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สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้้�จัดการ
Message from Chairman and Managing Director

ถึึงแม้้ปีี 2565 จะเป็ีนปีีแห่่งการฟ้ื้�นตััวจากการแพร่ระบาดของ 
เช้ื้�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ์�ให่ม่้ แต่ัเศรษฐกิจของโลกปีระสบกับ
ภาวะถึดถึอย ผนวกกับความ้ขัดแย้งทางภูมิ้รัฐศาสตัร�ส่งผลให่้อัตัรา
เงินเฟ้ื้อสูงขึ�นทั�วโลก ดังนั�น การดำาเนินธ์ุ์รกิจทั�วโลกยังต้ัองเผชิื้ญกับ
ความ้ท้าทายในด้านต่ัางๆ ม้ากม้าย รวม้ถึึงการเปีล่�ยนแปีลงสภาพ 
ภูมิ้อากาศท่�ทั�วโลกให้่ความ้สนใจม้ากขึ�นซึึ่�งใน COP 27 ห่ร้อการ
ปีระช์ื้ม้รัฐภาค่กรอบอน์สัญญาสห่ปีระชื้าชื้าติัว่าด้วยการเปีล่�ยนแปีลง
สภาพภูมิ้อากาศได้เร่งให้่เกิดการผลักดันการกำาห่นดนโยบายและ
การปีรับตััวเพ้�อให้่สอดคล้องกับเป้ีาห่ม้ายการพัฒนาอย่างยั�งย้นของ
องค�การสห่ปีระชื้าชื้าติั (Sustainable Development Goals: SDGs)

ในฐานะผู้นำาผลิตัภัณฑ์�เคม่้เพ้�อสิ�งแวดล้อม้ บริษัท โกลบอลกร่นเคมิ้คอล
จำากัด (ม้ห่าชื้น) (“บริษัทฯ”) ได้ดำาเนินการขับเคล้�อนองค�กรเพ้�อให้่
บรรล์วิสัยทัศน�ด้านการพัฒนาอย่างยั�งย้น ซึึ่�งสอดคล้องกับเป้ีาห่ม้าย
การพัฒนาอย่างยั�งย้นของสห่ปีระชื้าชื้าติั (United Nations: UN) 
โดยครอบคล์ม้ทั�งมิ้ติัเศรษฐกิจ สังคม้ และสิ�งแวดล้อม้ เพ้�อสร้างความ้
เช้ื้�อมั้�นด้านการเตับิโตัของธ์ุ์รกิจอยา่งยั�งยน้ สร้างค์ณค่าและยกระดบั
ม้าตัรฐานการดำาเนินธ์ุ์รกิจให้่ได้รับการยอม้รับทั�งในระดับปีระเทศ
และระดับสากล โดยในปีี 2565 บริษัทม่้ผลการดำาเนินงานด้านความ้
ยั�งย้นครอบคล์ม้ทั�ง 3 มิ้ติัดังน่�

ด้้านส่ิ่�งแวด้ล้้อม (Environmental): บริษัทฯ ม่์้งมั้�นในการเป็ีน 
ต้ันแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค�รวม้ทั�ง 3 มิ้ติั (Bio-Circular- 
Green Economy (BCG) Role Model) รวม้ทั�งพัฒนาการใช้ื้พลังงาน 
ท่�ไม่้ทำาให้่เกิดคาร�บอนไดออกไซึ่ด� (Decarbonization Pathway) 
ตัลอดจนแสดงจ์ดย้นในการม่้ส่วนร่วม้ในความ้ตักลงปีาร่สตัาม้กรอบ
อน์สัญญาสห่ปีระชื้าชื้าติั โดยบริษัทฯ ต้ัองการท่�จะบรรล์เป้ีาห่ม้าย 
การปีล่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกส์ทธิุ์ให้่เป็ีนศูนย� (Net Zero) ภายในปีี 2593 
ซึึ่�งนับเป็ีนก้าวท่�สำาคัญของบรษัิทฯ สู่การเปีน็ห่นึ�งในองค�กรด้านความ้
ยั�งย้นระดับสากลโดยกลยท์ธุ์�ท่�สำาคัญปีระกอบด้วย

2022 was the year of post-COVID-19 pandemic recovery. 
However, the resulting economic recession coupled with 
geopolitical conflicts led to high global inflation. Businesses 
around the world are faced with various challenges, one of 
which is climate change – a topic that is receiving global 
attention. Following the 2022 United Nations Climate 
Change Conference, also known as COP27, the urgency  
of prompt policy implementation and climate adaptation 
in line with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 
was highlighted.

As a leading Oleochemical producer, Global Green 
Chemicals Public Company Limited (“GGC”) strives  
to achieve its sustainability vision, which is in line with the 
United Nations (UN) sustainable development target that 
covers environmental, social, and governance (economic) 
dimensions, to build confidence on sustainable business 
growth, create value, and elevate business standards  
to be nationally and internationally accepted. In 2022, GGC’s 
sustainability performance covers the three dimensions 
as follows:

Environmental Dimension: GGC is committed to becoming 
a role model business for all three dimensions of the  
Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model, improving clean 
energy use as part of our decarbonization pathway, and 
reiterating our commitments to The Paris Agreement under 
the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). GGC aims to achieve our net zero target 
by 2050, which will serve as an important milestone for 
GGC to become an internationally recognized sustainable 
organization. Our key strategies include:
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นายคงกระพััน อิินทรแจ�ง 
ประธานกรรมการ

(Mr. Kongkrapan Intarajang) 
Chairman

GGC ดำำ�เนิินิก�รขัับเคลื่่�อนิองค์กร 
เพื่่�อให้้บรรลืุ่วิิสััยทััศนิ์ดำ้�นิก�รพื่ัฒนิ�อย่�งยั�งยืนิ 

โดยครอบคลุุมทั้้�งมิติิเศรษฐกิจ สั้งคม แลุะสั่�งแวดลุ้อม 
เพื่่�อสัร้างความเชื่่�อม้�นด้านการเติิบโติของธุรกิจอย่างย้�งย่น 

สัร้างคุณค่าแลุะยกระด้บมาติรฐานการดำาเนินธุรกิจ 
ให้้ ได้ร้บการยอมร้บทั้้�งในระด้บประเทั้ศแลุะระด้บสัากลุ

GGC strives to achieve its sustainability vision 
that covers environmental, social, and governance 

(economic) dimensions, to build confidence on 
sustainable business growth, create value, and 
elevate business standards to be nationally and 

internationally accepted.
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Efficiency-Driven การผลิตัอย่างม่้ปีระสิทธิุ์ภาพเพ้�อลดการปีล่อย 
ก๊าซึ่เร้อนกระจกในกระบวนการผลิตัพร้อม้ทั�งห่าเทคโนโลย่คาร�บอนตัำ�า 
และพลังงานห่ม์้นเว่ยนเพ้�อลดการปีล่อยของเส่ย อาทิ โครงการ
ปีระห่ยัดพลังงานท่�ห่อกลั�นแฟื้ตัต่ั�แอลกอฮอล� และโครงการเพิ�ม้
ปีระสิทธิุ์ภาพการบำาบัด COD ในระบบบำาบัดนำ�าเส่ย

Portfolio-Driven การพัฒนาผลติัภัณฑ์�เคม่้ท่�เป็ีนมิ้ตัรตัอ่สิ�งแวดลอ้ม้
เพ้�อปีรับโครงสร้างธ์ุ์รกิจในระยะยาวสู่ธ์ุ์รกิจคาร�บอนตัำ�า โดยเพิ�ม้
สัดส่วนการลงท์นและเพิ�ม้ผลิตัภัณฑ์�ในธ์ุ์รกิจคาร�บอนตัำ�า ด้วยเห่ต์ัน่�
บริษัทฯ ได้ร่วม้ลงท์นกับบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำากัด และ
บริษัท เกษตัรไทย อินเตัอร�เนชัื้�นแนล ชูื้การ� คอร�ปีอเรชัื้น จำากัด (ม้ห่าชื้น) 
ดำาเนินโครงการนครสวรรค�ไบโอคอม้เพล็กซึ่� ผลิตัเช้ื้�อเพลิงและ
พลังงานช่ื้วภาพท่�ใช้ื้วัตัถ์ึดิบจากสินค้าทางการเกษตัรภายในปีระเทศ
และสร้างมู้ลค่าให้่กับผลิตัภัณฑ์�เคม่้ช่ื้วภาพและพลาสตัิกช่ื้วภาพ 
ซึึ่�งสอดคล้องกับกลย์ทธุ์�ของบริษัทฯ ท่�จะเติับโตัในธ์ุ์รกิจเคม่้ภัณฑ์�
ช่ื้วภาพและพลาสติักช่ื้วภาพ

Compensation-Driven การจัดเก็บและชื้ดเชื้ยคาร�บอน 
เพ้�อขับเคล้�อนการบริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจกให้่เป็ีนไปีตัาม้เป้ีาห่ม้าย 
จากการใช้ื้เทคโนโลยใ่ห่ม่้ๆ ห่ร้อการปีลูกป่ีาเพ้�อดูดซัึ่บคาร�บอน

ด้วยความ้ม่์้งมั้�นดำาเนินงานตัาม้กลย์ทธุ์�ทั�ง 3 ด้านและการผลักดัน 
เพ้�อยกระดับความ้น่าเช้ื้�อถ้ึอด้านความ้ยั� งย้นในระดับสากล 
และเท่ยบเค่ยงได้กับผู้นำาธ์ุ์รกิจท่�ดำาเนินธ์ุ์รกิจท่�ยั�งย้น ส่งผลให้่ 
ในปีี 2565 บรษัิทฯ ตัั�งเป้ีาห่ม้ายในการลดการปีลอ่ยก๊าซึ่เร้อนกระจก
ขอบเขตั 1 และ 2 ลง 20% ภายในปีี 2573 และตัั�งเป้ีาห่ม้าย 
การปีล่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกส์ทธิุ์เป็ีนศูนย�ภายในปีี 2593 นอกจากนั�น
ได้รับการจัดลำาดับให้่เป็ีนผู้นำาด้านการบริห่ารจัดการเปีล่�ยนแปีลง
สภาพภูมิ้อากาศ (Climate Change) จากระดับ C (Awareness Level) 
เป็ีนระดับ A- (Leadership Level) จากการปีระเม้ินของสถึาบัน
ปีระเมิ้นความ้ยั�งย้นท่�น่าเช้ื้�อถ้ึอระดับโลก นับเป็ีนตััวช่ื้�วัดความ้สำาเร็จ 
อ่กก้าวห่นึ�งด้านการพัฒนาการดำาเนินธ์ุ์รกิจอย่างยั�งย้นแบบก้าวกระโดด

Efficiency-Driven Reductions in greenhouse gas (GHG) 
emissions across the value chain through efficient 
production processes and waste reduction through the 
utilization of low-carbon technologies and renewable 
energy. Example projects include energy saving at the Fatty 
Alcohol Distillation Tower and increasing the efficiency  
of COD treatment in wastewater treatment system projects.

Portfolio-Driven Development of environmentally friendly 
products to restructure our business and transition towards 
becoming a low-carbon business by increasing low-carbon 
investments and expanding the range of low-carbon 
products within the product portfolio. GGC, in partnership 
with KTIS BioEthanol Company Limited and Kaset 
Thai International Sugar Corporation Public Company Limited, 
invested in the development of the Nakornsawan 
Biocomplex to produce fuels and bioenergy using raw 
materials from domestic agricultural products. This will 
create value for biochemical products and bioplastics 
which is consistent with GGC’s business strategy to drive 
growth in the respective markets.

Compensation-Driven Sequestration and offsetting of 
carbon to drive the management of GHG emissions and 
achieving GHG reduction targets through Nature-Based 
Solutions and Technical-Based Solutions.

With our commitments to implementing the three strategies 
and our efforts to increase our credibility in sustainability 
to an internationally recognized level that is comparable 
to sustainable business leaders, in 2022, GGC set targets 
to reduce Scope 1 and 2 GHG emissions by 20% by 2030 
and achieve net zero emissions by 2050. Our climate 
change disclosure through the Carbon Disclosure Project 
(CDP), an internationally recognized sustainability reporting 
framework, received large score improvements from  
a score of C (Awareness Level) to A- (Leadership Level) and 
placed GGC as a leader in climate change management. 
This marks another milestone in our development toward 
becoming a sustainable organization.
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นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข 
กรรมการผู้้้จ้ดการ

(Mr. Kridsada Prasertsuko) 
Managing Director

GGC มุุ่่งมุ่ั�นิในิก�รเป็็นิต้้นิแบบ 
เพื่่�อพื่ัฒนิ�เศรษฐกิจแบบองค์รวิมุ่ทัั�ง 3 มุ่ิต้ิ 

(Bio-Circular-Green Economy (BCG) Role Mode) 
รวมท้ั้�งพ้ื่ฒนาการใช้ื่พื่ลุ้งงานท่ั้� ไม่ทั้ำาให้้เกิดคาร์บอนไดออกไชื่ด์ 

 (Decarbonization Pathway) โดยบริษ้ทั้ฯ ติ้องการ 
ทั้่�จะบรรลุุเป้าห้มายการปลุ่อยก๊าชื่เรือนกระจกสัุทั้ธิ 

ให้้เป็นศ้นย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

GGC is committed to becoming a role model 
business for all three dimensions 

of the Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model, 
improving clean energy use as part 

of our decarbonization pathway. 
GGC aims to achieve our net zero 

target by 2050.
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Social Dimension: GGC engages with all stakeholder 
groups throughout the supply chain. We adjusted our 
corporate social responsibility (CSR) operating model to a 
model which balances our business activities with socially 
responsible activities (CSV & SE Model). This enabled GGC to 
collaborate with local communities to integrate sustainable 
development principles throughout our supply chain. GGC 
also partnered with the German International Cooperation 
Agency (GIZ) to support small local farmers in receiving the 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification 
which is a sustainable supply chain management approach 
and is in line with our human rights principles. 

In addition, in 2022, GGC received the certificate and plaque 
for the CSR DIW Continuous Award from the Department 
of Industrial Works, Ministry of Industry, for the 8th  

consecutive year reflecting our commitment to conduct 
our business in an environmentally and socially conscious 
manner. We also received the 2022 Eco Factory plus Social 
Value (Eco Factory+SV) Award at the Gold Plus level which 
reflects the balance between environmental, social, and 
governance (economic) dimensions in our operations.

Governance (Economic) Dimension: GGC aims to 
become a nationally and internationally recognized 
sustainable organization by operating our business in line 
with sustainable development principles. GGC aims to 
become a leading Oleochemical producer company by 
building trust among stakeholders through operational 
excellence, transparency, and fairness to ensure good 
governance as well as developing a strong corporate 
culture. GGC’s operational direction, which is in line with 
international standards, is supported by participation 
from executives and employees and underpinned by  
a sustainability management framework that drives GGC’s 
sustainability efforts.

ด้้านสัิ่งคม (Social): บริษัทฯ สร้างความ้ร่วม้ม้้อกับผู้ม่้ส่วนได้เส่ย
ตัลอดห่่วงโซ่ึ่อ์ปีทาน และปีรับรูปีแบบการดำาเนินงานด้านความ้ 
รับผิดชื้อบต่ัอสังคม้ของบริษัทฯ (CSR) สู่รูปีแบบการสร้างสม้ด์ล 
ทางธ์ุ์รกิจขององค�กรด้วยการพัฒนากิจกรรม้ / โครงการความ้รับผิดชื้อบ 
ต่ัอสังคม้อย่างยั�งย้น (CSV & SE Model) เพ้�อสร้างการพัฒนา 
อย่างยั�งย้นร่วม้กับสังคม้และช์ื้ม้ชื้นตัลอดห่่วงโซ่ึ่อ์ปีทาน นอกจากน่� 
บริษัทฯ ได้ม่้การทำางานร่วม้กันกับองค�กรความ้ร่วม้ม้้อระห่ว่าง
ปีระเทศของเยอรมั้น (GIZ) เพ้�อส่งเสริม้ให้่เกษตัรกรรายย่อย 
ได้รับการรับรองม้าตัรฐานการผลิตันำ�ามั้นปีาล�ม้อย่างยั�งย้น (RSPO) 
เป็ีนการคำานึงถึึงแนวทางการบริห่ารจัดการห่่วงโซ่ึ่อ์ปีทานอย่างยั�งยน้
และครอบคล์ม้ถึึงสิทธิุ์ม้น์ษยชื้นของบริษัทฯ

นอกจากน่� ในปีี 2565 บริษัทฯ ได้รับเก่ยรติับัตัรและโล่รางวัล CSR 
DIW Continuous Award จากกรม้โรงงานอ์ตัสาห่กรรม้ 
กระทรวงอ์ตัสาห่กรรม้เป็ีนปีีท่� 8 ต่ัอเน้�อง ซึึ่�งสะท้อนถึึงความ้ม่์้งมั้�น 
ในการดำาเนินธ์ุ์รกิจและการดำาเนินงานท่�เป็ีนมิ้ตัรต่ัอสังคม้และ 
สิ�งแวดล้อม้ รวม้ถึึงได้รับโล่รางวัลโรงงานอ์ตัสาห่กรรม้เชิื้งนิเวศท่�ม่้
ค์ณค่าต่ัอสังคม้ (Eco Factory Plus Social Value: Eco Factory+SV) 
ในระดับ Gold Plus ห่ร้อระดับสูงส์ด ปีระจำาปีี 2565 ซึึ่�งแสดงถึึง
การดำาเนินงานท่�ม้่ม้ิตัิความ้สม้ด์ลทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม้และ 
สิ�งแวดล้อม้

ด้้านการกำากับดู้แล้ก่จการท่ี่�ด่้ (Governance): บริษัทฯ ม่์้งมั้�นท่�จะเป็ีน
ห่นึ�งในองค�กรด้านความ้ยั�งยน้ท่�ได้รบัการยอม้รับทั�งในระดับปีระเทศ
และระดับสากล โดยดำาเนินธ์ุ์รกิจตัาม้แนวทางการพัฒนาอย่างยั�งย้น
เพ้�อเป็ีนแกนนำาในธ์ุ์รกิจผลิตัภัณฑ์�เคม่้เพ้�อสิ�งแวดล้อม้ด้วยการสร้าง
ความ้เช้ื้�อมั้�นต่ัอผู้ม่้ส่วนได้เส่ยผ่านการดำาเนินงานท่�เป็ีนเลิศ โปีร่งใส 
เป็ีนธุ์รรม้ตัาม้ห่ลักธุ์รรม้าภิบาล ม่้การพัฒนานวัตักรรม้อยา่งต่ัอเน้�อง 
และม่้กรอบการบริห่ารจัดการความ้ยั�งย้นเพ้�อเป็ีนแนวปีฏิิบัติัให้่ 
เป็ีนไปีในทิศทางเด่ยวกันตัาม้ม้าตัรฐานสากล โดยการม่้ส่วนร่วม้ของ
ผู้บริห่ารและพนักงานในการสนับสน์นผลักดันการดำาเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั�งย้นของบริษัทฯ
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ความ้สำาเร็จด้านความ้ยั�งยน้ในการปีระกอบธ์ุ์รกิจของบริษัทฯ ทั�งห่ม้ด
ท่�กล่าวม้าข้างต้ัน บริษัทฯ ไม่้สาม้ารถึดำาเนินการได้เพ่ยงลำาพัง ห่ากเกิดจาก 
ความ้ร่วม้ม้้อร่วม้ใจกัน ทั�งจากความ้แข็งแกร่งในการดำาเนินงานของ
ผู้บริห่าร พนักงานท่�ร่วม้ม้้อกันปีฏิิบัติังานอย่างเต็ัม้ความ้สาม้ารถึ 
การสนับสน์นท่�ด่จากภาค่ พันธุ์มิ้ตัร และผู้ม่้ส่วนได้เส่ยตัลอดห่่วงโซ่ึ่
อ์ปีทาน

ในนาม้ของคณะกรรม้การบริษัทฯ ผู้บริห่าร และพนักงาน ขอขอบค์ณ
ผู้ม่้ส่วนได้เส่ยท์กภาคส่วนท่�สนับสน์นบริษัทฯ ด้วยด่ตัลอดม้า แม้้ว่า
เส้นทางไปีสู่เป้ีาห่ม้ายด้านความ้ยั�งย้นในอนาคตัจะม่้อ์ปีสรรคและ
ความ้ท้าทาย บริษัทฯ จะยังคงเดินห่น้าเป็ีนกำาลังสำาคัญในการขับเคล้�อน
การดำาเนินธ์ุ์รกิจตัาม้แนวทางการพัฒนาอย่างยั�งย้น เพ้�อสร้างค์ณค่า
ให้่แก่องค�กรและผู้ม่้ส่วนได้เส่ย และท่�สำาคัญ สร้างปีระโยชื้น�และ
ความ้รับผิดชื้อบตั่อเศรษฐกิจสังคม้และสิ�งแวดล้อม้ให้่แก่ปีระเทศ
ร่วม้กันต่ัอไปี

GGC’s success in sustainably operating our business 
would not be possible without the collaboration between 
executives, employees that strive to perform their best, 
and support from partners and stakeholders throughout 
the supply chain.

On behalf of the Board of Directors, executives, and 
employees, gratitude is extended to all stakeholders for 
their continued support throughout our sustainability 
journey. Despite future challenges that may arise, GGC 
will continuously move forward as an important force 
in driving sustainable business operations, in line with 
sustainable development principles, to create value for 
the organization and stakeholders. Most importantly,  
we will continue our joint efforts to create environmental, 
social, and governance (economic) benefits for Thailand.  
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นโยบายการบริหารจัดการความยั�งยืน
Sustainability Policy

บริษัท โกลบอลกร่นเคมิ้คอล จำากัด (ม้ห่าชื้น) ม่์้งดำาเนินธ์ุ์รกิจตัาม้
แนวทางการพัฒนาอย่างยั�งย้น เพ้�อเป็ีนผู้นำาในธ์ุ์รกิจผลิตัภัณฑ์�เคม่้ 
เพ้�อสิ�งแวดล้อม้ โดยสร้างความ้เช้ื้�อมั้�นต่ัอผู้ม่้ส่วนได้เส่ย ผ่านการ 
ดำาเนินงานท่�เป็ีนเลิศ โปีร่งใส และเป็ีนธุ์รรม้ ตัลอดจนส่งเสริม้การพัฒนา
นวัตักรรม้อย่างต่ัอเน้�อง พร้อม้ทั�งกำาห่นดกรอบการบริห่ารจัดการ
ความ้ยั�งย้นท่�สอดคล้องกับม้าตัรฐานสากล เพ้�อใช้ื้เป็ีนแนวปีฏิิบัติั 
ในการบริห่ารจัดการด้านความ้ยั�งย้นของบริษัทฯ ครอบคล์ม้ทั�ง 3 มิ้ติั 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม้ และสิ�งแวดล้อม้

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) 
is committed to conducting business in accordance  
with sustainable development guidelines to act as a leader 
in the environmental chemical products business by building 
confidence among stakeholders through operational 
excellence, transparency and fairness, promoting 
continuous innovation development, as well as establishing 
a sustainability management framework that aligns with 
international standards to be used as a guideline for 
GGC’s sustainability management, covering 3 dimensions: 
Economy, Society and Environment.
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บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ซึ่งถูกบังคับใช้ภายในประเทศท่ีดำาเนินธุรกิจ
และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล พร้อมท้ัง 
ยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ 
ธรุกจิ ตลอดจนส่งเสรมิการนำาแนวทางปฏบัิติ
อย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

GGC complies with the laws and 
regulations which are enforced in the 
countries where the GGC operates 
and respects international practices, 
as well as adheres to transparent 
business operations according to 
the principles of good corporate 
governance and business ethics. 
GGC also promotes the application 
of sustainable practices throughout 
the value chain.

บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคม ผ่านการดำาเนินงานตามหลักการ
การเป็นพลเมืองท่ีดขีองสังคม พรอ้มท้ังอาศยั
ความรู้  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
จากการดำาเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

GGC shows responsibility for the 
community and society through 
operational process according to 
the principles of being a good citizen 
of society along with knowledge, 
expertise, and experience from 
previous business operations. GGC 
takes part in improving the quality  
of life for society.

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญและให้คุณค่า
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
ผ่านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งนำาไปสู่การอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GGC recognizes the importance 
and value of showing responsibility 
towards the environment through 
c o n t i n u a l l y  p r o m o t i n g  t h e 
development of innovations and 
products that are environmentally 
friendly to help reduce environmental 
impacts throughout the supply 
chain, which leads to sustainable 
conservation and restoration of the 
environment.

เศรษฐกิจ
Economy

สังคม
Society

สิ่งแวดล้อม
Environment

บริษัทฯ ดำาเนินธ์ุ์รกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน�ของบริษัทฯ ในการเป็ีน
“ผู้นำาผลิตัภัณฑ์�เคม่้เพ้�อสิ�งแวดล้อม้ พร้อม้ขับเคล้�อนพลังแห่่งการ
สร้างสรรค� เพ้�อค์ณค่าท่�ยั�งย้น” ทั�งน่� บริษัทฯ จัดทำานโยบายการ
บริห่ารจัดการความ้ยั�งย้นเพ้�อเป็ีนต้ันแบบกรอบความ้ยั�งย้นของบริษัทฯ  
เพ้�อให้่บริษัทฯ สาม้ารถึส่งม้อบค์ณค่าท่�ด่ท่�ส์ดอย่างยั�งย้นให้่กับ 
ผู้ม่้ส่วนได้เส่ยท์กภาคส่วน ผ่านการขับเคล้�อนโดยผู้บริห่ารและ
พนักงาน

GGC operates its business in line with the vision of being 
a “Leader of environmentally friendly chemical products, 
ready to drive the power of creativity for sustainable value 
added”. GGC has formulated a sustainability management 
policy as a model for GGC’s sustainability framework  
in order to be able to deliver the best sustainable value 
to all stakeholders, driven by executives and employees.
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เป้าหมายการพััฒนาอิย่างยั�งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs)

บริษัทฯ สนับสน์นเป้ีาห่ม้ายการพัฒนาอย่างยั�งย้นขององค�การ
สห่ปีระชื้าชื้าตัิ (United Nations Sustainable Development 
Goals: UN SDGs) โดยม่์้งเน้นการดำาเนินงานท่�สนับสน์นเป้ีาห่ม้าย
การพัฒนาอย่างยั�งย้นใน 4 เปี้าห่ม้ายห่ลัก ได้แก่ เป้ีาห่ม้ายท่� 1  
เป้ีาห่ม้ายท่� 7 เป้ีาห่ม้ายท่� 12 และเป้ีาห่ม้ายท่� 13 และ 1 เป้ีาห่ม้ายรอง 
ได้แก่ เป้ีาห่ม้ายท่� 11 โดยม่้รายละเอ่ยด ดังน่�

GGC supports the United Nations Sustainable Development 
Goals (UN SDGs) by focusing on operations that support  
the 4 major goals, namely Goal 1, Goal 7, Goal 12, and Goal 
13, and 1 supporting goal, Goal 11, as follows: 
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เป็้�ห้มุ่�ยก�ร
พื่ัฒนิ�ทั่�ยั�งยืนิ

SDGs

เป็้�
ป็ระสังค์
Target

แนิวิทั�งในิก�รสันิับสันิุนิ
Business Operation and Strategy

โครงก�รขัองบริษัทัฯ ทั่�สันิับสันิุนิ SDGs
Sustainability Projects and Products

1.4 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชนและสังคมโดยการสร้างอาชีพ และเสริมสร้าง 
รายได้ของเกษตรกรและคนในชุมชน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
GGC focuses on improving the quality 
of life of people in the community and 
society by creating careers and enhancing 
the income of farmers and people in the 
community so that they can have access 
to basic products.

• ไบโอคอมเพล็กซ์
 Biocomplex

7.1, 7.2, 
7.3

บริษัทฯ มุ่งม่ันในการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม 
เข้าถึงพลังงานหมุนเวียน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็น 
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย
โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เมทิลเอสเทอร์ 
(B100)
GGC is  commit ted to  promot ing 
communities and society to access 
renewable energy since GGC is a major 
producer of renewable energy in Thailand. 
GGC’s main product is methyl ester (B100).

• ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดแ้ก ่เมทลิเอสเทอร ์(B100)
 GGC’s products, consisting of methyl 

ester (B100)

• ไบโอคอมเพล็กซ์
 Biocomplex

• โครงการเพ่่มศักยภาพในการผลิตเมทิลเอสเทอร์
(B100) ของบริษัทฯ เช่น โครงการลดอัตราส่วน
ของ Purge ME Residue ในการผลิตไบโอดีเซล

 GGC’s methyl ester (B100) production 
enhancement project, such as the 
Reduction of ME Residue at Biodiesel 
Process project.

12.1, 12.2, 
12.4, 12.5, 

12.6

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายระดับประเทศในการ 
เข้าสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยการ
สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม และมีแผนการ
สร้างมูลค่า เพ่่มใ ห้ กับผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดรับกับ
นโยบายภาครัฐตามโมเดล BCG ซ่ึงสนับสนุน
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) อาทิ นโยบายโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในการผลักดัน 
ประเทศไทยให้เป็น Bio Hub ของอาเซียน โดย 
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
โดยนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

• ไบโอคอมเพล็กซ์
 Biocomplex 

• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เมทิลเอสเทอร์ (B100) 
เป็นต้น

 GGC’s products, consisting of methyl ester 
(B100)

• โครงการ การผลิตปาล์มนำ้ามันอย่างยั่งยืนและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 Sustainable and environmentally friendly 
palm oil production project

เป้าหมายหลัก
Major Goals
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เป็้�ห้มุ่�ยก�ร
พื่ัฒนิ�ทั่�ยั�งยืนิ

SDGs

เป็้�
ป็ระสังค์
Target

แนิวิทั�งในิก�รสันิับสันิุนิ
Business Operation and Strategy

โครงก�รขัองบริษัทัฯ ทั่�สันิับสันิุนิ SDGs
Sustainability Projects and Products

ในกระบวนการผลิตให้บรษัิทฯ สามารถใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนลดของเสีย
และการปล่อยมลพ่ษและของเสียอันตรายจาก
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ของส่ิงแวดล้อมและสังคม การดำาเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยเน้น 
การลงทุนจากท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่า
เพ่่มสินค้าทางการเกษตรเพ่ือต่อยอดสู่พลาสติก
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ
GGC promotes the national policy to enter 
sustainable production and consumption by 
supporting innovation. There are also plans 
to add value to products that are in line with 
government policies based on the BCG model, 
which supports the Bioeconomy, Circular 
Economy, and Green Economy.
For example, the Bioeconomy Development 
Project policy drives Thailand to become 
the Bio Hub of ASEAN by enhancing 
the competitiveness of the biofuel and 
environmental chemical industries, both 
domestically and internationally. Furthermore, 
GGC applies the principles of the Circular 
Economy by bringing innovation and 
technology into its production process, 
utilizing resources with maximum efficiency, 
as well as reducing waste, emissions of 
pollution, and hazardous waste that may affect 
the environment and society from GGC’s 
business operations. The implementation 
of the principles of the Green Economy 
emphasizes investment, both domestic 
and international, for the production of 
biofuels and focuses on creating value-added 
agricultural products to further develop 
into bioplastics and biochemicals.

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้นวัตกรรม
และการสร้างมูลค่า เช่น โครงการผลิตภัณฑ์ 
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) โครงการ
พัฒนานำ้า มันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิด 
ตดิไฟยากจากนำ้ามันปาลม์และนำารอ่งการทดสอบ
ภาคสนามเชิงบูรณาการ เป็นต้น

 Product development projects through 
innovation and value creation, such as 
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 
Product Project, Development of Less 
Flammable Bio-Transformer Oil from 
Palm Oil and Integrated Pilot Field Test to 
Promote Its Commercial and Sustainable 
Use, etc.
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เป็้�ห้มุ่�ยก�ร
พื่ัฒนิ�ทั่�ยั�งยืนิ

SDGs

เป็้�
ป็ระสังค์
Target

แนิวิทั�งในิก�รสันิับสันิุนิ
Business Operation and Strategy

โครงก�รขัองบริษัทัฯ ทั่�สันิับสันิุนิ SDGs
Sustainability Projects and Products

13.2 บริ ษัทฯ เป็นผู้ผลิตพลังงานชีวภาพรายใหญ่
ของประเทศ ซึ่งสนับสนุนการจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำาเนินธุรกิจ
และการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ 
ยังจัดทำากลยุทธ์และดำาเนินงานเพื่อการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและผลิตภัณฑ์
GGC is a major producer of bioenergy in the 
country, which supports climate change 
management through business operations 
and production processes. In addition, 
GGC also formulates strategies and 
operates for the reduction of greenhouse 
gas emissions from production and 
corporate operations.

• ไบโอคอมเพล็กซ์
 Biocomplex

• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เมทิลเอสเทอร์ (B100) 
เป็นต้น

 GGC’s products, consisting of methyl 
ester (B100)

• โครงการประหยัดพลังงานท่ีหอกล่ันแฟตต้ี
แอลกอฮอล์ โครงการ Optimize Steam ที่ระบบ 
Ejector เป็นต้น

 Advance Process Control  at  the 
Fractionation Column of FAOH Plant 
Project, Pre-treatment Vacuum Ejector 
Motive Steam Optimization Project, etc.

เป้าหมายรอิง
Supporting SDGs Goals Goals

เป็้�ห้มุ่�ยก�ร
พื่ัฒนิ�ทั่�ยั�งยืนิ

SDGs

เป็้�
ป็ระสังค์
Target

แนิวิทั�งในิก�รสันิับสันิุนิ
Business Operation and Strategy

โครงก�รขัองบริษัทัฯ ทั่�สันิับสันิุนิ SDGs
Sustainability Projects and Products

11.6 บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มี ส่วนได้เสีย 
เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ในเขตเมืองมีความยั่งยืน
GGC builds relationships with stakeholders 
to promote sustainability in urban areas.

• โครงการการผลิตปาล์มนำ้ามันอย่างย่ังยืนและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 Sustainable and environmentally friendly 
palm oil production project

• โครงการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการขนสง่ของบรษัิทฯ เชน่ โครงการ RDBPKO 
Lorry Optimization

 Projects to promote the reduction of 
greenhouse gas emissions from GGC’s 
transportation, such as the RDBPKO 
Lorry Optimization project. 

• โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษัทฯ เช่น โครงการ Green Health Project

 Corporate social responsibility promotion 
projects, such as the Green Health 
Project



Integrated Sustainability Report 2022
Global Green Chemicals Public Company Limited

014

เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อตันการผลิต

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญ
Highlight Performance

ห่่วงโซ่่คัุณคั่าที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ
Sustainable Value Chain

พลังงานต่อตันการผลิตที่ใช้ คิดเป็น

ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตราย 
ไปฝังกลบ คิดเป็น 0

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)  
ของพนักงานคิดเป็น

จำานวนอุบัติเหต ุ
ในกระบวนการผลิต Tier 1 คิดเป็น 0

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขอบเขต 1 และขอบเขต 2 ได้

ลดปริมาณการใช้น้ำา

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 
ของผู้รับเหมา คิดเป็น 1.6

จำานวนอุบัติเหต ุ
ในกระบวนการผลิต Tier 2 คิดเป็น 0

Energy consumption intensity was 1.2 (ME1) 
and 0.42 (ME2) MWh per ton production volume

The amount of hazardous and non-hazardous waste 
in landfill was 0.

Employee Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) 
was 0%

The number of Tier 1 Production Process Accident 
was 0

Reduce Scope 1 and Scope 2 GHG emissions 
reduction by 1,080.05 tons CO

2
 equivalent.

Reduce water consumption by 1.94 (ME2) million 
liters.

Contractors Lost Time Injury Frequency Rate 
(LTIFR) was 1.6

The number of Tier 2 Production Process Accident 
was 0

103,693 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1.94 (ME2)
ล้านลิตร

ร้อยละ 0

1.12 (ME1)

0.42 (ME2)
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ของคู่ค้าที่สำาคัญของบริษัทฯ ได้รับทราบ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ความพึงพอใจของชุมชนและสังคม 
ในปี 2565 เท่ากับ

ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 
จำานวน

ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรอง 
ฉลากลดโลกร้อน 
(Carbon Footprint Reduction: CFR)

บริษัทฯ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ
ปลูกปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil: RSPO) คิดเป็น 

ความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ

ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรอง 
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
(Carbon Footprint Products: CFP) 

มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม คิดเป็น

100% of GGC’s key suppliers acknowledged 
compliance with GGC’s business ethics.

The community and society satisfaction rate in 2022 
was 91.4 %

Implemented 5 projects for society and 
communities in 25 communities

50 % of all products are certified with the Carbon 
Footprint Reduction (CFR) label.

GGC educated 1,000 farmers about sustainable 
palm oil plantation at the Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO).

The customer satisfaction rate in 2022 was 95 %

100% of all products are certified with the Carbon 
Footprint Products (CFP) label.

Value of investment in research and innovation 
equivalent to 1.96 million THB

ร้อยลื่ะ 100
1,000 ร�ย

ผู้ลิตภััณฑ์์ท่�ยั�งยืน
Sustainable Products Growth (Growth Portfolio)

ร้อยลื่ะ 95
 ร้อยลื่ะ 91.4

5 โครงก�รในิ 25 ชุมุ่ชนิ

ร้อยลื่ะ 100

ร้อยลื่ะ 50 1.96 ลื่้�นิบ�ทั

ห่ม้ายเห่ต์ั: ร้อยละของผลิตัภัณฑ์�ทั�งห่ม้ดท่�ได้รับการรับรองฉลาก
คาร�บอนฟ์ื้ตัพริ�นท� (CFP) และฉลากลดโลกร้อน (CFR) ม้าจากโรงงาน
เม้ทิลเอสเทอร�แห่่งท่� 1 เท่านั�น

Note: Percentage of total products certified with Carbon 
Footprint Products (CFP) and Carbon Footprint Reduction 
(CFR) labels are from the Methyl Ester Plant 1 only.
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บุคลากร
People Prosperity

ระดับความผูกพันของพนักงาน เท่ากับ

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน คิดเป็น

เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน คิดเป็น

สรรหาพนักงานและผู้บริหารเข้าดำารงตำาแหน่ง 
ที่สำาคัญในบริษัทฯ และตอบสนองต่อกลยุทธ์
การเติบโตของบริษัทฯ เท่ากับ

Employee engagement level: 46%

Employee training hours: 7,489 hours

Employee Development investment: 
4.77 million THB

Recruitment of employees and executives to hold 
important positions in response to GGC’s growth 
strategy: 76.9%

ร้อยลื่ะ 46 4.77 ลื่้�นิบ�ทั 

7,489 ชั�วิโมุ่ง

ร้อยลื่ะ 76.9



017

รางวัลแห่งความภัาคภั้มิ ใจปี 2565
Awards and Recognitions

CDP Climate Change 2022

บริษัทัฯ เขั้�ร่วิมุ่ก�รป็ระเมุ่ินิ CDP ดำ้�นิก�รบริห้�รจัดำก�รก�รเป็ลื่ี�ยนิแป็ลื่ง 
สัภ�พื่ภูมุ่ิอ�ก�ศเป็็นิป็ีทั่�สัอง แลื่ะไดำ้รับคะแนินิระดำับ A-

GGC has participated in the CDP assessment 
on climate change management for the second year 

and received a rating of A-.

A-
2022
CLIMATE

ระดับสากล
International Level
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โครงการสำารวจการกำากับด้แลกิจการ
บริษัทจดทะเบ่ยน ประจำาปี 2565

Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies: CGR 2022

บรษัิทฯ ไดร้บัรางวัลบรษัิทจดทะเบียนทีมี่การกำากบัดแูลกิจการ ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 จากโครงการสำารวจการกำากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2565 ภายใต้การดูแลของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนการบริหารองค์กรที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงมุ่งเน้นการพัฒนาการกำากับดูแล
กิจการในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 

GGC received the “Excellent” or 5-star corporate 
governance award for the fifth consecutive year from the 
2022 Corporate Governance Survey of Listed Companies 
under the supervision of the Thai Institute of Directors 
(IOD) with support from The Stock Exchange of Thailand 
(SET). This award reflects GGC’s transparent management 
and equal treatment of all stakeholders, as well as 
Transportation of GGC’s continuous focus on developing 
excellent corporate governance.

ระดับประเทศ
National Level

บริษัทฯ ได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่าต่อสังคม
(Eco Factory plus Social Value: Eco Factory+SV) ในระดับ Gold 
Plus หรือระดับสูงสุด ประจำาปี 2565 แสดงถึงการดำาเนินงานที่พ่จารณา
ถงึประเด็นความย่ังยืนในทกุมิติ สรา้งความสมดลุระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และยังบริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

GGC was awarded the Eco Factory plus Social Value: Eco 
Factory+SV award in the Gold Plus level or the highest 
level for 2022. This award reflects how GGC’s operations 
consider sustainability in all dimensions, create a balance 
between economy, society and environment, and efficiently 
manage resources within the factory, with the goal of 
becoming a ‘livable industrial city’.  รางวัล โรงงานอิุตสาหกรรมเชิิงนิเวศ 

ท่�ม่คุณค่าต่อิสังคม
Eco Factory plus Social Value: Eco Factory+SV 
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CSR DIW Continuous Award 2022
CSR DIW Continuous Award 2022

ประกาศน่ยบัตรในฐานะภัาคเอิกชิน 
ผู้้�สนับสนุนการอินุรักษ์ ฟื้้�นฟื้ ู

และพััฒนาป่าชิุมชิน
Certificate of a private sector entity which 
supports the conservation, restoration and 

development of community forests

บริษัทฯ ได้รับการพ่จารณาเพื่อรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR DIW 
Continuous Award ประจำาปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 สะท้อนถึงการดำาเนินงาน 
ของบรษัิทฯ ทีมี่ความรบัผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชมุชนอย่างต่อเน่ือง
บนแนวทางความยั่งยืน

GGC received a certificate and a plaque for the CSR DIW 
Continuous Award for the year 2022 from the Department of 
Industrial Works, Ministry of Industry for the 8th consecutive 
year. This award reflects GGC’s operations with social 
responsibility and continuous and sustainable community 
development.

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะหน่วยงาน 
ภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน ในงาน 
“วันป่าชุมชนแห่งชาติ” โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย พันธมิตรภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้ และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนภาคประชาชน
ดำาเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant &Protect” ในพื้นที่
ป่าชุมชนตำาบลบ้านสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ 20 ไร่  
เป็นระยะเวลา 10 ปี เพือ่เปน็ส่วนหนึง่ในภาคภีาคเอกชนสนับสนุนป่าชมุชน 
ลดโลกร้อนต่อไป

GGC received a plaque of honor From Advisor to the 
Minister of Natural Resources and Environment as a private 
sector entity that supports the conservation, restoration 
and development of community forests in the “National 
Community Forest Day” event. GGC has cooperated with 
the Stock Exchange of Thailand, public sector partners, 
which include the Royal Forest Department and Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization, as well 
as the community. GGC has implemented the “Care 
the Wild” project and the “Plant & Protect” project in 
community forest areas, Ban Sahakorn Nikhom Subdistrict, 
Kanchanaburi Province. The projects span an area of 20 rai, 
for a period of 10 years, as part of the private sector alliance 
to support community forests to reduce global warming.
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รางวัลการเปิดเผู้ยข�อิม้ลความยั�งยืน 
ประจำาปี 2565 ประเภัทท่� 1 รางวัลเก่ยรติคุณ 

(Sustainability Disclosure Award) 
เป็นปีท่� 3

Sustainability Disclosure Award 2022 Category 1 
Honorary Award for the third year

ธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอิง 
ประจำาปี 2565

White Banner – Green Star Award 2022

GGC was awarded Sustainability Disclosure Award 2022 
Category 1 Honorary Award, which considers and evaluates 
the status of public disclosure of sustainability information 
and related stakeholders through corporate sustainability 
reports. This award reflects GGC’s commitment to 
economic, social and environmental development for the 
organization to grow sustainably in accordance with the 
international principles of the Global Reporting Initiative 
(GRI). In addition to creating morale for organizations 
that disclose sustainability information to the public,  
it also honors the award-winning business organizations 
in response to the Sustainable Development Goal (SDGs) 
12.6. Currently, the Sustainability Disclosure Community 
(SDC) has 133 member organizations.

บริษัทฯ ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  
(ธงขาว-ดาวเขียว) ต่อเน่ืองปีที ่10 และรางวัลธงธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่องปีที่ 5 โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ตระหนัก
ถึงความสำาคัญในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับ
ของภาครฐั ภาคประชาชน และไดส้รา้งความเชือ่ม่ันให้กับนกัลงทุนท่ีสนใจ 
เข้ามาลงทุนอีกด้วย

GGC was awarded the White Flag - Green Star award 
for the 10th consecutive year and the White Flag - Gold 
Star award for the 5th consecutive year for Environmental 
Governance and Safety by the Industrial Estate Authority 
of Thailand (IEAT). This award reflects that GGC recognizes 
the importance of environmental management. GGC’s 
efforts are recognized by the public and the community. 
This has built confidence among investors and potential 
investors.

บริษัทฯ ได้รับรางวัล โดยพ่จารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูล
ความย่ังยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านรายงาน 
การพฒันาอยา่งย่ังยนืขององคก์ร ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึการดำาเนินงานของ 
GGC ท่ีมุ่งม่ันพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ 
องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืนตามหลักการสากลของ Global Reporting 
Initiative (GRI) ซึ่งรางวัลดังกล่าว นอกจากจะสร้างขวัญกำาลังใจ 
ให้แก่องค์กรท่ีดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืนต่อสาธารณชนแล้ว  
ยังเป็นการเชิดชูองค์กรธุรกิจท่ีได้รับรางวัล ในการตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ท่ี 12.6 ร่วมกัน โดยปัจจุบันประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน 
(Sustainability Disclosure Community: SDC) มีองค์กรสมาชิก
จำานวน 133 ราย
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การรับรอิงและการประกาศเก่ยรติคุณ ปี 2565
Awards and Recognitions in 2022

ISO 9001

ISO 45001

KOSHER

Thailand’s Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC

CSR DIW ECO Factory + SV

Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2022: CGR

ISO 14001

CDP Climate Change 2022

GMP & HACCP

Carbon Footprint Label

TIS 18001

HALAL

RSPO Supply Chain 
Certification System

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่่มเติมได้ที่
For more information can be found at

ISO 45001

TIS 18001
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�
About This Report

บริษัท โกลบอลกร่นเคม้ิคอล จำากัด (ม้ห่าชื้น) จัดทำารายงานความ้
ยั�งยน้แบบบรูณาการ (Integrated Sustainability Report: ISR) เปีน็
ปีระจำาท์กปีี เพ้�อส้�อสารความ้ม่์้งมั้�น กลยท์ธุ์�และวิสัยทัศน� พร้อม้ทั�ง
รายงานผลการดำาเนินงานด้านความ้ยั�งยน้ท่�เป็ีนปีระเด็นสำาคัญต่ัอการ
ดำาเนินธ์ุ์รกิจของบริษัทฯ และผู้ม่้ส่วนได้เส่ยท์กภาคส่วน ครอบคล์ม้
ปีระเด็นการกำากับดูแลกิจการท่�ด่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม้ และ
สิ�งแวดล้อม้ในภาพรวม้ โดยบริษัทฯ จัดทำารายงานความ้ยั�งย้นแบบ
บูรณาการปีระจำาปีี 2565 ตัาม้แนวทาง Integrated Reporting 
Framework (IR) ของ International Integrated Reporting 
Council (IIRC) แนวทางการรายงานของ Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards และแบบแสดงรายการข้อมู้ลปีระจำาปีี
ห่ร้อรายงานปีระจำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ซึึ่�งม่้ขอบเขตัการ
รายงานตัั�งแต่ั 1 ม้กราคม้ 2565 ถึึง 31 ธัุ์นวาคม้ 2565

รายงานฉบับน่�ม่้ขอบเขตัการรายงานครอบคล์ม้การดำาเนินงานของ
บริษัท โกลบอลกร่นเคมิ้คอล จำากัด (ม้ห่าชื้น) และม่้อำานาจในการ
บริห่ารจัดการ (Operational Control) ผ่านคณะกรรม้การบริษัทฯ
โดยในปีี 2565 บริษัทในเคร้อ ปีระกอบด้วย บริษัท ไทยแฟื้ตัต่ั� 
แอลกอฮอลส� จำากัด บริษัท จ่จ่ซ่ึ่ ไบโอเคมิ้คอล จำากัด และบริษัท  
ไทยอ่ทอกซ่ึ่เลตั จำากัด

Global Green Chemicals Public Company Limited prepares 
an Integrated Sustainability Report (ISR) annually to 
communicate its commitment strategy and vision, as 
well as a report on sustainability performance, which 
is an important issue for GGC’s business operations 
and all stakeholders. The report covers good corporate 
governance issues, as well as overall economic, social 
and environmental development. GGC has prepared an 
integrated sustainability report for 2022 in accordance 
with the Integrated Reporting Framework (IR) guidelines of 
the International Integrated Reporting Council (IIRC), the 
reporting guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards, and the annual information disclosure form or 
Annual Report (Form 56-1 One Report). The reporting scope 
spans from January 1st, 2022 to December 31st, 2022.

