




GGC มุ่งมั่นสร้างสรรค์
เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ESG : สิ่งแวดล้อม (Environmental)
สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance)
เพราะเราเชื่อว่า  การเติบโตบนหลักความยั่งยืน
คือ การส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด



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

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

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

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

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

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

บรษัิัทิ โกลบอลกรนีเคมิุ่คอล จำากัดำ (มุ่หาชน) ได้ำจัดำทิำารายุงาน
ความุ่ยัุ�งยุ่นเป็้นป้ระจำาทุิกปี้ เพื่่�อส่�อสารความุ่มุุ่�งมัุ่�นกลยุุทิธ์แ์ละ
แนวทิาง รวมุ่ถึงรายุงานผลการดำำาเนินงานด้ำานความุ่ยุั�งยุ่น
ทีิ�เป็้นป้ระเด็ำนสำาคัญติ�อการป้ระกอบธุ์รกิจและผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสียุทิุกภัาคส�วน ซึ�งครอบคลุมุ่ป้ระเด็ำนทิางด้ำานการกำากับ
ดำแูลกิจการทีิ�ดีำติามุ่หลักธ์รรมุ่ภิับาล การดำแูลรกัษัาสิ�งแวดำล้อมุ่
การพื่ัฒนาสังคมุ่และเศรษัฐกิจในภัาพื่รวมุ่ให้ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ
ได้ำรับทิราบมุ่าอยุ�างติ�อเน่�องเป็้นปี้ทีิ� 3 สำาหรับรายุงาน
ความุ่ยัุ�ง ยุ่นแบบบูรณาการ ป้ระจำา ปี้ 2562 บริษััทิฯ 
ได้ำจัดำทิำาข้ึนติามุ่แนวทิาง Integrated Reporting Framework 
(IR) ของ International Integrated Reporting Council (IIRC) 
และแนวทิางการรายุงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards ในระดัำบตัิวชี้วัดำหลัก (“Core” Option)

ขอบข�ายุการนำาเสนอขอ้มูุ่ลในรายุงานฉบบันี ้ครอบคลุมุ่การ
ดำำาเนินงานของบรษัิัทิในกลุ�มุ่โกลบอลกรนีเคมิุ่คอล ทีิ�บรษัิัทิฯ 
ถ่อครองหุ้นรอ้ยุละ 100 และบรษัิัทิฯ  มีุ่อำานาจในการบรหิารจัดำการ 
(Operational Control) ผ�านคณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ สำาหรบัขอ้มูุ่ล
สดัำส�วนการถ่อหุ้นของบรษัิัทิฯ สามุ่ารถศึกษัาเพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำจาก
เว็บไซต์ิ http://www.ggcplc.com/th/about#company-
structure

เน้่อหาของรายุงานการพื่ฒันาอยุ�างยุั�งยุน่แบบบูรณาการ ป้ระจำาปี้ 
2562 มุุ่�งเน้นไป้ยุังการเปิ้ดำเผยุแผนและผลการดำำาเนินงาน
ของป้ระเด็ำนความุ่ยุั�งยุน่ทีิ�ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุทิกุภัาคส�วนให้ความุ่
สำาคัญ และสอดำคล้องกับกลยุุทิธ์ก์ารดำำาเนินธุ์รกิจหลักของบริษััทิฯ 
โดำยุแบ�งออกเป็้น 3 บทิหลัก ดัำงน้ี

1. ความุ่เป็้นเลิศในการดำำาเนินธุ์รกิจ หรอ่ Operational Excellence
2. ห�วงโซ�คณุค�าทีิ�ยุั�งยุน่ หรอ่ Sustainable Value Chain
3. ความุ่มัุ่�งคั�งของชุมุ่ชนและสังคมุ่ หรอ่ People Prosperity

ขอ้มูุ่ลทีิ�ป้รากฏในรายุงานฉบับน้ีมีุ่ขอบเขติต้ัิงแติ�วันทีิ� 1 มุ่กราคมุ่ 
2562 ถึง 31 ธ์นัวาคมุ่ 2562

ในฐานะทีิ�บรษัิัทิฯ เป็้นผู้นำาด้ำานผลิติภััณฑ์์เคมีุ่เพ่ื่�อสิ�งแวดำล้อมุ่ 
บริษััทิฯ จึงมุุ่�งสร้างสรรค์คุณค�าในการอยูุ�ร�วมุ่กันอยุ�างยุั�งยุ่น 
ผ�านการดำำาเนินธุ์รกิจอยุ�างโป้ร�งใส ภัายุใต้ิหลักธ์รรมุ่ภิับาลควบคู�
ไป้กับการรบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่และชุมุ่ชน นอกจากนี ้บรษัิัทิฯ ยุนิดีำ
รบัฟัังข้อคิดำเห็นและข้อเสนอแนะติ�าง ๆ  เพื่่�อนำามุ่าพัื่ฒนาร�วมุ่กับ
ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิกุภัาคส�วน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT

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

Contact Detail
For More Information : Global Green Chemicals Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: +66 (0) 2558-7300
Fax: +66 (0) 2558-7301
Website : www.ggcplc.com/en/contact

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ :
To Download This Report :
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
Highlight Performance

ผลการดำาเนินงานป 2562
สำาหรับปี้ 2562 ถ่อเป็้นอีกหนึ�งปี้ทีิ�บริษััทิฯ มุุ่�งดำำาเนินธุ์รกิจ
ให้เติิบโติอยุ�างยุั�งยุ่น โดำยุสามุ่ารถสรุป้ผลการดำำาเนินงาน
ทีิ�โดำดำเดำ�น แบ�งเป็้น 3 ด้ำาน ดัำงน้ี

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

ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ
Operational Excellence

ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 และขอบเขต 2 เท่ากับ

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

ลดปริมาณของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายไปฝงกลบ

เป็น 0
Zero Waste to Landfi ll Both hazardous
waste and non-hazardous waste

ปริมาณการใช้นํ้าต่อผลิตภัณฑ์ เท่ากับ

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

จํานวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier1 

คิดเป็น 0   ในป 2562
Zero case Tier 1 production process accidents

จํานวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier2 

คิดเป็น 0   ในป 2562
Zero case Tier 2 production process accidents

อัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน
(Lost Time Injury
Frequency Rate; LTIFR)

คิดเป็นร้อยละ 0
ในป 2562
Lost Time Injury Frequency Rate
(LTIFR) was 0%

ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ถึงข้ันบันทึกเปน Total Recordable
Injury Rate (TRIR) ต่อเน่ืองมาเปน
ระยะเวลา 6 ป 8 เดือน
No accident was accounted as
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
consecutively for 6 years and 8 months

ลดดัชนีของการใช้พลังงาน
(Energy Index)

คิดเป็นร้อยละ 1.02
เม่ือเทียบกับป 2561
1.02% Decreased in Energy Index
when compared to 2018

ลดดัชนีของการใช้พ
(Energy Index)

คิดเป็นร้อยละ 1.02
เม่ือเทียบกับป 2561
1.02% Decr
when compared to 2018
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
Sustainable Value Chain

ความม่ังค่ังของชุมชนและสังคม
People Prosperity

ความพึงพอใจของชุมชน 

คิดเป็น ร้อยละ 93.84
Community satisfaction rate was 93.84%

จํานวนพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คิดเป็น 118 คน
118 employees volunteering
in CSR activities

จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาของพนักงาน 

คิดเป็น 617 ช่ัวโมง
Employees’ volunteering hours in
the CSR activities was 617 hours

ร้อยละ 100
ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดได้รับ
การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์
(Carbon Footprint Products: CFP)
100% of our products are certifi ed with
Carbon Footprint of Products (CFP)

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด
ได้รับการรับรองฉลาดลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction: CFR)
50% of our products are certifi ed
with Carbon Footprint Reduction
(CFR)

เงินลงทุนในการฝกอบรมพนักงาน 
คิดเป็น
4.25 ล้านบาท
4.25 million Baht Investment
in employee training

จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมพนักงาน

คิดเป็น
10,504 ช่ัวโมง
Employee training hours was 10,504 hours

จํานวนพนักงานท่ีได้รับการอบรม

คิดเป็น 202 คน
202 employees Received training

จํานวนเงินท่ีสนับสนุนโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับทราบ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

คิดเป็นร้อยละ 100
ของคู่ค้าท้ังหมด ท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสารในป 2562
Critical suppliers signed an acknowledgment
and comply with Business Code of Conduct 100%
of all suppliers that GGC communicated to in 2019

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับทราบ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ

คิดเป็นร้อยละ 100
ของลูกค้าท้ังหมด ท่ีบริษัทฯ
ได้ส่ือสารในป 2562
Key customers signed an acknowledgment and
comply with Business Code of Conduct. 100% of
customers that GGC communicated to in 2019

ความพึงพอใจของลูกค้า

คิดเป็นร้อยละ 86
Customer satisfaction rate was 86%

ได้ส่ือสารในป 2562

ได้รับการรับรองฉลาดลดโลกร้อน

comply with Business Code of Conduct. 100% of
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การดำาเนินธุรกิจของเรา
Our Business

วิสัยทัศน์ Vision

บรษัิัทิ โกลบอลกรนีเคมิุ่คอล จำากัดำ (มุ่หาชน) เป็้นผู้บุกเบิกด้ำาน
การผลิติผลิติภััณฑ์์โอลีโอเคมีุ่ในป้ระเทิศไทิยุ และเป็้น
บริษััทิแกนนำาในธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์เคมีุ่ เพื่่� อสิ� งแวดำล้อมุ่
ของกลุ�มุ่ บริษััทิ พื่ีทีิทีิ โกลบอล เคมิุ่คอล จำากัดำ (มุ่หาชน) 
(Green Flagship Company) ทัิ�งนี� บริษััทิฯ มีุ่ความุ่มุุ่�งมัุ่�น
ทีิ�จะเป็้นผู้นำาของผู้ผลิติโอลีโอเคมีุ่ในติลาดำโลก พื่ร้อมุ่กับ
สร้างความุ่ยุั�งยุ่นให้กับภัาคเกษัติรกรรมุ่และอุติสาหกรรมุ่
ติ�อเน่�องของป้ระเทิศไทิยุไป้พื่ร้อมุ่ ๆ กัน ปั้จจุบัน บริษััทิฯ 
มีุ่ ผ ลิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ห ลั ก  ป้ ร ะ ก อ บ ไ ป้ ด้ำ ว ยุ  เ มุ่ ทิิ ล เ อ ส เ ทิ อ ร์ 
( B 1 0 0 )  ทีิ� มีุ่ กำา ลั ง ก า ร ผ ลิ ติ  5 0 0 , 0 0 0  ตัิ น ติ� อ ปี้ 
แฟัติตีิ�แอลกอฮอล์ ทีิ�มีุ่กำาลังการผลิติ 100,000 ตัินติ�อปี้ 
และกลีเซอรนีบรสิทุิธ์ิ ์ทีิ�มีุ่กำาลังการผลิติ 31,000 ตัินติ�อปี้ โดำยุ
บ ริ ษัั ทิ ฯ  มีุ่ ฐ า น ก า ร ผ ลิ ติ ตัิ� ง อ ยูุ� ใ น นิ ค มุ่ อุ ติ ส า ห ก ร ร มุ่
เหมุ่ราชติะวันออก (มุ่าบติาพุื่ดำ) จังหวัดำระยุอง และในพื่่�นทีิ�
เขติป้ระกอบการอุติสาหกรรมุ่ไทิยุอีสเทิิร์น จังหวัดำชลบุร ี
นอกจากนี�  ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำลงทิุนร�วมุ่กับบริษััทิ 
เกษัติรไทิยุ อินเติอร์ เนชั� นแนล ชูการ์  คอร์ป้อเรชั� น 
จำา กัดำ (มุ่หาชน) หร่อ  KTIS ในโครงการนครสวรรค์
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ (Biocomplex) ระยุะทีิ� 1 โดำยุเริ�มุ่ต้ินเข้าสู�
ธุ์รกิจเช่�อเพื่ลิงชีวภัาพื่และเพิื่�มุ่โอกาสในการลงทุินติ�อยุอดำ
ธุ์ร กิจเคมีุ่ชี วภัาพื่และพื่ลาสติิกชีวภัาพื่ทีิ� ใช้ อ้อยุเ ป็้น
วัติถุดิำบในอนาคติ บริษััทิฯ คาดำว�าโครงการนครสวรรค์
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ (Biocomplex) ระยุะทีิ� 1 นี� จะมีุ่กำาลัง
การหีบอ้อยุทีิ� 24,000 ตัินติ�อวัน ผลิติเอทิานอลได้ำ 600,000 
ลิติรติ�อวัน และผลิติไฟัฟ้ัาและไอนำาได้ำ 85 เมุ่กะวัติต์ิ และ
475 ตัินติ�อชั�วโมุ่ง ติามุ่ลำาดัำบ

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำาเนินงาน
Vision, Mission, and Our Strategy

“เปนผูนำาผลิตภัณฑเคัม่เพื�อสำิ�งแวด็ลอม พรอมขับุเคัลื�อนพลังแหงการสำรางสำรรคั เพื�อคัุณคัาที่่�ยั�งยืน”
To be a Leading Green Chemical Company by Creating Sustainable Value

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำโครงสรา้งธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ เพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำใน รายุงานป้ระจำาปี้ 2562
และเว็บไซต์ิบรษัิัทิฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are

For more information on GGC’s business structure, please refer to Annual Report 2019
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are
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พันธกิจ Mission

วัตถุประสงค์และเปาหมาย Objectives & Goals

OUR BUSINESS

เป็้นผู้นำาในระดัำบป้ระเทิศและระดัำบภูัมิุ่ภัาคในการผลิติ
เมุ่ทิิลเอสเทิอร์และแฟัติตีิ�แอลกอฮอล์ รวมุ่ถึงสร้างความุ่
สามุ่ารถในการรักษัาอัติราส�วนติ�างของกำาไรอยุ�างสมุ่ำาเสมุ่อ
และติ�อเน่�อง และพื่ฒันาศักยุภัาพื่ในการเติิบโติในอุติสาหกรรมุ่
โอลีโอเคมีุ่
GGC maintain leadership position in Methyl Ester 
and Fatty Alcohols business both in domestic and 
regional levels, including the ability to continuously
achieve healthy EBITDA margin and scale up the
competitiveness in Oleochemicals Industry.

มุุ่�งมัุ่�นทีิ�จะเป็้นผู้ป้ระกอบธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์เคมีุ่เพื่่�อสิ�งแวดำล้อมุ่
ในระดัำบโลกทีิ�โดำดำเดำ�นในแติ�ละติลาดำทีิ�บริษััทิฯ ดำำาเนินธุ์รกิจ 
โดำยุแบ�งการดำำาเนินธุ์รกิจเป็้น 3 ด้ำาน ค่อ ธุ์รกิจเช่้อเพื่ลิงชีวภัาพื่
(Biofuel) ธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์เคมีุ่เพื่่�อสิ�งแวดำล้อมุ่ (Biochemicals) 
และธุ์รกิจพื่ลาสติิกชวีภัาพื่ (Bioplastics)
GGC has committed to become a global prominent 
player in the Biochemicals Industry. The business is 
divided into 3 groups which are Biofuels, Biochemicals 
and Bioplastics.

เป็นผู้นำาอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมีระดับภูมิภาค
Become a Leading Oleochemicals 
Company in the Region

เป็นบริษัทท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างย่ังยืน ได้รับการยอมรับ และได้รับ
การจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนผ่านดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์

To be a company with sustainable business growth, being 
recognized and rated for sustainable development via
the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

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

เป็นบริษัทท่ีสร้างการเติบโตและผลกำาไร
ได้อย่างม่ันคงและต่อเน่ือง
Continuously Pursuing Operational 
Excellences and Earning Profi ts

ลูกคัา: คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีย่ังยืน
ผูม่สำวนได็เส่ำย: สร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และเปนธรรม
พนักงาน: สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานให้พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุด
พร้อมขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเปนเลิศร่วมกัน
สัำงคัม: ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม นํามาซ่ึงการพัฒนาอย่างย่ังยืน
เปนบุริษัที่แกนนำาในธุรกิจัผลิตภัณฑเคัม่เพื�อสิำ�งแวด็ลอม (Green Flagship Company) ของกลุม GC

Customers: Innovate and provide excellent quality products and services for long-term partnership.
Shareholders: Maximize sustainable value for shareholders with transparency and integrity.
Employee: Create a work-life balance that leads to organization excellence by investing in human resources.
Society: Show responsibility and care in the environment and society for sustainable development.
To be a Green flagship Company for GC Group

มุุ่�งมัุ่�นทีิ�จะเป็้นหนึ�งในองค์กรต้ินแบบด้ำานความุ่ยุั�งยุ่นและได้ำ
รับการยุอมุ่รับจากผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุอยุ�างสมุ่ดำุลท้ัิง 3 มิุ่ติิ ได้ำแก� 
มิุ่ติิเศรษัฐกิจ มิุ่ติิสงัคมุ่ และมิุ่ติิสิ�งแวดำล้อมุ่
Commitment to be one of the sustainability model
organization and be recognized by stakeholders for the 
balanced of the three sustainability dimensions, namely 
economic, social and environmental.

มุุ่�งมัุ่�นในการขยุายุธุ์รกิจให้มีุ่ผลติอบแทินด้ำานรายุได้ำเติิบโติอยุ�าง
ติ�อเน่�อง ทัิ�งจากการเพิื่�มุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ของโรงงานผลิติปั้จจุบนั
การขยุายุกำาลังการผลิติโดำยุการลงทินุสรา้งโรงงานใหมุ่� การขยุายุ
ส�วนแบ�งติลาดำและเพื่ิ�มุ่ยุอดำขายุการมุุ่�งเป้้าไป้ทีิ�ผลิติภััณฑ์์มูุ่ลค�า
สงู และขยุายุชนิดำของผลิติภััณฑ์์ ให้มีุ่ความุ่หลากหลายุเพื่ิ�มุ่ขึ�น
GGC aims to expand its green-chemicals portfolio and 
increase revenue by improving efficiency of the existing 
plants, boosting production capacity of the new plants, 
enlarging market share and increasing sales revenue with 
a focus on high-value products and product diversification.
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กลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัทฯ
Corporate Strategy

ทิิศทิางและแผนกลยุุทิธ์์การดำำาเนินธุ์รกิจของบริษััทิฯ มุุ่�งเน้น
การสร้างและรักษัาความุ่สามุ่ารถทิางการแข�งขัน การสร้าง 
การเติิบโติทิางธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์เคมีุ่เพ่ื่�อสิ�งแวดำล้อมุ่อยุ�างยุั�งยุน่ 
รวมุ่ถึงการพื่ัฒนาองค์กรในด้ำานติ�างๆ สำาหรับสนับสนุนแผน 
การเติิบโติในอนาคติ เพื่่�อให้บรรลุเป้้าหมุ่ายุทัิ�งระยุะสั�นและ 
ระยุะยุาว โดำยุมีุ่แนวทิางหลัก ดัำงนี�

ท้ัิงน้ี บริษััทิฯ ได้ำรายุงานการดำำาเนินงานเพื่่�อติอบสนองติ�อ 
กลยุุทิธ์ก์ารดำำาเนินธุ์รกิจของบริษััทิฯ ในปี้ 2562 ไว้ในรายุงาน
ความุ่ยุั�งยุ่นแบบบูรณาการ ป้ระจำาปี้ 2562 ดัำงน้ี

• กลยุุทิธ์ก์ารรกัษัาและเพิื่�มุ่พื่นูขีดำความุ่สามุ่ารถทิางการแข�งขนั   
   รายุงานในบทิความุ่เป็้นเลิศในการดำำาเนินธุ์รกิจ (Operational  
   Excellence)
• กลยุุทิธ์ก์ารสร้างความุ่เป็้นเลิศด้ำานการขายุและการติลาดำ  
  กลยุุทิธ์ก์ารพัื่ฒนานวัติกรรมุ่และผลิติภััณฑ์์ และกลยุุทิธ์ก์าร 
  ดำำาเนินโครงการเพ่ื่�อการเติิบโติทิางธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์เพื่่� อ 
  สิ�งแวดำล้อมุ่รายุงานในบทิห�วงโซ�คณุค�าทีิ�ยุั�งยุน่ (Sustainable    
   Value Chain) 
• กลยุุทิธ์ก์ารเพื่ิ�มุ่พืู่นความุ่สามุ่ารถ รายุงานในบทิความุ่มุ่ั�งคั�ง  
   ของชุมุ่ชนและสังคมุ่ (People Prosperity)

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

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

• Competitiveness Strategy is detailed in Operational   
   Excellence section

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

• Capability Buildup Strategy is detailed in People 
   Prosperity section

กลยุทธ์การพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

Innovation

กลยุทธ์การเพิ่มพูนความสามารถ
Capability Buildup

กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการขายและการตลาด

Marketing Excellence

กลยุทธ์การดำาเนินโครงการเพื่อ
การเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์

เพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Growth

กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูน
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

Competitiveness

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำโครงสรา้งธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ เพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำใน รายุงานป้ระจำาปี้ 2562
และเว็บไซต์ิบรษัิัทิฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are

For more information on GGC’s business structure, please refer to Annual Report 2019 
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are
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แผนผังธุรกิจ
Business Value Chain

GGC Products TEX Products Products with
Promising Businesses

GGC Products

• Crude Palm Oil Methyl Ester

Fatty Alcohols

• Refi ned Palm Oil
• Palm Stearin
• Palm Fatty Acid

Distil

Specialty
Oleochemicals

• Refi ned  Bleached
   Deodorized Palm
   Kernel Oil
• Palm Stearin

• Kernel Nut
• Crude Palm
   Kernel Oil

• Ethylene Oxide

Automotive
Fuel

Personal Care

Home Care

Pharmaceutical

Home Care
and

Personal Care

Fatty Alcohols
Ethoxylates

Refi ned
Glycerine

FEEDSTOCK / RAW MATERIAL INTERMEDIATE
PRODUCT

DOWNSTREAM
PRODUCT INDUSTRY
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factor Analysis

การติระหนักรู้ถึงความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำข้ึนในอนาคติช�วยุให้
บริษััทิฯ สามุ่ารถเติรียุมุ่ความุ่พื่ร้อมุ่เพ่ื่�อรับมุ่่อติ�อความุ่เสี�ยุง 
เหล�าน้ันได้ำทัินทิ�วงทีิ รวมุ่ท้ัิงเพื่ิ�มุ่โอกาสในการแสวงหาโอกาส
ทิางธุ์รกิจใหมุ่� ๆ  ดัำงน้ัน บรษัิัทิฯ จึงให้ความุ่สำาคัญติ�อการวิเคราะห์ 
และจัดำทิำามุ่าติรการในการรบัมุ่่อกับปั้จจัยุความุ่เสี�ยุงหลัก และ
ปั้จจัยุความุ่เสี�ยุงทีิ�เกิดำขึน้ใหมุ่�ทีิ�อาจก�อให้เกิดำผลกระทิบในวงกว้าง
ภัายุใน 3-5 ปี้ข้างหน้า เพื่่�อให้ผลการวิเคราะห์ปั้จจัยุความุ่เสี�ยุง
ครอบคลุมุ่ทิกุป้ระเด็ำนทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับการดำำาเนินธุ์รกิจของบริษััทิฯ 
และมีุ่มุ่าติรการรองรับและการจัดำการทีิ�เหมุ่าะสมุ่

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

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ความุ่เสี�ยุงด้ำาน
ป้ฏิบัติิการและ
ความุ่ป้ลอดำภััยุ

Operational and 
Safety Risk

• อาชีวอนามัุ่ยุและความุ่ 
  ป้ลอดำภััยุ

• Occupational Health    
  and Safety

• ก�อให้เกิดำการหยุุดำชะงักใน 
  กระบวนการผลิติ ซึ�งส�งผลให้ 
  รายุได้ำของบริษััทิฯ ลดำลง 
• ส�งผลให้ค�าใช้จ�ายุในการ
  จัดำการอุบัติิการณ์เพื่ิ�มุ่สูงขึ้น
• การบาดำเจ็บของพื่นักงาน
  และความุ่สูญเสียุทิรัพื่ยุ์สิน
  ของบริษััทิฯ รวมุ่ถึงผลกระทิบ
  ติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่และชุมุ่ชน
  โดำยุรอบ

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

• ติรวจป้ระเมิุ่นป้ระสิทิธ์ผิลการ 
  ดำำาเนินงานด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุ 
  กระบวนการผลิติและการบริหาร 
  จัดำการเสถียุรภัาพื่และสมุ่รรถนะ 
  เคร่�องจักร
• พื่ัฒนาความุ่รู้ความุ่สามุ่ารถ
  ของพื่นักงานด้ำานป้ฏิบัติิการ    
  และความุ่ป้ลอดำภััยุ
• จัดำต้ัิงคณะกรรมุ่การความุ่ 
  ป้ลอดำภััยุอาชีวอนามัุ่ยุและสภัาพื่ 
  แวดำล้อมุ่ในการทิำางาน (คป้อ.)    
  เพื่่�อพื่จิารณานโยุบายุและ 
  แผนงานรวมุ่ท้ัิงเสนอแนะ 
  มุ่าติรการ/ แนวทิางป้รับป้รุง 
  ให้ถูกต้ิองติามุ่กฎหมุ่ายุและ 
  ข้อกำาหนดำติ�าง ๆ ทีิ�เกี�ยุวข้อง
• ฝึกซ้อมุ่แผนความุ่ติ�อเน่�องทิาง
  ธุ์รกิจ Business Continuity
  Plan (BCP) เป็้นป้ระจำาทิกุปี้ 
  เพื่่�อเติรียุมุ่ความุ่พื่ร้อมุ่ให้แก� 
  พื่นักงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

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

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บริษััทิฯ ทีิ�เกี�ยุวข้อง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ้น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ความุ่เสี�ยุงด้ำาน
วัติถุดิำบ

Feedstock Risk

• การบริหารจัดำการ
  ห�วงโซ�คุณค�า

• Supply Chain  
  Management

• ความุ่ผันผวนด้ำานราคาวัติถุดิำบ
  อาจส�งผลติ�อต้ินทิุนการดำำาเนิน
  ธุ์รกิจและผลกำาไรของบริษััทิฯ
• เกิดำการขาดำแคลนวัติถุดิำบใน
  การผลิติ ซึ�งส�งผลให้ดำำาเนิน
  ธุ์รกิจหยุุดำชะงัก และส�งผลให้
  รายุได้ำของบริษััทิฯ ลดำลง
• มีุ่การคิดำค้นผลิติภััณฑ์์ หร่อ
  วัติถุดิำบทิดำแทินใหมุ่� ๆ ทีิ�เข้ามุ่า
  แยุ�งส�วนแบ�งทิางติลาดำของ
  บริษััทิฯ

• Fluctuation in feedstock   
  price may affect business   
  costs and profits
• Feedstock and raw material  
  shortage may result in 
  business disruption and 
  a decrease in revenue
• A new invention of products  
  or introduction of alternative  
  raw materials may compete  
  for GGC’s market share

• กำาหนดำกรอบการบรหิารความุ่เสี�ยุง
  ด้ำานสนิค้าคงคลังทัิ�งวัติถดิุำบ และ
  ผลิติภััณฑ์์ให้เหมุ่าะสมุ่สอดำคล้อง
  กับการดำำาเนินธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ 
• จัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การ (Value  
  Chain Management: VCM)   
  เพื่่�อกำากับดำแูลการบริหารด้ำาน
  ราคา และการจัดำซ่�อวัติถดิุำบ
• จัดำตัิ�งคณะทิำางาน เพื่่�อร�วมุ่กับ
  ภัาครฐัในหาแนวทิางส�งเสรมิุ่
  อุติสาหกรรมุ่นำามัุ่นป้าล์มุ่อยุ�าง
  ยุั�งยุน่ติลอดำห�วงโซ�อุป้ทิาน

• Establishing a framework for  
  managing inventory risks for   
  both feedstock and non-feed 
  stock. The framework must be  
  in line with business operations 
• Establishing the Value Chain  
  Management (VCM) Committee  
  to oversee price management  
  and feedstock procurement 
• Establishing a working  
  committee that cooperates   
  with the public sector to 
  sustainably promote the palm  
  oil industry at every point in  
  the supply chain

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บริษััทิฯ ทีิ�เกี�ยุวข้อง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ้น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions

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

สนิค้าคงคลัง
ทีิ�จัดำเก็บไว้

ณ คลังสนิค้า
ภัายุนอก

Inventory
Management
Risk (External

Storage)

• การบริหารจัดำการ
 ห�วงโซ�คุณค�า

• Supply Chain   
 Management

• อาจเกิดำโอกาสทีิ�ผู้ให้บรกิารสนิค้า 
  คงคลังจะไมุ่�ป้ฏิบติัิติามุ่ขอ้ติกลง 
  ร�วมุ่กัน หรอ่ดำำาเนินการไมุ่�เป็้นไป้ 
  ติามุ่มุ่าติรฐานทีิ�กำาหนดำไว้ ทิำาให้ 
  เกิดำความุ่คลาดำเคล่�อนของ 
  ป้รมิุ่าณสนิค้าคงคลังทีิ�มีุ่อยูุ�จรงิ 
  กับป้รมิุ่าณสนิค้าคงคลังทีิ�บนัทึิก 
  ในระบบ ส�งผลให้บรษัิัทิฯ  
  สูญเสยีุความุ่เช่�อใจจากลูกค้า

• The inventory service providers 
  may not comply with the    
  agreed terms or standards,  
  resulting in inconsistencies in  
  the actual inventory number   
  when compared to the system  
  inventory number. This may  
  negatively affect GGC ’s  
  credibility to the customers

• มีุ่กระบวนการติรวจสอบ และ
  สอบทิานสนิค้า    
  และวัติถดิุำบคงคลังอยุ�างสมุ่ำาเสมุ่อ   
  ทัิ�งในด้ำานคณุภัาพื่และป้ริมุ่าณ
• จัดำทิำาหลักเกณฑ์์การคัดำเล่อก
  การติรวจนับสนิค้าคงคลัง 
• นำาระบบ SAP เข้ามุ่าช�วยุในการ
  บรหิารจัดำการ

