment และโครงการ 2020
GGC Onboarding Camp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ
พนั ก งาน พร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ บริ ษั ท ฯ
ให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
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levels to have skills and knowledge that are consistent

growth. The results of the Employee Engagement Survey in

the past year pointed out that GGC must develop leadership
skills for supervisor level employees. Therefore, this year,

the company has developed the 360 GGC Leadership
Assessment and 2020 GGC Onboarding Camp to increase
employee productivity and employee engagement with the

company in order for the company and its employee to grow
together sustainably.

โครงการ 360 GGC Leadership Assessment
360 GGC Leadership Assessment Project

Rater
(at least 3 persons)
Peer (Cross function)

Rater
Manager
Target Self

Rater
(at least 3 persons)
Peer (Within function)

Rater (at least 3 persons)
Subordinate
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา

The objective of this project is to assess a 360-degree

ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น จากพนั ก งานทุ ก ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ

This is an assessment of employees at all levels working with

ส� ำ หรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ ผู้ จั ด การฝ่ า ย

ผู้ถูกประเมิน เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานภายในและภายนอก
หน่วยงาน ผู้ใต้ บังคั บบัญชา รวมถึ งการประเมินตนเอง เพื่อให้
ผู้ถูกประเมินได้ เห็นมุมมองที่ หลากหลายเกี่ยวกับตนเองทั้ งข้อดี

และข้อเสีย รวมถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยในปีน้ี มีผเู้ ข้ารับ
การประเมินทั้งสิ้น 12 คน

potential for Deputy Managing Directors and Vice Presidents.
the assessee, such as supervisors, colleagues, both internal

and external, as well as subordinates. This also includes
self-assessment so that the assessor can see various points

of view about themselves, both pros and cons, and realize

self-development opportunities. The program has a total of
12 employees being assessed this year.

DOMAIN

COMPETENCY

Personal Effectiveness

Costomer Focus
Driving Execution
Entrepreneurship
Operational Decision Making
Coaching and Developing Others
Inspiring Excellence
Leading Change
Compelling Communication
Emotional Intelligence Essentials
Authenticity

ทั้งนี้ หลังจากได้รับผลการประเมิน พนักงานจะต้องก�ำหนดแผน

However, after receiving the evaluation results, employees

โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมสร้าง

their supervisors to develop knowledge and abilities.

Business / Management Skills

Leadership Impact
Interpersonal Effectiveness

ในการพั ฒ นาตนเองร่ ว มกั บ หั ว หน้ า งาน โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ
ความเป็นผูน
้ ำ� หลากหลายโครงการ เช่น หลักสูตรพัฒนาภาวะผูน
้ �ำ

ตามสถานการณ์ (Situation Leadership) เป็นต้ น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังวางแผนการด�ำเนินโครงการการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ

อาทิ โครงการ GGC 360 Leadership Assessment อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

are required to formulate self-development plans with
In addition, GGC also plans to implement leadership

development projects such as the GGC 360 Leadership
Assessment program continuously in 2021 to continuously

and sustainably support the development of employees’
potentials.
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โครงการ 2020 GGC Onboarding Camp
2020 GGC Onboarding Camp Project

โครงการนี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานที่ เ ข้ า ใหม่ เ ข้ า ใจวั ฒ นธรรม

This project was designed to help new employees understand

ของบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเริ่มงาน

learn more about the company’s products to prepare for

องค์กร แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ และรู้จักผลิตภัณฑ์
กับบริษัทฯ โดยในปี 2563 มีพนักงานเข้าใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 19 คน

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ
Attendee
พนักงานใหม่ เพศหญิง (ร้อยละ)

the corporate culture, share opinions and experiences, and

the beginning of their career at GGC. In 2020, 19 new
employees took part in the project.

ผลการด�ำเนินงาน
Performance 2020
26.32

New Female Employees (Percentage)
พนักงานใหม่ เพศชาย (ร้อยละ)
New Male Employees (Percentage)
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73.69

นอกเหนือจากโครงการ 360 GGC Leadership Assessment

In addition to the 360 GGC Leadership Assessment program

พนักงานผ่านการเรียนรู้ในรู ปแบบ On the Job Training ซึ่ง

develops employees through on the job training, where

และโครงการ 2020 GGC Onboarding Camp บริษัทฯ ยังพัฒนา

หัวหน้างานถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยผลักดัน
ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง โดยการ

มอบหมายงานใหม่ ๆ ให้พนักงานรับผิดชอบ พร้อมให้ค�ำปรึกษา

แนะน�ำแก่พนักงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
ความส�ำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน

and the 2020 GGC Onboarding Camp program, GGC also

supervisors play an important role in helping drive employees

to learn. Employees learn from hands on experience when
supervisors delegate new tasks to them. Supervisors also

give advice to employees during their operations, which helps
to foster success and advancement in the work of employees.

บทสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการ on the Job Training
Interview Transcript from on the Job Training Project Participant
“ในปีน้ี การพัฒนาพนักงานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ On the Job Training โดยได้รบ
ั โอกาสในการท�ำงานที่สำ� คัญ

และท้าทาย เช่น การได้รบ
ั มอบหมายให้ไปช่วยปฏิบต
ั ิงานโครงการก่อสร้าง RGL II การรับการเข้าตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน OEMS - ในส่วนของ Element CPM (Capital Project Management) โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในบริษัทฯ และหน่วยงานบริหารโครงการของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมจาก โครงการ

PMCoP (Project Management Community of Practice) Knowledge Sharing / Procedure & WI
จากหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท�ำให้ผมได้พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่น�ำมาประยุกต์ใช้
ในการท�ำงาน และช่วยสนับสนุนในการขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งและเติบโตภายในบริษัท GGC”

นาย ไพฑูรย์ พัดศรี
Mr. Paitoon Phatsri
หน่วยงานวิศวกรรม
และการก่อสร้าง
Engineering and
Construction Division

“This year, the majority of employee development is On the Job Training, with important and

challenging career opportunities such as assignments to assist in the implementation of the
RGL II construction project, OEMS audits for Element CPM (Capital Project Management) by the

Company’s internal audit department and project management units of the group companies. There

is also learning additional information from the PMCoP (Project Management Community of Practice)
Knowledge Sharing / Procedure & WI project from departments within the GGC Group. This allows

me to develop knowledge and skills that can be applied to my work and helps support my position
and growth within GGC.”

ในปี ท่ี ผ่านมา ต้ อ งขอบคุณหั วหน้ างานที่ มีส่วนส�ำคั ญในการช่วยพั ฒนาศั กยภาพในการท� ำ งาน สอนงาน
ด้วยประสบการณ์ (On the Job Training) และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง ช่วยให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

“In the past year, I would like to thank the supervisors who have contributed to the development
of my work potential through On the Job Training and set a good example for employees. This helps
me overcome obstacles and solve problems in a timely manner.”

น.ส. พิมสาย อิศรภักดี
Ms. Pimsai Isaraphakdee
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
และก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Secretary and
Governance Division
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ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
Employee Development Performance

ป 2563 เง�นลงทุน
ในการฝกอบรม
พนักงานเฉลี่ย
15,873 บาท/คน/ป
Investment in Training
of Average Employees
15,873
THB / Person / Year

ป 2563 จํานวนชั่วโมง
การฝกอบรมพนักงาน
เฉลี่ย 44 ชั่วโมง/คน/ป
Average Employee
Training Hours
44 Hour / Person / Year

เปาหมายป 2563
60 ชั่วโมง/คน/ป
Goals 2020
60 Hour / Person / Year

เปาหมายป 2564
42 ชั่วโมง/คน/ป
Goals 2021
42 Hour / Person / Year

เปาหมายป 2563
19,841 บาท
Goals 2020
19,841 THB
เปาหมายป 2564
20,906 บาท/คน/ป
Goals 2021
20,906 THB / Person / Year

ป 2563 เง�นลงทุน
ในการฝกอบรมพนักงาน
4 ลานบาท
Investment
in Employee Training
4 Million THB

เปาหมายป 2564
6 ลานบาท
Goals 2021
6 Million THB

จํานวนพนักงาน
ที่ ไดรับการอบรม
252 คน
Investment
Number of Employees
Trained
252 People

เปาหมายป 2563
250 คน
Goals 2020
250 People
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เปาหมายป 2563
6 ลานบาท
Goals 2020
6 Million THB

เปาหมายป 2564
287 คน
Goals 2021
287 People

มาตรการรองรับเพื่อตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตโควิด-19
Measures to Respond to the COVID-19 Crisis

01

มาตรการทํางานที่บาน

02

มาตรการสื่อสารระหวางหัวหนางานและผู ใตบังคับบัญชา

03

Measures to work from home

Measures for Communication between supervisors and subordinates
มาตรการใหความรูพนักงานในการจัดการความเสี่ยงดานเคร�่องมือ
อ�ปกรณและระบบตางๆ
Measures to educate employees on risk management in tools,
equipment and systems

04

มาตรการ Lock up ในการกําหนดพ�้นที่การทํางานและการพักอาศัย

05

มาตรการเร�ยนรูผาน Digital Learning สําหรับการเร�ยนรูงานที่บาน

06
07
08
09

Lock up measures for determining the area of work and stay

Measures for Digital Learning from home
มาตรการดูแลคุณภาพชีว�ตของพนักงานเพ�่อความสมดุล
ระหวางความสามารถและความสุขในการทํางาน
Measures for work-life balance
มาตรการรักษาระยะหางทางสังคม Social Distancing
Measures for Social Distancing
มาตรการปรับปรุงพ�้นที่ทํางานในสวนของสํานักงาน
และโรงงานเพ�่อปองกันการติดเชื้อ
Measures to improve work areas in the office
and plant areas to prevent infection
มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน เชน หนากากผา
รวมถึงหนากากชนิด N95 และเจลลางมือแอลกอฮอล หนากากอนามัย
Measures to take care of employee hygiene,
including face mask, N95 face mask and alcohol hand sanitizer
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นอกจากการด� ำ เนิ น งานในการสรรหาและการพั ฒ นาศั ก ยภาพ

Apart from recruiting and developing employee potential,

ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�ำมาตรการรองรับเพื่อ

in particular, measures to respond to the COVID-19 crisis,

ของพนั ก งาน บริ ษั ท ฯ ยั ง ด� ำ เนิ น งานเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่น โครงการการดูแลและ
รับผิ ดชอบต่ อพนั กงาน และโครงการ Employee Assistance
Program (EAP) เป็นต้น

GGC also works to improve the quality of life of employees,
such as the Employee Care and Responsibility Program
and the Employee Assistance Program (EAP), etc.