This report covers the operations of Global Green 
Chemicals Public Company Limited which has operational 
control through the Board of Directors. In 2022, the group 
of companies consisted of Thai Fatty Alcohols Company 
Limited, GGC BI Chemical Co., Ltd. and Thai Ethoxylate 
Co., Ltd.

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่่มเติมได้ที่
For more information can be found at

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่่มเติมได้ที่
For more information can be found at
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ชิ่อิงทางการติดต่อิ
Contact Detail

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/1 Energy Complex, Building A, 4th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, 
Bangkok 10900

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของบริษัทได้ที่์
For more information about GGC’s sustainable development 
can be found at

ในฐานะท่�บริษัทฯ เป็ีนผู้นำาด้านผลิตัภัณฑ์�เคม่้เพ้�อสิ�งแวดล้อม้และ
ผลิตัภัณฑ์�คาร�บอนตัำ�า บริษัทฯ จึงม่์้งสร้างสรรค�ค์ณค่าในการ 
อยู่ร่วม้กันอย่างยั�งย้น ผ่านการดำาเนินธ์ุ์รกิจอย่างโปีร่งใส ภายใต้ั 
ห่ลักการกำากับดูแลกิจการท่�ด่และจรรยาบรรณธ์ุ์รกิจ ควบคู่ไปีกบัการ 
รับผิดชื้อบต่ัอสังคม้ ช์ื้ม้ชื้น และสิ�งแวดล้อม้ พร้อม้ทั�งเคารพสิทธิุ์
ม้น์ษยชื้น นอกจากน่� บริษัทฯ ยนิด่รับฟัื้งข้อคิดเห็่นและข้อเสนอแนะ 
เพ้�อนำาม้าพัฒนาร่วม้กับผู้ม่้ส่วนได้เส่ยท์กภาคส่วนผ่านช่ื้องทาง 
การติัดต่ัอ ดังน่�

As a leader in green chemical products and low carbon 
products, GGC therefore aims to create value for sustainable 
coexistence through transparent business operations 
under the principles of good corporate governance and 
business ethics, along with social responsibility, community 
and environment, and human rights. In addition, GGC 
welcomes comments and suggestions to develop alongside 
stakeholders from all sectors through the following contact 
channels:

Facebook: CSR & PR Global Green Chemicals
www.facebook.com/CSR-PR-Global-Green-Chemicals

โทรศัพท์ +66 (0) 2558-7300
Phone +66 (0) 2558-7300

โทรสาร +66 (0) 2558-7301
Fax +66 (0) 2558-7301

เว็บไซต์: www.ggcplc.com/th/contact
Website: www.ggcplc.com/th/contact

สัอบถ�มุ่ขั้อมุู่ลื่เพื่ิ่มุ่เต้ิมุ่ไดำ้ทั่�: บริษัทั โกลื่บอลื่กรีนิเคมุ่ิคอลื่ จำ�กัดำ (มุ่ห้�ชนิ) สัำ�นิักง�นิให้ญ่
For more information, please contact: Global Green Chemicals Public Company Limited Head Office
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ธุรกิจของเรา
Our Business
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Our Business
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วิิสััยทััศน์์ พััน์ธกิิจ 
และกิลยุทัธ์ ใน์กิารดำำาเน์ิน์งาน์
Vision, Mission and Operational Strategy

บริิษััท โกลบอลกรีินเคมิิคอล จำำ�กัด (มิห�ชน) หรืิอ “บริิษััทฯ” 
เป็็นบริิษััทแกนนำ�ในธุุริกิจำผลิตภััณฑ์์เคมีิเพืื่�อสิิ่�งแวดล้อมิ (Green 
Flagship Company) ของกลุ�มิบริิษััท พีื่ทีที โกลบอล เคมิิคอล  
ที�ผลิตโอลีโอเคมีิแห�งแริกในป็ริะเทศไทย และมุิ�งมัิ�นที�จำะเป็็นผ้้ผลิต 
โอลีโอเคมีิชั�นนำ�ในตล�ดโลก พื่ร้ิอมิสิ่ร้ิ�งคว�มิยั�งยืนท�งเศริษัฐกิจำ 
ให้กับภั�คเกษัตริกริริมิและอตุสิ่�หกริริมิของป็ริะเทศไทย จำ�กก�ริใช้ 
นำ��มัินป็�ล์มิดิบภั�ยในป็ริะเทศเป็็นวัตถุุดิบหลัก 

Global Green Chemicals Public Company Limited or “GGC” 
is the Green Flagship Company of PTT Global Chemical 
(GC) Group and is the first Oleochemical manufacturer 
in Thailand. The Company is committed to becoming  
a leading Oleochemical producer in the global market while 
contributing to the economic sustainability of Thailand’s 
agricultural and industrial sectors by using local crude 
palm oil as the primary raw material in GGC’s products. 
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บริิษััทฯ มีิฐ�นก�ริผลิตอย้�ในนิคมิอุตสิ่�หกริริมิดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มิ�บต�พื่ดุ) จัำงหวัดริะยอง และในพืื่�นที�เขตป็ริะกอบก�ริอตุสิ่�หกริริมิ
ไทยอีสิ่เทิร์ิน จัำงหวัดชลบุรีิ ซ่ึ่�งผลิตผลิตภััณฑ์์เคมีิเพืื่�อสิิ่�งแวดล้อมิหลัก 
3 ป็ริะเภัท ป็ริะกอบด้วย (1) เมิทิลเอสิ่เทอร์ิ (Methyl Ester) ที�ใช้เป็็น
สิ่�วนผสิ่มิในนำ��มัินดีเซึ่ลหมินุเร็ิว โดยมีิกำ�ลังก�ริผลติ 500,000 ตันต�อปี็  
(2) แฟตตี�แอลกอฮอล ์(Fatty Alcohol) ที�ใช้เป็็นสิ่�วนผสิ่มิหลกัในก�ริ
ผลิตเครืิ�องสิ่ำ�อ�ง สิ่�ริลดแริงต่งผิว และเภัสัิ่ชภััณฑ์์ต��งๆ โดยมีิกำ�ลัง 
ก�ริผลิต 100,000 ตันต�อปี็ และ (3) กลีเซึ่อรีินบริิสุิ่ทธิุ� (Refined 
Glycerine) ซ่ึ่�งเป็็นสิ่�วนผสิ่มิที�ใช้อย��งแพื่ริ�หล�ยในเครืิ�องสิ่ำ�อ�ง 
และเภัสิ่ัชภััณฑ์์โดยมีิกำ�ลังก�ริผลิต 51,000 ตันต�อปี็ โดยบริิษััทฯ  
จัำดจำำ�หน��ยผลติภััณฑ์์เคมีิเพืื่�อสิิ่�งแวดลอ้มิให้กับล้กค้�ภั�ยในป็ริะเทศ
และต��งป็ริะเทศคริอบคลุมิ 3 อุตสิ่�หกริริมิเชื�อเพื่ลิงริถุยนต์ เภัสัิ่ชภััณฑ์์  
และเคมีิเพืื่�อสุิ่ขอน�มัิย

ด้วยคว�มิต้องก�ริในก�ริเป็็นผ้้นำ�ด้�นเคมีิเพืื่�อสิิ่�งแวดล้อมิ บริิษััทฯ
ได้มีิก�ริจัำดตั�งบริิษััท จีำจีำซีึ่ ไบโอเคมิิคอล จำำ�กัด (GGC Bio) เมืิ�อวันที� 
24 ธัุนว�คมิ 2561 โดยบริิษััทฯ เป็็นผ้้ถืุอหุ้นหลัก ร้ิอยละ 100  
ซ่ึ่�งบริิษััท GGC Bio ดำ�เนินธุุริกิจำและลงทุนต�อเนื�องในธุุริกิจำผลิตภััณฑ์์
เคมีิเพืื่�อสิิ่�งแวดล้อมิ 

บริิษััท GGC Bio เป็็นผ้้ถืุอหุ้นร้ิอยละ 50 ในบริิษััท จีำจีำซีึ่ เคทิสิ่ ไบโอ 
อินดัสิ่เทรีิยล จำำ�กัด (GKBI) จัำดตั�งข่�นเมืิ�อวันที� 11 มิกริ�คมิ 2562  
ซ่ึ่�งเป็็นบริิษััทริ�วมิทุนริะหว��ง GGC Bio และบริิษััท เคทิสิ่ ไบโอเอท�นอล 
จำำ�กัด (KTBE) เพืื่�อขย�ยก�ริลงทุนในธุุริกิจำเชื�อเพื่ลิงชีวภั�พื่ ผ��นก�ริ
ลงทุนก�ริก�อสิ่ร้ิ�งและก�ริดำ�เนินง�นของ (1) โริงหีบอ้อย (2) โริงง�น
เอท�นอล (3) โริงไฟฟ้�ชีวมิวล พื่ร้ิอมิท�งเลือกในก�ริข�ยไฟฟ้�ให้แก�
ผ้้ป็ริะกอบก�ริต��งๆ และ (4) สิ่ถุ�นที�และสิิ่�งอำ�นวยคว�มิสิ่ะดวก
สิ่�ธุ�ริณ้ป็โภัคและโคริงสิ่ริ้�งพืื่�นฐ�นอื�นๆ ที�จำำ�เป็็นสิ่ำ�หรัิบก�ริ 
ดำ�เนินธุุริกิจำ โดยค�ดก�ริณ์ว��จำะสิ่�มิ�ริถุเดินเครืิ�องจัำกริเชิงพื่�ณิชย์
ได้ภั�ยในไตริมิ�สิ่ 1 ปี็ 2566

โดยบริิษััท GKBI เป็็นผ้ผ้ลิตเอท�นอล หริอื “อี 100” (E100) ซ่ึ่�งจำะนำ�
ไป็ใช้ผสิ่มิในนำ��มัินเบนซิึ่นพืื่�นฐ�น มีิกำ�ลังก�ริผลิตติดตั�ง (Nameplate 
Capacity) ของโริงผลติเอท�นอล ริวมิ 600,000 ลิตริต�อวัน (หรืิอ 186 
ล้�นลิตริต�อปี็ หรืิอ 147,000 ตันต�อปี็) และโริงผลิตไฟฟ้�และไอนำ�� 
มีิกำ�ลังก�ริผลิตติดตั�งไฟฟ้� 85 เมิกะวัตต์ และไอนำ�� 475 ตันต�อชั�วโมิง

GGC’s production bases are located within the WHA 
Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut), Rayong Province 
and in the Thai Eastern Industrial Estate, Chonburi Province. 
Currently, GGC produces three types of Green Chemical 
products comprising (1) Methyl Ester, a component of high 
speed diesel fuel, with a production capacity of 500,000 
tons per year; (2) Fatty Alcohol, a main ingredient in 
cosmetics, surfactants, and various pharmaceuticals, with 
a production capacity of 100,000 tons per year; and  
(3) Refined Glycerine, a common ingredient widely used in 
cosmetics and pharmaceuticals, with a production capacity 
of 51,000 tons per year. GGC’s products are commercially 
distributed to both domestic and international customers in 
3 industries including the automobile fuel, pharmaceutical, 
and sanitation chemical industries.

Determined to become the leader of green chemical 
company, GGC has established GGC Biochemical Company 
Limited (GGC Bio) on 24 December 2018, in which GGC has 
100 percent ownership of GGC Bio. GGC Bio has operated 
and continuously invested in green chemical businesses. 

GGC Biochemical Company Limited (GGC Bio) holds 50 
percent of GGC KTIS Bioindustrial Co., Ltd. (GKBI), a join 
venture of GGC Biochemical Company Limited (GGC Bio) 
and KTIS Bioethanol Company Limited (KTBE), established 
on 11 January 2019. GKBI determines to expand the 
investment in biochemical business through investing and 
constructing 1) Sugarcane Processing Plants 2) Ethanol 
Processing Plant 3) Biomass Power Plants with electricity 
selling services for other organization and 4) Related 
infrastructure investments. As a result, the expected 
commercial operation date of a new plant is in the first 
quarter of 2023. 

GKBI is also the manufacturer of ethanol, “E100”,  
a composition of gasoline, with a nameplate capacity of 
600,000 liter per day (186 million liter per year or 147,000 
ton per year). Moreover, GKBI’s power plant and steam 
plant can produce electricity of 85 MWh and steam of 475 
ton per hour respectively.

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Vision and Mission

เอกสารเผยแพร่
    Resource Center



วิิสััยทััศน์์
Vision

เป็นผู้นำ�ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์

เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน
To be a leading green chemical company 

by creating sustainable value

พััน์ธกิิจ
Mission

•	 ลูกค้�: คิดค้นนวัตกรรมและรักษา 
คุณภาพของสินค้าและบริการ 
เพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 Customers: Innovate and  
provide excellent quality products 
and services for long-term 
partnership.

•	 พนักง�น: สร้างความสมดุลระหว่างชีีวิต
และการทำางานให้พนักงานเป็็นทรัพยากร 
ที่มีค่าสูงสุดพร้อมขับเคลื่อนองค์กร 
สู่ความเป็็นเลิศร่วมกัน

 Employees: Create a work-life 
balance environment and high 
performance organization by 
investing in human resources.

•	 ผู้มีส่วนได้เสีย: สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน 
อย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้วยความโป็ร่งใส และเป็็นธรรม

 Stakeholders: Maximize 
sustainable value for shareholders 
with transparency and integrity.

•	 สังคม: ดำาเนินธุรกิจด้วยความ 
รับผิดชีอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
นำามาซึ่่่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 Society: Responsible and care 
for sustainable development of 
environment and society.

• เป็็นบริษัทแกนนำาในธุุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Flagship Company) ของกลุ่ม GC

 To be the Green Flagship Company for GC Group.
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GGC is determined to expand our 
business to generate continuous 
returns through increasing the 
efficiency of current production 
plants, expanding production 
capacity,  invest ing in new 
production plants, improving 
m a r k e t  s h a r e ,  i n c r e a s i n g 
sales, expanding to high-value 
products, and increasing variety 
of the product portfolio.

เป้้าหมายกิารดำำาเน์ิน์งาน์
Operational Goals

GGC is determined to be the 
regional and national leader in 
methyl ester and fatty alcohol 
businesses, while enhancing the 
ability to maintain profit margins 
consistently and continuously 
whi le developing potent ial 
opportunities for growth in the 
oleochemical industry.

GGC is determined to be a global 
environmental chemical product 
company that is outstanding 
in each of the markets the 
Company operates in comprising 
the biofuel, biochemical, and 
bioplastic markets.

เป้็น์ผู้้�น์ำาอุุตสัาหกิรรมโอุลีโอุเคมี 
ระดำับภู้มิภูาค

เป้็น์แกิน์น์ำาใน์ธุรกิิจผู้ลิตภูัณฑ์์เคมี
เพั่�อุสัิ�งแวิดำล�อุม  
(Green Flagship Company)

เป้็น์บริษััทัทัี�สัร�างกิารเติบโต 
และผู้ลกิำาไรไดำ�อุย่างมั�น์คง 
และต่อุเน์่�อุงบริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็็นผู้นำาในระดับป็ระเทศ

และระดับภูมิภาคในการดำาเนินธุรกิจ
เมทิลเอสเทอร์และแฟตต้ีแอลกอฮอล์
รวมถ่งสร้างความสามารถในการรักษา
อัตราส่วนต่างกำาไรอย่างสม่ำาเสมอและ 
ต่อเน่ือง และพัฒนาศักยภาพในการ
เติบโตในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็็นผู้ป็ระกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือส่ิงแวดล้อมในระดับโลก 
ท่ี โ ด ด เ ด่ น ใ น แ ต่ ล ะ ต ล า ด ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ดำาเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็็น 3 ด้าน ได้แก่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 
(Biochemicals) ธุรกิจเชีื้อเพลิงชีีวภาพ
(Biofuels) และธุรกิจพลาสติกชีีวภาพ
(Bioplastics)

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะขยายธุรกิจให้มีผล
ตอบแทนด้านรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ท้ังจากการเพิ่มป็ระสิทธิภาพของโรงงาน
ผลิตป็ัจจุบัน การขยายกำาลังการผลิต
โดยการลงทุนสร้างโรงงานผลิตใหม่ 
การขยายส่วนแบ่งตลาดและเพ่ิมยอดขาย 
การมุ่งเป้็าไป็ท่ีผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ
การขยายชีนิดของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น

Become a leading 
Oleochemicals Company in 
the region

Become a Green Flagship 
Company

Continuously pursuing 
operational excellence to 
improve profitability

1 2 3
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กิลยุทัธ์ขอุงบริษััทัฯ
GGC’s Strategy

As a leader in green chemical products, GGC strives 
to achieve our vision on sustainable development 
which is guided by the United Nations (UN) Sustainable 
Development Goals. Through the consideration of factors 
within the economic, social and environmental dimensions, 
GGC is able to build confidence on sustainable business 
growth, create value, and elevate business standards to 
be nationally and internationally accepted. To enable this, 
GGC has developed four sustainable business strategies 
as follows:

ในฐ�นะผ้น้ำ�ผลติภััณฑ์์เคมิเีพืื่�อสิิ่�งแวดลอ้มิ บริิษััทฯ ขับเคลื�อนองคก์ริ
เพืื่�อให้บริริลุวิสัิ่ยทัศน์ด้�นก�ริพัื่ฒน�อย��งยั�งยืน ซ่ึ่�งสิ่อดคล้องกับ 
เป้็�หมิ�ยก�ริพัื่ฒน�อย��งยั�งยืนของสิ่หป็ริะช�ช�ติ (United Nations: 
UN) โดยคริอบคลุมิทั�งมิิติเศริษัฐกิจำ สัิ่งคมิ และสิิ่�งแวดล้อมิ เพืื่�อสิ่ร้ิ�ง
คว�มิเชื�อมัิ�นด้�นก�ริเติบโตของธุุริกิจำอย��งยั�งยืน สิ่ร้ิ�งคุณค��และ
ยกริะดับมิ�ตริฐ�นก�ริดำ�เนินธุุริกิจำให้ได้รัิบก�ริยอมิรัิบทั�งในริะดับ
ป็ริะเทศและริะดับสิ่�กล โดยบริิษััทฯ กำ�หนดยุทธุศ�สิ่ตร์ิก�ริดำ�เนิน
ธุุริกิจำอย��งยั�งยืน ซ่ึ่�งแบ�งออกเป็็น 4 แนวท�ง ดังนี�

กลยุทธุ์ที่	1
ก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่ง 
ให้กับธุุรกิจปัจจุบัน

Strategy 1 Strengthen 
Business-as-Usual

• พัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ไป็สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
 Sustainable market development and transformation of products into 

high value products (Sustainable Market Strategy with RSPO Demand & 
Market-Focused).

• เพิ่มป็ระสิทธิภาพของห่วงโซึ่่อุป็ทาน
 Increase value chain efficiency (Supply Chain & MTP Integration).

• เพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการเพิ่มผลผลิตและการดำาเนินการตามการป็ฏิิบัติการ 
ที่เป็็นเลิศ

 Increase market competitiveness through increased production outputs and 
operational excellence (Operational Excellence).

กลยุทธุ์ที่	2 
ก�รเติบโตในธุุรกิจผลิตภัณฑ์ 

เพื่อสิ่งแวดล้อม 
Strategy 2 Growth Portfolio

• ต่อยอดในธุรกิจที่ใชี้ป็าล์มนำ้ามันเป็็นวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์ป็ลายนำ้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 Expand businesses that utilize local crude palm oil as a raw material to produce 

high value downstream products.

• เตบิโตในธรุกจิเก่ียวกบัผลติภณัฑเ์คมชีีวีภาพ (Biochemicals) พลาสตกิชีวีภาพ (Bioplastics) 
และผลิตภัณฑ์ในด้านอาหารและโภชีนเภสัชี (Food & Nutraceuticals)

 Drive growth in businesses related to biochemical, bioplastic, and food & 
nutraceutical products.

• เป็้าหมายในการเป็็นผู้นำาในธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม GC (Green Flagship)
 Target to be the Green Flagship Company for GC Group.

• ศ่กษาความเป็็นไป็ได้ ในการเชีื่อมโยงการดำาเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนใน GC Group
 Assess the feasibility of developing joint ventures of GC Group.
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• พัฒนาและสร้างรากฐานของบริษัทฯ ให้แข็งแรง และเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สอดรับ 
กับทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต

 Develop and create a strong operational foundation and prepare the business 
for growth in line with future business directions.

• มุง่เนน้พฒันาบคุลากร (People) ใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะสอดคลอ้งกบัทศิทางองคก์ร
 Develop personnel to have knowledge, competence, and skills in line with the 

company’s business direction.

• ป็รับป็รุงโครงสร้างองค์กร (Organization) และสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ที่แข็งแรง
 Adjust the organizational structure and strengthen company culture. 

• เพิม่ความเข้มแข็งดา้นการกำากับดแูลกิจการท่ีดี (GRC and Internal Control) ให้มปี็ระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

 Strengthen corporate governance to improve efficiency.

กลยุทธุ์ที่	3 
ก�รเพิ่มพูนคว�มส�ม�รถ 

เพื่อคว�มยั่งยืนของธุุรกิจในระยะย�ว	
Strategy 3 Building capacity 

to Sustain Long-term Business 
Strategy (Sustainability 

Development)

• การเป็็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวม ทั้ง 3 มิติ
 Be a role model for holistic economic development in all 3 dimensions (BCG 

Role Model).

• วางแผนและป็ฏิิบัติตามวิธีการใชี้พลังงานที่ลดการป็ล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์
 Plan and implement methods to utilize energy that reduces carbon dioxide 

emissions (Decarbonization Pathway).

• การป็รับรูป็แบบการดำาเนินงานด้านความรับผิดชีอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR) สู่รูป็แบบการ
สร้างสมดุลทางธุรกิจขององค์กรด้วยการพัฒนากิจกรรม/โครงการความรับผิดชีอบต่อสังคม
อย่างยั่งยืน (CSV & SE Model)

 Enhance company’s corporate social responsibility (CSR) operating model 
to a CSV & SE model which balances the Company’s business activities 
with socially responsible activities.

กลยุทธุ์ที่	4 
ก�รเสริมคว�มแข็งแกร่ง 
ของร�กฐ�นองค์กร

Strategy 4 Strengthening 
Foundations
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• นํ้ามันปาล�มดิบ
 Crude Palm Oil

• อ�อย
 Sugarcane

• เมทิลเอสเทอร�
 Methyl Ester

กลีเซอร�นบร�สุทธิ์
(ผลิตภัณฑ�พลอยได�)
Refined Glycerin
(By Product)

• นํ้ามันปาล�มบร�สุทธิ์
 Refined Palm Oil
• ปาล�มสเตียร�น
 Palm Stearin
• กรดไขมันปาล�ม
 Palm Fatty Acid
 Distilate

• เมล็ดในปาล�ม
 Kernel Nut
• นํ้ามันเมล็ดใน
 ปาล�มดิบ
 Crude Palm
 Kernel Oil

• เอทิลีนออกไซด�
 Ethylene Oxide

แฟตตี้แอลกอฮอล�
Fatty Alcohol

แฟตตี้แอลกอฮอล�
อีทอกซีเลท
Fatty Alcohol
Ethoxylates

โอลีโอเคมี ชนิดพ�เศษ
Specalty
Oleochemicals

• นํ้ามันเมล็ดใน
 ปาล�มบร�สุทธิ์
 Refined Bleached
 Deodorized Palm
 Kernel Oil
• ปาล�มสเตียร�น
 Palm Stearin

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเภสัชภัณฑ�
Pharmaceutical

อ�ตสาหกรรม
เชื้อเพลิงรถยนต�
Automotive Fuel

• เอทานอล
 Ethanol

ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ
GGC Products

ผลิตภัณฑ�ที่มีโอกาสทางธุรกิจ
Products with Promising Businesses 

ผลิตภัณฑ�ของ TEX
TEX Products

วัตถุดิบ
Feedstock / Raw Material

ผลิตภัณฑ�ของ GKBI
GKBI Products

ผล�ตภัณฑ�ขั้นปลาย
Downstream Product

อ�ตสาหกรรม
Industry

ผล�ตภัณฑ�ขั้นกลาง
Intermidiate Product

วัตถุดิบ
Feedstock / Raw Material

• ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
 Invest in clean energy technologies.

• ใช้ีพลังงานทดแทน เช่ีน พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชีีวมวล และก๊าซึ่ชีีวภาพ และใชี้พลังงานจาก
ก๊าซึ่ธรรมชีาติ ที่ป็ล่อยคาร์บอนตำ่า เป็็นต้น

 Utilize renewable energy such as 
solar energy, biomass, and biogas 
and utilize low-carbon energy 
sources such as natural gas.

• ป็ระยุกต์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่ีน Pinch 
Technology ท่ีจะช่ีวยการใช้ีพลังงานใน 
ข้ันตอนการผลิตการค้นหาตัวเร่งป็ฏิิกิริยา
ทางเลือก (Alternative Catalyst) เป็็นต้น

 Integrate modern technology such 
as using the Pinch Technology that 
can save energy in the production 
process, searching for alternative 
catalysts, etc.

• วิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์เคมีท่ีเป็็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

 Research and develop chemical 
products that are environmentally 
friendly.

• จัดทำาการป็ระเมินวัฏิจักรชีีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐาน
สากล

 Conduct life cycle assessments 
according to international standards.

• รับรองเคมีภัณฑ์ฉลากคาร์บอนฟุตพริ�นท์ 
ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint 
Products: CFP) และฉลากลดคาร์บอน
ฟตุพริ�นท ์ (Carbon Footprint Reduction: 
CFR))

 Obtain certification for products 
including the Carbon Footprint 
Products (CFP) and Carbon Footprint 
Reduction (CFR) certifications.

• ซึ่ื้อขายสิทธิ�ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ผ่านกลไกการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน

 Procure  Renewable  Energy 
Certificates (REC).

• เข้าร่วมโครงการ Thailand Voluntary 
E m i s s i o n  R e d u c t i o n  P r o g r a m 
(T-VER) ขององค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหาชีน) และ 
The Verified Carbon Standard (VCS) 
Program ของ VERRA

 Participate in Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program 
(T-VER) by the Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization 
(TGO) and The Verified Carbon 
Standard (VCS) Program by VERRA.

• ป็ระยุกต์แนวคิดวิธีการดูดซึ่ับคาร์บอนจาก
ธรรมชีาติ (Nature-Based Solutions) 
และการกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยี 
(Technical-Based Solutions)

 Sequester carbon through Nature-
Based Solutions and Technical-
Based Solutions.

ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์เคมี 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Portfolio-Driven

ก�รชดเชยค�ร์บอนไดออกไซด์ 
Compensation-Driven

ก�รเพิ่มประสิทธุิภ�พในก�รผลิต	
Efficiency-Driven

แน์วิทัางลดำกิารป้ล่อุยคาร์บอุน์สั้่เป้้าหมาย Net Zero 
Decarbonization Pathway to Achieve Net Zero Emissions

GGC is committed to achieve net zero emissions by 2050 
through 3 driver channels including increasing efficiency in 
the production process (Efficiency-Driven), creating products 
that are environmentally friendly (Portfolio-Driven), and  
carbon sequestration and offsetting (Compensation-Driven).

บริิษััทฯ ตั�งเป้็�หมิ�ยในก�ริมุิ�งส้ิ่�ก�ริป็ล�อยก๊�ซึ่เรืิอนกริะจำกสุิ่ทธิุเป็็นศ้นย์ 
(Net Zero) ในปี็ 2593 โดยกำ�หนด 3 ปั็จำจัำยขับเคลื�อน ได้แก� ก�ริเพิื่�มิ
ป็ริะสิิ่ทธิุภั�พื่ในก�ริผลิต (Efficiency-Driven) ก�ริสิ่ร้ิ�งผลิตภััณฑ์์
เคมีิที�เป็็นมิิตริต�อสิิ่�งแวดล้อมิ (Portfolio-Driven) และก�ริชดเชย
ค�ร์ิบอนไดออกไซึ่ด์ (Compensation Driven)
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• นํ้ามันปาล�มดิบ
 Crude Palm Oil

• อ�อย
 Sugarcane

• เมทิลเอสเทอร�
 Methyl Ester

กลีเซอร�นบร�สุทธิ์
(ผลิตภัณฑ�พลอยได�)
Refined Glycerin
(By Product)

• นํ้ามันปาล�มบร�สุทธิ์
 Refined Palm Oil
• ปาล�มสเตียร�น
 Palm Stearin
• กรดไขมันปาล�ม
 Palm Fatty Acid
 Distilate

• เมล็ดในปาล�ม
 Kernel Nut
• นํ้ามันเมล็ดใน
 ปาล�มดิบ
 Crude Palm
 Kernel Oil

• เอทิลีนออกไซด�
 Ethylene Oxide

แฟตตี้แอลกอฮอล�
Fatty Alcohol

แฟตตี้แอลกอฮอล�
อีทอกซีเลท
Fatty Alcohol
Ethoxylates

โอลีโอเคมี ชนิดพ�เศษ
Specalty
Oleochemicals

• นํ้ามันเมล็ดใน
 ปาล�มบร�สุทธิ์
 Refined Bleached
 Deodorized Palm
 Kernel Oil
• ปาล�มสเตียร�น
 Palm Stearin

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเคมี
เพ�่อสุขอนามัย
Home Care and
Personal Care

อ�ตสาหกรรมเภสัชภัณฑ�
Pharmaceutical

อ�ตสาหกรรม
เชื้อเพลิงรถยนต�
Automotive Fuel

• เอทานอล
 Ethanol

ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ
GGC Products

ผลิตภัณฑ�ที่มีโอกาสทางธุรกิจ
Products with Promising Businesses 

ผลิตภัณฑ�ของ TEX
TEX Products

วัตถุดิบ
Feedstock / Raw Material

ผลิตภัณฑ�ของ GKBI
GKBI Products

ผล�ตภัณฑ�ขั้นปลาย
Downstream Product

อ�ตสาหกรรม
Industry

ผล�ตภัณฑ�ขั้นกลาง
Intermidiate Product

วัตถุดิบ
Feedstock / Raw Material

ภูาพัรวิมธุรกิิจ 
Business Value Chain
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Financial Capital
• Debt 3,306 million THB
• Equity funding 10,327 million THB
• Market capitalization 11,567 million THB 

Manufacture Capital
• Property, Plant and Equipment investment 4,072 

million THB

Human
• Total employees 278 persons
• Investment in employee training 4.77 million THB

Intellectual
• Total R&D spending 1.96 million THB
• Innovation/Technology investment 
• Our know-how of proprietary and licensed 

technology
• Procedures and processes
• R&D employee 2 persons

Natural 
• Raw material consumption 573,447 tons
• Water withdrawal 0.53 million m3

• Energy consumption 412,313 MWh

• Positive employee 
relationship

• Constructive 
engagement with 
government

• Investors confidence
• Sophisticated supply 

chain 

• Customer relationships
• Collaborative partnership 
• Stakeholders trust
• Corporate governance
• Business ethics
• Human rights

Social and Relationship 

Strategy
• Enhance Competitiveness
• Growth Portfolio
• Sustainability Development
• Organization Transformation

Governance
• Improve organizational structure 

establishing Check & Balance system for 
transparency and efficiency improvement

• Improve Whistleblower process and 
protection system for compliant

• Integrate Governance, Risk Management, 
and Compliance (GRC), enhance Risk 
Culture and improve Control System

Inputs

กิารสัร�างคุณค่าร่วิมกิัน์ทัางธุรกิิจ 
Business Value Creation Model

บริิษััทฯ มุิ�งมัิ�นที�จำะสิ่ร้ิ�งคุณค��ริ�วมิกันกับผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยทุกกลุ�มิ เพืื่�อเป็็นกลไกในก�ริขับเคลื�อนก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ให้เติบโตริ�วมิกัน
กับผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยทุกกลุ�มิอย��งยั�งยืน โดยก�ริคำ�น่งถุ่งอย��งริอบด้�น ทั�งด้�นเศริษัฐกิจำ สัิ่งคมิ สิ่ิ�งแวดล้อมิ ตลอดจำนก�ริกำ�กับด้แลกิจำก�ริที�ดี
และคว�มิเสีิ่�ยงที�ค�ดคะเนไว้ล�วงหน้� และคำ�น่งถุ่งปั็จำจัำยในก�ริดำ�เนินธุุริกิจำไมิ�ว��จำะเป็็นปั็จำจัำยท�งด้�นก�ริเงิน ทรัิพื่ย�กริบุคคล ทรัิพื่ย�กริ 
ในก�ริผลิต ปั็จำจัำยด้�นสัิ่งคมิและสิิ่�งแวดล้อมิ และผลกริะทบจำ�กก�ริผลิต อ�ทิ ผลตอบแทนท�งด้�นก�ริเงินจำ�กก�ริทำ�ธุุริกิจำ ต้นทุนในก�ริผลิต
ต้นทุนด้�นบุคล�กริ และผลกริะทบที�มีิคว�มิเกี�ยวข้องต�อสิิ่�งแวดล้อมิ โดยบริิษััทฯ มีิก�ริจัำดทำ�ร้ิป็แบบก�ริสิ่ร้ิ�งคุณค��ริ�วมิท�งธุุริกิจำ (Business 
Value Creation) ดังนี�
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Financial
• Revenue 

25,084 million THB
• EBITDA 1,732  

million THB

Manufactured
• Depreciation and 

amortization 
604 million THB

Human
• Employee engagement 

Score 46%
• Turnover rate 11.19%
• Zero LTIFR and  

Zero TRIR

Social and Relationship
• Community satisfaction 

Rate 91%
• Customer satisfaction 

rate 95%

Intellectual
• 1 R&D projects
• 3 Green/Safety 

products
• 2 R&D process

Natural
• Cost saving from 

energy saving 
programs 
7.2 million THB

• Earnings per share 0.93 THB
• Return on equity of 9.4%
Relevant stakeholders
• Shareholders, Investors and Analyst
• Customers

• 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 benefits 523 million THB 
• Total training hour provided to employees 27.35 hours/

employee/year
• 22 training programs provided to employees

• Total corporate social investment 
1.54 million THB

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

• GHG emission reduction 1,080.05 tons CO
2
e 

• Zero waste to landfill
• Water reused and recycled 13,259.91 million m3

Relevant stakeholders
• Customers 
• Suppliers 
• Employees

Relevant stakeholders
• Employees

Relevant stakeholders
• Community and Social

Relevant stakeholders
• Employees
• Customer

Relevant stakeholders
• Community and Social

Note: The total amount of water reused and recycled is from GGC’s Plant 1 only.

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at

For GGC

Outcomes

For Stakeholder

Outputs from 
Business activity

GGC aims to sustainably drive business operations and growth in congruent with each stakeholder. The Company strives  
to create shared value with all stakeholder groups by taking a holistic approach in considering various economic, social, and 
environmental factors that may influence business operations. This includes ensuring good corporate governance, anticipation 
of risks, and business-related factors such as financial capital, human resources, raw material availability, and social and 
environmental factors. The Company also considers the effects of production such as financial returns, cost of production, 
cost of labor, and impacts related to the environment. GGC’s Business Value Creation Model adopts the following approach:

Performance
• Methyl Ester 

283,382 million tons/year
• Fatty Alcohol 

95,852 million tons/year
• Glycerin 43,888 tons/year
• GHG (Scope 1 & 2) 

103,693 tons CO
2
e 

• Water discharge 
419,054 m3 

• Total Waste disposal 
10,637.83 tons
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ทำ�คว�มเข้�ใจบริบทขององค์กร
Understand the Organization’s Contextขั้นตอนที่	1

Step 1

กิารป้ระเมิน์ป้ระเดำ็น์ทัี�มีควิามสัำาคัญต่อุกิารพััฒน์าควิามยั�งย่น์
Materiality Assessment

กิระบวิน์กิารป้ระเมิน์ป้ระเดำ็น์ทัี�มีควิามสัำาคัญ 
ต่อุกิารพััฒน์าควิามยั�งย่น์
Materiality Assessment Process

บริิษััทฯ จัำดทำ�ริ�ยง�นคว�มิยั�งยืนแบบบ้ริณ�ก�ริ โดยคัดเลือกและ 
ป็ริะเมิินป็ริะเด็นที�มีิคว�มิสิ่ำ�คัญต�อก�ริพัื่ฒน�คว�มิยั�งยืนของบริิษััทฯ
ควบค้�กับก�ริคำ�น่งถุ่งป็ริะเด็นที�สิ่อดคล้องกับคว�มิค�ดหวังของ 
ผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยทุกกลุ�มิ โดยอ้�งอิงต�มิแนวท�งก�ริริ�ยง�นของ Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 Integrated Reporting 
(IR) Framework ของ International Integrated Reporting 
Council (IIRC) Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) ริวมิถุ่งค้�มืิอจัำดทำ�แบบแสิ่ดงริ�ยก�ริข้อม้ิล 
ป็ริะจำำ�ปี็หรืิอริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็แบบ 56-1 One Report ทั�งนี� 
ก�ริจำัดลำ�ดับของป็ริะเด็นสิ่ำ�คัญมีิขั�นตอนจำัดทำ�อ้�งอิง GRI  
โดยป็ริะกอบไป็ด้วย 4 ขั�นตอน ดังนี�

GGC developed our Integrated Sustainability Report by 
selecting and assessing materiality topics that are material 
to the development of GGC’s sustainability along with 
materiality topics that are consistent with stakeholder 
expectations. GGC’s Integrated Sustainability Report 
follows  guidance according to the Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards 2021, the Integrated Reporting 
(IR) Framework by the International Integrated Reporting 
Council (IIRC), and the Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) framework. The report also 
follows the annual form or 56-1 One Report guideline.  
By following the aforementioned standards, the prioritization 
of materiality topics follows the outlined of GRI Standards 
which comprises 4 steps detailed as follows:

บริิษััทฯ ริวบริวมิข้อม้ิลที�เกี�ยวข้องกับก�ริดำ�เนินธุุริกิจำตลอดห�วงโซึ่� 
คุณค�� ทั�งภั�ยในและภั�ยนอกในบริิบทของคว�มิยั�งยืน ไมิ�ว��จำะเป็็น 
ในเรืิ�องเศริษัฐกิจำ สัิ่งคมิ และสิิ่�งแวดล้อมิ ผ��นก�ริพ้ื่ดคุยกับ 
ผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยและผ้้เชี�ยวช�ญ ก�ริห�ข้อม้ิลจำ�กแนวโน้มิ 
ก�ริตอบสิ่นองต�อป็ริะเด็นสิ่ำ�คัญทั�วโลก และจำ�กอุตสิ่�หกริริมิ
เดียวกัน ริวมิไป็ถุ่งเป้็�หมิ�ยด้�นคว�มิยั�งยืนขององค์กริ
สิ่หป็ริะช�ช�ติ เพืื่�อนำ�มิ�เทียบกับทิศท�งกลยุทธ์ุของบริิษััทฯ 
และคว�มิท้�ท�ยในก�ริดำ�เนินง�น นอกจำ�กนี� บริิษััทฯ ยังมีิก�ริ
พ้ื่ดคุยและสัิ่มิภั�ษัณ์กับผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยกลุ�มิต��งๆ

GGC consolidated information related to business 
operations across the value chain including both 
internal and external information in the context 
of sustainability through the economic, social, and 
environmental dimensions. Information is collected 
from engagements with stakeholders and experts, 
researching trends in response to global issues 
and industry trends as well as comparisons of the 
company’s strategic direction and challenges with 
the UN Sustainable Development Goals. In addition, 
GGC also consistently conducts interviews with various 
stakeholder groups to better understand the context 
around our operations.
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ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นและที่อ�จเกิดขึ้น
Identify Actual and Potential Impacts

ประเมินผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญ
Assess the Significant of The Impacts

ขั้นตอนที่	2
Step 2

ขั้นตอนที่	3
Step 3

บริิษััทฯ ดำ�เนินก�ริสัิ่มิภั�ษัณ์ผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ย จำำ�นวน 6 กลุ�มิ  
ได้แก� ผ้้ถืุอหุ้น นักลงทุนและนักวิเคริ�ะห์ ชุมิชนและสัิ่งคมิ
ภั�ครัิฐ พื่นักง�น ค้�ค้�และล้กค้� และผ้้เชี�ยวช�ญที�มีิคว�มิร้้ิ 
ในอุตสิ่�หกริริมิของบริิษััทฯ เพืื่�อพ้ื่ดคุยและสิ่อบถุ�มิคว�มิกังวล 
และคว�มิค�ดหวังในแต�ละป็ริะเด็นที�มีิคว�มิสิ่ำ�คัญ ว��ป็ริะเด็น
เหล��นั�นสิ่�มิ�ริถุสิ่ร้ิ�งผลกริะทบในเชิงบวกและเชิงลบ คริอบคลุมิ
ป็ริะเดน็ด้�นเศริษัฐกจิำ สัิ่งคมิ และสิ่ิ�งแวดล้อมิ ริวมิถุ่งป็ริะเดน็ด้�น 
สิิ่ทธิุมินุษัยชน ต�อผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยอย��งไริ ริวมิถุ่งคว�มิเสีิ่�ยงและ
โอก�สิ่ที�อ�จำจำะเกิดข่�นกับก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ โดยคำ�น่งถุ่งปั็จำจัำย 
ภั�ยในและภั�ยนอกในห�วงโซึ่�คุณค��ของบริิษััทฯ ทั�งนี� ก�ริทริ�บถุ่ง 
ผลกริะทบเหล��นี�ช�วยให้บริิษััทฯ เตรีิยมิคว�มิพื่ร้ิอมิในก�ริ 
รัิบมืิอผลกริะทบเชิงลบ และสิ่ริ้�งผลกริะทบเชิงบวกผ��นก�ริ
ดำ�เนินธุุริกิจำของบริิษััทฯ ได้

หลังจำ�กที�ทริ�บถุ่งป็ริะเด็นผลกริะทบจำ�กป็ริะเดน็ที�มีิคว�มิสิ่ำ�คัญ 
ของบริิษััทฯ ในขั�นตอนที� 2 แล้ว บริิษััทฯ ทำ�ก�ริริวบริวมิคว�มิคิดเห็น 
ของผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ยและผ้้เชี�ยวช�ญ เพืื่�อป็ริะเมิินผลกริะทบ 
ทั�งเชิงบวกและเชิงลบ ต�อเศริษัฐกิจำ สัิ่งคมิ และสิิ่�งแวดล้อมิ ริวมิถุ่ง 
สิิ่ทธิุมินุษัยชน โดยพิื่จำ�ริณ�จำ�ก คว�มิเป็็นไป็ได้ในก�ริเกิดผลกริะทบ 
เหล��นั�น (Likelihood) และคว�มิรุินแริงของผลกริะทบเหล��นั�น 
(Severity) ซ่ึ่�งภั�ยใต้คว�มิรุินแริง บริิษััทฯ จำะคำ�น่งถุ่งขน�ดพืื่�นที� 
หรืิอจำำ�นวนคนที�ได้รัิบผลกริะทบ (Scale) ขอบเขต (Scope)  
ของผลกริะทบเหล��นั�นว��ส้ิ่งหริือตำ�� และคว�มิย�กง��ยในก�ริ
แก้ไขฟ้�นฟ้ผลกริะทบที�เกิดข่�นนั�นๆ (Remendability) โดยเฉพื่�ะ 
ผลกริะทบท�งลบที�อ�จำจำะเกิดข่�น 

After the identification of material topics in Step 2, 
GGC collects stakeholder and expert opinions to assess 
the positive and negative impacts on the economy, 
society, environment, and human rights in terms of the 
possibility of those impacts occurring (likelihood) and 
the severity of those impacts (severity). In determining 
the severity of impacts, the scale and scope of the 
impact are assessed, for example, the widespread of the 
impacts and the number of people  that got affected 
by the impacts. For negative impacts, the ability to 
mitigate and remediate the impact (remendability) of 
the impact is also assessed. 

GGC engaged and conducted interviews with 6 
stakeholder groups including shareholders, investors & 
analysts, communities & society, government agencies, 
employees, business partners, customers, and industry 
experts to discuss concerns and expectations related 
to positive and negative impacts that may arise from 
material topics which range from economic, social 
and environmental topics. This also includes human 
rights impacts on stakeholders and business risks and 
opportunities that may arise from internal and external 
factors within the value chain. Understanding these 
impacts allows GGC to prepare and respond to negative 
impacts while creating positive impacts throughout 
our operations.

Positive Impact Matrix 
4.0

Severity

3.0

2.0

1.0

-
- 1.0 2.0 3.0 4.0- 1.0 2.0 3.0 4.0

Nagative Impact Matrix

Very high

High

Medium

Low

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 4 3 4

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 4 3 4

Environment &
Climate

Innovation

Innovation

Supply Chain

Supply Chain

CG & COC

CG & COC

Cyber

Cyber

Employee

Employee

Community

Community

Risk

Risk

Biodiversity Biodiversity

OHS OHS

Customer

CustomerProduct Product

Likihood Likihood

Environment &
Climate

4.0

Severity

3.0

2.0

1.0

-
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จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของผลกระทบที่สำ�คัญ
Prioritize The Most Significant Impact for Reporting

Assessment results from Step 3 are used to prioritize 
GGC’s material topics where the results are tested 
through a comparison against global perception 
trends on the importance of various international 
issues. Results of the Company’s assessment for 
significance are presented in terms of their relation 
to the organizational context, targets, and strategy. 
The selection and disclosure of material topics and 
related content in GGC’s Integrated Sustainability 
Report 2022 were approved to disclose and report 
by the Sustainable Development Committee and the 
Corporate Governance and Sustainability Committee. 
Furthermore, to ensure the transparency, clarity, and 
validity of the disclosed information, the materiality 
assessment process, stakeholder engagement 
process, and data collection and evaluation process 
have been verified by an external third-party verifier.  
The verification results can be found in the Appendix  
of this report.