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

ความุ่เสี�ยุง
ด้ำานการขายุ

และการติลาดำ

Sale and
Marketing Risk

• การบริหารจัดำการ
 ห�วงโซ�คุณค�า
• การบริหารจัดำการ
 ลกูค้าสมัุ่พื่นัธ์์

• Supply Chain 
 Management 
• Customer 
 Relationship
 Management

• ราคาของวัติถดิุำบทีิ�บริษััทิฯ  
  ซ่�อจากคู�ค้า อาจไมุ่�สอดำคล้อง
  กับราคาของวัติถดิุำบในป้ระเทิศ
  ทีิ�ป้ระกาศโดำยุกรมุ่การค้าภัายุใน  
  จึงส�งผลติ�อการรักษัาความุ่สามุ่ารถ
  ในการแข�งขนัในอุติสาหกรรมุ่ 
  ของบริษััทิฯ

• There may be a mismatch    
  between the suppliers’ raw  
  material price and the 
  domestic raw material price    
  set by the Department of  
  Internal Trade, affecting the  
  Company’s competitiveness  
  in the market

• จัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การ (Value  
  Chain Management: VCM) เพื่่�อ
  กำากับดำแูลการบริหารด้ำานราคา   
  และการจัดำซ่�อวัติถดิุำบ
• พื่จิารณาป้รับป้รุงการผลิติและ
  การเล่อกใชวั้ติถดิุำบให้เหมุ่าะสมุ่ 
  โดำยุนำาวัติถดิุำบทิางเล่อกทีิ�มีุ่ต้ินทินุ 
  ติำามุ่าใชใ้นกระบวนการผลิติเพื่่�อ  
  รกัษัาส�วนติ�างราคาผลิติภััณฑ์์
• เสรมิุ่สรา้ง Brand Awareness  
  ผ�านกิจกรรมุ่ทิางการติลาดำ เช�น
  การจัดำนิทิรรศการติ�างๆ เพื่่�อ
  ส�งเสรมิุ่การติลาดำ และสร้างความุ่  
  ผูกพื่นัของลกูค้ากับผลิติภััณฑ์์ 
  ของบรษัิัทิฯ

• Establishing the Value Chain  
  Management (VCM) Committee  
  to oversee price management  
  and feedstock procurement 
• Reviewing and making 
  appropriate improvements  

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

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

ความุ่เสี�ยุงด้ำาน
การป้ฏิบัติิติามุ่
กลยุุทิธ์ ์และ
การลงทิุน

Strategic and
Investment Risk

• การบริหารความุ่เสี�ยุง

• Risk Management

• สภัาพื่แวดำล้อมุ่ทิางธุ์รกิจทีิ�มีุ่ 
  การเป้ลี�ยุนแป้ลงอยูุ�เสมุ่อ 
  อาจส�งผลกระทิบติ�อการ 
  ขบัเคล่�อนกลยุุทิธ์ร์วมุ่ถึงการลงทินุ 
  และการขยุายุการดำำาเนินงาน 
  ของบรษัิัทิฯ ไมุ่�เป็้นไป้ติามุ่ 
  เป้้าหมุ่ายุทีิ�ตัิ�งไว้

• With an ever-changing 
  business landscape that 
  may impact strategy 
  execution, thus not meeting 
  its investment and business 
  expansion targets

• กำาหนดำกระบวนการวางแผนกลยุุทิธ์์
  องค์กร ระยุะยุาว ติิดำติามุ่ผลการ
  ดำำาเนินงานและรายุงานติ�อคณะ
  จัดำการ (Management Committee: 
  MC) และคณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ   
  อยุ�างติ�อเน่�อง 
• จัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การกำากับดำแูล
  การลงทินุ  เพื่่�อกำากับดำแูล ติิดำติามุ่   
  กลั�นกรอง และผลักดัำนให้การลงทินุ
  แติ�ละป้ระเภัทิเป็้นไป้ติามุ่ทิิศทิาง 
  กลยุุทิธ์แ์ละการเติิบโติของบรษัิัทิฯ
• มีุ่กระบวนการบรหิารจัดำการ 
  การลงทินุ (Corporate Investment
  Management: CIM) ทีิ�รอบคอบ  
  และมีุ่ขั�นติอนทีิ�ชดัำเจน

• Establishing a long-term 
  corporate strategic plan and  
  monitoring the performance  
  with regular reports to the  
  Management Committee (MC)  
  and the Board of Directors 
• Setting the investment supervision  
  committee that supervises and  
  offers investment opinions to 
  align GGC’s strategic direction   
  and growth 
• Having a Corporate Investment  
  Management (CIM) process that  
  is comprehensive and has clear 
  procedures

OUR BUSINESS

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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ความุ่เสี�ยุงด้ำาน
การเป้ลี�ยุนแป้ลง

นโยุบายุ 
กฎระเบียุบ
ของภัาครัฐ

Risk from Public
Policy and
Regulation

Changes

• การจัดำการนวัติกรรมุ่  
 และความุ่รับผิดำชอบ
 ติ�อผลิติภััณฑ์์
• การบริหารความุ่เสี�ยุง

• Innovation 
 Management and  
 Product 
 Stewardship 
• Risk Management

• เกิดำการชะงักในการลงทุิน 
  โครงการในอนาคติ
• เกิดำการชะงักในการวิจัยุผลิติภััณฑ์์ 
  นวัติกรรมุ่เพ่ื่�อสิ�งแวดำล้อมุ่ใหมุ่� ๆ
• เพิื่�มุ่ความุ่กังวลให้แก�นักลงทุิน
  ติ�างชาติิทีิ�กำาลังตัิดำสนิใจลงทุินใน
  โครงการของบรษัิัทิฯ

• Disruptions in future project   
  investments 
• Disruptions in the research  
  on innovative products for 
  the environment 
• Cause of concerns for foreign   
  investors who making 
  investment decisions in GGC   
  projects

• นำาเสนอความุ่คิดำเห็นและให้ขอ้มูุ่ล    
   ติ�อภัาครัฐ เพื่่�อเป็้นขอ้มูุ่ล 
  ป้ระกอบการสนับสนุนการพัื่ฒนา 
  อุติสาหกรรมุ่เคมีุ่ชวีภัาพื่
• ติิดำติามุ่ ป้ระเมิุ่นและศึกษัา 
  กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบของภัาครฐั 
  และสทิิธ์ปิ้ระโยุชน์ติ�าง ๆ ซึ�งเป็้น 
  ส�วนหนึ�งในการป้ระเมิุ่นความุ่คุ้มุ่ค�า 
  ทิางเศรษัฐศาสติร์ของโครงการ 
  เพื่่�อป้ระกอบการตัิดำสินใจลงทินุ 
  ของบรษัิัทิฯ
• เขา้ร�วมุ่เป็้นสมุ่าชกิและกรรมุ่การ
  ติ�าง ๆ ในสภัาอุติสาหกรรมุ่แห�ง
  ป้ระเทิศไทิยุ เพื่่�อขบัเคล่�อนและ 
  สนับสนุนมุ่าติรการส�งเสรมิุ่
  อุติสาหกรรมุ่ชีวภัาพื่ของภัาครฐั
• ติิดำติามุ่ข�าวสารทีิ�สำาคัญของภัาครฐั  
  ติลอดำจนการเป้ลี�ยุนแป้ลงด้ำาน
  กฎหมุ่ายุทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับการดำำาเนิน
  ธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ

• Offering the public sector with   
  opinions and information to  
  support the developments of  
  the biochemical industry 
• Monitoring, assessing and  
  studying the laws, regulations,  
  and benefits of the government  
  sector to evaluate economic  
  returns of projects and derive  
  necessary information for  
  GGC’s investment decisions 
• Becoming a member with the  
  Federation of Thai Industries  
  to drive and support 
  government’s development  
  plan in bioindustry
• Updating with government    
  regarding significant news or  
  change in regulations that  
  related to business operation

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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ความุ่เสี�ยุงด้ำาน
อัติราแลกเป้ลี�ยุน

เงินติราติ�างป้ระเทิศ

Currency
Exchange Risk

• การบริหารจัดำการ
 ห�วงโซ�คุณค�า
• การบริหารความุ่เสี�ยุง

• Supply Chain 
 Management 
• Risk Management

• ความุ่ผันผวนของอัติราแลก 
  เป้ลี�ยุนเงินติราระหว�างสกลุเงิน 
  เหรยีุญสหรฐัฯ และสกลุเงินบาทิ    
  อาจส�งผลติ�อราคาขายุของ 
  ผลิติภััณฑ์์ทีิ�ส�งออกไป้ขายุใน 
  ติ�างป้ระเทิศ ทิำาให้บริษััทิฯ    
  มีุ่รายุได้ำลดำลง

• Fluctuations in the USD-THB  
  currency exchange may  
  impact prices of the exported  
  products, resulting in a 
  decrease in revenue

• จัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การ Value  
  Chain Management (VCM) เพื่่�อ 
  ติิดำติามุ่สถานการณค์วามุ่เคล่�อนไหว 
  ของติลาดำอัติราแลกเป้ลี�ยุนเงินติรา   
  โดำยุกำาหนดำเป้้าหมุ่ายุในการบริหาร 
  ความุ่เสี�ยุงอยุ�างเหมุ่าะสมุ่สอดำคล้อง 
  กับแผนการดำำาเนินธุ์รกิจ
• ขออนุมัุ่ติิกรอบบริหารความุ่เสี�ยุง 
  ด้ำานอัติราแลกเป้ลี�ยุนเงินติราติ�อ    
  คณะกรรมุ่การบริหารความุ่เสี�ยุง  
  (RMC) และรายุงานสถานการณ ์
  ผลการดำำาเนินงานอัติราแลกเป้ลี�ยุน 
  ติ�อคณะกรรมุ่การบรหิารความุ่เสี�ยุง    
  (RMC) รายุไติรมุ่าส และคณะกรรมุ่การ 
  บรหิารความุ่เสี�ยุงองค์กร (ERMC)    
  รายุเด่ำอน

• Establishing the Value Chain 
  Management (VCM) Committee  
  to monitor changes in the 
  exchange markets. Then 
  measures that are in line with   
  company’s business plan can   
  be established to appropriately  
  manage risk
• Request for approval of risk    
   management in foreign 
   exchange from Risk Management  
   Committee (RMC), and reporting  
   the result to RMC and Enterprise  
   Risk Management Committee  
   (ERMC)

OUR BUSINESS

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำใน รายุงานป้ระจำาปี้ 2562
และเว็บไซต์ิบรษัิัทิฯ http://www.ggcplc.com/th/about#who-we-are

For more details, please see the 2019 Annual Report 2019 
or visit our website at http://www.ggcplc.com/en/about#who-we-are

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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กรอบอนุสญัญา
สหป้ระชาชาติิ 

ว�าด้ำวยุ
การเป้ลี�ยุนแป้ลง
สภัาพื่ภูัมิุ่อากาศ

COP24

United Nations
Framework

Convention on
Climate Change

(COP24)

• การบรหิารความุ่เสี�ยุง
• การบริหารจัดำการ
 ห�วงโซ�อุป้ทิาน
• การเป้ลี�ยุนแป้ลงทิาง
 สภัาพื่ภูัมิุ่อากาศ  
   และการบรหิาร 
   จัดำการพื่ลังงาน

• Risk Management
• Supply Chain 
 Management
• Climate Change
   and Energy
   Management

• การเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศ
  ส�งผลกระทิบติ�อผลผลิติทิาง
  การเกษัติร เช�น ป้าล์มุ่ และอ้อยุ    
  ซึ�งเป็้นวัติถดิุำบหลักของบรษัิัทิฯ  
  โดำยุอาจทิำาให้ผลผลิติลดำลงและ 
  ไมุ่�ได้ำคณุภัาพื่ติามุ่ทีิ�ต้ิองการ   
  รวมุ่ทัิ�งราคาผลผลิติอาจสงูขึ�น  
  ส�งผลให้ต้ินทินุการผลิติของ 
  บรษัิัทิฯ สงูขึ�น

• Climate changes may affect  
  yield of agricultural products,  
  such as palm and sugar canes,  
  which are the key feedstock  
  of GGC. This may reduce crop  
  yield and quality. 
  In addition, crop prices may 
  increase, resulting in an 
  increase in GGC’s operating  
  costs

• วิเคราะห์ความุ่เสี�ยุงทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับ
  การเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศ   
  และกำาหนดำแผนการรองรับอยุ�าง
  ติ�อเน่�อง
• วางแผนการจัดำการวัติถดิุำบหลัก   
  และวัติถดิุำบทิางเล่อกไว้ล�วงหน้า
• วางแผนการดำำาเนินงานเพื่่�อลดำ 
  ผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ เช�น  
  การตัิ�งเป้้าหมุ่ายุการลดำ 
  การป้ล�อยุก๊าซเรอ่นกระจก  
  การลดำการใชพ้ื่ลังงาน และ 
  การเพื่ิ�มุ่สัดำส�วนการใชพ้ื่ลังงาน
  ทิดำแทิน เป็้นต้ิน

• Analyzing climate change risk  
  and regularly setting mitigation  
  plans. 
• Setting a management plan for  
  main and alternative raw 
  materials in advance 

การป้รบัเป้ลี�ยุน
เทิคโนโลยีุดิำจิทัิล

Digitalization

• การจัดำการนวัติกรรมุ่  
 และความุ่รับผิดำชอบ
 ติ�อผลิติภััณฑ์์
• การบริหารพื่นักงาน
 ทีิ�เป็้นเลิศ

• Innovation 
 Management
 and Product 
 Stewardship
• Human Capital 
   Development and    
   Retention

• บรษัิัทิฯ และคู�ค้าอาจไมุ่�สามุ่ารถ 
  ป้รบัรูป้แบบการดำำาเนินธุ์รกิจได้ำ 
  ทัินติ�อการเป้ลี�ยุนแป้ลง ทิำาให้ 
  สูญเสียุความุ่สามุ่ารถในการ 
  แข�งขัน

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

• พัื่ฒนาศักยุภัาพื่พื่นักงานและคู�ค้า  
  โดำยุสรา้งความุ่รูค้วามุ่เขา้ใจใน 
  เทิคโนโลยีุดิำจิทัิล
• ป้รับป้รุงโครงสรา้งพื่่�นฐาน 
  สารสนเทิศ และติิดำตัิ�งระบบ 
  การบรหิารจัดำการขอ้มูุ่ล    
  รวมุ่ทัิ�งระบบ Cyber Security  
  ทัิ�วทัิ�งบรษัิัทิฯ

• Improving the employee and  
  supplier capability through  
  digital knowledge development 
• Improving the basic information  
  infrastructure and installing  
  data management system  
  and a company-wide cyber   
  security system

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
Emerging Risk

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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เศรษัฐกิจผู้สูงวัยุ

Silver Economy

• การบรหิารความุ่เสี�ยุง
• การบรหิารพื่นักงาน
 ทีิ�เป็้นเลิศ

• Risk Management
• Employee
 Management
 Excellence

• โครงสร้างของป้ระชากรทีิ�เป้ลี�ยุน 
  ไป้ซึ�งมีุ่สดัำส�วนผู้สงูอายุุมุ่ากขึ�น   
  ส�งผลให้บริษััทิฯ อาจขาดำแคลน
  แรงงานในอนาคติซึ�งส�งผล 
  กระทิบติ�อกำาลังการผลิติของ 
  บริษััทิฯ
• ป้รมิุ่าณทีิ�แรงงานลดำลง  
  อาจส�งผลให้ค�าแรงสงูขึ�น หรอ่
  เกิดำการขาดำแคลนแรงงาน

• The increase in the elderly  
  population accounts for the  
  changes in population 
  structure. Thus, GGC  
  may face a labor shortage in  
  the future, affecting  
  production capability
• The decrease in labor may  
  cause a rise in labor costs or  
  a labor shortage

• นำาเทิคโนโลยุเีขา้มุ่าใชใ้นการดำำาเนิน
  ธุ์รกิจ รวมุ่ทัิ�งใชเ้คร่�องมุ่่อ  
  เคร่�องจักรมุ่ากขึ�น เพ่ื่�อทิดำแทิน 
  แรงงานคน

• Utilizing more technology,  
  machines, and automation in  
  business operations to replace  
  human labor

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

OUR BUSINESS

ความุ่เสี�ยุงหลัก
Key Risks

ป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง

Relevant Material Issues

ผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
Possible Impacts to GGC

มุ่าติรการจัดำการความุ่เสี�ยุง
Mitigation Actions
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มุ่าติรการเลิกใช้
นำามัุ่นป้าล์มุ่ของ

สหภัาพื่ยุุโรป้ 
(EU ban palm oil)

EU Zero
Palm Oil Policy

พื่รบ.กองทินุนำามัุ่น
เช่�อเพื่ลิง 2562

The State Oil
Fund Act 2019

• การบริหารจัดำการ
 ห�วงโซ�คุณค�า
• การจัดำการนวัติกรรมุ่  
 และความุ่รับผิดำชอบ
 ติ�อผลิติภััณฑ์์

• Supply Chain 
 Management 
• Innovation 
 Management   
 and Product 
 Stewardship

• การบริหารความุ่เสี�ยุง

• Risk Management

• สถานการณป์้รมิุ่าณนำามัุ่นป้าล์มุ่ 
  ล้นติลาดำ ส�งผลติ�อราคา 
  นำามัุ่นป้าล์มุ่ในติลาดำโลกลดำลง   
  รวมุ่ทัิ�งทิำาให้ราคานำามัุ่นป้าล์มุ่ 
  ในป้ระเทิศไทิยุลดำลงเช�นกัน 
  ซึ�งอาจทิำาให้รายุได้ำและผลกำาไร 
  จากการจำาหน�ายุผลิติภััณฑ์์ของ 
  บริษััทิฯ ลดำลง

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

• พื่รบ.กองทุินนำามัุ่นเช่�อเพื่ลิง 2562  
  กำาหนดำให้รฐับาลยุกเลิกการ 
  อุดำหนุนราคานำามัุ่นทีิ�มีุ่ส�วนผสมุ่  
  เช่�อเพื่ลิงชวีภัาพื่ ทัิ�งแก๊สโซฮอล์  
  (E20 และ E85) ไบโอดีำเซล  
  (B10 และ B20) ภัายุใน 3 ปี้ ส�งผล 
  ให้ราคานำามัุ่นทิางเล่อกใน 
  ป้ระเทิศไทิยุเพิื่�มุ่สงูขึ�น    
  ซึ�งบรษัิัทิฯ อาจจำาหน�ายุผลิติภััณฑ์์ 
  ได้ำน้อยุลง หรอ่ไมุ่�สามุ่ารถ 
  ทิำากำาไรได้ำ

• The State Oil Fund Act 2019  
  will terminate the price 
  subsidies for biofuels, such as  
  Gasohol (E20 and E85) and  
  Biodiesel (B10 and B20)  
  within three years. This  
  resulted in the price increase  
  of alternative fuel in  
  Thailand. GGC may make  
  lower sales or not make any  
  profits.

• สนับสนุนการใชไ้บโอดีำเซลใน 
  ป้ระเทิศไทิยุร�วมุ่กับหน�วยุงาน 
  ภัาครฐั เช�น กระทิรวงพื่ลังงาน
• รักษัาฐานลกูค้ารายุเก�าของบรษัิัทิฯ 
• ป้ระเมิุ่น และติิดำติามุ่สถานการณ์
   อยุ�างใกล้ชดิำ

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

• ติิดำติามุ่ และป้ระเมิุ่นสถานการณ์
  อยุ�างใกล้ชดิำ
• เขา้ร�วมุ่เป็้นสมุ่าชกิและกรรมุ่การ
  ติ�างๆ ในสภัาอุติสาหกรรมุ่แห�ง
  ป้ระเทิศไทิยุ เพื่่�อขบัเคล่�อน และ
  สนับสนุนมุ่าติรการส�งเสรมิุ่
  อุติสาหกรรมุ่ชีวภัาพื่ของภัาครฐั
  เพื่่�อเพื่ิ�มุ่ความุ่ต้ิองการใชพ้ื่ลังงาน
  เช่�อเพื่ลิงชวีภัาพื่

• Following and assessing 
  situations closely 
• Becoming a member with the 
   Federation of Thai Industries  
   to drive and support government’s  
   development plan in bioindustry,    
   as well as encourage the demands   
   for biofuel energy

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำจากรายุงานป้ระจำาปี้ 2562 (https://investor-th.ggcplc.com/ar.html)

For more details, please see the 2019 Annual Report (https://investor.ggcplc.com/ar.html)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน
Stakeholders Engagement and Value Creation

ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำทิำาการทิบทิวนกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ 
เพื่่� อสร้างความุ่มัุ่�นใจว�าบริษััทิฯ ให้ความุ่สำาคัญในการมีุ่
ส�วนร�วมุ่และดำำาเนินงานเพื่่�อติอบสนองความุ่ต้ิองการของ
ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่ของบริษััทิฯ โดำยุจำาแนกกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสียุทัิ�งภัายุในและภัายุนอกออกเป็้น 6 กลุ�มุ่หลัก ได้ำแก�
1) กลุ�มุ่ผู้ถ่อหุ้น นักลงทุิน และนักวิเคราะห์ 2) กลุ�มุ่ชุมุ่ชน 
สังคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ 3) กลุ�มุ่ภัาครัฐ 4) กลุ�มุ่พื่นักงาน
5) กลุ�มุ่คู�ค้าและคู�ค้าทิางธุ์รกิจ และ 6) กลุ�มุ่ลูกค้า นอกจากนี� 
บริษััทิฯ ยุังได้ำทิบทิวนและเพิื่�มุ่ช�องทิางการส่�อสารให้ครอบ
คลุมุ่ทิุกกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ เพื่่�อรับทิราบถึงป้ระเด็ำนทีิ�ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสียุให้ความุ่สนใจ รวมุ่ถึงข้อเสนอแนะติ�าง ๆ ซึ�งบริษััทิฯ
ได้ำนำาไป้ใชใ้นกระบวนการตัิดำสนิใจและการวางแผนการดำำาเนิน
ธุ์รกิจของบริษััทิฯ เพื่่� อติอบสนองติ�อความุ่คาดำหวังของ
ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุพื่รอ้มุ่ทัิ�งสรา้งคณุค�าให้ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุอยุ�างยัุ�งยุ่น

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

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพ่ื่�อติอบสนอง
Actions and
Responses

ผู้ถ่อหุ้น/
นักลงทินุ/

นักวิเคราะห์

Shareholder/
Investor/
Analyst

• รบัทิราบเหติกุารณ์
 ทีิ�สำาคัญอยุ�างรวดำเรว็ 
 และการนำาขอ้มูุ่ลไป้ใช้
 ได้ำอยุ�างถูกต้ิอง และ
 มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่
• มีุ่มุ่าติรการรองรับ
 ความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเป็้น
 อุป้สรรคติ�อการ 
  ดำำาเนินงาน สามุ่ารถ 
  บรหิารความุ่เสี�ยุงของ 
  บรษัิัทิฯให้อยูุ�ในระดัำบทีิ� 

   ยุอมุ่รับได้ำ
• ได้ำรับความุ่เช่�อมัุ่�น
 จากผู้ถ่อหุ้นกลุ�มุ่อ่�น ๆ 
 ในด้ำานการกำากับดำแูล
 กิจการทีิ�ดีำ และจรรยุา
 บรรณธุ์รกิจ

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

• เปิ้ดำเผยุขอ้มูุ่ลการ 
  ดำำาเนินงานอยุ�างโป้ร�งใส  
  และเขา้ถึงได้ำง�ายุ
• ยุดึำมัุ่�นในการดำำาเนินงาน
  บนหลักจรรยุาบรรณ 
  ธุ์รกิจและการขับเคล่�อน
  วัฒนธ์รรมุ่องค์กร
  อยุ�างยัุ�งยุ่น
• ขยุายุขอบเขติ
  การดำำาเนินงานเพ่ื่�อเพิื่�มุ่ 
  ขดีำความุ่สามุ่ารถทิาง 
  การแข�งขัน

• Disclose information    
  in transparent manner  
  and ensure its 
  accessibility
• Commit to the business  
  code of conduct and  
  sustainably manage  
  the organization
• Expand the operations  
  to increase the corporate   
  competitiveness

• บรษัิัทิฯ ส�งเสรมิุ่ให้ 
   ผู้ถ่อหุ้นได้ำใช้สิทิธ์ ิ
  ขั�นพื่่�นฐานพื่รอ้มุ่ทัิ�ง 
  สรา้งความุ่พื่งึพื่อใจสงูสดุำ
  ให้แก�ผู้ถ่อหุ้น โดำยุคำานึง
  ถึงการเติิบโติอยุ�างยุั�งยุน่      
  การสรา้งมูุ่ลค�าเพิื่�มุ่ และ 
  การให้ผลติอบแทินทีิ� 
  เหมุ่าะสมุ่อยุ�างติ�อเน่�อง    
  รวมุ่ทัิ�ง ดำำาเนินธุ์รกิจ 
  บนพื่่�นฐานของหลักการ 
  กำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
  นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยุงั 
  เปิ้ดำเผยุขอ้มูุ่ลให้ผู้มีุ่ส�วน 
  ได้ำเสียุรบัทิราบอยุ�าง 
  โป้ร�งใสครบถ้วน และ 
  ติรวจสอบได้ำ พื่รอ้มุ่ทัิ�ง 
  รบัฟัังความุ่คิดำเห็น และ
  ข้อรอ้งเรยีุนจากผู้ถ่อหุ้น 
  สถาบันการเงิน และ 
  นักวิเคราะห์เสมุ่อ โดำยุ
  ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำ 
  ป้รบัป้รุงนโยุบายุและ 
  พื่ฒันากระบวนการ
  การรบัขอ้รอ้งเรยีุน
  (Whistleblower) ให้มีุ่
  ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ยิุ�งขึ�น
• นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ได้ำ
  เปิ้ดำโอกาสให้ผู้ถ่อหุ้น
  เสนอระเบียุบวาระ
  การป้ระชุมุ่ เสนอช่�อ 
  กรรมุ่การ และส�งคำาถามุ่
  ล�วงหน้าก�อนการป้ระชุมุ่
  สามัุ่ญผู้ถ่อหุ้นป้ระจำาปี้    
  2563 โดำยุยุงัคงสดัำส�วน 
  การถ่อหุ้นของผู้ถ่อหุ้น 
  “ไมุ่�น้อยุกว�ารอ้ยุละ 4”   
  ของจำานวนสิทิธ์อิอกเสียุง 
  ทัิ�งหมุ่ดำของบรษัิัทิฯ มุ่า 
  ตัิ�งแติ�ปี้ 2561 อีกทัิ�ง    
  บรษัิัทิฯ ยุงัวิเคราะห์
  ทิิศทิางการติลาดำของโลก
  เพื่่�อพัื่ฒนาผลิติภััณฑ์์    
  และนวัติกรรมุ่ทีิ�ติอบสนอง 
  กับความุ่ต้ิองการของติลาดำ
  รวมุ่ทัิ�ง แสวงหาโอกาส 

• การเขา้ร�วมุ่ป้ระชุมุ่สามัุ่ญ
   ผู้ถ่อหุ้นป้ระจำาปี้ของ 
   บรษัิัทิฯ ปี้ละ 1 ครั�ง
• รบัทิราบขอ้มูุ่ลป้ระจำาปี้
  ของบรษัิัทิฯ ผ�านรายุงาน
  ป้ระจำาปี้และรายุงาน
  ความุ่อยุ�างยุั�งยุน่แบบ
  บูรณาการ
• การแจ้งเร่�องรอ้งเรยีุน
  ผ�านช�องทิางการรบัขอ้
  รอ้งเรยีุน (Whistleblower)    
  ของบรษัิัทิฯ
• การจัดำป้ระชุมุ่นักวิเคราะห์
  (Analyst Meeting)  
  เฉลี�ยุไติรมุ่าสละ 1 ครั�ง
• การจัดำกิจกรรมุ่บริษััทิ
  จดำทิะเบยีุนพื่บผู้ลงทินุ
  (Opportunity Day) 
  ร�วมุ่กับติลาดำหลักทิรัพื่ยุ ์
  แห�งป้ระเทิศไทิยุ เฉลี�ยุ 
  ไติรมุ่าสละ 1 ครั�ง
• การเขา้ร�วมุ่การจัดำป้ระชุมุ่
  เพื่่�อให้ขอ้มูุ่ลของบรษัิัทิฯ
  แก�กลุ�มุ่ลูกค้า กองทินุ
  นักลงทินุรายุยุ�อยุ (High
  Net Worth) ซึ�งจัดำโดำยุกลุ�มุ่
  บรษัิัทิหลักทิรัพื่ยุต์ิ�าง ๆ 
• ช�องทิางการติิดำติ�อ 
  สอบถามุ่ด้ำานการกำากับดำแูล
  กิจการทีิ�ดีำของบรษัิัทิฯ 
  ถึงเลขานุการบริษััทิ
  Corporategovernance
  @ggcplc.com
• ช�องทิางการติิดำติ�อสอบ
  ถามุ่ขอ้มูุ่ลของบรษัิัทิฯ 
  สำาหรบันักลงทินุผ�านทิาง
  ir@ggcplc.com
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ
  http://www.ggcplc.com
  /th/contact

1. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ / Shareholder / Investor / Analyst
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ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพื่่�อติอบสนอง
Actions and
Responses

  ในการลงทินุเพิื่�มุ่เติิมุ่ 
  เพื่่�อขยุายุการดำำาเนินธุ์รกิจ
  ของบริษััทิฯ

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

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

Community
Society and

the
Environment

• สรา้งความุ่สมัุ่พัื่นธ์์
  อันดีำระหว�างบรษัิัทิฯ
  ชุมุ่ชน และสังคมุ่  
  ทีิ�พื่รอ้มุ่เก่�อกลู 
  ซึ�งกันและกัน และ
  เติิบโติไป้พื่ร้อมุ่กัน
• สรา้งสภัาวะแวดำล้อมุ่ 
  ทีิ�ดีำภัายุในชุมุ่ชนและ 
  สังคมุ่
• ขยุายุโอกาสในการ
  สรา้งรายุได้ำและอาชีพื่ 
  ทีิ�มัุ่�นคงแก�ชุมุ่ชน