ใส่หน้ากากระหว่างปฏิบัติงาน และการรักษาระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน
Wear masks during operation/social distanced work area

รถตู้รับ-ส่งพนักงาน Lockup Team

Van pick-up for the Lockup Team staff

งานติดตั้งหลังคากันสาดให้กับอาคาร Truckload เนื่องจากฝนตก ผู้ย่ น
ื เอกสารในจุดดังกล่าวจะถูกฝนสาด และท�ำให้เอกสารการชั่งเสียหายได้
Install a canopy to the truckload building to protect employees and documents from rain.
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โครงการ Employee Assistance Program (EAP)
Employee Assistance Program (EAP)

โครงการนี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ท� ำ งานอย่ า งมี

This program is designed to enable employees of all levels

และความเครียดจากเรื่องส่วนตัว โดยบริษัทฯ ได้เชิญนักจิตวิทยา

personal matters. GGC has invited psychologists to be guest

ความสุขและปราศจากความเครียด ทั้งความเครียดจากการท�ำงาน

มาเป็นวิทยากรในการให้ความรูใ้ นการพัฒนาความสัมพันธ์ในการ
ท� ำ งานกั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา การจั ด การความเครี ย ด เช่ น
การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป็ น ต้ น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนสามารถ
รับค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย
่ วชาญในสาขาต่างๆ โดยปี 2563 มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 72 คน

to work happily and free from both the stress of work and
speakers on the topic of the development of working

relationships with subordinates, stress management,
such as attitudes and behaviorial change, etc. In addition,
the company also offers opportunities for all employees

to receive advice from experts in various fields. There was a

total of 72 employees participating in the program in 2020.

ผลการด�ำเนินงานความพึงพอใจของพนักงานและเป้าหมายในปี 2563
Performance, employee satisfaction and goals in 2020
ผลจากการด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต

Results from the implementation of the development

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2563

employee satisfaction increased from 47% in 2019 to 55%

ของพนักงานต่ างๆ ข้างต้ น พบว่ า ความพึงพอใจของพนักงาน

ซึ่งถือได้ว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้

project and the quality of life of employees found that
in 2020, which exceeded the set target.

ระดับความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)
Employee Engagement (Percent)

ป / year
2560
2017

88.71

2561
2018
2562
2019
2563
2020

75.00
47.00
55.00
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การดูแลสังคมและชุมชน
Social and Community Involvement

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงผลกระทบ

GGC realizes that our business operations must consider

ลดผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม

approach to avoid or reduce impacts that may occur on the

อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบริษัทฯ ในด้านความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากผู้มีสว
่ นได้เสียทุกกลุ่ม โดยตลอดระยะเวลา

ที่ ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อ

มุง่ สูก
่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีแ
่ ท้จริง ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษท
ั ฯ มีความ

ท้าทายในการขยายผลโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมที่ ด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อง และการริ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการ
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมใหม่ๆ โดยการต่ อยอดผลิ ตภั ณฑ์

ของบริษัทฯ มาใช้ในการช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งการรักษาความ

สัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องกับชุมชนโดยรอบ

the all-round impacts, so we has well-prepared management
community, society and environment. These impacts may

affect the stakeholders’ levels of confidence and trust in the
company. Throughout the years, GGC has been conducting
business while promoting participation with communities

and society in order to develop the economy, quality of life,

education and environment of the community we operate in,
keeping in line with the Company’s social responsibility

management strategy. In pursuit of true sustainable
development, in 2020, GGC had the challenge of expanding

the results of projects and activities on ongoing social

responsibility initiatives and initiating new social responsibility
projects by utilizing the company’s products to help society,

along with maintain good relations with the community,
as well as continuously build confidence within the
surrounding communities.
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Main Stakeholders

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2563
Actions to Respond
to Stakeholders’ Requirement
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้าน
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับ
การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and
Environment

Improving the quality of life of the people in
the community, in terms of hygiene and good
environment, along with creating
opportunities for business expansion.
สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นจากสังคม
และชุมชน การด�ำเนินงานขององค์กรในการ
สร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน
Building relationships with communities and
create confidence within society and
communities that GGC’s operations promote
mutually beneficial sustainable values.

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
Performance Targets

• ด�ำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ในพื้นที่ 25 ชุมชน ด�ำเนินโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ
น�ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม

Operating CSR projects in 25 communities,
implement CSR projects by using GGC’s
products to help society.

• ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ จากชุมชน

There were no complaints about the
Company’s operations from the community.

• ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน
อยูท
่ ่ีร้อยละ 84.60

The community satisfaction assessment
results were at 84.60 percent.

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Strategy
บริ ษั ท ฯ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ

GGC has a corporate social responsibility management

การรั บ รู้ ด้ า นการด� ำ เนิ น งานให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ขยายความ

on expanding operational awareness to stakeholders and

ต่อสังคม ได้แก่ “3 Big Moves Strategy” ซึ่งมุ่งเน้นการขยาย
สามารถในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้าง

ความเชื่ อมั่ น ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม

ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม โดยมี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด� ำเนินงานด้ านการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ท� ำหน้าที่ ก�ำกั บนโยบาย

กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมถึง
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ให้ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางมาตรฐานด้ า นความยั่ ง ยื น ระดั บ สากล ระดั บ ประเทศ
รวมถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ

strategy, namely the “3 Big Moves Strategy”, which focuses
expanding the ability to operate with social responsibility,
as well as building confidence in the implementation of

social responsibility to all groups of stakeholders. GGC has

appointed a committee to supervise the implementation of
sustainable development, responsible for directing policies,

strategies and action plans for sustainability covering the

implementation of corporate social responsibility in line with
the international sustainability standard guidelines, both

local and international, as well as the Company’s development
plans.
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กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Strategy (CSR Stragety)

กลยุทธ “3 Big Moves”
“3 Big Moves” Strategy

การยอมรับ / Recognition

การเติบโต / Growth

ความเชื่อใจ / Trust

ขยายการรับรู ในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบร�ษัทฯ
ตอผูมีสวนไดเสียในวงกวาง

ขยายความสามารถในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบร�ษัทฯ
เพ�่อแก ไขปญหาสังคมหร�อตอบสนอง
ความตองการของสังคมผานกระบวนการทางธุรกิจ

สรางความเชื่อมั่นและความพ�งพอใจ
ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

Expanding recognition of the CSR
operations and to broad stakeholder

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

Building trust and satisfaction in
CSR operation to all stakeholders

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Social responsibility operations
บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะสร้างคุณค่าของบริษัทฯ ไปพร้อมกับการพัฒนา

GGC is committed to creating the value, along with improving

โดยยึดหลักการการมีสว่ นร่วมกับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบ

surrounding communities by adhering to the principles of

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
ต่ อสังคมผ่านโครงการและกิ จกรรมร่วมกั บผู้ มีส่วนได้ เสียอย่าง

ต่ อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจั ยหนึ่งที่ จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม

โดยรวมของประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ขยายความสามารถ

ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ ต่ อ สั ง คม
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมหรื อ ตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คม
ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยเริม
่ ด�ำเนินโครงการ Green Health

Project โครงการ Green Health Model โครงการ Green Heart
Project และโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้
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the quality of life, economy, society and environment of the
community participation and social responsibility through

ongoing projects and activities with stakeholders. This is one
of the factors that will help the overall economic and social
development of the country. In 2020, GGC has expanded its
ability to operate in terms of responsibility, to help solve

social problems or meet social needs through business
processes by starting the Green Health Project, the Green

Health Model, the Green Heart Project, and the ThinkCycle

Bank project to focus on improving the quality of life,
economy and community environment. The details of the
projects are as follows.

โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Projects and Activities
โครงการ Green Health Project
Green Health Project

บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น โครงการ Green Health Project โดยการน�ำ

GGC operates the Green Health Project using the Company’s

อาหารและยาร้อยละ 99.5 มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิ ตเป็น

used as an ingredient in the production of hygiene products

ผลิ ตภั ณฑ์ “กลี เซอรีน” ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกรดอุ ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลสุขอนามัย ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์

สบู่เหลวล้างมือ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ของชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำร่องผลิตสบูเ่ หลวล้างมือ ส�ำหรับแจกจ่ายให้กับ

เด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน
่ ทุรกันดาร

ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่

ปลายปี 2560 และด� ำเนินโครงการอย่างต่ อเนื่องมาเป็นปีท่ี 2

โดยในปีน้ี บริษท
ั ฯ ได้รว่ มมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผูร้ บ
ั จ้าง
ผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ (Original Equipment Manufacturer:

OEM) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Health Care & Personal Care
ได้ แ ก่ เจลและสเปรย์ แ อลกอฮอล์ ท� ำ ความสะอาดมื อ ส� ำ หรั บ

ส่ ง เสริ ม สุ ข อนามั ย ที่ ดี ข องประชาชน และป้ อ งกั น COVID-19

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอ่อนโยนต่อผิวและช่วยฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมกัน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสว่ นผสมของกลีเซอรีนเมื่อน�ำไปเป็น
ส่วนผสมในเจลแอลกอฮอล์และสบูเ่ หลวล้างมือ ท�ำให้มีคุณสมบัติ
ในการช่วยเพิม
่ ชื้นสูผ
่ วิ ได้ดข
ี น
้ึ เพิม
่ และกักเก็บความชุม
่ ความแข็งแรง

ให้กับเกราะของผิวหนังในการกักเก็บความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันผิว
ไม่ให้เกิดการระคายเคืองจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม ปกป้องผิวหนัง
และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ตลอดปี 2563 บริษท
ั ฯ ได้สง่ มอบเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์

และสบู่เหลวล้ างมือ เพื่อแจกจ่ ายให้กับชุ มชนในจั งหวั ดระยอง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหลากหลายแห่ง ทั้งยังได้ขยาย

ความร่วมมือร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ในการช่วยเหลือสังคม และสภากาชาดไทยได้บรรจุเจลแอลกอฮอล์
ลงในถุงยังชีพ (ชุดธารน้�ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19) ช่วยเหลือ

“Glycerin”, which is 99.5% food and pharmaceutical grade,
such as alcohol gels, alcohol spray, and liquid hand soap,

to promote good hygiene of the community and society.

GGC has piloted the production of liquid hand soap for
hand washing and to promote good hygiene. The product is
distributed to children and youth in the rural areas as part
of the youth development project, which is a royal project

in the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri

Sirindhorn, founded towards the end of 2017. GGC has
continuously been a part of the project for the second year.

This year, GGC has collaborated with the HRH Princess
Chulabhorn College of Medical Science and an Original

Equipment Manufacturer (OEM) to produce Health Care &

Personal Care products, such as hand sanitizer and alcohol

spray to promote good public hygiene and prevent the spread
of COVID-19. It is a product that is gentle on the skin and
helps kill germs at the same time. Since the product contains

glycerin, the alcohol gels and hand soaps have the ability

to add and retain moisture to the skin, increase the strength
of the skin’s moisture barrier, and helps prevent skin from

being irritated by environmental pollution. They protect the
skin and reduce the risk of infection.

Throughout 2020, GGC has distributed alcohol gels, alcohol
spray, and liquid hand soap to communities in Rayong

Province, government agencies, and various private sectors.

It has also expanded cooperation with external organizations,
such as Chulabhorn ROYAL Academy and the Thai Red Cross

as a social service, providing alcohol gel for the survival bags,
providing help for people nationwide.

ประชาชนทั่วประเทศ
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พร้อมเคียงข้าง
ไปด้วยกัน

COVID 19

ผลิตและแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือให้กับสังคมในหลากหลายพื้นที่
จ�ำนวน 20,000 หลอด และโรงพยาบาลและสภากาชาดไทย จ�ำนวน 34,500 หลอด
Produce and distribute 20,000 tubes of alcohol hand sanitizer for citizens
in various areas and 34,500 tubes for hospitals and the Thai Red Cross Society.
ผลิตและแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอลล์ท�ำความสะอาดมือให้กับ 25 ชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดระยองกว่า 4,000 ขวด
Produce and distribute over 4,000 bottles of hand disinfectant spray for 25 communities
in Rayong province.
บริษัทฯ ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกลีเซอรีนมาโดยตลอด
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เทศบาลต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และโรงเรียนในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 ลิตร
GGC promotes community economy by supporting Luffala Group Community Enterprise,
Rayong Province, a community enterprise that GGC has provided with glycerin.
Luffala Group is a manufacturer of liquid hand soap products, more than 1,600 liters
of which are distributed to Kabinburi Hospital, Prachinburi province, the Veteran’s
Hospital in Bangkok Province, various municipalities in Rayong Province, and schools
in the Omkoi district, Chiang Mai Province.
สนับสนุนกลีเซอรีนบริสุทธิ์กว่า 2,100 กิโลกรัมให้กับกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และภาคเอกชน
เพื่อน�ำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้แก่ก�ำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
GGC provides over 2,100 kg of pure glycerin to the Royal Navy Naval Region 1,
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Navamindradhiraj University, and the private sector
to produce alcohol gel that is then distributed to the troops, families,
and the general public.
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คุณค่าต่อธุรกิจ
Business Value
PR Value 16,061,226 บาท ในปี 2563

25 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

PR Value 16,061,226 THB in 2020

25 communities are participating

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในการจัดท�ำ

ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่กว่า

ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดกับหน่วยงาน

สนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินโครงการ
2,000,000 บาท
Support budget
for project implementation
2,000,000 THB

คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Value

ภายนอก 2 หน่วยงาน

Establish a business network for

the preparation of hygiene products

60,000 คน

Promoting good hygiene for more than
60,000 citizens

with 2 external agencies.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่มีสว
่ นผสม

สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟา

Develop 3 hygience products containing

Generate an income of 70,777 THB

ของกลีเซอรีนจ�ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
glycerin

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชนและ

ลา เป็นจ�ำนวนเงิน 70,777 บาทในปี 2563

in 2020 for the community enterprises
of Luffala group

สังคม

GGC has gained the trust of the
community and society.
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กิจกรรม Green Health Model
Green Health Model Project

กิจกรรม “Green Health Model” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ

The “Green Health Model” activity is an activity under the

ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาด้ า นสุ ข อนามั ย ของเด็ ก และเยาวชนที่ เ กิ ด

vision of addressing hygiene problems among children and

Green Health Project ซึ่งเกิ ดขึ้นจากความตั้ งใจของบริษัทฯ
โรคติ ด ต่ อ อาทิ โรคติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ เช่ น ไข้ ห วั ด

ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น และโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง
โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด เป็นต้น เนื่องจากเด็กและเยาวชน

ขาดความรู้ความเข้าใจในการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิ ธี และ
ไม่ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการมีมอ
ื ที่สะอาดอย่างเพียงพอ ดังนั้น

บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินโครงการ Green Health Model เพื่อสร้าง

ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการดู แ ลสุ ข อนามั ย ด้ ว ยการล้ า งมื อ

ให้สะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี
ในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียน

มีสุขภาพที่ดีมากกว่าร้อยละ 90 ต่อปี ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

และแพร่ เ ชื้ อโรคต่ า งๆ และไม่ ป่ ว ยจากโรคติ ด ต่ อ เพราะมื อ
ไม่สะอาด โดยในปี 2563 บริษท
ั ฯ ได้นำ� ร่องด�ำเนินโครงการดังกล่าว

ในพื้นที่ อ�ำเภอมาบตาพุด จั งหวั ดระยอง และอ� ำเภอหนองใหญ่

จั งหวั ดชลบุ รี จ� ำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ อยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

Green Health Project, which is the intention of the company’s

young people with communicable diseases, such as

respiratory infections, for example, colds, influenza,

gastrointestinal infections, for example, diarrhea, hepatitis A,
dysentery, etc. due to lack of knowledge in proper hygiene

and hand washing. GGC has implemented this project to
build knowledge and understanding of hygiene care through

proper hand washing to promote good hygiene in the short

and long term with the goal of making more than 90% of

school students healthy each year, reducing the risk of
infection and transmitting various pathogens and getting
sick from communicable diseases from having dirty hands.

In 2020, GGC has piloted the project in Map Ta Phut, Rayong

Province and Nong Yai District. Chonburi province, including
7 schools in the area of the company’s responsibility.

คุณค่าต่อธุรกิจ
Business Value

สนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินโครงการ 48,000 บาท
Support budget
for project implementation
48,000 THB
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คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Value

PR Value 985,283.50 บาท ในปี 2563

7 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

PR Value 985,283.50 THB in 2020

7 schools are participating

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชน

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

GGC has gained the trust of

90% of the students

และสังคม

the community and society.

สุขภาพที่ดีคิดเป็นร้อยละ 90

in the participating schools maintained
good health.

โครงการ Green Heart Project
Green Heart Project

บริษัทฯ ร่วมกับภาครัฐและชุมชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง

GGC, in collaboration with the government and communities

ราชพฤกษ์ ณ บริเวณชายหาดพยูน เขตพื้นทีบ
่ า้ นฉาง เพื่อตอบสนอง

the Green Heart Project, planting Ratchaphruek trees in

จังหวัดระยอง ด�ำเนินโครงการ Green Heart Project ปลูกต้น

นโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต

และคื นอากาศบริสุทธิ์ให้กับชุ มชนอย่างยั่งยืน ด้ วยการรณรงค์

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ PM 2.5 และวิธก
ี ารปฎิบัติตน
เพื่อป้องกันตนเองในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ

ด�ำเนินโครงการนี้อย่างเป็นรู ปธรรมโดยท�ำการขึ้นทะเบียนต้นไม้
ในระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดท�ำขึ้น
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้สามารถประเมินพื้นที่

สี เ ขี ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ช้ี วั ด เมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้

บริษท
ั ฯ พร้อมเดินหน้าเพิม
่ เี ขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหา
่ พื้นทีส

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสร้างอากาศบริสุทธิ์ในระยะยาวให้กับ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

in Map Ta Phut area, Ban Chang, Rayong Province, operates
the Payoon beach area in Ban Chang, in response to the
government policy to promote solutions to the PM2.5

microdust problem in Thailand, as well as to improve the
quality of life and restore clean air to the community

sustainably. The campaign aims to educate, build
understanding on PM2.5 and how to protect onself against
PM2.5. GGC has implemented this project in a concrete way

by registering the trees in the green area on the reporting

system, which is a tool prepared by the Department of
Environmental Quality Promotion to help assess the green

area in accordance with the Environmental Sustainable City

Indicators. GGC continues to expand green areas to help
reduce the microdust problem and sustainably create
long-term clean air for Thailand.