บริิษััทฯ นำ�ผลคะแนนที�ได้จำ�กก�ริวเิคริ�ะหม์ิ�จำดัลำ�ดับป็ริะเดน็
ที�มีิคว�มิสิ่ำ�คัญของบริิษััทฯ และมีิก�รินำ�ผลที�ได้มิ�ทำ�ก�ริ
ทดสิ่อบโดยเทียบกับแนวโน้มิคว�มิสิ่ำ�คัญของป็ริะเด็นที�มีิคว�มิ
สิ่ำ�คัญในริะดับสิ่�กล และนำ�เสิ่นอผลก�ริป็ริะเมิินป็ริะเด็นสิ่ำ�คัญ
กับบริิบท เป้็�หมิ�ย และกลยุทธ์ุของบริิษััทฯ แก�คณะกริริมิก�ริ
ก�ริพัื่ฒน�อย��งยั�งยืน และคณะกริริมิก�ริกำ�กับด้แลกิจำก�ริและ
คว�มิยั�งยืน เพืื่�อพิื่จำ�ริณ�เห็นชอบในก�ริเปิ็ดเผยข้อม้ิลในมิิติต��งๆ
และกำ�หนดเนื�อห�ของริ�ยง�นบ้ริณ�ก�ริคว�มิยั�งยืน ปี็ 2565

ทั�งนี� บริิษััทฯ ยังจัำดให้มีิก�ริตริวจำสิ่อบจำ�กหน�วยง�นอิสิ่ริะ
ภั�ยนอก สิ่ำ�หรัิบกริะบวนก�ริป็ริะเมิินป็ริะเด็นสิ่ำ�คัญ ก�ริมีิ
สิ่�วนริ�วมิกับผ้้มีิสิ่�วนได้เสีิ่ย ตลอดจำนก�ริริวบริวมิและป็ริะเมิินผล
ข้อม้ิลเพืื่�อแสิ่ดงถุ่งคว�มิโป็ริ�งใสิ่ คว�มิชัดเจำน และคว�มิถุ้กต้อง
ของข้อม้ิล โดยผลก�ริริับริองได้แสิ่ดงไว้ท้�ยเล�มิ ภั�ยใต้หัวข้อ 
ภั�คผนวก 

ขั้นตอนที่	4
Step 4:

กระบวนการกำาหนดเนื้อหาการรายงาน
Report Content Defining Process

Impact Level
Disclosure 
Location

Key Content

3.3 – 4.0 Most important 
material topics

ISR / Web • Stakeholder Impact
• Challenges, Strategic Response, Approach 
• Key Initiatives (according to stakeholder interest)
• Website Update

2.5 – 3.2 ISR / Web • Approach (as part of BAU)
• Key Initiatives 
• Website Update

1.7 – 2.4 ISR / Web • Initiatives (at minimum this will be discussed as 
part of Very high or High impact topics)

• Website Update

1.0 – 1.6 Foundation Web • Website Update
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ผู้ลกิารจัดำลำาดำับป้ระเดำ็น์สัำาคัญ
Result of Materiality Assessment

Most important material topics Foundation

Corporate
Governance
& Business

Climate &
Environment

Risk
Management

Product
Responsibility

Human
Capital

Development
and Retention

Supply Chain
Management

Innovation
Management

Information
and Cyber
Security

Community
Relation

Customer
Relationship

Biodiversity Occupational
Health and

Safety

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี และ 
จรรยาบรรณธุรกิจ
Corporate 
Governance & 
Business Code of 
Conduct

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 Corporate Governance

• คณะกรรมการบริษัท 
 Board of Directors

• จรรยาบรรณธุรกิจ
 Business Code of 

Conduct

-

นักลงทุน
Investors

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

ISR:

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 Corporate Governance

• จรรยาบรรณธุรกิจ
 Business Ethics

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
 Risk Management 

URL:

• แนวป็ฏิิบัติและการกำากับดูแลกิจการที่ดี | Global Green Chemicals (ggcplc.
com)

 Corporate Governance Guidelines | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Governance | Global Green Chemicals (ggcplc.com)  

• จรรยาบรรณทางธุรกิจและการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

 Business Conduct Ethics and Compliance | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com) 

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Risk and Crisis Management | Global Green Chemicals (ggcplc.
com)

• GRI 2 General Disclosure 2021

ป้ระเดำ็น์ทัี�มีควิามสัำาคัญต่อุกิารพััฒน์าควิามยั�งย่น์ 
Material Topics and Management of Material Topics
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี และ 
จรรยาบรรณธุรกิจ
Corporate 
Governance & 
Business Code of 
Conduct

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 Corporate Governance

• คณะกรรมการบริษัท 
 Board of Directors

• จรรยาบรรณธุรกิจ
 Business Code of 

Conduct

-

นักลงทุน
Investors

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

ISR:

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 Corporate Governance

• จรรยาบรรณธุรกิจ
 Business Ethics

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
 Risk Management 

URL:

• แนวป็ฏิิบัติและการกำากับดูแลกิจการที่ดี | Global Green Chemicals (ggcplc.
com)

 Corporate Governance Guidelines | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Governance | Global Green Chemicals (ggcplc.com)  

• จรรยาบรรณทางธุรกิจและการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

 Business Conduct Ethics and Compliance | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com) 

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Risk and Crisis Management | Global Green Chemicals (ggcplc.
com)

• GRI 2 General Disclosure 2021
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การจัดการสภาพ 
ภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม
Climate & 
Environment

• การเพิ่มป็ระสิทธิภาพ 
ในการผลิต 

 Efficiency-Driven

• การสร้างผลิตภัณฑ์อย่างมี
ความรับผิดชีอบ

 Portfolio-Driven

• การชีดเชียคาร์บอนไดออกไซึ่ด์
 Compensation-Driven

พนักงาน
Employees

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

นักลงทุน
Investors

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ลูกค้า
Customers

ISR

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชีอบ
 Sustainable Product (Growth-Portfolio)

• การกักเก็บและชีดเชียคาร์บอน
 Carbon sequestration and offsetting (Compensation)

URL

• ระบบบริหารจัดการและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Environmental Policy and Management System | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

• กลยุทธ์ด้านการเป็ลี่ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Climate Strategy | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การบริหารจัดการพลังงาน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Energy Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การจัดการนำ้าเพื่อความยั่งยืน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Sustainable Water | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การจัดการของเสีย | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Waste Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 305 Emission 2016: SOx, 
NOx and other significant air 
emissions (GRI 305-7) 

• GRI 303 Water and Effluent 
2018: Water Withdrawal (GRI 
303-3), Water Discharge (GRI 
303-4), Water Consumption 
(GRI 303-5)

• GRI 306 Waste 2020: Waste 
Generated (GRI 306-3), Waste 
Diverted from Disposal (GRI 
306-4), Waste Directed to 
Disposal (GRI 306-5)

• GRI 302 Energy 2016: Energy 
Consumption within the 
organization (GRI 302-1), Total 
energy consumption outside 
the organization (GRI 302-2); 
Energy intensity (GRI 302-3)

• GRI 305 Emissions 2016: 
Direct (Scope 1) GHG 
Emissions (GRI 305-1), 
Energy Indirect (Scope 2) 
GHG Emissions (GRI 305-2), 
Other Indirect (Scope 3) GHG 
Emission (GRI 305-3)

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Risk Management

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
 Emerging Risks

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 Business Continuity

พนักงาน
Employees

นักลงทุน
Investors

ISR

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
 Emerging Risks

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

URL

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

• Risk and Crisis Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

12
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การจัดการสภาพ 
ภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม
Climate & 
Environment

• การเพิ่มป็ระสิทธิภาพ 
ในการผลิต 

 Efficiency-Driven

• การสร้างผลิตภัณฑ์อย่างมี
ความรับผิดชีอบ

 Portfolio-Driven

• การชีดเชียคาร์บอนไดออกไซึ่ด์
 Compensation-Driven

พนักงาน
Employees

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

นักลงทุน
Investors

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ลูกค้า
Customers

ISR

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชีอบ
 Sustainable Product (Growth-Portfolio)

• การกักเก็บและชีดเชียคาร์บอน
 Carbon sequestration and offsetting (Compensation)

URL

• ระบบบริหารจัดการและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Environmental Policy and Management System | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

• กลยุทธ์ด้านการเป็ลี่ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Climate Strategy | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การบริหารจัดการพลังงาน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Energy Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การจัดการนำ้าเพื่อความยั่งยืน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Sustainable Water | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• การจัดการของเสีย | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Waste Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 305 Emission 2016: SOx, 
NOx and other significant air 
emissions (GRI 305-7) 

• GRI 303 Water and Effluent 
2018: Water Withdrawal (GRI 
303-3), Water Discharge (GRI 
303-4), Water Consumption 
(GRI 303-5)

• GRI 306 Waste 2020: Waste 
Generated (GRI 306-3), Waste 
Diverted from Disposal (GRI 
306-4), Waste Directed to 
Disposal (GRI 306-5)

• GRI 302 Energy 2016: Energy 
Consumption within the 
organization (GRI 302-1), Total 
energy consumption outside 
the organization (GRI 302-2); 
Energy intensity (GRI 302-3)

• GRI 305 Emissions 2016: 
Direct (Scope 1) GHG 
Emissions (GRI 305-1), 
Energy Indirect (Scope 2) 
GHG Emissions (GRI 305-2), 
Other Indirect (Scope 3) GHG 
Emission (GRI 305-3)

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Risk Management

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
 Emerging Risks

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 Business Continuity

พนักงาน
Employees

นักลงทุน
Investors

ISR

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
 Emerging Risks

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

URL

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

• Risk and Crisis Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

12
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การรับผิดชีอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์
Product 
Responsibility

• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่า
 Low Carbon

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society

+

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่า
 Low Carbon Products

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

• ความรับผิดชีอบต่อผลิตภัณฑ์ | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Product Stewardship | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 301 Material 2016: 
Material used by weight or 
volume (GRI 301-1)

การพัฒนาศักยภาพ 
และการดูแลพนักงาน 
Human Capital 
Development and 
Retention

• การพัฒนาพนักงาน 
 Human Capital 

Development

• การดูแลพนักงาน
 Employee Well-being

• การด่งดูดพนักงาน
 Talent Attraction and 

Retention

• การสรรหาพนักงาน 
 Recruiting and Hiring

   

พนักงาน
Employees

ภาครัฐ
Government 

Agencies

นักลงทุน
Investors

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• การพัฒนาพนักงาน
 Employee Development

• การดูแลพนักงาน
 Employee Retention

• การด่งดูดพนักงาน
 Employee Attraction

• การสรรหาพนักงาน
 Employee Recruitment

URL

• สิทธิมนุษยชีน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Human Rights | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• พนักงานของเรา | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Our Employees | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsibility | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016: Ratio of 
basis salary and remuneration 
(GRI 405-2)

• GRI 2 General Disclosure 2021 
(GRI 2-7)



045

ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การรับผิดชีอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์
Product 
Responsibility

• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่า
 Low Carbon

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society

+

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่า
 Low Carbon Products

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

• ความรับผิดชีอบต่อผลิตภัณฑ์ | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Product Stewardship | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 301 Material 2016: 
Material used by weight or 
volume (GRI 301-1)

การพัฒนาศักยภาพ 
และการดูแลพนักงาน 
Human Capital 
Development and 
Retention

• การพัฒนาพนักงาน 
 Human Capital 

Development

• การดูแลพนักงาน
 Employee Well-being

• การด่งดูดพนักงาน
 Talent Attraction and 

Retention

• การสรรหาพนักงาน 
 Recruiting and Hiring

   

พนักงาน
Employees

ภาครัฐ
Government 

Agencies

นักลงทุน
Investors

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• การพัฒนาพนักงาน
 Employee Development

• การดูแลพนักงาน
 Employee Retention

• การด่งดูดพนักงาน
 Employee Attraction

• การสรรหาพนักงาน
 Employee Recruitment

URL

• สิทธิมนุษยชีน | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Human Rights | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• พนักงานของเรา | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Our Employees | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsibility | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• GRI 405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016: Ratio of 
basis salary and remuneration 
(GRI 405-2)

• GRI 2 General Disclosure 2021 
(GRI 2-7)
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การบริหาร 
จัดการห่วงโซึ่่อุป็ทาน
Supply Chain 
Management

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน

 Sustainable Supply 
Chain Management

• การคัดเลือก และข้ึนทะเบียนคู่ค้า
 Supplier Selection and 

Registration Process

• การป็ระเมินคู่ค้า
 Supplier Assessment

• การบริหารวัตถุดิบ 
 Feedstock Management 

• การจัดซึ่ื้อผลิตภัณฑ ์
ป็าล์มนำ้ามันและนำ้ามันป็าล์ม 
อย่างยั่งยืน และมีความ 
รับผิดชีอบ

 Sustainable and 
Climate Friendly Palm 
Oil Production and 
Procurement in Thailand

• การบริหารระบบขนส่ง 
และคลังสินค้า

 Logistics and Warehouse 
Management  

-

นักลงทุน
Investors 

คู่ค้า
Business Partners

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society 

ภาครัฐ
Government 

Agencies

ลูกค้า
Customers

ISR

• การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 Sustainability-Related Risks Management

• การบริหารวัตถุดิบ
 Raw Materials Management

• การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
 Logistics and Warehouse Management

URL

• ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsibility | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 308 Supplier 
Environmental Assessment 
2016: Disclosure GRI 308-
1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

• GRI 414 Suppliers Social 
Assessment 2016: Disclosure 
GRI 414-1 New Suppliers that 
were screened using social 
criteria

นวัตกรรม
Innovation 
Management

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ 
 Efficiency-Driven 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี
ความรับผิดชีอบ

 Portfolio-Driven

พนักงาน
Employees

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society 

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

URL

• การบริหารจัดการนวัตกรรม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Innovation Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

-
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การบริหาร 
จัดการห่วงโซึ่่อุป็ทาน
Supply Chain 
Management

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน

 Sustainable Supply 
Chain Management

• การคัดเลือก และข้ึนทะเบียนคู่ค้า
 Supplier Selection and 

Registration Process

• การป็ระเมินคู่ค้า
 Supplier Assessment

• การบริหารวัตถุดิบ 
 Feedstock Management 

• การจัดซึ่ื้อผลิตภัณฑ์ 
ป็าล์มนำ้ามันและนำ้ามันป็าล์ม 
อย่างยั่งยืน และมีความ 
รับผิดชีอบ

 Sustainable and 
Climate Friendly Palm 
Oil Production and 
Procurement in Thailand

• การบริหารระบบขนส่ง 
และคลังสินค้า

 Logistics and Warehouse 
Management  

-

นักลงทุน
Investors 

คู่ค้า
Business Partners

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society 

ภาครัฐ
Government 

Agencies

ลูกค้า
Customers

ISR

• การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 Sustainability-Related Risks Management

• การบริหารวัตถุดิบ
 Raw Materials Management

• การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
 Logistics and Warehouse Management

URL

• ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsibility | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 308 Supplier 
Environmental Assessment 
2016: Disclosure GRI 308-
1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

• GRI 414 Suppliers Social 
Assessment 2016: Disclosure 
GRI 414-1 New Suppliers that 
were screened using social 
criteria

นวัตกรรม
Innovation 
Management

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ 
 Efficiency-Driven 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี
ความรับผิดชีอบ

 Portfolio-Driven

พนักงาน
Employees

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society 

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

URL

• การบริหารจัดการนวัตกรรม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Innovation Management | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

-
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

ความมั่นคงป็ลอดภัย
ทางสารสนเทศและ
ไซึ่เบอร์
Information and 
Cybersecurity

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
 Emerging Risks 

• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 Business Continuity

• กระบวนการและโครงสร้าง 
พื้นฐานของสารสนเทศ 
และไซึ่เบอร์

 Process and 
Infrastructure

พนักงาน
Employees

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

นักลงทุน
Investors

ISR

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

• การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
 Logistics and Warehouse Management

URL

• การกำากับดูแลและเป็้าหมายด้านความมั่นคงป็ลอดภัยสารสนเทศและไซึ่เบอร์ | 
Global Green Chemicals (ggcplc.com)

 Information Security, Cybersecurity, and System Availability | 
Global Green Chemicals (ggcplc.com)

- -

การบริหารชีุมชีน
สัมพันธ์
Community 
Relation

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

 • การจัดซึ่ื้อผลิตภัณฑ์ป็าล์ม
นำ้ามันและนำ้ามันป็าล์มอย่าง
ยั่งยืนและมีความรับผิดชีอบ

 Sustainable and 
Climate Friendly 
Palm Oil Production 
and Procurement in 
Thailand 

พนักงาน
Employees

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

ภาครัฐ
Government 

Agencies

ลูกค้า
Customers

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

 • ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsiblity | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 201 Economic 
Performance 2016: 
Community Investment (GRI 
201-1)
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

ความมั่นคงป็ลอดภัย
ทางสารสนเทศและ
ไซึ่เบอร์
Information and 
Cybersecurity

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
 Emerging Risks 

• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 Business Continuity

• กระบวนการและโครงสร้าง 
พื้นฐานของสารสนเทศ 
และไซึ่เบอร์

 Process and 
Infrastructure

พนักงาน
Employees

ลูกค้า
Customers

ภาครัฐ
Government 

Agencies

คู่ค้า
Business Partners

นักลงทุน
Investors

ISR

• การผลิตอย่างมีป็ระสิทธิภาพ
 Operational Excellence

• การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
 Logistics and Warehouse Management

URL

• การกำากับดูแลและเป็้าหมายด้านความมั่นคงป็ลอดภัยสารสนเทศและไซึ่เบอร์ | 
Global Green Chemicals (ggcplc.com)

 Information Security, Cybersecurity, and System Availability | 
Global Green Chemicals (ggcplc.com)

- -

การบริหารชีุมชีน
สัมพันธ์
Community 
Relation

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

 • การจัดซึ่ื้อผลิตภัณฑ์ป็าล์ม
นำ้ามันและนำ้ามันป็าล์มอย่าง
ยั่งยืนและมีความรับผิดชีอบ

 Sustainable and 
Climate Friendly 
Palm Oil Production 
and Procurement in 
Thailand 

พนักงาน
Employees

ชีุมชีนและสังคม
Communities & 

Society

ภาครัฐ
Government 

Agencies

ลูกค้า
Customers

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

 • ความรับผิดชีอบต่อสังคม | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Corporate Social Responsiblity | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 201 Economic 
Performance 2016: 
Community Investment (GRI 
201-1)
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การบริหารและ 
สร้างความสัมพันธ ์
อันดีกับลูกค้า
Customer 
Relationship 
Management

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

• ความพึงพอใจของลูกค้า 
 Customer Satisfaction

ลูกค้า
Customers

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

• การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับลูกค้า | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

 Customer Relationship Management | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

-

ความหลากหลาย 
ทางชีีวภาพ
Biodiversity

• การชีดเชียคาร์บอน
 Compensation

-

ลูกค้า
Customers

ISR

• การกักเก็บและชีดเชียคาร์บอน 
 Carbon sequestration and offsetting (Compensation)

URL

• กลยุทธ์ด้านการเป็ลี่ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Climate Strategy | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• ระบบบริหารจัดการและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Environmental Policy and Management System | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

- -

อาชีีวอนามัย 
และความป็ลอดภัย
Occupational 
Health and Safety

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

• ความป็ลอดภัยของ
กระบวนการผลิต

 Process Safety

• ความป็ลอดภัยส่วนบุคคล
 Personal Safety

พนักงาน
Employees

คู่ค้า
Business Partners 

ลูกค้า
Customers

ISR

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

URL

• อาชีีวอนามัยและความป็ลอดภัย | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Occupational Health and Safety | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 403 OHS 2018: Work 
Related injuries (GRI 403-9), 
Works Related Ill health (GRI 
403-10)

• Number of process event 
safety (OGSS OG13), to be 
replaced by GRI 306 Waste 
2016 (GRI 306-3) which is topic 
standard disclosure for 2021 
O&G Sector Standard Ref.No. 
11.8.3

-
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ประเด็นสำ�คัญ
Material Topics

ผลกระทบ 
จ�กประเด็นสำ�คัญ

Impact Materiality

ผลกระทบ
เชิงบวก/ 
เชิงลบ

Type of 
Impact

คว�ม
รุนแรงของ
ผลกระทบ

Impact 
Level

ขอบเขตของผลกระทบ
Impact Boundary, Key Stakeholders 

and Human Rights
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและผลก�รดำ�เนินง�น

Management Approach and Key Initiatives
GRI SDGs

ภ�ยในองค์กร
Within 

Organization

ภ�ยนอกองค์กร
Outside 

Organization

การบริหารและ 
สร้างความสัมพันธ ์
อันดีกับลูกค้า
Customer 
Relationship 
Management

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม

 Innovation for 
Environment and 
Society 

• ความพึงพอใจของลูกค้า 
 Customer Satisfaction

ลูกค้า
Customers

ISR

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Innovation for the Environment and Society

URL

• การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับลูกค้า | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

 Customer Relationship Management | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

-

ความหลากหลาย 
ทางชีีวภาพ
Biodiversity

• การชีดเชียคาร์บอน
 Compensation

-

ลูกค้า
Customers

ISR

• การกักเก็บและชีดเชียคาร์บอน 
 Carbon sequestration and offsetting (Compensation)

URL

• กลยุทธ์ด้านการเป็ลี่ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Climate Strategy | Global Green Chemicals (ggcplc.com)

• ระบบบริหารจัดการและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | Global Green Chemicals 
(ggcplc.com)

 Environmental Policy and Management System | Global Green 
Chemicals (ggcplc.com)

- -

อาชีีวอนามัย 
และความป็ลอดภัย
Occupational 
Health and Safety

• การป็ระเมินความเสี่ยง
 Risk Assessment

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

• ความป็ลอดภัยของ
กระบวนการผลิต

 Process Safety

• ความป็ลอดภัยส่วนบุคคล
 Personal Safety

พนักงาน
Employees

คู่ค้า
Business Partners 

ลูกค้า
Customers

ISR

• วัฒนธรรมความเสี่ยง
 Risk Culture

URL

• อาชีีวอนามัยและความป็ลอดภัย | Global Green Chemicals (ggcplc.com)
 Occupational Health and Safety | Global Green Chemicals 

(ggcplc.com)

• GRI 403 OHS 2018: Work 
Related injuries (GRI 403-9), 
Works Related Ill health (GRI 
403-10)

• Number of process event 
safety (OGSS OG13), to be 
replaced by GRI 306 Waste 
2016 (GRI 306-3) which is topic 
standard disclosure for 2021 
O&G Sector Standard Ref.No. 
11.8.3

-
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การกํากับดูแลกิจการ
การบร�หารจัดการความเส�่ยง 
การปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง
Governance, Risk Management
and Compliance (GRC)
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การกํากับดูแลกิจการ
การบร�หารจัดการความเส�่ยง 
การปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง
Governance, Risk Management
and Compliance (GRC)
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การกำากับดููแลกิจการ การบริหารจัดูการ
ความเสี่่�ยง การปฏิิบัติิ ให้เป็นไปติามกฎหมาย
และมาติรฐานที่่�เก่�ยวข้้อง
Governance, Risk Management and Compliance: GRC

ผลการดูำาเนินงานที่่�สี่ำาคัญปี 2565
Key Performance in 2022

ไม่พบข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

ของผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ลงนาม
และปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

No complaints related to violation of business ethics

Improve and develop GGC’s operations according 
to the recommendations of the Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption (CAC) in its 
entirety in order to prepare for the renewal of project 
membership in 2024

No complaints related to fraud, which covers 
corruption, conflict of interest, non-compliance with 
rules, regulations and anti-monopoly regulations

100% of executives and employees acknowledged, 
signed, and complied with the Good Corporate 
Governance and Business Ethics Handbook

ร้อยละ 100

ปรับปรุง และพัฒนา
การดำาเนินงานของบริษัทฯ
ตามคำาแนะนำาของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Against 
Corruption: CAC) อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อม
สำาหรับการต่ออายุสมาชิกโครงการอีกคร้ัง ในปี 2567

ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการคอร์รัปชัน
และทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การไม่ดำาเนินงานตามกฎ ระเบียบ 
และการดำาเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน
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เป้าหมาย 

Goals

ไม่มีข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ
ในปี 2565

คงสถานะการเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

พนักงานทุกคนรับทราบและลงนาม
ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

จำานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง 
ซึ่งครอบคลุมเรื่องการคอร์รัปชันและทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน การไม่ดำาเนินงานตามกฎ
ระเบียบ และการดำาเนินงานเพื่อต่อต้าน 
การแข่งขัน คิดเป็น 0

No complaints related to violation of the Code of 
Conduct in 2022

Maintain membership status of the Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

All employees acknowledge and sign the Good 
Corporate Governance and Business Ethics 
Handbook

No complaints related to fraud, which covers 
corruption, conflict of interest, non-compliance 
with rules, regulations and conduct business in 
compliance with the anti-trust laws

ผู้ม่สี่่วนไดู้เสี่่ยหลัก
Key Stakeholders

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at
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ความที่้าที่าย กลยุที่ธ์์ และแนวที่างการบริหารจัดูการ
Challenges, Strategy and Management Approach

บริิษััทฯ บูริณาการิการิกำากับดููแลกิจการิ การิบริิหาริความเส่ี่�ยง  
และการิปฏิิบัติิติามกฎหมาย กฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้้อง ควบคู�กับการิ 
ดูำาเนิินิงานิท่�สี่อดูคล้องกับมาติริฐานิสี่ากล ติลอดูจนิเพิิ่�มปริะสิี่ทธิิภาพิ่ 
ในิการิวางแผนิงานิ การิสี่อบทานิการิควบคุมภายในิริะดูับองค์กริ 
และในิริะดูบัปฏิิบัติิการิ ริวมถึึงการิปริะเมินิความเส่ี่�ยง ผ�านิการิติิดูติาม
และปริะเมินิผลการิปฏิิบัติิงานิอย�างสี่มำ�าเสี่มอ เพ่ิ่�อป้องกันิและ 
ลดูความขั้ดูแย้งทางผลปริะโยชน์ิ ซึึ่� งอาจสี่�งผลให้ ผู้ ถ่ึอ หุ้นิ 
และผู้ม่สี่�วนิไดู้เส่ี่ยข้าดูความเช่�อมั�นิติ�อธุิริกิจข้องบริิษััทฯ ริวมทั�ง
ลดูความเส่ี่�ยงและผลกริะทบท่�อาจเกิดูขึ้�นิจากความไม�แนิ�นิอนิ 
ทางเศริษัฐกิจ สัี่งคม และสิี่�งแวดูล้อม อ่กทั�งยังช�วยให้บริิษััทฯ  
เพิิ่�มข่้ดูความสี่ามาริถึในิการิแข้�งขั้นิ พิ่ร้ิอมทั�งติอบสี่นิองและ 
สี่ร้ิางความเช่�อมั�นิให้กับผู้ม่สี่�วนิไดู้เส่ี่ย ซึึ่�งนิำาไปสูี่�การิขั้บเคล่�อนิ 
การิดูำาเนิินิธุิริกิจอย�างยั�งย่นิ

ทั�งน่ิ� บริิษััทฯ ไดู้แติ�งตัิ�งคณะกริริมการิ GRC และคณะทำางานิ GRC 
เพ่ิ่�อกำากับดููแลและริับผิดูชอบการิดูำาเนิินิงานิดู้านิ GRC ริวมทั�ง 
ริ�วมดูำาเนิินิกิจกริริมกับริะดัูบปฏิิบัติิการิ เพ่ิ่�อให้มั�นิใจว�าผู้บริิหาริและ
พิ่นัิกงานิข้องแติ�ละหนิ�วยงานิภายในิองค์กริ สี่ามาริถึดูำาเนิินิงานิ 
ให้สี่อดูคล้องกับแผนิงานิและเป้าหมายข้ององค์กริท่�กำาหนิดูไว้

GGC has integrated corporate governance, risk management, 
and compliance with the law-related regulations, coupled 
with operations that comply with international standards 
and increase efficiency in planning, review of internal 
controls at the corporate and operational levels, and 
risk assessment via regular monitoring and performance 
evaluation to prevent and reduce conflicts of interest, 
which may cause the shareholders and stakeholders to 
lose confidence in GGC’s business, as well as reduce 
risks and impacts that may arise from economic, social 
and environmental uncertainties. It also helps GGC to 
increase competitiveness, as well as respond to and 
build confidence among stakeholders, enhancing our  
sustainability development in our business.

GGC has appointed a GRC Committee and a GRC Working 
Team to supervise and be responsible for GRC operations, 
including co-operating with the operations team at the 
operational level, to ensure that executives and employees 
of each department within the organization are able to 
operate in accordance with the plans and goals set by 
the organization.

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

หน่วยงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

Corporate Affairs and 
Corporate Secretary

หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการ GRC
GRC Committee

คณะกริริมการิ GRC ม่หน้ิาท่�พิ่ิจาริณาและให้ความเห็นิเก่�ยวกับ
แผนิข้อบข้�าย ทิศทาง และกริะบวนิการิดูำาเนิินิงานิดู้านิ GRC  
ให้สี่อดูคล้องกับนิโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ นิโยบายบริิหาริ
ความเส่ี่�ยง นิโยบายการิควบคุมภายในิ ริวมถึึงคู�ม่อการิกำากับดููแล
กิจการิท่�ดู่และจริริยาบริริณธุิริกิจ ติลอดูจนิสี่นัิบสี่นุินิการิดูำาเนิินิงานิ
ดู้านิ GRC ให้เป็นิสี่�วนิหนึิ�งข้องวัฒนิธิริริมองค์กริ และเกิดูปริะโยชน์ิ
สูี่งสุี่ดูกับบริิษััทฯ

The GRC Committee is responsible for considering and 
giving feedback on the plan, scope, direction, and GRC 
implementation process in accordance with the good 
corporate governance policy, risk management policy, 
internal control policy, as well as the good corporate 
governance and a business ethics handbook. The 
committee is also tasked with supporting GRC operations 
as part of the corporate culture and maximizing the 
benefits to GGC.
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บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ GRC (GRC Awareness & Understanding) ให้กับ
พนักงานท้ังองค์กร โดยใช้แนวทางการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำาองค์กร (Tone from the 
Top) ในการนำานโยบาย GRC มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำางานอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแรงผลักดัน 
ให้พนักงานปฏิบัติตาม ร่วมกับการส่ือสารผ่านการดำาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ บันทึกภายใน 
เพื่อแจ้งแก่พนักงาน สารจากกรรมการผู้จัดการ คำาประกาศของผู้บริหารระดับสูง สุนทรพจน์ของ
หัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุม ถ้อยแถลงในรายงานแห่งความยั่งยืน หรือในรายงานอื่น ๆ
VGGC raises GRC Awareness & Understanding for employees across the organization 
by using practical guidelines, using Tone from the Top in applying the GRC policy  
to work processes seriously in order to motivate employees to comply. This is implemented 
together with communication through various forms of action, such as internal memos 
to notify employees, messages from the managing director, executive announcement 
speeches of the head of the agency at meetings, Sustainability Report Statements,  
or other report statements. 

กลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ GRC
GRC Awareness

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
และกำากับดูแลกิจการ

Corporate Secretary and 
Governance

หน่วยงานกฎหมายและ 
การกำากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

Legal and Compliance

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และควบคุมภายใน 

Corporate Risk Management 
and Internal Control

คณะที่ำางาน GRC
GRC Working Team

กลยุที่ธ์์และการข้ับเคล่�อน GRC ข้องบริษััที่ฯ
GRC Strategy

คณะทำางานิ GRC ม่หน้ิาท่�จัดูทำาแผนิงานิ วิเคริาะห์ และปริะเมินิผล
ข้้อมูลดู้านิ GRC เพ่ิ่�อนิำาไปใช้ในิทางปฏิิบัติิให้เกิดูปริะโยชน์ิสูี่งสุี่ดูกับ
บริิษััทฯ

The GRC working team is responsible for preparing plans, 
analyzing and evaluating GRC data for practical application 
in order to maximize GGC’s benefits.

บริิษััทฯ กำาหนิดูกลยุทธ์ิการิดูำาเนิินิงานิ GRC เพ่ิ่�อสี่นัิบสี่นุินิให้การิ
ขั้บเคล่�อนิกลยุทธ์ิเป็นิไปติามเป้าหมาย และสี่อดูคล้องกับหลักสี่ากล 
สี่ามาริถึสี่ร้ิางความเช่�อมั�นิให้กับผู้ม่สี่�วนิไดู้เส่ี่ย และเพิิ่�มปริะสิี่ทธิิภาพิ่
การิดูำาเนิินิงานิภายในิ

GGC has formulated a strategy for GRC operations to 
support the implementation of the strategy according to 
the goals, in line with international principles to be able 
to build confidence among stakeholders and increase the 
efficiency of internal operations.
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ในมติิของการส่งเสรมิคา่นยิมผา่นกระบวนการต่างๆ เพือ่ประสานวัฒนธรรมองคก์ร และหลักการ GRC 
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำาเนินการดังนี้

• บูรณาการหลักการทำางาน GRC เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานมากขึ้น ส่งผลให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน

• จัดทำา Risk and Control Self-Assessment (RCSA) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ 

• วิเคราะห์การทำางานแบบ End to End process โดยทบทวนกระบวนการทำางานท่ีซำ้าซ้อนและ
ปรับปรุงกระบวนการให้มีความคล่องตัวรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ แต่ยงัรกัษาการทำางานท่ีมีการสอบทานกันได ้มคีวามโปร่งใส และกระบวนการควบคุม
ภายในที่สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บริษัทฯ นำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้การดำาเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว  
และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

• คณะทำางาน GRC ได้กำาหนดรูปแบบฐานข้อมูล GRC ท่ีจำาเป็นสำาหรับองค์กร และรวบรวมข้อมูล 
ให้เป็นฐานข้อมูลเดียว เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว 
ได้ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ รวมท้ังมีการจำากัดสิทธิการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าว  
ทั้งนี้ สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางการดำาเนินงานได้

• บริษทัฯ มกีารประเมนิ และเฝ้า้ตดิตามผลการควบคมุภายในทัว่ทัง้องคก์ร โดยใช ้RCSA และรายงาน
ผลการประเมินให้กับผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่างสมำ่าเสมอ

• บริษัทฯ วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน GRC เพื่อพัฒนาและแก้ ไขในส่วนงานท่ีมีความจำาเป็น รวมท้ัง
ติดตามและควบคุมการดำาเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง และรายงานประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับ 
GRC ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเป็นประจำา

In the dimension of promoting values through various processes to harmonize corporate culture and GRC principles 
to occur sustainably, GGC has taken the following actions:
• Integrate GRC working principles to enable more exchange of operational data between departments. As a result, 

operations have become more efficient and effective.
• Set up Risk and Control Self-Assessment (RCSA) throughout the organization for risk analysis and internal control 

in the operational level.
• End to End process analysis by reviewing redundancy or unnecessary processes and enhancing processes in order 

to handle upcoming changes more efficiently and keep the processes transparent by conducting an internal review 
as well as internal control processes that can maintain a proper risk level within the risk management process.

GGC has applied technology as a tool to make operations more flexible, faster and safer as follows:
• The GRC Working Team has formulated the necessary GRC database format for the organization and collected data 

into a single database for easy access to reliable information that has been screened by the committee. Furthermore, 
the right to access the database is limited. Moreover, the database can be used as a guideline for operations.

• GGC has assessed and monitored the internal control results throughout the organization by using RCSA and 
regularly reported the results of the assessment to senior management.

• GGC analyzes GRC’s performance to develop and revise necessary areas, as well as monitor and control operational 
changes. Important issues related to GRC are reported to senior management on a regular basis.

กลยุทธ์ด้านกรอบงาน
GRC Framework

กลยุทธ์ด้านควบคุม 
ผลการดำาเนินงาน

Performance Monitoring
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แผนการดูำาเนินงาน GRC ข้องบริษััที่ฯ ปี 2565 – 2567
GRC Roadmap 2022-2024

• ผู้บริหารให้ความสำาคัญ ส่งเสริมและผลักดัน 
การดำาเนินงานด้าน GRC โดยเป็นการดำาเนินการ
ของฝ้่ายจัดการอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ

 Executives give importance to promote 
and drive the implementation of 
GRC operations by transparent 
management through various channels.

• ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้และกิจกรรม 
ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการดำาเนินงาน
ด้าน GRC

 Promote learning materials and 
activities that raise employee 
awareness of GRC operations.

• กำาหนดรูปแบบหลักการและแนวปฏิบัต ิ
สำาหรับ GRC

 Formulate principles and guidelines 
for GRC.

• ประเมินการดำาเนินงานด้าน GRC 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 Assess GRC operations to meet 
set goals.

• กำาหนดรูปแบบฐานข้อมูล GRC ที่จำาเป็น 
สำาหรับองค์กร และรวบรวมข้อมูลให้เป็น 
ฐานข้อมูลเดียว

 Define the GRC database format 
required for the organization and 
collect data into a single database.

• ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA)  
ในทุกกระบวนการทำางานทั่วทั้งองค์กร

 Conduct risk and internal control  
self-assessments (RCSA) across all 
work processes across the organization.

• สร้างความตระหนักรู้ใน GRC ท่ัวท้ังองค์กรให้มี
ความเข้มข้นมากขึ้น ผ่านระบบ E-Learning  
และเว็บไซต์ พร้อมท้ังประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
รวมถึงการส่ือสารผ่านทางอีเมล และการจัด
กิจกรรม GRC Day & Roadshow ประจำาปี

 Raise awareness of GRC throughout 
the organization through the E-Learning 
system and website, along with 
post-learning assessments, including 
communication via e-mail and annual 
GRC Day & Roadshow activities.

• เสริมสร้างต้นแบบการดำาเนินงานด้าน GRC 
(GRC Operating Model) 

 Strengthen the GRC operating model.

• ขยายขอบเขตการบูรณาการหลักการ GRC 
ไปยังหน่วยงานที่มีความเสี่ยง

 Extend the scope of integration of GRC 
principles to risk agencies.

• ประเมินการดำาเนินงานด้าน GRC ให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย

 Assess GRC operations to meet set 
goals.

• ยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูล GRC  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 Upgrade the development of the GRC 
database to increase efficiency.

• พัฒนาการดำาเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และพัฒนากระบวนการ
ติดตามการปฎิบัติงานโดยนำาเครื่องมือ 
แอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ดำาเนินการ

 Improve the efficiency of risk 
assessment and internal control 
self-assessment (RCSA) and develop 
operational tracking processes by 
implementing various application tools.

• คิดตามประสิทธิผลของการสร้างความตระหนักรู้ 
ด้าน GRC ผ่านการประเมินผลผ่านช่องทาง
ต่างๆ

 Track the effectiveness of GRC 
awareness raising through various 
channel assessments.

• นำาหลักการ GRC บูรณาการร่วมกับการ 
ปฏิบัติงานประจำาวัน และเชื่อมโยงกับแต่ละ 
หน่วยงาน

 Integrate GRC principles into 
daily operations, linked to each 
department.

• ทบทวนหลักการพื้นฐานของ GRC  
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางสากล

 Review the basic principles of the 
GRC to be up to date and in line with 
international guidelines.

• ประเมินการดำาเนินงานด้าน GRC 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 Assess GRC operations to meet set 
goals.

การดำาเนินงานในปี 2565
Operations in 2022

การดำาเนินงานในปี 2566
Operations in 2023

การดำาเนินงานในปี 2567
Operations in 2024

บริิษััทฯ จัดูทำาแผนิการิดูำาเนิินิงานิ GRC ปี 2565-2567 เพ่ิ่�อขั้บเคล่�อนิ
การิดูำาเนิินิงานิดู้านิ GRC ภายในิองค์กริ โดูยมุ�งเน้ินิการิสี่ร้ิางความ
ติริะหนัิก (Awareness) และความเป็นิผู้นิำา (Leadership) ดู้านิ GRC 
ให้แก�พิ่นัิกงานิทุกคนิ โดูยแบ�งออกเป็นิ 3 ริะยะ ดัูงน่ิ�

GGC has prepared the GRC Roadmap 2022-2024 to drive 
GRC operations within the organization, focusing on creating 
awareness and leadership in GRC for all employees. The 
roadmap is divided into 3 phases as follows:
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การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่
Corporate Governance

บริิษััทฯ ดูำาเนิินิธุิริกิจติามหลักบริริษััทภิบาล โดูยกำาหนิดู “นิโยบาย
การิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่” และเพ่ิ่�อเป็นิแนิวทางในิการิดูำาเนิินิธุิริกิจ
ข้องบริิษััทฯ ซึึ่�งสี่อดูคล้องกับหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่สี่ำาหรัิบ
บริิษััทจดูทะเบ่ยนิปี 2560 (CG Code) ข้องคณะกริริมการิกำากับ
หลักทรัิพิ่ย์และติลาดูหลักทรัิพิ่ย์ (ก.ล.ติ.) และหลักเกณฑ์์สี่ากล อาทิ 
Organization For Economic Co-Operation And Development 
(OECD), ดัูชน่ิความยั�งย่นิดูาวโจนิสี่์ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) เพ่ิ่�อใช้เป็นิแนิวทางในิการิปฏิิบัติิงานิข้องคณะกริริมการิ 
บริิษััทฯ ผู้บริิหาริ และพิ่นัิกงานิทุกคนิ 

GGC operates its business in accordance with the principles 
of good corporate governance by establishing a “Good 
Corporate Governance Policy” and as a guideline for GGC’s 
business operations. This is in line with the Principles of 
Good Corporate Governance for Listed Companies 2017 
(CG Code) of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
and international standards, such as the Organization for 
Economic Co-Operation and Development (OECD) and the 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), to be used as a 
guideline for the work processes of the Board of Directors, 
executives and all employees.
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ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at

แนวปฏิบัติและ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate 
Governance Guidance

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate 

Governance

คณะกรรมการบริษััที่
Board of Directors

ปัจจุบันิ โคริงสี่ริา้งคณะกริริมการิข้องบริิษััทฯ ปริะกอบดูว้ยกริริมการิ 
11 ท�านิ และม่คณะกริริมการิเฉพิ่าะเร่ิ�อง 4 คณะ ปริะกอบดู้วย คณะ
กริริมการิติริวจสี่อบ คณะกริริมการิสี่ริริหาและกำาหนิดูค�าติอบแทนิ  
คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและพิ่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ และคณะ
กริริมการิบริิหาริความเส่ี่�ยง ทั�งน่ิ� กริริมการิข้องบริิษััทฯ ต้ิองม่ความรู้ิ 
ความเช่�ยวชาญ ทักษัะ ติลอดูจนิปริะสี่บการิณ์ท่�สี่อดูคล้องและ
สี่นัิบสี่นุินิการิดูำาเนิินิธุิริกิจข้องบริิษััทฯ ริวมทั�ง ม่ความหลากหลาย
ในิเร่ิ�องเพิ่ศ เช่�อชาติิ สัี่ญชาติิ ส่ี่ผิว ชาติิพัิ่นิธ์ุิ หร่ิอศาสี่นิา สี่�งผลให้
บริิษััทฯ สี่ามาริถึรัิบม่อกับการิจัดูการิปัญหาภายใต้ิวิกฤติติ�างๆ ทั�งในิ
ปัจจุบันิและอนิาคติ ไดู้อย�างเหมาะสี่ม

Currently, the structure of the Board of Directors of 
GGC consists of 11 directors and 4 specific committees, 
consisting of the Audit Committee, Nomination and 
Remuneration Committee, Corporate Governance and 
Sustainable Development Committee, and the Risk 
Management Committee. Members must have knowledge, 
expertise, skills, and experiences that are consistent with 
and support GGC’s business operations, including diversity 
in gender, race, nationality, skin color, ethnicity, or religion, 
which would allow GGC to appropriately handle problems 
under various crises, both at present and in the future.
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ติารางที่ักษัะการที่ำางาน
Skill Matrix

ประเภท
Type

จำำานวน (ท่าน)
Person

ร้อยละ
Percent

วิศวกรรม
Engineering

ปิโตรเคมี
Petrochemical

7 63.4
ปิโตรเลียม
Petroleum

เคมีภัณฑ์ พลังงาน
Chemicals, Energy

เกษตร
Agriculture

ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources 2 18

เศรษฐศาสตร์
Economics

การคลัง
Monetary

3 27
การเงิน
Fiscal

การบัญชี
Accounting

การตรวจสอบภายใน
Internal Audit

4 36
การสอบบัญชี
Audit

การบริหารจัดการธุรกิจ
Business Management 11 100
การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง
Strategic Planning and Risk Management 11 100
กฎหมาย
Law

การปกครอง
Politics

8 73
การเมือง
Governance

การบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management 5 45

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information 
Technology

ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์
Cyber Security

4 36
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เพศชาย
Male

อายุ
Aged

อายุ
Aged

อายุ
Aged

เฉลี่ย
Average

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
Executive Directors

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
Non-Executive 
Directors

กรรมการอิสระ
Independent Director

เพศหญิง
Female

10

60-70

50-59

30-49

31

4 1

10

7
6

1

ท่าน
person

ปี
Years

ปี
Years

ปี
Years

ปี
Yearsท่าน

person

ท่าน
person

ท่าน
person

ท่าน
person

ท่าน
person

ท่าน
person

ท่าน
person

นิอกจากน่ิ� บริิษััทฯ ทำาการิปริะเมินิผลการิปฏิิบัติิงานิข้องคณะ 
กริริมการิบริิษััทฯ และคณะกริริมการิเฉพิ่าะเร่ิ�อง เป็นิปริะจำาทุกปี 
ผ�านิการิปริะเมินิ 3 แบบ ไดู้แก� การิปริะเมินิคณะกริริมการิ 
ทั�งคณะ การิปริะเมินิตินิ และการิปริะเมินิแบบไข้ว้ หร่ิอการิปริะเมินิ
คณะกริริมการิท�านิอ่�นิ ซึึ่�งผลการิปริะเมินิดัูงกล�าวจะนิำาไปใช้ 
ในิการิปรัิบปรุิงและพัิ่ฒนิาการิปฏิิบัติิหน้ิาท่�ข้องคณะกริริมการิ 
ให้ม่ปริะสิี่ทธิิภาพิ่มากขึ้�นิ โดูยในิปี 2565 ผลการิปริะเมินิข้องคณะ
กริริมการิปริะจำาปี (ทั�งคณะ) อยู�ท่�ร้ิอยละ 96.43 ผลการิปริะเมินิ
กริริมการิริายบุคคล (ตินิเอง) อยู�ท่�ร้ิอยละ 95.53 และการิปริะเมินิ
กริริมการิริายบุคคล (แบบไข้ว้) อยู�ท่�ร้ิอยละ 98

In addition, GGC evaluates the performance of the Board 
of Directors and specific committees annually through 
3 types of assessments: board assessment as a whole, 
self-assessment, and cross-assessment or evaluation of 
other committees. The results of such assessment will 
be used to improve and develop the performance of 
the Board of Directors to be more efficient. In 2022, the 
assessment result of the board assessment as a whole 
was 96.43%, self-assessment was 95.53% and individual 
cross-assessment was 98%.

จำำานวนคณะกรรมการบริษัทฯ
Number of Board of Directors

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งเฉล่่ย
Average tenure

ช่วงอายุของคณะกรรมการบริษัทฯ
Age Range of the Board of Directors

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
Composition of the Board of Directors 
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จรรยาบรรณธ์ุรกิจ
Business Code of Conduct

บริิษััทฯ เสี่ริิมสี่ร้ิางวัฒนิธิริริมองค์กริในิการิดูำาเนิินิธุิริกิจดู้วยความ
โปริ�งใสี่ติามหลักจริริยาบริริณธุิริกิจ นิโยบายการิกำากับ ดููแล
การิปฏิิบัติิงานิให้เป็นิไปติามกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ (Corporate 
Compliance Policy) ริวมทั�งลงนิามเป็นิสี่มาชิกกริอบความริ�วมม่อ
การิพัิ่ฒนิาเพ่ิ่�อความยั�งยน่ิแห�งสี่หปริะชาชาติิ (UN Global Compact 
Membership) เพิ่่�อริ�วมเปน็ิสี่�วนิหนึิ�งข้ององค์กริธุิริกิจท่�สี่นัิบสี่นุินิการิ
ดูำาเนิินิธุิริกิจดู้วยความรัิบผิดูชอบติ�อสัี่งคม บนิพ่ิ่�นิฐานิข้องความสี่มัคริใจ
และมาติริการิท่�ปฏิิบัติิไดู้จริิง นิอกจากน่ิ� บริิษััทฯ ไดู้ทบทวนิและ
ปรัิบปรุิงนิโยบายและคู�ม่อจริริยาบริริณธุิริกิจ (Business Code of 
Conduct Handbook) อย�างติ�อเน่ิ�อง พิ่ร้ิอมทั�งสี่�งมอบนิโยบายและ
คู�ม่อการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ ติลอดูจนิจริริยาบริริณธุิริกิจ ให้กับคณะ 
กริริมการิบริิษััทฯ ผู้บริิหาริ พิ่นัิกงานิ คู�ค้าและผู้รัิบเหมา บริิษััทในิกลุ�ม
(Subsidiary) และคู�ธุิริกิจ (Joint Ventures) ไดู้รัิบทริาบ พิ่ร้ิอมทั�ง
ม่การิลงนิามเพ่ิ่�อเป็นิพัิ่นิธิสัี่ญญาท่�จะยึดูถ่ึอเป็นิหลักปฏิิบัติิในิการิ
ดูำาเนิินิงานิ เพ่ิ่�อส่ี่�อสี่าริแนิวทางการิปฏิิบัติิท่�ดู่ให้กับพิ่นัิกงานิ ริวมถึึง
คู�ค้าและลูกค้าไดู้รัิบทริาบ ทั�งน่ิ� ในิปี 2565 บริิษััทฯ แบ�งปริะเภทข้อง
จริริยาบริริณธุิริกิจออกเป็นิ 16 ดู้านิ 

GGC promotes corporate culture in conducting business 
with transparency in accordance with business ethics 
and the Corporate Compliance Policy. Furthermore, 
GGC has signed the UN Global Compact Membership to 
take part in being a business organization that supports 
business operations with social responsibility on the basis 
of voluntary and practical measures. In addition, GGC 
has continuously reviewed and improved the Policy and 
Business Code of Conduct Handbook. GGC also delivers 
good corporate governance policies and manuals as well 
as business ethics to the Board of Directors, executives, 
employees, partners, contractors, subsidiaries, and partners 
in joint ventures, who have acknowledged and signed as 
a commitment to adhere to as operational guidelines. To 
communicate best practices to employees, in 2022, GGC 
categorized the types of business ethics into 16 aspects. 
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ในิปี 2565 บริิษััทฯ จัดูกิจกริริมและโคริงการิติ�างๆ เพ่ิ่�อส่ี่�อสี่าริความ
รู้ิดู้านิจริริยาบริริณธุิริกิจให้แก�พิ่นัิกงานิไดู้เกิดูความรู้ิความเข้้าใจ และ
นิำาไปปฏิิบัติิงานิ ริวมทั�งสี่�งเสี่ริิมให้เกิดูการิดูำาเนิินิธุิริกิจไปในิทิศทาง
เดู่ยวกันิ ผ�านิโคริงการิท่�โดูดูเดู�นิ ดัูงน่ิ�

In 2022, GGC organized various activities and projects to 
communicate knowledge on business ethics to employees, 
with the goal of the employees gaining more knowledge 
and understanding on the topic, as well as applying the 
knowledge to their work. GGC has also promoted business 
operations with an emphasis on business ethics through 
outstanding projects as follows:

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at

เพื่อให้ทราบแนวทางการดำาเนินธุรกิจำ 
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างพันธะสัญญาต่อคู่ค้า 
ในการดำาเนินธุรกิจทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ

คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ

Supplies become aware of and committed to the guidelines for 
conducting business under the principles of good corporate 
governance and business ethics of GGC.350 suppliers participated

350 คน

โครงการ Supplier Code of Conduct Project
Supplier Code of Conduct Project

บริิษััทฯ ดูำาเนิินิโคริงการิ Suppliers Conference ริ�วมกับกลุ�ม 
GC และ ดูำาเนิินิการิส่ี่�อสี่าริ Supplier Code of Conduct 2022 
ในิรูิปแบบออนิไลน์ิ เพ่ิ่�อเสี่ริิมสี่ร้ิางความรู้ิ ความเข้้าใจในิการิ
ดูำาเนิินิงานิติามแนิวปฏิิบัติิข้องการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ และ
จริริยาบริริณธุิริกิจ ให้กับคู�ค้าและลูกค้ารัิบทริาบและดูำาเนิินิ
กิจการิไปในิทศิทางเดู่ยวกันิกับบริิษััทฯ โดูยม่หัวข้้อในิการิอบริม 
เช�นิ การิป้องกันิและติ�อต้ิานิการิทุจริิติการิให้และรัิบสิี่นิบนิ สิี่ทธิิ
มนุิษัยชนิ การิรัิบข้้อร้ิองเร่ิยนิเก่�ยวกับจริริยาบริริณธุิริกิจ เป็นิต้ินิ

GGC has implemented the Suppliers Conference project 
with the GC group and communicated the Supplier 
Code of Conduct 2022 in an online format to enhance 
knowledge and understanding regarding operations in 
accordance with good corporate governance practices 
and business ethics to suppliers and customers 
to acknowledge and operate in unison. Topics in 
the training include prevention and anti-corruption 
measures, giving and accepting bribery, human rights, 
receiving complaints about business ethics, etc.