• การดำำาเนินงานของบรษัิัทิฯ
  ไมุ่�ก�อให้เกิดำผลกระทิบติ�อ
  ชุมุ่ชน สงัคมุ่ และ 
  สิ�งแวดำล้อมุ่
• แสดำงความุ่รบัผิดำชอบ
  ด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ สุขภัาพื่   
  และความุ่ป้ลอดำภััยุติ�อ
  ชุมุ่ชนโดำยุรอบ
• ป้ฏิบติัิติามุ่ขอ้บงัคับ และ
  กฎหมุ่ายุอยุ�างเคร�งครดัำ
• สนับสนุนการเป็้นอยูุ�ทีิ�ดีำ
  ของชุมุ่ชน ทัิ�งทิาง 
  ด้ำานการศึกษัา สุขภัาพื่    
  การสรา้งงาน สร้างอาชพีื่
  ทีิ�ยัุ�งยุ่น
• ขยุายุการดำำาเนินงานด้ำาน 
  การดำแูลสงัคมุ่และชุมุ่ชน 
  ไป้ยัุงพ่ื่�นทีิ�ห�างไกล
• การเปิ้ดำเผยุขอ้มูุ่ลการ 
  ดำำาเนินงานอยุ�างโป้ร�งใส 
  และทัินทิ�วงทีิ

บรษัิัทิฯ ดำำาเนินธุ์รกิจด้ำวยุ
ความุ่ใส�ใจและมีุ่ความุ่ 
รบัผิดำชอบติ�อชุมุ่ชน สังคมุ่
และสิ�งแวดำล้อมุ่ โดำยุคำานึง
ถึงผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น
ติ�อชุมุ่ชนและสิ�งแวดำล้อมุ่
ทีิ�อยูุ�ในพื่่�นทีิ�รบัผิดำชอบ 
ของโรงงานรอบด้ำาน 
รวมุ่ทัิ�งรบัฟังัความุ่คิดำเห็น 
จากคนในชุมุ่ชน ติลอดำจน 
หลีกเลี�ยุงการดำำาเนินงาน 
ทีิ�ไมุ่�เหมุ่าะสมุ่ และวาง 
มุ่าติรการป้้องกันและ 
รบัมุ่่อผลกระทิบทีิ�อาจ 
เกิดำขึ�นเพื่่�อส�งเสริมุ่และ 
พื่ฒันาคณุภัาพื่ชวิีติทีิ�ดีำ 
แก�คนในชุมุ่ชนและสงัคมุ่ 
และดำำารงไว้ซึ�งสิ�งแวดำล้อมุ่ 
ทีิ�ยุั�งยุน่ นอกจากนี� บรษัิัทิฯ 
ยุงัได้ำดำำาเนินโครงการ 
ด้ำานความุ่รับผิดำชอบติ�อ 
สงัคมุ่เพื่่�อส�งเสริมุ่และยุก 
ระดัำบคณุภัาพื่ชวิีติ 
ความุ่เป็้นอยูุ�ทีิ�ดีำของชุมุ่ชน 
รอบพื่่�นทีิ�ป้ฏิบติัิการของ 
บรษัิัทิฯ พื่รอ้มุ่ทัิ�งขยุายุ 
ขอบเขติการดำำาเนิน 
โครงการฯ ไป้ยัุงพื่่�นทีิ� 
ทัิ�วป้ระเทิศ

• กิจกรรมุ่ลงพื่่�นทีิ� 
  เยุี�ยุมุ่เยุยีุนชุมุ่ชนจำานวน    
  2-3 ครั�งติ�อสปั้ดำาห์
• โครงการหรอ่กิจกรรมุ่
  เพื่่�อสงัคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่
  จำานวน 39 ครั�ง ในปี้ 2562
• การสำารวจความุ่พื่งึพื่อใจ
  ของชุมุ่ชน 1 ครั�งติ�อปี้
• ช�องทิางการรบัเร่�อง
  รอ้งเรียุน (Whistleblower)   
  ของบรษัิัทิฯ
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ
  http://www.ggcplc.com
  /th/contact

2. กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม / Community, Society, and the Environment

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพ่ื่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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• Build a positive   
 relationship within  
 the communities  
 and society to ensure  
 inclusive and 
 sustain able growth 
• Build a good 
 environment in the  
 communities and  
 society 
• Create opportunities  
 in generating more  
 income and a stable  
 career for 
 communities

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

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

• Community Visit 
  (2-3 times per week) 
• 39 social and 
  environmental activities  
  in 2019 
• Annual community  
  satisfaction survey 
• GGC’s whistleblower  
  channel 
• GGC’s website: http:// 
  www.ggcplc.com/en/ 
  contact

OUR BUSINESS

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพื่่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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ภัาครฐั

Government

• การเติิบโติของ 
 อุติสาหกรรมุ่เพื่่�อ 
 สิ�งแวดำล้อมุ่
• การผลักดัำนนโยุบายุ
 ของภัาครฐั

• เปิ้ดำเผยุขอ้มูุ่ลการ 
  ดำำาเนินงานอยุ�างโป้ร�งใส  
  ทัินติ�อเหติกุารณ ์และ 
  เขา้ถึงได้ำง�ายุ
• ยุดึำมัุ่�นในการดำำาเนินงาน
  ติามุ่จรรยุาบรรณธุ์รกิจ
  และการขบัเคล่�อน 
  วัฒนธ์รรมุ่องค์กรอยุ�าง 
  ยุั�งยุ่น
• วิเคราะห์ความุ่เสี�ยุงและ
  โอกาสทีิ�เกี�ยุวขอ้งพื่รอ้มุ่
  จัดำทิำามุ่าติรการรองรบั
• ร�วมุ่มุ่่อกับหน�วยุงาน
  ภัาครฐัเพ่ื่�อขับเคล่�อน
  นโยุบายุทีิ�เกี�ยุวขอ้ง รวมุ่
  ถึงให้ความุ่รูด้้ำาน 
  นวัติกรรมุ่และเทิคโนโลยุ ี
  เพื่่�อนำามุ่าพัื่ฒนา 
  ป้ระเทิศชาติิ

บรษัิัทิฯ ให้ความุ่สำาคัญติ�อ
การดำำาเนินงานร�วมุ่กับ
หน�วยุงานภัาครฐั ไมุ่�ว�า
จะเป็้นการดำำาเนินงานติามุ่
ขอ้กำาหนดำ กฎ และระเบียุบ
ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง โดำยุบรษัิัทิฯ ได้ำ
ดำำาเนินการเปิ้ดำเผยุขอ้มูุ่ล
ให้กับผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุและ
หน�วยุงานภัาครฐัอยุ�าง
สมุ่ำาเสมุ่อ และได้ำจัดำตัิ�ง
คณะกรรมุ่การยุ�อยุติ�าง ๆ
เพื่่�อกำากับดำแูลการดำำาเนิน
ธุ์รกิจติามุ่หลักการกำากับ
กิจการทีิ�ดีำและความุ่ยัุ�งยุ่น
พื่รอ้มุ่ทัิ�งให้การสนับสนุน
การดำำาเนินงานติ�าง ๆ ของ
ภัาครฐั ซึ�งเป็้นการสรา้ง
คุณป้ระโยุชน์ให้แก� 
ป้ระเทิศผ�านนโยุบายุติ�าง ๆ 
เช�น โครงการนครสวรรค์ 
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ 
เป็้นโครงการนำาร�องติามุ่ 
นโยุบายุเศรษัฐกิจชีวภัาพื่
(Bioeconomy) ของป้ระเทิศ
รณรงค์และนำาเสนอ
ขอความุ่เห็นร�วมุ่กับภัาครัฐ
และผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุในการ
ผลักดัำนการใช้นำามัุ่น 
ไบโอดีำเซล B10 ซึ�งเป็้น 
นำามัุ่นดีำเซลเกรดำมุ่าติรฐาน 
ของป้ระเทิศ เพ่ื่�อยุกระดัำบ 
อุติสาหกรรมุ่และ 
ความุ่เป็้นอยูุ�ทีิ�ดีำของ
ป้ระชาชน นอกจากนี� 
บรษัิัทิฯ ยุงัทิำาการวิเคราะห์ 
ความุ่เสี�ยุงทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับ 
การเป้ลี�ยุนแป้ลงกฎระเบียุบ
กฎหมุ่ายุ และขอ้กำาหนดำ
ภัาครฐั เพื่่�อให้การดำำาเนิน
ธุ์รกิจสอดำคล้องกับ 
แนวทิางของภัาครัฐอีกด้ำวยุ

• การเขา้ร�วมุ่เครอ่ข�ายุกับ
  ภัาครฐั
• ช�องทิางการรบัเร่�อง 
  ร้องเรียุนของบริษััทิฯ
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ
  http://www.ggcplc.com
  /th/contact

3. กลุ่มภาครัฐ / Government

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพ่ื่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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• Ensure industrial  
 growth for the 
 environment 
• Promote government  
 policies

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

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

• Join the government   
  network 
• GGC’s whistleblower  
  channel 
• GGC’s website: http:// 
  www.ggcplc.com/en/ 
  contact

OUR BUSINESS

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพื่่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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พื่นักงาน

Employee

• ความุ่สมัุ่พัื่นธ์อั์นดีำ
• ค�าติอบแทินและ 
 สวัสดิำการทีิ�เป็้นธ์รรมุ่ 
 และยัุ�งยุ่น 
• ความุ่ก้าวหน้าในหน้าทีิ�
 การงานทีิ�มัุ่�นคง
• การเพิื่�มุ่พื่นูและพื่ฒันา
 ความุ่สามุ่ารถอยุ�าง
 ติ�อเน่�อง

• Build a positive
 relationship
• Ensure fair and
 sustainable
 compensation and  
 benefits
• Build a sustainable  
 career path
• Constantly develop  
 and improve
 employees capability

• ส่�อสารข้อมูุ่ลภัายุในอยุ�าง
  รวดำเรว็ และครอบคลมุุ่
  พื่นักงานทิกุระดัำบ
• อาชวีอนามัุ่ยุและความุ่
  ป้ลอดำภััยุในการทิำางาน
  รวมุ่ถึงสวัสดิำการและ 
  ค�าติอบแทินทีิ�เป็้นธ์รรมุ่
• แนวทิางการเจรญิเติิบโติ
  ในสายุอาชีพื่ทีิ�มัุ่�นคง 
  (Sustainable Career   
  Path)
 • ความุ่เทิ�าเทีิยุมุ่ของการ
  เติิบโติในหน้าทีิ�การงาน
• การฝึกอบรมุ่พื่ฒันา
  ศักยุภัาพื่ทีิ�มีุ่คณุภัาพื่
• การได้ำรบัมุ่อบหมุ่ายุงาน
  ทีิ�มีุ่คณุค�า
• ความุ่เอาใจใส� และการ 
  ได้ำรับการดูำแลทีิ�ดีำ
• การสรา้งวัฒนธ์รรมุ่
  องค์กรทีิ�หลอมุ่รวมุ่ 
  ความุ่เป็้นหนึ�งเดีำยุว

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

บรษัิัทิฯ ส�งเสรมิุ่การรบัรู้
ของพื่นักงานผ�านการ 
ส่�อสารอยุ�างโป้ร�งใสและ 
ชดัำเจน นอกจากน้ี บรษัิัทิฯ 
ยุงัให้ความุ่สำาคัญติ�อ 
การพื่ฒันาศักยุภัาพื่ 
พื่นักงาน พื่รอ้มุ่ท้ัิงดำแูล 
ด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุ และ 
จัดำสรรสิ�งอำานวยุความุ่ 
สะดำวกอยุ�างครบครนั อีกท้ัิง 
ยุงัมุ่อบผลติอบแทินทีิ� 
เป็้นธ์รรมุ่แก�พื่นักงาน 
ติลอดำจนรบัฟัังขอ้เสนอแนะ 
และความุ่คิดำเห็นจากพื่นักงาน
ทิกุระดัำบอยุ�างเทิ�าเทีิยุมุ่ 
นอกจากน้ี บรษัิัทิฯ ได้ำจัดำ 
ให้มีุ่วัฒนธ์รรมุ่องค์กร 
6 ป้ระการ ได้ำแก� 1) กล้า 
2) เก�ง 3) ดีำ 4) มีุ่วินัยุ 5) ใส�ใจ 
และ 6) รักษ์ัสิ�งแวดำล้อมุ่ 
เพื่่�อให้พื่นักงานทิุกระดัำบ 
มีุ่ส�วนร�วมุ่ในการขับเคล่�อน 
บริษััทิฯ อยุ�างยุั�งยุ่น 

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

• กิจกรรมุ่ผู้บรหิารพื่บ
  พื่นักงานไติรมุ่าสละ  
  1 ครั�ง
• แบบสำารวจความุ่ 
  พื่งึพื่อใจและความุ่ผูกพื่นั
  ของพื่นักงานติ�อองค์กร
  ป้ระจำาปี้
• ช�องทิางการรบัเร่�อง
  ร้องเรียุน (Whistleblower)    
  ของบริษััทิฯ
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ
  http://www.ggcplc.com
  /th/contact

• MD Townhall quarterly 
• Annual employee
  satisfaction and
  engagement survey 
• GGC’s whistleblower   
  channel 
• GGC’s website: http:// 
  www.ggcplc.com/en/ 
  contact

4. กลุ่มพนักงาน / Employee

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพ่ื่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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คู�ค้า/ คู�ค้าทิาง
ธุ์รกิจ

Supplier/
Business
Partner

• การเจรญิเติิบโติทิาง
 ธุ์รกิจร�วมุ่กันกับบรษัิัทิฯ
• ความุ่สมัุ่พื่นัธ์อั์นดีำ
• ความุ่มัุ่�นคงในสายุ 
 ห�วงโซ�อุป้ทิาน

• Ensure business  
 growth along with  
 GGC
• Build a positive
 relationship
• Build a stable supply  
 chain

• ดำำาเนินธุ์รกิจด้ำวยุความุ่
  ซ่�อสัติยุ ์โป้ร�งใสและ 
  เป็้นธ์รรมุ่
• ดำำาเนินธุ์รกิจร�วมุ่กัน 
  อยุ�างติ�อเน่�องและยุั�งยุน่
• ร�วมุ่กันพื่ฒันาสนิค้า หรอ่
  โครงการเพื่่�อติ�อยุอดำการ
  ดำำาเนินธุ์รกิจ

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

บรษัิัทิฯ รักษัาผลป้ระโยุชน์
ร�วมุ่กับคู�ค้าอยุ�างซ่�อสตัิยุ ์
และป้ฏิบติัิติ�อกันด้ำวยุ 
ความุ่เสมุ่อภัาค ภัายุใต้ิ 
กฎหมุ่ายุและกติิกาทีิ� 
กำาหนดำร�วมุ่กันอยุ�างเคร�งครดัำ 
นอกจากนี�ยุงัใหค้วามุ่สำาคัญ 
ติ�อการร�วมุ่มุ่่อกันเพื่่�อ 
พื่ฒันาสนิค้าทีิ�เป็้นมิุ่ติร 
ติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่และติอบรบั 
ติ�อความุ่ต้ิองการของติลาดำ

GGC protects the interest 
of the suppliers and 
business partners with 
integrity and equality, 
while strictly complies 
with the laws and rules 
mutually stipulated. 
Furthermore, GGC 
collaborates in developing 
environmentally friendly 
products and responding 
to market demand.

• การป้ระชุมุ่คู�ค้าป้ระจำาปี้
• การป้ระเมิุ่นคู�ค้าป้ระจำาปี้
• Supplier Visit ป้ระจำาปี้
• ช�องทิางการรบัเร่�อง 
  ร้องเรียุน (Whistleblower) 
  ของบรษัิัทิฯ
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ
  http://www.ggcplc.com
  /th/contact

• Annual supplier meeting
• Annual supplier 
  assessment
• Annual supplier visit 
• GGC’s whistleblower  
  channel 
• GGC’s website: http:// 
  www.ggcplc.com/en/   
  contact

5. กลุ่มคู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ / Supplier/Business Partner

OUR BUSINESS

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพื่่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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ลกูค้า

Customer

• การเจรญิเติิบโติทิาง
  ธุ์รกิจร�วมุ่กันกับบรษัิัทิฯ
• ความุ่สมัุ่พัื่นธ์อั์นดีำ
• ความุ่มัุ่�นคงในห�วงโซ�
  คณุค�า
• การมีุ่ผลิติภััณฑ์์ทีิ�ติอบ
  สนองติ�อความุ่ต้ิองการ
  ของผู้บรโิภัคหร่อติลาดำ

• Ensure business  
  growth along with  
  GGC
• Build a positive 
  relationship 
• Build a stable value   
  chain 
• Develop products  
  that respond to the  
  consumer and 
  market demand

• บรษัิัทิฯ ดำำาเนินธุ์รกิจ
  ด้ำวยุความุ่ซ่�อสัติยุ ์ 
  โป้ร�งใส และเป็้นธ์รรมุ่
• ร�วมุ่กันพัื่ฒนาสนิค้า
  หรอ่โครงการเพ่ื่�อ
  ติ�อยุอดำการดำำาเนินธุ์รกิจ
• คิดำค้นนวัติกรรมุ่และ
  ผลิติภััณฑ์์ใหมุ่� ๆ ทีิ� 
  ติอบสนองติ�อความุ่ 
  ต้ิองการของติลาดำ

• Operate business with  
  integrity, transparency   
  and fairness
• Develop products and  
  projects to ensure
  business expansion
• Create innovations  
  and products that 
  respond to the  
  consumer and market  
  demand

บรษัิัทิฯ ให้ความุ่สำาคัญ
ติ�อการผลิติและนำาส�ง
ผลิติภััณฑ์์ทีิ�มีุ่คณุภัาพื่
และติอบสนองติ�อความุ่
ต้ิองการของติลาดำอยุ�าง
ติ�อเน่�อง รวมุ่ถึงให้ความุ่
ร�วมุ่มุ่่อในโครงการติ�างๆ
อาทิิ โครงการทิดำลองใช้
B100 ในเคร่�องจักรเพ่ื่�อ
การเกษัติร เพ่ื่�อสรา้ง 
คณุป้ระโยุชน์ให้กับลูกค้า 
และผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ อีกทัิ�ง 
บรษัิัทิฯ ยัุงร�วมุ่มุ่่อกับ 
หน�วยุงานทีิ�เกี�ยุวขอ้งใน 
การคิดำค้นวิจัยุและพัื่ฒนา 
สนิค้าใหมุ่� ๆ เพื่่�อนำาออก 
สู�ติลาดำ นอกจากนี�บรษัิัทิฯ 
ยุงัมีุ่การดำำาเนินงานอยุ�าง 
เป็้นธ์รรมุ่ติ�อลกูค้าทิกุรายุ

GGC recognizes the 
importance of 
manufacturing and 
delivering quality 
products and constant 
response to the market  
demand as well as 
collaborates in numerous 
projects to create value 
to the customers and 
stakeholders e.g. B100 
trial in agricultural 
machines. Furthermore, 
GGC collaborates with 
related sectors to 
research, develop and 
introduce new products 
to the market, while 
maintaining fair 
operations to all 
customers.

• การป้ระชุมุ่ลกูค้าป้ระจำาปี้
• การป้ระเมิุ่นความุ่พึื่งพื่อใจ 
  ของลกูค้าป้ระจำาปี้
• ช�องทิางการรบัเร่�อง
   รอ้งเรยีุน (Whistleblower)   
   ของบรษัิัทิฯ
• เว็บไซต์ิของบรษัิัทิฯ  
   http://www.ggcplc.com
   /th/contact
• จัดำแสดำงนิทิรรศการ  
  อยุ�างน้อยุปี้ละ 1 ครั�ง

• Annual customer  
  meeting
• Annual customer
  satisfaction evaluation
• GGC’s whistleblower  
  channel
• GGC’s website: http:// 
  www.ggcplc.com/en/ 
  contact
• Exhibition at least
  once a year

6. กลุ่มลูกค้า / Customer

ผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุหลัก

Stakeholders

ช�องทิางการมีุ่ส�วนร�วมุ่
Engagement Channels

การสร้างคุณค�า
ร�วมุ่กัน

Value Creations

ความุ่คาดำหวังป้ระเด็ำน
ทีิ�อยูุ�ในความุ่สนใจ

Expectations
on Issues of Interest

การดำำาเนินงาน
เพ่ื่�อติอบสนอง
Actions and
Responses
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GGC prepared the report by selecting and evaluating 
issues that are important to the company’s sustainability, 
and taking into account issues that are consistent with 
the expectations of all stakeholders, based on the Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards and Integrated 
Reporting framework of International Integrated 
Reporting Council (IIRC), which consist of the following 
four steps:

1. Identification of material issues and definition of the 
reporting scope
Identifying issues that affect sustainability of GGC is 
prepared by data collected form primary and secondary 
data, by considering the business strategies that cover 
both risks and opportunities, and by considering the 
expectations of stakeholders in economic, social, and 
environmental aspects throughout the value chain.

2. Prioritization of material issues
Prioritizing and evaluating each issue are done by scoring 
in two aspects: 1) Issues that interest stakeholders by 
using information from stakeholder engagement via 
divisions of the company, in-depth interview with 
representatives from each stakeholder group, and via 
the Whistleblower channel, and 2) Significant impact on 
the company’s operations, such as economic, social, and 
environmental impacts. Weight of the score on each 
issue is based on the assessment criteria of risk and 
opportunities in the business operations. The content of 
this report covers and highlights the material issues in 
the high and moderate levels only.

3. Verification of material issues
Verification of material issues is carried out by gathering 
evaluation results of material issues, identifying consistency 
among material issues and the reporting category based 
on the GRI Standards, and taking a conclusion. Then the 
conclusion is presented to the Board and Sustainability 
Development Working Group. In addition, the results also 
presented to the Corporate Governance and Sustainable 
Development Committee for approval and verification 
of its completeness and transparency, in line with the 
context, targets and strategies of the company.

บริษััทิฯ จัดำทิำารายุงานความุ่ยัุ�งยุ่นแบบบูรณาการโดำยุคัดำเล่อก
และป้ระเมุ่นิป้ระเด็ำนทีิ�มีุ่ความุ่สำาคัญติ�อการพื่ฒันาความุ่ยัุ�งยุ่น
ของบรษัิัทิฯ และคำานึงถึงป้ระเด็ำนทีิ�สอดำคล้องกับความุ่คาดำหวัง 
ของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่ โดำยุอ้างอิงติามุ่แนวทิางการ 
รายุงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
และ Integrated Reporting Framework (IR) ของ 
International Integrated Reporting Council (IIRC) 
อันป้ระกอบไป้ด้ำวยุ 4 ขั�นติอน ดัำงนี�

1. การระบุุประเด็็นท่ี่�สำำาคััญและกำาหนด็ขอบุเขตของการ 
รายงาน
การระบุป้ระเด็ำนทีิ�ส�งผลกระทิบติ�อความุ่ยุั�งยุ่นของบริษััทิฯ 
จากการรวบรวมุ่ข้อมุู่ลทัิ�งเชิงป้ฐมุ่ภัูมิุ่ (Primary Data) และ 
เชิงทิุติิยุภูัมุ่ิ (Secondary Data) โดำยุพื่ิจารณากลยุุทิธ์์ธุ์รกิจ 
ทีิ�ครอบคลุมุ่ทัิ�งความุ่เสี�ยุงและโอกาส รวมุ่ถึงพื่ิจารณา 
ความุ่คาดำหวังของผู้มุ่ีส�วนได้ำเสียุติลอดำห�วงโซ�คุณค�าทัิ�งใน 
ด้ำานเศรษัฐกิจ สงัคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่

2. การจััด็ลำาดั็บุประเด็็นท่ี่�สำำาคััญ
การจัดำลำาดัำบและป้ระเมิุ่นระดัำบความุ่สำาคัญแติ�ละป้ระเด็ำนโดำยุ 
การให้คะแนนใน 2 มิุ่ติิ ซึ�งมิุ่ติิแรก ได้ำแก� ป้ระเด็ำนทีิ�ผู้มีุ่ส�วน 
ได้ำเสียุให้ความุ่สนใจ โดำยุใช้ข้อมูุ่ลจากการมีุ่ส�วนร�วมุ่กับผู้มีุ่ 
ส�วนได้ำเสียุผ�านหน�วยุงานของบริษััทิฯ การสัมุ่ภัาษัณ์เชิงลึก 
กับตัิวแทินผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุในแติ�ละกลุ�มุ่ รวมุ่ถึงป้ระเด็ำนติ�าง ๆ 
ทีิ�บริษััทิฯ ได้ำรับผ�านช�องทิางการรับเร่�องร้องเรียุนและแสดำง 
ความุ่คิดำเห็น มิุ่ติิทีิ�สอง ได้ำแก� ผลกระทิบทัิ�งด้ำานเศรษัฐกิจ สงัคมุ่ 
และสิ�งแวดำล้อมุ่ ทีิ�มีุ่นัยุสำาคัญติ�อการดำำาเนินงานของบริษััทิฯ 
ทัิ�งนี�นำาหนักของคะแนนในแติ�ละป้ระเด็ำนขึ�นอยูุ�กับเกณฑ์์ 
การป้ระเมุ่ินความุ่เสี�ยุงและโอกาสในการดำำาเนินธุ์รกิจ ซึ�งใน 
รายุงานฉบับนี�ครอบคลุมุ่และมุุ่�งเน้นเฉพื่าะป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญ 
ในระดัำบป้านกลางและระดัำบสูงเทิ�านั�น

3. การที่วนสำอบุประเด็็นท่ี่�สำำาคััญ
การทิวนสอบป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญดำำาเนินการโดำยุรวบรวมุ่ผลการ 
ป้ระเมิุ่นป้ระเด็ำนทีิ�สำาคัญ ระบุความุ่สอดำคล้องระหว�างป้ระเด็ำน 
ทีิ�สำาคัญกับหมุ่วดำการรายุงานติามุ่ตัิวชี�วัดำมุ่าติรฐานของ GRI 
Standards และจัดำทิำาผลสรุป้ จากนั�นจึงนำาเสนอติ�อคณะ 
กรรมุ่การและคณะทิำางานพื่ัฒนาด้ำานความุ่ยุั�งยุ่น รวมุ่ทัิ�ง 
นำาเสนอติ�อคณะกรรมุ่การกำากับดำูแลกิจการและการพัื่ฒนา 
อยุ�างยัุ�งยุ่น เพื่่�อพิื่จารณาเห็นชอบและติรวจสอบสาระสำาคัญ 
ให้มุ่ีความุ่สมุ่บูรณ์ครบถ้วนและโป้ร�งใส ติรงติามุ่บริบทิ 
เป้้าหมุ่ายุและกลยุุทิธ์ใ์นการดำำาเนินธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ

กระบวนการกำาหนดเน้ือหาการรายงาน
Report Content Defining Process
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4. การพัฒนาการรายงานอยางตอเนื�อง
การพื่ัฒนาการรายุงานอยุ�างติ�อเน่�องดำำาเนินการโดำยุทิบทิวน
การเปิ้ดำเผยุข้อมูุ่ลในรายุงานการพัื่ฒนาอยุ�างยุั�งยุ่นอยุ�าง
เป็้นป้ระจำาทิุกปี้ พื่ร้อมุ่ทัิ�งรวบรวมุ่ข้อเสนอและความุ่คิดำเห็น
จากผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทีิ�เกี�ยุวข้อง เพื่่�อนำามุ่าพื่ิจารณา ป้รับป้รุง 
และพื่ฒันารายุงานฯ ในฉบบัถัดำไป้ให้ติอบสนองติ�อความุ่สนใจ
ของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุในแติ�ละป้ระเด็ำนได้ำดีำยิุ�งขึ�น

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

Environment SocialEconomic
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Material Sustainability Issues

Chapter/Section

Key Stakeholders and
Impact Boundary

Material Topic to GGC
Corresponding

Material GRI Topics Within the
Organization

Outside the
Organization

Corporate Governance 
& Business Code of
Conduct

Risk Management

Operational
Excellence

Corporate Governance 
& Business Code of 
Conduct

Risk Management

Environmental
Management

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

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

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

Anti-corruption
(205-2, 205-3)

Governance (102-30) 
Management

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

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

Economic Performance 
(201-1)

Materials (301-1)

Energy (302-1, 302-4)

Water (303-5)

Emissions (305-1, 
305-2, 305-5)

Effluents and Wastes 
(306-2)

• Employee

• Employee

• Employee

• Shareholder/
 Investor/ Analyst
• Supplier/
 Business Partner

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

• Community,   
 Society and
 the Environment
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Sustainable 
Value Chain

Operational
Excellence

Sustainable Products

Supply Chain
Management

Occupational Health 
and Safety

Market served (102-6) 

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

Customer Health and 
Safety (416-1) 

Marketing and Labelling 
(417-1)

Approach to 
Stakeholder 
Engagement (102-43) 

Key Topics and Concerns 
Raised (102-44)

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

Supplier Environmental 
Assessment (308-2) 

Supplier Social 
Assessment (414-2)

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

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

• Employee

• Employee

• Employee

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

• Supplier/ 
 Business Partner 
• Customer

• Supplier/
 Business Partner
• Employee

Chapter/Section

Key Stakeholders and
Impact Boundary

Material Topic to GGC
Corresponding

Material GRI Topics Within the
Organization

Outside the
Organization
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People Prosperity

Community Relations

Human Capital
Development and 
Retention

Approach to Stakeholder 
Engagement 
(102-43)

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

Economic Performance 
(201-1)

Indirect Economic 
Impacts (203-1, 203-2) 

Local Communities 
(413-1)

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

Employment 
(401-1, 401-2)

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

• Employee

• Employee

• Community, 
 Society and
 Environment

• Employee

Chapter/Section

Key Stakeholders and
Impact Boundary

Material Topic to GGC
Corresponding

Material GRI Topics Within the
Organization

Outside the
Organization
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EXTERNAL ENVIRONMENT
KEY GLOBAL TRENDS
UNCERTAINTIES
CLIMATE CHANGE

รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกัน
Our Business Model

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

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

• Raw material consumption 0.4 tons
• Water withdrawal 0.24 million m3

• Energy consumption 304,281.63 MWh

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

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

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

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

Financial

Human

Intellectual

Manufactured

Social and
Relationship

Natural

Improve organizational structure
by establishing Check & Balance
system for transparency and
effi ciency improvement

Improve Whistleblower process and
protection system for complainants

Operational and
Safety Risk

Feedstock Risk

Inventory
Management Risk
(External Storage)

Sale and
Marketing Risk

Strategic and
Investment Risk

Currency
Exchange Risk

Risk from
Public Policy

and Regulation
Changes

Innovation

Marketing ExcellenceCompetitiveness

Capability BuildupGreen Growth

KEY RISKS

GOVERNANCE

GGC’s Strategies

VALUE ADDING
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OUR BUSINESS

รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกัน
Our Business Model

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

• Depreciation and
  amortization
  513 million Baht

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

• Community satisfaction
  rate 93.84 percent
• Customer satisfaction
  rate 91 percent

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

• Cost saving from energy
  saving programs
   12.08 million Baht

FOR GGC

บริษััทิฯ จัดำทิำารูป้แบบการสร้างคุณค�าร�วมุ่กันทิางธุ์รกิจของบ
ริษััทิฯ และผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทุิกกลุ�มุ่ โดำยุคำานึงถึงด้ำานเศรษัฐกิจ
 กระบวนการผลิติ นวัติกรรมุ่ การพื่ัฒนาบุคลากร สังคมุ่ และ
สิ�งแวดำล้อมุ่ ทีิ�สอดำคล้องกับกลยุุทิธ์์ธุ์รกิจของบริษััทิฯ เพื่่�อ
เป็้นกลไกในการขับเคล่�อนการดำำาเนินงานของบริษััทิฯ ให้
เติิบโติร�วมุ่กันกับผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุอยุ�างยุั�งยุ่น 

GGC has developed a model to create value to busienss and 
all stakeholders, while taking into considerations economic,
production process, innovation, personal development, 
society and environmental aspects in accordance with the 
buisness strategy. This is to drive company’s operation 
to grow sustainably with stakeholders.