คุณค่าต่อธุรกิจ

คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Business Value

Social and Environmental Value

PR Value 602,351 บาทในปี 2563

สนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินโครงการ 52,500 บาท
Support budget
for project implementation
52,500 THB

PR Value 602,351 THB in 2020
บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชน
และสังคม

เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาด 2 ไร่ ในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง

Expand the green area by 2 rai
in Rayong Province

The company has gained the trust
of the community and society.
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โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล
ThinkCycle Bank

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

GGC, together with PTT Global Chemical Public Company

ทิ้ ง แบบหมุ น เวี ย นเพื่ อเปลี่ ย นโลก” โดยน� ำ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ

a circular disposal to change the world” by applying the

หรือ GC ด�ำเนินโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank)
หมุนเวียนมาปรับใช้กบ
ั การสร้างระบบการจัดการขยะของโรงเรียน

ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในพื้นที่ นิคมอุ ตสาหกรรม
มาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง และโรงเรี ย นในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน
์ จังหวัดชลบุรี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้

ขยายการด�ำเนินโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนบ้านพยูน จ. ระยอง

และโรงเรียนบ้านเขาซก จ.ชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริม
ให้นก
ั เรียนเห็นถึงความส�ำคัญในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งส่งเสริม

นิสัยการออม และสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนผ่านการจัดตั้ ง
ธนาคารขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ โครงการฯ ยังช่วยกระจายรายได้
ให้แก่ชุมชนผ่านผูร้ บ
ั ซื้อขยะในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Limited or GC, undertake the “ThinkCycle Bank project,
concept of circular economy to the construction of a school

waste management system in the area in GGC’s responsibility
in the Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province, and
schools in the Thai Eastern Industrial Estate, Chonburi

Province. In 2020, GGC has expanded the operation of said

project to Ban Phayun School, Rayong Province and Ban
Khao Sok School, Chonburi Province, which encourages

students to recognize the importance of waste separation,

along with promotes saving habits and generates additional
income for students through the establishment of a recycling

bank. In addition, the project also helps distribute income

to the community through community waste buyers and
community enterprises. Most importantly, it helps sustainably
raise the quality of life for the community.

คุณค่าต่อธุรกิจ

คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Business Value

Social and Environmental Value

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชนและสังคม

2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

The company has gained the trust

2 schools are participating.

of the community and society.

สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน 5,568 บาท
Generate 5,568 THB incomes
ขยะจ�ำนวน 2,149 กิโลกรัม ถูกรับซื้อภายใต้โครงการ
2,149 kg of waste was purchased
under the project.

130

การสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2563
Support for Corporate Social Responsibility Program 2020

จํานวนเง�น
ที่สนับสนุนโครงการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

3,571,364 บาท
Cash
Contribution at

บร�จาคสิ�งของ
ผลิตภัณฑหร�อบร�การ

3,571,364 THB

130 ชั่วโมง

197,558 บาท

130 hours

In-kind
giving at

197,558 THB

พนักงาน
รวมกิจกรรมจ�ตอาสา
เพ�่อชุมชน

คาใชจาย
ในการบร�หารจัดการ

of Employee volunteering
during paid working
hours

3,982,785 บาท
Management
overheads at

3,982,785 THB

ต้องขอบคุณ GGC ทีไ่ ด้ให้การดูแลและสนับสนุนชุมชนในเขตต�ำบล
บ้ า นฉางมาโดยตลอด และได้ น� ำ เอาปั ญ หาของคนในชุ ม ชนไป

สานต่อเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนให้ ดี ข้ึ น ในฐานะนายกเทศมนตรี ต� ำ บล
บ้านฉาง ผมขอขอบคุณ GGC แทนทุกคนในชุมชนครับ

Thanks to GGC for always looking after and supporting the
community in Bang Chang Subdistrict. They have taken the
นายสุชิน พูลหิรัญ

Mr. Suchin Poolhirun

(นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านฉาง)
(Ban Chang District Mayor)

problems of the people in the community and turned them

into social responsibility projects to change the quality of
life of the people in the community for the better. As the
mayor of Ban Chang Sub-District, I would like to thank GGC
on behalf of everyone in the community.
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เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชนและผลการด�ำเนินงานในปี 2563
Community Satisfaction Performance and Targets in 2020
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การ

In 2020, GGC had no complaints from the community

พึงพอใจของชุมชนในปีนอ
้ี ยูท
่ ่ีรอ
้ ยละ 84.60 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์

the community satisfaction assessment score of 84.60%,

regarding the operations of the company. This resulted in

ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค ะแนนการประเมิ น ความ

which is in line with GGC’s corporate social responsibility

ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

strategy.

ความพ�งพอใจของชุมชน
Community Satisfaction
2560
2017

82.10%

2562
2019

87.90%

93.84%

ผลการดําเนินงาน / Performance

เปาหมาย / Target in

84.60%

84%

2563
2020
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2561
2018

2563
2020

ภาคผนวก
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Methyl
Ester

Fatty
Alcohols

Key Financial Highlights
Sales Revenue

FY2019

FY2020

78%

71%
Total

Total

13,055

18,203

29%

Million THB

9,262

3,793

Million THB

14,278

Million THB

Methyl Ester

3,925

Million THB

Fatty Alcohols

Million THB

Methyl Ester
EBITDA

(1)

FY2019

82%

Total

Total

499

1,228

Million THB

494

Million THB

1,006

222

Million THB

Fatty Alcohols

Million THB

Methyl Ester

Adjusted EBITDA(2) Breakdown by Business Grou

FY2019

90%

Total

60

89%

Total

1,092

Million THB

Million THB

571

Million THB

94

Million THB

Net Profit 0.09 Earnings per Share
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Million THB

Fatty Alcohols
FY2019

11%

972

Million THB

Methyl Ester

Fatty Alcohols
FY2020

631

10%

18%

Million THB

Million THB

Methyl Ester

Fatty Alcohols
FY2020

99%

5 1%

22%

Million THB

Million THB

Methyl Ester
Net Profit

120

Fatty Alcohols
FY2020

560

Million THB

Net Profit 0.55 Earnings per Share

Statements of Financial Position (Unit : Million THB)
Total Assets
Cash, Cash-Equivalent and Short-Term Investment
Other Current Assets
Property, Plant & Equipment
Other Non-Current Assets
Total Liabilities
Interest-Bearing Debts
Other Liabilities
Total Equity
Financial Ratios
Current Ratio (times)
EBITDA to Sales Revenue (%)
Net Profit to Sales Revenue (%)
Return on Total Assets (%)
Return on Equity (%)
Debt to Equity (times)
Interest-Bearing Bebt to Equity (times)
Interest-Bearing Bebt to EBITDA (times)
Dividend Paid (THB/Share)
Year
2018(3)
2019(4)
2020(5)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Full Year
0.35
0.35

FY 2018

FY 2019

FY 2020

13,084
3,787
2,927
5,115
1,255
3,376
2,120
1,256
9,708

12,931
3,311
3,401
4,764
1,455
3,283
1,790
1,493
9,648

13,239
2,142
3,985
4,576
2,536
3,246
1,946
1,300
9,993

FY 2018

FY 2019

FY 2020

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

3.6
3.8
0.7
2.3
1.0
0.3
0.2
3.6

3.2
6.7
3.1
4.9
5.7
0.3
0.2
1.6

Dividend Payout Ratio (%)
56%(6)
64%

EBITDA refers to earnings before interest, tax, depreciation and amortization			
Adjuted EBITDA refers to EBITDA excluding impact of inventory of Stock Gain/Loss and NRV.			
The Board of Directors at its meeting No 3/2019 held on February 18, 2019 has approved the proposal to propose at the 2019 Annual General
Meeting of Shareholders to consider and approve on the omission of the dividend payment for year 2018 because the company has retained
loss as stated in financial statements as of 31st December, 2018 due to the issue about procurement process of raw materials.
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 23, 2020.			
The Board of Directors at its meeting No 2/2021 held on February 10, 2021 has approved the proposal to propose at the 2021 Annual General
Meeting of Shareholders to consider and approve on the dividend payment for the year 2020 operating performance of THB 0.35 per share but
the right to receive dividend is subject to the approval of shareholders at the 2021 Annual General Meeting.			
Calculate from seperate Financial statements.		
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การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์สูงสุด
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(Communication on Progress for the Advance Level
of the United Nations Global Compact)
หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference

การน�ำ 10 หลักการ ไปใช้ในกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
Implementing the Ten Principles into Strategies & Operations
1.

อธิบายถึงการรวมกัน
ระหว่างหน้าที่ในบริษัท
และหน่วยธุรกิจ
The COP describes
mainstreaming into
corporate functions and
business units

2.