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs
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เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ 
และเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจ 

โดยโปร่งใสปราศจำากการทุจำริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและ 
เห็นถึงความสำาคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

GGC aims to be a reliable organization with 
sustainable long-term growth.

GGC has shown the intention to conduct business with 
transparency without corruption and encouraged employees 
to realize and see the importance of anti-corruption.

โครงการแนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปชันข้องภาคเอกชนไที่ย (CAC)
Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC Project 

บริิษััทฯ ปริะกาศเจตินิาริมณ์การิติ�อต้ิานิทุจริิติคอริ์รัิปชันิ 
ในิโคริงการิแนิวริ�วมปฏิิบัติิข้องภาคเอกชนิไทยในิการิติ�อต้ิานิ
ทุจริิติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC) ตัิ�งแติ�ปี 2560 โดูยในิปีน่ิ� บริิษััทฯ 
ไดู้สี่�งเสี่ริิมให้บริิษััทในิกลุ�มเข้้าริ�วมโคริงการิ เพิ่่�อสี่ร้ิางความ
ติริะหนัิกและความเข้้มแข็้งในิการิดูำาเนิินิงานิอย�างโปริ�งใสี่ และ
ปริาศจากการิทุจริิติ

GGC has announced its intention to fight against 
corruption in the Coalition of Action Program of 
Thailand’s Private Sector Collective Action Against 
Corruption (CAC) since 2017. This year, GGC has 
encouraged subsidiaries to participate in the project to 
raise awareness and strength in transparent operations 
and without corruption.

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs
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โครงการ Whistleblower Strengthen Program
Whistleblower Strengthen Program

บริิษััทฯ มุ�งเสี่ริิมสี่ร้ิางความมั�นิใจในิริะบบการิรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยนิ 
หร่ิอการิแจ้งเบาะแสี่ Whistleblower ผ�านิการิสี่�งเสี่ริิมการิส่ี่�อสี่าริ 
กับพิ่นัิกงานิและผู้บริิหาริ โดูยรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยนิติ�างๆ ท่�เก่�ยวข้้องกับ 
การิเล่อกปฏิิบัติิ และการิล�วงละเมิดูภายในิองค์กริ โดูยไดู้ม่การิ
ส่ี่�อสี่าริผ�านิช�องทางอ่เมล ข้�าวข้องบริิษััทฯ และ Orientation 
เม่�อม่พิ่นัิกงานิเข้้าใหม�

GGC aims to build confidence in receiving complaints 
or whistleblowing through promoting communication 
with employees and executives by receiving various 
complaints related to discrimination and harassment 
within the organization. Information on the topic has 
been communicated via e-mail, Company News, and 
new employee Orientation.

ช่วยให้องค์กรสามารถ 
ทราบความผิดปกติ และ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ 
สอดส่องดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจำการที่ด ี
และเป็นการป้องกันและขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร โดยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ก็สามารถแจ้ง
ผ่านทางช่องทางรับข้อร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที

The program has helped GGC to 
identify abnormalities and resolve 
problems in a timely manner.The program has encouraged GGC’s personnel to keep an 

eye out regarding the operations of GGC in accordance with 
the principles of good corporate governance and to prevent 
and eliminate inappropriate behavior not in accordance 
with the values of the organization. If an abnormality is identified, 
personnel can notify via the complaints channel in a timely manner.

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

จากการิดูำาเนิินิงานิดู้านิการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่อย�างติ�อเนิ่�อง  
สี่�งผลให้ในิปี 2565 ไม�พิ่บเร่ิ�องร้ิองเร่ิยนิท่�เก่�ยวข้้องกับการิฉ้อโกง 
ซึึ่�งคริอบคลุมเร่ิ�องการิคอร์ิรัิปชันิและทุจริิติ ผลปริะโยชน์ิทับซ้ึ่อนิ
การิไม�ดูำาเนิินิงานิติามกฎ ริะเบ่ยบ และการิดูำาเนิินิงานิเพิ่่�อติ�อต้ิานิ
การิแข้�งขั้นิ

Due to the continuous implementation of good corporate 
governance, there were no complaints related to fraud 
in 2022. This covers cheating and corruption, conflict 
of interest, non-compliance with rules, regulations and  
anti-monopoly conduct.
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การบริหารจัดูการความเสี่่�ยง
Risk Management
บริิษััทฯ ม่โคริงสี่ร้ิางการิบริิหาริจัดูการิความเส่ี่�ยงแบบบูริณาการิ
โดูยแติ�งตัิ�งชุดูคณะกริริมการิบริิหาริความเส่ี่�ยง เพ่ิ่�อดููแลความเส่ี่�ยง
องค์กริคริอบคลุมตัิ�งแติ�ริะดัูบกำากับดููแลจนิถึึงริะดัูบปฏิิบัติิการิ 
แบ�งออกเปน็ิ 3 ริะดูบั ไดู้แก� ริะดูบัคณะกริริมการิบริิษััทฯ (Board Level) 
ริะดูับผู้บริิหาริริะดูับสูี่ง (Executive Level) และริะดูับหนิ�วยงานิ 
(Department Level) 

GGC has an integrated risk management structure and 
appoints a set of risk management committee to oversee 
corporate risks, covering from the supervisory level to 
the operational level, divided into 3 levels: Board Level, 
Executive Level, and Department Level.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
Enterprise Risk Management 
Committee

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และควบคุมภายใน
Corporate Risk Management 
and Internal Control

ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง/
ผู้ประสานงานด้านบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ระดับสายงาน 
Risk Owner/Risk and Internal 
Control Coordinator

ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Level
มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร กำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง กำาหนดทิศทาง 
และติดตามการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
Responsible for setting corporate risk management policies. supervising 
the operations of senior management, setting the direction and 
monitoring risk management operations.

ระดับผู้บริหารระดับสูง
Executive Level
มีหน้าท่ีกำาหนดแผน ขอบข่าย และกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตาม 
การบริหารความเส่ียงองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดับองค์กรยังมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินการด้านการบริหารความเส่ียงต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส
Responsible for determining the plan, scope and process of risk 
management, regularly monitoring corporate risk management, and 
reporting risk management results to the Risk Management Committee 
and the Board of Directors on a quarterly basis.

ระดับหน่วยงาน
Department Level
มีหน้าท่ีนำาแนวทางการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติ ระบุและประเมินความเสี่ยง 
ติดตามการดำาเนินงานด้านความเส่ียง และจัดทำารายงานเสนอต่อฝ้่ายจัดการ 
เป็นประจำาอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง ภายใต้กลยุทธ์องค์กรในส่วนของการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร (Corporate Strategy for Enterprise Risk Management)
Responsible for implementing risk management guidelines, identifying and 
assessing risks, following up on risk operations, and preparing a regular report 
to present to the management at least once every 2 months in accordance 
with the Corporate Strategy for Enterprise Risk Management.
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บริิษััทฯ กำาหนิดูแนิวทางการิดูำาเนิินิงานิจัดูการิความเส่ี่�ยงริะดัูบ
องค์กริ (Enterprise Risk Management: ERM) โดูยใช้กริอบแนิวคิดู
การิบริิหาริจัดูการิความเส่ี่�ยงท่�สี่อดูคล้องกับมาติริฐานิสี่ากล COSO 
ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International 
Organization for Standardization) และการิควบคุมภายในิท่�
สี่อดูคล้องติามมาติริฐานิสี่ากล COSO 2013 เพ่ิ่�อสี่ร้ิางความเช่�อมั�นิ
ว�าบริิษััทฯ ม่ริะบบการิบริิหาริความเส่ี่�ยงและการิควบคุมภายในิท่� 
เพ่ิ่ยงพิ่อในิการิป้องกันิ และบริริเทาผลกริะทบจากปัจจัยความเส่ี่�ยง 
ท่�อาจเกิดูขึ้�นิทั�วทั�งองค์กริ นิอกจากน่ิ� บริิษััทฯ ไดู้จัดูอบริมเร่ิ�องวัฒนิธิริริม 
ความเส่ี่�ยงให้แก�พิ่นัิกงานิทุกริะดัูบ เพ่ิ่�อให้การิบริิหาริความเส่ี่�ยงข้อง
องค์กริม่ปริะสิี่ทธิิภาพิ่และสี่ามาริถึบริริลุเป้าหมายทางธุิริกิจ ติลอดูจนิ 
สี่อดูคล้องกับทิศทางข้ององค์กริ และลดูผลกริะทบจากความ 
ไม�แนิ�นิอนิข้องปัจจัยติ�างๆ ไดู้อย�างเหมาะสี่ม   

GGC has established an enterprise risk management 
(ERM) approach for risk management by using a risk 
management framework that is consistent with international 
standards COSO ERM 2017 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) and ISO 
31000 (International Organization for Standardization), as 
well as internal control that complies with international 
standards COSO 2013 to ensure that GGC has adequate 
risk management and internal control systems to prevent 
and mitigate the impact of risk factors that may occur 
throughout the organization. In addition, GGC has organized 
training on risk culture for employees at all levels so that 
the organization’s risk management is effective, enabling 
GGC to achieve its business goals. This is executed in 
accordance with GGC direction to appropriately reduce 
the impact from uncertainty in various factors.

การประเมินความเสี่่�ยง
Risk Assessment

บริิษััทฯ กำาหนิดูแนิวทางปริะเมินิความเส่ี่�ยงข้ององค์กริ ซึึ่�งเป็นิกลไก
ในิการิริะบุแนิวโน้ิมและปัญหาท่�อาจก�อให้เกิดูผลกริะทบติ�อการิ
ดูำาเนิินิธุิริกิจข้องบริิษััทฯ โดูยพิิ่จาริณาจากสี่ภาพิ่แวดูล้อมทางธุิริกิจ 
ทั�งปัจจัยภายในิและภายนิอกองคก์ริ พิ่ร้ิอมทั�ง จัดูทำาแผนิกลยทุธ์ิ การิ
ลงทนุิ และการิวางแผนิธิรุิกิจการิดูำาเนิินิงานิใหส้ี่อดูคล้องกับนิโยบาย
และเป้าหมายข้ององค์กริ เพ่ิ่�อนิำามาใช้ควบคุมความเส่ี่�ยง และพัิ่ฒนิา
กริะบวนิการิปริะเมนิิความเส่ี่�ยงใหม่้ปริะสี่ทิธิิภาพิ่อย�างติ�อเน่ิ�อง ทั�งน่ิ� 
บริิษััทฯ กำาหนิดูความเส่ี่�ยงหลักท่�อาจสี่�งผลกริะทบติ�อการิดูำาเนิินิ
ธุิริกิจเป็นิ 3 กลุ�ม ไดู้แก�

GGC has set guidelines for risk assessment for identifying 
trends and problems that may affect GGC’s business 
operations, considering the business environment, both 
internal and external factors, as well as preparing strategic 
plans, investments, and operational business plans in 
accordance with the policies and goals of the organization 
for use in risk control. GGC continuously develops the risk 
assessment process for efficiency. GGC has identified 3 
main risks that may affect business operations as follows:
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• ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย
 Sales and Marketing Risks

• ความเสี่ยงด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
 Supply Chain Management Risks

• ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

 Exchange Rate Risks

• ความเสี่ยงจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 Risks of COVID-19 Pandemic 
Impacts

• ความเสี่ยงด้านการจ่่โจมระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก  
และความปลอดภัยของข้อมูล

 Risks of Cyber Attacks and Data 
Security  DJSI 1.7.1: IT Security/ 
Cybersecurity Governance

• ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและ 
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
และเดินเครื่องจักร

 Operating Efficiency and 
Reliability and Machinery 
Operation Risks

• ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

 Occupational Health and Safety 
Risks

• ความเสี่ยงด้านการดำาเนินโครงการสำาคัญ
ของบริษัทฯ

 Risks of Implementing Projects

• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทาง 
สภาพอากาศ และการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงาน

 Risk Regarding Climate Change 
Action Failure and Energy 
Transition

• ความเสี่ยงด้านวิกฤตหนี้
 Risk Regarding Debt Crises

กลุ่มความเสี่ยงระดับองค์กร
Corporate Risk

กลุ่มความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
Operational Risk

กลุ่มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
Emerging Risk

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at

ความเสี่่�ยงที่่�เกิดูข้้�นใหม่
Emerging Risks

บริิษััทฯ ไดู้ติริะหนัิกถึึงความเส่ี่�ยงท่�เกิดูขึ้�นิใหม� ซึึ่�งอาจสี่�งผลกริะทบ
ติ�อเป้าหมายการิดูำาเนิินิธุิริกิจทั�งเป้าหมายริะยะสัี่�นิและริะยะยาว 
บริิษััทฯ จึงไดู้วิเคริาะห์ปริะเด็ูนิความเส่ี่�ยงท่�อาจเกิดูขึ้�นิริวมถึึง 
ผลกริะทบติ�อธุิริกิจและการิดูำาเนิินิงานิข้องแติ�ละปัจจัยเส่ี่�ยง

GGC is aware of emerging risks that may affect both  
short-term and long-term business targets, as well as their 
impact on the business and operations.
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ความเสี่่�ยงดู้านการเปล่�ยนแปลงที่างสี่ภาพอากาศ 
และการเปล่�ยนผ่านดู้านพลังงาน
Risk Regarding Climate Change Action Failure and Energy Transition

ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศหรือสภาวะโลกร้อน เป็นวิกฤตการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง เช่น น้ำาท่วม และภัยแล้ง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้าน 
การดำารงชีวิต และภาพรวมเศรษฐกิจโลก เน่ืองมาจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจ และ 
การขาดแคลนทรพัยากรท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกจิ ซึง่มีแนวโน้มทวีความรนุแรงอย่างต่อเน่ือง 
โดยเป็นประเด็นสำาคญัท่ีทุกประเทศ และทุกธุรกิจต่างตระหนักถงึผลกระทบ แสวงหาแนวทางรบัมือ และ
ลดผลกระทบรว่มกัน โดยส่วนหนึง่ในแนวทางการจดัการท่ีสำาคญัคอืการปรบัสัดส่วนการใชพ้ลังงาน 
(Energy Mix) ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น
ความตระหนักในดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากสภาวะโลกรอ้น ทำาให้หลายภาคส่วนในระดบัสากล 
สร้างความร่วมมือกัน ดังเช่น การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (Conference of Parties: COP26) ปี 2564 และสมัยที่ 27 (COP27) 
ซ่ึงทำาให้ท่ัวโลกให้ความสำาคัญกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการปรับเปล่ียน 
นโยบายและกฎหมายให้เอื้อต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำา (Low Carbon Economy) 
เช่น มาตรการเพิ่มภาษีคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าท่ีมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมสูงข้ึน และส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย  
การใช้พลังงานหมุนเวียน (RE) สำาหรับพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานชีวภาพ และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานที่สูงขึ้น
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) คำานึงถงึการนำาวัสดตุ่างๆ กลับมาใชป้ระโยชน์ให้มากทีสุ่ด  
และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาสังคมและ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน 

ความเสี่ยงด้านสังคมและเทคโนโลยี
Societal and Technological Risk

ปัจจัยทางธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์มหภาค
Natural Factor and Macroeconomic Factor

ประเภทความเสี่ยง
Category of Risk

แหล่งที่มา
Sources of Risks

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
สถานการณ์

Scenario Analysis
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The current climate change or global warming is a crisis that is the cause of serious 
disasters, such as floods and droughts, etc., affecting society in terms of daily 
lives, as well as the global economy overview due to the disruption of business 
operations and the shortage of resources used in the production process of the 
businesses. This tends to continue to increase in seriousness and is, therefore, 
an important issue for every country and every business to be aware of and to 
help identify ways to cope and reduce negative impacts. Part of an important 
management approach is to adjust the Energy Mix to transition to clean energy.
Awareness of the environmental impact of global warming has prompted many 
sectors at the international level to create cooperation, such as the 26th Conference 
of Parties (COP26) in 2021 and the 27th session (COP27), which brought awareness 
to the importance of reducing greenhouse gas emissions and prompted changes 
in policies and laws to facilitate the transition to low-carbon businesses, such 
as measures to increase carbon taxes, etc. This may result in higher production 
costs of products with greenhouse gas emissions and affect business operations 
in the long term. Low Carbon Economy consists of using renewable energy (RE) 
for Primary Energy, including solar energy, wind energy, bio-energy and fuel cells, 
as well as utilizing technologies for higher energy efficiency.
Furthermore, holistic economic development is a 3-dimensional economy 
development, consisting of the Bioeconomy, which focuses on using biological 
resources to create added value, the Circular Economy, making the most use of 
various materials, and the Green Economy, which is an economic development that 
does not focus only on economic development, but also social development and 
preserving the environment in a balanced way to achieve stability and sustainability.

ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel): รายได้และกำาไรของธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงลบเน่ืองจาก 
ความต้องการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE)  
ท้ังน้ำามันดีเซลและน้ำามันเบนซิน มีแนวโน้มลดลงจากการแทนท่ีของ EV ในอนาคต แต่ทั้งน้ีก็มี 
ผลกระทบเชิงบวกและเป็นโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ Methyl Ester Derivatives  
และ Ethanol Derivatives ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี และเคมีชีวภาพที่มีแนวโน้มเติบโตดี
ธุรกิจโอลีโอเคมี (Oleochemicals): ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากความต้องการผลิตภัณฑ์ Bio-based 
และ Sustainable Ingredients ท่ีมีแนวโน้มเติบโต นอกจากน้ียังสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์  
High Value Product (HVP) ได้อีกด้วย รวมถึงนโยบาย BCG Model ที่ส่งเสริมให้เพิ่มมูลค่าให้กับ 
สินค้าเกษตร และนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจากภาครัฐ
Biofuel Business: GGC’s revenues and profits have been negatively impacted by 
demand for internal combustion engine (ICE) fuels, both diesel and gasoline. Demand 
for these products has a tendency to decrease from consumers switching to EVs in 
the future. However, there are also positive impacts, namely the business opportunity 
to expand into oleochemical products and biochemical products, including Methyl 
Ester Derivatives and Ethanol Derivatives, which have a good potential market growth.
The oleochemical business is positively affected by growing demand for  
Bio-based and Sustainable Ingredients. In addition, it can also be extended to High 
Value Products (HVP) as well, including the BCG Model policy that promotes adding 
value to agricultural products to be used as raw materials to produce high-value 
products. The oleochemical industry has received promotion and support from the 
government sector.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Possible Effects
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• กำาหนดแผนการดำาเนินงาน นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความเส่ียงและโอกาส
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของ Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) เพ่ือสนับสนุนทิศทางการดำาเนินงาน 
ขององค์กรไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า

 Set action plans, policies, and strategies for managing climate change risks and 
opportunities for the organization in accordance with the guidelines of the Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) to support the direction 
of the organization’s operations toward a low carbon economy.

• ติดตามแผนการส่งเสริมแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างใกล้ชดิ วา่จะมีการ 
ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งชาติหรือไม่และอย่างไร จากแผนเดิม 
ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 – 2580 (AEDP 2018) 

 Closely monitor and support the renewable and alternative energy development 
plans. Investigate whether and how the plan is adjusted to comply with the 
national electric vehicle policy, compared to the original revised plan 2018 - 
2037 (AEDP 2018)

• ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ในการศึกษาและพัฒนาตลาดภายในประเทศ เพือ่รองรับการลงทุน
ในอนาคต รวมถึงหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการลงทุนโครงการ สำาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชื้อเพลิง
ชีวภาพขั้นสูง (Advance Biofuel)

 Collaborate with business partners in the study and development of products 
for the domestic market and to support future investments, including finding 
suitable technology to invest in projects for advance biofuel products. 

• ศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดร่วมกับทางกลุ่ม GC เพ่ือหาโอกาสทางการตลาด และศึกษาหา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับโครงการ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เอทานอลให้มีมูลค่าสูงข้ึน

 Study marketing information with the GC group to identify market opportunities 
and suitable technology for the project to create more value for ethanol products. 

• ศึกษาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต (Technology Licensor) เพื่อ
ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Biochemicals) ที่มีศักยภาพ

 Collaborate with business partners and technology licensors in order to expand 
the business into the biochemical business more effectively.

• ศึกษาและต่อยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายนำ้าผ่านกลุ่มสินค้า Home 
& Personal Care (HPC) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

 Study and expand the business from oleochemical products to downstream 
products through Home & Personal Care (HPC) products, which have a higher 
value.

มาตรการรองรับ 
ปัจจัยเสี่ยง และโอกาส

Mitigation and Opportunities
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ความเส่ียงจากการชำาระหน้ีของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ จนกระทบต่อผลการดำาเนินธุรกิจปัจจุบันและแผนธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ
ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ท่ัวโลกอาจส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว คู่ค้าประสบปัญหาการเงินขัดข้อง หรือลูกค้า
ไม่สามารถซื้อสินค้าเน่ืองจากความต้องสินค้าชะลอตัว ทำาให้เกิดห่วงโซ่อุปทานท่ีหยุดชะงัก ส่งผล 
กระทบต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงลดความต้องการผลิตภัณฑ์ท้ังโอลีโอเคมีและเคมีภัณฑ์ตามลำาดับ 
ซ่ึงนำาไปสู่การลดลงของผลประกอบการของบริษัทฯ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำาระหน้ี
และการส่งมอบสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ราคาต้นทุนที่สูงขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ และ
ต้นทุนการดำาเนินงาน สามารถนำาไปสู่การสูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้ จนไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Possible Effects

ความเสี่่�ยงดู้านวิกฤติหน่� 
Risk Regarding Debt Crises

จากการคาดการณ์ของ The World Economic Forum (WEF) ว่าหลายประเทศท่ัวโลกอาจต้องเผชิญ
ความเส่ียงเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีสิน ซ่ึงเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID-19 ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาเงนิทุน ความสามารถในการชำาระหน้ี รวมถงึการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
(Sensitivity Analysis) และทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) จากปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ
กำาไรสุทธิขององค์กร เพื่อนำามากำาหนดมาตรการรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการทำาแบบ
จำาลองทางการเงิน เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อกำาไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำาคัญ อาทิ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลัก
The World Economic Forum (WEF) forecasts that many countries around the 
world may face risks due to rising debt as a result of the economic crisis during 
the COVID-19 pandemic, which may affect financing ability to pay debts and 
the economic growth of the public and private sectors in the country. GGC has 
conducted a sensitivity analysis and a stress test from key risk factors influencing 
the net profit of the organization in order to determine measures to support losses 
that may occur through financial modeling in order to consider the impact on net 
profit from changes in key factors, such as foreign exchange rates, energy prices, 
prices of raw materials and prices of major products.

เศรษฐกิจ
Economic

ปัจจัยจากเศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics Factor

ประเภทความเสี่ยง
Category of Risk

แหล่งที่มา
Sources of Risks

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
Scenario Analysis
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The risk of debt repayment of GGC’s business partners and joint venture affects 
the current business performance and business plan in the future significantly. 
As a result of the economic crisis during the COVID-19 pandemic and global 
geopolitical conflicts, the domestic economy may slow down. Business partners 
face financial difficulties or customers cannot purchase products due to slower 
demand. This can cause the supply chain to come to a halt and affect the cost 
of production. The demand for both oleochemical products and chemicals can 
decline, respectively. This can lead to a decrease in GGC’s performance. This 
may affect the ability to pay debt and delivery of goods and services. Furthermore, 
operating costs can lead to loss of ability to generate income to the point of being 
unable to compete in the market. This can affect the confidence of stakeholders.

• กำาหนดกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการนำานวัตกรรมมาประยุกต ์
ในการพัฒนาและการตลาด สำาหรบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสงู (High Value Products) ของผลติภณัฑ์
เชือ้เพลงิชวีภาพข้ันสงู (Advanced Biofuel) ผลติภณัฑเ์คมชีวีภาพ (Biochemicals) และผลติภณัฑ์
กลุ่ม Food & Nutraceuticals ท่ีสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ใน
อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี และเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวางแผนขยายการขายไปยังตลาด
ส่งออกอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

 Formulate a strategy for responsible product creation through applying 
innovation to develop and present a product Growth Portfolio, as well as expand 
the market to high value products from methyl ester (B100), ethanol products 
(E100), Bioplastics, Biochemicals, and the Food & Nutraceuticals products that 
can strengthen GGC’s competitive advantage in the oleochemical industry 
and biochemicals industry. Furthermore, plan to expand sales to other export 
markets to mitigate the impact of economic fluctuations.

• ดำาเนนิการประเมนิความเส่ียงของคูค่า้รายสำาคญั โดยใชแ้บบประเมนิ ESG Assessment พรอ้มท้ัง 
ประเมินสถานะทางการเงินในระหว่างข้ันตอนการข้ึนทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (Vendor List) โดยมีการ
ตรวจประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นประจำา

 Carry out risk assessments of key suppliers using the ESG Assessment form 
and financial assessments during the process of registering the Vendor List, 
with regular assessment and monitoring of liquidity risks.

มาตรการรองรับ 
ปัจจัยเสี่ยง และโอกาส

Mitigation and Opportunities
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วัฒนธ์รรมความเสี่่�ยง
Risk Culture

ในิปี 2565 บริิษััทฯ ดูำาเนิินิโคริงการิสี่�งเสี่ริิมวัฒนิธิริริมความเส่ี่�ยง 
ให้แก�พิ่นัิกงานิทุกริะดัูบภายในิองค์กริ โดูยม่โคริงการิท่�โดูดูเดู�นิ ดัูงน่ิ�

In 2022, GGC implemented a risk culture promotion 
program for employees at all levels within the organization, 
with notable projects as follows:

โครงการการประชุมเชิงปฏิิบัติิการการบริหารความเสี่่�ยง
Risk Management Workshop for Top Management

การิปริะชุมเชิงปฏิิบัติิการิการิบริิหาริความเส่ี่�ยงสี่ำาหรัิบผู้บริิหาริ
ม่วัติถุึปริะสี่งค์เพ่ิ่�อเพิิ่�มปริะสิี่ทธิิภาพิ่และความเข้้าใจในิการิ
บริิหาริความเส่ี่�ยงทั�งในิริะดัูบปฏิิบัติิการิและริะดัูบองค์กริสี่ำาหรัิบ
ผู้บริิหาริ

The executive risk management workshop aims 
to increase efficiency and understanding of risk 
management at both the operational and corporate 
levels for executives.

สร้างมุมมองและความตระหนักรู้ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สามารถระบุแนวโน้มความเส่่ยง 
และแนวทางลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้บริหารระดับสูงทั่วทุกองค์กรให้ความสำาคัญ
และเข้าร่วมโครงการ

สามารถระบุแนวทางลดผลกระทบ 
จากความเสี่ยงสำาคัญที่มีนัยสำาคัญ 
ได้ตามเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Create perspectives and awareness of corporate 
risk management.

Executives are able to identify risk trends and ways 
to mitigate impacts that may occur in the future.

17 high-level executives participated in the project.

Executives are able to identify ways to mitigate the impact 
of significant risks in accordance with the organization’s 
short-term and long-term goals efficiently.

17 คน

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs
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โครงการการอบรมให้ความรู้เร่�องความเสี่่�ยง
Risk Awareness Training Refreshment

บริิษััทฯ จัดูการิอบริมให้ความรู้ิเร่ิ�องความเส่ี่�ยงให้แก�ผู้รัิบผิดูชอบ
งานิบริิหาริความเส่ี่�ยง ผู้ปริะสี่านิงานิดู้านิบริิหาริความเส่ี่�ยงและ
การิควบคุมภายในิริะดูับสี่ายงานิ เพิ่่�อเพิิ่�มความติริะหนิักรู้ิและ
เพิิ่�มปริะสิี่ทธิิภาพิ่การิบริิหาริจัดูการิความเส่ี่�ยง ติลอดูจนิการิ 
ควบคุมภายในิ ริวมถึึงเพ่ิ่�อแลกเปล่�ยนิปริะเด็ูนิความเส่ี่�ยงท่�เกิดูขึ้�นิ 
จากแติ�ละหนิ�วยงานิภายในิบริิษััทฯ ซึึ่�งช�วยเสี่ริิมสี่ร้ิางความรู้ิ
ความเข้้าใจในิเร่ิ�องการิบริิหาริจัดูการิความเส่ี่�ยงแก�ผู้รัิบผิดูชอบ
งานิบริิหาริความเส่ี่�ยง ผู้ปริะสี่านิงานิดู้านิบริิหาริความเส่ี่�ยงและ
การิควบคุมภายในิริะดัูบสี่ายงานิ

GGC organizes risk awareness training for those in charge 
of risk management, coordinators in risk management 
and internal control in each field to raise awareness 
and increase risk management efficiency and internal 
control. Furthermore, the training can serve as a 
platform to exchange information on risk-related 
issues arising from each department within GGC. This 
helps to enhance knowledge and understanding of risk 
management for those in charge of risk management, 
coordinators in risk management and internal control 
at the department level. 
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เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจำ 
ในการบริหารความเส่่ยง 
ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร

สามารถวิเคราะห์และระบุปัจำจำัยเส่่ยงสำาคัญ 
ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต และ 
จัดทำามาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบ 
ได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถระบุความเส่่ยงของหน่วยงาน 
และกำาหนดแนวทางลดผลกระทบ 
จากความเสี่ยงสำาคัญที่มีนัยสำาคัญ 
ต่อเป้าหมายองค์กร

Raise awareness of risk management and 
internal control among personnel in charge of risk 
management/coordinator in risk management and 
internal control at the department level.

Participants are able to identify departmental 
risks and determine ways to mitigate the impact 
of important risks that are significant to the 
organization’s goals.

48 employees participated.

Enhance knowledge and understanding of risk 
management at both operational and corporate levels.

48 คน

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเส่่ยงและการควบคุมภายใน 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง/ผู้ประสานงาน 
ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับสายงาน

Participants are able to analyze and identify important risk factors that 
are likely to occur in the future and take various measures to quickly 
reduce the impact.

โครงการการประเมินความเสี่่�ยงและการควบคุมภายในดู้วยตินเอง
Risk and Control Self-Assessment: RCSA

บริิษััทฯ จัดูจ้างท่�ปรึิกษัาผู้เช่�ยวชาญจากภายนิอก เพ่ิ่�อดูำาเนิินิ
โคริงการิริ�วมกับผู้ปฏิิบัติิงานิข้องแติ�ละสี่ายงานิในิบริิษััทฯ อย�าง
ติ�อเน่ิ�อง โดูยไดู้รัิบความริ�วมม่อจากผู้บริิหาริทุกริะดัูบในิการิ
พัิ่ฒนิาริะบบการิควบคุมภายในิริะดัูบการิปฏิิบัติิงานิให้เป็นิ
ไปติามแนิวทางการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ และจัดูให้ม่การิสี่อบ
ทานิริะบบควบคุมโดูยผู้บริิหาริริะดัูบสูี่งอย�างเป็นิปริะจำา เพ่ิ่�อ
ให้บริิษััทฯ สี่ามาริถึบริิหาริจัดูการิความเส่ี่�ยงและการิควบคุม

GGC continuously employs external expert consultants 
to carry out the project, together with the operators of 
each department within GGC. The program has received 
cooperation from executives at all levels in developing 
an internal control system at the operational level in 
accordance with good corporate governance guidelines. 
The senior management regularly reviews the control 
system to endorse effective risk management and 
internal control, as well as build confidence and 
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ภายในิไดู้อย�างม่ปริะสิี่ทธิิภาพิ่ ติลอดูจนิสี่ร้ิางความมั�นิใจและ 
ความนิ�าเช่�อถ่ึอข้องริายงานิทางการิเงนิิ การิดููแลปอ้งกันิทริพัิ่ยสิ์ี่นิ
และการิปฏิิบัติิติามกฎหมายและริะเบ่ยบข้้อบังคับท่�เก่�ยวข้้อง
ข้องบริิษััทฯ 

กริะบวนิการิภายใต้ิข้อบเข้ติงานิข้องโคริงการิ RCSA ปริะกอบ
ดู้วย 16 กริะบวนิการิ โดูยในิปี 2565 บริิษััทฯ ไดู้ดูำาเนิินิการิ 
แล้วเสี่ร็ิจทุกกริะบวนิการิ ซึึ่�งปริะกอบดู้วยกริะบวนิการิหลัก 
(Core Business Process) 6 กริะบวนิการิ และกริะบวนิการิ
สี่นัิบสี่นุินิ (Support & Management Process) 10 กริะบวนิการิ

credibility in terms of financial reports, property 
protection, and compliance with relevant laws and 
GGC regulations.

The scope of work of the RCSA program consists of 
16 processes, consisting of 6 Core Business Processes 
and 10 Support & Management Processes. In 2022, 
GGC has completed all processes.

บริิษััทฯ ม่การิติิดูติามมาติริการิบริริเทาความเส่ี่�ยง (Mitigation 
Plan) ริายไติริมาสี่ เพ่ิ่�อให้มั�นิใจว�าบริิษััทฯ ม่การิควบคุมภายในิ 
ท่�ม่ปริะสิี่ทธิิภาพิ่และม่การิปริะเมินิความเส่ี่�ยงข้องกริะบวนิการิ 
ในิริะดัูบปฏิิบัติิการิ โดูยท่�ปรึิกษัาผู้เช่�ยวชาญจากภายนิอกไดู้ปริะเมินิ 
ริะดัูบวุฒิภาวะ (Maturity Level) ข้องกริะบวนิการิปริะเมินิ
ความเส่ี่�ยงและการิควบคุมภายในิดู้วยตินิเองข้องบริิษััทฯ  
ในิดู้านิการิกำากับดููแลกิจการิ (Governance) ดู้านิวัฒนิธิริริม
องค์กริ (People & Culture) ดู้านิกริะบวนิการิปฏิิบัติิการิ (RCSA 
Process) และดูา้นิเทคโนิโลย ่(Tool and Technology) โดูยผล
การิปริะเมนิิอยู�ในิริะดัูบมาติริฐานิสี่ากลและไดูม่้ข้้อเสี่นิอแนิะการิ
ดูำาเนิินิการิและแผนิงานิเพิิ่�มริะดัูบวุฒิภาวะในิริะดัูบท่�สูี่งขึ้�นิ และ
บริิษััทฯ บริริจุแผนิงานิและเป้าหมายการิพัิ่ฒนิากริะบวนิการิ 
RCSA ในิแผนิกลยุทธ์ิองค์กริ โดูยม่คณะกริริมการิติิดูติามและ
ผลักดัูนิให้เป็นิไปติามแผนิงานิอย�างติ�อเน่ิ�อง

GGC has monitored the Risk Mitigation Plan quarterly 
to ensure that the internal control processes and risk 
assessment at operational levels are efficient. The 
maturity level assessment of the risk assessment process 
and internal control in the areas of Governance, People 
& Culture, RCSA Process, and Tool and Technology has 
been conducted by external expert consultants. The 
results are at the international standard level. GGC 
plans to develop RCSA processes, set targets to a higher 
level, as well as set up an executive or management 
level committee to oversee and assure that RCSA is 
conducted in line with the organization’s strategy in 
order to achieve efficiency and sustainable operations. 

1. Feed sourcing to payment process

2.  Inventory management (Raw Materials,  
Work-in-Process, Finished Goods and 
Spare parts)

3.  Revenues and receivable process

4.  Production process related with GGC 
management process

5. Business and product development

6.  Project management

1. Human resource and corporate support

2.  Corporate strategy & Portfolio management

3.  Risk management and internal control

4.  Financial Statement Closing (FSC) & Budget/
Financing Process/IR

5.  Procurement and payable process

6.  Corporate governance, secretary & legal

7.  Quality, Safety, Occupational Health and 
environment

8.  Fixed Asset Management (Land/Building/
Equipment) and Maintenance process

9.  Corporate communication, sustainability & CSR

10. Internal audit

Task 2 : Support & Management ProcessTask 1 : Core Business Process
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ช่วยเพิ่มความตระหนักด้านความเส่่ยง 
และควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหาร 
และพนักงาน

ลดผลกระทบจำากความเส่่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ทั่วทั้งองค์กร

สามารถระบุ และจำัดการความเส่่ยง 
ได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มโอกาสให้องค์กร 
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

Increases risk awareness and internal control for 
executives and employees.

Reduce the impact of potential risks.

To ensure that GGC has adequate internal control.

Employees throughout the organization participated 
in the program.

Participants are able to quickly identify and manage 
risks.

Increase the opportunity for the organization to 
achieve set goals.

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

ส่งเสริมให้เกิดการทำางานร่วมกัน 
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเจ้าของกระบวนการ (1st Line of Defense) 
และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน 
(2nd Line of Defense) เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในด้วยตนเองดำาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Foster collaboration between process owners (1st Line of Defense) and 
Enterprise Risk Management and Internal Control (2nd Line of Defense) 
to enable self-assessment of risk and internal controls efficiently.
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การซ้้อมแผนความติ่อเน่�องที่างธ์ุรกิจ
Business Continuity Plan : BCP

บริิษััทฯ ซ้ึ่อมแผนิความติ�อเน่ิ�องทางธุิริกิจ (BCP) ปริะจำาปี ผ�านิ
ริะบบ Microsoft Team ในิการิดููแล ป้องกันิและควบคุมการิ
แพิ่ริ�ริะบาดูข้อง COVID-19 และดูำาเนิินิติามแผนิความติ�อเน่ิ�อง 
ทางธุิริกิจ (BCP) ท่�คริอบคลุม 3 ช�วงเวลาดูำาเนิินิการิ ค่อ  
(1) ก�อนิเกิดูเหติการิณ์หร่ิอช�วงสี่ถึานิการิณ์ปกติิ (2) หลักเกณฑ์์การิ 
ปริะกาศใช้แผนิความติ�อเน่ิ�องทางธุิริกิจ (BCP) และ (3) ช�วงเวลา
ริะหว�างเกดิูเหติ ุเพ่ิ่�อติอบริบัอุบัติิการิณแ์ละลดูผลกริะทบติ�อการิ
ดูำาเนิินิธุิริกิจ ริวมถึึงเพ่ิ่�อให้ผู้ปฏิิบัติิงานิทุกริะดัูบในิสี่ายงานิการิ
วางแผนิความติ�อเน่ิ�องทางธุิริกิจ (BC Team) ท่�เข้้าริ�วมโคริงการิ
ฝึึกซ้ึ่อมเข้้าใจถึึงบทบาท และหนิ้าท่�ความรัิบผิดูชอบข้องตินิเอง
ติามแนิวทางปฏิิบัติิท่�กำาหนิดูไว้ในิแผนิความติ�อเน่ิ�องธุิริกิจอย�าง
ม่ปริะสิี่ทธิิภาพิ่

GGC has rehearsed the Business Continuity Plan 
(BCP) annually through the Microsoft Team system to 
monitor, prevent, and control the spread of COVID-19 
and implement the Business Continuity Plan (BCP) 
covering 3 operating periods, namely (1) before an 
event or during normal circumstances, (2) Criteria for 
Declaration of Business Continuity Plan (BCP), and (3) 
during the event, to respond to the incident and reduce 
the impact on business operations. Furthermore, 
employees at all levels in the Business Continuity 
Planning Division (BC Team) who participated in the 
training program understand their roles and their own 
responsibilities according to the guidelines set out in 
the business continuity plan.
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บริษัทฯ สามารถบริหารจำัดการ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

GGC is able to manage and respond to risks that 
arise appropriately and in a timely manner.

ประโยชน์ที่่� ไดู้รับจากการดูำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ เพื่อตอบรับกับอุบัติการณ์และผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ

44 employees participated, including executive and 
management levels, in order to prepare for respond 
to any business disruptions and reduce the impact 
on business operations.

44 คน

BC Team เข้าใจำถึงบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบตน

The BC Team understands its role, duties, and 
responsibilities.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท ี
และประสานการทำางานร่วมกัน เพื่อฝ้ึกซ้อม 
การใช้กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง

Relevant departments can immediately take action 
to solve problems and coordinate to execute the 
strategy of each unit so that business operations 
can continue seamlessly. 
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ห�วงโซ�คุณค�าที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain
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ห�วงโซ�คุณค�าที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain
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ความเป็็นเลิิศในการดำำาเนินธุุรกิจ
Operational Excellence

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญในิปีี 2565
Key Performance in 2022

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 และ 2 ได้

GHG emissions in scope 1 and 2  
by 1,080.05 tons CO

2 
equivalent

103,693
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ใช้พลังงาน 

Energy consumption by 1.12 (ME1) and 0.42 (ME2) 
megawatt hours per ton of production.

เมกกะวัตต์ชั่วโมงต่อตันการผลิต

ปริมาณของเสียทั้งหมด

The total amount of waste  
by 10,637.83 tons

10,637.83 ตัน

ลดปริมาณการใช้น้ำาได้ 

Reduced water consumption by 1.94 (ME2) million liter

1.94 (ME2)

ล้านลิตร

CO2

1.12 (ME1)

0.42 (ME2)
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เป็้าหมาย 

(Goals)

บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง

ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตราย 
ไปฝังกลบเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง

Achieve net zero 
greenhouse gas emissions by 2050.

Reduce greenhouse gas emissions by 20%  
by 2030, compared to 2012.

Continue the amount of hazardous 
and non-hazardous waste sent to landfills to zero. 

NET ZERO

ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิตลดลง

Energy consumption per ton of production 
decreased by 0.65 percent compared to 2021. 

CO2

ร้อยละ 20

ร้อยละ 0.65
เทียบกับปี 2564 

ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555
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ผู้้�มีส่่วนไดำ�เส่ียหลิัก
Key Stakeholders

ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียหลััก 
Key Stakeholders

การด้ำาเนินงานเพื่่�อตอบส่นองต่อความีต�องการของผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียในปีี 2565 
Action Taken to Meet the Stakeholders’ Needs

ชุมชนและสังคม
Community

• ลดปริมาณการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 Reduce energy consumption and greenhouse gas emissions.

• ลดการเกิดของเสีย และเพ่�มมาตรการในการจัดการของเสีย โดยใช้หลัก 3Rs  
(Reduce, Reuse, and Recycle)

 Reduce the generation of waste and increase waste management measures using 
the 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) principle.

• ลดปริมาณการใช้นำ้าในกระบวนการผลิต
 Reduce water consumption in the production process.

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
Investors

• ดำาเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน  
และพัฒนาขีดความสามารถของบริษััทฯ

 Efficiently develop sustainability practices to achieve sustainability goals and develop  
the capability of GGC.

• ให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม และต้นทุนการผลิต
 Focus on technologies and innovations that help reduce environmental impact  

and production costs.

ภาครัฐ
Government

• ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษััทฯ ที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย 
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชาติ

 Set a goal to reduce GGC’s greenhouse gas emissions in line with the national 
greenhouse gas emissions target.

• สร้างความร่วมมือระหว่างบริษััทฯ กับภาครัฐ เพ่่อคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเพ่�มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลิต และเป็นแบบอย่างให้แก่บริษััทอื่นๆ ในประเทศ

 Create cooperation between GGC and the government to invent innovations that 
increase the efficiency of the production process, as well as act as a role model for 
other companies in the country.
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คุณสุพพตา ศรีสุข
ผู้อำานวยการอาวุโส

บริษััทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)
Ms. Suppata Srisuk  

Senior Director 
Bualuang Securities 

Public Company Limited

GGC มีการดำาเนินการและบริหารธุรกิจที่มาถูกทาง เชื่อว่าสามารถ 
ทำาผลงานได้โดดเด่นและบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน
GGC operates and manages its business in the right direction.  
I believe GGC can perform outstandingly and achieve its goals 
for sure.

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน 
ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานวิจัย 

บริษััทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำากัด
Mr. Chaipat Thanawatano 

Senior Director of Research Division 
Innovative X Securities 

Company Limited

จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย มองว่าภาพรวมของ GGC  
การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว ถึงในปัจจุบันจะมีความท้าทายเล็กน้อย
ในเรื่องของการบริหาร แต่โดยรวมก็ยังบริหารจัดการเป็นไปตามแผนงาน 
และ GGC ยังเป็นผู้นำาในการผลิตผลิตภัณฑ์กรีนในปัจจุบัน สามารถต่อยอด
ไปทางพลาสติกชีวภาพ และสามารถเป็นผู้นำาเทรนด์นี้ได้ต่อไปในอนาคต 
อย่างแน่นอน
From a stakeholder’s perspective, it was seen that the overall 
picture of GGC’s management was already good. At present, 
there is a slight challenge in terms of management. But overall, 
the management is still in accordance with the plan and GGC 
is still the leader in the production of green products today. 
GGC can also expand into bioplastics and can definitely lead 
this trend in the future.

คุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ
ประธานชุมชนบ้านฉาง 

Mr. Pattaraphon Suwannawut 
Ban Chang Community President 

GGC คำานึงถึงประชากร ชุมชน เพ่่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
GGC takes into account the people and community in 
order to coexist happily.
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GGC ทำาให้เห็นว่าการใส่ใจชุมชนทำาด้วยหัวใจ สามารถมองไปถึง
ผู้บริหารได้เลยว่า ขนาดเรื่องเล็กๆ ที่สุด คนของ GGC ที่มาอยู่กับชุมชน
มีความใส่ใจและทุ่มเทการทำางานขนาดนี้ ฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆ สามารถวัดได้
เลยว่า GGC ทำาได้ดีอยู่แล้ว และชุมชนก็ภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
GGC demonstrates that caring for the community is 
done from the heart. The executives set an example that 
on the smallest scale, the people of GGC who join the 
community are so attentive and dedicated to their work. 
In terms of the big issues that can be easily assessed, 
GGC is already doing well. And the community is proud 
to be a part that can help reduce global warming.

คุณกรดา สุภัฒน์ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บริษััท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
Ms. Krada Supat 

Vice President Product and Technology 
Development 

PTT Global Chemical Public Company Limited

GGC เป็นบริษััทฯ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพ่่อสิ�งแวดล้อม 
(Green Flagship Company) ของกลุ่ม GC ดังนั้น GC 
จึงให้ความสำาคัญในการสนับสนุน GGC ให้เป็นผู้นำาการขับเคลื่อน
การดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระดับสากล และเป็นส่วนสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำาโลกตามแนวทาง BCG model
GGC is the Green Flagship Company of the GC Group. 
Therefore, GC is committed to supporting GGC as 
a leader in driving sustainable business operations 
internationally and to supporting Thailand to become a 
world leader according to the BCG model.

คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ
ประธานชุมชนวัดซากลูกหญ้า
Mr. Napaphat Ucharoen  

Community President 
of Wat Sak Luk Ya
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ความท้�าท้าย กลิยุท้ธุ์ แลิะแนวท้างการบริหารจัดำการ
Challenges, Strategy and Management Approach

จากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศแลี่ะผลี่กระทบจากก๊าซ 
เรือนกระจกท่� รุนแรงมิากข้ึ้�น รวมิไปถ้ึงการให้้ความิสำาคัญ 
ในการบริห้ารจัดการด้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศเพื�อให้้
บรรลุี่เป้าห้มิายในระดับสากลี่ ส่งผลี่สู่การเปล่ี่�ยนแปลี่งกฎห้มิาย  
แลี่ะข้ึ้อบังคับทั�งในไทยแลี่ะในต่่างประเทศท่�มุ่ิงเน้นความิโปร่งใส 
ในการเปิดเผยข้ึ้อมูิลี่การดำาเนินงาน ซ้�งตั่วอย่างการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
ท่�สำาคัญ เช่่น สห้ภาพยุโรป (EU) ม่ิข้ึ้อกำาห้นดให้้บริษััทต่่างๆ เปิดเผย 
ข้ึ้อมูิลี่การปลี่่อยก๊าซเรือนกระจก สำาห้รับผลิี่ต่ภัณฑ์์ท่�จะนำาเข้ึ้าสู่ 
สห้ภาพยุโรป เป็นต้่น ดังนั�น ในปี 2565 บริษััทฯ ได้จัดทำาแนวปฏิิบัติ่ 
การเปิดเผยข้ึ้อมูิลี่ทางการเงินท่�เก่�ยวข้ึ้องกับการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมิิอากาศ (Task Force on Climate Related Financial 
Disclosure: TCFD) เพื�อเปิดเผยแนวการกำากับดูแลี่ด้านการจัดการ 
การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ กลี่ยุทธ์์ เป้าห้มิายการลี่ดก๊าซ
เรือนกระจกขึ้องบริษััทฯ ต่ลี่อดจนผลี่การประเมิินความิเส่�ยง 
ท่�เก่�ยวข้ึ้องไม่ิว่าจะเป็นความิเส่�ยงทางกายภาพ (Physical Risks)  
ท่�บริษััทฯ ได้วิเคราะห้์เห้ตุ่การณ์ในอนาคต่ (Scenario Analysis)  
ต่ามิสถึานการณ์ (Scenario) RCP 1.9 RCP 2.6 RCP 4.5 แลี่ะ RCP 8.5  
ท่�สะท้อนความิเป็นไปได้ในการเปล่ี่�ยนแปลี่งขึ้องอุณห้ภูมิิขึ้องโลี่ก
ในระดับท่�แต่กต่่างกันจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่�น้อยต่ำ�ากว่า 1.5 องศา
ถ้ึงการเปล่ี่�ยนแปลี่งเกิน 2 องศา ต่ามิลี่ำาดับ แลี่ะความิเส่�ยงจาก 
การเปล่ี่�ยนผ่าน (Transitions Risks) ซ้�งคำาน้งถ้ึงความิเส่�ยง 
ท่�เก่�ยวข้ึ้องกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งด้านกฎห้มิาย ภาพลัี่กษัณ์ขึ้อง
องค์กร แลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งไปขึ้องความิต้่องการขึ้องผู้บริโภค
อาทิ การหั้นไปใช้่รถึยนต์่ EV แลี่ะม่ิการสร้างกฎห้มิายท่�สนับสนุน 
การซื�อรถึยนต์่ EV มิากข้ึ้�น ซ้�งอาจจะส่งผลี่ต่่อการใช้่นำ�ามัินช่่วภาพ 
ท่�น้อยลี่งในอนาคต่ 

ทั�งน่� บริษััทฯ ได้ปรับเปล่ี่�ยนการดำาเนินงานเพื�อมุ่ิงเน้นการสร้าง
ประสิทธิ์ภาพ แลี่ะจัดทำาแผนการลี่งทุนเพื�อรองรับความิเส่�ยง 
เฉพาะด้านขึ้องแต่่ลี่ะโรงงานท่�บริษััทฯ ม่ิอำานาจในการบริห้าร อ่กทั�ง
ต่อบสนองต่่อความิท้าทาย แลี่ะเป้าห้มิาย Net Zero ขึ้องบริษััทฯ 
ภายในปี 2593 โดยม่ิแผนการดำาเนินงานท่�ประกอบไปด้วย

Climate change, more severe greenhouse gas impacts,  
and the importance of climate change management to 
achieve international goals have resulted in a change  
in the law and regulations, both in Thailand and abroad, 
that focus on transparency in operating and information 
disclosure. Examples of significant changes include the 
European Union (EU) requiring companies to disclose 
their greenhouse gas emissions for products imported 
into the European Union, etc. Therefore, in 2022,  
GGC has established the Task Force on Climate Related 
Financial Disclosure (TCFD) to disclose guidelines on 
climate change management, strategies and goals,  
GGC’s greenhouse gas reduction, as well as the  
relevant risk assessment results. This includes physical 
risks, which GGC has analyzed through Scenario 
Analysis, according to the scenario, RCP 1.9, RCP 2.6, 
RCP 4.5 and RCP 8.5., which reflects the possibility 
of changing global temperatures at different levels 
from a change of less than 1.5 degrees to a change  
of more than 2 degrees, respectively. This also includes 
Transitions Risks, which consider risks associated  
with legal changes in corporate image, as well as 
changes in consumer demand, such as the shift to EVs  
and the passing of laws that support the purchase  
of more EVs, which may result in less use of biofuels  
in the future. 

GGC has altered its operations to focus on creating efficiency 
and preparing an investment plan to support specific  
risks of each factory that GGC operates and manages.  
GGC also responds to the challenges and the Net Zero goal  
by the year 2050 with an action plan that consists of:
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เพ่่อเพ่�มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน  
ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน  
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวมถึงลดของเสียอ่ืนๆ จากกระบวนการผลิต

To increase operational efficiency, 
reduce the usage of energy 
resources, reduce greenhouse gas 
emissions, and reduce other wastes 
from the production process.

โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่่อมุ่งสู่ธุรกิจ 
คาร์บอนต่ำา และการบริหาร Portfolio  
ของผลิตภัณฑ์ จากต้นน้ำาผ่านการ 
คำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 (Life Cycle Assessment) และประยุกต์ใช้ 
3RS ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา 

To focus on investment towards 
low-carbon business and product 
portfolio management from 
upstream through calculation of 
greenhouse gas emissions through 
product life cycle assessment  
and applying 3RS to develop  
low-carbon products.

ประยุกต์วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาต ิ
และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บ 
และชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถลดได้
จากกระบวนการผลิต 

To apply natural carbon absorption 
methods and find new technologies 
to capture and offset greenhouse 
gases that cannot be reduced from 
the production process.

การเพ่�มประสิทธิภาพในการผลิต
Efficiency-Driven

การสร้างผลิตภัณฑ์เคมีท่ีเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Portfolio-Driven

การชดเชยคาร์บอน
Compensation-Driven

นอกจากน่� บริษััทฯ ได้กำาห้นดนโยบาย คุณภาพ ความิมัิ�นคง  
ความิปลี่อดภัย อาช่่วอนามัิย สิ�งแวดล้ี่อมิแลี่ะความิต่่อเนื�อง 
ทางธุ์รกิจ (QSHEB Policy) เพื�อเป็นแนวทางการบริห้ารจัดการ 
ด้านสิ�งแวดล้ี่อมิภายในบริษััทฯ อย่างครบวงจร สอดคล้ี่อง 
ต่่อกฎห้มิาย แลี่ะข้ึ้อบังคับแลี่ะมิาต่รฐานในระดับประเทศแลี่ะ
ระดับสากลี่ ส่งผลี่ให้้ ร้อยลี่ะ 100 ขึ้องโรงงานภายใต่้การดูแลี่ขึ้อง 
บริษััทฯ ได้รับการรับรองมิาต่รฐาน ISO 14001 (Environmental 
Management System) ซ้�งเป็นมิาต่รฐานสากลี่ในการจัดการ 
ด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ อ่กด้วย แลี่ะบริษััทฯ ไม่ิม่ิกรณ่พิพาทแลี่ะ 
ลี่ะเมิิดข้ึ้อบังคับทางด้านสิ�งแวดล้ี่อมิใดๆ ในปี 2565 

In addition, GGC has established the Quality, Security, 
Safety, Occupational Health, Environment and Business 
Continuity Policy (QSHEB Policy) as a guideline for 
comprehensive environmental management within GGC 
in compliance with the law and national and international 
regulations and standards. This has resulted in 100 percent 
of the factories under the supervision of GGC receiving ISO 
14001 (Environmental Management System) certification, 
which is an international standard for environmental 
management. Furthermore, GGC had no disputes and 
violations of any environmental regulations in 2022.

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่�มเติมได้ที่
For more information can be found at

การเปิดเผยข้อมูล
TCFD 

TCFD Disclosure

กลยุทธ์ 
ด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ
Climate Strategy

การบริหารจัดการ
พลังงาน
Energy 

Management

การจัดการน้ำา 
เพ่่อความยั่งยืน
Sustainable 

Water

การจัดการของเสีย
Waste 

Management
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การเพิ่่�มป็ระส่ิท้ธุิภาพิ่ในการผู้ลิิต
Efficiency-Driven

บริษััทฯ ดำาเนินงานอย่างต่่อเนื�องเพื�อปรับปรุงแลี่ะเพิ�มิประสิทธิ์ภาพ 
ในทุกกระบวนการผลิี่ต่ด้วยการลี่ดการใช้่พลัี่งงาน แลี่ะการใช้่ทรัพยากร 
อย่างรู้คุณค่า พร้อมิแสวงห้าเทคโนโลี่ย่ให้ม่ิท่�ปล่ี่อยคาร์บอนต่ำ�า  
แลี่ะพลัี่งงานทดแทน เพื�อให้้สามิารถึบรรลุี่การเป้าห้มิาย Net Zero  
ทั�งน่�ในปี 2565 บริษััทฯ ได้ม่ิโครงการท่�โดดเด่น ดังน่�

GGC continuously works to improve and increase efficiency 
in all production processes by reducing energy consumption 
and efficient use of resources. Simultaneously, GGC seeks 
new technologies with low carbon emission and renewable 
energy in order to achieve Net Zero goals. In 2022,  
GGC has outstanding projects as follow:

โครงการป็ระหยัดำพิ่ลิังงานท้ี�หอกลิั�นแฟตตี�แอลิกอฮอลิ์ 
Advance Process Control at Fractionation Column of FAOH Plant

บริษััทฯ ติ่ดตั่�งซอฟต์่แวร์ ท่�เร่ยกว่า Advanced Process 
Control (APC) ซ้�งเป็นระบบท่�ควบคุมิการเปดิปิดวาล์ี่วอัต่โนมิติั่
ผ่านการต่รวจจับการเปล่ี่�ยนแปลี่งขึ้องอุณห้ภูมิิแลี่ะอัต่รา 
การไห้ลี่กลี่บัห้อกลัี่�น (Reflux flow) ขึ้องห้อกลัี่�น (Fractionation 
Column) ซ้�งเป็นส่วนห้น้�งในการผลิี่ต่แฟต่ต่่�แอลี่กอฮอล์ี่  
โดยการใช้่ APC ถืึอว่าเป็นการประยุกต์่ใช้่นวัต่กรรมิมิาพัฒนา 
ขัึ้�นต่อนการผลิี่ต่ขึ้องบริษััทฯ (Process Innovation) แลี่ะ
เป็นการลี่ดการใช้่พลัี่งงานไอนำ�า โดยบริษััทฯ สามิารถึลี่ด 
การใช้่ไอนำ�าได้ 490.3 กิโลี่กรัมิต่่อชั่�วโมิง ซ้�งส่งผลี่ให้้สามิารถึ
ประห้ยัดค่าใช้่จ่ายท่� ได้จากการติ่ดตั่�งซอฟต์่แวร์ดังกล่ี่าว  
คิดเป็น 2.60 ล้ี่านบาทต่่อปี แลี่ะลี่ดการใช้่พลัี่งงานในการ 
สร้างไอนำ�าได้ 2,929 เมิกะวัต่ต์่ชั่�วโมิงต่่อปี ห้รือเท่ยบเท่ากับ  
540 ตั่นคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่าต่่อปี โดยคิดคำานวณ 
จากชั่�วโมิงในการดำาเนินงานการผลิี่ต่ท่� 6,800 ชั่�วโมิงต่่อปี 

GGC has installed a software called Advanced Process 
Control (APC), which is a system that automatically 
controls valve opening and closing through the 
detection of temperature changes and reflux flow of 
the fractionation column back to the refinery tower, 
which is a part of fatty alcohol production. This usage of 
APC is considered a Process Innovation. It also reduces  
the use of steam. Therefore, GGC was able to reduce the 
use of steam by 490.3 kilograms per hour, saving 2.60 
million THB per year and reducing energy consumption 
from steam generation by 2,929 megawatt-hours per 
year or equivalent to 540 tons of carbon dioxide 
equivalent per year. This is calculated based on 6,800 
hours of manufacturing operations per year.

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการใช้พลังงาน

ลดค่าใช้จ่าย

Greenhouse Gas Emission Reduction 540 ton CO
2
 

equivalent per yearEnergy Consumption Reduction 2,929 mWh per year 

Cost Saving 2.6 million THB per year

2,929
เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

540
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

2.6 ล้านบาทต่อปี

CO2
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ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

ลดการใช้ไอน้ำา ลดค่าใช้จ่าย

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Reduce Steam 13,600 tons per year Cost Saving 4.6 million THB per year 

Greenhouse Gas Emission Reduction 458 ton CO
2
 

equivalent per year

ก�อนปรับปรุง

ไอน้ำ 2,800
กิโลกรัม/ชั่วโมง

ไอของกรดไขมันอิสระ

น้ำเส�ย
ระบบสุญญากาศ

หลังปรับปรุง

ไอน้ำ 1,100
กิโลกรัม/ชั่วโมง

ไอของกรดไขมันอิสระ

น้ำเส�ย
ระบบสุญญากาศ

โครงการ Optimize Steam ท้ี�ระบบ Ejector  
Pre-treatment Vacuum Ejector Motive Steam Optimization

บริษััทฯ ลี่งทนุแลี่ะปรบัเปล่ี่�ยนกระบวนการผลี่ติ่ Pretreatment 
Process โดยใช้่ Steam Ejector ในการสร้างสุญญากาศ 
ในกระบวนการผลี่ิต่ ซ้�งบริษััทฯ ได้ปรับ Steam Ejector  
ให้้สร้างสุญญากาศในกระบวนการผลิี่ต่โดยท่�ใช้่ไอนำ�าท่�น้อยลี่ง  
โดยผลี่ลัี่พธ์์ท่�ได้ในปี 2565 พบว่า บริษััทฯ สามิารถึใช้่ไอนำ�า 
ท่� น้อยลี่งจากเดิมิท่�ป ริมิาณ 2,800 กิโลี่กรัมิต่่อชั่�วโมิง  
เป็น 1,100 กิโลี่กรัมิต่่อชั่�วโมิง ห้รือเท่ยบเท่าการใช้่ไอนำ�า 
ท่�น้อยลี่งกว่า 13,600 ตั่นต่่อปี ซ้�งเท่ยบเท่ากับค่าใช้่จ่าย 
ท่�น้อยลี่งกว่า 4.6 ล้ี่านบาทต่่อปี แลี่ะลี่ดการใช้่พลัี่งงาน 
ในการสร้างไอนำ�าได้ 0.3777 เมิกะวัต่ต์่ชั่�วโมิง ห้รือคิดเป็น  
458 ตั่นคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่าต่่อปี 

GGC invested in the modification the Pre-treatment 
Process by using the Steam Ejector to create a vacuum 
in the production process. The results obtained in 
2022 showed that GGC was able to use less steam: 
from the original 2,800 kilograms per hour to 1,100 
kilograms per hour or equivalent a difference of 
13,600 tons of steam per year. This translates to a cost 
reduction of 4.6 million THB per year and a reduction 
in energy consumption from steam generation of 
0.3777 megawatt-hours or 458 tons of carbon dioxide 
equivalent per year.

13,600 ตันต่อปี 4.6 ล้านต่อปี

458
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนโหมดการผลิต

Reducing Switch Mode Time 84.58 hours

นอกเห้นือจากโครงการการจัดการด้านพลัี่งงานแลี่ะการจัดการก๊าซ
เรือนกระจกแล้ี่ว บริษััทฯ ได้เพิ�มิประสิทธิ์ภาพในการบริห้ารจัดการนำ�า
แลี่ะขึ้องเส่ย รวมิถ้ึงพัฒนากระบวนการดำาเนินงานเพื�อเพิ�มิศักยภาพ
ในการผลิี่ต่อ่กด้วย

In addition to energy management and greenhouse gas 
management projects, GGC has increased efficiency in water 
and waste management, as well as developed operational 
processes to increase production potential.

โครงการลิดำระยะเวลิาการเป็ลิี�ยนโหมดำการผู้ลิิต 
Switch Mode Time Reduction Project

บริษััทฯ ลี่ดระยะเวลี่าในการห้ยุดกระบวนการผลิี่ต่ระห้ว่าง 
การปรับกระบวนการผลิี่ต่แฟต่ต่่�แอลี่กอฮอล์ี่ระห้ว่าง Main Cut 
แลี่ะ Pre Cut โดยพัฒนากระบวนการภายในให้้สามิารถึต่รวจสอบ 
ผลิี่ต่ภัณฑ์์ ทดแทนการจัดส่งผลิี่ต่ภัณฑ์์ไปต่รวจสอบยงัห้้องทดลี่อง 
ภายนอก ซ้�งส่งผลี่ให้้บริษััทฯ ลี่ดระยะเวลี่าในการห้ยุดการผลิี่ต่
ได้กว่า 84.58 ชั่�วโมิง ในปี 2565 ซ้�งประห้ยัดค่าใช้่จ่ายได้กว่า  
22 ล้ี่านบาทต่่อปี ซ้�งเป็นการเพิ�มิประสิทธิ์ภาพในการผลิี่ต่ 
ขึ้องบริษััทฯ 

GGC reduced the production stoppage time during the 
adjustment of the fatty alcohol production process 
between the Main Cut and Pre Cut by developing 
internal processes that allow for in-house product 
inspection rather than using an external laboratory. 
This resulted in GGC reducing switch mode time 
by more than 84.58 hours in 2022, which saved 
over 22 million THB per year. This has increased  
GGC’s production efficiency.

84.58 ชั่วโมง

ลดค่าใช้จ่าย

Cost Saving 22 million THB per year 

22 ล้านต่อปี
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น้ำเส�ยขาเข�า

กักเชื้อ

น้ำเส�ยขาออก

บ�อรวมตะกอน

บ�อเติมอากาศ 1 บ�อเติมอากาศ 2
บ�อตกตะกอน

1
บ�อตกตะกอน

2

โครงการเพิ่่�มป็ระส่ิท้ธุิภาพิ่การบำาบัดำ COD ในระบบบำาบัดำนำ�าเส่ีย
Increase of COD Treatment in the Wastewater Treatment System Efficiency Project

บริษััทฯ พัฒนาระบบบำาบัดนำ�าเส่ย โดยเพิ�มิความิสามิารถึในการ
รับนำ�าเส่ยจากโรงงานผลิี่ต่เมิทิลี่เอสเทอร์ แลี่ะแฟต่ต่่�แอลี่กอฮอล์ี่
แลี่ะเพิ�มิประสิทธิ์ภาพขึ้องการลี่ด COD ในระบบบำาบัดนำ�าเส่ย
แบบเติ่มิอากาศ โดยใช้่แนวคิด Why-Why Analysis ซ้�งเป็น 
การบ่งช่่�ต้่นต่อขึ้องปัญห้าแลี่ะแก้ปัญห้าอย่างเป็นระบบ ทั�งน่� 
บริษััทฯ ม่ิแนวทางการแก้ปัญห้าโดยลี่ดปริมิาณ COD จาก 
กระบวณการผลิี่ต่ วางแผนจัดการนำ�าเข้ึ้าระบบ แลี่ะทดลี่อง 
การกักเชื่�อ เพื�อรักษัาประสิทธิ์ภาพการบำาบัดนำ�าเส่ยในระบบ
บำาบัดนำ�าเส่ยแบบเติ่มิอากาศ ซ้�งท้ายท่�สุดสามิารถึลี่ดค่าบำาบัด 
Glycerin Residue High Concentration ซ้�งเป็นนำ�าเส่ยส่วนเกิน  
อ่กทั�งเป็นการลี่ดขึ้องเส่ยท่�เกิดข้ึ้�น 

GGC developed a wastewater treatment system by 
increasing the capacity to receive wastewater from the  
methyl ester production plant and fatty alcohol production  
plant. GGC also increased the efficiency of reducing 
COD in the aerated wastewater treatment system, using 
the concept of Why-Why Analysis, which indicates the 
root cause of the problem and solves the problem 
systematically. GGC’s problem-solving strategy is to  
reduce the amount of COD from the production process,  
manage the water entering the system, and perform a 
test quarantine to maintain the wastewater treatment 
efficiency in the aerated wastewater treatment system.  
This can ultimately reduce treatment costs of Glycerin  
Residue High Concentration, which is excess wastewater, 
and also reduce waste. 

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

ลดค่าใช้จ่าย การเพ่�มความสามารถในการรับบำาบัดน้ำาเสีย 
คิดเป็น COD Loading

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 3)รักษัาประสิทธิภาพการบำาบัดน้ำาเสีย คิดเป็น

Cost saving 7 million THB per year
Increase the capacity to receive wastewater 
treatment, calculated as COD Loading 120 kgCD/hr.

Maintain the wastewater treatment efficiency at 90%.
Greenhouse Gas Emission Reduction 187 kg CO

2 
equivalent per year.

ร้อยละ 90

120 kgCD/hr
7 ล้านบาทต่อปี

187
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

รายได้เพ่�มขึ้นผลิต B100 ได้เพ่�มขึ้น

Income increasing 4 million THB per yearProduce B100 increasing 1.2 tons per day

โครงการลิดำอัตราส่่วนของ Purge ME Residue ในการผู้ลิิตไบโอดำีเซลิ 
Reduction of ME Residue at Biodiesel Process Project

บริษััทฯ สามิารถึลี่ดปริมิาณการ Purge ME Residue ซ้�งเป็น 
ขึ้องเส่ยจากการผลิี่ต่ B100 ท่�มัิกจะเกาะตั่วอยู่ในส่วนล่ี่างขึ้อง
ห้อกลัี่�นไบโอด่เซลี่ โดยการ optimize ปฏิิกิริยาให้้สมิบูรณ์แลี่ะ
ปรับปรุงระบบสุญญากาศเพื�อลี่ด B100 สูญเส่ยใน ME residue 
ซ้�งส่งผลี่ให้้บริษััทฯ สามิารถึผลิี่ต่ B100 ได้เพิ�มิข้ึ้�น 1.2 ตั่นต่่อวัน 
ห้รือคิดเป็นรายได้ท่�เพิ�มิข้ึ้�นกว่า 4 ล้ี่านบาทต่่อปี

GGC was able to reduce the amount of Purge ME 
Residue, a B100 production waste that tends to settle 
in the bottom of the biodiesel tower, by optimizing the 
reaction integrity and improving the vacuum system 
to reduce B100 losses in the ME residue. This resulted 
in GGC being able to produce an additional 1.2 tons 
of B100 per day, representing an additional income of 
over 4 million THB per year.

1.2 ตันต่อวัน 4 ล้านบาทต่อปี
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บริษััทฯ พบว่าจำานวนนำ�าเส่ยท่�เกิดข้ึ้�นจากห้อกลัี่�นม่ิสัดส่วนขึ้อง
นำ�ามัินเป็นจำานวนมิาก ซ้�งนำ�ามัินดังกล่ี่าว จะม่ิการแยกแลี่ะขึ้าย 
เป็นเชื่�อเพลิี่งผสมิในราคาต่ำ�า ดังนั�น บริษััทฯ จ้งวางแผนแลี่ะ
ลี่งทุนติ่ดตั่�งห้น่วยแยกนำ�ามัินออกจากนำ�าเส่ย แล้ี่วนำานำ�ามัินนั�น 
กลัี่บมิาผลิี่ต่ให้ม่ิ โดยมิลูี่ค่าการลี่งทุนในการติ่ดตั่�งท่� 2.6 ล้ี่านบาท  
ส่งผลี่ให้้บริษััทฯ แยกนำ�ามัินกลัี่บมิาใช้่ให้ม่ิ (Recovery) แลี่ะ
สามิารถึสร้างมูิลี่ค่าเพิ�มิได้กว่า 5.7 ล้ี่านบาทต่่อปี

โครงการรวบรวมนำ�ามันจากนำ�าเส่ียเพิ่่�อนำากลิับมาใช� ใหม่ 
Recovery Oil Loss from Wastewater Project

GGC found that the amount of wastewater generated 
by the distillation tower contained a large proportion of 
oil. The oil can be separated and sold as mixed fuel at 
a low price. Therefore, GGC invested in installing a unit 
to separate oil from wastewater in order to utilize the 
oil. The investment in the installation was 2.6 million 
THB. However, the oil recovery created an added value 
of more than 5.7 million THB per year.

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

สร้างมูลค่าเพ่�มเงินลงทุน

Value added 5.7 million THB per yearInvestment 2.6 million THB

2.6 ล้านบาท 5.7 ล้านบาทต่อปี



099

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

ปี 2565
2022

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
Greenhouse Gas Emissions Scope 1 
(Tons CO2 Equivalent)

4,128 33,333 30,708 31,642

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
Greenhouse Gas Emissions Scope 2  
(Tons CO2 Equivalent)

61,382 59,481 57,481 72,050

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
Greenhouse Gas Emissions Scope 1 and 2  
(Tons CO2 Equivalent)

65,511 92,814 88,188 103,693

ผู้ลิการดำำาเนินงานดำ�านการบริหารจัดำการพิ่ลิังงาน 
Energy Management Performance

ผู้ลิการดำำาเนินงานดำ�านการป็ลิ่อยก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emissions Performance

CO2

CO2

หมายเหตุ : ปรมิิาณการปลี่อ่ยก๊าซเรือนกระจกขึ้อบเขึ้ต่ 1 แลี่ะ 2 มิก่ารปลี่ดปลี่อ่ยสงูขึ้้�นเนื�องจากมิก่ารซื�อ Steam จากห้นว่ยงานภายนอกเพิ�มิมิากขึ้้�นเพื�อเขึ้า้มิาสนบัสนนุ 
 การดำาเนินกิจกรรมิควบคุมิ Methanol loss ประกอบกับมิ่การควบรวมิกิจการทำาให้้ต่้องใช่้พลี่ังงานการผลี่ิต่มิากขึ้้�น 
Remark: The amount of GHG emission scope 1 and scope 2 increase from higher amount of external purchased steam to support the  
 Methanol Loss Project. The increase of the GHG Scope 1 and 2 also comes from the merger and acquisition in 2022.

CO2

ปี 2562 
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

ปี 2565
2022

เป้าหมาย ปี 2565
Target of 2022

ปริมาณการใช้พลังงาน 
จากแหล่งพลังงานไม่หมุนเวียน  
(เมกะวัตต์ชั่วโมง)
Total Non-Renewable Energy 
Consumption (MWh) 

607,879.45 621,016.84 650,784.84 410,988.90 383,411.33

ปริมาณการใช้พลังงาน 
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน  
(เมกะวัตต์ชั่วโมง)
Total Renewable Energy 
Consumption (MWh) 

N/A N/A N/A N/A N/A
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ผู้ลิการดำำาเนินงานดำ�านการจัดำการของเส่ีย 
Waste Management Performance

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

ปี 2565
2022

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
Total Amount of Waste Generation (Tons) 35,313.86 41,025.41 5,785.64* 10,637.83

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (ตัน)
Total Amount of Non-Hazardous Waste (Tons) 35,063.65 40,474.34 5,346.36 9,822.09**

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)
Total Amount of Hazardous Waste (Tons) 250.21 550.67 439.28 815.74

หมายเหตุ : * ในปี 2564 มิ่การปรับเปลี่่�ยนการจำาแนกประเภทขึ้องเส่ยบางรายการซ้�งไมิ่เขึ้้าขึ้่ายเป็นสิ�งปฏิิกูลี่ท่�ต่้องบำาบัด/กำาจัด จ้งทำาให้้ปริมิาณขึ้องเส่ยในปี 2564  
  มิ่ปริมิาณลี่ดลี่ง
 ** ในปี2565 มิ่การปรับเปลี่่�ยนการจัดเก็บผลี่ิต่ภัณฑ์์ การก่อสร้าง Auto rack แลี่ะทำาพื�น จ้งทำาให้้มิ่ขึ้ยะประเภทเศษัคอนกร่ต่ท่�เกิดจากการก่อสร้าง 
  ในปริมิาณมิาก
Remark: * In 2021, some waste classifications were revised and some types of waste are no longer considered ‘waste that requires treatment/ 
  disposing’. As a result, the amount of waste in 2021 has decreased.
 ** in 2022, GGC has built a new infrastructure for Autorack and arrange the warehouse layout, which creates more concrete waste  
  and results in higher total amount of non-hazardous waste (tons) than previous year.

ผู้ลิการดำำาเนินงานดำ�านการจัดำการท้รัพิ่ยากรนำ�า 
Water Management Performance

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

ปี 2565
2022

เป้าหมาย ปี 2565
Target of 2022

ปริมาณการใช้น้ำา (ลูกบาศก์เมตร)
Total Water Consumption (m3) 231,993 285,766 285,477 521,653.73 NA
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ผู้ลิการดำำาเนินงานดำ�านการควบคุมมลิพิ่่ษท้างอากาศ 
Air Quality Performance

ปีี 2562 
2019

ปีี 2563
2020

ปีี 2564
2021

ปีี 2565
2022

เป้ีาหมีาย ปีี 2565
Target of 2022

การปล่อย NOx (เมตริกตัน) 
NOx Emissions (Tons) NA 51.60 47.86 87.51 NA

การปล่อย SOx (เมตริกตัน) 
SOx Emissions (Tons) NA 67.91 114.42 121.95 NA

การปล่อย VOCs (เมตริกตัน)
Direct VOCs Emissions (Tons) NA 0.01 0 0 NA

NOx

SOx

หมายเหตุ : • NOx แลี่ะ Sox มิาจากการดำาเนินงานขึ้องโรงงานแห้่งท่� 2 เท่านั�น เพราะโรงงานแห้่งท่� 1 ไมิ่มิ่ Combustion Stack  
 • VOCs เป็นค่ารวมิขึ้องทั�งโรงงานแห้่งท่� 1 แลี่ะโรงงานแห้่งท่� 2
Remark: • NOx and SOx emission are from only Plant 2, as Plant 1 does not have combustion stack
 • VOCs emission is from Plant 1 and Plant 2

VOCs

การส่ร�างผู้ลิิตภัณฑ์์เคมีท้ี�เป็็นมิตรต่อส่ิ�งแวดำลิ�อม
Portfolio Driven

นอกเห้นือจากการพัฒนาในด้านประสิทธิ์ภาพในการผลิี่ต่เพื�อ
ลี่ดการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ี่ว บริษััทฯ ได้พัฒนาผลิี่ต่ภัณฑ์์ 
อย่างม่ิความิรับผิดช่อบ โดยมุ่ิงเน้นการพัฒนาผลิี่ต่ภัณฑ์์คาร์บอนต่ำ�า 
แลี่ะการสร้างผลิี่ต่ภัณฑ์์นวัต่กรรมิ เพื�อสร้างประโยช่น์ให้้แก่บริษััทฯ
แลี่ะผู้ม่ิส่วนได้เส่ย

In addition to improving production efficiency to reduce 
greenhouse gas emissions, GGC develops products 
responsibly by focusing on the development of low-carbon  
products and creating innovative products to create 
benefits for GGC and stakeholders.

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพ่�มเติมได้ที่
For more information can be found at
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การกักเก็บแลิะชดำเชยคาร์บอน 
Carbon Sequestration and Compensation

บริษััทฯ ให้้ความิสำาคัญในการใช้่ประโยช่น์เทคโนโลี่ยก่ารกักเก็บ แลี่ะ 
ช่ดเช่ยคาร์บอนท่�ไม่ิสามิารถึลี่ดได้ภายในกระบวนการผลิี่ต่ ไม่ิว่าจะเป็น 
วิธ่์การดูดซับคาร์บอนจากธ์รรมิช่าติ่ (Nature-Based Solutions) 
เช่่น การปลูี่กป่า แลี่ะฟ้�นฟูพื�นท่�ป่า เป็นต้่น ห้รือวิธ่์การดูดซับโดยใช้่
เทคโนโลี่ย ่(Technology-Based Solutions) อาทิ การดักจับแลี่ะ 
กักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลี่ย่ (Carbon Capture and Storage:  
CCS) โดยบริษััทฯ ม่ิการร่วมิศ้กษัาการใช้่เทคโนโลี่ย่กับบริษััท พ่ท่ท่ 
โกลี่บอลี่ เคมิิคอลี่จำากัด (มิห้าช่น) ในเทคโนโลี่ยก่ารดักจับแลี่ะกักเก็บ
คาร์บอนด้วยเทคโนโลี่ย ่CCS แลี่ะบริษััทฯ ได้วางแผนการลี่งทุนในการ
กักเก็บคาร์บอนในนำ�าแข็ึ้งแห้้งภายในปี 2568 มิากไปกว่านั�นบริษััทฯ  
ม่ิการวางแผนในการช่ดเช่ยคาร์บอนผ่านการซื�อใบรับรองเครดิต่ 
จากพลัี่งงานห้มุินเว่ยน (Renewable Energy Certificate: RECs) 
แลี่ะคาร์บอนเครดิต่ (Carbon Credit)

GGC places importance on investing in carbon sequestration 
and carbon offset for the carbon dioxide emission  
that cannot be avoided within the production process.  
This includes Nature-Based Solutions, such as reforestation 
and restoration of forest areas, etc., and Technology-Based 
Solutions, such as carbon capture and storage (CCS).  
GGC has a joint investment with PTT Global Chemical 
Public Company Limited in carbon capture and storage  
CCS technology. Furthermore, GGC plans to invest in  
carbon storage in dry ice by 2025. Moreover, GGC has plans  
to offset carbon through the purchase of Renewable  
Energy Certificates (RECs) and Carbon Credits.

บริษััทฯ เข้ึ้าร่วมิการปลูี่กป่า ภายใต้่โครงการ Care the Wild  
“ปลูี่กป้อง Plant & Protect” ซ้�งเป็นโครงการท่�สร้างความิร่วมิมืิอ 
ระห้ว่างเอกช่นแลี่ะภาครัฐ แลี่ะเป็นกลี่ไกในการระดมิทุนเพื�อการ 
ปลูี่กต้่นไม้ิให้ม่ิ ปลูี่กต้่นไม้ิเสริมิ แลี่ะส่งเสริมิการดูแลี่ต้่นไม้ิ  
โดยโครงการน่�เน้นการร่วมิดูแลี่ต้่นไม้ิท่�ปลูี่กให้้เติ่บโต่ จนกลี่ายเป็น 
ผืนป่าอย่างแท้จริง ภายใต้่แนวคิด “ป้อง” กล่ี่าวคือ ผู้ระดมิทุน 
ปลูี่กสามิารถึติ่ดต่ามิผลี่การปลูี่กป่า ผ่าน Application  
Care the Wild เร่ยนรู้การเติ่บโต่ขึ้องไม้ิ การทำางานขึ้องชุ่มิช่น  
การม่ิส่วนร่วมิในการขึ้ยายผลี่เพื�อพัฒนาชุ่มิช่น แลี่ะร่วมิดูแลี่
เอาใจใส่ไม้ิปลูี่ก ให้้เติ่บโต่เป็นส่วนสำาคัญขึ้องการขึ้ยายแนวผืนป่า 
ขึ้องประเทศต่่อไป 

โครงการป็ลิ้กป็้อง Plant & Protect
Care the Wild “Plant & Protect” Protect

GGC participated in reforestation under the Care the 
Wild project “Plant & Protect” project, a project that 
creates cooperation between the private and public 
sectors as a mechanism to raise funds for planting new 
trees, planting extra trees, and promoting tree care.  
This project focuses on taking care of the trees that have 
been planted and helping them grow into real forests  
under the concept of “protection”. The fundraisers and 
donors can stay updated on the results of the forest 
planting through the Care the Wild application, learn 
about the growth of the trees, as well as community work.  
Participation in maximizing the results for community 
development and taking care of the plants to grow 
are important parts of the country’s forest expansion.

กรมป่าไม้
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โดยในปี 2565 เข้าร่วมการปลูกป่า ณ อำาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จำานวนมากกว่า

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

ทั�งน่�โครงการดังกล่ี่าวจ้งเป็นโครงการท่�สร้างความิรู้ความิเข้ึ้าใจ 
เก่�ยวกับการปลูี่กป่า สิ�งแวดล้ี่อมิ แลี่ะการพัฒนาชุ่มิช่น  
ประกอบกับเป็นการต่อบสนองต่่อเป้าห้มิายขึ้องบริษััทฯ ในการ
ช่ดเช่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ่กด้วย

In this regard, the project creates knowledge and 
understanding about reforestation, the environment, 
and community development. In addition, the project 
directly responds to GGC’s goals in offsetting carbon 
emissions.

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Greenhouse Gas Emissions Reduction  
36 ton CO

2
 equivalent per year.

In 2022 has participated in the reforestation at 
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi, where 
more than 4,000 trees more than 20 rai.

ในบริเวณกว่า 20 ไร่

4,000 ต้น
36 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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การบริหารจัดำการห่วงโซ่อุป็ท้าน
Supply Chain Management

ผู้ลิการดำำาเนินงานท้ี�ส่ำาคัญในป็ี 2565
Key Performance in 2022

ของคู่ค้ารายใหญ่รับทราบและปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััทฯ

100 percent of major trading partners
acknowledge and comply with
GGC’s business ethics.

ร้อยละ 100 บริษััทฯ ให้ความรู้แก่เกษัตรกรเกี่ยวกับ 
การปลูกปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil:  
RSPO) เป็นจำานวน

GGC educated 1,000 farmers about sustainable 
palm oil plantations at the Roundtable on Sustainable  
Palm Oil (RSPO).

1,000 ราย
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เป็้าหมาย 

(Goals)

ส่งเสริมเกษัตรรายย่อยจำานวน

ตรวจประเมินด้านสิ�งแวดล้อม สังคม  
และการกำากับดูแลกิจการ (Environmental 
Social Governance: ESG) สำาหรับคู่ค้า 
ที่สำาคัญในลำาดับที่ 1

ของการจัดส่งสินค้าจะต้องตรงต่อเวลาที่กำาหนด 

Encourage 800 smallholder farmers to receive 
The Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
certification by 2024.

Conduct Environmental Social Governance (ESG) 
audits for 83 priority 1 partners

100 percent of deliveries must be on time.

ของการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ 
เพียงพอและตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 

100 percent of products delivered with sufficient 
quality and meet customer needs.

ของคู่ค้าที่สำาคัญจะต้องม ี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััทฯ 

100 percent of important trading partners must 
comply with GGC’s business ethics.

83 ราย 

ร้อยละ 100

800 ราย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน The Round table 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) ภายในปี 2567
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ผู้้�มีส่่วนไดำ�เส่ียหลิัก
Key Stakeholders

ผู้มีส่่วนได้เส่ียหลัก
Key Stakeholders

การดำาเนินงานเพื่่่อตอบส่นองต่อความต้องการของผู้มีส่่วนได้เส่ียในปี 2565
Action Taken to Meet the Stakeholders’ Needs

คู่ค้า / คู่ค้าทางธุรกิจ
Suppliers

• คัดเลือก ขึ้นทะเบียน บริหารจัดการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 Select, register, manage and follow up on the performance of suppliers with 

transparency and fairness.

• บูรณาการการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ ESG ในการคัดเลือกคู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
 Integrate sustainability operations or ESG in the selection of suppliers,  

and business partners.

• สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััทฯ แก่คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
 Communicate GGC’s business ethics to suppliers and business partners.

• พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่คู่ค้า ด้านมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ 
และยั่งยืน

 Develop knowledge and competence regarding responsible and sustainable raw 
material production standards for partners.

ภาครัฐ 
Public Sector

• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม โดยบริหารจัดการมลพ่ษัที่เกิดจากกิจกรรม 
ในห่วงโซ่อุปทาน และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ 
ที่ปฏิบัติต่อหลักสิทธิมนุษัยชนอย่างเป็นธรรม

 Develop a supply chain that takes into account the impact on the environment by 
managing pollution caused by activities in the supply chain. Reduce risks that will 
cause impacts on society by procurement of raw materials that emphasize human rights.

• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษััทฯ ให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานของชาติ โดยมีการใช้นวัตกรรม  
และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 Develop GGC’s supply chain to be a role model for the nation with the use of 
innovation. Create cooperation between the public and private sectors.

คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Mr. Wirat Thatsaringkarnsakul 

Deputy Secretary-General of the Board of 
Investment 

Office of the Board of Investment

การดำาเนินธุรกิจของ GGC เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวอยู่แล้ว  
เพราะดำาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเพ่่อสิ�งแวดล้อมโดยวัตถุดิบที่ใช ้
ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษัตร ผมเชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสามารถทางการเกษัตรของประเทศไทย ไม่เป็นรองใคร GGC ควรหาโอกาส
ส่งเสริมและพัฒนาใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในภาพรวม และช่วยยกระดับประเทศ และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคง
GGC’s business is already in the green industry group because  
it operates on environmentally friendly chemical products.  
Most of the raw materials used are made of agricultural products.  
I believe that the biodiversity and agricultural capabilities  
of Thailand are second to none, GGC should find opportunities  
to promote and develop the use of more domestic raw materials. 
It will benefit the country as a whole and help elevate the country. 
It is also a stable source of raw materials.
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คุณธวัชชัย โฉมวรรณ์ 
คณะผู้อำานวยการฝ่ายงานขาย

บริษััท ชุมพรอุตสาหกรรม น้ำามันปาล์ม 
จำากัด (มหาชน)

Mr. Thawatchai Chomwarn 
Director of Sales, 

Chumphon Palm Oil Industry Public 
Company Limited

ในฐานะ Supplier รู้สึกยินดีและดีใจที่เห็นการเติบโตและประสบความสำาเร็จ
ของ GGC ในการทำาธุรกิจ ที่มีจุดยืนในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน 
เน้นเรื่องการให้ความสำาคัญกับชุมชน เพราะเกษัตรกรก็เป็นต้นน้ำา 
ที่เติบโตร่วมกันมาโดยตลอด และเห็นลูกค้า GGC ที่เป็นปลายน้ำา 
หันมาให้ความสำาคัญด้านความยั่งยืน ได้เห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจ  
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษััทใหญ่ๆ มีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะทางเพ่่อดูแล
กิจกรรมเหล่านี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ�งว่า GGC จะเติบโตในธุรกิจต่อไป
อย่างมั่นคง และเผยแพร่ความยั่งยืนไปสู่สังคม ทั้งนี้หวังว่าในอนาคต
จะได้มีส่วนร่วมในการคืนประโยชน์กลับสู่สังคมร่วมกัน
As a supplier, I am delighted to see GGC’s business growth  
and success, with the stance of cooperating to help society  
and focusing on the community since farmers are the upstream  
source that has always grown together with the business.  
The customers, which are downstream, focus on sustainability.  
I have seen GGC’s commitment and determination,  
which makes GGC a good role model for big companies.  
A dedicated team has been set up to take care of these activities.  
I sincerely hope that GGC will continue to grow in the business 
steadily and disseminate sustainability to society.  
I hope that in the future, we will be able to participate in giving 
back to society together.

คุณคุณานนต์ แซ่เจีย
ผู้จัดการส่วน จัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ ์

และสาธารณูปโภค 
บริษััท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด

Mr. Kunanon Sae-Jia 
Strategic Raw Materials and 

Utility Supply - Department manager
Advance Biochemical (Thailand)  

Company Limited 

GGC เป็น Strategic Partner สำาหรับ ABT เราจะร่วมมือกัน 
เพ่่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจเคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพตามมาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืนเพ่่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำา (Low Carbon Society)
GGC is a strategic partner for ABT. We will work together 
to develop and promote the bio-based chemical business 
in accordance with international standards sustainably to 
move towards a Low Carbon Society.
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คุณวริทธิ์ นามวงษั์
ประธานคณะทำางาน BCG Model
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr. Varit Namwong 
Chairman of the BCG Model Working Group 

The Federation of Thai Industries

GGC โดยรูปแบบธุรกิจสอดคล้องกับนโยบาย B (Bio economy)  
ในการสร้างมูลค่าเพ่�มให้วัตถุดิบทางการเกษัตรของประเทศอยู่แล้ว  
ในอนาคตหากเพ่�ม C (Circular Economy) & G (Green Economy)  
จะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมของประเทศได้
GGC’s business model is in line with the B (Bio economy) 
policy to add value to the country’s agricultural raw 
materials. In the future, adding C (Circular Economy) &  
G (Green Economy) will benefit the business and act as  
a role model for the country’s industrial sector.

ความท้�าท้าย กลิยุท้ธุ์ แลิะแนวท้างการบริหารจัดำการ 
Challenges, Strategy and Management Approach

ความิผันผวนขึ้องราคาวัต่ถุึดิบโดยเฉพาะวัต่ถุึดิบท่�มิาจากผลิี่ต่ภัณฑ์์
ทางการเกษัต่ร เช่่น นำ�ามัินปาล์ี่มิ แลี่ะนำ�ามัินเมิล็ี่ดในปาล์ี่มิ อ่กทั�งปัจจัย
ภายนอกท่�ไม่ิสามิารถึควบคุมิได้ เช่่น ราคาขึ้องวัต่ถุึดิบท่�ต้่องอาศัย 
ราคากลี่างจากภาครัฐ ผลี่ผลิี่ต่ท่�แปรปรวนต่ามิสภาพแวดล้ี่อมิ 
แลี่ะภูมิิอากาศ เป็นต้่น นับเป็นปัจจัยสำาคัญท่�ส่งผลี่กระทบต่่อการ 
ดำาเนินงานขึ้องบริษััทฯ อย่างม่ินัยสำาคัญ

จากความิท้าทายดังกล่ี่าวข้ึ้างต้่น บริษััทฯ ได้กำาห้นดแนวทางควบคุมิ
ท่�ม่ิประสิทธิ์ภาพท่�ประกอบด้วย การบริห้ารจัดการแลี่ะควบคุมิ 
ความิเส่�ยงด้านความิยั�งยืนต่ลี่อดกิจกรรมิขึ้องห่้วงโซ่อุปทาน
(Sustainable Supply Chain Management) การบริห้ารวัต่ถุึดิบ
(Feedstock Management) แลี่ะการบริห้ารระบบขึ้นส่งแลี่ะ 
คลัี่งสินค้า (Logistics and Warehouse Management) 

The volatility of raw material prices, especially raw 
materials from agricultural products, such as palm oil and 
palm kernel oil, as well as external factors that cannot be 
controlled, such as the price of raw materials that must 
rely on the median price from the government, production 
that varies according to the environment and climate, etc.,  
are important factors that significantly affect GGC’s 
operations. 

Based on these challenges, GGC has established an 
effective control approach consisting of Sustainable Supply 
Chain Management, Feedstock Management, and Logistics 
and Warehouse Management.
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การบริหารจัดำการแลิะควบคุมความเส่ี�ยงดำ�านห่วงโซ่อุป็ท้าน
Supply Chain Risk Management

บริษััทฯ ดำาเนินการคัดเลืี่อกแลี่ะข้ึ้�นทะเบ่ยนคู่ค้าภายใต้่ความิ
รับผิดช่อบขึ้องคณะกรรมิการสินเชื่�อองค์กร (GGC Credit 
Rating Committee) โดยกำาห้นดเกณฑ์์การคัดเลืี่อกคู่ค้า 
ทั�งในด้านเทคนิค คุณภาพ ความิปลี่อดภัยอาช่่วอนามัิย สิ�งแวดล้ี่อมิ
การเงิน แลี่ะความิรับผิดช่อบต่่อสังคมิ ม่ิขัึ้�นต่อนการคัดเลืี่อกแลี่ะ 
ข้ึ้�นทะเบ่ยนคู่ค้า ดังน่�

GGC selects and registers suppliers under the responsibility 
of the GGC Credit Rating Committee by setting criteria 
for selecting suppliers as: technical, quality, safety, 
occupational health, environment, finance and social 
responsibility. There are procedures for selecting and 
registering business partners as follows:

การคัดำเลิือกแลิะข้�นท้ะเบียนค้่ค�า 
Supplier Selection and Registration Process

ทั�งน่� บริษััทฯ จำาแนกประเภทคู่ค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
คู่ค้ากลุ่ี่มิจัดห้าวัต่ถุึดิบ (Feedstock) คู่ค้ากลุ่ี่มิจัดห้าสินค้า (Non 
feedstock) แลี่ะคู่ค้ากลุ่ี่มิบริการอื�นๆ (Service) โดยในปี 2565  
ม่ิคู่ค้าท่�ผ่านเกณฑ์์การประเมิินเบื�องต้่นแลี่ะได้รับการข้ึ้�นทะเบ่ยน 
(Approved Vendor List: AVL) จำานวน 4,234 ราย ประกอบด้วย 
คู่ค้ารายให้ม่ิ 299 ราย แลี่ะคู่ค้าปัจจุบัน 3,935 ราย

GGC classifies suppliers into 3 categories, namely 
Feedstock, Non feedstock, and Service suppliers. In 2022, 
there were a total of 4,234 suppliers on the Approved 
Vendor List (AVL), which consisted of 299 new suppliers 
and 3,935 existing suppliers.