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

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

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

• Total corporate social
  investment 0.87 million Baht

• 100 percent of products 
  certifi ed Carbon Footprint
  of Product
• 50 percent of products
  certifi ed Carbon Footprint   
  Reduction

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

• 0.5 million tons per year
 of Methyl Ester

• 0.3 million tons per year
 of Fatty Alcohols

• 0.051 million tons per year
 of Glycerin

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

• Total Water Discharge
 173,102 m3

• Total Waste Disposal
 34,164.21 tons

FOR STAKEHOLDERS

OUR BUSINESS

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

Materiality Issued
     Environmental Management
     Occupational Health and Safety

Materiality Issued
     Human Capital Devalopment
     Community Relation

Shareholder/
Investor/
Analyst

Community
Society and

the Environment

Government
Employee

Supplier/
Business Partner

Customer

STAKEHOLDERS

ELEMENTS

Sustainable Value Chian

Operational Excellence

People Prosperity PRODUCTION

EMISSION / DISCHARGE
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สารจากประธานกรรมการ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
ประธานกรรมการ

(Mr. Supattanapong Punmeechaow)
Chairman
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ป ี2562 เปน็ปแีหง่ความท้าทายของบรษัิทฯ จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ท้ังจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน สงครามทาง
การค้า ผลผลิตปาล์มน�ามันท่ีมีมากเกินความต้องการใช้งาน
ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 รวมท้ังการแข่งขันท่ีรุนแรงมาก
ขึน้ในธุรกิจเมทิลเอสเทอร ์ซ่ึงสง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน
บริ ษัทฯ จึงไ ด้ ดํา เนินการเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและรักษาความเป็นผู้นาํทางด้านเคมีภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพื่ อเผชิญกับปัญหาและ
ความท้าทายต่าง ๆ รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงและย่ังยืน
ใหกั้บผูม้สีว่นได้เสียทุกภาคสว่น

เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในธุรกิจอย่าง
ยั่งยนื บรษัิทฯ ได้ดําเนนิโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์
ท่ีสอดรับกับนโยบายพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
ของประเทศ อีกท้ังยังมีส่วนในการส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศผา่นการลงทุนต่อยอดไปสูอุ่ตสาหกรรม
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ก่อให้เกิดการลงทุนจากท้ังใน
และต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย และสนับสนุนการ
นําเทคโนโลยมีาใชใ้นการทําเกษตรสมยัใหม ่(Modern Farming) 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพและร่วมดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื

การสรา้งความยั่งยนืจะต้องเริม่ต้นจากภายในองค์กร บรษัิทฯ 
จึงมุง่มั่นสรา้งความเขม้แขง็จากภายในองค์กร ด้วยการดําเนนิ
ธุรกิจบนพื้นฐานการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Governance) และ
ให้ความสาํคัญกับการสร้างความเชื่ อมั่นต่อระบบรับข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower) การสร้างจิตสาํนึกให้พนักงาน
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ (Compliance) มกีารบรหิาร
และจัดการความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Risk Management) และ
การมีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง 
(Internal Control / Audit) โดยไมล่ะเลยการดแูลรบัผดิชอบ
ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยูใ่นรายชื่อ
หุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ 
THSI) ซึ่งสะท้อนถึงผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีให้
ความสาํคัญกับการดแูลสังคม สิง่แวดล้อม และบรรษัทภิบาล
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นกําลังใจให้กับ
บริษัทฯ และพนกังานทกุคนชว่ยกันพฒันาบรษัิทฯ ใหเ้ขม้แขง็
ยิง่ขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท โกลบอลกรนีเคมคิอล จํากัด 
(มหาชน) ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ และผูม้สีว่นได้เสยีในทกุภาคสว่น
ท่ีเชื่อมัน่และใหก้ารสนบัสนนุด้วยดีเสมอมา บรษัิทฯ จะดําเนนิ
การอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่ อให้ก้าวไปข้างหน้า
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมั่นคง เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนืสบืไป

2019 was a challenging year for GGC as the operations 
were affected by the economic fluctuations, trade war, 
surplus palm oil production, PM 2.5 air pollution as well 
as the intensifying competition in Methyl Ester business. 
As a consequence, to maintain as a leader in the green 
chemical business, GGC strives to improve operational 
efficiency and determines to conduct the business
according to the sustainable development plan to tackle 
issues and challenges, as well as ensure the security and 
sustainability for all stakeholders. 

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

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

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

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

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้นาํ
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่ อสิ่งแวดล้อมท่ียึดมั่นการดําเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความยัง่ยนื อันได้แก่ การมคีวามรบัผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ การกํากับดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม บรษัิทฯ จึงมุง่มั่นสรา้งความเขม้แขง็
ให้ธุรกิจพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศ
เติบโตไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่ อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของบรษัิทฯ พรอ้มท้ังสง่เสรมิใหส้งัคมและองค์กร
เติบโตอยา่งยั่งยนืไปพรอ้ม ๆ กัน

ด้ิาน์เศรษฐกิจัแล้ะการกํากับดูิแล้กิจัการที่ี�ดิี

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์
สต็อกน�ามันปาล์มดิบในประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง เกินระดับ
ปกติด้วยการรณรงค์การใช้น�ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็น
น�ามันดีเซลพื้นฐาน เพื่อสร้างความสมดุลของ อุปสงค์และ
อุปทานของน�ามันปาล์ม ซึ่งปาล์มน�ามันเป็นหนึ่งในพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ ตลอดจนยกระดับคณุภาพชวิีต
ของเกษตรกร รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน นอกจากนี้jบริษัทฯ ยังเสริมสร้างจริยธรรมภายใน
องค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
การมีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่ อให้การบริหารจัดการธุรกิจ
มคีวามเปน็ธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ เชน่ ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบาย บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคู่มือ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับ วิสัย ทัศน์และทิศทางการดํา เนิน ธุร กิจ
ของบริษัทฯ นอกจากการปรับปรุงและทบทวนกระบวน
การดําเนนิงานภายในองค์กรแล้ว บรษัิทฯ ยงัได้ขยายแนวทาง
การดําเนินงานดังกล่าวไปยงัหุน้สว่นทางธุรกิจ คู่ค้า และลกูค้า 
เพื่อยกระดับหว่งโซค่ณุค่าอยา่งยั่งยนื

ด้ิาน์สีิ�งแวดิล้้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นปัจจัยสาํคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยา่ง รูค้ณุค่า 
ไมว่่าจะเปน็การลดการใชน้�า ลดการเกิดของเสยี และนาํของ
เสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังให้ความสาํคัญในการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคท่ีใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันส่งผล
ใหบ้รษัิทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม สเีขยีว (Green Industry) 
ระดับ 5 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และได้รบัรางวัล Green Meeting 
Certification จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะบริษัทฯ ท่ีใช้
ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

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

Economy and Good Corporate Governance 

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

The Environment

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

บริษัทฯ คํานึงถึงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คณุภาพชวิีตใหแ้ก่สงัคมและชุมชนไปพรอ้มกับการดําเนนิธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนรวมถึง
ประชาชนของประเทศ เปน็รากฐานท่ีสาํคัญในการเจรญิเติบโต
และการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน
 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีแก่วิสาหกิจ
ชุมชนเป็นปีท่ี 2 เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพท่ีย่ังยืนให้
แก่ชุมชนในพื้นท่ี นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนแล้ว บริษัทฯ
 ยังให้ความสาํคัญต่อการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย
ของพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างขวัญ กําลังใจ
และความผกูพนัระหว่างพนกังานกับองค์กร พร้อมขบัเคล่ือน
องค์กรสูค่วามเปน็เลิศรว่มกัน

จากความมุง่มัน่ในการดําเนนิธุรกิจบนพื้นฐานของความยัง่ยนื
ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน 
หรอื Thailand Sustainability Investment: THSI ซึ่งสะท้อน
ถึงศกัยภาพในการเติบโต ควบคู่ไปกับการสรา้งคณุค่ารว่มกับ
สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ขอแสดงความขอบคุณทุกความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และ
การสนบัสนนุอยา่งต่อเนื่องจากผูม้สีว่นได้เสยีทกุภาคสว่น อันเปน็
แรงผลักดันสาํคัญให้บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าสูงสุดต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง

Society

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

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

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

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE

OF CONDUCT



การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
Good Corporate Governance and Business Code of Conduct

เปดเผยจํานวนและรายละเอียดของเร่ืองรองเรียนในกรณี
ท่ีมีการพบเห็นการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจในรายงาน
ความยั่งยืนฯ รวมทั้งกําหนดวิธีการปองกัน/ แกไข
และบทลงโทษ

Disclosed number and details of complaints about 
the violation of the Business Code of Conduct in 
the Integrated Sustainability Report. In addition, 
prevention, remediation, and punishment methods
were also disclosed.

ไมพบขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ ในป 2562

No of complaints about the violation of the Business Code of 
Conduct in 2019

ขยายชองทางการสื่อสาร และสงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ใหครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม

Expanded communication channels and promoted 
compliance to Good Corporate Governance and 
Business Code of Conduct in all levels including 
employees and every stakeholder group

ผูถือหุน/นักลงทีุ่น/นักวิเคัราะห
Shareholder/Investor/Analyst

คัูคัา/ คัูคัาที่างธุรกิจั
Supplier/ Business Partner

พนักงาน
Employee

พนักงานและผูบริหารทั้งหมด ไดรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
(Compliance) ในป 2562
In 2019, all employees and executives were aware of the Good 
Corporate Governance practice and compliance with law and regulations

คูคาทุกรายที่บริษัทฯ ไดสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รับทราบ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2562
In 2019, every supplier that GGC has communicated its Business 
Code of Conduct to, signed the acknowledgment with the
Business Code of Conduct

บริษัทฯ ไดรับรองการเปนสมาชิกของโครงการ CAC อยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2561
GGC has been consistently qualifi ed as a member of the CAC since 2018

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

บริษัทฯ คงระดับผลการประเมินในโครงการ CGR ในระดับคะแนน
ดีเลิศ (Excellent) อยางตอเนื่องและไดรับผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
ในหมวดของการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

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

การเขารวมในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริต

Participated in Thailand Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC

การเขารวมโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย

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

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เหมาะสม

Strengthen Effective
Risk Management 

and Internal Control
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บรษัิัทิฯ ให้ความุ่สำาคัญกับการกำากับดำแูลกิจการอยุ�างยุั�งยุน่ โดำยุ
ดำำาเนินงานติามุ่หลักจรรยุาบรรณธุ์รกิจ และแนวป้ฏิบัติิทีิ� ดีำ
สำาหรับบริษััทิจดำทิะเบียุน รวมุ่ท้ัิงส�งเสริมุ่การป้ฏิบัติิติามุ่
กฎระเบียุบและแนวป้ฏิบัติิทีิ�เกี�ยุวข้องของติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์
แห�งป้ระเทิศไทิยุ (ติลทิ.) สำานักงานคณะกรรมุ่การกำากับหลักทิรพัื่ยุ์
และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์ (ก.ล.ติ.) ติลอดำจนการมุุ่�งมัุ่�นยุกระดัำบ
ให้การกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำของบรษัิัทิฯ มีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่มุ่ากขึน้ 
โดำยุคำานึงถึงการสร้างความุ่เช่�อมัุ่�น และความุ่น�าเช่�อถ่อติ�อกลุ�มุ่
ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่อยุ�างยุั�งยุ่น

GGC prioritize to sustainable business practice by following 
the Business Code of Conduct and the Corporate Governance 
Code for Listed Companies. GGC  also promotes compliance
with regulations and practice relevant to the Stock Exchange
of Thailand (SET) and the Securities and Exchange
Commission (SEC). Furthermore, GGC is also committed to 
increasing the effi ciency of its Good Corporate Governance 
while acknowledging the importance of building credibility 
among all the stakeholder groups sustainably.

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance

บริษััทิฯ ป้ระกาศใช้ “นโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำ” 
มุ่าต้ัิงแติ�ปี้ 2559 และในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำทิบทิวนและ
ป้รับป้รุงนโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำ เพื่่�อเป็้นแนวทิาง
การดำำาเนินงานให้แก�คณะกรรมุ่การ ผู้บริหารและพื่นักงาน
ทิุกระดัำบ โดำยุยุึดำหลักการกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำสำาหรับบริษััทิ
จดำทิะเบียุน ปี้ 2560 (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมุ่การ
กำากับหลักทิรัพื่ยุ์และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์ (ก.ล.ติ.) ซึ�งป้ระกอบ
ด้ำวยุหลักการ 8 หมุ่วดำ ดัำงน้ี

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

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ
ในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board

กําหนดข้อวัตถุประสงค์ เปาหมายหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

Defi ne Objectives that Promote
Sustainable Value Creation

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

Encourage Engagement and
Communication with Shareholders

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปดเผยข้อมูล

Ensure Financial Integrity
and Information Disclosure

เสริมสร้างคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

Strengthen Board Effectiveness

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เหมาะสม

Strengthen Effective
Risk Management 

and Internal Control

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
Recruit and Develop Executive Management 
and People Management

ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

Nurture Innovation and
Conduct Business Responsibly
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บริษััทิฯ ได้ำเปิ้ดำเผยุการป้ฏิบัติิติามุ่หลักการ CG Code ท้ัิง 8 หมุ่วดำข้างต้ิน ในรายุงาน
ป้ระจำาปี้ 2562 และ แบบฟัอร์มุ่ 56-1 ในหัวข้อ “การกำากับดำูแลกิจการ”
ติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำทีิ�: https://investor-th.ggcplc.com/ar.html

GGC disclosed its compliance to the eight principles of the CG Code in the 
2019 Annual Report and the 56-1 Form under the “Corporate Governance” 
chapter.
For more details, please refers to: https://investor.ggcplc.com/ar.html

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

Good Corporate
Governance Principles
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นอกจากน้ี คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ ได้ำร�วมุ่ทิำาหน้าทีิ�กำากับ 
ดำูแล ทิบทิวน ติิดำติามุ่ และสนับสนุนการดำำาเนินงานด้ำาน 
การกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำของบริษััทิฯ ให้มีุ่ความุ่สอดำคล้อง 
กับหลักการกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำสำาหรับบริษััทิจดำทิะเบียุน 
ปี้ 2560 หร่อ CG Code ของ ก.ล.ติ. โดำยุในปี้ 2562  
คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ ได้ำอนุมัุ่ติิให้บริษััทิฯ ป้รับป้รุงคู�มุ่่อ 
การกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำและจรรยุาบรรณธุ์รกิจหร่อคู�มุ่่อ CG 
ให้สอดำคล้องติามุ่ CG Code และเกณฑ์์หร่อหลักการอ่�น ๆ 
ทีิ� เ กี� ยุ ว ข้ อ ง  อ า ทิิ  แ น ว ทิ า ง ก า ร ป้ ฎิ บั ติิ ข อ ง ก ลุ� มุ่ G C 
หลักการสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนสากล เป็้นต้ิน ติลอดำจนกำากับ 
ดำูแลให้กรรมุ่การบริษััทิฯ ผู้บริหาร และพื่นักงานทิุกคน 
ไ ด้ำร� วมุ่ลงนามุ่รับทิราบและนำาหลักการนโยุบายุและ
จรรยุาบรรณทีิ�ระบุอยูุ�ในคู� มุ่่อ CG ไป้เป็้นหลักป้ฏิบัติิใน 
การดำำาเนินงาน 

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

ท้ัิงน้ี บริษััทิฯ ได้ำบูรณาการแนวป้ฏิบัติิทีิ�ดีำให้อยูุ�ในทิุกกิจกรรมุ่ 
ของบริษััทิฯ โดำยุจัดำอบรมุ่ให้ความุ่รู ้ ความุ่เขา้ใจด้ำานการกำากับ 
ดำูแลกิจการทีิ�ดีำและการป้ฏิบัติิติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบทีิ� 

เกี�ยุวข้องของบริษััทิฯ ผ�านกิจกรรมุ่ CG & Compliance 
Roadshow ให้กับพื่นักงานทิุกระดัำบ เพ่ื่� อส�งเสริมุ่และ 
สร้างความุ่ติระหนักให้พื่นักงานสามุ่ารถเข้าถึงหลักการ 
กำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำได้ำอยุ�างมีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ 

In addition, GGC has integrated best practices into 
every company activity and held trainings to promote 
understanding about Good Corporate Governance and 
Compliance with applicable law, rules and regulations 
through CG & Compliance Roadshow. This aimed to 
nurture and create strong awareness about Good 
Corporate Governance among employees.
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เน้่อหาทีิ�ป้รับป้รุงมีุ่รายุละเอียุดำสำาคัญ ดัำงน้ี:
• ป้รับป้รุงบทิบาทิหน้าทีิ�ความุ่รับผิดำชอบของคณะกรรมุ่การ
  บริษััทิฯ เพ่ื่�อกำาหนดำแนวป้ฏิบัติิทีิ�ดีำติ�อกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ
  ทีิ�เกี�ยุวข้องกับบริษััทิฯ รวมุ่ถึง พื่ัฒนาโครงสร้างการกำากับ
  ดำูแลกิจการทีิ�ดีำ ให้มีุ่ความุ่ทัินสมัุ่ยุ สอดำคล้องกับเกณฑ์์ CG 
   Code ของ ก.ล.ติ.

• ป้รับป้รุงแนวป้ฏิบัติิทีิ�ดีำทีิ�ระบุอยูุ�ในจรรยุาบรรณธุ์รกิจ โดำยุ
  ให้ครอบคลุมุ่ป้ระเด็ำนด้ำานการรักษัาข้อมูุ่ลอันเป็้นความุ่ลับ  
  (Confidentail Information) และจรรยุาบรรณของ
 พื่ นั ก ง า น ใ ห้ ส อ ดำ ค ล้ อ ง ติ า มุ่ แ น ว ทิ า ง ข อ ง บ ริ ษัั ทิ ใ น
   กลุ�มุ่ GC และหลักการเคารพื่สิทิธ์มิุ่นุษัยุชนของนานาชาติิ

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

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

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

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

สามุ่ารถติิดำติามุ่รายุละเอียุดำเพื่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำจากรายุงานป้ระจำาปี้ 2562 (https://investor-th.ggcplc.com/ar.html)

For more details, please see the 2019 Annual Report (https://investor.ggcplc.com/ar.html)

47



นอกจากน้ี ในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ได้ำป้รบัป้รุงโครงสรา้งของหน�วยุ 
งานส่�อสารองค์กรและเลขานุการบรษัิัทิ พื่รอ้มุ่ท้ัิงป้รบัเป้ลี�ยุน 
ช่�อหน�วยุงานเป็้นหน�วยุงานกิจการองค์กรและเลขานุการบรษัิัทิ 
เพื่่�อให้การป้ฏิบติัิงานด้ำานการกำากับดำแูลกิจการและการป้ฏิบัติิ
ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ และระเบียุบทีิ�เกี�ยุวข้อง มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่และ
สอดำคล้องกับการดำำาเนินธุ์รกิจในปั้จจุบันมุ่ากยุิ�งขึ้น 
 
1) ป้รับโครงสร้างหน�วยุงานกฎหมุ่ายุและการกำากับดูำแล 
กิจการ (Legal and Governance Compliance) และป้รับ 
เป้ลี�ยุนช่�อเป็้นหน�วยุงานกฎหมุ่ายุและกำากับกฎหมุ่ายุและ 
กฎระเบียุบองค์กร (Legal and Compliance) โดำยุมุ่ีบทิบาทิ 
หน้าทีิ� ในการกำ าหนดำและทิบทิวนนโยุบายุการกำา กับ 
ดำูแลการป้ฏิบัติิงานให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ 
(Compliance Policy) และแผนการดำำาเนินงาน

2) จัดำต้ัิงหน�วยุงานเลขานุการบริษััทิและกำากับดำูแลกิจการ 
(Corporate Secretary and Governance) โดำยุมีุ่บทิบาทิหน้าทีิ� 
ในการกำาหนดำและทิบทิวนนโยุบายุการกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำ 
กำาหนดำแผนงานการกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำ และแผนการดำำาเนิน
งานด้ำานการพื่ัฒนาอยุ�างยุั�งยุ่น 

ท้ัิงน้ี ท้ัิงสองหน�วยุงานต้ิองรายุงานความุ่ค่บหน้าการป้ฏิบัติิ 
งานเป็้นรายุไติรมุ่าสติ�อคณะกรรมุ่การกำากับดำูแลกิจการและ
การพื่ฒันาอยุ�างยุั�งยุ่น (Corporate Governance & Sustainable 
Development Committee) ซึ�งมีุ่หน้าทีิ�กำาหนดำแนวทิาง
เสนอแนะแนวนโยุบายุ/ แนวป้ฏิบติัิเกี�ยุวกับจรรยุาบรรณและ 
จริยุธ์รรมุ่ทิางธุ์รกิจติามุ่หลักการกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำ และ
แนวป้ฏิบติัิทีิ�เกี�ยุวกับความุ่รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่
ติลอดำจน ร�วมุ่กำาหนดำแนวทิางให้บริษััทิฯ มีุ่การป้ฏิบัติิติามุ่ 
นโยุบายุด้ำานการติ�อต้ิานทิุจริติคอร์รัป้ชัน และการป้ฏิบัติิงาน 
ให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบทีิ�เกี�ยุวข้อง

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

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

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

Furthermore, both departments are required to 
provide a progress report to the Corporate Governance & 
Sustainable Development Committee every quarter. 
The Committee is responsible for setting and suggesting 
Code of Conduct practices and the Business Code of 
Conduct policies and guidelines, all of which must be in 
accordance to the Good Corporate Governance as well 
as social and environmental responsibility principles. 
In addition, the committee participates in guiding GGC 
to be in compliant with anti-corruption guidelines, and 
related laws and regulations.
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หลักสูตร CG & Compliance ประจำาป 2562
CG & Compliance Program 2019

Ethical Leadership in Digital Era:
Nurturing Morality and Ethics

โครงสรา้งคณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ ป้ระกอบด้ำวยุ กรรมุ่การบรษัิัทิฯ
จำานวนท้ัิงหมุ่ดำ 11 ทิ�าน โดำยุกรรมุ่การบริษััทิฯ ทิุกทิ�านจะต้ิอง
ผ�านกระบวนการสรรหาและคัดำเล่อกติามุ่หลักเกณฑ์์ของ
บรษัิัทิฯ ทีิ�กำาหนดำขึน้อยุ�างรอบด้ำานติามุ่โครงสร้างการกำากับดำแูล
กิจการทีิ�ดีำ และคำานึงถึงหลักสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชน โดำยุไมุ่�จำากัดำเพื่ศ 
เช่้อชาติิ หร่อศาสนา เพื่่�อสรรหาและแติ�งต้ัิงกรรมุ่การบริษััทิฯ 
ทีิ�มีุ่ความุ่รู้ ความุ่สามุ่ารถ และป้ระสบการณ์ทีิ�เหมุ่าะสมุ่กับ
การดำำาเนินธุ์รกิจ 

นอกจากน้ี บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำให้มีุ่การป้ระเมิุ่นผลการ 
ป้ฏิบัติิงานของคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ และกรรมุ่การเฉพื่าะ
เร่�อง เป็้นป้ระจำาทิุกปี้ ซึ�งบริษััทิฯ ได้ำเปิ้ดำเผยุผลการป้ระเมิุ่น
ดัำงกล�าวไว้ในรายุงานป้ระจำาปี้ สีําหรับผล้การประเมิน์
คณะกรรมการบรษัิที่ฯ สีามารถดิไูด้ิที่ีร่ายงาน์ประจํัาปี 2562
หรอื https://investor-th.ggcplc.com/ar.html

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

In addition, GGC annually evaluates the performance 
of the Board of Directors and the sub-committees. 
The evaluation result is published in the Annual
Report. The evaluation of the Board of Directors’
performance can be found in the Annual Report 2019 or
https://investor.ggcplc.com/ar.html 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ เข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD) 
เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการกำากับดูแลกิจการ
ครบถ้วนทุกท่าน ประกอบด้วย หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) ตลอดจนได้เพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้กับกรรมการเฉพาะเรื่องอีก 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 
8/2019 และ Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุ่น 7/2019

The Board of Directors participated in Thai Institution of Director
(IOD) to expand their knowledge and ability in corporate
governance in all dimensions. The courses are Director
Certifi cated Program (DCP) and Director Accreditation Program
(DAP) and other 2 programs that related to corporate
governance for sub-committee, which are Board Matters and 
Trends (BMT) Batch 8/2019 program and Board Nomination 
and Compensation Program (BNCP) Batch 7/2019 program.