อธิบายการด�ำเนินงาน
ตามห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
The COP describes value
chain implementation

บริษัทฯ ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รับผิดชอบการด�ำเนินโครงการตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีสว
่ นได้เสียทุกภาคส่วน
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.

บริษัทฯ ก�ำหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยด�ำเนินการคัดเลือก ประเมิน
และติดตามผลการด�ำเนินงานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจแก่ค่ค
ู ้าและลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ในการรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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.
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ/ การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน/ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย/ ผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน/
การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ/
การดูแลชุมชนและพัฒนาสังคม
Messages from the Chairman and
the Managing Director/ Our
Business/ Governance Risk
Management and Compliance
(GRC)/ Environmental Management/
Supply Chain Management/
Occupational Health and Safety/
Sustainable Products/
Human Capital Development and
Retention/ Community Care and
Social Development
การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Our Business/ Supply Chain
Management

หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference

นโยบายและขั้นตอนการบริหารสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง
Robust Human Rights Management Policies & Procedures
3.

อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์
หรือนโยบายในด้านสิทธิ
มนุษยชน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยส่งเสริมและเคารพ
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอื่น ๆ ทั้งของพนักงาน
และผู้มีสว
่ นได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งจัดท�ำเล่มคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
The COP describes robust
(Business Code of Conduct Handbook) ที่ยึดหลักการด�ำเนินงานที่สอดคล้อง
commitments, strategies
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
or policies in the area of
จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ การให้ความส�ำคัญถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
human rights
การค�ำนึงถึงต่อคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน/ การบริหาร
พนักงานที่เป็นเลิศ

บริษัทฯ ก�ำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าที่ครอบคลุมด้าน
สิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานและคู่ค้ายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้าที่ให้ความส�ำคัญแก่หลักอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การต่อต้านการคุกคามทางเพศ
และการใช้ความรุนแรง รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนของเกษตรกรคู่ค้าในระยะยาว

การก�ำกับดูแลกิจการ การจัดการ
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อธิบายถึงกลไกการประเมิน บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้มีสว
่ นได้เสีย
และเฝ้าระวังที่มป
ี ระสิทธิผล ทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน โดยช่องทางการสื่อสาร
ซึง่ ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์ โทรศัพท์ หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)
รวมทั้งมีการด�ำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และแก้ไขอย่างโปร่งใส สอดคล้อง
The COP describes
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีการเก็บรักษาความลับ รวมถึงมีมาตรการปกป้อง
effective monitoring and
ผู้ร้องเรียนและพยานบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับการคุกคามใด ๆ
evaluation mechanisms
นอกจากนี้ ยังมีชอ
่ งทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
of human rights
integration
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 provides customers
with channels to lodge suggestions and complaints.

การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสียและ
การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน/
การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf
Governance Risk Management
GGC has provided the human rights guideline for the Board of
and Compliance (GRC)/ Supply
Directors, executives, and employees to strictly adhere to and abide by. Chain Management/ Human Capital
The guideline promotes and respects human rights, as well as cultures, Development and Retention
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.

4.

อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล
ซึง่ ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
The COP describes
effective management
systems to integrate the
human rights principles

5.

https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf
GGC has established the Supplier Code of Conduct, which covers the
Governance Risk Management and
aspect of human rights and in line with international human rights
Compliance (GRC)/ Supply Chain
principle. Employees and suppliers are encouraged to strictly abide by
Management
the Code . Furthermore, GGC set the criteria for supplier selection and https://www.ggcplc.com/Uploads/
registration that give an importance to oppupational health and safety, elFinder/cg/20191111-cg-andequal treatement against sexual harassment and violence as well as
business-coc-en.pdf
anti-corruption.

Stakeholder Engagement/
Governance Risk Management and
Compliance (GRC)/ Supply Chain
Management
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference

นโยบายและขั้นตอนการบริหารแรงงานที่เข้มแข็ง
Robust Labor Management Policies & Procedures
6.

อธิบายถึงความมุ่งมั่น
กลยุทธ์ หรือนโยบาย
ว่าด้วยสิทธิแรงงาน

7.

อธิบายถึงระบบบริหาร
บริษัทฯ ก�ำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าที่ครอบคลุมด้านสิทธิแรงงาน
จัดการที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและคู่ค้ายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ซึ่งค�ำนึงถึงหลักสิทธิแรงงาน บริษัทฯ ยังก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้าที่ค�ำนึงถึง
ด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
The COP describes
แก่หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การต่อต้าน
effective management
การคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
systems to integrate the
เพื่อความเป็นอยูท
่ ่ีดีข้ึนของเกษตรกรคู่ค้าในระยะยาว
labor principles
GGC has defined a Supplier Code of Conduct that covers human rights
and labor rights as well as encouraged both employees and suppliers
to strictly adhering to the code. In addition, GGC has established
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.

การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อธิบายถึงกลไกการประเมิน บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่รับเรื่อง
และเฝ้าระวังที่มป
ี ระสิทธิผล ร้องเรียนจากพนักงานจากช่องทางการสื่อสารภายในต่าง ๆ เช่น อีเมล ช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) เป็นต้น และมีระบบการตรวจสอบ
ซึ่งค�ำนึงถึงสิทธิแรงงาน
ข้อเท็จจริง ตอบสนองและแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส�ำรวจความพึงพอใจ
The COP describes
ของพนักงาน และการประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
effective monitoring and
เพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้ามีการด�ำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐาน
evaluation mechanisms
ด้านสิทธิแรงงานของบริษัทฯ
of labor principles
integration
GGC has appointed a Welfare Committee to handle complaints lodged
by employees via various internal communication channels, such as
email, Whistleblower channel, etc. 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.

การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสียและการ
สร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน/ การก�ำกับ
ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน/ การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ

8.
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บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแรงงานของพนักงาน และผู้รับเหมาทุกคน https://www.ggcplc.com/Uploads/
โดยยึดมั่นในกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปด�ำเนิน
elFinder/cg/20191111-cg-andธุรกิจ และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ business-coc-en.pdf
ว่าด้วยสิทธิแรงงานไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
The COP describes robust
https://www.ggcplc.com/Uploads/
commitments, strategies GGC recognizes and respects labor rights for all its employees and
elFinder/cg/20191111-cg-andor policies in the area of contractors by adhering to local labor laws where GGC is operating in,
business-coc-en.pd
labor principles
as well as international human rights standards. In this regard,
a guideline on labor rights has been provided in the Corporate
Governance Handbook.

Governance Risk Management and
Compliance (GRC)/ Supply Chain
Management

Stakeholder Engagement and Value
Creation/ Governance Risk
Management and Compliance
(GRC)/ Supply Chain Management/
Human Capital Development and
Retention

หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference

นโยบายและขั้นตอนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
Robust Environmental Management Policies & Procedures
9.

10.

อธิบายถึงความมุ่งมั่น
กลยุทธ์ หรือนโยบาย
ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งได้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุม
ไปยังการใช้สารเคมี การจัดการน้�ำ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีสว
่ นได้เสียทุกฝ่าย
The COP describes robust
มั่นใจในการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ที่จะไม่สง่ ผลกระทบ
commitments, strategies
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
or policies in the area of
environmental
GGC is determined to abide by laws and regulations. The company has
stewardship
established Quality, Security, Safety, Occupational Health,
Environment, and Business Continuity policy, and Energy Conservation
Management policy that cover the use of chemicals,
water management and the use of natural resources in accordance
with laws and internaltional standards, in order to ensure all
stakeholders that its efficient operations will not produce impact
on the environment, community, and society.

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล
ซึ่งค�ำนึงถึงหลักการรักษา
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ระบบบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
ประกอบด้วยระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
และระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001
และระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 22000
ซึ่งได้รับตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต
The COP describes
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ
effective management
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
systems to integrate the
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารทรัพยากรน้�ำ และการจัดการ
environmental principles
ของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำเนินธุรกิจที่ย่ังยืนในระยะยาว

http://www.ggcplc.com/th/
sustainability#policy
Environmental Management/
Supply Chain Management
http://www.ggcplc.com/en/
sustainability#policy

Environmental Management/
Supply Chain Management

GGC’s management systems have obtained international standards
certifications, including the ISO 14001 international standard for its
environmental management system, the ISO 50001 international
standard for its energy management system, and the ISO 22000
international standard for its food safety management system. The
assessments were carried out with regards to resource management
throughout the production process in all operating areas by external
agencies. GGC has also implemented environmental projects, which
include the efficient management of energy, reduction of greenhouse
gas emission, water resources 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.
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United Nations Global Compact
Advanced Criteria
11.

อธิบายถึงกลไกการประเมิน
และเฝ้าระวังที่มป
ี ระสิทธิผล
ซึ่งค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
The COP describes
effective monitoring and
evaluation mechanisms
for environmental
stewardship

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions
บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบ
และติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
และเป้าหมายโครงการให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีชอ
่ งทาง
การร้องเรียนส�ำหรับผู้มีสว
่ นได้เสียทั้งภายในและภายนอก (Whistleblower)
ในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีการรับเรื่อง
ร้องเรียน พิจารณา ตรวจสอบ และแจ้งผลอย่างเป็นระบบ

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสีย
และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน/
การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Stakeholder Engagement and Value
Creation/ Governance Risk
GGC has set clear environmental targets and has been verified and
monitored its environmental performance systematically. GGC has also Management and Compliance
(GRC)/ Environmental Management
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.