Get approval from GGC 
Credit Rating Committee

Appear in Vendor  
Master List

Appear in AVL  
ready to generate PO

GGC Approved  
Vendor List

ขั�นตอนการคัดำเลิือกแลิะข้�นท้ะเบียนค้่ค�า
Supplier Selection and Registration Process
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ประเภทคู่ค้า
Type of Supplier

คู่ค้ารายใหม่ปี 2565
New Suppliers 2022

คู่ค้าทั�งหมดปี 2565
Total Suppliers 2022

คู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ
Feed Suppliers 6 96

คู่ค้ากลุ่มจัดหาสินค้า
Non-Feed Suppliers 251 3,886

คู่ค้ากลุ่มบริการอื่นๆ
Service Suppliers 48 808

ทั�งน่� ในปี 2565 บริษััทฯ ได้สื�อสารคู่มืิอจรรยาบรรณธุ์รกิจ (Business 
Code of Conduct Handbook) ไปยังคู่ค้าท่�สำาคัญขึ้องบริษััทฯ
จำานวน 101 ราย ซ้�งคิดเป็น ร้อยลี่ะ 100 ขึ้องจำานวนคู่ค้าท่�สำาคัญ 
ทั�งห้มิดขึ้องบริษััทฯ โดยคู่มืิอจรรยาบรรณธ์ุรกิจประกอบด้วย 
แนวปฏิิบัติ่สำาห้รับพนักงานแลี่ะคู่ค้า ครอบคลุี่มิถ้ึงจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุ์รกิจ คุณภาพ ความิมัิ�นคง ความิปลี่อดภัย แลี่ะ 
อาช่่วอนามัิย รวมิถ้ึงความิสำาคัญด้านสิทธิ์มินุษัยช่นแลี่ะแรงงาน  
เพื�อพัฒนาความิเข้ึ้าใจในการดำาเนินงานท่�ม่ิความิรบัผิดช่อบต่่อสงัคมิ 
แลี่ะสิ�งแวดล้ี่อมิขึ้องคู่ค้าให้้ด่ยิ�งข้ึ้�น

In 2022, GGC communicated the Business Code of Conduct 
Handbook to 101 important suppliers, representing 100% 
of all important suppliers of GGC. The Business Code of 
Conduct Handbook contains guidelines for employees and 
suppliers regarding business ethics, quality, security, safety 
and occupational health, as well as the importance of 
human rights and labour laws, to develop an understanding 
of operations with responsibility to society and the 
environment, which will help suppliers improve their 
operations.  

นอกเห้นือจากการจัดลี่ำาดับความิสำาคัญขึ้องคู่ค้าแล้ี่ว บริษััทฯ  
ได้ประเมิินคู่ค้าเป็นประจำาทุกปีภายใต้่ 5 ด้านท่�สำาคัญ อ่กทั�งยังม่ิ 
การประเมิินคู่ค้าท่�สำาคัญด้านความิยั�งยืน ซ้�งประกอบไปด้วย 
ด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ สังคมิ แลี่ะการกำากับดูแลี่กิจการ ห้รือ ESG  
เป็นประจำาทุกปี เพื�อพัฒนา ผลัี่กดันแลี่ะติ่ดต่ามิการดำาเนินงาน 
ขึ้องคู่ค้าให้้ครอบคลุี่มิด้านความิยั�งยืน อาทิ การปฏิิบัติ่ต่ามิกฎห้มิาย
จริยธ์รรมิ สิทธิ์มินุษัยช่น แลี่ะความิปลี่อดภัย อาช่่วอนามัิย แลี่ะ 
สิ�งแวดลี่้อมิ ทั�งน่�ในปี 2565 บริษััทฯ ได้ประเมิินคู่ค้าท่�สำาคัญ  
ด้าน ESG คิดเป็น 83 ราย 

In addition to prioritizing suppliers, GGC annually assesses 
suppliers regarding the 5 key areas, as well as annually 
conducts sustainability assessment of key supplier.  
This consists of environment, society, and governance (ESG). 
The goal of these assessments is to develop, push and 
monitor the operations of suppliers to cover sustainability, 
such as legal compliance, ethics, human rights and 
occupational health & safety and environment. In 2022, 
GGC has assessed 83 important suppliers in terms of ESG.

การป็ระเมินค้่ค�า 
Supplier Assessment

ค้่ค�ารายใหม่แลิะค้่ค�าท้ั�งหมดำของบริษัท้ฯ ป็ี 2565 
GGC’s New and Existing Suppliers in 2022
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ป็ระเดำ็นส่ำาคัญ 5 ดำ�านของการป็ระเมินค้่ค�า
5 key areas of supplier assessment

สภาวะอุตสาหกรรม
Industry State

ความยืดหยุ่นและ 
อำานาจต่อรองของคู่ค้า

Suppliers’ 
Flexibility and 

Bargaining Power

มุมมองด้านบัญชี  
การเงิน และอื่น ๆ 

Accounting 
Finance and Other 

Perspectives

ความสามารถ 
ในการส่งมอบวัตถุดิบ
Ability to Deliver 

Raw Materials and 
Services

ความสามารถ 
ในการแข่งขันของคู่ค้า

Competitiveness of 
Suppliers

บริษััทฯ ร่วมิกับ บริษััท พ่ท่ท่ โกลี่บอลี่ เคมิิคอลี่ จำากัด (มิห้าช่น)  
ห้รือ จ่ซ่ จัดประชุ่มิคู่ค้า (Supplier Conference) เป็นประจำาทุกปี  
เพื�อปร้กษัาแลี่ะห้ารือแนวทางการแก้ไขึ้ปัญห้า รวมิทั�งพัฒนา 
การดำาเนินงานร่วมิกับคู่ค้า โดยหั้วข้ึ้อการประชุ่มิในปีน่�มุ่ิงเน้น 
การพัฒนาการดำาเนินงานเพื�อรับมืิอกับเศรษัฐกิจท่�ถึดถึอยขึ้องโลี่ก 
(Global Recession) แลี่ะการส่งเสริมิการดำาเนินงานในรูปแบบ ESG  
เพื�อมุ่ิงไปสู่การบริห้ารจัดการห่้วงโซ่อุปทานอย่างยั�งยืน โดยม่ิ 
การดำาเนินงานต่ามิ 3 Step Plus ซ้�งเน้นพัฒนาความิยืดห้ยุ่น 
ในการดำาเนินธุ์รกิจ ผ่านการยกระดับความิเข้ึ้มิแข็ึ้งในผลิี่ต่ภัณฑ์์ห้ลัี่ก
ขึ้องบริษััทฯ (Step Change) แลี่ะการเติ่บโต่แลี่ะลี่งทุนให้ม่ิในธุ์รกิจ 

GGC, together with PTT Global Chemical Public Company 
Limited or GC, organizes an annual Supplier Conference 
to consult and discuss solutions to problems, as well as 
develop operations with partners. This year’s conference 
topics focus on improving operations to cope with the 
global recession and promoting ESG operations towards 
sustainable supply chain management. The operation 
is based on 3 Step Plus, which focuses on developing 
flexibility in business operations through upgrading the 
strength of GGC’s main products (Step Change) and growing 

การป็ระชุมค้่ค�า 
Supplier Conference
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โครงการ Smart Work Request App
Smart Work Request App

บริษััทฯ ใช้่บริการ Share service จากกลุ่ี่มิ GC ท่�ม่ิการลี่งทุน 
ในระบบซอฟต์่แวร์ต่่างๆ เพื�อพัฒนาการดำาเนินงานขึ้อง 
การจัดซื�อจัดจ้างระห้ว่างบริษััทฯ แลี่ะคู่ค้าให้้ม่ิประสิทธิ์ภาพ
แลี่ะความิยืดห้ยุน่มิากยิ�งข้ึ้�น ห้น้�งในระบบท่�ได้รับการพัฒนาการ
ดำาเนินงานในปีน่� ได้แก่ Smart Work Request system “SWR”  
ม่ิเป้าห้มิายในการพัฒนาเว็บแอปพลี่ิเคชั่นเพื�อบริห้ารจัดการ 
ใบสั�งงาน (Work Request “WR”) ระห้ว่างบริษััทกับ Vendor 
ภายใต้่สัญญา (Blanket Purchase Order “BPO”) ซ้�งระบบ 
จะต่้องรองรับการจัดทำาใบสั�งงานแลี่ะรายงานต่่างๆ แลี่ะ 
สามิารถึให้้ทางผู้ให้้บริการ เข้ึ้ามิาจัดทำาใบเสนอราคาในระบบได้ 
แลี่ะม่ิระบบการอนมัุิติ่โดยม่ิการจดัเก็บข้ึ้อมูิลี่ (Database) ต่่างๆ 
ในระบบ โดยให้้ผู้ใช้่สามิารถึใช้่ระบบ SWR ในการเร่ยกใช้่งาน  
Vendor ให้้เข้ึ้ามิาทำางาน ต่ามิสัญญาท่�บริษััทได้ทำาไว้กับ Vendor 
แทนการส่งใบสั�งงานในรูปแบบเดิมิ ซ้�งช่่วยให้้การเก็บข้ึ้อมูิลี่
ระห้ว่างบริษััทแลี่ะคู่ค้าม่ิความิชั่ดเจนมิากยิ�งข้ึ้�น โดยบริษััทฯ  
ม่ิแผนท่�จะพัฒนาแพลี่ต่ฟอร์มิออนไลี่น์ให้้สามิารถึใช้่งานได้ 
ภายในต้่นปี 2023

GGC has employed share service from GC group which 
has invested in various software systems to improve 
the operations of procurement between GGC and 
its suppliers to increase efficiency and flexibility.  
One of the systems being developed this year, the 
Smart Work Request system “SWR,” aims to develop 
a web application to manage Work Requests (WR) 
between GGC and its vendors under the Blanket 
Purchase Order (BPO) contract. The system must 
support the creation of work orders and various reports 
and be able to let the Vendor create quotations in 
the system. There is an authorization system and a 
Database in the system, allowing Users to use the SWR 
system to contact the Vendor and to prompt them to 
come into work according to the contract that GGC 
has entered into with the Vendor, instead of sending 
the original work orders over. This helps to collect 
information between GGC and its venders in a clearer 
fashion. GGC plans to develop a fully functional online 
platform by the beginning of 2023. 

High Value แลี่ะ Low Carbon (Step Out) ผสานห้ลัี่กการ 
ความิยั�งยืนเชื่�อมิโยงสู่ธ์ุรกิจแลี่ะพัฒนาการปลี่่อยก๊าซเรือนกระจก
(Step Up) แลี่ะท้ายท่�สุดคือการปรับรูปแบบการดำาเนินงานให้้ม่ิ 
ความิคล่ี่องตั่วมิากยิ�งข้ึ้�น (Transformation) 

and investing in new high value and low carbon businesses 
(Step Out), combining sustainability principles to connect 
business and reducing greenhouse gas emissions (Step Up)  
and finally, to adjust the operating model to become more 
flexible (Transformation).
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บริษััทฯ ม่ิกระบวนการคัดเลืี่อกวัต่ถุึดิบเพื�อให้้การตั่ดสินใจเป็นไป
อย่างม่ิประสิทธิ์ภาพ แลี่ะจัดทำาสัญญาซื�อขึ้ายวัต่ถุึดิบระยะยาว 
กับคู่ค้าท่� ม่ิความิน่าเชื่�อถืึอ โดยเฉพาะวัต่ถุึดิบห้ลัี่กท่�มิาจาก 
ผลิี่ต่ภัณฑ์์เกษัต่รต้่องม่ิการจัดซื�อแลี่ะใช้่วัต่ถุึดิบท่�ม่ิมิาต่รฐาน 
RSPO ซ้�งในปี 2565 ผลี่ิต่ภัณฑ์์ท่�ม่ิการใช้่ RSPO ท่�เพิ�มิข้ึ้�นได้แก่  
แฟต่ต่่�แอลี่กอฮอล์ี่ โดยม่ิยอดขึ้ายผลิี่ต่ภัณฑ์์เพิ�มิข้ึ้�นร้อยลี่ะ 10 จากปี 
2564 แลี่ะบริษััทสามิารถึสร้าง PR Value คิดเป็น 2,713,540 บาท 

GGC has a raw material selection process in order to make  
decisions efficiently and make long-term raw material 
purchase contracts with reliable suppliers. This is especially 
important for the main raw materials from agricultural 
products, which must be procured and must use raw 
materials that are RSPO certified. In 2022, the products 
that have increased RSPO use include fatty alcohol, 
with product sales increasing 10 percent from 2021. 
Furthermore, GGC was able to generate a PR value of 
2,713,540 THB.

การบริหารวัตถุุดำิบ 
Feedstock Management

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

ปี 2565
2022

เมทิลเอสเทอร์
Methyl Ester 1,417 2,246 0 0

แฟตตี้แอลกอฮอล์
Fatty Alcohol 2,464 6,398 3,901 4,280

กลีเซอรีนบริสุทธิ์
Pure Glycerin 0 293 2,411 765

จำานวนสิ่นค�าของบริษัท้ฯ ที้�ผู้ลิิตจากวัตถุุดิำบป็าล์ิมนำ�ามันจากเกษตรกรไดำ�รับมาตรฐาน RSPO
The number of GGC’s products made from palm oil raw materials from RSPO certified farmers
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โครงการการผู้ลิิตป็าลิ์มนำ�ามันแลิะนำ�ามันป็าลิ์มอย่างยั�งยืน 
Sustainable Palm Oil Production and Procurement (S-POPP)
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บริษััทฯ ม่ิเป้าห้มิายท่�จะมุ่ิงสู่การเป็นบริษััทท่�ยั�งยืนในระดับสากลี่  
โดยป รับ เป ล่ี่� ยนการดำา เ นินงานใ ห้้สอดค ล้ี่อง กับนโยบาย 
ด้านความิยั�งยืนมิากข้ึ้�น แลี่ะสอดคล้ี่องกับเป้าห้มิายการพัฒนา 
ท่�ยั�งยืนขึ้ององค์การสห้ประช่าช่าต่ิ (SDGs) ต่ลี่อดทั�งห่้วงโซ่อุปทาน
ดังนั�นบริษััทฯ จ้งม่ิแผนการดำาเนินงานส่งเสริมิเกษัต่รกรรายย่อย 
ผู้ปลูี่กปาล์ี่มินำ�ามัินขึ้องประเทศไทย ให้้ดำาเนินการต่ามิมิาต่รฐาน 
แลี่ะได้รับการรับรอง RSPO 

GGC aims to become a sustainable company with 
international standards by adjusting its operations to 
become more in line with the sustainability policy and 
the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 
throughout the supply chain. Therefore, GGC implements 
an action plan to promote oil palm smallholder farmers 
in Thailand to perform according to standards and obtain 
the RSPO certification.

• สร้างความมั่นคงทางเศรษัฐกิจ  
และการเงินในระยะยาวของเกษัตรกร  
เพ่่อเกษัตรกรสามารถดำารงชีพ 
ปลูกผลิตผลได้อย่างยั่งยืน

 Building economic stability  
and long-term financial stability  
of farmers for farmers to be able 
to sustain life and grow porducts.

• ส่งเสริมสิทธิมนุษัยชน การใช้แรงงาน 
ที่ถูกกฎหมายและการต่อต้านคอร์รัปชัน
และการคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่พบบ่อยในประเทศที่ปลูกปาล์มนำ้ามัน

 Promoting human rights, legal 
lador, and combat corruption and 
sexual harassment. These are 
common problems in countries 
with palm oil plantations.

• ครอบคุมถึงการควมคุมการใช้สารเคม ี
ในการปลูกการบริหารจัดการนำ้า 
อย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างถูกกฎหมาย

 Covering the control of the use 
of chemicals in faming, water 
management, and legal ues of 
natural resources.

ด้านเศรษฐกิจ
Economics

ด้านส่ังคม
Society

ด้านส่ิ่งแวดล้อม
Envionment

ความมุ่งมั่นของ RSPO
The RSPO Commitment

โดยในปี 2565 บริษััทฯ ร่วมิกับองค์กรความิร่วมิมืิอระห้ว่างประเทศ
ขึ้องเยอรมิัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit: GIZ) แลี่ะ Thailand Oil Palm Smallholder 
Academy (TOPSA) ซ้�งเป็นโครงการฝึึกอบรมิ แลี่ะสง่เสริมิเกษัต่รกร
รายย่อยให้้ได้รับใบรับรอง RSPO เพื�อยกระดับแลี่ะพัฒนาเกษัต่รกร
ผู้ปลูี่กปาลี่์มินำ�ามัิน โดยม่ิเกษัต่รกรรายย่อยจำานวน 1,000 ราย ได้
รับคัดเลืี่อกเข้ึ้าร่วมิโครงการฯ ทั�งน่� บริษััทฯ ม่ิเป้าห้มิายท่�จะส่งเสริมิ
เกษัต่รรายย่อยอย่างน้อย 800 รายให้้ได้รับการรับรองมิาต่รฐาน 
RSPO ภายในปี 2567 

In 2022, GGC joined forces with Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit: (GIZ) and the Thailand Oil 
Palm Smallholder Academy (TOPSA) for a training program 
to encourage smallholder farmers to obtain the RSPO 
certification to enhance and develop oil palm farmers.  
A total of 1,000 smallholder farmers have been selected to 
participate in the project. GGC aims to encourage at least 
800 smallholder farmers to obtain the RSPO certification 
by 2024.
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ความิคืบห้น้าในการดำาเนินโครงการการผลิี่ต่ปาล์ี่มินำ�ามัินแลี่ะ 
นำ�ามัินปาล์ี่มิอยา่งยั�งยนื ปัจจุบันได้ดำาเนินการในพื�นท่� 4 จังห้วัดนำาร่อง 
ได้แก่ จังห้วัดกระบ่� จังห้วัดต่รัง จังห้วัดพังงา แลี่ะจังห้วัดชุ่มิพร  
โดยปัจจุบันม่ิเกษัต่รกรท่�เข้ึ้าร่วมิโครงการฯได้แก่ โรงสกัดปาล์ี่มินำ�ามัิน
จำานวน 7 ราย แลี่ะเครือข่ึ้ายเกษัต่รกร จำานวน 1,000 ราย 

Currently, Sustainable Palm Oil Production and Procurement 
(S-POPP) have been implemented in 4 pilot provinces, 
namely Krabi, Trang, Phang Nga and Chumphon. Currently, 
there are 7 farmers participating in the project, namely 
7 oil palm extraction plants and 1,000 members of the 
farmers’ networks.

โดยภายใต้หลักสูตร TOPSA ได้มีเกษัตรกรกว่า 49 คนที่เป็นวิทยากร เพ่่อเตรียมขยายผลองค์ความรู้ในการปลูกปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืนแก่เกษัตรกร 
รายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลักสูตร TOPSA มีการกล่าวถึง 5 เรื่องที่สำาคัญ ดังนี้
The TOPSA course featured more than 49 farmers as lecturers educating about the preparation to expand the knowledge of sustainable  
palm oil plantations to smallholder farmers who participated in the project. The TOPSA curriculum includes 5 important topics as follows:

มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน RSPO
RSPO Sustainable Palm Oil Production Standards
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรอง RSPO มาตรฐานการรับรองระบบห่วงโซ่อุปทาน  
รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวในการสมัครสมาชิก RSPO
Emphasize building knowledge and understanding of RSPO standards and certifications,  
Supply Chain Certification Standards, as well as procedures and preparation for applying for an 
RSPO membership.

การบริหารจัดการกลุ่ม
Group Management
ให้ความรู้ในบทบาทต่างๆ ของสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน  
การวางแผนการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นเกณฑ์กำาหนดสำาหรับ 
กลุ่มเกษัตรกรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน RSPO
Educate members on the various roles they play in the group regarding sustainable palm oil 
production, planning various activities, and understanding the internal control system,  
which are the criteria for farmers who want to apply for the RSPO certification.

กสิกรรม
Farming
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธุ์ปาล์มน้ำามัน การจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Create knowledge and understanding of oil palm varieties, correct and proper management  
of palm plantations according to sustainable and environmentally friendly academic principles.

สิ�งแวดล้อม
Environment
สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของสวนปาล์ม เล็งเห็นความสำาคัญของการปลูกปาล์มน้ำามัน  
และการรักษัาระบบนิเวศของพ่้นที่การปลูกปาล์มน้ำามันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการอนุรักษั์ทรัพยากร 
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
Raise awareness of the impacts of palm plantation activities. Recognize the importance of oil palm  
plantations and maintaining the ecology of oil palm plantations to minimize these impacts. 
Resource conservation and greenhouse gas emissions.

สังคม
Society
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ำามัน เช่น สิทธิที่ดิน แรงงาน การไม่เลือก
ปฏิบัติ ค่าจ้าง การล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียม เป็นต้น 
Build knowledge and understanding about various laws related to oil palm plantations,  
such as land rights, labor laws, non-discrimination, wages, sexual harassment, equality, etc.
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การบริหารระบบขนส่่งแลิะคลิังส่ินค�า 
Logistics and Warehouse Management

โครงการ RBDPKO 
Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil Lorry Optimization

บริษััทฯ ได้พัฒนาระบบการบริห้ารการขึ้นส่งจากโรงงานขึ้องคู่ค้า 
สู่โรงงานขึ้องบริษััทฯ ซ้�งท่�ผ่านมิาบริษััทฯ จะพิจารณาการใช้่ 
รถึขึ้นส่งจากบริษััทรถึขึ้นส่งด้วยราคาขึ้นส่งท่�น้อยท่�สุดในแต่่ลี่ะ
เส้นทาง ทั�งน่� วิธ่์ดังกล่ี่าวอาจจะไม่ิได้เกิดประสิทธิ์ภาพท่�สูงสุด 
ในเงื�อนไขึ้ท่�ม่ิข้ึ้อจำากัดในการขึ้นส่งขึ้องแต่่ลี่ะบริษััทรถึขึ้นส่ง 
ท่�บริษััทจัดจ้าง ดังนั�นบริษััทฯ จ้งพัฒนาในเทคโนโลี่ย่แลี่ะ 
ซอฟต์่แวร์ (Software) ท่�นำามิาใช้่ในการวิเคราะห์้ระบบ 
การวางแผนการคำานวณค่าขึ้นส่งท่�ต่ำ�าท่�สุด แลี่ะใช้่รถึขึ้นส่งให้้ม่ิ
ประสิทธิ์ภาพสูงสุดต่ามิข้ึ้อจำากัดต่่าง ๆ  ขึ้องบริษััทรถึขึ้นส่งต่่างๆ  
ซ้�งส่งผลี่ให้้บริษััทฯ ลี่ดต้่นทุนการขึ้นส่งได้ร้อยลี่ะ 2-5 ห้รือ 
คิดเป็น 0.65-1.63 ล้ี่านบาทต่่อปี แลี่ะสามิารถึลี่ดระยะเวลี่า 
ในการวางแผนการขึ้นส่งได้ประมิาณ 10-15 นาท่ต่่อครั�ง

GGC has developed a transportation management 
system to improve the process to deliver materials from 
suppliers to GGC’s factories. In the past, the selection 
of a transport company was based on the lowest 
transport cost for each route. However, this method 
may not be the most efficient due to the limitations in 
transportation conditions of each transport company. 
Therefore, GGC invested in technology and software 
used to analyze the planning system for the lowest 
and most efficient freight calculation and to utilize 
delivery vehicles according to the limited conditions of 
each transport company. As a result, GGC can reduce 
transportation costs by 2-5% or 0.65-1.63 million THB 
per year, as well as reduce transportation planning 
time by 10-15 minutes per trip.

ลดต้นทุนการขนส่ง ลดระยะเวลา

Reduce transportation costs 0.65-1.63 million THB per year Reduce time 10-15 minutes per trip

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

0.65-1.63
ล้านบาทต่อปี

10-15
นาทีต่อครั�ง
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โครงการป็รับป็รุงป็ระส่ิท้ธุิภาพิ่การบริหารการจัดำเก็บวัตถุุดำิบ
Improving feedstock storage management efficiency project

ในปี 2565 บริษััทฯ ทำาการยกเลี่ิกสัญญาการเช่่าถึังการจัดเก็บ
นำ�ามัินวัต่ถุึดิบจากผู้ให้้บริการภายนอกเป็นจำานวน 9 ถัึง เนื�องจาก 
บริษััทฯ ได้พัฒนาการบริห้ารจัดการถัึงจัดเก็บวัต่ถุึดิบภายใน
โรงงานให้้ม่ิประสิทธิ์ภาพมิากยิ�งข้ึ้�น ทั�งน่� โครงการน่�ส่งผลี่ให้้
บริษััทฯ ลี่ดค่าใช้่จ่ายในการจัดเก็บกว่า 58 ล้ี่านบาทต่่อปี แลี่ะ
สามิารถึลี่ดปริมิาณ Dead Stock จากการเก็บวัต่ถุึดิบโดยไม่ิม่ิ 
การบริห้ารจัดการคลัี่งสินค้าท่�ด่ได้กว่า 1,125 ตั่น แลี่ะท้ายท่�สุด  
บริษััทฯ สามิารถึลี่ดความิเส่�ยงในเรื�องขึ้องการสญูห้ายขึ้องวตั่ถุึดิบ
แลี่ะการสูญเส่ยวัต่ถุึดิบจากการขึ้นส่ง เคลืี่�อนย้าย ห้รือเปล่ี่�ยนถ่ึาย  
(Stock Loss)  

In 2022, GGC terminated the contract for the rental 
of 9 tanks for crude oil storage from external service 
providers because GGC has developed more efficient 
management of raw material storage tanks within the 
factory. This project resulted in GGC reducing storage 
expenses by over 58 million THB per year and reducing 
the amount of dead stock from storing raw materials 
without good warehouse management of more than 
1,125 tons. Finally, GGC can reduce the risk of stock 
loss and stock loss during transportation or transfer.

ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง
เรื่องการสู่ญหายของวัตถุดิบ

Reduce expenses 58 million THB per year Reduce the risk of stock loss

ป็ระโยชน์ท้ี� ไดำ�รับ
Benefits from the Project

58 ล้านบาทต่อปี
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ผล�ตภัณฑ�ที่ยั่งยืน
Sustainable Products (Growth Portfolio)
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ผล�ตภัณฑ�ที่ยั่งยืน
Sustainable Products (Growth Portfolio)
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การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างมีีความีรับผิดชอบ
Portfolio-Driven

ผลิการดำาเนินงานที่ี�สำำาคัญปีี 2565
Key Performance in 2022

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรองรับ 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ ์
(Carbon Footprint Product: CFP) ในปี 2565

ความพึงพอใจของลูกค้าคิดเป็น ความพึงพอใจของชุมชนและสังคม 
ในปี 2565 คิดเป็น

ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลาก 
ลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR)

100% of GGC’s products are certified Carbon 
Footprint Product (CFP) in 2022.

Customer Satisfaction was 95%. Community and society satisfaction was at 91.40%.

Carry out 5 corporate social responsibility and 
community projects in 25 communities.

50% of GGC’s products are certified for the Carbon 
Footprint Reduction Label (CFR).

ร้อยละ 50ร้อยละ 100

ร้อยละ 95
ร้อยละ 91.40

5 โครงการในกว่า 25 ชุมชน
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เปี้าหมีาย่ 

Goals

ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint 
Product: CFP) ในปี 2565

เป้าหมายการประเมิน 
ความพึงพอใจของลูกค้า คิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้รับการรองรับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลาก 
ลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) ในปี 2565

เป้าหมายการดำาเนินโครงการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ได้

ไม่มีข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
กับชุมชน

ร้อยละ 50

100% of GGC’s products are certified Carbon 
Footprint Product (CFP) in 2023.

Customer Satisfaction goal at 92%.

50% of GGC’s products are certified for the Carbon 
Footprint Reduction Label (CFR) in 2023.

Corporate Social Responsibility Projects 
cover 25 Communities.

No complaints about GGC’s operations with the 
community.

ร้อยละ 92 25 ชุมชน

หมายเหตุุ :	 ร้้อยละของผลิตภััณฑ์์ทัั้�งหมดท่ั้�ได้รั้บการ้รั้บร้องฉลากคาร้์บอนฟุุตพริ้�นท์ั้	 
	 	 	 (CFP)	และฉลากลดโลกร้้อน	(CFR)	มาจาก	โร้งงานเมทิั้ลเอสเทั้อร์้แห่งท่ั้�	1	 
	 	 	 เท่ั้านั�น

Note:	 The	percentage	of	products	that	are	certified	Carbon	Footprint	 
	 	 Product	(CFP)	and	Carbon	Footprint	Reduction	Label	(CFR)	is	only	 
	 	 derived	from	Methyl	Ester	Plant	1.
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ผ้�มีีสำ่วนได�เสำีย่หลิัก
Key Stakeholders

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปล่่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างต่อเน่่อง
 Continuously develop new products that respond to the ever-changing needs of 

customers.

• พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำา่ และผลิตภัณฑ์ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั�นตอนการใช้งานของลูกค้า
 Develop low carbon products and products that reduce greenhouse gas emissions 

in the customer’s use process.

• ส่่อสารถึึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตผลิตภัณฑ์
 Communicate the amount of greenhouse gas emissions in the production of 

products.

• ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่่อง
 Perform continuous customer satisfaction evaluation.

• พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 Develop and improve products and services that meet customer needs. 

• บริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิิภาพสูงสุด
 Manage cargo transportation for maximum efficiency.

• กระจายองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่�มแก่ผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนและสังคม
 Distribute knowledge to add value to products for the communities and society.

• พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่สามารถึเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ 
ชุมชนและสังคม ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับบริษัทฯ อย่างยั่งย่น (Corporate Shared Value: CSV)

 Develop innovations and products that can help generate income and improve the 
quality of life for the community and society through creating sustainable corporate 
shared value (CSV).

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามกลยุทธิ์ BCG Role Model ของบริษัทฯ และตอบสนองต่อกลยุทธิ ์
BCG Role Model ของประเทศ เพื่อเป็นส่วนผลักดันที่สำาคัญของการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่ง 
ในผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย

 Develop bio-based products according to GGC’s BCG Role Model strategy and 
respond to the country’s BCG Role Model strategy to act as an important driver of 
growth and strengthen the competitiveness of Thai bio-based products.

ลูกค้า
Customers

ผู้มีส่่วนได้้เส่ียหลัก
Key Stakeholders

การด้ำาเนินงานเพื่่�อตอบส่นองต่อความต้องการของผู้มีส่่วนได้้เส่ียในปีี 2565
Action Taken to Meet the Stakeholders’ Needs

ชุมชน และส่ังคม
Community

ภาครัฐ
Public Sector
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คุณกวีวิทย์ ถึวิลวิทยานนท์ 
นักวิเคราะห์หุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
Mr. Kaweevit Tawinwitthayanon

Stock Analyst KGI Securities (Thailand) 
Public Company Limited

คุณอภิชาต นุชประยูร 
ประธิานเจ้าหน้าที่บริหารสายธิุรกิจชีวภาพ 

กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น (KTIS)

Mr. Apichart Noochprayoon
Chief Executive Officer of Biological 

Business Group of 
Kaset Thai International Sugar 

Corporation Plc. (KTIS)

คุณสิทธิิพงษ์ วงษ์ถึาวร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการพาณิชย์ 

บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชัน
Mr. Sittiphong Wongthavorn

Commercial Coordinator 
Chevron Corporation

GGC มีกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ได้มาตรฐานค่อนข้างสูง และพยายาม
มุ่งเน้นผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม (Green product) 
มากยิ�งขึ�น ในมุมมอง KGI Research (Thailand) จึงมองว่า GGC อยู่ใน 
First Tier ของกลุ่มบริษัทไบโอดีเซล
GGC has a biodiesel production process that meets quite 
high standards and tries to focus on producing and expanding 
Green products. Therefore, from KGI Research (Thailand)’s 
point of view, GGC is in the First Tier of the biodiesel group.

GGC เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยนอกจากจะเป็น Green 
Flagship ของ GC แล้ว ยังดำาเนินธิุรกิจด้วยการพัฒนาและผลิตสินค้าที ่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมอีกด้วย
GGC meets the needs of the new future generation. 
In addition to being GC’s Green Flagship, it also conducts 
business by developing and producing products that meet 
the needs of environmentally friendly customers.

GGC ดำาเนินธิุรกิจในขั�นมาตรฐาน และดีอยู่แล้ว และเช่่อมั่นว่าในความ
สัมพันธิ์ที่ดีระหว่าง Chevron กับ GGC ในความเป็นคู่ค้าและจะสามารถึ
พัฒนาการดำาเนินธิุรกิจเติบโตอย่างยั่งย่น
GGC operates business at a standardized level, which is 
already good.  I believe that the good relationship between 
Chevron and GGC as partners will be able to develop 
sustainable business growth.



Integrated Sustainability Report 2022
Global Green Chemicals Public Company Limited

126

คุณรฐารินทร์ ภูริพีระสิทธิิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซ่�อ

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ ประเทศไทย จำากัด
Ms. Ratharin Phuripeerasit 

Assistance Purchase Manager 
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

คุณอิทธิิ แจ่มแจ้ง
รองประธิานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

และประธิานชุมชนหนองแฟบ
Mr. Itthi Jamchaeng

Vice Chairman of the Power 
Development Fund and the chairman 

of the Nong Fab Community

GGC เป็นผู้นำาในการผลิต Fatty Alcohol ในประเทศไทยมายาวนาน 
ขอให้ GGC ดำาเนินธิุรกิจและดูแล ADITYA แบบนี�ตลอดไป
GGC has been a leader in the production of Fatty Alcohol in 
Thailand for a long time. May GGC continue to operate and 
take care of ADITYA for a long time to come.

GGC ส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งย่น ซึ่งหากบริษัทฯ ก้าวหน้า ชุมชนก็จะก้าวหน้า
และควบคู่กับการพัฒนาไปด้วยกัน
GGC promotes sustainable communities. If GGC progresses, 
the community will mutually progress and develop.
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ความีที่�าที่าย่ กลิยุ่ที่ธ์์แลิะแนวที่างการบริหารจััดการ
Challenges, Strategy and Management Approach

ปััจจุบัน	 ภัาครั้ฐเเละเอกชนให้ความสำาคัญต่อสิ�งแวดล้อมและ 
การ้เปัล่�ยนแปัลงสภัาพภูัมิอากาศท่ั้�ทั้ว่ความรุ้นแร้งเพิ�มข้�นอย่างต่อเน่�อง	 
โดยรั้ฐบาลในหลายปัร้ะเทั้ศร้วมทัั้�งในปัร้ะเทั้ศไทั้ยและปัร้ะเทั้ศ
ท่ั้�บริ้ษััทั้ฯ	 ม่การ้ส่งออกผลิตภััณฑ์์ได้ม่การ้ปัรั้บนโยบาย	 และออก
กฎหมายเพ่�อแก้ปััญหาด้านสิ�งแวดล้อม	 อาทิั้	 การ้ยกเลิกการ้ใช้ 
ถุุงพลาสติกและพลาสติกชนิดใช้ครั้�งเด่ยวทิั้�ง	 (Single-Use	 Plastic)	
การ้สนับสนุนการ้ใช้พลาสติกร่้ไซเคิล	เป็ันต้น	เพ่�อลดผลกร้ะทั้บจาก
วิกฤตขยะพลาสติกทัั้�วโลก	 ซ้�งปัร้ะเด็นด้านสิ�งแวดล้อมต่างๆ	 เหล่าน่� 
ทั้ำาให้พฤติกร้ร้มผู้บริ้โภัคเปัล่�ยนแปัลงไปัอย่างม่นัยสำาคัญ	อย่างไร้ก็ด่ 
การ้เปัล่�ยนแปัลงดังกล่าวเป็ันทัั้�งโอกาสและความท้ั้าทั้ายต่อการ้
ดำาเนินธุุร้กิจของบริ้ษััทั้ฯ	 ดังนั�นบริ้ษััทั้ฯ	 จ้งสร้้างกลยุทั้ธ์ุความยั�งย่น 
ทั้างธุุร้กิจตามหลัก	 BCG	 Role	 Model	 ทั้่�ให้ความสำาคัญกับ 
เศร้ษัฐกิจช่วภัาพ	 (Bioeconomy)	 ท่ั้�มุ่งเน้นการ้ลงทุั้นในผลิตภััณฑ์์
ช่วภัาพ	และการ้สร้้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ผลิตภััณฑ์์ผ่านการ้ใช้นวัตกร้ร้ม
สมัยใหม่	เศร้ษัฐกิจหมุนเว่ยน	(Circular	Economy)	ท่ั้�มุ่งเน้นการ้ใช้
ทั้รั้พยากร้อยา่งม่ปัร้ะสทิั้ธิุภัาพมากทั้่�สุด	และเศร้ษัฐกจิส่เข่ยว	(Green	
Economy)	ทั้่�มุ่งเน้นการ้พฒันาสังคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ	โดย
ใช้ผลิตภััณฑ์์เป็ันส่�อกลางในการ้ยกร้ะดับร้ายได้และสร้้างคุณค่าร่้วม
ร้ะหว่างบริ้ษััทั้ฯ	 และสังคม	 มากไปักว่านั�นภัายใต้เศร้ษัฐกิจส่เข่ยว	
บริ้ษััทั้ฯ	สามาร้ถุปัร้ะยุกต์ใช้นวัตกร้ร้มในการ้สร้้างผลิตภััณฑ์์เคม่ท่ั้�เป็ัน
มิตร้ต่อสิ�งแวดล้อม	(Growth	Portfolio)	ท่ั้�เสริ้มสร้้างความสามาร้ถุ
ในการ้แข่งขันของบริ้ษััทั้ฯ	 ในอุตสาหกร้ร้มโอล่โอเคม่และเคม่ภััณฑ์์ 
เพ่�อสิ�งแวดล้อม	 และก้าวไปัสู่การ้บร้ร้ลุเป้ัาหมายการ้ปัล่อย 
ก๊าซเร่้อนกร้ะจกสุทั้ธิุเป็ันศูนย์	(Net	Zero)	ภัายในปีั	2593

Nowadays,	 both	 the	 public	 and	 private	 sectors	 are	
focused	on	the	environment	and	climate	change,	which	
is	 becoming	 increasingly	 severe.	 Governments	 in	many	
countries,	including	Thailand	and	the	countries	where	GGC	
products	are	being	imported,	have	adjusted	their	policies	
and	 enacted	 laws	 to	 solve	 environmental	 problems,	
such	as	eliminating	the	use	of	plastic	bags	and	single-use	
plastics,	promoting	the	use	of	recycled	plastics,	etc.,	to	
reduce	the	impact	of	the	global	plastic	waste	crisis.	These	
environmental	issues	have	caused	significant	changes	in	
consumer	behavior.	However,	such	changes	poses	both	
opportunities	and	challenges	to	GGC’s	business	operations.	
Therefore,	 GGC	 has	 created	 a	 business	 sustainability	
strategy	based	on	the	BCG	Role	Model,	which	emphasizes	
Bioeconomy,	focusing	on	investing	in	bio-based	products	
and	adding	value	to	products	through	the	use	of	modern	
innovations.	 The	 circular	 economy	 is	 also	 emphasized,	
focusing	on	making	the	most	efficient	use	of	resources.	
The	BCG	Role	Model	also	emphasizes	Green	Economy,	
which	 focuses	 on	 balanced	 social	 and	 environmental	
development	through	using	the	products	as	a	medium	to	
raise	revenue	and	create	shared	value	between	GGC	and	
society.	Moreover,	under	the	Green	Economy,	GGC	is	able	
to	apply	innovation	to	develop	the	Growth	Portfolio	that	
can	strengthen	GGC’s	competitiveness	in	the	oleochemical	
industry	and	environmental	chemicals	industry,	as	well	as	
to	achieve	net	zero	greenhouse	gas	emissions	by	2050.

ทั�งนี� สามารถึอ่านข้อมูลเพ่�มเติมได้ที่
For more information can be found at
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ผลิิตภััณฑ์์คาร์บอนตำ�า
Low Carbon Products

บริ้ษััทั้ฯ	 พัฒนาผลิตภััณฑ์์คาร์้บอนตำ�าอย่างต่อเน่�อง	 เพ่�อเป็ันการ้
ตอบสนองต่อเป้ัาหมาย	 Net	 Zero	 และในขณะเด่ยวกันก็เป็ันการ้
ตอบสนองต่อการ้เปัล่�ยนแปัลงของความต้องการ้ของลูกค้าท่ั้�มุ่งไปัสู่ 
สังคมคาร์้บอนตำ�า	 ทัั้�งน่�	 บริ้ษััทั้ฯ	 ได้พัฒนาผลิตภััณฑ์์คาร์้บอนตำ�า 
อยา่งต่อเน่�อง	โดยม่การ้ปัร้ะเมินวัฏจักร้ช่วิตของผลิตภััณฑ์์อ้างอิงตาม
มาตร้ฐาน	 ISO	14040	และ	 ISO	14044	มาเป็ันปีัท่ั้�	6	ภัายใต้การ้
รั้บร้องฉลากคาร์้บอนฟุุตพริ้�นท์ั้ของผลิตภััณฑ์์	 (Carbon	Footprint	
Products:	 CFP)	 และฉลากลดคาร์้บอนฟุุตพริ้�นท์ั้	 (Carbon	
Footprint	Reduction:	CFR)	

GGC	 continuously	 develops	 low-carbon	 products	 in	
response	to	the	Net	Zero	goal	and	the	shift	in	customer	
demand	 toward	a	 low-carbon	 society.	 The	product	 life	
cycle	assessment	is	based	on	ISO	14040	and	ISO	14044	
standards	 for	 the	 sixth	 year	 under	 the	 certification	 of	
Carbon	 Footprint	 Products	 (CFP)	 and	 Carbon	 Footprint	
Reduction	(CFR)	labels.

ปีระเภท
Category

กลุ่มผลิตภัณฑ์
Product Group

ส่ัด้ส่่วนรายได้้ (ร้อยละ) เทียบกับ 
รายได้้จากผลิตภัณฑ์ทั�งหมด้ ในปีี 2565
Proportion of revenue (%) compared to total 

product revenue in 2022

ลด้ปีริมาณการปีล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อปีี ในปีี 2565
Amount of greenhouse gas emissions 

reduction per year in 2022

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา
Low Carbon Product

Fatty Alcohols 
Main-Cut และ 
Fatty Alcohol 

Pre-Cut
34

Fatty Alcohols Main-Cut 
= 189,885.15 tonCO

2
e

Fatty Alcohols Pre-Cut 
= 16,437.40 tonCO

2
e

ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Avoided Emissions 
Products

เมทิลเอสเทอร์ 
(Bio-Methyl 
Ester: BME) 56 243,097.80 tonCO

2
e
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โครงการลิงทีุ่นไบโอคอมีเพัลิ็กซ์์ เพั่�อพััฒนาเศรษฐกิจัชีวภัาพั ระย่ะที่ี� 2
Nakhonsawan Biocomplex Phase 2

บริ้ษััทั้ฯ	จัดตั�ง	บริ้ษััทั้	จ่จ่ซ่	ไบโอเคมิคอล	จำากัด	ตั�งแต่ปีั	2562	
ในนิคมอุตสาหกร้ร้มเคม่เพ่�อสิ�งแวดล้อม	 จังหวัดนคร้สวร้ร้ค์	 
(Nakhonsawan	 Biocomplex:	 NBC)	 ร้่วมกับบริ้ษััทั้	 เคทิั้ส	 
ไบโอเอทั้านอล	จำากัด	และบริ้ษััทั้	เกษัตร้ไทั้ย	อินเตอร์้เนชั�นแนล	
ชูการ์้	คอร์้ปัอเร้ชัน	จำากัด	(มหาชน)	โดยบริ้ษััทั้ฯ	มุ่งเน้นการ้ลงทุั้น
จากทัั้�งในปัร้ะเทั้ศและต่างปัร้ะเทั้ศเพ่�อพัฒนาผลิตภััณฑ์์คาร์้บอนตำ�า	 
ภัายในโคร้งการ้ปัร้ะกอบด้วยการ้ผลิตเช่�อเพลิงช่วภัาพและร้ะบบ
สาธุาร้ณูปัโภัคต่างๆ	 ท่ั้�ใช้อ้อยเป็ันวัตถุุดิบ	 โดยปััจจุบันบริ้ษััทั้ฯ
ได้ก่อสร้้างนคร้สวร้ร้ค์ไบโอคอมเพล็กซ์ร้ะยะท่ั้�	 2	 ร้วมถุ้งลงทัุ้น
พัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานและร้ะบบสาธุาร้ณูปัโภัค	 เพ่�อร้องรั้บ
โคร้งการ้ในอนาคต	

Since	 2019,	 GGC	 has	 established	 GGC	 Biochemical	
Co.,	 Ltd.	 at	 the	 Nakhonsawan	 Biocomplex	 (NBC)	 in	
collaboration	with	KTIS	Bioethanol	Co.,	Ltd.	and	Kaset	
Thai	International	Sugar	Corporation	Public	Company	
Limited.	GGC	focuses	on	investments,	both	domestic	
and	international,	to	develop	low-carbon	products.	The	
program	covers	the	production	of	biofuels	and	utilities	
that	 use	 sugar	 cane	 as	 the	 raw	material.	 Currently,	
GGC	is	undertaking	the	construction	of	Nakhonsawan	
Biocomplex	(NBC)	Phase	2	and	investing	in	infrastructure	
development	 and	various	utilities	 to	 support	 future	
projects.



Integrated Sustainability Report 2022
Global Green Chemicals Public Company Limited

130

โครงการจัำาหน่าย่ผลิิตภััณฑ์์ตัวที่ำาลิะลิาย่ 
ในกลิุ่มีย่าฆ่่าแมีลิงจัากเมีที่ิลิเอสำเที่อร์
Methyl Ester Solvent Products for Pesticides Project

บริ้ษััทั้ฯ	 ขยายตลาดไปัยังผลิตภััณฑ์์สาร้เคม่เพ่�อการ้เกษัตร้ 
ท่ั้�ปัลอดภััยต่อเกษัตร้กร้และผู้ใช้งาน	เพ่�อตอบโจทั้ยค์วามต้องการ้ 
ของลูกค้า	 โดยบริ้ษััทั้ฯ	 ศ้กษัาการ้พัฒนาตัวทั้ำาละลายในกลุ่ม 
ยาฆ่่าแมลงจากเมทิั้ลเอสเทั้อร์้	 ซ้�งเป็ันผลิตภััณฑ์์ของบริ้ษััทั้ฯ	
โดยตัวทั้ำาละลายดังกล่าวจะเพิ�มคุณสมบัติการ้ละลายตัว	Active	
Ingredient	ท่ั้�ใช้ในการ้กำาจัดแมลง	ม่กลิ�นไม่รุ้นแร้ง	เป็ันผลิตภััณฑ์์
ท่ั้�มาจากพ่ช	 สามาร้ถุย่อยสลายเองได้ทั้างธุร้ร้มชาติ	 ร้วมทัั้�ง 
ลดความกังวลในเร่้�องของอัคค่ภััย	 เน่�องจากเมทิั้ลเอสเทั้อร์้เป็ัน
สาร้เคม่ท่ั้�ม่ความปัลอดภััย	 (ไวไฟุน้อยกว่าสาร้ไซล่น	 (Xylene))	
โดยในปีัน่�บริ้ษััทั้ฯ	ได้จัดจำาหน่ายไปัยังกลุ่มลูกค้า	4	ร้าย	จำานวน	 
75	 ตัน	 และจะต่อยอดขยายฐานลูกค้าเพิ�มข้�นในปีั	 2566	 
โดยตั�งเป้ัาหมายเพิ�มยอดขายผลิตภััณฑ์์เมทิั้ลเอสเทั้อร์้ให้เป็ัน	
90	–	100	ตันต่อปีั	หร่้อปัร้ะมาณ	3.29	ล้านบาทั้ต่อปีั

GGC	 expands	 its	 market	 to	 agricultural	 chemical	
products	 that	 are	 safe	 for	 farmers	 and	 users.	 To	
meet	 the	needs	of	customers,	GGC	has	studied	the	
development	of	solvents	in	the	insecticide	group	from	
methyl	ester,	which	is	a	product	of	GGC.	The	solvent	
will	 increase	 the	 solubility	 of	 the	 Active	 Ingredient	
used	to	eliminate	insects.	 It	has	a	mild	smell.	 It	 is	a	
plant-based	product.	It	can	decompose	naturally.	It	is	
also	more	fire	retardant	since	methyl	esters	are	safe	
chemicals	and	less	flammable	than	xylene.	This	year,	
GGC	distributed	the	product	to	4	customers,	totaling	
75	 tons,	and	will	 continue	 to	expand	 the	customer	
base	in	2023.	GGC	has	set	a	target	to	 increase	sales	
of	methyl	ester	products	to	90	-	100	tons	per	year	or	
about	3.29	million	THB	per	year.	