หลักสูตร CG & Compliance Roadshow 
ประจำาป 2562 (รายละเอียดของการส่ือสาร
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อ  CG and Compl iance
Roadshow)

CG & Compliance Roadshow Program 2019 
(Communication details can be found under 
the CG and Compliance Roadshow chapter)

ร้อยละ 100 
ของจำานวนกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งหมด
100 percent of
the Board of Directors

ร้อยละ 100 
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
100 percent of employeesร้อยละ 100 

ของจำานวนผู้บริหารทั้งหมด
100 percent of executives

กรรมการ
Board of Directors

ผู้บริหาร
Executives

พนักงาน
Employees
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ปั้จจุบนัคณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�อง ป้ระกอบด้ำวยุ 4 คณะ ได้ำแก� 
1) คณะกรรมุ่การติรวจสอบ 2) คณะกรรมุ่การสรรหาและ
กำาหนดำค�าติอบแทิน 3) คณะกรรมุ่การกำากับดำูแลกิจการและ
การพัื่ฒนาอยุ�างยัุ�งยุ่น และ 4) คณะกรรมุ่การบรหิารความุ่เสี�ยุง 
ซึ�งคณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�องท้ัิง 4 คณะ ป้ฏิบัติิหน้าทีิ�ในการ
พิื่จารณากลั�นกรองการดำำาเนินงานทีิ�สำาคัญเป็้นการเฉพื่าะเร่�อง 
เพื่่�อนำาเสนอความุ่คิดำเห็นและข้อเสนอแนะติ�อคณะกรรมุ่การ
บรษัิัทิฯ พื่ร้อมุ่ท้ัิงกำาหนดำกฎบัติรคณะกรรมุ่การเฉพื่าะเร่�อง
แติ�ละคณะเป็้นลายุลักษัณ์อักษัร รวมุ่ท้ัิงป้รับป้รุงและพัื่ฒนา
แนวทิางป้ฏิบัติิให้สอดำคล้องกับมุ่าติรฐานสากล แนวป้ฏิบัติิของ
สำานักงานคณะกรรมุ่การกำากับหลักทิรพัื่ยุแ์ละติลาดำหลักทิรพัื่ยุ์ 
(ก.ล.ติ.) และติลาดำหลักทิรัพื่ยุ์แห�งป้ระเทิศไทิยุ (ติ.ล.ทิ.)
โดำยุมุุ่�งเน้นการสร้างคุณค�าให้กับกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่
โดำยุคำานึงถึงการป้ฏิบัติิให้ครอบคลุมุ่ท้ัิง 3 มิุ่ติิหลัก ค่อ 
มิุ่ติิเศรษัฐกิจ มิุ่ติิสังคมุ่ และมิุ่ติิสิ�งแวดำล้อมุ่อยุ�างยุั�งยุ่น

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

บริษััทิฯ ได้ำทิบทิวนและป้รับป้รุง Skill Matrix ให้มีุ่ความุ่
หลากหลายุท้ัิงในด้ำานความุ่เชี�ยุวชาญ ป้ระสบการณ์ และ
ความุ่สามุ่ารถทีิ� เ ป็้นป้ระโยุชน์ติ�อบริ ษััทิฯ รวมุ่ท้ัิงการ
คำานึงถึงความุ่หลากหลายุในเร่�อง เพื่ศ อายุุ และเช่้อชาติิ เพื่่�อ
ให้มัุ่�นใจว�ากรรมุ่การบริษััทิฯ ทีิ�ได้ำรับการคัดำเล่อก มีุ่ความุ่
เหมุ่าะสมุ่และมีุ่คุณสมุ่บัติิทีิ�สอดำคล้องกับการดำำาเนินธุ์รกิจ
ของบริษััทิฯ โดำยุในปี้ 2562 กรรมุ่การบริษััทิฯ จำานวน 3 ทิ�าน 
ได้ำเขา้ร�วมุ่อบรมุ่กับ IOD เพ่ื่�อพัื่ฒนาความุ่รูแ้ละทัิกษัะทีิ�จำาเป็้น
ติ�อบริษััทิฯ อาทิิ หลักสูติร Board Matters and Trends (BMT) 
หลักสูติร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) และหลักสตูิร Director Certifi cation Program (DCP)

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

Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ
Skill Matrix of the Board of Directors

Industry Skill

วิศวกรรม
Engineering

6
คน

5
คน

5
คน

4
คน

1
คน

54.54% 45.45% 45.45%36.36% 9.09%

พลังงาน
Energy

ปโตรเล่ยม / ปโตรเคัม่
Petroleum /

Petrochemical Product

เกษตร /
ที่รัพยากรธรรมชาติ

Agriculture /
Natural Resources

เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศ
/ การขาว

Information
Technology 
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Technical Skill

เศรษฐศาสำตร
Economics

การบุริหารจััด็การ
คัวามเสำ่�ยง 

Risk Management

บุริหารจััด็การองคักร
Corporate

Management

บุริหารที่รัพยากรบุุคัคัล
Human Resource

Management

การวางแผนกลยุที่ธ
Strategic Planning

การตลาด็ 
Marketing

กฎหมาย
Law

การคัลัง
Fiscal

คัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม
Corporate Social

Responsibility

การเงิน / การธนาคัาร
Finance / Banking

การเมือง / การปกคัรอง
Politics

บุัญช่ / การสำอบุบุัญช่
Accounting

การกำากับุด็ูแลกิจัการ 
Governance

การตรวจัสำอบุภายใน 
Internal Audit

ธุรกิจัระหวางประเที่ศ
International Business

การขาว
Journalism

4
คน

4
คน

4
คน

4
คน

6
คน

6
คน

11
คน

3
คน

3
คน

3
คน

1
คน

1
คน

1
คน

1
คน

5
คน

9
คน

36.36%

36.36%

36.36%

36.36% 54.54% 54.54%

100%

27.27%

27.27%

27.27%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

45.45% 81.81%

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT

Responsibility

51



1 ท่าน / person
อายุต่ํากว่า 50 ป
less than 50 Years old

6 ท่าน / persons
อายุ 60-70 ป

60-70 Years old

4 ท่าน / persons
อายุ 50-59 ป
50-59 Years old

ร้อยละ

54.54
ร้อยละ

36.36

ร้อยละ

9.09

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
Tenure

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Composition

กรรมการที่เปนผู้บริหาร 
Executive Director

กรรมการอิสระ
Independent Director

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
Non-executive Director3

1

10
7ป / years

เฉลี่ย
Average

11 ท่าน / persons
จํานวนกรรมการบริษัทฯ

Amout of Directions in Company
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1 ท่าน / person
อายุต่ํากว่า 50 ป
less than 50 Years old

บริษััทิฯ ได้ำเสริมุ่สร้างวัฒนธ์รรมุ่องค์กรในการดำำาเนินงาน
ด้ำวยุความุ่โป้ร�งใสให้แก�พื่นักงานทิุกระดัำบ ผ�านช�องทิางการ
ส่�อสารและกิจกรรมุ่ทีิ�หลากหลายุ เช�น การส่�อสารความุ่รู้ด้ำาน
การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ การจัดำกิจกรรมุ่ Knowledge Sharing
และกิจกรรมุ่ CG & Compliance Roadshow ทีิ�บริษััทิฯ 
จัดำขึ้นเป็้นปี้แรก เพื่่�อส่�อสารให้พื่นักงานเข้าใจถึงนโยุบายุ
การกำากับดูำแลกิจการทีิ�ดีำ ติลอดำจนติระหนักถึงการป้ฏิบัติิงาน
ติามุ่หลักจรรยุาบรรณธุ์รกิจ รวมุ่ท้ัิงเปิ้ดำโอกาสให้พื่นักงาน
ได้ำสอบถามุ่ข้อสงสัยุ หร่อให้ข้อเสนอแนะผ�านหน�วยุงาน
เลขานุการบริษััทิและกำากับดำูแลกิจการ หร่อทิางอีเมุ่ล
Corporategovernance@ggcplc.com หร่อ GGCCGNews@
ggcplc.com

นอกจากการดำำาเนินงานทีิ�กล�าวมุ่าข้างต้ินแล้ว บริษััทิฯ 
ได้ำจัดำทิำาคู�มุ่่อจรรยุาบรรณธุ์รกิจ (Business Code of Conduct 
Handbook) เพื่่�อส่�อสารแนวทิางการป้ฏิบัติิทีิ�ดีำของบริษััทิฯ
ให้กับคู� ค้าและลูกค้าได้ำรับทิราบ เจตินารมุ่ณ์การดำำาเนิน
ธุ์รกิจอยุ�างมีุ่จรรยุาบรรณ รวมุ่ท้ัิงส�งเสริมุ่ให้เกิดำการดำำาเนิน
ธุ์รกิจในทิิศทิางเดีำยุวกัน นอกจากน้ีบรษัิัทิฯ ยัุงได้ำเชิญชวนให้
คู�ค้าเขา้ร�วมุ่เป็้นสมุ่าชิกของโครงการแนวร�วมุ่ป้ฏิบัติิของภัาค
เอกชนไทิยุในการติ�อต้ิานการทิุจริติ (CAC) 

จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
Business Code of Conduct and Transparency

GGC nurtures transparency as part of the organizational 
culture into every employee level. GGC employed various 
communication channels and activities into creating 
organizational culture, such as communicatio on Good 
Corporate Governance, knowledge sharing activity and 
the CG & Compliance Roadshow. The later one was hosted
for the first time. These initiatives aimed to actively 
inform employees about Good Corporate Governance
policy and build awareness about compliance with 
the Business Code of Conduct. Moreover, employees
can make inquiries and suggestions to the Corporate
S e c r e t a r y  a n d  G ove r n a n c e  a n d  v i a  e m a i ls :
Corporategovernance@ggcplc.com or GGCCGNews@
ggcplc.com.

Apart from the aforementioned initiatives, GGC also 
published the Business Code of Conduct Handbook to 
inform its suppliers and clients of its best practices, and 
encouraged similar business conducts. Additionally,
GGC invited its suppliers to join Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(CAC) as a member.
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บริษััทิฯ ได้ำเข้าร�วมุ่กิจกรรมุ่กับบริษััทิในกลุ�มุ่ ป้ติทิ. ในงาน
วันติ�อต้ิานคอร์รัป้ชันสากล (ป้ระเทิศไทิยุ) ภัายุใต้ิแนวคิดำ 
“รวมุ่พื่ลัง.... .อาสาสู้โกง” เมุ่่� อวันทีิ�  6 กันยุายุน 2562
ณ ศูนย์ุนิทิรรศการและการป้ระชุมุ่ไบเทิค บางนา ด้ำวยุ
ความุ่ร�วมุ่มุ่่อของสำานักงานคณะกรรมุ่การป้้องกันและป้ราบ
ป้รามุ่การทิจุรติิแห�งชาติิ (ป้.ป้.ช.) สำานักงานคณะกรรมุ่การป้้องกัน
และป้ราบป้รามุ่การทิุจริติภัาครัฐ (ป้.ป้.ทิ.) และภัาคีเคร่อข�ายุ 
เพื่่�อรณรงค์ส�งเสริมุ่คุณธ์รรมุ่ให้แก�ภัาครัฐและภัาคเอกชน
ร�วมุ่ใจติ�อต้ิานคอร์รัป้ชัน 

การเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
Joining the International Anti-Corruption Day (Thailand)

On September 6, 2019, GGC joined the International
Anti-Corruption Day, which was held under the theme
“Anti-Corruption United” with companies under the PTT 
Public Company Limited. The event was held at the Bangkok
International Trade & Exhibition Centre by the joint
efforts of the National Anti-Corruption Commission (NACC), 
the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission 
(PACC), and alliance networks. The event aimed to promote 
morality in the public and private sectors, and to encourage 
both sectors to unite in their fi ght against corruption.
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คณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ ได้ำอนุมัุ่ติินโยุบายุการกำากับดำแูลการ
ป้ฏิบติัิงานให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบทีิ�เกี�ยุวข้อง 
(Compliance Policy) เพื่่�อสนับสนุนนโยุบายุการกำากับดำูแล
กิจการทีิ�ดีำของบริษััทิฯ ให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สอดำคล้องติามุ่
แนวทิางการดำำาเนินงานของกลุ�มุ่ GC โดำยุสาระสำาคัญของ
นโยุบายุดัำงกล�าว กำาหนดำให้ผู้บริหารและพื่นักงานทิุกคน
มีุ่บทิบาทิหน้าทีิ� ดัำงน้ี
1.  การยุดึำมัุ่�นและป้ฏิบัติิติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบยีุบ ทีิ�เกี�ยุวขอ้ง
2. การติระหนักกฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ ทีิ�เกี�ยุวข้องกับหน้าทีิ�

     การป้ฏิบัติิงานของติน
3.  การเคารพื่และป้ฏิบัติิติามุ่กฎหมุ่ายุท้ัิงในและนอกป้ระเทิศ
4.  สร้างความุ่ติระหนักรูโ้ดำยุการส่�อสาร ส�งเสรมิุ่ และ สนับสนุน
   ให้เกิดำความุ่รู้ความุ่เข้าใจ และสร้างวัฒนธ์รรมุ่ในเร่� อง
       ความุ่ซ่�อสตัิยุส์จุรติิ และป้ฏิบติัิติามุ่เกณฑ์์ติ�าง ๆ  ของบรษัิัทิฯ

นอกจากน้ี บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำให้คณะกรรมุ่การบริหารความุ่
เสี�ยุงองค์กร (ระดัำบจัดำการ) เป็้นผู้กำากับดำูแลการป้ฏิบัติิงาน
พื่รอ้มุ่ท้ัิงเสนอแนวทิางป้รบัป้รุงกระบวนการดำำาเนินงานให้มีุ่
ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ สอดำคล้องกับการดำำาเนินธุ์รกิจของบริษััทิฯ รวมุ่
ท้ัิงติอบสนองติ�อการเป้ลี�ยุนแป้ลงของธุ์รกิจทีิ�อาจเกิดำขึ้นใน
อนาคติ พื่ร้อมุ่ท้ัิงจัดำทิำาระบบงาน Corporate Compliance 
Program เพื่่�อเผยุแพื่ร� ส่�อสารและจัดำอบรมุ่ ติรวจสอบและ
ป้ระเมิุ่นผลการป้ฏิบัติิงานติามุ่นโยุบายุดัำงกล�าวกับหน�วยุงาน
ทีิ�เกี�ยุวข้องอยุ�างทัิ�วถึง 

นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
Compliance Policy

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

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

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

การยึดมั่นและปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง

Strictly follow relevant laws, 
rules, and regulations

Respect and comply with 
local and international 
laws

Be well-informed of laws, 
rules and regulations relevant 
 to their roles

B u i l d  a w a r e n e s s  a n d 
strengthen the organizational 
culture by communicating 
and promoting the right 
understanding of integrity 
and compliance

การเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งในและ

นอกประเทศ

การตระหนักถึงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

     การปฏิบัติงานของตน

สร้างความตระหนักรู้โดยการ
สื่อสาร ส่งเสริม และ สนับสนุน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ

สร้างวัฒนธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
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ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำจัดำกิจกรรมุ่ CG and Compliance
Roadshow ขึน้เป็้นปี้แรก เพ่ื่�อให้ความุ่รูแ้ละความุ่เขา้ใจด้ำานการ
กำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ รวมุ่ท้ัิงการสรา้งความุ่ติระหนักให้พื่นักงาน
สามุ่ารถป้ฏิบัติิติามุ่จรรยุาบรรณธุ์รกิจ พื่ร้อมุ่ท้ัิงส�งเสริมุ่การ
เป็้นบุคลากรทีิ�ดีำและเก�งควบคู�กันไป้ โดำยุหัวขอ้ทีิ�ได้ำมีุ่การส่�อสาร
ในกิจกรรมุ่ดัำงกล�าว ป้ระกอบด้ำวยุ 5 หัวข้อหลัก ค่อ 

1) การป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุกำากับดำูแลการป้ฏิบัติิงานให้เป็้นไป้
     ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎระเบียุบ 
2) แนวป้ฏิบัติิในการรับ ให้ของขวัญและผลป้ระโยุชน์อ่�นใดำ 
3) การเปิ้ดำเผยุ/การรายุงานความุ่ขัดำแยุ้งทิางผลป้ระโยุชน์ 
4) การรักษัาข้อมูุ่ลอันเป็้นความุ่ลับ
5) การติ�อต้ิานทิุจริติ คอร์รัป้ชัน

นอกจากน้ี ผู้บริหารและพื่นักงานทุิกระดัำบจะต้ิองเข้าร�วมุ่
ติอบแบบป้ระเมิุ่นความุ่เข้าใจด้ำานการกำากับดำูแลกิจการ
ทีิ�ดีำ และการกำากับดูำแลการป้ฏิบัติิงานให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ 
กฎระเบยีุบ (Governance and Compliance Test) โดำยุบริษััทิฯ 
ได้ำวิเคราะห์ผลการป้ระเมิุ่น สรุป้ดัำงน้ี  

CG and Compliance Roadshow

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

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

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

การปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ
Compliance Policy

แนวปฏิบัติในการรับ/ 
ให้ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด

Gift Giving-and-receiving Practice 
and Other Interests

การเปดเผย/ การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

Disclosing and Reporting 
Confl icts of Interests

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
Protecting Confi dential Information

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน 
Anti - Corruption

จรรยาบรรณธุรกิจ ที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในป 2562
Material Business Code of Conduct Issues for 2019
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จากผลป้ระเมิุ่นข้างต้ินพื่บว�า พื่นักงานมีุ่ความุ่เข้าใจใน
จรรยุาบรรณธุ์รกิจของบริษััทิฯ ในเกณฑ์์ทีิ�ดีำ โดำยุในปี้ 2563 
บริษััทิฯ มีุ่แผนงานทีิ�จะส�งเสริมุ่ และสร้างความุ่ติระหนักถึง
จรรยุาบรรณธุ์รกิจให้กับพื่นักงานอยุ�างติ�อเน่�อง และเพิื่�มุ่ความุ่ถี�

ในการส่�อสารให้มุ่ากขึ้น ติลอดำจนเปิ้ดำช�องทิางให้พื่นักงานได้ำ
ร�วมุ่แสดำงความุ่คิดำเห็น หร่อข้อแนะนำาติ�อบริษััทิฯ เพื่่�อนำามุ่า
พื่ัฒนาการกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่มุ่ากขึ้น

ท้ัิงน้ี จากผลสำารวจพื่บว�า พื่นักงาน ร้อยุละ 35 รับทิราบ
ความุ่ถี� ในการส่� อสารจรรยุาบรรณธุ์รกิจของบริ ษััทิฯ 
จากหัวหน้างานในระดัำบ “ป้านกลาง” หร่อคิดำเป็้นจำานวน 
5-6 ครั้ง/คน/ปี้ และร้อยุละ 22 รับทิราบในระดัำบ “มุ่าก” 
หร่อคิดำเป็้นจำานวน 7- 9 ครั้ง/คน/ปี้ ติามุ่ลำาดัำบ อีกท้ัิงบริษััทิฯ 
ได้ำสำารวจความุ่เช่�อมัุ่�นของพื่นักงานติ�อช�องทิางการแจ้งเร่�อง
รอ้งเรียุน โดำยุผลสำารวจพื่บว�า พื่นักงานส�วนใหญ�มีุ่ความุ่มัุ่�นใจ
ในการแจ้งเร่�องร้องเรียุน (Whistleblower) ติ�อผู้บังคับบัญชา 
ในระดัำบทีิ�ใกล้เคียุงกับการรายุงานผ�านระบบการรับเร่�องร้อง
เรียุนของบริษััทิฯ 

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

Moreover, the survey also revealed that 35 percent of
employees received communication from their supervisors
about the company’s Business Code of Conduct at “fairly 
often” level or 5-6 times/person/year, while 22 percent of 
employees received communication at “very often” level 
or 7-9 times/person/year. Additionally, GGC surveyed the 
employees’ level of trust toward whistleblower system, 
and the result illustrated that majority of employees trust 
their supervisors and will fi le a complaint via supervisor. 
The level of trust in their supervisors is as high as with 
the company’s whistleblowing channel.
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
Employee Feedback and Suggestions

บรษัิัทิฯ ได้ำรบัข้อติิชมุ่ ขอ้คิดำเห็นและขอ้เสนอแนะจากพื่นักงาน
จากการจัดำทิำาแบบป้ระเมิุ่นข้างต้ิน เพื่่�อนำามุ่าพัื่ฒนาและ
ป้รับป้รุงกิจกรรรมุ่และแนวทิางการส่�อสารให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
มุ่ากขึ้น ดัำงน้ี:
• ผู้ทิดำสอบได้ำป้ระเมิุ่นความุ่รู้ของตินเองในด้ำานธ์รรมุ่าภิับาล
  ของบริษััทิฯ และเกิดำความุ่มัุ่�นใจในระบบการบริหารงาน
   มุ่ากข้ึน
• มีุ่ความุ่มัุ่�นใจว�าบริษััทิฯ ได้ำติระหนักถึงจรรยุาบรรณใน
  การดำำาเนินธุ์รกิจมุ่ากยุิ�งขึ้น โดำยุเฉพื่าะการติ�อต้ิานทิุจริติ
   คอร์รัป้ชัน 

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

• ควรเพื่ิ�มุ่ความุ่ถี�ในการส่�อสาร เพ่ื่�อสร้างความุ่มัุ่�นใจให้กับ
  พื่นักงานติ�อกระบวนการรับเร่�องร้องเรียุนของบริษััทิฯและ
   จรรยุาบรรณในหัวข้ออ่�น ๆ ทีิ�เกี�ยุวข้อง

• ควรพื่ฒันาระบบการรบัเร่�องร้องเรยีุน (Whistleblower)
   ให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่มุ่ากข้ึน โดำยุเฉพื่าะการป้กป้้องและการ
   คุมุ้่ครองผู้ร้องเรียุน

นอกจากน้ี คณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ ได้ำอนุมัุ่ติิการป้รบัป้รุงนโยุบายุ
การรบัเร่�องรอ้งเรียุน (Whistleblower Policy) ให้มีุ่ความุ่ชัดำเจน
มุ่ากยุิ�งขึ้น ครอบคลุมุ่ป้ระเด็ำนทีิ� ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่ให้
ความุ่สำาคัญ และสอดำคล้องกับนโยุบายุการกำากับดูำแลกิจการ
ทีิ�ดีำของบริษััทิฯ เพื่่�อสนับสนุนให้การดำำาเนินธุ์รกิจเป็้นไป้อยุ�างมีุ่
ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ มีุ่ความุ่โป้ร�งใส และยุุติิธ์รรมุ่ รวมุ่ท้ัิงการให้ความุ่
สำาคัญติ�อการป้กป้้อง และคุ้มุ่ครองผู้ร้องเรียุน ท้ัิงน้ี บริษััทิฯ 
กำาหนดำช�องทิางการรับเร่�องร้องเรียุน หร่อแจ้งเบาะแสติามุ่
ช�องทิางทีิ�บริษััทิฯ ได้ำเปิ้ดำไว้ ดัำงน้ี

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

Furthermore, the Board of Directors approved the 
amendments of the Whistleblower policy, which aimed to 
create more clarity and include all areas of stakeholder
concerns. The improved policy will comply with the
company’s Good Corporate Governance policy and promote
efficient, transparent, and fair business operations.
Also, the adjusted policy will prioritize complainant 
protection. GGC has provided the following channels for 
complaint-fi lling and providing leads.
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เพื่่�อให้การบริหารจัดำการการรับเร่�องร้องเรียุนเป็้นไป้อยุ�างมีุ่
ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ บริษััทิฯ ได้ำจำาแนกป้ระเภัทิและขอบข�ายุของ
เร่�องร้องเรียุน ดัำงน้ี

For the effi ciency of complaint management system, 
GGC has categorized whistleblowing cases into the 
following scopes:

บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำกระบวนการรับเร่�องร้องเรียุนออกเป็้น
4 ขั้นติอน ดัำงน้ี

There are four steps in the whistleblower process:บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำกระบวนการรับเร่�องร้องเรียุนออกเป็้น
4 ขั้นติอน ดัำงน้ี

There are four steps in the whistleblower process:

พบเห็นการกระทําที่
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือการประพฤติ
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

Witnessing unethical
business behaviors or

illegal misconduct

ร้องเรียนผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน

ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้

Filing a complaint 
through designated 
receiving channels

บริษัทฯ ลงทะเบียนรับ
เรื่องร้องเรียนและแจ้ง

เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

GGC registers and submits 
the complaint to authorities 

in charge of processing

คุ้มครอง และปกปดข้อมูล
ของผู้ร้องเรียน และแจ้งผล
การพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน

Complainant’s privacy is 
protected and their identity 

concealed. The results of 
the complaint are notifi ed 

to the complainant.

1 2 3 4

• เว็บไซต์ิของบริษััทิฯ ในหัวขอ้ “การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ” และ
   “นโยุบายุการรับเร่�องรอ้งเรยีุน” 
   https://www.ggcplc.com/th/cg/whistleblower
• อีเมุ่ลถึง GGCVoice@ggcplc.com 
• ไป้รษัณียุ์ถึงเลขานุการบริษััทิ หร่อผู้จัดำการฝ� ายุหน�วยุงาน
   ติรวจสอบภัายุใน เลขทีิ� 555/1 ศูนยุ์เอนเนอร์ยุี�คอมุ่เพื่ล็กซ์   
   อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภัาวดีำรังสิติ แขวงจติุจักร เขติจติุจักร 
   กรุงเทิพื่ฯ 10900

• GGC’s website under the tab “Good Corporate 
   Governance” and “Whistleblowing Policy” https://
    www.ggcplc.com/en/cg/whistleblower
• Email to GGCVoice@ggcplc.com
• Send to company Secretary or Internal Investigation 
   Department Manager 555/1 Energy Complex Center, 
   Building A, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Khwang 
   Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
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นอกจากช�องทิางการรอ้งเรียุนทีิ�หลากหลายุแล้ว บรษัิัทิฯ ยัุงจัดำ
ให้มีุ่กลไกในการติิดำติามุ่ความุ่ค่บหน้า และแจ้งผลการพื่จิารณา
เร่�องรอ้งเรยีุนติ�อผู้รอ้งเรยีุนอยุ�างเป็้นระบบ โดำยุขอ้มูุ่ลส�วนบุคคล
ของผู้ร้องเรียุน หร่อพื่ยุานบุคคลทีิ�เกี�ยุวข้องจะถูกเก็บเป็้น
ความุ่ลับในระดัำบชั�นความุ่ลับมุ่าก (Strictly Confidential) ติามุ่
ข้อกำาหนดำของบริษััทิฯ ว�าด้ำวยุการกำาหนดำชั�นความุ่ลับและ
การรักษัาความุ่ป้ลอดำภััยุเกี�ยุวกับเอกสาร และรายุงานความุ่
ค่บหน้าในการจัดำการเร่�องร้องเรียุนติ�อคณะกรรมุ่การกำากับ
ดูำแลกิจการและการพื่ฒันาอยุ�างยัุ�งยุ่นเป็้นรายุไติรมุ่าส

โดำยุในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ไมุ่�ได้ำรบัแจ้งการรอ้งเรยีุน ทัิ�งนี�สำาหรบั
เร่�องร้องเรียุนในปี้ 2561 นั�น บริษััทิฯ ได้ำป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุ
การรบัเร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower Policy) และดำำาเนินการ
กับผู้กระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินัยุของ
บริษััทิฯ เป็้นทีิ�เรยีุบรอ้ยุแล้ว

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

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

เรื่องร้องเรียนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
Complaints Related to Good Corporate
Governance and Business Ethic

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
Complaints Related to Stakeholders

เรื่องการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน
Misconduct and Corruption

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูล
อันเปนความลับ
Confl ict of Interest and Confi dentiality

เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เปนเกณฑ์บังคับ
หรือการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Compliance to Legal Regulations and Related Laws

เรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับการทํางาน หรือระเบียบของบริษัทฯ
Work Regulations or Company Regulations 

เรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
Quality, Safety, Occupational Health and Environmental

เรื่องเกี่ยวกับนักลงทุน
Investors

เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการสนับสนุนลูกค้า
และการทําธุรกรรม
Product, Service, Customer Support, or Transactions

เรื่องเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หรือภาพลักษณ์องค์กร
Public Relations or Company Reputation

เรื่องเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิทธิมนุษยชน หรือแรงงานสัมพันธ์
Society, Community, Human Rights, or Labor Relations

ดูำแลกิจการและการพัื่ฒนาอยุ�างยัุ�งยุ่นเป็้นรายุไติรมุ่าส

โดำยุในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ไมุ่�ได้ำรบัแจ้งการรอ้งเรยีุน ทัิ�งนี�สำาหรบั
เร่�องร้องเรียุนในปี้ 2561 นั�น บริษััทิฯ ได้ำป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุ
การรบัเร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower Policy) และดำำาเนินการ
เร่�องร้องเรียุนในปี้ 2561 นั�น บริษััทิฯ ได้ำป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุ
การรบัเร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower Policy) และดำำาเนินการ
เร่�องร้องเรียุนในปี้ 2561 นั�น บริษััทิฯ ได้ำป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุ

กับผู้กระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินัยุของกับผู้กระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินัยุของ
บริษััทิฯ เป็้นทีิ�เรยีุบรอ้ยุแล้ว
กับผู้กระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินัยุของ
บริษััทิฯ เป็้นทีิ�เรยีุบรอ้ยุแล้ว
กับผู้กระทิำาความุ่ผิดำติามุ่กระบวนการดำำาเนินการทิางวินัยุของ

report the progress to the Corporate Governance & 
Sustainable Development committee on quarterly basis.

In 2019,  no complaint  was found.  Regarding
complaints in 2018, the company has complied with
the Whistleblower Policy and proceed with the offender 
according to the disciplinary process of the company 
completely.
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Global Green Chemicals Plc (GGC) has announced
a reduction in raw material inventory in its 2018 annual 
report. The Company has recently found certain facts
the actual raw materials in the inventory were signifi cantly 
different from the data in the Company’s system, as a result 
of misconduct among certain suppliers and some employees 
in the relevant functions, the Company has from time to time 
informed the shareholder and investors of updates on this 
matter. The Company has dealt with the issue and taken 
actions in 2019 to cope with this case summarized as follows:

1. Progress and Work Plan on Inventory Loss

1.1 GGC has entered into a settlement agreement with two 
suppliers who admitted guilt. The two suppliers have agreed 
to comply with the agreement’s terms and conditions and 
deliver 22,800 tons of the remaining raw materials. In order 
to enforce the terms of the settlement agreement, the 
suppliers have mortgaged 44 rai of land and arranged for 
credible person as personal guarantee. The Company has 
revised the reverse for damages from the inventory shortfall, 
the Company has reversed the reserve of approximately 217 
million baht pursuant to an appraised value of the collateral 
under the aforesaid settlement agreement, provided that 
such reverse value is lower than the appraised price of the 
land because it was made on conservative basis. However, 
in 2019, the suppliers delivered the remaining portion of 
raw materials worth 16 billion baht to GGC. Consequently, 
the amount of damage from the inventory shortfall has 
decreased accordingly while GGC has also withdrawn the 
criminal case against the suppliers.