นโยบายและขั้นตอนการบริหารการต่อต้านทุจริตที่เข้มแข็ง
Robust Anti-corruption Management Policies & Procedures
12.

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงเจตนารมณ์
อธิบายถึงความมุ่งมั่น
กลยุทธ์ หรือนโยบายว่าด้วย ในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดกิจกรรม CG and Compliance Roadshow เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ
การต่อต้านการทุจริต
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความตระหนักให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
The COP describes robust
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวข้อที่ได้มีการสื่อสารในกิจกรรมดังกล่าว
commitments, strategies
ครอบคลุมถึงเรื่อง 1) การปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
or policies in the area of
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 2) แนวปฏิบัติในการรับ/ให้ของขวัญ และ
anti-corruption
ผลประโยชน์อ่ ืนใด 3) การเปิดเผย/การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และ 5) การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเชิญชวนให้ค่ค
ู ้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการฯ เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่มีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
รวมไปถึงคงระดับผลการประเมินในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ในระดับคะแนนดีเลิศ
(Excellent) อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
ในหมวดของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
GGC has participated in the International Anti-Corruption 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, 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 maintainedits
Excellent evaluation result in Corporate Governance Report (CGR) of
Thai Listed Companies and gained a higher score in the Equal
Stakeholder Practice category.
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การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf
Governance Risk Management and
Compliance (GRC)

หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria
13.

อธิบายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล
ซึ่งค�ำนึงถึงหลักการ
ต่อต้านการทุจริต
The COP describes
effective management
systems to integrate the
anti-corruption principle

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions
บริษัทฯ จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook)
และก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบ
จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเท่าเทียมกันต่อผู้มีสว
่ นได้เสีย
ในทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Policy) เพื่อก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสร้าง
ความตระหนักรู้โดยการสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ
ของบริษัทฯ

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf
Governance Risk Management and
Compliance (GRC)
https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องเข้าร่วมตอบแบบประเมิน
ความเข้าใจด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Governance and Compliance Test)
โดยบริษัทฯ ได้รับข้อติชม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจากการ
จัดท�ำแบบประเมินข้างต้น เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและแนวทาง
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยการก�ำหนด
ให้การไม่มีสว
่ นเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า
และบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกระบวนการการประเมินระบบภายในเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางด้านการทุจริต วางมาตรการ และตรวจตราการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นระบบ
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, 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.
Moreover, GGC has set the requirements of its suppliers that they must
not engage in any form of bribery, or all forms of corruption. GGC has
established a process to evaluate the internal control systems for risk
analysis regarding to a corruption, formulate measures and monitor
corruption systematically.
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria
14.

อธิบายถึงกลไกการประเมิน
และเฝ้าระวังที่มป
ี ระสิทธิผล
ซึ่งค�ำนึงถึงหลักการ
ต่อต้านการทุจริต
The COP describes
effective monitoring and
evaluation mechanisms
for the integration of
anti-corruption

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจัดหา
วัตถุดิบและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบงานและ
กระบวนการท�ำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การวางแผน
การจัดซื้อจัดหา การช�ำระเงิน และการบันทึกข้อมูลในกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเฝ้าระวังการเกิดการทุจริต
อีกทั้งยังจัดให้มีการสอบทานระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีชอ
่ งทางการร้องเรียนส�ำหรับผู้มีสว
่ นได้
เสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริหารถึงการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ
GGC has appointed a committee to in charge of investigating the
procurement of raw materials and monitoring sales, in order to
examine faults in the operational systems 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 their
executives or GGC on issues concerning corporate governance.

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสียและ
การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน/
การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Stakeholder Engagement and Value
Creation/ Governance Risk
Management and Compliance (GRC)
https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/cg/20191111-cg-andbusiness-coc-en.pdf

การด�ำเนินการสนับสนุนประเด็นและเป้าหมายที่ส�ำคัญขององค์กรสหประชาชาติ
Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
15.

อธิบายถึงการสนับสนุน
ของธุรกิจหลักส�ำหรับ
เป้าหมาย และข้อตกลง
ต่าง ๆ แห่งสหประชาชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นผู้น�ำผลิตภัณฑ์
เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน และให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในระดับสูงสุด
(UN Global Compact Advance Level) และแนวทางการรายงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)
The COP describes core
รวมถึง Integrated Reporting Framework (IR) ของ International
business contributions to
Integrated Reporting Council (IIRC) และ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนา
UN goals and issues
ที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
GGC has committed to enhance good corporate governance, in order to
become a leader in the sustainable green chemical products business.
GGC has also focused on operating in accordance with international
standards, such as the UN Global Compact Advanced Level and the
Global Reporting Initiative’s (GRI) sustainability reporting standard,
the Integrated Reporting Framework (IR) of the International
Integrated Reporting Council (IIRC) and Sustainable Development
Goals (SDGs) of the United Nations.
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การด�ำเนินธุรกิจของเรา/
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้/
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
Our Business/ About This Report/
Sustainable Development Goals
(SDGs)

หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria
16.

อธิบายถึงการลงทุนทาง
สังคมเชิงกลยุทธ์และ
การบริการสังคม
The COP describes
strategic social
investments and
philanthropy

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
“3 Big Moves” ประกอบไปด้วย การรับรู้ การเติบโต และความเชื่อใจ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุม
ทั้งสามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�ำเนินโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจน
มุ่งมั่นที่จะมอบความเสมอภาคให้กับบุคคลทุพพลภาพให้ได้รับโอกาส
ในการท�ำงาน หรือการด�ำเนินธุรกิจที่เท่าเทียมกัน ผ่านโครงการสร้างโอกาส
เชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การดูแลชุมชนและพัฒนาสังคม
Community Care and Social
Development

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของสังคมด้านการด�ำเนินงานและ
จัดท�ำโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 พบว่า ชุมชนและสังคม
มีความพึงพอใจร้อยละ 84.60 โดยบริษัทฯ จะน�ำผลการประเมินมาพิจารณา
หาข้อปรับปรุงในการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองตาม
ความคาดหวังของชุมชนต่อไป
GGC has formulated a social responsibility management strategy called
“3 Big Moves”, which consists of awareness, growth, and trust.
This strategy is in line with the company’s sustainable development
policy, which covers all three dimensions, i.e. economy, society,
and 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 2020, the community and society
satisfaction rate stood at 84.6 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.

อธิบายถึงนโยบายความ
ช่วยเหลือและสนับสนุน
มีสว
่ นร่วมของสาธารณะ
The COP describes
advocacy and public
policy engagement

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยด�ำเนิน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ที่ชว
่ ยในด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่ใช้
ในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้รว
่ มมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก. ในการสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร พร้อมทั้งเข้าร่วมการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
การเป็นบริษัทฯ ที่รว
่ มเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Environmental Management/
Supply Chain Management

GGC has supported 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 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 (CFP) and the
Carbon Footprint Reduction 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.
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หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria
18.

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วน
บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์รว
่ มกับผู้มีสว
่ นได้เสีย ทั้งคู่ค้า ลูกค้า
และการท�ำงานเป็นหมู่คณะ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ผ่านการจัดประชุมสัมมนา อบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
The COP describes
และการอาสาสมัคร เป็นต้น
partnerships and
collective action
GGC has promoted relationship building with stakeholders, including
suppliers, customers, business partners, communities, and government
agencies through seminars, trainings, opinion exchange, and
volunteering, etc.

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสีย
และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน/
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Stakeholder Engagement and Value
Creation/ Supply Chain
Management

การก�ำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนขององค์กรและความเป็นผู้น�ำของผู้บริหาร
Corporate Sustainability Governance and Leadership
19.

20.

อธิบายถึงความมุ่งมั่นและ
บริษัทฯ น�ำเสนอ “สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ”
ความเป็นผู้น�ำของกรรมการ ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการและรายงานประจ�ำปี
ผู้จัดการ
ของบริษัทฯ โดยทั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ความส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนและด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนและแผนพัฒนา
The COP describes MD
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งแง่มุมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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.

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

อธิบายถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และการก�ำกับดูแล

การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชด
ั เจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่าง
ในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการจัดตั้ง
The COP describes Board
คณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
adoption and oversight
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผ่านกระบวนการ
คัดเลือกที่เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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 possessed 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.
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Message from the Chairman and the
Managing Director

Governance Risk Management and
Compliance (GRC)

หลักเกณฑ์ของโปรแกรมขั้นสูง
United Nations Global Compact
Advanced Criteria
21.