กลยุทั้ธ์ุในการ้พัฒนาผลิตภััณฑ์์และเติบโตในธุุร้กิจผลิตภััณฑ์์เพ่�อ 
สิ�งแวดล้อม	 ไม่เพ่ยงแต่มุ่งเน้นในการ้ลดผลกร้ะทั้บต่อสิ�งแวดล้อม
และลดการ้ปัล่อยก๊าซคาร์้บอนไดออกไซด์	 แต่ยังเป็ันกลยุทั้ธ์ุท่ั้�เป็ัน 
การ้ตอบสนองตอ่แผนการ้พฒันาปัร้ะเทั้ศผา่น	BCG	Model	ซ้�งเป็ันการ้ 
ผลักดันและขับเคล่�อนการ้สร้้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ผลิตภััณฑ์์การ้เกษัตร้ 
ของปัร้ะเทั้ศไทั้ยผ่านเศร้ษัฐกิจช่วภัาพ	(Bioeconomy)	และผลิตภััณฑ์์
เพ่�อสิ�งแวดล้อมยังสามาร้ถุเปั็นตัวกลางในการ้สร้้างมูลค่าร่้วม 
ร้ะหว่างบริ้ษััทั้ฯ	หน่วยงานภัาครั้ฐ	และชุมชน	อ่กด้วย	ยิ�งไปักว่านั�น
การ้พัฒนาผลิตภััณฑ์์เพ่�อสิ�งแวดล้อมยังเป็ันส่วนหน้�งและเป็ันส่วน
สำาคัญในการ้สร้้างความพ้งพอใจให้แก่ลูกค้า	 ผ่านการ้ตอบสนอง 
ความต้องการ้ท่ั้�เปัล่�ยนแปัลงไปัและการ้คำาน้งถุ้งการ้ใช้ทั้รั้พยากร้อย่าง 
คุ้มค่า	และต่อยอดผลิตภััณฑ์์ให้ได้มากท่ั้�สุด	

บริ้ษััทั้ฯ	 ม่การ้ร้่วมม่อกับผู้ม่ส่วนได้เส่ย	 3	 กลุ่มหลักๆ	 ได้แก่	 ลูกค้า	 
ภัาครั้ฐ	 และสังคมและชุมชน	 ในการ้พัฒนาผลิตภััณฑ์์ตามกลยุทั้ธ์ุ 
ของบริ้ษััทั้ฯ	ผ่านการ้ใช้นวัตกร้ร้มและการ้สร้้างมูลค่าร่้วม	ดังน่�

GGC’s	 strategies	 for	 product	 development	 and	 growth	 
in	the	environmental	products	business	do	not	only	focus 
on	reducing	the	impact	on	the	environment	and	carbon	
dioxide	 emissions.	 The	 strategy	 also	 responds	 to	 the	
country’s	 development	 plan	 through	 the	 BCG	model,	
which	pushes	and	drives	the	creation	of	added	value	for	
Thailand’s	agricultural	products	through	the	bioeconomy.	
Green	products	as	an	intermediary	in	creating	shared	value	
between	GGC	and	Government	agencies	and	communities	
as	well.	Moreover,	green	product	development	is	also	an	
important part of creating customer satisfaction through 
responding to changing needs and taking into account the 
efficient	use	of	resources	and	expanding	the	product	to	
its	full	potential.

GGC	has	cooperated	with	3	main	groups	of	stakeholders,	
namely	 customers,	 the	 public	 sector,	 and	 society	 and	
community,	in	product	development	according	to	GGC’s	
strategy	 through	 the	 use	 of	 innovation	 and	 creation	 of	
shared	value	as	follows:

นวัตกรรมีเพั่�อสำิ�งแวดลิ�อมีแลิะสำังคมี
Innovation for Environment and Society
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โครงการผลิิตภััณฑ์์ SLES
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) Product Project

ลิ้กค�า
Customers

ในปีั	 2565	 บริ้ษััทั้ฯ	 ม่แผนงานกลยุทั้ธ์ุในการ้ต่อยอดทั้างธุุร้กิจ
ไปัสู่ตลาด	 Home	&	 Personal	 Care	 (HPC)	 และม่แผนงาน 
ในการ้สร้้างมูลค่าเพิ�มในห่วงโซ่อุปัทั้านจากต้นนำ�าจนถุ้งปัลายนำ�า	
และเพิ�มความหลากหลายของผลิตภััณฑ์์	 โดยหน้�งในผลิตภััณฑ์์
เหล่านั�น	ได้แก่	SLES	(Sodium	Lauryl	Ether	Sulfate)	ซ้�งเป็ัน
ผลิตภััณฑ์์ท่ั้�ต่อยอดมาจากแฟุตต่�แอลกอฮอล์	(Fatty	Alcohols)	
โดย	 SLES	 เป็ันสาร้ลดแร้งต้งผิวท่ั้�สำาคัญในผลิตภััณฑ์์	 HPC	 
ซ้�งนำามาใช้ในการ้ทั้ำาความสะอาด	ทัั้�งน่�	บริ้ษััทั้ฯ	วางแผนท่ั้�จะเพิ�ม
สัดส่วนการ้ผลิตและร้ายได้ของผลิตภััณฑ์์ดังกล่าวอย่างต่อเน่�อง

In	2022,	GGC’s	strategic	plan	was	to	extend	its	business	
to	 the	Home	&	 Personal	 Care	 (HPC)	market	 and	 to	
create	added	value	in	the	supply	chain	from	upstream	
to	 downstream,	 as	 well	 as	 increase	 the	 variety	 of	
products.	One	of	the	aforementioned	products	is	SLES	
(Sodium	 Lauryl	 Ether	 Sulfate),	 a	 derivative	 of	 fatty	
alcohols.	SLES	is	a	key	surfactant	in	HPC	products	used	
in	cleaning.	GGC	plans	 to	continuously	 increase	 the	
proportion	of	production	and	revenue	of	such	products.

ปีระโย่ชน์ที่ี� ได�รับจัากการดำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

In 2022, GGC was able to sell 14.5 times more SLES 
than in 2021. Generated more than 7 million THB in revenue.

Overall, in 2021 and 2022, GGC generated more 
than 8 million THB in sales from SLES.

ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถึขาย SLES 
เพ่�มขึ�นจากปี 2564 กว่า

14.5 เท่า
7 ล้านบาท

8 ล้านบาท

มีรายได้เพ่�มขึ�นกว่า

โดยรวมแล้วในปี 2564 และ 2565 
บริษัทสามารถึสร้างยอดขายจาก SLES กว่า
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ผลิการดำาเนินงานด�านความีพัึงพัอใจัของลิ้กค�า
Customer Satisfaction and Customer Engagement

ทัั้�งน่�	 การ้พัฒนาสินค้าท่ั้�ม่คุณภัาพ	 ความสมำ�าเสมอของสินค้า	 และ 
เป็ันสินค้าท่ั้�ตอบโจทั้ย์ความต้องการ้ตามสมัยนิยม	 เป็ันส่วนหน้�งในการ้
สร้้างความปัร้ะทัั้บใจ	และสร้้างความพ้งพอใจให้กับลูกค้า	นอกเหน่อจาก 
ปััจจัยดังกล่าว	บริ้ษััทั้ฯ	ยังพัฒนาการ้ดำาเนินงานต่างๆ	อย่างต่อเน่�อง 
เช่น	 การ้จัดส่งสินค้าท่ั้�ตร้งเวลา	 ขั�นตอนการ้สั�งซ่�อ	 การ้ชำาร้ะเงิน 
เป็ันต้น	 โดยในปีั	 2565	 จากการ้เก็บข้อมูลความพ้งพอใจของลูกค้า
โดยการ้ศ้กษัาปััจจัยดังกล่าวได้ผลลัพธ์ุ	ดังน่�	

The	 development	 of	 quality	 products	 and	 consistency	
of	 the	product,	 as	well	 as	whether	 the	product	meets	
modern	needs	are	integral	parts	of	making	an	impression	
and	 creating	 customer	 satisfaction.	 In	 addition	 to	 the	
aforementioned	factors,	GGC	continues	to	develop	various	
operations,	such	as	on-time	delivery,	order	process	and	
payment.	In	2022,	customer	satisfaction	data	from	studying	
the	 aforementioned	 factors	 revealed	 results	 were	 as	
follows:

ความพ�งพอใจเฉล�่ย
Customer Satisfaction and
Customer Engagement (%)

2562
2019

91% 91% 92% 95%

92%

2563
2020

2564
2021

2565
2022

เป�าหมาย 2565
Goal for 2023

ความผูกพันของลูกค�าเฉล�่ย 
Average customer engagement (%)

2562
2019

7.4%

2563
2020

2564
2021

2565
2022

เป�าหมาย 2565
Goal for 2023

6.9% 6.9% 7.3% 7.4%
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โครงการพััฒนานำ�ามีันหมี�อแปีลิงไฟฟ้าชีวภัาพัชนิดติดไฟย่ากจัากนำ�ามีันปีาลิ์มี 
แลิะนำาร่องการที่ดสำอบภัาคสำนามีเชิงบ้รณาการ
Development of Less Flammable Bio-Transformer Oil from Palm Oil and Integrated Pilot Field Test 
to Promote Its Commercial and Sustainable Use Project

บริ้ษััทั้ฯ	ร่้วมม่อกับภัาครั้ฐในการ้คิดค้นนวัตกร้ร้มเปิัด	และพฒันา
โคร้งการ้นำาร่้องการ้ผลิตนำ�ามันหม้อแปัลงไฟุฟุ้าช่วภัาพชนิด 
ติดไฟุยากจากนำ�ามันปัาล์ม	 โดยใช้เทั้คโนโลย่ท่ั้�คิดค้นในปัร้ะเทั้ศไทั้ย	
และทั้ดสอบการ้ใช้จริ้งภัาคสนาม	ซ้�งโคร้งการ้น่�ยังช่วยลดปััญหา
นำ�ามันปัาล์มล้นตลาด	 เพิ�มมูลค่าผลิตภััณฑ์์การ้เกษัตร้	 และ 
ช่วยเหล่อเกษัตร้กร้ภัายในปัร้ะเทั้ศ	 โดยบริ้ษััทั้ฯ	 ได้รั้บเงิน 
สนับสนุนกว่าร้้อยละ	 70	 จากภัาครั้ฐ	 หร่้อเท่ั้ยบเท่ั้ากับ 
20.8	 ล้านบาทั้	 และจากการ้ร่้วมม่อกับภัาครั้ฐคาดว่า 
จะสามาร้ถุลดเวลาการ้เข้าสู่ตลาดของผลิตภััณฑ์์ได้ไม่ตำ�ากว่า 
3	 ปีั	 เน่�องจากการ้ดำาเนินงานร่้วมกับองค์กร้ภัาครั้ฐ	 ในการ้ 
ลดร้ะยะเวลาการ้ทั้ดสอบผลิตภััณฑ์์	 และการ้กำาหนดมาตร้ฐาน
ของนำ�ามันหม้อแปัลงช่วภัาพในปัร้ะเทั้ศควบคู่กันไปั

GGC	cooperates	with	the	government	in	creating	open	
innovations	and	developing	a	pilot	project	to	produce	
bio-inflammable	 transformer	 oil	 from	palm	oil	 using	
technology	invented	in	Thailand.	The	product	was	tested	
in	the	field.	This	project	also	helps	reduce	the	problem	
of	oversupply	of	palm	oil	and	creates	added	value	for	
agricultural	products	in	order	to	help	local	farmers.	GGC	
received	more	than	70	percent	in	government	support,	
which	is	equivalent	to	20.8	million	THB.	Furthermore,	by	
cooperating	with	the	government,	the	time	to	enter	the	
market	is	expected	to	reduce	by	at	least	3	years	since	
working	with	government	organizations	reduces	product	
testing	time.	The	project	also	promotes	the	country’s	
standardization	of	bio-transformer	oil.

ภัาครัฐ
Public Sector

Bio-Tranformer oil
(Natural Ester)

Consorlium

Tranformer 
Manufacturer

User

Manufacturer
Distributor

Manufacturer

Project
Consultant
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โครงการ Green Health Project 
Green Health Project

สร้างมูลค่าเพ่�มให้แก่ผลิตภัณฑ์น�ำามันปาล์มกว่า

คาดว่าผลิตภัณฑ์นี�สามารถึช่วยลด
สถึานการณ์น�ำามันปาล์มล้นตลาดได้กว่า

ปีระโย่ชน์ที่ี� ได�รับจัากการดำาเนินโครงการ
Benefits from the Programs

ซึ่งมากกว่ามูลค่าของน�ำามันปาล์มในการ 
ทำาอาหาร และไบโอดีเซล(Bio-diesel) 
ซึ่งสามารถึส่ร้างมูลค่าเพื่ิ่มได้้เพื่ียงร้อยละ 
67 และ 23 ตามลำาด้ับ

It is expected that this product can reduce the 
oversupply of palm oil by more than 33 million liters.

ร้อยละ 565

33 ล้านลิตร

คาดว่าผลิตภัณฑ์นี� 
สามารถึสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า

It is predicted that if companies in Thailand use the 
bio-inflammable transformer oil from palm oil, it  will 
lessen the economic impact from the surplus palm 
oil of 33 million liter per year and it is expected to 
generate the country revenue for  6,000 million THB 
per year.

6,000 ล้านบาทต่อปีี

สำังคมีแลิะชุมีชมี
Society and Community

ภัายใต้กลยุทั้ธ์ุการ้ดำาเนินงานด้านความรั้บผิดชอบต่อสังคม	3	ด้าน 
ซ้�งปัร้ะกอบไปัด้วย	การ้ขยายการ้รั้บรู้้ในการ้ดำาเนินงาน	การ้ขยายความ 
รั้บผิดชอบต่อสังคม	 และการ้สร้้างความเช่�อมั�นและพ้งพอใจ 
ในการ้ดำาเนนิงานดว้ยความร้บัผิดชอบตอ่สังคม	บริ้ษััทั้ฯ	ได้จัดทั้ำา 
นวัตกร้ร้มผลิตภััณฑ์์	 เพ่�อช่วยผลักดันการ้สร้้างธุุร้กิจร่้วมกัน 
ร้ะหว่างบริ้ษััทั้ฯ	และชุมชน	ควบคู่ไปักับการ้ดูแลสุขอนามัย	ใส่ใจ
ชุมชนและสิ�งแวดล้อม	

Under	 the	 strategy	of	 operating	 social	 responsibility	
in	3	areas,	which	consists	of	expanding	awareness	in	
operations,	expanding	social	responsibility,	and	creating	
confidence	 and	 satisfaction	 in	 operating	with	 social	
responsibility,	GGC	has	prepared	innovative	products	
to	help	drive	the	co-creation	of	business	between	GGC	
and	the	community,	as	well	as	promoting	hygiene	and	
caring	for	the	community	and	the	environment.

Create 565% added value to palm oil products, 
which is higher than the value of palm oil for 
cooking and biodiesel, which can create only 67% 
and 23% of added value, respectively.

จากการคาดการณ์ถึ้าประเทศไทย 
มีการเปล่่ยนน�ำามันหม้อแปลงมาเป็น 
น�ำามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากน�ำามันปาล์ม 
ซึ่งเป็นอีกส่วนที่จะช่วยลดภาวะน�ำามันปาล์ม 
ล้นตลาดได้ประมาณ

33 ล้านลิตรต่อปีี
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ในปีั	2565	บริ้ษััทั้ฯ	ได้ดำาเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟุฟุาลา	 
ชุมชนหนองแฟุบ	 อย่างต่อเน่�อง	 โดยบริ้ษััทั้ฯ	 ได้พัฒนาสูตร้ 
สบู่เหลวล้างม่อให้กับวิสาหกิจลุฟุฟุาลาเพ่�อผลิตและจัดจำาหน่าย
ตลอดจนให้ความรู้้ในผลิตภััณฑ์์ดังกล่าวเพิ�มเติม	อ่กทัั้�งยงัส่งเสริ้ม 
ให้ชุมชนผลิตโฟุมล้างม่อและคร่้มทั้าม่อ	 โดยบริ้ษััทั้ฯ	 ได้นำา
ผลิตภััณฑ์์ดังกล่าวมาใช้ในโคร้งการ้	Green	Health	เพ่�อช่วยเหล่อ 
สังคม	นอกจากน่�	บริ้ษััทั้ฯ	ได้ดำาเนินงานโคร้งการ้	SE	Project	ส่งเสริ้ม 
ชุมชนเกาะกก	 ซ้�งเป็ันการ้พัฒนาและผลิตสูตร้ผลิตภััณฑ์์ดูแล 
สุขอนามัยส่วนบุคคล	 โดยใช้ส่วนผสมกล่เซอร่้นท่ั้�เป็ันผลิตภััณฑ์์
หลักของบริ้ษััทั้ฯ	ร่้วมกับการ้ใช้วัตถุุดิบจากชุมชน	

ทัั้�งน่�	ในปีั	2565	บริ้ษััทั้ฯ	ได้ส่�อสาร้และสร้้างการ้รั้บรู้้ให้กับภัายนอก	 
ซ้�งคิดเป็ันมูลค่า	PR	Value	กว่า	30	ล้านบาทั้	ตลอดจนเป็ันการ้
สร้้างเคร่้อข่ายทั้างธุุร้กิจและสร้้างความเช่�อมั�นกับผู้ม่ส่วนได้เส่ย	
ซ้�งเป็ันปัร้ะโยชน์ให้กับทัั้�งบริ้ษััทั้ฯ	ชุมชน	และสังคม		

In	2022,	GGC	has	continued	to	work	with	the	Luffala	
Community	Enterprise,	Nong	Fab	Community,	where	
GGC	has	developed	a	formula	for	hand-washing	soap	
for	Luffala	Enterprises	to	produce	and	distribute.	GGC	
also	provided	additional	knowledge	on	such	products	
and	encourages	the	community	to	produce	hand	wash	
foam	and	hand	cream.	GGC,	 through	such	products	
in	 the	 Green	Health	 project,	 has	 helped	 society.	 In	
addition,	GGC	has	operated	the	SE	Project	to	promote	
the	Koh	Kok	community,	which	is	the	development	and	
production	of	personal	hygiene	product	formulations	
using	glycerin,	which	is	one	of	GGC’s	main	products,	
mixtures	 in	conjunction	with	raw	materials	from	the	
community.

In	2022,	GGC	communicated	and	created	awareness	
externally.	This	represents	a	PR	value	of	more	than	30	
million	THB.	GGC	has	also	built	a	business	network	and	
built	confidence	with	stakeholders.	This	 is	beneficial	
to	GGC,	community	and	society.
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สร้างรายได้ให้ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยองกว่า

สร้างเครื่องข่ายทางธุรกิจ 
ในการจัดทำาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ

ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) คิดเป็น

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่น 
จากชุมชนและสังคม

Generated more than 298,717 THB per year for 
communities and community enterprises in Rayong.

Create a business network to create products with 3 
external agencies.

Social Return (SROI) equivalent to 1.13 million  THB .

GGC has gained trust of the community and society.

298,717 บาทต่อปี 1.13 ล้านบาท

ประโยชน์์ที่่� ได้้รับจากการด้ำาเน์ิน์โครงการ
Benefits from the Programs

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นที่เป็นการสร้างมูลค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และสังคม ผ่านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ยังมีการดำาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการสร้างคุณค่าร่วมของการดำาเนินธุรกิจและสังคม (CSV) อาทิ โครงการ “ธนาคารท้ิง-ไซเคิล
(ThinkCycle Bank) ทิ้งแบบหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” ซึ่งเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านการคัดแยกขยะ สร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ สำาหรับรายละเอียดของโครงการอ่ืน ๆ สามารถติดตามเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ความรับผิดชอบต่อสังคม

In addition to the aforementioned activities that create shared value between GGC and society through innovation 
and green products, GGC also operates in various projects that create shared value (CSV) between the business 

ท้ั้�งน้ี้�  สำำ�หร้ับรั�ยละเอ้ียดโครังก�รัก�รัผลิตป�ล์มนี้ำ��ม้นี้และ 
นี้ำ��ม้นี้ป�ล์มอีย่�งย้�งยืนี้ Sustainable Palm Oil Production and 
Procurement (S-POPP) สำ�ม�รัถดไูด้ท้ั้�บทั้ ก�รับรัหิ�รัจ้ัดก�รัหว่งโซ่่ 
อุีปทั้�นี้ (Supply Chain Management) และสำำ�หรั้บโครังก�รั 
ปลูกป้อีง Plant & Protect (Care the Wild “Plant & Protect”) 
สำ�ม�รัถดูได้ท้ั้�บทั้ คว�มเป็นี้เลิศในี้ก�รัดำ�เนี้ินี้ธุุรักิจั (Operational 
Excellence)

โดยในี้ปี 2565 บริัษ้ัทั้ฯ ได้ม้ก�รัเก็บข้้อีมูลผลก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ท้ั้�สำำ�ค้ญ
ด้�นี้ก�รัดูแลส้ำงคมและชุุมชุนี้ ในี้ปี 2565 และได้ผลล้พธ์ุ ด้งน้ี้�

Further information about the Sustainable Palm Oil 
Production and Procurement (S-POPP) and Care the Wild 
“Plant & Protect” Project can be found in Supply Chain 
Management Chapter and Operational Excellence Chapter, 
respectively.

In 2022, GGC has collected important performance data 
on social and community involvement and obtained the 
following results:

operations and society, such as the project “ThinkCycle 
Bank” Project, which promotes and educates about waste 
separation, as well as create extra income for students 
participating in the program. For details of other projects, 
more information can be found at website.

3 หน่วยงานภายนอก
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ผลิการดำาเนินงานด�านการด้แลิสำังคมีแลิะชุมีชน
Social and Community Involvement Performance

การสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมป� 2565
Social and Community Involvement Performance in 2022

บาท / Baht

การสนับสนุนงบประมาณ
ในโครงการและกิจกรรม

ด�านการมีส�วนร�วม
และความรับผิดชอบต�อสังคม

Budget support for Social
and Community

Involvement Projects

ค�าใช�จ�ายตามชั่วโมง
การทํางานของพนักงาน

ในการร�วมกิจกรรมจ�ตอาสา
เพ�่อชุมชน

Expenses according to
working hours of

employees participating
in volunteer activities

for the community

การบร�จาคในรูปแบบของ
ส��งของ ผล�ตภัณฑ�

และบร�การ
Donations in the form

of goods, products
and services

ค�าบร�หารจัดการโครงการ
และกิจกรรมเพ�่อสังคม
Management fees
for projects and
social activities

1,670,837

590,831 296,847

7,979,222

การลงทุนและบร�จาคเพ�่อสังคมป� 2565
Investment and Donation for Society in 2022

ร�อยละ / Percent

การบร�จาคเพ�่อการกุศล
Charitable

contributions

การลงทุนเพ�่อชุมชน
Community
investment

กิจกรรมเพ�่อภาพลักษณ�
ขององค�กร

Activities for
corporate image

13%
11%

76%

100%

รวม
Total

ผลสํารวจความพ�งพอใจของชุมชนและสังคม 
Community and Society Satisfaction Survey

ร�อยละ / Percent

2562
2019

84%

2563
2020

2564
2021

2565
2022

เป�าหมาย 2565
Goal for 2022

93.84%

84.60%

91.27% 91.40 %
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บุคลากร
People Prosperity
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บุคลากร
People Prosperity
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การปรับเปลี่่�ยนองค์์กรด้้านทรัพยากรบุค์ค์ลี่
Organization Transformation

ผลี่การด้ำาเนินงานท่�สำำาค์ัญปี 2565
Key Performance in 2022

เป้าหมาย 

Goals

ร้อยละ 76.9
สรรหาพนักงานและผู้บริหารเข้าดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัทฯ 
และตอบสนองต่อกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ

Recruit employees and executives to hold important 
positions in GGC, which respond to GGC’s growth 
strategy: 76.9%

ระดับความผูกพันของพนักงาน เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

ร้อยละ 46

7,489 ชั่วโมง

Employee engagement level: 46% Investment in employee training: 4.77 million THB

4.77 ล้านบาท 

Employee training hours: 7,489 hours

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

ร้อยละ 100
สรรหาพนักงานและผู้บริหารเข้าดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัทฯ 
และตอบสนองต่อกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ

Recruit employees and executives to hold important 
positions in GGC, which respond to GGC’s growth 
strategy: 100%

ระดับความผูกพันของพนักงาน เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

ร้อยละ 61

1,632 ชั่วโมง

Employee engagement level: 61% Investment in employee training: 5.36 million THB

5.36 ล้านบาท 

Employee training hours: 1,632 hours

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
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ผ้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยหลี่ัก 
Key Stakeholders

ผู้้้มีส่่วนได้้เส่ียหลัก
Key Stakeholders

การด้ำาเนินงานเพื่่่อตอบส่นองต่อความต้องการของผู้้้มีส่่วนได้้เส่ียในปีี 2565
Actions Taken to Meet the Stakeholders’ Needs

พนักงาน
Employee

• กำาหนดกลุ่มทักษะท่ีจำาเป็็นต่อการเติบโตในสายอาชีพตามแต่ละหน่วยงาน (Success Profile)
 Specify Success Profile skill sets necessary for career growth according to 

each department

• พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
 Improve the quality of life for employees

• จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล
 Prepare individual development plans

• ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของพนักงาน
 Promote knowledge and develop skills related to the work of employees

• จัดการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งและกำาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่่อเตรียมการรองรับ
การขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจ

 Manage job handover planning and determine personnel development plans 
to prepare for business expansion and growth

คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำารุง
Mr. Promporn Isarangkun Na Ayutthaya 

Vice President of Engineering 
and Maintenance

คุณป็านรดา วงศ์สุวรรณ
ผู้จัดการส่วน หน่วยงานภาพลักษณ์องค์กร 

และกิจการเพ่่อสังคม
Ms. Panrada Wongsuwan

Division Manager of Corporate 
Branding and CSR

GGC ดำาเนินธุรกิจถูกทางแล้ว พนักงานสามารถทำางานร่วมกันได้อย่างดี  
มีการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก คิดนอกกรอบ และมีการแลกเป็ลี่ยนกัน 
ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน เพ่่อให้ทำางานได้อย่างราบรื่น
GGC is operating its business in the right direction. Employees 
can work well together. GGC provides encouragement for 
employees to be assertive, to think outside the box, and promotes 
communication between management and employees in order to 
collaborate seamlessly.

GGC ให้ความสำาคัญแก่พนักงาน ทั้งยังเป็็นองค์กรที่มีคุณค่าในตัวเอง 
ที่ทำาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ เชื่อว่าพนักงานทุกคนในทุกระดับ 
ป็ฏิบัติหน้าที่กันอย่างทุ่มเท เพ่่อเป็้าหมายเดียวกัน คือสร้าง GGC ให้เติบโตอย่างย่ังยืน
GGC values its employees. It is also an organization with intrinsic 
values that employees are proud to be a part of. It is believed that all 
employees at all levels perform their duties with dedication for the 
common goal of building GGC’s sustainable growth.
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คุณวรวรรณ ชิตอรุณ
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Ms. Worawan Chitarun
Director of the Office 

of Industrial Economics 

พนักงานถือเป็็นกำาลังสำาคัญที่จะช่วยผลักดัน GGC 
ไป็สู่เป็้าหมายในการดำาเนินธุรกิจอย่างความยั่งยืน 
โดยบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะช่วยในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและสินค้าขององค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
Employees are an important force that will help drive GGC 
towards the goal of sustainable business operations. 
Personnel in research and innovation will help to develop the 
production process and products of the organization to grow 
sustainably.

GGC มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นดำาเนินการเพ่่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
และเป็็นบริษัทใหญ่ที่มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ทั้งนี้ รัฐบาลซึ่งเป็็นแรงสนับสนุนภาคเอกชน หวังว่า GGC 
จะสามารถเป็็นผู้นำาในอุตสาหกรรมที่ช่วยธุรกิจ SME และเกษตรกรเติบโต 
และเดินหน้าไป็ด้วย ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำาจนถึงป็ลายน้ำา
GGC has a committed vision to operate for a sustainable 
environment, as well as to become a large company with 
quality resources and personnel. The government, which 
supports the private sector, hopes that GGC can lead the 
industry in helping SMEs and farmers grow and develop, from 
upstream to downstream processes.

ค์วามท้าทาย กลี่ยุทธ์์ แลี่ะแนวทางการบริหารจััด้การ
Challenges, Strategy and Management Approach

พนัักงานัถืือเป็็นัทรััพยากรัสำำาคััญท่�ช่่วยขัับเคัลืื่�อนับริัษััทฯ ให้้สำามารัถื
บรัรัลุื่เป้็าห้มายแลื่ะป็รัะสำบคัวามสำำาเร็ัจ ดัังนัั�นัการัพัฒนัาศัักยภาพ
แลื่ะรัักษัาพนัักงานัท่�ม่คุัณภาพให้้พรั้อมรัับมือกับการัเป็ล่ื่�ยนัแป็ลื่ง 
ถืือเป็็นัคัวามท้าทายท่�สำำาคััญขัองบริัษััทฯ ซ่ึ่�งท่�ผ่่านัมา บริัษััทฯ มุ่งพัฒนัา 
คัวามร้้ั ทักษัะ แลื่ะข่ัดัคัวามสำามารัถืขัองพนัักงานั ให้้สำอดัคัล้ื่องกับ
แผ่นักลื่ยุทธ์์ธุ์รักิจขัองบริัษััทฯ พร้ัอมทั�งสำนัับสำนุันัคัวามก้าวห้น้ัาทาง
อาช่่พอย่างเท่าเท่ยม ตลื่อดัจนัด้ัแลื่คัวามเป็็นัอย้่ขัองพนัักงานัแลื่ะ
คัรัอบคัรััวอย่างต่อเนืั�อง เพื�อรัักษัาพนัักงานัให้้เติบโตร่ัวมกับบริัษััทฯ 

นัอกจากน่ั� บริัษััทฯ ได้ักำาห้นัดักลื่ยุทธ์์ในัการัเพิ�มพ้นัคัวามสำามารัถื
(Capability Building Strategy) เพื�อเป็็นัแนัวทางในัการับริัห้ารั
จัดัการัพนัักงานั แลื่ะขัับเคัลืื่�อนัองค์ักรัให้้เติบโตอย่างมั�นัคังแลื่ะยั�งยืนั

Employees are an important resource that drives GGC’s 
growth, its ability to achieve goals, and its success. 
Therefore, developing potential and retaining quality 
employees that are ready to cope with changes are major 
challenges for GGC. In the past, GGC focused on developing 
the knowledge, skills and capabilities of employees, in 
line with GGC’s strategic business plan, along with equal 
support for career advancement and continuously taking 
care of the well-being of employees and their families in 
order to retain employees to grow alongside GGC.

In addition, GGC has formulated a Capability Building 
Strategy as a guideline for employee management and to 
drive the organization to grow steadily and sustainably.

คุณบุษฎา สีมา
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กร 

และเลขานุการ
Mrs. Budsada Sima

Vice President of Corporate Affairs 
and Corporate Secretary



143

กลี่ยุทธ์์ ในการเพ่�มพูนค์วามสำามารถ 
Capability Building Strategy

บรษัิทฯ มุ่งสรรหาพนักงานทีม่ศีกัยภาพสูงผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย อาท ิเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เว็บไซต์
สมัครงาน สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทจัดหางาน และโครงการ Employee Referral
GGC focuses on recruiting high potential employees through various channels, 
such as GGC’s website, job listing websites, social media, recruitment agencies, 
and the Employee Referral Program.

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยส่งเสริมทักษะและความรู้ท่ีสอดคล้องกับตำาแหน่งงาน 
ผ่านช่องทางและโครงการต่างๆ เพ่่อเพ่ิมป็ระสิทธิภาพในการทำางาน อาทิ โครงการ TPM โดยเร่ิมจาก 
กลุ่มพนักงาน Operation และวางแผนขยายไป็ในพนักงานทั้งหมด และโครงการ Upskill และ Reskill 
ผ่านการเรียนการสอนผ่านระบบ GREEN E-Learning ซึ่งเป็็น Learning Management System 
ที่เป็็นแหล่งรวมคอร์สการเรียนเพ่่อพัฒนาทั้ง Functional Skill Soft Skill และ Leadership Skill
GGC aims to develop employees at all levels by promoting skills and knowledge 
that are aligned with job positions through various channels and projects to increase 
work efficiency, such as the TPM project, which began with Operation employees 
but is now in the works to expand to all employee levels, as well as Upskill and 
Reskill projects through teaching and learning through the GREEN E-Learning 
system, which is a Learning Management System, which is a source of courses  
to develop Functional Skills, Soft Skills and Leadership Skills.

บริษัทฯ มุ่งสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพ่่อรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้เติบโต
ไป็พร้อมกับองค์กร 
GGC aims to create employee engagement to retain talented employees to grow 
alongside the organization.

การสรรหาพนักงาน
Recruiting

การพัฒนา 
ขีดความสามารถพนักงาน
Developing Employee 

Competence

การรักษาและดึงดูดพนักงาน
Retaining and Engaging 

Employees

ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
For more information can be found at
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การพัฒนาพนักงาน
Human Capital Development

โค์รงการ Total Productive Maintenance (TPM)
Total Productive Maintenance (TPM) Program

บริัษััทฯ มุ่งมั�นัเพิ�มทักษัะคัวามช่ำานัาญขัองพนัักงานักลุ่ื่มป็ฏิิบัติการั 
ได้ัแก่ Shift Manager, Supervisor, Operator, Logistic แลื่ะ 
Warehouse Operator เป็็นัต้นั โดัยเริั�มตั�งแต่การัป้็คัวามรั้้ 
ขัั�นัพื�นัฐานั ผ่่านัการัศ่ักษัาจากสืำ�อการัสำอนัท่�ถือดับทเร่ัยนัในัอด่ัต
ได้ัแก่

• One Point Lesson (OPL) โดัยการัเปิ็ดัโอกาสำให้้พนัักงานัได้ั
บันัท่กเห้ตุการัณ์ท่�พบจากการัทำางานัแลื่ะได้ัทำาการัป็รัับป็รุัง
จนัสำำาเร็ัจ นัำาไป็ส่้ำการัพัฒนัาการัทำางานั โดัยสำรุัป็แบบย่อ
ภายในั 1 ห้น้ัากรัะดัาษั

• Basic Equipment Care (BEC) ท่�เป็็นัคัวามร้้ัพื�นัฐานั 
ในัการับำารุังรัักษัาเคัรืั�องจักรัแลื่ะอุป็กรัณ์ต่างๆ เบื�องต้นั  
ด้ัวยพนัักงานัเอง โดัยวิทยากรัผ้้่ถ่ืายทอดัคัวามร้้ัคืัอพนัักงานั
ภายในัห้น่ัวยงานั Engineering & Maintenance ซ่ึ่�ง
สืำ�อการัสำอนัทั�งห้มดัได้ัถ้ืกบริัห้ารัจัดัการัแลื่ะจัดัเก็บ 
ไว้ในัรัะบบ “GREEN” 

ซ่ึ่�งเป็็นัรัะบบ Learning Management System ท่�ได้ัรัับ 
การัออกแบบมาให้้เป็็นัเสำมือนัห้้องสำมุดัเคัลืื่�อนัท่� เพื�อให้้คัวามร้้ั 
แก่พนัักงานัทุกคันัภายในัองค์ักรั

GGC is committed to increasing the skills and expertise 
of employees in the operations group, namely Shift 
Manager, Supervisor, Operator, Logistic and Warehouse 
Operator, etc., starting from laying down basic 
knowledge through the study of teaching materials that 
reproduce lessons from the past, including

• One Point Lesson (OPL) gives employees the 
opportunity to record events encountered from 
work, which showed successful improvement and 
led to development of work processes. Employees 
would submit a brief 1-page summary of the 
incident and lesson learnt. 

• Basic Equipment Care (BEC) is the lecture on basic 
knowledge in basic maintenance of machinery 
and equipment offered by the Operator, who is an 
employee within the Engineering & Maintenance 
department.

All teaching materials are managed and stored in the 
“GREEN” system, a Learning Management System 
designed to be a mobile library to educate all 
employees within the organization.

บริัษััทฯ ม่โคัรังการัพัฒนัาพนัักงานัท่�ห้ลื่ากห้ลื่ายสำำาห้รัับพนัักงานั 
ทุกรัะดัับ ตั�งแต่รัะดัับผ่้บ้ริัห้ารัจนัถ่ืงรัะดัับผ่้ป้็ฏิิบัติงานั โดัยในัป็ ี2565  
ม่โคัรังการัท่�โดัดัเด่ันั ดัังน่ั�

GGC has various human capital development programs for 
all levels of employees, from the management level to 
the operations level. In 2022, outstanding projects were 
as follows:



145

นัอกจากการัเร่ัยนัร้้ัเชิ่งทฤษัฎ่ี บริัษััทฯ ได้ันัำาทฤษัฎ่ีการัเร่ัยนัร้้ั
จากป็รัะสำบการัณ์ ห้รืัอ “การัเร่ัยนัร้้ัผ่่านัการัป็ฏิิบัติงานัจริัง” 
มาป็รัะยุกต์ใช้่ โดัยม่การัพัฒนัาสืำ�อการัสำอนัจากอุป็กรัณ์ท่�ช่ำารุัดั 
ไป็แล้ื่ว รัวมถ่ืงนัำามาตัดัแยกเพื�อให้้เห็้นัโคัรังสำร้ัาง แลื่ะองค์ัป็รัะกอบ
ภายในั (Cut Model) เพื�อแสำดังให้้เห็้นัถ่ืงรัะบบ ห้น้ัาท่� แลื่ะ 
ห้ลัื่กการัทำางานัขัองอุป็กรัณ์ต่างๆ ได้ัอย่างถ้ืกต้อง พร้ัอมบันัท่ก
ภาพเคัลืื่�อนัไห้วเพื�อให้้พนัักงานัให้ม่ ห้รืัอพนัักงานัท่�ห้มุนัเว่ยนั
เป็ล่ื่�ยนังานัสำามารัถืเร่ัยนัร้้ัการัทำางานัขัองอุป็กรัณ์จริัง รัวมถ่ืงม่
การัป็รัะเมินัแลื่ะติดัตามพัฒนัาการัขัองพนัักงานัแต่ลื่ะคันัโดัย 
แสำดังผ่ลื่เป็็นักรัาฟแมงมุม (Spider Chart) เพื�อให้้มั�นัใจว่าพนัักงานั 
ม่คัวามร้้ัแลื่ะทักษัะเพิ�มข่ั�นัจากการัเร่ัยนัร้้ัผ่่านัสืำ�อต่างๆ ท่�บริัษััทฯ
จัดัทำาข่ั�นั

In addition to theoretical learning, GGC has applied  
“learning through real operations”  with the development 
of teaching materials from damaged equipment, including 
Cut Models, which consist of disassembling equipment 
to study its structure and internal components, in order 
to correctly demonstrate the system, functions and 
principles of operation of various devices. The lesson is 
recorded for new employees or employees who rotate 
jobs so that they can learn from the real equipment. 
GGC also assesses and monitors the development of 
each employee by displaying the results in the form of 
a spider chart to ensure that employees have increased 
knowledge and skills from learning through various media 
provided by GGC.
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GREEN Learning Management System (LMS)
GREEN Learning Management System (LMS)

บริัษััทฯ ส่ำงเสำริัมให้้พนัักงานัเร่ัยนัร้้ัแลื่ะพฒันัาทักษัะให้ม่ท่�จำาเป็็นั
ในัการัทำางานั (Upskill) แลื่ะพัฒนัาทักษัะเดิัมให้้ด่ัข่ั�นั (Reskill) 
โดัยเร่ัยนัร้้ัผ่่านั GREEN ซ่ึ่�งเป็็นั E-Learning Platform ขัองบริัษััทฯ 
ท่�พนัักงานัสำามารัถืเร่ัยนัร้้ัด้ัวยตนัเองได้ัทุกท่�ทุกเวลื่าอย่างต่อเนืั�อง
ผ่่านัห้ลัื่กส้ำตรัการัอบรัมท่�ห้ลื่ากห้ลื่าย ได้ัแก่ ห้ลัื่กส้ำตรัท่�มุ่งเน้ันั 
การัพัฒนัาในัด้ัานั Functional Competency แลื่ะ Soft Skill 
ต่างๆ รัวมทั�ง Leadership Competency

ทั�งน่ั� ในัปี็ 2565 บริัษััทฯ ได้ัเพิ�มป็รัะสิำทธิ์ภาพ GREEN โดัยพัฒนัา
ให้้เป็็นั Learning Management System (LMS) เพื�อจัดัทำา
ห้ลัื่กส้ำตรัอบรัมเพิ�มเติม รัวมทั�งเป็็นัแห้ล่ื่งเก็บข้ัอม้ลื่คัวามร้้ัขัอง 
บริัษััทฯ ท่�พนัักงานัสำามารัถืเข้ัาไป็เร่ัยนัร้้ัแลื่ะทำาแบบทดัสำอบ
ตลื่อดัจนัเป็็นัเคัรืั�องมือในัการัวางแผ่นั บันัท่กแลื่ะติดัตาม การัพัฒนัา
ส่ำวนับุคัคัลื่ขัองพนัักงานั ผ่่านัการัให้้คัำาแนัะนัำาขัองหั้วห้น้ัางานั

GGC encourages employees to learn and develop 
new skills necessary for work (Upskill) and improve 
existing skills (Reskill) by learning through GREEN, which 
is GGC’s E-Learning Platform where employees can 
learn independently anytime, anywhere, continuously 
through a variety of training courses that focus on the 
development of Functional Competency and Soft Skills, 
including Leadership Competency.

In 2022, GGC has increased the efficiency of GREEN by 
developing it into a Learning Management System (LMS) 
to provide additional training courses, as well as serve 
as a repository of knowledge of GGC, where employees 
can learn and take tests. Employees can use the system 
as a tool to plan, record, and track employee personal 
development through the guidance of their supervisor.

ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ทักษะและความสามารถ 
ในการทำางานของพนักงานเพื่ิ่มขึ้น

ป็ระสิทธิผลในการดำาเนินงาน 
โดยรวมเพื่ิ่มขึ้น

ลด้ความส่้ญเส่ียที่ไม่จำาเปี็น 
โดยจะเริ่มมีการวัดผลในสิ้นป็ี 2566 
เนื่องจากโครงการเริ่มดำาเนินการ 
ในป็ี 2565 และจะเริ่มวัดผลเชิงตัวเลข 
ได้ในป็ี 2566

204 employees participated.

Increased skills and abilities of employees.

Increased overall operational efficiency.

Reduced unnecessary losses (The number of losses 
will be assessed by the end of 2023 since this 
program was launched in 2022)

204 คน
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นัอกจากน่ั� รัะบบ GREEN ยังเป็็นัเคัรืั�องมือในัการั Reskill 
สำำาห้รัับพนัักงานัท่�ย้ายห้น่ัวยงานั ซ่ึ่�งต้องการัเร่ัยนัร้้ัห้ลัื่กส้ำตรั 
ท่�จำาเป็็นัต่อการัทำางานัในัตำาแห้น่ังให้ม่ แลื่ะเป็็นัเคัรืั�องมือในัการั 
Upskill สำำาห้รัับพนัักงานัท่�จำาเป็็นัต้องเพิ�มทักษัะในัการัทำางานัเดิัม  
แต่ต้องการัเพิ�มคัวามรั้้ทางดั้านัเทคัโนัโลื่ย่ ห้รืัอวิธ่์การัทำางานั 
แบบให้ม่ พร้ัอมทั�งเป็็นัแห้ล่ื่งรัวบรัวมห้ลัื่กส้ำตรัเพื�อพัฒนัา 
Leadership Competency เพื�อเป็็นัการั Upskill การับริัห้ารั 
ให้้แก่พนัักงานัท่�เลืื่�อนัตำาแห้น่ังเป็็นัหั้วห้น้ัา

In addition, the GREEN system also serves as a reskilling 
tool for employees who relocate or switch jobs and 
want to learn the necessary skills and knowledge to 
work in a new position. The system also serves as an 
upskilling tool for employees who need to increase 
their skills in the same job, such as increasing knowledge 
of technology or a new work process. It also serves as a 
source of courses to develop Leadership Competency 
in order to upskill management for employees who 
are promoted to supervisory roles.

ตัวอย่างหลักส่้ตรเพื่่่อเพื่ิ่ม Soft Skill
Example of courses to enhance employee soft skills through E-learning

ตัวอย่างหลักส่้ตรเพื่่่อเพื่ิ่ม Leadership Competency
Example of courses to enhance employee leadership competency through E-learning

โดัยบทเร่ัยนัส่ำวนัให้ญ่จะเป็็นัเนืั�อห้าท่�จัดัทำาโดัย Conicle 
(Content Provider)

Most skill-enhancement courses are created by Conicle 
(Content Provider)
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ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs

พนักงานเข้าร่วมการเรียนใน GREEN จำานวน

ลดต้นทุนในการฝึกอบรมได้จำานวน

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ลด้เวลาในการฝึกอบรม
เนื่องจากพนักงานสามารถใช้เวลาว่าง
ในการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ของบริษัทฯ

Employees participated in 369 courses in GREEN.

Reduced the cost of training by 738,000 THB.

272 employees participated.

Reduced training time because employees can 
spend their free time learning through GGC’s online 
platform.

369 หลักส่้ตร 272 คน

738,000 บาท

ตัวอย่างหลักส่้ตรเพื่่่อเพื่ิ่ม Functional Competency
Example of courses to enhance employee functional competency through E-learning

ซ่ึ่�งปั็จจุบันัม่ห้น่ัวยงานับริัห้ารัแลื่ะสำนัับสำนุันัรัะบบการัเร่ัยนัร้้ั
ป็ฏิิบัติการั แลื่ะห้นั่วยงานัพัฒนัาทรััพยากรัมนัุษัย์เป็็นัผ้้่จัดัทำา
แลื่ะจัดัห้าเนืั�อห้าบทเร่ัยนัต่างๆ

Currently, functional competency enhancement 
courses are supported by Human Resource and 
Corporate Support
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ผลี่การด้ำาเนินงานด้้านการพัฒนาพนักงาน
Employee Development Performance

ประเภทการฝึึกอบรม
Type of Training

ประเภท
Category

ปี 2565
2022

เป้าหมายปี 2565
Goal for 2023

เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย
Average employee training investment

17,540 บาท/คน/ป็ี
17,540 THB/person/year

19,700 บาท/คน/ป็ี
19,700 THB/person/year

เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
Investment in employee training

4.77 ล้านบาท
4.77 million THB

5.36 ล้านบาท
5.36 million THB

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย
Average employee training hours

27.53 ชั่วโมง/คน/ป็ี
27.53 hours/person/year

6 ชั่วโมง/คน/ป็ี
6 hours/person/year

จำานวนพนักงานที่ได้รับการอบรม
Number of trained employees

272 คน
272 employees

272 คน
272 employees

ปีระเภท
Category

ร้อยละ
Percent

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/คน/ปีี)

Average Training Hours
(hours/person/year)

ค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรม
เฉลี่ย (บาท/คน/ปีี)

Average training expense 
 (THB/person/year)

ด้านเทคนิค
Technical 28.36 15.97 4,740

ด้านความเป็็นผู้นำา
Leadership 36.23 15.29 52,031

ด้านอาชีวอนามัยและความป็ลอดภัย
Occupational health and safety 28.09 11.37 2,921

ด้านการสนับสนุนและขยายธุรกิจ
Business support and expansion 7.33 14.45 11,850
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พนักงานที่ได้รับวัคซีน จำานวน พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

256 employees vaccinated, representing 95% of all 
268 employees.260 employees participated.