ติามุ่ทีิ�บริษััทิ โกลบอลกรนีเคมิุ่คอล จำากัดำ (มุ่หาชน) (“บริษััทิฯ”) 
ได้ำเปิ้ดำเผยุข้อมูุ่ลเกี�ยุวกับปั้ญหาวัติถุดิำบคงคลังขาดำหายุของ
บรษัิัทิฯ ในรายุงานป้ระจำาปี้ 2561 โดำยุได้ำพื่บว�าป้รมิุ่าณวัติถดิุำบ
คงคลังทีิ�มีุ่อยูุ�จริงมีุ่จำานวนแติกติ�างอยุ�างมีุ่นัยุสำาคัญกับข้อมูุ่ล
ทีิ�ป้รากฏในระบบของบริษััทิฯ  ซึ�งเป็้นผลมุ่าจากการกระทิำา
อันมิุ่ชอบโดำยุการสมุ่รู้ร�วมุ่คิดำกันระหว�างคู�ค้าบางรายุกับ
พื่นักงานในหน�วยุงานทีิ�เกี�ยุวขอ้ง  โดำยุบรษัิัทิฯ ได้ำชี�แจงความุ่ค่บหน้า
การดำำาเนินการด้ำานติ�างๆ ให้ทิราบเป็้นระยุะนั�น และในปี้ 2562 
บรษัิัทิฯ ได้ำดำำาเนินการในด้ำานติ�างๆ อยุ�างติ�อเน่�อง สรุป้ได้ำดัำงนี�  

1. ความคืบหน้าและแผนการดําเนินงานเกีย่วกับสถานการณ์
วัตถดิุบคงคลังของบรษัิทฯ

1.1 บริษััทิฯ ได้ำมีุ่การเจรจากับคู�ค้าบางรายุและสามุ่ารถบรรลุ
ข้อติกลง โดำยุเข้าทิำาสัญญาป้ระนีป้ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่กับ
คู�ค้าจำานวน 2 รายุ ซึ�งคู�ค้าดัำงกล�าวได้ำยุอมุ่รับความุ่ผิดำติามุ่ทีิ�
บรษัิัทิฯ แจ้งความุ่รอ้งทุิกข์ และยิุนยุอมุ่ส�งมุ่อบวัติถดิุำบค้างส�ง 
จำานวนป้ระมุ่าณ 22,800 ตัิน เพ่ื่�อเป็้นหลักป้ระกันการป้ฏิบัติิ
ติามุ่สัญญาป้ระนีป้ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่ดัำงกล�าว คู� ค้ารายุ
ดัำงกล�าวได้ำจดำทิะเบียุนจำานองทีิ�ดิำนเน่�อทีิ�ป้ระมุ่าณ 44 ไร� 
เป็้นหลักป้ระกันการชำาระหนี� และมีุ่บุคคลทีิ�น�าเช่�อถ่อเป็้น
ผู้คำาป้ระกันด้ำวยุ และบรษัิัทิฯ ได้ำทิบทิวนการตัิ�งสำารองค�าใชจ้�ายุ
จากความุ่เสียุหายุจากเหติุการณ์วัติถุดิำบคงคลังขาดำหายุและ
ได้ำมีุ่การกลับรายุการสำารองดัำงกล�าว จำานวนป้ระมุ่าณ 217 ล้านบาทิ
ติามุ่มูุ่ลค�าจากการตีิราคาของหลักป้ระกันทีิ�ได้ำรับติามุ่สัญญา
ป้ระนีป้ระนอมุ่ยุอมุ่ความุ่ข้างต้ิน โดำยุมูุ่ลค�าดัำงกล�าวเป็้นการ
กลับรายุการทีิ�น้อยุกว�าราคาป้ระเมิุ่นทีิ�เป็้นไป้ติามุ่สมุ่มุุ่ติิฐานของ
หลักการการขายุทิอดำติลาดำ โดำยุในปี้ 2562 คู�ค้าได้ำมีุ่การทิยุอยุ
ส�งมุ่อบวัติถดิุำบค้างส�ง ค่นให้แก�บรษัิัทิฯ ซึ�งรบัรูเ้ป็้นรายุการพื่เิศษั
จากการรับค่นวัติถุดิำบจำานวน 16 ล้านบาทิ จึงทิำาให้มูุ่ลค�า
ความุ่เสียุหายุจากเหติุการณ์วัติถุดิำบคงคลังขาดำหายุลดำลง 
อีกทัิ�ง บรษัิัทิฯ ได้ำดำำาเนินการถอนแจ้งความุ่คดีำอาญากับคู�ค้ารายุ
ดัำงกล�าวแล้ว 

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์
วัตถุดิบคงคลังขาดหาย
Update on Inventory shortfall incident

CORPORATE GOVERNANCE
& BUSINESS CODE OF CONDUCT 61



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

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

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

1.2 ติามุ่ทีิ�บรษัิัทิฯ ได้ำแจ้งความุ่รอ้งทิกุขด์ำำาเนินคดีำอาญากับคู�ค้า
และพื่นักงานทีิ�เกี�ยุวข้องติ�อพื่นักงานสอบสวน กองบังคับการ
ป้ราบป้รามุ่การกระทิำาความุ่ผิดำเกี�ยุวกับอาชญากรรมุ่ทิาง
เศรษัฐกิจ (บก.ป้อศ.) ในไติรมุ่าส 3 ปี้ 2561 แล้วนั�น 
เน่�องจากคดีำนี�มีุ่ความุ่ซับซ้อน และมีุ่ผู้ทีิ�เกี�ยุวข้องจำานวนมุ่าก
จำาเป็้นต้ิองใช้เวลาในการสบ่สวนสอบสวน อยุ�างไรก็ติามุ่ ปั้จจุบัน
พื่นักงานสอบสวนสามุ่ารถสรุป้สำานวนได้ำในบางคดีำ และได้ำเริ�มุ่
ทิยุอยุแจ้งข้อกล�าวหากับผู้กระทิำาความุ่ผิดำบางรายุแล้ว

1.3 บริษััทิฯ ถูกฟั้องร้องคดีำแพื่�ง 2 คดีำ ติามุ่ทีิ�ได้ำเปิ้ดำเผยุใน
หมุ่ายุเหติปุ้ระกอบงบการเงินปี้ 2562 โดำยุ

คดีที่ 1 : สถาบันการเงินแห�งหนึ�งได้ำยุ่� นฟั้องคดีำแพื่�งเพื่่� อ
เรียุกร้องให้บริษััทิคู�ค้า กรรมุ่การของบริษััทิคู�ค้า และบริษััทิฯ 
เป็้นจำาเลยุร�วมุ่กันในข้อหาผิดำสัญญาสนับสนุนวงเ งิน
สนิเช่�อ ขายุลดำต๋ัิวสัญญาใชเ้งิน โอนสทิิธ์กิารรบัเงิน คำาป้ระกัน 
และบังคับจำานอง โดำยุเรียุกร้องให้บริษััทิฯ รับผิดำติามุ่สิทิธ์ิ
เรียุกร้องเป็้นจำานวนเงินทัิ�งสิ�น 59.44 ล้านบาทิ ซึ�งทีิ�ป้รึกษัา
กฎหมุ่ายุของบริษััทิฯ ได้ำพื่ิจารณาข้อเท็ิจจริงและหลักฐานทีิ�
เกี�ยุวข้องแล้วเห็นว�า บริษััทิฯ ไมุ่�ผิดำติามุ่ข้อกล�าวหา บริษััทิฯ
จึงได้ำแติ�งตัิ�งทินายุความุ่และยุ่�นคำาให้การติ�อสู้คดีำ โดำยุเมุ่่�อ
วันทีิ� 28 ติุลาคมุ่ 2562 โจทิก์ได้ำยุ่�นคำาร้องขอถอนฟ้ัองเฉพื่าะ
บริษััทิฯ อ้างเหติุว�าเน่�องจากบริษััทิฯ ไมุ่�ได้ำรับมุ่อบสินค้าติามุ่
ใบแจ้งหนี�ทีิ�โจทิก์นำามุ่าฟัอ้ง และบรษัิัทิฯ ได้ำแจ้งความุ่รอ้งทิกุข์
ให้ดำำาเนินคดีำกับผู้ทีิ�เกี�ยุวขอ้งแล้ว และศาลได้ำมีุ่คำาสั�งอนุญาติให้
ถอนฟั้องเฉพื่าะบริษััทิฯ และให้จำาหน�ายุคดีำออกจากสารบบ
ความุ่ของศาล

คดีที่ 2 : บริษััทิแห�งหนึ�ง ได้ำยุ่�นฟ้ัองคดีำแพื่�งเพ่ื่�อเรียุกร้องให้
บรษัิัทิคู�ค้ารายุหนึ�งและบรษัิัทิฯ เป็้นจำาเลยุร�วมุ่กันในขอ้หาผิดำ
สัญญาเงินกู้ยุ่มุ่และโอนสิทิธ์ิเรียุกร้องโดำยุเรียุกค�าเสียุหายุ
ให้ร�วมุ่กันชดำใช้ เป็้นจำานวนเงินทัิ�งสิ�น 324.65 ล้านบาทิ 
ซึ�งทีิ�ป้รึกษัากฎหมุ่ายุของบริษััทิฯ ได้ำพิื่จารณาข้อเท็ิจจริงและ
หลักฐานทีิ�เกี�ยุวขอ้งแล้วเห็นว�า บรษัิัทิฯ ไมุ่�ผิดำติามุ่ขอ้กล�าวหา 
บริษััทิฯ จึงได้ำแติ�งตัิ�งทินายุความุ่และยุ่�นคำาให้การติ�อสู้คดีำ
โดำยุในปั้จจุบันอยูุ�ระหว�างการส่บพื่ยุาน บริษััทิฯ คาดำว�าศาล
ชั�นต้ินจะมีุ่คำาพื่พิื่ากษัาในไติรมุ่าส 2 ปี้ 2563 
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2. Improvement of Business Operations

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

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

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

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

2.  การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในการดําเนินงานของบรษัิทฯ 

บริษััทิฯ ให้ความุ่สำาคัญในการจัดำให้มีุ่กระบวนการควบคุมุ่
ภัายุในทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ยุิ�งขึ�น โดำยุในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ได้ำว�าจ้าง
ผู้เชี�ยุวชาญภัายุนอกดำำาเนินการทิบทิวน สอบทิาน และให้ความุ่เห็น
ในการป้รบัป้รุงระบบควบคมุุ่ภัายุในของบรษัิัทิฯ เพิื่�มุ่เติิมุ่ โดำยุ
ครอบคลุมุ่กระบวนการสำาคัญทัิ�วทัิ�งองค์กร นอกเหน่อจาก
กระบวนการจัดำซ่� อ วัติถุ ดิำบซึ� งดำำา เ นินการแล้วเสร็จไป้
ในปี้ 2561 โดำยุผู้เชี�ยุวชาญได้ำดำำาเนินการสอบทิานแล้วเสร็จ 
และให้ความุ่เห็นว�าบริษััทิฯ ได้ำออกแบบการควบคุมุ่ภัายุใน
ของกระบวนการในจุดำทีิ�สำาคัญติามุ่หลักการควบคมุุ่ภัายุในไว้แล้ว
และมีุ่ข้อเสนอแนะทีิ�สามุ่ารถนำาไป้พื่ัฒนาและป้รับป้รุงระบบ
การควบคมุุ่ภัายุในให้สอดำคล้องกับขั�นติอนการป้ฏิบติัิงานทีิ�ถกู
ออกแบบมุ่าให้มีุ่ความุ่รัดำกุมุ่ยุิ�งขึ�น ซึ�งฝ่ายุบริหารได้ำกำาหนดำ
แผนการพื่ฒันาและป้รบัป้รุงโดำยุมีุ่ผู้รบัผิดำชอบและกรอบเวลา
ทีิ�ชัดำเจนและสามุ่ารถดำำาเนินงานติามุ่แผนงานได้ำ

นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยัุงได้ำป้รบัป้รุงระบบการป้ระเมิุ่นคู�ค้า (Supplier
credit rating) เพื่่�อให้การจัดำซ่�อวัติถุดิำบมีุ่ความุ่รัดำกุมุ่มุ่าก
ยุิ�งขึ�นด้ำวยุ รวมุ่ทัิ�งการป้รับป้รุงระบบการรับเร่�องร้องเรียุน
(Whistleblower) โดำยุเพื่ิ�มุ่ช�องทิางให้ครอบคลมุุ่ทัิ�งภัายุในและ
ภัายุนอกองค์กรเพื่่�อให้ระบบดัำงกล�าวมีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ยุิ�งขึ�น และ
ป้ระกาศนโยุบายุการรบัเร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower Policy) 
ให้ทิราบทัิ�วทัิ�งองค์กร พื่รอ้มุ่ทัิ�งจัดำให้มีุ่มุ่าติรการคุมุ้่ครองผู้รอ้งเรยีุน
และการป้ฏิบติัิติ�อผู้ถกูรอ้งเรยีุนอยุ�างเป็้นธ์รรมุ่และโป้ร�งใส 

คณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ ผู้บรหิาร ยุงัให้ความุ่สำาคัญกับการส�งเสรมิุ่
วัฒนธ์รรมุ่องค์กร จรยิุธ์รรมุ่และจรรยุาบรรณธุ์รกิจ โดำยุส�งมุ่อบ
คู�มุ่่อการกำากับดำแูลกิจการและจรรยุาบรรณธุ์รกิจให้กับพื่นักงาน
ทิกุระดัำบ รวมุ่ทัิ�งคู�ค้าและลกูค้าของบรษัิัทิฯ เพ่ื่�อเป็้นการยุน่ยุนั
ถึงเจตินารมุ่ณด้์ำานความุ่โป้ร�งใสและเป็้นธ์รรมุ่ในการดำำาเนินธุ์รกิจ
ของบรษัิัทิฯ อยุ�างยุั�งยุน่ 

บริษััทิฯ ยัุงคงยุ่นยุันเจตินารมุ่ณ์ของคณะกรรมุ่การ ผู้บริหาร 
และพื่นักงานทิกุคน ในการดำำาเนินธุ์รกิจด้ำวยุความุ่ทิุ�มุ่เทิ และมุุ่�งมัุ่�น
ทีิ�จะเสริมุ่สร้างความุ่เข้มุ่แข็ง ยุึดำหลักความุ่โป้ร�งใส เพื่่�อสร้าง
ความุ่เช่�อมัุ่�นของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุทิกุกลุ�มุ่ ว�าบรษัิัทิฯ ยุงัคงสามุ่ารถ
บรรลุติามุ่วิสัยุทัิศน์ในการเป็้นผู้นำาของโอลีโอเคมีุ่ในติลาดำโลก
พื่ร้อมุ่กับการส�งเสริมุ่ความุ่สามุ่ารถในการแข�งขันของธุ์รกิจ
ป้ลายุนำาทีิ�เกี�ยุวข้องกับการเกษัติรให้กับป้ระเทิศ เพื่่�อสร้าง
ความุ่ยุั�งยุ่นให้กับภัาคเกษัติรกรรมุ่และภัาคอุติสาหกรรมุ่
ติ�อเน่�องของป้ระเทิศ
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การบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT



การดำำาเนินธุ์รกิจในปั้จจุบันทีิ�อยูุ�ภัายุใต้ิการเป้ลี�ยุนแป้ลงและ
ความุ่ไมุ่�แน�นอนทีิ�เกิดำขึ�นจากปั้จจัยุทิางเศรษัฐกิจ สังคมุ่ 
และสิ�งแวดำล้อมุ่ อาทิิ สภัาวะเศรษัฐกิจโลกทีิ�ยัุงชะลอตัิว
อยุ�างติ�อเน่�อง สงครามุ่ทิางการค้า มุ่าติรการกีดำกันทิางการค้า
ความุ่ไมุ่�สมุ่ดำุลระหว�างอุป้สงค์และอุป้ทิานของทัิ�งวัติถุดิำบ
และผลิติภััณฑ์์ในป้ระเทิศ ผลิติภััณฑ์์ทิดำแทิน การเป้ลี�ยุนแป้ลง
นโยุบายุและกฎหมุ่ายุของภัาครัฐ การเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่
ภูัมิุ่อากาศ และภััยุพื่บิติัิทิางธ์รรมุ่ชาติิทีิ�ทิวีความุ่รุนแรงมุ่ากขึ�น
ทีิ�ส�งผลติ�อพื่่ชผลทิางการเกษัติร อาจนำามุ่าซึ�งความุ่เสี�ยุง
ของบรษัิัทิฯ ทัิ�งในระยุะสั�นและระยุะยุาวทีิ�จะส�งผลกระทิบ
ติ�อการดำำาเนินธุ์รกิจและการลงทุิน ดัำงนั�น บรษัิัทิฯ จึงมุุ่�งดำำาเนิน
ธุ์รกิจด้ำวยุการบริหารความุ่เสี�ยุงเชิงรุกและเฝ้าระวังติิดำติามุ่
ความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�นในอนาคติไป้พื่ร้อมุ่กับการแสวงหา
โอกาสใหมุ่�ๆ ติลอดำจนสร้างวัฒนธ์รรมุ่การจัดำการความุ่เสี�ยุง
ให้กับพื่นักงานทิกุระดัำบในองค์กร เพ่ื่�อให้บริษััทิฯ สามุ่ารถดำำาเนิน
ธุ์รกิจติามุ่เป้้าหมุ่ายุทีิ�วางไว้ได้ำอยุ�างติ�อเน่�องและยัุ�งยุ่น

การบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management

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

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

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

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

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

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

ผูถือหุน/นักลงทีุ่น/นักวิเคัราะห
Shareholder/Investor/Analyst

คัูคัา/ คัูคัาที่างธุรกิจั
Supplier/ Business Partner

พนักงาน
Employee

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets
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บริษััทิฯ กำาหนดำให้มีุ่โครงสร้างการบริหารความุ่เสี�ยุงอยุ�าง
บูรณาการ ครอบคลมุุ่ 3 ระดัำบ ได้ำแก� 1) ระดัำบคณะกรรมุ่การ
บริษััทิฯ (Board Level) โดำยุมีุ่คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ (Board 
of Directors) และคณะกรรมุ่การบริหารความุ่เสี�ยุง (Risk 
Management Committee: RMC) ทิำาหน้าทีิ�กำากับดำูแลการ
ดำำาเนินงานของผู้บริหารระดัำบสูง กำาหนดำทิิศทิางและติิดำติามุ่
การดำำาเนินงานด้ำานบรหิารความุ่เสี�ยุง 2) ระดัำบผู้บรหิารระดัำบสงู 
(Executive Level) โดำยุมีุ่คณะกรรมุ่การบริหารความุ่เสี�ยุง
ระดัำบองค์กร (Enterprise Risk Management Committee: 
ERMC) ทิำาหน้าทีิ�กำาหนดำแผน  ขอบข�ายุ และกระบวนการบรหิาร 
ความุ่เสี�ยุงรวมุ่ถึงติิดำติามุ่และรายุงานผลการดำำาเนินงาน
ด้ำานการบริหารความุ่เสี�ยุงติ�อคณะกรรมุ่การบริหารความุ่
เสี�ยุง และคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ เป็้นป้ระจำาทุิกไติรมุ่าส และ 
3) ระดัำบหน�วยุงาน (Department  Level) โดำยุมีุ่ผู้รับผิดำชอบ
งานบรหิารความุ่เสี�ยุง/ ผู้ป้ระสานงานบรหิารความุ่เสี�ยุง (Risk
Owner/ Risk Coordinator) ทิำาหน้าทีิ�นำาแนวทิางการบริหาร
ความุ่เสี�ยุงไป้ป้ฏิบัติิ ระบุและป้ระเมิุ่นความุ่เสี�ยุง ติิดำติามุ่การ
ดำำาเนินงานด้ำานความุ่เสี�ยุง และจัดำทิำารายุงานเสนอติ�อฝ่ายุ
จัดำการเป็้นป้ระจำาทิุกเด่ำอน ภัายุใต้ิกลยุุทิธ์์องค์กรบริหาร
ความุ่เสี�ยุงองค์กร (Corporate Strategy Enterprise Risk 
Management) 

การบริหารและการกำากับดูแลความเสี่ยง
Risk Management

GGC has established an integrated risk governance 
structure, which covered three levels: 1) Board Level -
the Board of Directors and the Risk Management 
Committee (RMC) supervise the executives’ operations,
set up directions, and monitor the risk management 
performances 2) Executive Level - the Enterprise
Risk Management Committee (ERMC) is responsible
for establishing plans, scopes, and process of risk
management. I t  a lso  t racks  and  reports  r i sk
management progress to the RMC and the Board
of Directors on quarterly basis and 3) Department
Level - the Risk Owner/ Risk Coordinator is responsible
for executing the r isk management approach,
identifying and assessing risks, monitoring risk
operations, and making monthly reports to the
management in accordance to the Corporate Strategy 
Enterprise Risk Management.
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นอกจากโครงสรา้งการบรหิารความุ่เสี�ยุงทีิ�ครอบคลมุุ่ทิกุระดัำบ
แล้ว บรษัิัทิฯ ยุงัมีุ่แนวทิางการบรหิารความุ่เสี�ยุงทีิ�สอดำคล้องกับ
แนวทิางมุ่าติรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) และ ISO 31000 
(International Organization for Standardization) พื่รอ้มุ่ทัิ�งมีุ่
การเติรยีุมุ่ความุ่พื่รอ้มุ่ของพื่นักงานผ�านการป้ลกูฝังวัฒนธ์รรมุ่
ความุ่เสี�ยุงองค์กร รวมุ่ไป้ถึงการอบรมุ่ในหัวข้อทีิ�เกี�ยุวข้อง
ติ�าง ๆ นอกจากนี� ยุังมีุ่การกำาหนดำแนวทิางร�วมุ่กันในด้ำาน
การบริหารความุ่เสี�ยุงองค์กรกับบริษััทิในกลุ�มุ่ ได้ำแก� บริษััทิ 
ไทิยุอีสเทิิรน์ ท้ิอป้ซดีำส ์ออยุล์ จำากัดำ (TETSO) บรษัิัทิ จีจีซี เคทิิส 
ไบโออินดัำสเติรยีุล (GKBI) และบรษัิัทิ ไทิยุ อีทิอกซเีลทิ จำากัดำ 
(TEX) เพ่ื่�อบูรณาการระบบความุ่เสี�ยุงให้เกิดำขึ�นในบริษััทิฯ 
และบรษัิัทิในเครอ่ เพื่่�อลดำผลกระทิบความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�น

In addition to a risk management approach that is 
inclusive of all work levels, GGC’s risk management
approach is also in line with the international standards, 
such as the Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO) and the ISO 31000 
(International Organization for Standardization). GGC 
also prepares its employees by developing a risk culture 
and providing training on a range of topics. Furthermore,
GGC has set up risk management guidelines in
collaboration with group companies, such as Thai
Eastern Top Seeds Oil Company Limited (TETSO), GGC KTIS
Bioindustrial Company (GKBI), and Thai Ethoxylate
Company Limited (TEX). The integration in the risk
management approach can mitigate the potential 
disruptions to GGC and group companies as a result of 
potential risks.

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Enterprise Risk Management Committee

กลยุทธ์องค์กร/ บริหารความเสี่ยงองค์กร
Corporate Strategy/ Enterprise Risk Management

ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง/ 
ผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง
Risk Owner/ Risk Coordinator

ระดับหน่วยงาน
Department Level

ระดับผู้บริหารระดับสูง
Executive Level

ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Level

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Structure

การบริหารความุ่เสี�ยุงองค์กรกับบริษััทิในกลุ�มุ่ ได้ำแก� บริษััทิ 
ไทิยุอีสเทิิรน์ ท้ิอป้ซดีำส ์ออยุล์ จำากัดำ (TETSO) บรษัิัทิ จีจีซี เคทิิส 
ไบโออินดัำสเติรยีุล (GKBI) และบรษัิัทิ ไทิยุ อีทิอกซเีลทิ จำากัดำ 
(TEX) เพ่ื่�อบูรณาการระบบความุ่เสี�ยุงให้เกิดำขึ�นในบริษััทิฯ 
และบรษัิัทิในเครอ่ เพื่่�อลดำผลกระทิบความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�น
(TEX) เพ่ื่�อบูรณาการระบบความุ่เสี�ยุงให้เกิดำขึ�นในบริษััทิฯ 
และบรษัิัทิในเครอ่ เพื่่�อลดำผลกระทิบความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�น
(TEX) เพ่ื่�อบูรณาการระบบความุ่เสี�ยุงให้เกิดำขึ�นในบริษััทิฯ 

GGC has set up risk management guidelines in
collaboration with group companies, such as Thai
Eastern Top Seeds Oil Company Limited (TETSO), GGC KTIS
Bioindustrial Company (GKBI), and Thai Ethoxylate
Company Limited (TEX). The integration in the risk
management approach can mitigate the potential 
disruptions to GGC and group companies as a result of 
potential risks.
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บริษััทิฯ ได้ำเน้นการเสริมุ่สร้างวัฒนธ์รรมุ่ความุ่เสี�ยุงองค์กร 
เพื่่�อป้ลกูฝังให้พื่นักงานทิกุระดัำบ ติลอดำจนผู้บรหิารระดัำบสงูเกิดำ
ความุ่ติระหนักและพื่ร้อมุ่รับมุ่่อกับความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�นใน
การป้ฏิบัติิงานและการดำำาเนินธุ์รกิจ รวมุ่ทัิ�งสามุ่ารถแสวงหา
โอกาสทีิ�อาจเกิดำขึ�นจากความุ่เสี�ยุงเหล�านั�น เพื่่�อป้รับป้รุง
กระบวนการจัดำการและการป้ฏิบัติิงานให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
มุ่ากขึ�น รวมุ่ทัิ�งสร้างมูุ่ลค�าเพิื่�มุ่ให้แก�ผลิติภััณฑ์์ของบริษััทิฯ
ซึ�งในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำจัดำอบรมุ่หัวข้อด้ำานการบริหาร
ความุ่เสี�ยุงให้กับพื่นักงาน โดำยุมีุ่พื่นักงานเข้ารับการอบรมุ่
ทัิ�งสิ�นจำานวน 103 คน

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

การอบรมด้านการบริหารเสี่ยงในป 2562
Risk Management Training in 2019

ชื่อหลักสูตร
Curriculum Name

หัวข้อการอบรม
Training Topics

วัตถุประสงค์
Objectives

กลุ่มพนักงานเปาหมาย
Target Employees

Risk Management
for Risk Coordinator

• ความุ่รูเ้บ่�องต้ินเกี�ยุวกับ
  การจัดำการความุ่เสี�ยุงและ
  การกำากับดำแูลกิจการ รวมุ่ถึง
  การป้ฏิบติัิงานให้เป็้นไป้ติามุ่
  กฎหมุ่ายุและมุ่าติรฐานทีิ�
  เกี�ยุวขอ้ง (Governance,
  Risk and Compliance: GRC)
• ดัำชนีชี�วัดำความุ่เสี�ยุงทีิ�สำาคัญ 
  (Key Risk Indicator: KRI)

• The foundations of risk  
  management, corporate 
  governance, and 
  compliance
• Key Risk Indicator: KRI

เพื่่�อให้ผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
(Risk Coordinator) และทีิมุ่งาน
สามุ่ารถ
1. เขา้ใจบทิบาทิหน้าทีิ�ในการเป็้น
    ตัิวขบัเคล่�อน (Risk Agent)
    การบรหิารความุ่เสี�ยุงของ
    หน�วยุงาน
2. มีุ่ความุ่รู ้ความุ่เขา้ใจในเชงิลึก
    ในด้ำานติ�าง ๆ เช�น
  - มุ่าติรฐานการบรหิารความุ่เสี�ยุง
    อาทิิ COSO ERM 2017 และ
    ISO 31000 Risk Management
  - กระบวนการการบรหิารความุ่เสี�ยุง
  - การบ�งชี�และป้ระเมิุ่นความุ่เสี�ยุง
  - การกำาหนดำดัำชนีชี�วัดำความุ่เสี�ยุง
    ทีิ�สำาคัญ (Leading/ Lacking)
    โดำยุ Leading Indicator
  - กำาหนดำแผนบรรเทิาความุ่เสี�ยุง
    (Mitigation Plan)
  - GRC 
3. ติระหนักถึงความุ่สำาคัญของ
    การบรหิารความุ่เสี�ยุง และ
    การบูรณาการเช่�อมุ่โยุง
    การบริหารความุ่เสี�ยุงเขา้กับ GRC

Enable Risk Coordinator and 
the team to 

ผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
และการควบคุมุ่ภัายุใน

Risk Coordinator and 
Internal Control

Coordinator
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ชื่อหลักสตูร
Curriculum Name

หวัข้อการอบรม
Training Topics

วัตถปุระสงค์
Objectives

กลุ่มพนักงานเป้าหมาย
Target Employees

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

Intermediate of
Enterprise Risk
Management

1. ความุ่เขา้ใจเชงิลึกด้ำาน COSO
    ERM 2017 และความุ่เช่�อมุ่โยุง
    ระหว�างกลยุุทิธ์อ์งค์กร และ
    การบรหิารความุ่เสี�ยุง
2. ความุ่สำาคัญในการนำาเคร่�องมุ่่อ
    ใหมุ่� ๆ มุ่าใชใ้นการวิเคราะห์ 
    หรอ่ระบุความุ่เสี�ยุง

1. Advanced Understanding
    of the COSO ERM 2017 and
    Connection between
    Enterprise Strategy and
    Risk Management
2. The importance of using
    new tools in risk analysis 
    and identification

1. เน้นยุำาความุ่เขา้ใจในการบริหาร
    ความุ่เสี�ยุง และการใชเ้คร่�องมุ่่อ
    ในการบริหารความุ่เสี�ยุง
2. สร้างความุ่รู ้ความุ่เขา้ใจใน
    การบริหารความุ่เสี�ยุงให้ติรงกัน
    ระหว�างผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
    ในแติ�ละสายุงาน

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

หน�วยุงานบริหารความุ่เสี�ยุง
และการควบคุมุ่ภัายุใน

Risk Management and 
Internal Control Teams
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ชื่อหลักสตูร
Curriculum Name

หวัข้อการอบรม
Training Topics

วัตถปุระสงค์
Objectives

กลุ่มพนักงานเป้าหมาย
Target Employees

Risk 2020
Workshop

ความุ่เสี�ยุงจากการ
เป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่
ภูัมิุ่อากาศติ�อธุ์รกิจ

ของบรษัิัทิฯ

Business Impact
from Climate
Change Risk

1. การระบุป้ระเด็ำนความุ่เสี�ยุง
    ทัิ�งภัายุในและภัายุนอกทีิ�อาจ
    ส�งผลกระทิบติ�อการดำำาเนิน
    ธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ
2. การระบุความุ่เสี�ยุงหลักใน
    กระบวนการป้ฏิบติัิงาน
3. การวิเคราะห์กลยุุทิธ์อ์งค์กร 
    และป้ระเด็ำนความุ่เสี�ยุงทีิ�ได้ำ
    ระบุไว้จะส�งผลกระทิบติ�อ
    บรษัิัทิฯ อยุ�างไร

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

1. ลักษัณะสภัาพื่อากาศทีิ�
    แป้รป้รวน และผลกระทิบทีิ�มีุ่
    ติ�อโลก และธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ
2. เคร่�องมุ่่อทีิ�ใชใ้นการลดำ
    ผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่

1. Fluctuating climates and   
    its impacts on the world 
    and GGC
2. Tools for reducing the 
    environmental impact

เพื่่�อให้การบรหิารความุ่เสี�ยุงและ
การควบคมุุ่ภัายุในดำำาเนินงานได้ำ
อยุ�างมีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ และสามุ่ารถ
บรรลวัุติถปุ้ระสงค์ติามุ่ทีิ�บรษัิัทิฯ 
ตัิ�งไว้

Risk Management and Internal 
Control proceed efficiently and 
achieve set goals

ให้ความุ่รูด้้ำานผลกระทิบความุ่เสี�ยุง
จากการเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศ 
ติ�อธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ

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

ผู้ป้ระสานงานความุ่เสี�ยุง
และการควบคมุุ่ภัายุใน

Risk Coordinator and 
Internal Control

Coordinator

ผู้บรหิารและหน�วยุงานทีิ�
เกี�ยุวขอ้งกับการจัดำหา

วัติถดิุำบ

Executives and the 
departments involved 

in the raw material 
procurement
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ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำจัดำการอบรมุ่แลกเป้ลี�ยุนความุ่รู้ด้ำาน
การบริหารจัดำการความุ่เสี�ยุงองค์กรกับบริษััทิในเคร่อจำานวน
3 ครั�ง โดำยุครอบคลมุุ่หัวขอ้การแลกเป้ลี�ยุนความุ่รูด้้ำานการบรหิาร
ความุ่เสี�ยุงองค์กรและการควบคุมุ่ภัายุใน แนวทิางการบริหาร
จัดำการความุ่เสี�ยุงองค์กร และการบริหารความุ่เสี�ยุงโครงการ
สำาคัญ ทัิ�งนี� โครงการนี�ได้ำรับความุ่สนใจจากผู้บริหารและ
พื่นักงานของบรษัิัทิในกลุ�มุ่เป็้นจำานวนมุ่าก