การด�ำเนินการโดยบริษัทฯ
GGC’s Actions

อธิบายถึงการมีสว
่ นร่วม
ของผู้มีสว
่ นได้เสีย

กลุ่มผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียของบริษัทฯ 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์ 2) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 3) ภาครัฐ 4) พนักงาน
5) คู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และ 6) ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีชอ
่ งทางการสร้าง
The COP describes
การมีสว
่ นร่วมหลากหลายช่องทาง อาทิ การประชุมประจ�ำปีรว
่ มกับผู้ถือหุ้น
stakeholder engagement
และลูกค้า กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีสว
่ นได้เสีย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)

ต�ำแหน่งที่ระบุในรายงานฉบับนี้
Reference
การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว
่ นได้เสีย
และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน
Stakeholder Engagement and Value
Creation

GGC has classified its stakeholders into six main groups:
1) shareholders, investor and analyst, 2) community, society and
the environment, 3) goverment, 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, customers and community visit activity,
MD Townhall activity, stakeholder satisfaction survey, and
Whistleblower channel, etc.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจปี 2563
Awards and Recognitions

GGC garnered acclaim
by UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก UN Global Compact โดยองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) เป็น 1 ใน 41 องค์กรระดับ
โลกให้อยูใ่ นระดับสูงสุด (LEAD) เป็นครัง้ แรก ในฐานะองค์กรสมาชิก

ที่สามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ยังเป็นบริษัทหนึ่งเดี ยวในกลุ่มอุ ตสาหกรรมผลิตภั ณฑ์ โอลีโอเคมี
และธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน
่ และความใส่ใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจบนหลักความยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี และการค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงการน�ำมาปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

GGC garnered acclaim by UN Global Compact as one

of the world’s 41 LEAD entities, citing members that

operate businesses in a sustainable and socially
responsible way. GGC was the sole company among

the oleochemical industry to achieve this distinction,

which reflected its commitment and attention to
business operation underlined by sustainability through
its four years of existence as well as regard for all

stakeholders (economic, social, and environmental) as
well as concrete implementation of its tenet.

Thailand Sustainability
Investment 2020

บริ ษั ท ฯ รั บ “รางวั ล หุ้ น ยั่ ง ยื น ” Thailand Sustainability

GGC won an annual Thailand Sustainability Investment

วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รบ
ั คัดเลือก

Money & Banking magazine, honoring selected listed

Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ให้ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2563 จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ

โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก
บรรษั ท ภิ บ าล โดยถู ก จั ด อยู่ ในกลุ่ ม 3 บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดระหว่ า ง
10,000-30,000 ล้านบาท
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2020 (THSI 2020) Award, presented by SET and the

companies among this prestigious ranking. Cited was
its regard for the environment and society as well as
its operation underlined by corporate governance. GGC

featured in Tier 3: listed companies with 10-30 billion
baht in market capitalization.

CSR DIW Continuous Award

บริษัทฯ ผ่านการรับรองและได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR DIW

GGC passed certification and won a CSR-DIW Continuous

กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวสะท้อนความทุม
่ เทและความ

of Industrial Works, Ministry of Industry, reflecting its

Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้ ง ใจของบริ ษั ท ฯในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดที่

เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การมีสว
่ นร่วมพัฒนาชุมชน

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน ยึดมั่นนโยบายในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลสั ง คมอย่ า ง
ต่อเนื่อง

Award for a sixth successive year from the Department
dedication and strict compliance with laws and
requirements for social responsibility, community
engagement, addressing of community complaints,

commitment to the policy of green business, and
continual social assistance.

Zero TRIR & Zero PSE Tier 1 2019

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล Zero TRIR & Zero PSE Tier 1 2019

GGC earned a Zero TRIR & Zero PSE Tier 1 2019 award,

มุ่ ง เน้ น ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี พ ฤติ ก รรมการท� ำ งานอย่ า งปลอดภั ย มี ก าร

safe work behavior by all, risk assessment and lowering

จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) รางวัลดังกล่าว

ประเมินความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
รวมถึ งการด� ำเนินกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ มุ่งเน้นให้เกิ ดความเป็นผู้น�ำ

ในการบริหารจัดการความปลอดภัย

given by PTT Global Chemical Plc, which focused on
of work accidents, and actions focusing on nurturing
safety management leadership.
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White Banner –
Green Star Award 2019

บริษัทฯได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

GGC won an Environmental and Safety Governance

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่องปีท่ี 3

successive year together with a similar acclaim (White

(ธงขาว-ดาวเขี ย ว) ต่ อ เนื่ องปี ท่ี 8 และรางวั ล ธงธรรมาภิ บ าล

โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเชิดชูเกียรติ
ให้ แ ก่ โรงงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บาล

ด้านสิง่ แวดล้อมที่มป
ี ระสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรั บ ระหว่ า ง ชุ ม ชน สั ง คม และภาคอุ ต สาหกรรม
สามารถอยูร่ ว
่ มกันได้อย่างยั่งยืน

Banner (White Banner – Green Star) for an eighth
Banner – Gold Star) for a third successive year.

Bestowed by the Industrial Estate of Thailand, this
distinction honored plants commanding management

underlined by an efficient environmental governance

code, instilling confidence and acceptance of
sustainable co-existence by communities, society, and
the industrial sector.

Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2020: CGR

บริษัทฯ ได้ รับการจั ดอั นดั บบริษัทจดทะเบียนที่ มีการก�ำกั บดูแล

GGC earned prestigious excellent ranking (5 Stars) for

ส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประจ� ำ ปี 2563

Report of Thai Listed Companies 2020 (CGR 2020)

กิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 จากโครงการ
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

2020 หรือ CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) โดยการสนั บ สนุ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(ตลท.) สะท้อนการบริหารองค์กรที่โปร่งใส ให้ความส�ำคัญในการ
พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ ไ ปกั บ การ

ด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้น
มีความมั่นใจในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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a third successive year under the Corporate Governance

under the auspices of Thai IOD and with the support
of SET. This acclaim reflected transparency in corporate

administration that valued constant CG development

in parallel with business operation for sustainable
growth, which fostered confidence among shareholders.

การรับรองและการประกาศเกียรติคุณ ปี 2563
Awards and Recognitions in 2020

ISO 9001

TIS 18001

ISO 14001

OHSAS 18001

GMP & HACCP
Carbon Footprint Label

HALAL

KOSHER

Carbon Footprint Carbon Footprint
Product (CFP)
Reduction

RSPO Supply Chain Certification
System

Thailand’s Private Sector Collective
Action Against Corruption: CAC

Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2020: CGR
149
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI
GRI CONTENT INDEX
General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1

Name of the organization

About this Report, Pg. 02

102-2

Activities, brands, products, and services

Our Business, Pg. 08

102-3

Location of headquarters

About this Report, Pg. 02

102-4

Location of operations

Our Business, Pg. 08

102-5

Ownership and legal form

About this Report, Pg. 02

102-6

Markets served

Our Business, Pg. 08

102-7

Scale of the organization

GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html
Our Business (Business Model),
Pg. 08
Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-8

Information on employees and other
workers

Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-9

Supply chain

Business Value Chain, Pg. 13
Supply Chain Management, Pg. 92

102-10

Significant changes to the organization
and its supply chain

Message from Chairman and
Managing Director, Pg. 34

102-11

Precautionary principle or approach

All Sections

102-12

External Initiatives

Sustainable Development Goals
(SDGs), Pg. 30
Communication on Progress for
the Advanced Level of the United
Nations Global Compact, Pg. 136
Award and Recognitions, Pg. 146

Omission

External
Assurance

General Standard Disclosures
GRI
Disclosures
102-13

Description
Membership of associations

Page and/or URL
Message from Our Chairman and Our
Managing Director, Pg. 34
Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38
Communication on Progress for
the Advanced Level of the United
Nations Global Compact, Pg. 136

Strategy
102-14

Statement from senior decision-maker

Message from Our Chairman and Our
Managing Director, Pg. 34

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. 10
Corporate Strategy, Pg. 12
Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

102-17

Mechanisms for advice and concerns
about ethics

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

Governance structure

GGC: Company Structure
(https://www.ggcplc.com/en/
about#company-structure)

Governance
102-18

GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html
Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38
102-20

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

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

102-22

Composition of the highest governance
body and its committees

GGC: Company Structure
(https://www.ggcplc.com/en/
about#company-structure)
GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html

Omission

External
Assurance
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General Standard Disclosures
GRI
Disclosures
102-23

Description
Chair of the highest governance body

Page and/or URL
Message from Our Chairman and Our
Managing Director, Pg. 34
GGC: Company Structure
(https://www.ggcplc.com/en/
about#company-structure)
GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-24

Nominating and selecting the highest
governance body

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38
GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html
CG Handbook (https://www.
ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20191111-cg-and-business-cocen.pdf), Pg.17

102-25

Conflicts of interest

CG Handbook (https://www.
ggcplc.com/Uploads/elFinder/
cg/20191111-cg-and-business-cocen.pdf)

102-26

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

Message from Our Chairman and Our
Managing Director, Pg. 34
Roles, Duties, and Responsibilities of
the Board of Directors
(https://www.ggcplc.com/Uploads/
elFinder/about/20180326-ggcboard-responsibilities-en.pdf)

102-27

Collective knowledge of highest
governance body

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

102-28

Evaluating the highest governance
body’s performance

GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-30

Effectiveness of risk management
process

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

102-31

Review of economic, environmental, and
social topics

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

102-32

Highest governance body’s roles in
sustainability reporting

Our Business (Report Content
Defining Process), Pg. 08

102-35

Remuneration policies

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

Omission

External
Assurance

General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

102-36

Process for determining remuneration

GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-37

Stakeholders’ involvement in
remuneration

GGC One Report 2020,
https://investor.ggcplc.com/ar.html

102-38

Annual total compensation ratio

Performance Data – CG
Pg. 06

Omission

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

Stakeholders Engagement and Value
Creation, Pg. 14

102-41

Collective bargaining agreements

Not applicable

102-42

Identifying and selecting stakeholders

Stakeholders Engagement and Value
Creation, Pg. 14

102-43

Approach to stakeholder engagement

Stakeholders Engagement and Value
Creation, Pg. 14

102-44

Key topics and concerns raised

Stakeholders Engagement and Value
Creation, Pg. 14

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. 02

102-46

Defining report content and topic
boundaries

Our Business (Reporting

102-47

List of material topics

Our Business (Report Content
Defining Process), Pg. 08

102-48

Restatements of information

This Page

Content Defining Process), Pg. 08

There is no
restatement of
previous year
performance

External
Assurance
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General Standard Disclosures
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