256 คน
คิดเป็็น ร้อยละ 95 ของพนักงานทั้งหมด 268 คน260 คน

โค์รงการ GGC รวมใจัก้้ภัยโค์วิด้
GGC Together: Fight Against Covid Program

บริัษััทฯ กำาห้นัดันัโยบายเงินัช่่วยเห้ลื่ือค่ัาคัรัองช่่พเฉพาะกาลื่ 
เป็็นักรัณ่พิเศัษั เพื�อเป็็นัการับรัรัเทาคัวามเดัอืดัร้ัอนัขัองพนัักงานั 
จากสำภาวะเศัรัษัฐกิจเนืั�องจากสำถืานัการัณ์การัแพร่ัรัะบาดัขัอง
โรัคัติดัเชื่�อโคัวิดั 19 ในัป็ัจจุบันั จ่งอนุัมัติการัจ่ายเงินัช่่วยเห้ลื่ือ 
ค่ัาคัรัองช่่พเฉพาะกาลื่เป็็นักรัณ่พิเศัษั เป็็นัเงินั 1,000 บาทต่อคันั 
ต่อเดืัอนั เป็็นัรัะยะเวลื่า 6 เดืัอนั นัับตั�งแต่เดืัอนักรักฎีาคัมถ่ืง 
ธั์นัวาคัม 2565 ห้รืัอรัวมเป็็นัเงินั 6,000 บาทต่อคันั 

GGC has set a temporary cost of living subsidy policy 
for special cases in order to alleviate the suffering of 
employees from the economic situation due to the 
current COVID-19 pandemic. GGC has approved a 
temporary payment of living expenses for special cases 
of 1,000 baht per person per month for a period of 6 
months from July to December 2022, which is a total 
of 6,000 THB per person.

บริัษััทฯ ให้้คัวามสำำาคััญกับการัพัฒนัาคุัณภาพช่่วิตขัองพนัักงานั
คัรัอบคัลุื่มไป็ถ่ืงคัรัอบคัรััวขัองพนัักงานัอย่างต่อเนืั�อง โดัยมอบ
สำวัสำดิัการัแลื่ะผ่ลื่ป็รัะโยช่น์ัซ่ึ่� งตอบสำนัองต่อคัวามต้องการั 
ขัองพนัักงานัอย่างทั�วถ่ืง เพื�อสำร้ัางคัวามพ่งพอใจในัการัทำางานัแลื่ะ 
ช่่วิตส่ำวนัตัวให้้แก่พนัักงานั รัวมถ่ืงเพิ�มคัวามผ้่กพันัต่อบริัษััทฯ  
ซ่ึ่�งจะนัำาไป็ส่้ำการัทำางานัอย่างม่ป็รัะสิำทธิ์ภาพ โดัยในัปี็ 2565 บริัษััทฯ  
จัดัทำาโคัรังการัส่ำงเสำริัมคุัณภาพช่่วิตท่�ด่ัขัองพนัักงานั อาทิ

GGC continually focuses on improving the quality of life of 
employees, as well as their families, by providing welfare 
and benefits that thoroughly meet the needs of employees 
to create work satisfaction and personal life satisfaction 
for employees. GGC also promotes engagement within the 
company, which will lead to efficient work. In 2022, GGC 
has organized projects to promote employee well-being 
as follows: 

การด้้แลี่พนักงาน 
Employee Well-being

ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs
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โค์รงการ WFH แลี่ะการทำา Mobile Office
WFH and Mobile Office Program

บริัษััทฯ กำาห้นัดันัโยบายเรืั�องการัทำางานัในัท่�พักอาศััยนัอก
สำถืานัท่�ทำางานัป็กติ (Work from Home: WFH) ม่ผ่ลื่ตั�งแต่
วันัท่� 1 กรักฎีาคัม 2565 เป็็นัต้นัไป็ เพื�อส่ำงเสำริัมให้้พนัักงานั 
ม่ป็รัะสำบการัณ์ในัการัทำางานัตามสำภาวะการัณ์ต่างๆ ได้ัอย่างม่ 
ป็รัะสิำทธิ์ภาพ แลื่ะยังสำามารัถืสำร้ัางคัวามสำมดุัลื่รัะห้ว่างการั
ทำางานัแลื่ะการัใช้่ช่่วิตส่ำวนัตัว โดัยจัดัทำาแนัวทางป็ฏิิบัติ 
ให้้แก่พนัักงานัเมื�อต้องทำางานัในัท่�พักอาศััยทั�งในักรัณ่การัทำางานั
ในัท่�พักอาศััยมากท่�สุำดัถ่ืงร้ัอยลื่ะ 100 แลื่ะกรัณ่การัทำางานั 
ในัท่�พักอาศััยสำลัื่บกับสำถืานัท่�ทำางานัป็กติ รัวมถ่ืงจัดัห้าอุป็กรัณ์ไอท่ 
ให้้แก่พนัักงานัใช้่ในัการัทำางานัในัพื�นัท่�พักอาศััยตามคัวาม
จำาเป็็นัแลื่ะเห้มาะสำมกับลัื่กษัณะงานัขัองพนัักงานัแต่ลื่ะ
บุคัคัลื่ ทั�งน่ั�  นัโยบายคัรัอบคัลุื่มถ่ืงพนัักงานัป็รัะจำาขัอง 
บริัษััทฯ แลื่ะพนัักงานัขัองบริัษััทผ้้่รัับเห้มาท่�ป็ฏิิบัติในัพื�นัท่� ดัังน่ั�
พื�นัท่�สำำานัักงานัให้ญ่(กรุังเทพฯ) พื�นัท่�สำำานัักงานัอาคัารัส่ำเข่ัยว 
(รัะยอง) แลื่ะพื�นัท่�อาคัารัสำำานัักงานั อาคัารั Workshop อาคัารั 
Truckload ในัโรังงานัผ่ลิื่ตแห่้งท่� 1 (รัะยอง) แลื่ะโรังงานัผ่ลิื่ต
แห่้งท่� 2 (ช่ลื่บุร่ั)

GGC has set a policy on Work from Home (WFH), 
effective from July 1, 2022 onwards, to encourage 
employees to work in various situations effectively 
as well as to balance their work and personal life by 
preparing guidelines for employees when they have 
to work from home, both in the case of working from 
home 100% of the time and alternating with the normal 
workplace. The program includes providing suitable 
IT equipment for employees to use during their time 
working from home, according to the nature of the work 
of each employee. The program caters to employees 
and contractors operating in the following areas: 
Head Office Area (Bangkok), Green Building Office Area 
(Rayong Province), and Office Building Area, Workshop 
Building, Truckload Building Manufacturing Plant 1 (Map 
Ta Phut, Rayong Province) and Factory No. 2 (Nong Yai 
District, Chonburi Province).
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พร้ัอมกันัน่ั� บริัษััทฯ ได้ัเริั�มป็รัะยุกต์ใช้่การัทำางานัวิถ่ืให้ม่ร้ัป็แบบ 
Mobile Office ซ่ึ่�งเป็็นัการันัำาดิัจิทัลื่เทคัโนัโลื่ย่เข้ัามาใช้่เชื่�อมต่อ
การัทำางานัทั�งในัแบบออนัไลื่น์ัแลื่ะออนัไซึ่ต์ให้้เป็็นัห้น่ั�งเด่ัยวกันั
ท่�สำำานัักงานัให้ญ่ บริัเวณศ้ันัย์เอนัเนัอรั์ย่�คัอมเพลื่็กซ์ึ่ (EnCo) 
โดัยป็รัับร้ัป็แบบการันัั�งทำางานัเป็็นัแบบไม่ม่ท่�นัั�งป็รัะจำา แลื่ะ
จัดัทำารัะบบการัจองท่�นัั�งทำางานัล่ื่วงห้น้ัาผ่่านัเว็บไซึ่ต์เพื�อเพิ�ม
คัวามยืดัห้ยุ่นัในัการัทำางานั พร้ัอมทั�งนัำาเทคัโนัโลื่ย่มาช่่วยเพิ�ม
ป็รัะสิำทธิ์ภาพการัป็รัะชุ่มทั�งในัออฟฟิศั แลื่ะ Microsoft Teams 
รัวมถ่ืงสำนัับสำนุันัให้้พนัักงานัใช้่พื�นัท่�ส่ำวนักลื่างมากยิ�งข่ั�นั ผ่่านัการั
ป็รัับป็รุังห้้องป็รัะชุ่ม แลื่ะห้้องรัับป็รัะทานัอาห้ารั 

นัอกจากน่ั� บริัษััทฯ ยังสำำารัวจคัวามคิัดัเห็้นัขัองพนัักงานัในัเรืั�อง
การัทำางานัในัท่�พักอาศััยอย่างต่อเนืั�อง เพื�อนัำามาป็รัับป็รุังในัเรืั�อง
ต่างๆ รัวมถ่ืงด้ัานัรัะบบเทคัโนัโลื่ย่ให้้ด่ัยิ�งข่ั�นั ซ่ึ่�งช่่วยให้้พนัักงานั
ทำางานัอย่างม่ป็รัะสิำทธิ์ภาพมากข่ั�นั ผ่่านั Work From Home 
Pulse Survey

At the same time, GGC has started to implement the 
Mobile Office, which uses digital technology to connect 
both online and on-site work at the head office in 
the The Energy Complex (EnCo) area by adjusting 
the working style to non-fixed seats and setting up a 
system to reserve work seats in advance through the 
website to increase work flexibility. The program also 
uses technology to help increase the efficiency of 
meetings both in the office and on Microsoft Teams, as 
well as encourages employees to use common areas 
more through the renovation of the meeting room 
and dining room. 

In addition, GGC continues to survey employee 
opinions on working from home to improve various 
matters, including the technology system, which helps 
employees work more efficiently through the Work 
From Home Pulse Survey.

ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

Reduced rental and service fees by approximately 
2.2 million THB per year125 employees participated

2.2 ล้านบาท125 คน

สามารถลดค่าเช่าและค่าบริการลง 
ได้ป็ระมาณป็ีละ 
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ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

Reduced employees’ cost of living.

Enhanced employee attraction and retention rate.

30 employees participated.

30 คน

สามารถช่วย 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพื่นักงาน

จูงใจให้มีพื่นักงานรุ่นใหม่ 
ร่วมงานกับบริษัทเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โค์รงการปรับเพ่�มสำวัสำด้ิการให้แก่ค์นโสำด้
Project to increase welfare for unmarried employees

บริัษััทฯ เพิ�มสำวัสำดิัการัค่ัารัักษัาพยาบาลื่ให้้แก่บุพการ่ัสำำาห้รัับ
พนัักงานัท่�อย่้ในัสำถืานัะโสำดั ซ่ึ่�งปั็จจุบันัม่พนัักงานัโสำดัคิัดัเป็็นั
ร้ัอยลื่ะ 42 ขัองพนัักงานัทั�งห้มดั โดัยบริัษััทฯ ช่่วยเห้ลืื่อค่ัารัักษัา
พยาบาลื่ตามท่�จ่ายจริังสำำาห้รัับบิดัาแลื่ะมารัดัาขัองพนัักงานัโดัย
ไม่จำากัดัอายุขัองบุพการ่ั แต่ไม่เกินั 10,000 บาทต่อคันัต่อปี็

GGC has increased the welfare of medical expenses 
for the parents of unmarried employees. At present, 
unmarried employees account for 42% of all 
employees. GGC subsidizes actual medical expenses 
for the parents of the employees, regardless of age of 
the parents, but not exceeding 10,000 THB per person 
per year.
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โค์รงการสำร้างผ้้นำาเพ่�อการเปลี่่�ยนแปลี่ง
Build Leaders for Change Project

บริัษััทฯ จัดัโคัรังการัสำร้ัางผ้้่นัำาเพื�อการัเป็ล่ื่�ยนัแป็ลื่ง เพื�อช่่วย
แก้ปั็ญห้า “ภาวะห้มดัไฟในัการัทำางานั” ห้รืัอ “Burnout 
Syndrome” ขัองพนัักงานั ท่�เกิดัจากการัทำางานัเข้ัาร่ัวมการั
ป็รัะชุ่มท่�ม่จำานัวนัมากเกินัไป็ ซ่ึ่�งส่ำงผ่ลื่ให้้ขัาดัสำมดุัลื่รัะห้ว่างงานั
แลื่ะช่่วิตส่ำวนัตัว (Work-Life Balance) โดัยในัห้ลัื่กส้ำตรัขัอง
การัอบรัมฯ ม่การัให้้ข้ัอม้ลื่เก่�ยวกับสำาเห้ตุท่�ทำาให้้การับรัิห้ารั
ไม่ม่ป็รัะสิำทธิ์ภาพ แลื่ะให้้แนัวคิัดัท่�สำามารัถืลื่ดัรัะยะเวลื่าในัการั
ป็รัะชุ่มได้ั เช่่นั การัจัดัการัวารัะการัป็รัะชุ่ม การัรัะดัมแนัวคิัดั  
การัสำรุัป็ป็รัะเดั็นั แลื่ะการัให้้ข้ัอเสำนัอแนัะ เป็็นัต้นั โดัยห้ลัื่ง 
จากการัอบรัม พบว่าจำานัวนัชั่�วโมงการัป็รัะชุ่มในัเดืัอนัสิำงห้าคัมถ่ืง 
ตุลื่าคัม 2565 ม่จำานัวนัลื่ดัลื่งถ่ืงร้ัอยลื่ะ 13

GGC organizes the Build Leaders for Change Project 
training program to solve problems of “Burnout 
Syndrome” among employees caused by overworking 
and attending too many meetings. This results in 
a lack of Work-Life Balance. The program provides 
information on the causes of ineffective management 
and ideas on how to shorten the duration of meetings, 
such as managing the meeting agenda, brainstorming, 
summarizing, and giving suggestions, etc. After the 
training, the number of meeting hours from August to 
October 2022 decreased by 13%.
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ประโยชน์ท่� ได้้รับจัากการด้ำาเนินโค์รงการ
Benefits from the Programs

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

Executives and employees were able to prioritize 
tasks better.

Encouraged to reduce the number of meetings and 
make the meeting more efficient.

32 employees participated.

32 คน

ผู้บริหารและพนักงาน 
ส่ามารถจัด้ลำาด้ับ 
ความส่ำาคัญของงานได้้ด้ีขึ้น  

ส่งเสริมให้ลด้จำานวนการปีระชุมลง 
และทำาให้การป็ระชุม 
มีปีระส่ิทธิภาพื่มากยิ่งขึ้น  

การด้ึงด้้ด้พนักงาน
Talent Attraction and Retention

บริัษััทฯ กำากับด้ัแลื่พนัักงานัอย่างเป็็นัธ์รัรัม สำอดัคัล้ื่องตามกฎีห้มาย 
กฎี รัะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ัอง อ่กทั�ง วางแผ่นังานัคัรัอบคัลุื่มตั�งแต่การัจัดัการั
อัตรัากำาลัื่งพนัักงานัให้้สำอดัคัล้ื่องกับแผ่นักลื่ยุทธ์์ธุ์รักิจ การัสำรัรัห้า
พนัักงานัท่�ม่คัวามสำามารัถืแลื่ะเห้มาะสำมกับตำาแห้น่ังงานั รัวมถ่ืงการั
รัักษัาพนัักงานัท่�ม่ศัักยภาพส้ำงให้้สำามารัถืสำนัับสำนุันัการัดัำาเนิันัธุ์รักิจ
แลื่ะเตร่ัยมคัวามพร้ัอมต่อการัขัยายธุ์รักิจขัองบริัษััทฯ ในัอนัาคัต

GGC governs employees fairly, in compliance with relevant 
laws, rules and regulations, as well as planning work 
spanning from managing the workforce in line with the 
business strategy plan, to recruiting talented employees 
suitable for the position, to retaining high potential 
employees to be able to support business operations and 
prepare for GGC’s future business expansion.

In addition, GGC has appointed a welfare committee, 
which is tasked with receiving comments, suggestions, 
or complaints from employees, as well as meeting with 
GGC’s executives every quarter to discuss problems or 
suggestions, as well as formulate solutions. This includes 
following up on progress and performance according 
to the Labor Protection Act B.E. 2541 to ensure that all 
employees are treated fairly and equally. In 2022, the 
Welfare Committee consisted of 7 members.

นัอกจากน่ั� บริัษััทฯ ได้ัแต่งตั�งคัณะกรัรัมการัสำวัสำดิัการั ซ่ึ่�งม่ห้น้ัาท่� 
รัับข้ัอคิัดัเห็้นั ข้ัอเสำนัอแนัะห้รืัอเรืั�องร้ัองเร่ัยนัจากพนัักงานั พร้ัอมทั�ง 
ป็รัะชุ่มร่ัวมกับผ้้่บริัห้ารัขัองบริัษััทฯ ทุกไตรัมาสำ เพื�อห้ารืัอปั็ญห้าห้รืัอ 
ข้ัอเสำนัอแนัะ กำาห้นัดัแนัวทางการัแก้ไขัรัวมทั�งติดัตามคัวาม
ก้าวห้น้ัาแลื่ะผ่ลื่การัดัำาเนิันังานัตามพรัะรัาช่บัญญัติคุ้ัมคัรัองแรังงานั  
พ.ศั. 2541 เพื�อให้้มั�นัใจว่าพนัักงานัทุกคันัได้ัรัับการัป็ฏิิบัติ 
อยา่งเป็็นัธ์รัรัมแลื่ะเท่าเท่ยม ทั�งน่ั� ในัปี็ 2565 ม่สำมาชิ่กคัณะกรัรัมการั
สำวัสำดิัการัทั�งสิำ�นั 7 คันั
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ผลี่สำำารวจัระด้ับค์วามผ้กพันของพนักงานต่่อองค์์กร
The Results of the Employee Engagement Survey

ผลสํารวจระดับความผูกพัน
ของพนักงานต�อองค�กร 
The Results of the Employee
Engagement 

2562
2019

47%
55%

49%
46% 61%

2563
2020

2564
2021

2565
2022

เป�าหมาย 2565
Target for 2022

บริัษััทฯ สำำารัวจคัวามผ้่กพันัขัองพนัักงานัเป็็นัป็รัะจำาทุกปี็ แลื่ะได้ั 
นัำาผ่ลื่การัสำำารัวจมาป็รัับป็รัุงแลื่ะพัฒนัาการัดัำาเนิันังานัขัองบรัิษััทฯ 
ให้้ตอบโจทยค์ัวามต้องการัขัองพนัักานัแลื่ะยกรัะดัับคัวามผ้่กพันัขัอง 
พนัักงานัต่อองค์ักรั เพื�อสำร้ัางคัวามสุำขัในัการัทำางานัขัองพนัักงานั
แลื่ะการัเป็็นัพนัักงานัขัองบริัษััทฯ ตลื่อดัจนัเพื�อพัฒนัาให้้บริัษััทฯ
เป็็นัองค์ักรัท่�พนัักงานัอยากทำางานัด้ัวย ทั�งน่ั�ในัปี็ 2565 บริัษััทฯ ได้ั
ป็รัับป็รุังแบบสำอบถืามท่�ใช้่ในัการัสำำารัวจคัวามผ้่กพันัขัองพนัักงานั  
เพื�อให้้การัวิเคัรัาะห์้ม่คัวามถ้ืกต้องแลื่ะม่ป็รัะสิำทธิ์ภาพยิ�งข่ั�นั

GGC conducts employee engagement surveys annually. 
The survey results were used to improve and develop 
GGC’s operations to meet the needs of employees and 
enhance employee engagement with the organization, as 
well as to create job satisfaction and to develop GGC to 
be a desirable employer. In 2022, GGC has improved the 
questionnaire used in employee engagement surveys to 
make the analysis more accurate and efficient.

ค์วามผ้กพันของพนักงาน
Employee Engagement

การสำรรหาพนักงาน
Recruiting and Hiring

นัอกจากการัพัฒนัาคัวามสำามารัถืขัองพนัักงานั (Upskill/Reskill)  
ให้้ทันัต่อการัเป็ล่ื่�ยนัแป็ลื่ง บริัษััทฯ ได้ัจัดัทำาแผ่นัการัสำรัรัห้าแลื่ะด่ังด้ัดั
บุคัลื่ากรัท่�ม่ศัักยภาพส้ำง (Top Talent) เพื�อให้้เพ่ยงพอกับแผ่นัการั
เจริัญเติบโตทางธุ์รักิจ รัวมทั�งเตร่ัยมคัวามพร้ัอมในัการัสำรัา้งผ้้่สืำบทอดั
ตำาแห้น่ังงานัให้้ทันัต่อการัเกษ่ัยณอายุแลื่ะการัเติบโตขัองบริัษััทฯ 
ในัปี็ 2565 ม่การัจ้างงานัภายในัองค์ักรั (Open Positions Filled 
by Internal Candidates) ถ่ืง 5 ตำาแห้น่ังงานัแลื่ะม่การัจ้างงานั
จากภายนัอก 45 คันั

In addition to Upskilling/Reskilling for employees to keep 
up with changes, GGC has prepared a recruitment plan to 
attract sufficient Top Talent for the business growth plan, 
as well as prepared to create successors to keep up with 
the retirement and growth of GGC. In 2022, there were 5 
open positions filled by internal candidates and 45 filled 
by external candidates.
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Key Financial Highlights
Sales Revenue (Million THB)

(Million THB)

(Million THB)

Fatty AlcoholsMethyl Ester

15,308
73%

5,615
27%

235
14%

1,497
86%

380
18%

1,745
82%

Total

20,923
Million THB

FY2021 FY2022

FY2022

FY2022

14,278
78%

3,925
22%

Total

18,203
Million THB

FY2020

EBITDA(1)

Adjusted EBITDA(2) Breakdown by Business Group

Net Profit

Total

1,732
Million THB

Total

2,125
Million THB

649
58%

472
42%

FY2021

Total

1,121
Million THB

Note:
(1) 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. The final dividend payment 
 of year 2020 was paid of THB 0.35 per share on April 21, 2021.   
(2)  The Board of Directors at its meeting No 2/2022 held on February 11, 2022 has approved the proposal to propose at the 2022 Annual General Meeting of 
 Shareholders to consider and approve on the dividend payment for the year 2021 operating performance of THB 0.35 per share. The final dividend payment 
 of year 2020 was paid of THB 0.35 per share on April 20, 2022.   
(3)  The Board of Directors at its meeting No 2/2023 held on February 10, 2023 has approved the proposal to propose at the 2023 Annual General Meeting of 
 Shareholders to consider and approve on the dividend payment for the year 2022 operating performance of THB 0.50 per share, of which an interim dividend 
 payment of the first 6 months year 2022 (January  -June 2022) of THB 0.25 per share was paid on September 6, 2022. The final dividend payment of year
 2022 (July - December 2022) of THB 0.25 per share. But the right to receive dividend is subject to the approval of shareholders at the 2023 
 Annual General Meeting.

Note:
(1)  EBITDA refers to earnings before interest, tax, depreciation and amortization   
(2) Adjuted EBITDA refers to EBITDA excluding impact of inventory of Stock Gain/Loss and NRV.   

Statement of Financial Position (Unit : Million THB) FY2020 FY2021 FY2022

Financial Ratios FY2020 FY2021 FY2022

Total Assets 13,239 13,517  13,633 
Cash, Cash-Equivalent and Short-Tern Investment  2,142 1,791  2,734 
Other Current Assets 3,985 4,856  3,803 
Property, Plants & Equipment 4,576 4,259  4,072 
Other Non-Current Assets 2,536 2,611  3,024 
Total Liabilities 3,246 3,547  3,306 
Interest-Bearing Debts 1,946 1,267  1,352 
Other Liabilities 1,300 2,280  1,954 
Total Equity 9,993 9,970  10,327 

Current Ratio (times) 3.2 2.2 3.3
EBITDA to Sales Revenue (%) 6.7 7.3 6.9
Net Profit to Sales Revenue (%) 3.1 1.6 3.8
Return on Total Assets (%) 4.9 3.5 7.8
Return on Equity (%) 5.7 3.3 9.4
Debt to Equity (times) 0.3 0.4 0.3
Interest-Bearing Bebt to Equity (times) 0.2 0.1 0.1
Interest-Bearing Bebt to EBITDA (times) 1.6 0.8 0.8

 2563(1) 0.35 64%
 2564(2) 0.35 109%
 2565(3) 0.50 54%

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

Year Full Year

 16,370
65%

 8,714
35%

Total

 25,084 
Million THB

1,006
82%

222
18%

FY2020

Total

1,228
Million THB

739
48%

785
52%

FY2021

Total

1,524
Million THB

972
89%

120
11%

FY2020

Total

1,092
Million THB

FY2020
560

Million THB
Net Profit  0.55

Earnings per Share

FY2021
330*

Million THB
Net Profit  0.32

Earnings per Share

FY2022
953*

Million THB
Net Profit  0.93

Earnings per Share

*Net Profit after extra items from the provision of contingent liabilities from lawsuit and deferred income tax items.
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Sales Revenue (Million THB)

(Million THB)

(Million THB)

Fatty AlcoholsMethyl Ester

15,308
73%

5,615
27%

235
14%

1,497
86%

380
18%

1,745
82%

Total

20,923
Million THB

FY2021 FY2022

FY2022

FY2022

14,278
78%

3,925
22%

Total

18,203
Million THB

FY2020

EBITDA(1)

Adjusted EBITDA(2) Breakdown by Business Group

Net Profit

Total

1,732
Million THB

Total

2,125
Million THB

649
58%

472
42%

FY2021

Total

1,121
Million THB

Note:
(1) 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. The final dividend payment 
 of year 2020 was paid of THB 0.35 per share on April 21, 2021.   
(2)  The Board of Directors at its meeting No 2/2022 held on February 11, 2022 has approved the proposal to propose at the 2022 Annual General Meeting of 
 Shareholders to consider and approve on the dividend payment for the year 2021 operating performance of THB 0.35 per share. The final dividend payment 
 of year 2020 was paid of THB 0.35 per share on April 20, 2022.   
(3)  The Board of Directors at its meeting No 2/2023 held on February 10, 2023 has approved the proposal to propose at the 2023 Annual General Meeting of 
 Shareholders to consider and approve on the dividend payment for the year 2022 operating performance of THB 0.50 per share, of which an interim dividend 
 payment of the first 6 months year 2022 (January  -June 2022) of THB 0.25 per share was paid on September 6, 2022. The final dividend payment of year
 2022 (July - December 2022) of THB 0.25 per share. But the right to receive dividend is subject to the approval of shareholders at the 2023 
 Annual General Meeting.

Note:
(1)  EBITDA refers to earnings before interest, tax, depreciation and amortization   
(2) Adjuted EBITDA refers to EBITDA excluding impact of inventory of Stock Gain/Loss and NRV.   

Statement of Financial Position (Unit : Million THB) FY2020 FY2021 FY2022

Financial Ratios FY2020 FY2021 FY2022

Total Assets 13,239 13,517  13,633 
Cash, Cash-Equivalent and Short-Tern Investment  2,142 1,791  2,734 
Other Current Assets 3,985 4,856  3,803 
Property, Plants & Equipment 4,576 4,259  4,072 
Other Non-Current Assets 2,536 2,611  3,024 
Total Liabilities 3,246 3,547  3,306 
Interest-Bearing Debts 1,946 1,267  1,352 
Other Liabilities 1,300 2,280  1,954 
Total Equity 9,993 9,970  10,327 

Current Ratio (times) 3.2 2.2 3.3
EBITDA to Sales Revenue (%) 6.7 7.3 6.9
Net Profit to Sales Revenue (%) 3.1 1.6 3.8
Return on Total Assets (%) 4.9 3.5 7.8
Return on Equity (%) 5.7 3.3 9.4
Debt to Equity (times) 0.3 0.4 0.3
Interest-Bearing Bebt to Equity (times) 0.2 0.1 0.1
Interest-Bearing Bebt to EBITDA (times) 1.6 0.8 0.8

 2563(1) 0.35 64%
 2564(2) 0.35 109%
 2565(3) 0.50 54%

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

Year Full Year

 16,370
65%

 8,714
35%

Total

 25,084 
Million THB

1,006
82%

222
18%

FY2020

Total

1,228
Million THB

739
48%

785
52%

FY2021

Total

1,524
Million THB

972
89%

120
11%

FY2020

Total

1,092
Million THB

FY2020
560

Million THB
Net Profit  0.55

Earnings per Share

FY2021
330*

Million THB
Net Profit  0.32

Earnings per Share

FY2022
953*

Million THB
Net Profit  0.93

Earnings per Share

*Net Profit after extra items from the provision of contingent liabilities from lawsuit and deferred income tax items.
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General Standard Disclosures

GRI Disclosure Description Page and/or URL Omission External Assurance

GRI 2: General Disclosures 2021

2-1 Organizational Details About this Report, Pg. 22-23
Our Business, Pg. 28-35
https://www.ggcplc.com/th/about/company-profile

- -

2-2 Entities included in 
the organization’s 
sustainability reporting

About this Report, Pg. 22-23 - -

2-3 Reporting period, 
frequency and contact 
point

About this Report, Pg. 22-23 - -

2-4 Restatements of 
information

Performance Data - All 
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

2-5 External Assurance Assurance statement - -

2-6 Activities, Value Chain 
and Other Business 
Relationship

Our Business, Pg. 28-35
Performance Data - All
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

2-7 Employees Performance Data – Labor 
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

2-8 Workers who are not 
employees

Performance Data - Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

2-9 Governance structure 
and composition

https://www.ggcplc.com/th/about/organization-structure-
and-executive-team

- -

2-10 Nomination and 
selection of the 
highest governance 
body

https://www.ggcplc.com/storage/document/cg/ggc-cg-
and-business-coc-en.pdf

-

2-11 Chair of the highest 
governance body

https://www.ggcplc.com/th/about/organization-structure-
and-executive-team

- -

2-12 Role of the highest 
governance body 
in overseeing the 
management of 
impacts 

https://www.ggcplc.com/storage/document/cg/ggc-
cgand-business-coc-en.pdf

- -

2-13 Delegation of 
responsibility for 
management impacts 

https://www.ggcplc.com/en/corporate-governance/good-
corporate-governance-guidance

การปฏิิบััติิติามเกณฑ์์ GRI
GRI Content Index
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General Standard Disclosures

GRI Disclosure Description Page and/or URL Omission External Assurance

2-14 Role of the highest 
governance body in 
sustainability reporting

Message From Our Chairman and Our Managing Director, 
Pg. 2-7

- -

2-15 Conflicts of Interests https://www.ggcplc.com/storage/document/cg/ggc-cg-
and-business-coc-en.pdf

- -

2-16 Communication of 
critical concerns

https://www.ggcplc.com/th/contact-us 
https://www.ggcplc.com/th/sustainability/our-approach-
and-sdgs/stakeholder-engagement

- -

2-17 Collective knowledge 
of the highest 
governance body

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/economic/
corporate-governance

- -

2-18 Evaluation of the 
performance of the 
highest governance 
body

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/economic/
corporate-governance

- -

2-19 Remuneration Policies https://www.ggcplc.com/storage/document/cg/ggc-cg-
and-business-coc-en.pdf

2-20 Process to determine 
remuneration

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/economic/
corporate-governance

- -

2-21 2-21 Annual total 
compensation ratio

Performance Data - CG
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

2-22 2-22 Statement 
on sustainable 
development strategy

Message from Chairman and Managing Director, Pg. 2-7
- -

2-23 2-23 Policy 
commitments

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-approach-
and-sdgs/ggc-sustainability-framework 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-approach-
and-sdgs/policy-and-statement 

- -

2-24 Embedding Policy 
Commitments

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-approach-
and-sdgs/ggc-sustainability-framework 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-approach-
and-sdgs/policy-and-statement

- -

2-25 Processes to 
remediate negative 
impacts 

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/our-approach-
and-sdgs/stakeholder-engagement - -

2-26 Mechanisms for 
seeking advice and 
raising concerns

https://www.ggcplc.com/th/contact-us 
https://www.ggcplc.com/th/sustainability/economic/
business-conduct-ethics-and-compliance

- -

2-27 Compliance with laws 
and regulations

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
business-conduct-ethics-and-compliance 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
corporate-governance

- -
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General Standard Disclosures

GRI Disclosure Description Page and/or URL Omission External Assurance

2-28 Membership 
associations

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
organization-contributions

- -

2-29 Approach to 
stakeholder 
engagement

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/our-approach-
and-sdgs/stakeholder-engagement - -

2-30 Collective Bargaining 
agreements

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/our-
employee
Performance Data - Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

GRI 3: Material Topics 2021

3-1 Process to determine 
material topics

Our Business, Pg. 36-51
- -

3-2 List of material topics Our Business, Pg. 36-51
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-
approach-and-sdgs/materiality-topics

- -

3-3 Management of 
material topics

Our Business, Pg. 36-51
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/our-
approach-and-sdgs/ggc-sustainability-framework 

Remark: 
All links to Economic, Environment, and Social topics: 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/home

- -

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed

Performance Data – Economics, Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)

201-2 Financial implications 
and other risks and 
opportunities due to 
climate change

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
risk-and-crisis-management
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
climate-strategy
https://www.ggcplc.com/storage/document/climate-
strategy/ggc-tcfd-disclosure-2022.pdf

- -

GRI 205: Anti-Corruption 2016

205-2 Communication and 
training about anti-
corruption policies 
and procedures

Performance data – CC
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
business-conduct-ethics-and-compliance

- -
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Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

GRI 206: Anti-competitive Behaviour 2016

206-1 Legal actions for anti-
competitive behavior, 
anti-trust, and 
monopoly practices

Performance data – CC
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
business-conduct-ethics-and-compliance

- -

GRI 301: Materials 2016

301-1 Materials used by 
weight or volume

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

301-2 Recycled input 
materials used

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption 
within the organization

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)

302-2 Energy consumption 
outside of the 
organization

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-

302-3 Energy intensity Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

302-4 Reduction of energy 
consumption

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
energy-management

- -

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-1 Interactions with 
water as a shared 
resource

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
sustainable-water - -

303-3 Water withdrawal Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
sustainable-water

-
 

(Page LRQA assurance)

303-4 Water discharge Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)

303-5 Water consumption Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
sustainable-water

-
 

(Page LRQA assurance)
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Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
climate-strategy

-
 

(Page LRQA assurance)

305-2 Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
climate-strategy

 
(Page LRQA assurance)

305-3 Other indirect 
(Scope3) GHG 
emissions

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

Data 
Unavailable

-

305-4 GHG emissions 
intensity

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
climate-strategy

- -

305-5 Reduction of GHG 
emissions

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
climate-strategy

- -

305-7 Nitrogen oxides 
(NOX), Sulfur oxides 
(SOX), and other 
significant air
emissions

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports -

 
(Page LRQA assurance)

GRI 306: Waste 2020

306-1 Waste generation and 
significant waste-
related impacts

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
waste-management -

306-2 Management of 
significant waste-
related impacts

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
waste-management - -

306-3 Waste generated Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
waste-management

-
 

(Page LRQA assurance)

306-4 Waste diverted from 
disposal

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)
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Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

306-5 Waste directed to 
disposal

Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)

GRI 307: Environmental Compliance 2016

307-1 Non-compliance with 
environmental laws 
and regulations

Performance data – CC
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
business-conduct-ethics-and-compliance

- -

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1 New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria

Performance data – Supply Chain Management
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports 

- -

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee 
hires and employee 
turnover

Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

401-3 Parental leave Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1 Occupational 
health and safety 
management system

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety
https://www.ggcplc.com/storage/document/policy-and-
statement/ggc-qsshe-policy-th.pdf

- -

403-2 Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety - -

403-3 Occupational health 
services

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety - -

403-4 Worker participation, 
consultation, and 
communication on
occupational health 
and safety

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety

- -

403-5 Worker training on 
occupational health 
and safety

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety - -

403-6 Promotion of worker 
health

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/our-
employee

- -
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Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

403-7 Prevention and 
mitigation of 
occupational health 
and safety impacts
directly linked by 
business relationships

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
occupational-health-and-safety 
https://www.ggcplc.com/storage/document/policy-and-
statement/ggc-qsshe-policy-th.pdf

- -

403-8 Workers covered 
by an occupational 
health and safety 
management system

Performance data – Occupational Health and Safety
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

403-9 Work-related injuries Performance data – Occupational Health and Safety
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
(Page LRQA assurance)

403-10 Work-related ill health Performance data – Occupational Health and Safety
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-
 

(Page LRQA assurance)

306-3 (2016)
O&G Sector 

Standard Ref. 
No. 11.8.3

Number of process 
event safety

Performance data – Occupational Health and Safety
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
Performance data – Environments
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- (Page LRQA assurance)

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of 
training per year per 
employee

Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports 
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/our-
employee

- -

404-3 Percentage of 
employees receiving 
regular performance 
and carrier 
development reviews

Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports - -

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of 
governance bodies 
and employees

Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/th/sustainability/economic/
corporate-governance

- -

405-2 Ratio of basic salary 
and remuneration of 
women to men

Performance data – Labor
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

-  
(Page LRQA assurance)
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Specific Standard Disclosures 2016

GRI Disclosure Description Page/ URL Omission External Assurance

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1 Operations that 
have been subject 
to human rights 
reviews or impact 
assessments

https://www.ggcplc.com/th/sustainability/social/human-
rights

- -

GRI 413: Local Communities 2016

413-1 Operational with 
local community 
engagement, 
impact assessment, 
and development 
programs

Performance data – CSR
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports
https://www.ggcplc.com/en/sustainability/social/
corporate-social-responsibility

- -

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that 
were screened using 
social criteria

Performance data – Supply Chain Management
https://www.ggcplc.com/en/document/sustainability-
reports

- -

GRI 415: Public Policy 2016

415-1 Political Contributions https://www.ggcplc.com/en/sustainability/economic/
organization-contributions

- -

GRI 416: Customer Health and Safety 2016

416-1 Assessment of the 
health and safety 
impacts of product 
and service categories

https://www.ggcplc.com/en/sustainability/environment/
product-stewardship

- -

This report is included external verification on Limited Assurance (GRI Standards, in accordance with the Core option)
 = Received external assurance





 

. 

LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Global Green Chemicals Public Company Limited’s Sustainability Report for 
the calendar year 2022 (1st January 2022 – 31st December 2022) 
  
This Assurance Statement has been prepared for Global Green Chemicals Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  
 

Terms of engagement 
LRQA (Thailand) Limited was commissioned by Global Green Chemicals Public Company (“GGC”) to provide independent assurance 
on its Sustainability Report FY 2022 for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022(“the report”) using AA1000AS v3, where 
the scope was a Type 2 engagement, and the assurance criteria to a moderate level of assurance with reference to GRI specific 
standard disclosures1 listed below and materiality level of the professional judgement of the verifier is applied. 
  
Our assurance engagement covered GGC's operations and activities in Thailand (Bangkok, Chonburi and Rayong) only and specifically 
the following requirements: 
 Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below: 

- GRI 201-1: Community Investment  
- GRI 302-1: Energy Consumption within the organization  
- GRI 302-3: Energy Intensity  
- GRI 303-3: Water withdrawal  
- GRI 303-4: Water discharge  
- GRI 303-5: Water consumption  
- GRI 306-3: Waste generated  
- GRI 306-4: Waste diverted from disposal  
- GRI 306-5: Waste directed to disposal  
- GRI 403-9: Works related injuries  
- GRI 403-10:  Works related ill health  
- GRI 405-2: Ratio of basis salary and remuneration of women to men  
- GRI 11.8.3: Number of process Safety Event  

Our assurance engagement excluded the data and information of GGC’s operations and activities outside Thailand, as well as 
suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report. 
 
LRQA’s responsibility is only to GGC.  LRQA 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. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’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 moderate level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier. 
 

 
Note: The extent of evidence gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement. Moderate level 
assurance engagements focus on aggregated data whilst high levels of assurance check source data from sites.  
-------------------------------------------------------------------------------  
1 https://www.globalreporting.org  

 

 

 



 

. 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out using 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 mis-statements in the 

report. 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 of evidence during remote verification to confirm reliability of performance data and information for only the selected 
indicators. 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, is: 
 Reliability: Data management systems are properly defined for the selected environmental and social indicators. However, GGC 

should consider reviewing data collection and reporting tools related to the number of contractor's working hours. This is to 
increase the accuracy of the data in the future. 

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA 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 works undertaken by LRQA for Global Green Chemicals Public Company Limited and as such does not 
compromise our independence or impartiality.  
 
 
 Dated: 2 March 2023 

 
Kamiga Sukkeaw 
LRQA Lead Verifier 
On behalf of LRQA (Thailand) Ltd. 
No.9, G Tower Grand Rama 9, FL. 30, Room H14, 
Rama 9 Rd., HuayKwang, Bangkok, 10310 

LRQA reference: BGK00000849 
 
LRQA Group limited its affiliates included LRQA (Thailand) Limited and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any 
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แบับัสอบัถามรายงานความยั�งยืนแบับับัูรณาการ

1.	 ท่่านเป็็นผู้้�อ่่านข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยในรายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการ	ในกล่่มูใด

	 ค่้ค�าธุ่รกิจ	 ล้กค�า	 ผู้้�ถืือ่หุ่้�น/น่กลงท่่น	 พน่กงานท่่�ท่ำางานด�านสิิ่�งแวดล�อ่มูข้อ่งอ่งค์กร
	 น่กเร่ยน/น่กศึึกษา	 สืิ่�อ่	 หุ้น่วยงานราชการ	 หุ้น่วยงานวิจ่ย	หุ้รือ่สิ่ถืาบ่นการศึึกษา
	 พน่กงานท่่�ท่ำางานด�านความูร่บผิู้ดชอ่บต่่อ่ส่ิ่งคมูข้อ่งอ่งค์กร	 	 อื่�น	ๆ 	โป็รดระบ่…………….....…………....…….......

2.	 ท่่านได�ร่บข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยในรายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการ	ผู่้านช่อ่งท่างใด

	 การป็ระช่มูสิ่ามู่ญผู้้�ถืือ่หุ่้�นป็ระจำาปี็	 พน่กงานบริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)	
	 งานส่ิ่มูนา	/	บรรยาย	/	นิท่รรศึการ	 เว็บไซต์่บริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)
	 อื่�นๆ:…………………..................……..

3.	 ท่่านมู่ว่ต่ถ่ืป็ระสิ่งค์ในการอ่่านข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยในรายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการ	ในด�านใด

	 ร้�จ่กบริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)	 ป็ระกอ่บการต่่ดสิิ่นใจลงท่่น	 ศึึกษา	/	วิจ่ย
	 เต่ร่ยมูจ่ดท่ำารายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการข้อ่งบริษ่ท่	 อื่�น	ๆ:…………………....................……..

4.	 กร่ณาระบ่ระด่บความูพึงพอ่ใจโดยรวมูข้อ่งการเปิ็ดเผู้ยข้�อ่มู้ลในรายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการ

	 น�อ่ยท่่�ส่ิ่ด	 น�อ่ย	 ป็านกลาง	 มูาก	 มูากท่่�ส่ิ่ด

5.	 กร่ณาระบ่ความูเห็ุ้นข้อ่งท่่านต่่อ่การเปิ็ดเผู้ยข้�อ่มู้ลในรายงานความูย่�งยืนแบบบ้รณาการ
	 •	 หุ้ล่งจากอ่่านข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยแล�ว	ท่่านเข้�าใจป็ระเด็นสิ่ำาค่ญด�านความูย่�งยืนข้อ่ง	บริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)	เพ่ยงใด

	 	 น�อ่ยท่่�ส่ิ่ด	 น�อ่ย	 ป็านกลาง	 มูาก	 มูากท่่�ส่ิ่ด

	 •	 ผู้ลการดำาเนินงานด�านความูย่�งยืนสิ่อ่ดคล�อ่งต่ามูกลย่ท่ธ์ุข้อ่ง	บริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)	เพ่ยงใด

	 	 น�อ่ยท่่�ส่ิ่ด	 น�อ่ย	 ป็านกลาง	 มูาก	 มูากท่่�ส่ิ่ด

	 •	 ข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยมู่ความูเหุ้มูาะสิ่มูและน่าเชื�อ่ถืือ่เพ่ยงใด

	 	 น�อ่ยท่่�ส่ิ่ด	 น�อ่ย	 ป็านกลาง	 มูาก	 มูากท่่�ส่ิ่ด

	 •	 ข้�อ่มู้ลท่่�เปิ็ดเผู้ยต่รงก่บสิิ่�งท่่�ท่่านต่�อ่งการท่ราบเพ่ยงใด

	 	 น�อ่ยท่่�ส่ิ่ด	 น�อ่ย	 ป็านกลาง	 มูาก	 มูากท่่�ส่ิ่ด

6.	 กร่ณาเลือ่กป็ระเด็นสิ่ำาค่ญด�านความูย่�งยืน	 3	 ป็ระเด็นท่่�มู่ความูสิ่ำาค่ญต่่อ่ท่่าน	 โดยจ่ดลำาด่บความูสิ่ำาค่ญข้อ่งป็ระเด็นต่่�งแต่่	 1	 –	 สิ่ำาค่ญท่่�ส่ิ่ด	 
	 2	-	สิ่ำาค่ญป็านกลาง	3	–	สิ่ำาค่ญน�อ่ยท่่�ส่ิ่ด

	 การบริหุ้ารจ่ดการความูส่ิ่มูพ่นธ์ุก่บล้กค�า	 การบริหุ้ารจ่ดการความูเส่ิ่�ยง
	 การบริหุ้ารจ่ดการนว่ต่กรรมู	 การบริหุ้ารจ่ดการหุ่้วงโซ่อ่่ป็ท่าน
	 การกำาก่บด้แลกิจการท่่�ด่	และจรรยาบรรณธุ่รกิจ	 การบริหุ้ารจ่ดการสิิ่�งแวดล�อ่มู
	 การบริหุ้ารจ่ดการการเป็ล่�ยนสิ่ภาพภ้มิูอ่ากาศึ	และพล่งงาน	 การร่บผิู้ดชอ่บต่่อ่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์
	 การสิ่ร�างความูส่ิ่มูพ่นธ์ุอ่่นด่ก่บช่มูชน	 การพ่ฒนาและร่กษาบ่คลากร
	 อ่าช่วอ่นามู่ย	และความูป็ลอ่ดภ่ย

7.	 กร่ณาใหุ้�ข้�อ่เสิ่นอ่แนะเพิ�มูเติ่มูเพื�อ่การพ่ฒนาป็ร่บป็ร่ง	และ/หุ้รือ่	ท่่านมู่ข้�อ่คิดเห็ุ้นอื่�น	ๆ 	เก่�ยวก่บรายงานฉบ่บน่�	และการดำาเนินงานด�านความูร่บผิู้ดชอ่บ 
	 ต่่อ่ส่ิ่งคมูข้อ่ง	บริษ่ท่	โกลบอ่ลกร่นเคมิูคอ่ล	จำาก่ด	(มูหุ้าชน)	อ่ย่างไรบ�าง
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....………

8.	 ข้�อ่มู้ลหุ้รือ่เนื�อ่หุ้าท่่�ท่่านต่�อ่งการใหุ้�รายงานเพิ�มูเติ่มู
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
	 ...............……………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………….....………



กรุณาส่ง
        หน่วยงานบริหารความยั�งยืนและภาพลักษณ์องค์กร
        บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
        555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี�คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั�น 4
        ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
        กรุงเทพฯ 10900

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที� ปน.1/0048 ปณศ. จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร



1.88 kg

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจําป� 2565 
ของบร�ษัท โกลบอลกร�นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)

จํานวน 50 เล�ม ได�รับการรับรองการใช�เคร�่องหมายคาร�บอนฟ�ตพร��นท�ของผลิตภัณฑ�
ซึ่งมีค�าการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทั้งสิ �น 1.88 กิโลกรัมคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อเล�ม

และได�ดําเนินการชดเชยการปล�อยก�าซเร�อนกระจก เป�นศูนย� จ�งได�รับการรับรอง
การใช�เคร�่องหมายคาร�บอนนิวทรัล จากองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน)

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ�  2566  นับเป�นการดําเนินงานภายใต�จ�ตสํานึกที่ดี
เพ�่อสะท�อนการเป�นองค�กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ �งแวดล�อม

50 hardcopies of Global Green Chemicals Public Company Limited’s
Integrated Sustainability Report 2022 were certified the carbon footprint label

with the amount of emission 1.88 kg CO
2
/ report.

GGC achieved zero carbon footprint emission from carbon offsetting project
compensated for the CO

2
 emission, resulting in

Thailand Greenhouse Gas Organization (Public Organization) (TGO)
carbon neutral certification date 28th February, 2023. This is part of GGC’s efforts

to demonstrate our responsibility to the society and the environment.



1.88 kg
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