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

อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
กับบริษัทในกลุ่ม
Risk Management Training and Knowledge Exchange
with Group Company

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

บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล
GGC KTIS Bio industrial (GKBI)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำากัด
Thai Ethoxylate Company Limited (TEX)

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

หัวข้อการอบรม: ถายที่อด็แนวที่างการบุริหารจััด็การ
คัวามเสำ่�ยงองคักรและการบุรหิารคัวามเสำ่�ยงโคัรงการสำำาคัญั
Training topic: Knowledge Transfer in Enterprise
Risk Management and Risk Management for
Key Projects

หัวข้อการอบรม: ถายที่อด็แนวที่างนโยบุายและรูปแบุบุการบุริหาร
จััด็การคัวามเสำ่�ยงองคักร ของกลุมบุริษัที่ฯ
Training topic: Knowledge Transfer in Enterprise
Risk Management Approach and Policy for Group Company
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บริษััทิฯ ให้ความุ่สำาคัญติ�อการดำำาเนินงานติามุ่แนวทิาง GRC 
มุ่าอยุ�างติ�อเน่� อง ซึ�งในปี้ 2562 คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ 
ได้ำอนุมัุ่ติิจัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การ GRC และคณะทิำางาน GRC 
เพื่่�อส�งเสริมุ่ให้บริษััทิฯ เกิดำความุ่เช่�อมุ่โยุงแบบบูรณาการ
ในการดำำาเนินงาน และเพิื่�มุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ของการวางแผน 
ติิดำติามุ่ผล และการป้ระเมิุ่นผลการป้ฏิบัติิงาน ทัิ�งนี� บริษััทิฯ 
ได้ำกำาหนดำบทิบาทิหน้าทีิ�ของคณะกรรมุ่การ GRC ให้มีุ่หน้าทีิ�
พื่ิจารณาให้คำาแนะนำาเร่�องแผนการดำำาเนินงาน ส�งเสริมุ่ และ
สนับสนุนการดำำาเนินงานผ�านคณะทิำางาน GRC ซึ�งทิำาหน้าทีิ�
หลักในการขับเคล่� อนแผนงานดัำงกล�าว ทัิ�งนี� ในช�วงแรก
คณะทิำางาน GRC มุุ่�งเน้นการสร้างความุ่รู้และความุ่เข้าใจ
ในการทิำางานร�วมุ่กันระหว�างคณะทิำางานฯ รวมุ่ถึงการจัดำทิำา
ฐานข้อมูุ่ลร�วมุ่กันภัายุในคณะทิำางานฯ ติลอดำจนเน้นยุำา
การป้ระสานงานร�วมุ่กับเจ้าของกระบวนการหร่อหน�วยุงาน
ติ�าง ๆ รวมุ่ทัิ�งดำำาเนินการป้ระเมิุ่นความุ่พื่ร้อมุ่ของแติ�ละ
หน�วยุงาน เพื่่�อหาช�องว�างในกระบวนการทิำางานและจัดำทิำา
แนวทิางการแก้ไข/รบัมุ่่อ เพ่ื่�อปิ้ดำช�องว�างทีิ�เกิดำขึ�น

การบูรณาการการดำาเนินงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการ 
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Governance Risk and Compliance Enhancement: GRC

GGC is committed to furthering its emphasis on GRC. In 
2019, the Board of Directors approved the establishment 
of the GRC Committee and the GRC Working Committee 
to promote an integrated operation and improve the
efficiency in planning, tracking, and evaluating
performance. The GRC Committee is assigned the
responsibility of reviewing and a vising plans for the GRC 
Working Committee and also providing support in task
implementation. The GRC Working Committee’s key 
role is proceeding with the plans. Initially, the GRC 
Working Committee focuses on building the knowledge 
and aligning within the Working Committee. They also 
create a database shared within the Working Committee.
Emphasize coordination with process owners and
organizations, readiness evaluation of organizations to 
identify gaps in the working process, and devise plans 
to address the gaps.
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การป้ฏิบัติิงานติามุ่แนวความุ่คิดำ G-R-C อาศัยุการบูรณาการ
การป้ฏิบัติิงานร�วมุ่กันระหว�างหน�วยุงานทีิ�รับผิดำชอบในด้ำาน
การกำากับดำูแลกิจการ การจัดำการความุ่เสี�ยุง และการป้ฏิบัติิ
ให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุและมุ่าติรฐานทีิ�เกี�ยุวข้อง โดำยุเน้นยุำา
การสร้างความุ่รู้ความุ่เข้าใจให้กับผู้บริหารและพื่นักงาน
ทิุกระดัำบ รวมุ่ทัิ�งจัดำอบรมุ่เชิงป้ฏิบัติิการร�วมุ่กับหน�วยุงาน
ภัายุนอกและบูรณาการในการป้ฏิบติัิงาน นอกจากนี� บริษััทิฯ มีุ่
แผนการป้ระเมิุ่นผลการทิำางานร�วมุ่กันระหว�างหน�วยุงาน เพื่่�อ
วัดำผลสำาเรจ็ติามุ่แผนการดำำาเนินงาน GRC ปี้ 2562-2564 ดัำงนี� 

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

คณะกรรมการ
GRC

Vice President
Internal Audit

GRC Group Advisor

Vice President
Corporate Affairs and
Corporate Secretary
GRC Group Advisor

Vice President
Corporate Strategy
GRC Group Advisor

Managing Director
GRC Champion

คณะกรรมการ GRC
The GRC Committee
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GRC Roadmap 3 years
(2019-2021 onward)

2019 2020 2021

• GRC Awareness &
  Understanding
 - Management oversight
  - GRC activities

• Integrated GRC Process
 - Clarify Policy. Procedure,
   Laws & Regulations to fi nd
   the overlap

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

• Effective GRC Operating
   Model
 - Collaboration among G-R-C
   (2nd line)

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

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

• Self Assessment
     - Perform GRC evaluation

• Improve GAP Overlap
  and fulfi ll the issue
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ความเป็นเลิศ
ในการดำาเนินธุรกิจ

OPERATIONAL
EXCELLENCE



บริษััทิฯ ติระหนักถึงความุ่สำาคัญของป้ริมุ่าณทิรัพื่ยุากรทีิ�มีุ่
จำากัดำ และผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่จากการดำำาเนินธุ์รกิจ
ไมุ่�ว�าจะเป็้นการป้ล�อยุมุ่ลพื่ิษัสู�สิ�งแวดำล้อมุ่ ไป้จนถึงป้ระเด็ำน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Management

GGC is well aware of the importance of limited natural 
resources and environmental impacts caused by business 
operations, such as emission to the environment and 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and Environment

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

ดําเนินโครงการลดการเกิดของเสีย
และจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ
Continued the project to decrease waste
creation and to effi ciently manage waste

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

คาดัชนีการใชพลังงานไมเกิน 0.00210 เมกะวัตตชั่วโมงตอตันผลิตภัณฑ 
Energy index lower than 0.00210 megawatt hours per ton of product
คาดัชนีการใชพลังงานลดลง รอยละ 1.0 เทียบกับป 2561
Decrease the energy index by 1 percent when compared to data from 2018
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ไมเกิน 156,600 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาในป 2562 และไมเกิน 198,569 ตันคารบอนไดออกไซด เทียบเทา ในป 2568
In 2019, the amount of greenhouse gas emissions for scope 1 and scope 
2 were less than 156,600 tons CO2 equivalent and also not more than 
198,569 tons CO2 equivalent in 2025
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอตันการผลิตขอบเขต 1 และ 2 นอยกวา 
156,600 ตันคารบอนไดออกไซด ตอตันการผลิต ในป 2562 และนอยกวา 0.209 
ตันคารบอนไดออกไซดตอตันการผลิต ในป 2568
Greenhouse gas emissions intensity of scope 1 and scope 2 is less than 
156,600 tons of CO2 per ton production in 2019 and less than 0.209 CO2 

tons of CO2 per ton production in 2025.
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ลงได 10% จากการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติในป 2565 เมื่อเทียบจากปฐาน (ป 2555)
Reduce greenhouse gas emission scope 1 and scope 2 from business as 
usual by 10 percent in 2025 compared to the base year (2012)

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

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

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED78



บริษััทิฯ ติระหนักถึงผลกระทิบจากการเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่
ภูัมิุ่อากาศ อาทิิ ภััยุทิางธ์รรมุ่ชาติิ ทัิ�งอุทิกภััยุและวิกฤติการณ์
ขาดำแคลนนำา เป็้นต้ิน ซึ�งอาจส�งผลให้การดำำาเนินธุ์รกิจ
หยุุดำชะงัก และอาจทิำาให้เกิดำความุ่ขัดำแยุ้งกับชุมุ่ชนเน่�องจาก
ทิรัพื่ยุากรทีิ�มีุ่จำากัดำ บริษััทิฯ จึงมุุ่�งมัุ่�นพัื่ฒนาป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
พื่ลังงานในกระบวนการผลิติ โดำยุในปี้ 2562 บริษััทิฯ 
ได้ำจัดำทิำาโครงการอนุรักษ์ัพื่ลังงาน เพื่่�อลดำการใช้พื่ลังงาน
ในกระบวนการผลิติ และลดำการป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจกทัิ�ง
ขอบเขติ 1 และขอบเขติ 2 อยุ�างติ�อเน่�อง

บริษััทิฯ บริหารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ภัายุใต้ินโยุบายุ
คณุภัาพื่ ความุ่มัุ่�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชวีอนามัุ่ยุ สิ�งแวดำล้อมุ่ 
และความุ่ติ�อเน่�องทิางธุ์รกิจ และนโยุบายุการบริหารจัดำการ
ด้ำานการอนุรักษ์ัพื่ลังงาน รวมุ่ทัิ�งดำำาเนินงานติามุ่กฎหมุ่ายุ
ข้อบังคับ และมุ่าติรฐานทัิ�งในระดัำบป้ระเทิศและระดัำบสากล 
อาทิิ ระบบการจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO 
14001 และระบบการจัดำการด้ำานพื่ลังงานติามุ่มุ่าติรฐานสากล 
ISO 50001 เป็้นต้ิน เพ่ื่�อลดำผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ ชุมุ่ชน 
และสงัคมุ่ติลอดำห�วงโซ�คณุค�า

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Effi cient Energy Consumption and Climate Change

GGC has been aware of impact from climate change, for
instance natural disasters such as floods and water
shortage crises, etc. Such occurrences may disrupt
operations and cause a conflict with the community
due to limited resources. Therefore, GGC is committed to
increasing energy efficiency in the production process. 
In 2019, GGC launched energy conservation projects 
to curb energy consumption in the production process
and to continually reduce scope 1 and scope 2
greenhouse gas emissions.

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

ขอบเขติ 1 และขอบเขติ 2 อยุ�างติ�อเน่�อง and to continually reduce scope 1 and scope 2
greenhouse gas emissions.

OPERATIONAL EXCELLENCE

ด้ำานการเป้ลี�ยุนแป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศทีิ�ทัิ�วโลกให้ความุ่สนใจ
บริษััทิฯ จึงมุุ่�งมัุ่�นในการพื่ัฒนาป้รับป้รุงป้ระสิทิธ์ิภัาพื่การ
ใชท้ิรพัื่ยุากรและพื่ลังงานอยุ�างติ�อเน่�อง รวมุ่ทัิ�งควบคมุุ่ป้ริมุ่าณ
การป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจกสู�ชั�นบรรยุากาศ ลดำการใช้นำา 
ลดำการเกิดำของเสียุ และนำาของเสียุไป้ใช้ป้ระโยุชน์ให้มุ่าก
ทีิ�สุดำ เพื่่�อลดำผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ และสร้างความุ่สมุ่ดำุล
ในการพื่ฒันาอยุ�างยัุ�งยุ่น

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

โครงการนำาความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
Heat Recovery Project

บริษััทิฯ เพื่ิ�มุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ระบบลดำความุ่ดัำนไอนำา (Steam 
Letdown) ซึ�งช�วยุให้ระบบผลิติไอนำาแรงดัำนป้านกลาง
(Medium Pressure Steam: MPS) และไอนำาแรงดัำนติำา
(Low Pressure Steam: LPS) ได้ำรวดำเรว็ยุิ�งขึ�น ส�งผลให้บรษัิัทิฯ 
ลดำป้ริมุ่าณการใช้ไอนำาแรงดัำนสูง (High Pressure Steam: 
HPS)  และนำาป้้อนหมุ้่อไอนำา  (Boi ler  Feed Water) 
ในกระบวนการผลิติได้ำถึง 10,249 ตัินติ�อปี้

นอกเหน่อจากโครงการดัำงกล�าวขา้งต้ิน บรษัิัทิฯ มีุ่แผนการดำำาเนิน
โครงการอนุรักษ์ัพื่ลังงานในปี้ 2563 เพ่ื่�อพื่ัฒนาการจัดำการ
ทิรัพื่ยุากรและพื่ลังงานทีิ� ใช้ ในกระบวนการผลิติให้ มีุ่
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ยุิ�งขึ�น และบรรเทิาผลกระทิบจากการเป้ลี�ยุน
แป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศอยุ�างติ�อเน่�อง โดำยุแผนโครงการอนุรกัษ์ั
พื่ลังงานในปี้ 2563 ทีิ�ได้ำรับการอนุมัุ่ติิงบป้ระมุ่าณดำำาเนินงาน
เรียุบรอ้ยุแล้ว อาทิิ

บริษััทิฯ นำาความุ่ร้อนเหล่อทิิ�งจากหอกลั�นกลีเซอรีนกลับมุ่า
ใช้ใหมุ่�ทีิ�หอกลั�นเมุ่ทิานอลของโรงงานผลิติเมุ่ทิิลเอสเทิอร ์
ส�งผลให้บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำการใช้พื่ลังงานไอนำาทีิ�เคร่�องทิำา
ความุ่รอ้นได้ำ 6,400 ตัินติ�อปี้

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

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

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

งบุประมาณในการ
ด็ำาเนินโคัรงการ
2.88 ลานบุาที่

2.88 million Baht
in project budget

ลด็ปริมาณการใช
พลังงานไอน้ำาแรงด็ันสำูง
9,017 เมกะวัตตชั�วโมง

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

ลด็คัาใชจัาย
จัากการซื้อไอน้ำา

11,635,404 บุาที่
Reduce steam purchase

costs by 11,635,404 Baht

ลด็การปลอยกาซ
เรือนกระจักได็ 1,577 ตัน

คัารบุอนได็ออกไซด็เที่ย่บุเที่า
Reduce greenhouse gas
emissions by 1,577 tons

CO2 equivalent

โครงการอนุรักษ์พลังงานป 2562
Energy Conservation Projects 2019
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งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 16.5 ลานบุาที่

16.5 million Baht
in project budget

คัาด็วาสำามารถ
ลด็ปริมาณการใชไอน้ำา

5,630 เมกะวัตตชั�วโมงตอป
Expected to reduce

steam usage by
5,630 megawatt hours/year

คัาด็วาชวย
ประหยัด็คัาใชจัาย
จัากการซื้อไอน้ำาได็

7,040,000 บุาที่ตอป
Expected to save steam

purchase costs by
7,040,000 Baht/year

คัาด็วาชวย
ลด็การปลอยกาซ

เรือนกระจักได็ 985 ตันตอป
คัารบุอนได็ออกไซด็เที่่ยบุเที่า

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

โครงการประหยัดพลังงานไอน้ำาที่หอกลั่นเมทานอล
Water-Saving Project at the Methanol Distillation Tower

ทัิ� ง นี�  ในการดำำาเนินโครงการอนุรักษ์ัพื่ลังงานปี้ 2562
ส�งผลให้บริ ษััทิฯ สามุ่ารถลดำป้ริมุ่าณการใช้พื่ลังงาน
ได้ำทัิ�งสิ�น 9,017 เมุ่กะวัติต์ิชั�วโมุ่ง และสามุ่ารถลดำป้ริมุ่าณ
การป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจกสู�สิ�งแวดำล้อมุ่ได้ำ 1,577 ตัิน
คาร์บอนไดำออกไซด์ำเทีิยุบเทิ�า ซึ�งบริษััทิฯ ได้ำจัดำทิำาบัญชี
การป้ล�อยุก๊าซเรอ่นกระจกขององค์กร ทีิ�อ้างอิงวิธ์กีารคำานวณ
เป็้นไป้ติามุ่มุ่าติรฐาน ISO 14064 – 1:2006 The Greenhouse 
Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting 
Standard American Petroleum Institute (API 2009) 
IPCC2006 และองค์การบริหารจัดำการก๊าซเร่อนกระจก 
(องค์การมุ่หาชน)

บรษัิัทิฯ ป้รบัป้รุงป้ระสทิิธ์ภิัาพื่อุป้กรณภ์ัายุในหอกลั�นเมุ่ทิานอล
ของโรงงานแฟัติตีิ�แอลกอฮอล์ คาดำว�าจะสามุ่ารถลดำการใช้
พื่ลังงานความุ่รอ้นและป้รมิุ่าณไอนำา 8,320 ตัินติ�อปี้

Overall energy conservation projects implemented 
in 2019 have contributed to a reduction in energy
consumption of 9,017 megawatt-hours and a decreased 
greenhouse gas emission by 1,577 tons CO2 equivalent.
In addition, GGC has prepared Greenhouse Gas
Inventory based on the calculation standards of the 
ISO 14064 - 1:2006, the Greenhouse Gas Protocol:
A Corporate Accounting and Reporting Standard, the 
American Petroleum Institute (API 2009), IPCC2006, 
and the Thailand Greenhouse Gas Organization
(Public Organization).

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

งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 8.8 ลานบุาที่

8.8 million Baht in
project budget

คัาด็วาสำามารถลด็การใชพลังงาน
คัวามรอนและปริมาณไอน้ำา
7,320 เมกะวัตตชั�วโมงตอป

Expected to reduce energy usage 
from heat and steam by
7,320 megawatt hours

คัาด็วาชวยประหยัด็
คัาใชจัายจัากการซื้อไอน้ำา 

9,445,280 บุาที่ตอป
Expected to save steam 

purchase costs by 
9,445,280 Baht

คัาด็วาชวยลด็การปลอย
กาซเรือนกระจัก 1,280 
ตันคัารบุอนได็ออกไซด็

เที่่ยบุเที่าตอป
Expected to reduce

greenhouse gas emissions
by 1,280 tons CO2

equivalent/year
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ผลการดำาเนินงานการลดลงของดัชนีการใช้พลังงาน
Energy Index Target and Performance

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

ในปี้ 2562 บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำค�าดัำชนีการใช้พื่ลังงานลงได้ำ 
7,704 เมุ่กะวัติต์ิติ�อตัินผลิติภััณฑ์์ หร่อคิดำเป็้น ร้อยุละ 1.02 
ของป้ริมุ่าณการใช้พื่ลังงานทีิ�ลดำลง เมุ่่�อเป้รียุบเทีิยุบค�าดัำชนี 
4 ปี้ยุ้อนหลัง พื่บว�าบริษััทิฯ สามุ่ารถลดำการใช้พื่ลังงานลง
ทิกุปี้ติ�อเน่�อง

ดั็ชน่การใชพลังงาน
(เมกะวัตตชั�วโมงตอตันผลิตภัณฑ)

Energy Index
(Megawatt-hour

per ton of product)

คัาดั็ชน่การใชพลังงานท่ี่�ลด็ลง
(รอยละ)

Energy Index Reduction in
(Percentage)

0.00215

1.42

0.00218

1.88

0.00210

1.02 1.00

0.00212

1.45

0.00210

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

ผลการดำาเนินงานการปล่อยกาซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emission Target and Performance

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

บริษััทิฯ ตัิ� งเป้้าหมุ่ายุในการลดำป้ริมุ่าณการป้ล�อยุก๊าซ
เร่อนกระจก ขอบเขติ 1 และขอบเขติ 2 ให้ได้ำร้อยุละ 10
ภัายุในปี้ 2568 เมุ่่�อเทีิยุบกับปี้ฐาน (ปี้ 2558)
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ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 1
(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เท่ี่ยบุเที่า)

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

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 2
(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เท่ี่ยบุเที่า)

Greenhouse Gas Emission Scope 2
(tons of CO2 equivalent / year)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจักขอบุเขต 1
และ 2 (ตันคัารบุอนได็ออกไซด็เท่ี่ยบุเที่า)

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

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2568
2020

4,500

75,169

79,670

0.204

6,415

66,747

73,162

0.148

4,987

66,471

71,458

0.158

8,511

61,382

156,600

0.179

-

-

ไม่เกิน 
156,600

น้อยกว่า 
0.209

-

-

ไม่เกิน 
198,569

น้อยกว่า 
0.209

ผลการดำาเนินงาน
Performance Results

ผลการดำาเนินงาน
Performance Results

ผลการปล่อยกาซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 
GHG Emission Scope 1&2

ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อตันการผลิตขอบเขต 1 และ 2
GHG Emission Intensity Scope 1&2

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจัก
ตอตันการผลิตขอบุเขต 1 และ 2 

(ตันคัารบุอนได็ออกไซด็
ตอตันการผลิต)

Greenhouse Gas Emission
Intensity Scope 1 and Scope 2 
(tons of CO2 per ton production)

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2568
2025
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หากบริษััทิฯ ไมุ่�มีุ่การจัดำการของเสียุอยุ�างมีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ 
อาจก�อให้เกิดำผลกระทิบท้ัิงติ�อธุ์รกิจ สังคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ 
เช�น บริษััทิฯ เสียุค�าใช้จ�ายุในการขนส�งและการกำาจัดำของเสียุ 
มุ่ากเกินจำาเป็้น เกิดำการป้นเป้่้อนของเสียุในชุมุ่ชนและ 
สิ�งแวดำล้อมุ่ ส�งผลให้บริษััทิฯ ถูกร้องเรียุนจากชุมุ่ชนและ 
เสียุภัาพื่ลักษัณ์ เป็้นต้ิน ด้ำวยุเหติุน้ี บริษััทิฯ จึงกำาหนดำแนวทิาง 
บริหารจัดำการของเสียุโดำยุอ้างอิงติามุ่หลักการ 3Rs ป้ระกอบ 
ด้ำวยุ การลดำใช้ (Reduce) การใช้ซำ้า (Reuse) และการนำา 
กลับมุ่าใช้ใหมุ่� (Recycle) ร�วมุ่กับการจัดำซ่้อสีเขียุว (Green 
Purchasing) ควบคู�กับการป้ระยุุกต์ิใช้หลักการเศรษัฐกิจ 
หมุุ่นเวียุน (Circular Economy) เพื่่�อติ�อยุอดำการกำาจัดำของเสยีุ 
ครบวงจร ท้ัิงน้ี บริษััทิฯ มีุ่เป้้าหมุ่ายุการลดำป้ริมุ่าณของเสียุไป้
ฝังกลบให้เป็้นศูนยุ์ (Zero-waste to Landfill) อยุ�างติ�อเน่�อง 

บรษัิัทิฯ ดำำาเนินโครงการป้รมิุ่าณของเสยีุไป้ฝังกลบให้เป็้นศูนย์ุ 
อยุ�างติ�อเน่�องมุ่าตัิ�งแติ�ปี้ 2557 โดำยุมุุ่�งเน้นการแป้รรูป้ของเสยีุ 
จากกระบวนการผลิติเพื่่�อเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�าติามุ่หลักการ 3Rs ตัิวอยุ�าง 
โครงการทีิ�ใช้ป้ระโยุชน์และเพิื่�มุ่มูุ่ลค�าของเสียุในปี้ 2562 
มีุ่ดัำงนี�

โครงการใช้้ประโยช้น์์ดิิน์เหน์ียวฟอกสีีที่ี�ใช้้แล้้ว (Spent 
Bleaching Clay) ซึ� งเป็้นวัสดำุทีิ� ใช้สำาหรับฟัอกสีนำามัุ่น 
ป้าล์มุ่ดิำบ โดำยุบริษััทิฯ ได้ำนำาส�งดิำนเหนียุวฟัอกสีทีิ�ใช้แล้ว 
ดัำงกล�าวไป้ผสมุ่เป็้นเช่�อเพื่ลิงผสมุ่ เพื่่�อใช้เป็้นเช่�อเพื่ลิงใน 
โรงไฟัฟัา้ติ�อไป้ โดำยุได้ำเริ�มุ่ดำำาเนินการเมุ่่�อเด่ำอนธ์นัวาคมุ่ 2562 

โครงการเพิิ่�มมูล้ค่าสีวีที่วอเตอร์ (Sweetwater) หร่อนำา
ทีิ�ป้ระกอบด้ำวยุสารละลายุกลีเซอรีน ทีิ�มุ่าจากกระบวน 
การผลิติเมุ่ทิิลเอสเติอร์ โดำยุบริษััทิฯ นำาไป้บำาบัดำด้ำวยุวิธ์ ี
ทิางชีวภัาพื่ โดำยุสามุ่ารถนำาไป้ใช้ป้ระโยุชน์ด้ำวยุการแป้รรูป้ 
ผลิติเป็้นก๊าซชวีภัาพื่ (Biogas) ได้ำ

โครงการจััดิการกากของเสียีจัากกระบวน์การผลิ้ต (Glycerin 
Residue) โดำยุการนำาไป้ผลิติเป็้นเช่�อเพื่ลิงผสมุ่เพื่่�อใช้เป็้น 
พื่ลังงานทิดำแทินในกระบวนการผลิติทีิ�ให้ความุ่ร้อนสูงโดำยุ 
ไมุ่�ก�อให้เกิดำอันติรายุติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ ทัิ�งนี� บริษััทิฯ มุุ่�งมัุ่�น 
ทีิ�จะรักษัาและพัื่ฒนาศักยุภัาพื่การจัดำการของเสียุให้มีุ่ 
ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ยุิ�งขึ�นติ�อไป้

การจัดการของเสีย  
Waste Management

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

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

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

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

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

โครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์
Zero Waste to Landfill Project
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บริษััทิฯ ติระหนักถึงความุ่สำาคัญของทิรัพื่ยุากรนำา ซึ�งเป็้น
หนึ�งในทิรัพื่ยุากรทีิ�สำาคัญติ�อการดำำาเนินธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ เน่�อง
จากฐานการผลิติส�วนใหญ�ของบรษัิัทิฯ อยูุ�ในจังหวัดำระยุอง ซึ�ง
มีุ่ป้ริมุ่าณการใช้นำามุ่ากทัิ�งในภัาคอุติสาหกรรมุ่ การเกษัติร 
และครวัเรอ่น นอกจากนี� การขยุายุตัิวของธุ์รกิจและโครงการ
พื่ัฒนาระเบียุงเขติเศรษัฐกิจภัาคติะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ในอนาคติ ส�งผลให้บริษััทิฯ มีุ่
ความุ่เสี�ยุงในการขาดำแคลนนำาในกระบวนการผลิติซึ� ง
อาจทิำาให้การดำำาเนินธุ์รกิจหยุุดำชะงัก บริษััทิฯ จึงมุุ่�งมัุ่�น
พื่ัฒนาบริหารจัดำการทิรัพื่ยุากรนำาให้เกิดำป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
สูงสุดำ โดำยุดำำาเนินงานติามุ่หลัก 3Rs ได้ำแก� การลดำการใช้นำา 
การใช้นำาซำา และการนำานำาทิิ�งทีิ�ผ�านกระบวนการบำาบัดำ
กลับมุ่าใช้ใหมุ่�ในโรงงาน โดำยุโครงการทีิ� โดำดำเดำ�นด้ำาน
การบริหารจัดำการนำา ในปี้ 2562 ได้ำแก� โครงการติิดำตัิ�งระบบ
รเีวอรส์ออสโมุ่ซสิ เพ่ื่�อนำานำาทิิ�งกลับมุ่าใชใ้หมุ่�

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
Water Resources Management

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

Recycle

Reduce Reuse

OPERATIONAL EXCELLENCE

Reduce Reuse

The 3Rs
Principle
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บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการติ�อเน่� องจากปี้ 2561 ในการติิดำ
ตัิ�งระบบรีเวอร์สออสโมุ่ซิส (Reverse Osmosis System:
RO Units) ทีิ�ระบบผลิตินำาหล�อเย็ุน (Cooling Water)
เพื่่�อนำานำาระบายุทิิ�งกลับมุ่าใช้ใหมุ่� โดำยุในปี้ 2562 บริษััทิฯ
ไ ด้ำดำำา เ นินการใช้ งานจริ ง  และสามุ่ารถลดำป้ริมุ่าณนำา
ระบายุทิิ�งได้ำ 15,840 ลูกบาศก์เมุ่ติรติ�อปี้ (ร้อยุละ 10
ข อ ง ป้ ริ มุ่ า ณ นำา ร ะ บ า ยุ ทิิ� ง ทัิ� ง ห มุ่ ดำ ) แ ล ะ ล ดำ ป้ ริ มุ่ า ณ
การดึำงนำามุ่าใช้  15,840 ลูกบาศก์เมุ่ติรติ�อปี้ ส�งผลให้
บริษััทิฯ ป้ระหยุดัำค�าใชจ้�ายุในการใชน้ำาได้ำ 385,545 บาทิติ�อปี้

ในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ สามุ่ารถลดำการใชน้ำาลงได้ำเป็้นป้รมิุ่าณ 0.69 
ลกูบาศก์เมุ่ติรติ�อตัินผลิติภััณฑ์์ ซึ�งเมุ่่�อเป้รยีุบเทีิยุบผลการดำำาเนิน
งานลดำการใช้นำา 4 ปี้ ยุ้อนหลัง พื่บว�า บริษััทิฯ สามุ่ารถลดำ
การใช้นำาลงได้ำอยุ�างติ�อเน่�อง สอดำคล้องติามุ่เป้้าหมุ่ายุลดำการ
ใชน้ำาทีิ�กำาหนดำ

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

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

โครงการติดต้ังระบบรีเวอร์สออสโมซิส ท่ีระบบผลิตน้ำาหล่อเย็น (Cooling Water)
Reverse Osmosis System (RO Units) Installation in the Cooling Water System

ผลการดำาเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำา
Water Management Target and Performance

ปริมาณการใชน้ำาตอผลิตภัณฑ
(ลูกบุาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)

Water Consumption intensity 
(m3 per ton of product)