102-49

Changes in reporting

This Page

102-50

Reporting period

About this Report, Pg. 02

102-51

Date of most recent report

About this Report, Pg. 02

102-52

Reporting cycle

About this Report, Pg. 02

102-53

Contact point for questions regarding
the report

About this Report, Pg. 02

102-54

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

About this Report, Pg. 02

102-55

GRI content index

GRI Content Index, Pg. 150

102-56

External assurance

GRI Content Index, Pg. 150

External
Assurance

Omission
No significant
changes in 2020
regarding the
organization’s size,
structure, ownership
or its supply chain

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70
Sustainable Products, Pg. 99
Community Care and Social
Development, Pg. 122
Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70
Sustainable Products, Pg. 99
Community Care and Social
Development, Pg. 122
Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

Omission

External Assurance

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures
103-3

Description
Evaluation of the management
approach

Page and/or URL
Environmental Management, Pg. 70
Sustainable Products, Pg. 99
Community Care and Social
Development, Pg. 122
Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

201-1

Direct economic value generated and
distributed

Highlight Performance, Pg. 06
Our Business (Business Model), Pg.
02
Environmental Management, Pg. 70
Sustainable Products, Pg. 99
Community Care and Social
Development, Pg. 122
Human Capital Development and
Retention, Pg. 112
Performance Data – Economic,
Innovation and CSR
https://investor.ggcplc.com/ar.html

201-2

Financial implications and other risks
and opportunities due to climate
change

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

Community Care and Social
Development, Pg. 122

103-2

The management approach and its
components

Community Care and Social
Development, Pg. 122

103-3

Evaluation of the management
approach

Community Care and Social
Development, Pg. 122

203-1

Infrastructure investments and services
supported

Community Care and Social
Development, Pg. 122

203-2

Significant indirect economic impacts

Community Care and Social
Development, Pg. 122

GRI 205: Anti-Corruption 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

103-2

The management approach and its
components

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

Omission

External Assurance

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2020
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

103-3

Evaluation of the management
approach

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

Performance Data – CG

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

Governance Risk Management and
Compliance (GRC) (Whistleblower),
Pg. 38

205-3

Pg. 06

Performance Data – CG
https://investor.ggcplc.com/ar.html
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

103-2

The management approach and its
components

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

103-3

Evaluation of the management
approach

Governance Risk Management and
Compliance (GRC), Pg. 38

206-1

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

Performance Data – CG
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 301: Materials 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management, Pg. 70

301-1

Materials used by weight or volume

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70

Omission

External Assurance

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management, Pg. 70

302-1

Energy consumption within the
organization

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

302-3

Energy intensity

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

302-4

Reduction of energy consumption

Environmental Management, Pg. 70

Omission

External Assurance

(page LRQA assurance)

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management, Pg. 70

303-1

Interactions with water as a shared
resource

Environmental Management (Water
Management), Pg. 70
Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

303-3

Water withdrawal

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

303-4

303-5

Water discharge

Water consumption

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

(page LRQA assurance)

(page LRQA assurance)

Environmental Management, Pg. 70
Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management, Pg. 70

(page LRQA assurance)
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Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures
305-1

Description
Direct (Scope 1) GHG emissions

Page and/or URL

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

GHG emissions intensity

(page LRQA assurance)

Environmental Management (GHG
Scope 2), Pg. 70
Performance Data - Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

305-4

External Assurance

Environmental Management (GHG
Scope 1) , Pg. 70
Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

305-2

Omission

(page LRQA assurance)

Environmental Management (GHG
Scope 2), Pg. 70
Performance Data – Environment

https://investor.ggcplc.com/ar.html
305-5

Reduction of GHG emissions

Environmental Management, Pg. 70

GRI 306: Waste 2020
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Environmental Management, Pg. 70

103-2

The management approach and its
components

Environmental Management, Pg. 70

103-3

Evaluation of the management
approach

Environmental Management, Pg. 70

306-1

Waste generation and significant
waste-related impacts

Environmental Management, Pg. 70

306-2

Management of significant
waste-related impacts

Environmental Management, Pg. 70

306-3

Waste generated

Environmental Management, Pg. 70
Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

306-4

306-5

Waste diverted from disposal

Waste directed to disposal

Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html
Performance Data – Environment
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Supply Chain management, Pg. 92

(page LRQA assurance)

(page LRQA assurance)

(page LRQA assurance)

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

103-2

The management approach and its
components

Supply Chain management, Pg. 92

103-3

Evaluation of the management
approach

Supply Chain management, Pg. 92

308-1

New suppliers that were screened using
environmental criteria

Supply Chain management, Pg. 92
Performance Data - Supply Chain
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 401: Employment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-2

The management approach and its
components

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-3

Evaluation of the management
approach

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

401-1

New employee hires and employee
turnover

Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

401-3

Parental leave

Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

103-2

The management approach and its
components

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

103-3

Evaluation of the management
approach

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

403-1

Occupational health and safety
management system

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

403-2

Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

403-3

Occupational health services

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

403-4

Worker participation, consultation, and
communication on

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

occupational health and safety

Omission

External Assurance
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Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures

Description

Page and/or URL

403-5

Worker training on occupational health
and safety

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

403-6

Promotion of worker health

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

403-7

Prevention and mitigation of
occupational health and safety impacts

Occupational Health and Safety,
Pg. 79

Omission

External Assurance

directly linked by business relationships
403-9

Work-related injuries

Occupational Health and Safety,
Pg. 79
Performance Data – OHS
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 404: Training and Education 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-2

The management approach and its
components

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-3

Evaluation of the management
approach

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

404-1

Average hours of training per year per
employee

Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

404-2

Programs for upgrading employees skills
and transition assistance programs

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

404-3

Percentage of employees receiving
regular performance and carrier
development reviews

Performance Data – Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-2

The management approach and its
components

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

103-3

Evaluation of the management
approach

Human Capital Development and
Retention, Pg. 112

(page LRQA assurance)

Specific Standard Disclosures 2016
GRI
Disclosures
405-1

Description
Diversity of governance bodies and
employees

Page and/or URL

Omission

External Assurance

Governance Risk Management and
Compliance (GRC) (Skill Matrix) ,
Pg. 38
Performance Data – CG and Labor
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 413: Local Communities 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Community Care and Social
Development, Pg. 122

103-2

The management approach and its
components

Community Care and Social
Development, Pg. 122

103-3

Evaluation of the management
approach

Community Care and Social
Development, Pg. 122

413-1

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

Performance Data – CSR
https://investor.ggcplc.com/ar.html

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

Supply Chain management, Pg. 92

103-2

The management approach and its
components

Supply Chain management, Pg. 92

103-3

Evaluation of the management
approach

Supply Chain management, Pg. 92

414-1

New suppliers that were screened using
social criteria

Supply Chain management, Pg. 92
Performance Data - Supply Chain
https://investor.ggcplc.com/ar.html

Note:
This report is included external verification on Limited Assurance (GRI Standards, in accordance with the Core option)
= Received external assurance
		

LR Independent Assurance Statement
Relating to Global Green Chemicals Public Company Limited ’s
data for selected GRI indicators for the calendar year 2020
(1st January 2020 – 31st December 2020)
This Assurance Statement has been prepared for Global Green Chemical Public Company Limited (GGC) in accordance with
our contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of engagement
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LR) was commissioned by Global Green Chemical Public Company Limited (GGC),
to provide independent assurance on its selected GRI indicators (“the data”) against the assurance criteria below to a limited
level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification procedure. LR’s
verification procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE3000 and uses the following principles of inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data.
Our assurance engagement covered Global Green Chemical Public Company’s operations and activities in Thailand (Rayong
and Chonburi only) specifically the following requirements:
•
Confirming whether the selected environmental and occupational health and safety indicators below were
compiled according to GRI’s Standard 2016 and GRI Oil & Gas sector supplement
•
Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed
below;
GRI 302-1 Energy Consumption within the organization, GRI 302-3 Energy Intensity, GRI 303-3 Water Withdrawal, GRI
303-4 Water Discharges, GRI 303-5 Water Consumption (2018 edition), GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides
(SOX), and other significant air emissions, GRI 403-9 and 10 Work-related injuries and Work-related ill health (2018
Edition) and OGSS OG13 Number of Process Safety Event.
LR’s responsibility is only to Global Green Chemical Public Company. LR disclaims any liability or responsibility to others as
explained in the end footnote. GGC’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.
Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of GGC.

LR’s Opinion
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that GGC has not, in all material
respects:
•
Met the requirements above
•
Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional
judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

LR’s approach
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
•
Auditing GGC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or misstatements in the data. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and
systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the
data and drafting the report.
•
Sampling GGC’s performance data for the selected GRI indicators (at Rayong and Chonburi Plant) and the
consolidated final data at GGC’s corporate level.

Observations
Further observations and findings, made during the assurance engagement, is:
•

Reliability
Data management systems are established included collection and calculation at facility levels. However, we believe
that GGC should work further on the consolidation and periodically review of data at corporate level.

LR’s standards, competence and independence
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the
approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only work undertaken by LR for GGC and as such does not compromise our independence or impartiality.

Dated: 7 March 2021

Opart Charuratana
LR Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LR reference: BGK00000571A

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective
officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no
responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this
document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions
translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2021. A member of the Lloyd’s Register Group.