0.530.79 0.690.47 น้อยกว่า 1.90
Less than 1.90

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

งบุประมาณในการด็ำาเนิน
โคัรงการ 2.0 ลานบุาที่

2.0 million Baht
in project budget

ลด็ปริมาณน้ำาระบุายที่ิ้ง 
15,840 ลูกบุาศกเมตรตอป

Reduce wastewater
by 15,840 m3 / year

ประหยัด็น้ำาในระบุบุ
15,840 ลูกบุาศกเมตรตอป

Save water in
the 15,840 m3 /year

ประหยัด็คัาใชจัาย
385,545 บุาที่
385,545 Baht
in cost saving
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การดำำาเนินงานด้ำานอาชีวอนามัุ่ยุและความุ่ป้ลอดำภััยุอยุ�างมีุ่
ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สามุ่ารถช�วยุลดำความุ่เสี�ยุงในการเกิดำอุบัติิเหติุ
ติ�อพื่นักงาน คู� ค้า และผู้รับเหมุ่า ติลอดำจนช�วยุลดำความุ่
เสี�ยุงทีิ�จะเกิดำผลกระทิบติ�อการดำำาเนินธุ์รกิจของบริษััทิฯ เช�น 
การหยุุดำชะงักของกระบวนการผลิติ การเสียุค�าใช้จ�ายุในการ
จัดำการอุบติัิการณ ์เป็้นต้ิน ดัำงนั�น บรษัิัทิฯ จึงมุุ่�งมัุ่�นในการเป็้น
องค์กรทีิ�ป้ราศจากอุบติัิเหตุิ (Zero Accident) โดำยุพื่ฒันาระบบ
บริหารจัดำการด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุให้ได้ำมุ่าติรฐาน พื่ร้อมุ่ทัิ�ง
สร้างวัฒนธ์รรมุ่ความุ่ป้ลอดำภััยุทัิ�งภัายุในและภัายุนอกองค์กร 
ครอบคลุมุ่ทัิ�งความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติ (Process 
Safety) และความุ่ป้ลอดำภััยุส�วนบุคคล (Personal Safety)

An efficient occupational health and safety operation can 
reduce the risk of accidents on the employees, suppliers 
and contractors, as well as the operational risks e.g.
production interruption and cost of incident management.
As a result, GGC strives to become zero accidents
organization by standardizing the safety management 
system and fostering the safety culture internally and 
externally, including both process and personal safety.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

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

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

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

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

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

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

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

คู่ค้า
Supplier

พนักงาน
Employee

OPERATIONAL EXCELLENCE

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders
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บรษัิัทิฯ กำาหนดำนโยุบายุคณุภัาพื่ ความุ่มัุ่�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ 
อาชวีอนามัุ่ยุ สิ�งแวดำล้อมุ่และความุ่ติ�อเน่�องทิางธุ์รกิจ พื่ร้อมุ่ทัิ�ง
มีุ่ระบบการบริหารจัดำการป้ฏิบัติิงานทีิ�เป็้นเลิศ (Operational
Excel lence Management System:  OEMS) และ
ระบบการบริหารศูนยุ์กลางความุ่ป้ลอดำภััยุ (Center of 
Central Process Safety: CCPS) เพื่่�อพัื่ฒนาการดำำาเนินงาน
ด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติอยุ�างครอบคลุมุ่และ
ติ�อเน่�อง เพื่่�อเสริมุ่สร้างความุ่แข็งแกร�งด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุใน
กระบวนการผลิติ พื่รอ้มุ่ทัิ�งสรา้งความุ่มัุ่�นใจแก�ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุ
ในการป้ฏิบติัิงานของบรษัิัทิฯ

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

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
Process Safety

ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ
Operational Excellence Management System

• Employee Participation
• Emergency Management   
   and Response
• Incident Investigation
• Compliance Audit

• MOC

CONTENT DEPLOY COMPLIANCE PERFORMANCE

SSHE
Operation
Risk
Management

Organization
& Capabilities

Sustainability
Management

Reliability
& Asset
Integrity

Operations

Value Chain 
Management

Management
of Contractors

Strategy &
Leadership

Performance
Management

Capital
Project
Management

Management
of Change

• Process Hazard Analysis

• Process Safety
   Information
• Trade Secret
• Training

• Mechanical
   Integrity

• Operating Procedure
• Hot Work Permit
• PSSR• Contractor

• Trade Secret

Organization
& Capabilities

Sustainability
Management

Reliability
& Asset
Integrity

Operations
Strategy &
Leadership

Management
of Change
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ระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย
Center of Central Process Safety: CCPS

ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการติ�าง ๆ เพ่ื่�อเสริมุ่สร้าง
ความุ่แข็งแกร�งของการดำำาเนินงานด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุใน
กระบวนการผลิติ โดำยุติ�อยุอดำจากโครงการพื่ฒันาศักยุภัาพื่การ
ติรวจสอบข้อบกพื่ร�องในกระบวนการผลิติ (Field Risk
Assessment: FRA) และระบบการส่บสวนการเกิดำอุบัติิเหติุ
(Incident Investigation System) และให้มีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ยุิ�งขึ�น
ส�งผลให้บริษััทิฯ บรรลุเป้้าหมุ่ายุการเป็้นองค์กรทีิ�ป้ราศจาก
อุบติัิเหติ ุ

In 2019, GGC launched several projects to strengthen the 
process safety. The projects building on from Field Risk 
Assessment (FRA) and Incident Investigation System to 
further improve the efficiency and consequently achieved 
zero accident target.

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

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

Understand Risk
6. Process Knowledge
    Management
7. Hazard Identifi cation   
 and Risk Analysis

Commit to Process 
Safety
1. Process Safety Culture
2. Compliance with
 Standards
3. Process Safety
 Competency
4. Workforce Involvement
5. Stakeholder Outreach
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โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
Field Risk Assessment Project (FRA)

โครงการ Incident Investigation System
Incident Investigation System Project

บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการ FRA อยุ�างติ�อเน่�อง โดำยุในปี้ 2562 
บริษััทิฯ จัดำฝึกอบรมุ่ให้แก�กลุ�มุ่พื่นักงานป้ฏิบัติิการ เพื่่�อสร้าง
ความุ่รู้ความุ่เข้าใจในการบ�งชี�ความุ่เบี�ยุงเบนจากมุ่าติรฐาน
การออกแบบหร่อขั�นติอนการทิำางาน ซึ�งเน้นการถ�ายุทิอดำ
ป้ระสบการณ์จากรุ�นพีื่�สู�รุ�นน้อง ส�งผลให้พื่นักงานสามุ่ารถ
สงัเกติสิ�งผิดำป้กติิในกระบวนการผลิติ ติลอดำจนความุ่บกพื่ร�อง
ของส�วนป้ระกอบในอุป้กรณก์ารใชง้าน ทิำาให้พื่นักงานสามุ่ารถ
ดำำาเนินการแก้ไขหร่อป้้องกันได้ำอยุ�างเหมุ่าะสมุ่ก�อนทีิ�จะเกิดำ
อุบัติิเหติขุึ�น

บริษััทิฯ จัดำฝึกอบรมุ่หลักสูติรการส่บสวนการเกิดำอุบัติิเหติุ
ให้แก�กลุ�มุ่พื่นักงานและผู้รับเหมุ่า ภัายุใต้ิระบบ “Why Tree 
Analysis” เพื่่�อให้พื่นักงานและผู้รับเหมุ่ามีุ่ความุ่รู้ความุ่เข้าใจ
ในการส่บสวนการเกิดำอุบัติิการณ์เพ่ื่�อหาสาเหตุิแบบเจาะลึก 
(Root Cause) โดำยุมีุ่ขั้นติอนการวิเคราะห์อยุ�างละเอียุดำโดำยุ
ไมุ่�ดำ�วนสรุป้หร่อใช้ความุ่คิดำเห็นส�วนตัิวในการตัิดำสินใจ ทิำาให้
สามุ่ารถระบุสาเหติหุลักของการเกิดำอุบติัิการณโ์ดำยุครอบคลมุุ่
ท้ัิงในทิางกายุภัาพื่ บุคลากร และระบบ ท้ัิงน้ี บรษัิัทิฯ ได้ำถ�ายุทิอดำ
การเกิดำอุบัติิการณ์และการส่บสวนทีิ�เกิดำขึ้นให้กับพื่นักงาน
และผู้รับเหมุ่าอ่�น ๆ  เพื่่�อสรา้งความุ่ติระหนักในความุ่สำาคัญของ
ความุ่ป้ลอดำภััยุ ติลอดำจนสามุ่ารถระบุวิธ์ีการแก้ไขและหา
แนวทิางป้้องกันล�วงหน้าได้ำอยุ�างมีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่

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

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

จำานวนพนักงานที่เป็น Core team ได้รับ
การฝกอบรมจำานวน 9 คน เพื่อมาสื่อความ
และถ่ายทอดความรู้พนักงานในหน่วยงาน  
ต่อไป

9 members of the Core team attended   
the training and shared their experiences   
with their colleagues
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ผลการดำาเนินโครงการฯ
Project Performance

ซึ�งจากการดำำาเนินโครงการพื่บว�า ในปี้ 2562 สถิติิอุบัติิการณ์
ทีิ�เกิดำขึ�นระหว�างการป้ฏิบัติิงานของบริษััทิฯ มีุ่การบาดำเจ็บทีิ�
นิ�วมุ่่อและมุ่่อเกิดำขึ�นเป็้นอันดัำบสงูสดุำ บรษัิัทิฯ จึงดำำาเนินโครงการ 
Zero Hand Injury เพื่่�อรณรงค์ลดำการบาดำเจ็บทีิ�มุ่่อและนิ�วมุ่่อ
ในทิกุกิจกรรมุ่

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

• จำานวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ได้รับการฝก
 อบรม ประมาณ 87 คน (มากกว่าร้อยละ 67.5 
 ของจำานวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน)

• ไม่มีอุบัติการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำา

• จำานวนอุบัติการณ์ลดลงร้อยละ 100

• 87 employees and contractors attended    
 the training (more than 67.5 percent of 
 the operations employees in the
 production process)

•  No repeated incidents

• The number of incidents decreased by    
   100 percent

Why Tree Method

Signifi cant Event

ขอเท็จจริง (Facts)

เริ่มจาก

Physical

Observation #1 (Facts) Observation #2 (Facts)

สรางสมมุติฐาน

Hypothesize #1 Hypothesize#2

Physical Failure

Human Failure

System Failure

Why

Why

Why
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บริษััทิฯ มุุ่�งเสริมุ่สร้างวัฒนธ์รรมุ่ความุ่ป้ลอดำภััยุส�วนบุคคล
ภัายุใต้ิวัฒนธ์รรมุ่ B-CARES เพ่ื่�อลดำอุบติัิเหตุิและการบาดำเจ็บ
ทีิ�อาจเกิดำกับพื่นักงาน ติลอดำจนผู้รบัเหมุ่า และอาจส�งผลกระทิบ
ติ�อภัาพื่ลักษัณแ์ละการดำำาเนินธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ ทัิ�งนี� บรษัิัทิฯ 
ได้ำกำาหนดำเป้้าหมุ่ายุการเป็้นองค์กรทีิ�ป้ราศจากอุบัติิเหติุ
และการบาดำเจ็บระหว�างป้ฏิบัติิงาน และดำำาเนินโครงการเพื่่�อ
รณรงค์และสร้างความุ่ติระหนักด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุอยุ�าง
สมุ่ำาเสมุ่อ เช�น โครงการ Understand Risk โครงการ Promote 
“No Blame Culture” และโครงการ Safety Stand Down 
เป็้นต้ิน

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

ความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Safety

จากการดำำาเนินงานด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติ
ทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่อยุ�างติ�อเน่�อง ส�งผลให้บริษััทิฯ มีุ่ผลการ
ดำำาเนินงานด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติทีิ�บรรลุ
เป้้าหมุ่ายุ และไมุ่�เกิดำอุบัติิเหตุิในกระบวนการผลิติ Tier 1 
และเป็้นปี้แรกทีิ�บรษัิัทิฯ ป้ระสบความุ่สำาเร็จการไมุ่�เกิดำอุบติัิเหติุ
ในกระบวนการผลิติ Tier 2

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

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

อุบัุติเหตุกระบุวนการผลิต Tier 1
Process Safety Event: Tier 1

(กรณ่/ case)

อุบัุติเหตุกระบุวนการผลิต Tier 2
Process Safety Event: Tier 2

(กรณ่/ case)

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019
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บริษััทิฯ ส�งเสริมุ่ความุ่รู้ความุ่เข้าใจเร่�องความุ่ป้ลอดำภััยุ และ
ความุ่เสี�ยุงทีิ�เกี�ยุวข้องกับการป้ฏิบัติิงาน โดำยุการสอบถามุ่
ผู้ป้ฏิบัติิงานว�ามีุ่ความุ่เข้าใจและสามุ่ารถระบุความุ่เสี�ยุงใน
การป้ฏิบติัิงาน รวมุ่ถึงทิราบขั�นติอนป้้องกันความุ่เสี�ยุงได้ำอยุ�าง
ถูกต้ิองหร่อไมุ่�  หากผู้ป้ฏิบัติิงานมีุ่ความุ่รู้ความุ่เข้าใจทีิ�
ไมุ่�เพื่ียุงพื่อ บริษััทิฯ จะจัดำการอบรมุ่เพิื่�มุ่เติิมุ่ให้ผู้ป้ฏิบัติิงาน
ให้เขา้ใจความุ่เสี�ยุงในงานทีิ�ตินเองรบัผิดำชอบพื่รอ้มุ่ทัิ�งแนวทิาง
การป้้องกันความุ่เสี�ยุงดัำงกล�าวได้ำอยุ�างถกูต้ิอง

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

โครงการ Understand Risk
Understand Risk Campaign

คัวามเขาใจัด็านคัวามปลอด็ภัยในการ
ปฏิบุัติงานกอนด็ำาเนินโคัรงการฯ รอยละ 70

Prior project implementation,
70 percent of operators have an

understanding in operational safety

คัวามเขาใจัด็านคัวามปลอด็ภัยในการ
ปฏิบุัติงานภายหลังด็ำาเนินโคัรงการฯ รอยละ 100

Post project implementation,
100 percent of operators have an

undertstading in operational safety

?

OPERATIONAL EXCELLENCE 93



บริษััทิฯ รณรงค์การลดำ ละ เลิก วัฒนธ์รรมุ่การติำาหนิกล�าวโทิษั 
โดำยุไมุ่�ตัิดำสินหร่อโยุนความุ่ผิดำแก�ผู้ป้ฏิบัติิงานในกรณีทีิ�เกิดำ
อุบัติิการณ์หร่ออุบัติิเหติุ เพื่่�อส�งเสริมุ่ให้พื่นักงานรายุงาน
เหตุิการณ์ทีิ�เก่อบเกิดำอุบัติิเหติุ (Near Miss) โดำยุบริษััทิฯ ได้ำ
นำาข้อมูุ่ลดัำงกล�าวมุ่าวิเคราะห์หาแนวทิางรับมุ่่อความุ่เสี�ยุง
ในการป้ฏิบัติิงาน เพื่่� อลดำการอุบัติิการณ์หร่ออุบั ติิเหติ ุ
ติลอดำจนลดำผลกระทิบทีิ�อาจเกิดำขึ�น ทัิ�งนี� บริษััทิฯ จัดำทิำา
ช�องทิางให้พื่นักงานและผู้รับเหมุ่าสามุ่ารถรายุงานเหติุการณ ์
Near Miss ผ�านทิางระบบ Safety Now ซึ�งเป็้นเทิคโนโลยุทีีิ�มีุ่
ความุ่สะดำวก สามุ่ารถแชร์ กดำถูกใจ และแสดำงความุ่เห็นใน
เร่�องราวด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุ จากการดำำาเนินโครงการส�งผลให้มีุ่
การรายุงานเหติกุารณ ์Near Miss เพิื่�มุ่ขึ�นรอ้ยุละ 70

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

โครงการ Promote “No Blame Culture”
Promote “No Blame Culture” Campaign

สำถิติการรายงานเหตุการณ Near Miss 
กอนการด็ำาเนินโคัรงการฯ 0 กรณ่

Prior project implementation, there 
was 0 Near Miss report

สำถิติการรายงานเหตุการณ Near Miss 
หลังการด็ำาเนินโคัรงการฯ 36 กรณ่ 
(ทีุ่กกรณ่)

Post project implementation, there was 
36 Near Miss reports
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บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการ Safety Stand Down Day อยุ�าง
ติ�อเน่� องเป็้นปี้ทีิ�  2 เพื่่� อให้พื่นักงานทิุกระดัำบ ติลอดำจน
ผู้รับเหมุ่าเกิดำความุ่ติระหนักถึงความุ่สำาคัญในการบริหาร
จัดำการความุ่ป้ลอดำภััยุ โดำยุในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำเชิญชวน
คณะผู้บริหารจากบริษััทิผู้รับเหมุ่าเข้ามุ่ามีุ่ส�วนร�วมุ่ในการ
รับฟัังการส่�อสารนโยุบายุ วัฒนธ์รรมุ่ ทิิศทิางการดำำาเนินงาน
ติลอดำจนมุ่าติรฐานด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุของบริษััทิฯ ในช�วง
ระยุะเวลาการซ�อมุ่บำารุง (Shutdown) นอกจากนี� ในระยุะ
เวลาดัำงกล�าว กรรมุ่การผู้จัดำการและผู้บริหารของบริษััทิฯ 
ได้ำร�วมุ่ทิำากิจกรรมุ่ Safety Talk และ Safety Walk ทิุกเช้า
ร�วมุ่กับผู้รับเหมุ่า เพื่่�อสร้างความุ่ติระหนักและส�งเสริมุ่ให้
นำาการบริหารจัดำการและวัฒนธ์รรมุ่ด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุไป้
ป้ฏิบัติิจนเป็้นนิสัยุ รวมุ่ทัิ�งเพื่่�อผลักดัำนให้บริษััทิฯ กลายุเป็้น
องค์กรต้ินแบบด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุ และดำำาเนินธุ์รกิจติ�อไป้
อยุ�างยุั�งยุน่

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

โครงการ Safety Stand Down
Safety Stand Down Campaign

“Safety Stand Down Day”

นโยบุายคัุณภาพ คัวามมั�นคัง
คัวามปลอด็ภัย อาช่วอนามัย

สำิ�งแวด็ลอมและคัวามตอเนื�องที่างธุรกิจั
The Quality, Security, Safety,

Occupational Health, Environment and 
Business Continuity policy

วัฒนธรรม B-CARES
B-CARES Culture

ที่ิศที่างการด็ำาเนินงาน
ของบุริษัที่ฯ

Company’s Direction

มาตรฐานด็าน
คัวามปลอด็ภัย

Safety Standards
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จากการดำำาเนินโครงการด้ำานความุ่ป้ลอดำภััยุในกระบวนการผลิติ
และส�วนบุคคลดัำงกล�าวอยุ�างสมุ่ำาเสมุ่อ ส�งผลให้ในปี้ 2562
อัติราการบาดำเจ็บจากการทิำางานถึงขั�นบันทึิกของพื่นักงาน
(Total recordable injury rate: TRIR) ในบริษััทิฯ ยัุงคง
เป็้น 0 อยุ�างติ�อเน่�องเป็้นระยุะเวลา 6 ปี้ 8 เด่ำอน นอกจากนี�
ยัุงทิำาให้อัติราความุ่ถี�การบาดำเจ็บถึงขั�นหยุุดำงาน (Lost time 
injury frequency rate: LTIFR) ของบริษััทิฯ ทัิ�งพื่นักงาน
และผู้รบัเหมุ่ามีุ่ค�าเป็้น 0 อยุ�างติ�อเน่�องเป็้นเวลา 9 ปี้ 4 เด่ำอน

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

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
Total Recordable Injury Rate : TRIR

หนวย : กรณ่ / หนึ�งลานชั�วโมงการที่ำางาน

Unit : Cases / 1 Million Manhours

TRIR ของพนักงาน
Employee TRIR

TRIR ของผูรับุเหมา
Contractor TRIR

0

0

0

0

0

0

0

0

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

00

00

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2563
2020
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อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR

TRIR ของพนักงาน
Employee LTIFR

TRIR ของผูรับุเหมา
Contractor LTIFR

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2563
2020

OPERATIONAL EXCELLENCE

หนวย : กรณ่ / หนึ�งลานชั�วโมงการที่ำางาน

Unit : Cases / 1 Million Manhours
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE
VALUE CHAIN



การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

ภัายุใต้ิสภัาวะการแข�งขันทิางธุ์รกิจในปั้จจุบัน คุณภัาพื่
ราคา รวมุ่ถึงความุ่รวดำเร็วในการส�งมุ่อบผลิติภััณฑ์์และ
บริ การถ่ อเป็้ นสิ� งสำ าคั ญในการสร้ างความุ่พึื่ งพื่อใจให้
กับลูกค้า ซึ� งส� งผลติ�อการเติิบโติทิางธุ์รกิจอยุ�างยุั� งยุ่น
ของบริษััทิฯ ท้ัิงน้ี  บริษััทิฯ มุุ่� งมัุ่�นทีิ� จะบริหารจัดำการห�วงโซ�
อุป้ทิานต้ัิ งแติ� ต้ินนำ้ าจนถึงป้ลายุนำ้ า โดำยุมีุ่การคัดำเล่อก
และป้ระเมิุ่ นคู� ค้ า ท้ัิ งในด้ำ านสิ� งแวดำล้ อมุ่ สั งคมุ่ และ
การกำากับดำูแลกิจการทีิ� ดีำ รวมุ่ถึงติิดำติามุ่ผลการดำำาเนินงาน
ของคู� ค้ าอยุ�างติ�อเน่� อง เพ่ื่� อลดำความุ่เสี� ยุงในการจัดำหา
วัติถุดิำบให้เพีื่ยุงพื่อติ�อการผลิติ นอกจากนี้ บริษััทิฯ ยัุงมุุ่�งมัุ่�น

Under today’s business competitive situation,  product
and service qualities, price and speed of delivery
essentially affect customer satisfaction, which results
in  susta inable  bus ine ss  growth.  As  a  re sult ,
GGC strives to manage its supply chain, covering
from the upstream to downstream, by selecting and 
evaluating suppliers based on Environmental Social 
and Governance (ESG) aspects. Thereafter, GGC
constantly monitors supplier’s performance to
reduce risk of insufficient raw material procurement

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

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

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

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

ระดับความพึงพอใจของลูกคา คิดเปนรอยละ 90
Customer satisfaction rate of 90 percent

ลูกคารายใหญของบริษัทฯ ไดรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ รอยละ 100 ในป 2562
Key customers signed an acknowledgment and comply 
with code of conduct. 100 percent in 2019.

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

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

ลูกคัา
Customer

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
Supplier/ Business Partner

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets
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100 %

2562
2019การรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหา

สินค้า และการบริการผ่านการสื่อสาร
จดหมายจากกรรมการผู้จัดการ

Number of manufacturer/ product and
service provider received a communication

on business Code of Conduct through
the Managing Director’s letter

บริษััทิฯ คำานึงถึงความุ่โป้ร�งใส ความุ่เสมุ่อภัาค และความุ่
ซ่�อสัติย์ุในการดำำาเนินธุ์รกิจ ติลอดำจนการรักษัาผลป้ระโยุชน์
ร�วมุ่กับคู�ค้า ดัำงนั�น บริษััทิฯ จึงแติ�งตัิ�งคณะกรรมุ่การ Value 
Chain Management (VCM) ให้มีุ่หน้าทีิ�พื่ิจารณาการจัดำซ่�อ
วัติถุดิำบและจำาหน�ายุผลิติภััณฑ์์ เพ่ื่�อให้เกิดำความุ่โป้ร�งใสใน
การดำำาเนินงาน พื่ร้อมุ่ทัิ�งสนับสนุนการบริหารจัดำการห�วงโซ�
อุป้ทิาน และการบริหารความุ่เสี�ยุงจากปั้จจัยุติ�าง ๆ เช�น การ
ผันผวนของราคาวัติถดิุำบและผลิติภััณฑ์์ เป็้นต้ิน ทัิ�งนี�คณะ VCM 
ได้ำจัดำป้ระชุมุ่ห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain Meeting: VCM) 
ติ�อเน่�องทิุกสัป้ดำาห์ เพื่่�อสร้างความุ่สัมุ่พื่ันธ์์อันดีำร�วมุ่กับคู�ค้า
และรายุงานสถานการณต์ิลาดำอยุ�างใกล้ชดิำ โดำยุมีุ่การวิเคราะห์
ผลการดำำาเนินงานและหารอ่ถึงปั้ญหาและวิธ์กีารป้้องกัน รวมุ่ทัิ�ง
วิเคราะห์ถึงปั้จจัยุทีิ�มีุ่ผลติ�อความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้า เพื่่�อการ
ดำำาเนินงานทีิ�เป็้นระบบและมีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ยิุ�งขึ�น

นอกจากนี� บริษััทิฯ ได้ำจัดำทิำาเล�มุ่คู� มุ่่อจรรยุาบรรณธุ์รกิจ
(Business Code of Conduct Handbook) ทีิ�ยุึดำหลักการ
ดำำาเนินงานทีิ�สอดำคล้องติามุ่นโยุบายุการกำากับดำูแลกิจการทีิ�ดีำ
ของกลุ�มุ่บรษัิัทิฯ ซึ�งครอบคลมุุ่ถึงเร่�องจรรยุาบรรณการดำำาเนิน
ธุ์รกิจการให้ความุ่สำาคัญถึงสิทิธ์ิมุ่นุษัยุชนและแรงงาน
การคำานึงถึงติ�อคุณภัาพื่ ความุ่มัุ่�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ
อาชีวอนามัุ่ยุ สิ�งแวดำล้อมุ่ และความุ่ติ�อเน่� องทิางธุ์รกิจ
โดำยุในปี้ 2562 คู�ค้ารายุสำาคัญของบริษััทิฯ ได้ำร�วมุ่ลงนามุ่
รับทิราบจรรยุาบรรณธุ์รกิจของบริษััทิฯ เป็้นจำานวน 29 รายุ
ซึ�งคิดำเป็้นร้อยุละ 100 ของจำานวนคู�ค้าทัิ�งหมุ่ดำ ทีิ�บริษััทิฯ ได้ำ
ส่�อสารในปี้ 2562

การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

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

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

ผลการดำาเนินการ
Performance

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

ในการรักษัาและยุกระดัำบความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้าผ�าน
การพื่ัฒนาคุณภัาพื่สินค้าและบริการให้ดีำยุิ� งขึ้ น

for productions. Moreover, GGC determines to
maintain and improve customer satisfaction by
developing better quality products and services.
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บริษััทิฯ มีุ่แนวทิางและกระบวนการบริหารจัดำการคู� ค้า
ในระบบห�วงโซ�อุป้ทิานอยุ�างเป็้นระบบและมีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
ตัิ� งแติ�การคัดำเล่อกและขึ�นทิะเบียุนคู� ค้า  การป้ระเมิุ่น
และติิดำติามุ่ผลการดำำา เ นินงาน รวมุ่ทัิ� ง  การคำา นึง ถึง
ด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ สังคมุ่ และการกำากับดำูแลกิจการอยุ�าง
ยุั�งยุ่น (Environmental Social and Governance : ESG)
เพ่ื่�อป้้องกันและลดำความุ่เสี�ยุงทีิ�อาจเกิดำขึ�นในระบบห�วงโซ�
อุป้ทิาน พื่รอ้มุ่ทัิ�งดำำาเนินงานร�วมุ่กับคู�ค้าอยุ�างยัุ�งยุ่น

บริษััทิฯ จำาแนกคู�ค้า เป็้น 2 ป้ระเภัทิ ได้ำแก� คู�ค้ากลุ�มุ่จัดำหา
วัติถดิุำบ (Feedstock) และคู�ค้ากลุ�มุ่จัดำหาสนิค้าและบรกิารอ่�น ๆ
(Non-feedstock) ซึ�งบริษััทิฯ มีุ่ขั�นติอนในการบริหารจัดำการ
คู�ค้าในห�วงโซ�อุป้ทิาน ดัำงติ�อไป้นี�

การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า
บริษััทิฯ คัดำเล่อกคุณสมุ่บัติิของคู�ค้ารายุใหมุ่�โดำยุใช้แบบสอบ
ถามุ่ทีิ�มีุ่เกณฑ์์การป้ระเมิุ่นครอบคลุมุ่เร่�องความุ่ป้ลอดำภััยุ
อาชีวอนามัุ่ยุ และสิ�งแวดำล้อมุ่ รวมุ่ทัิ�งการดำำาเนินงานทีิ�
สอดำคล้องติ�อจรรยุาบรรณของบรษัิัทิฯ และกฎหมุ่ายุแรงงาน ทัิ�งนี�
คู�ค้าจะต้ิองไมุ่�มีุ่รายุช่�ออยูุ�ในป้ระเทิศทีิ�มีุ่ความุ่เสี�ยุงติามุ่มุ่ติิ
คณะรัฐมุ่นติรีความุ่มัุ่�นคงแห�งสหป้ระชาชาติิ (UN Sanction 
List Countries) โดำยุในปี้ 2562 มีุ่จำานวนคู�ค้าทีิ�ผ�านเกณฑ์์การ
ป้ระเมิุ่นเบ่�องต้ินและถกูขึ�นทิะเบยีุน (Approved Vendor List: 
AVL) เป็้นจำานวน 3,676 รายุ ป้ระกอบด้ำวยุคู�ค้ารายุใหมุ่� 274 
รายุ และคู�ค้าปั้จจุบนั 3,402 รายุ

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

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

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

การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

จำานวนคู่ค้ารายใหม่
New Suppliers

จำานวนคู่ค้าปัจจุบัน
Exisiting Suppliers

จำานวนคู่ค้าทั้งหมด
Total Suppliers

3,676 274

3,402ผลการดำาเนินการ
Performance
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นอกจากนี� บริษััทิฯ ยุังมีุ่ระบบติรวจป้ระเมิุ่นป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
การดำำาเนินงานของคู�ค้าโดำยุคำานึงถึงด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ สังคมุ่ และ
การกำากับดำแูลกิจการ (Environmental Social and Governance:
ESG) ซึ�งในปี้ 2562 มีุ่การติรวจป้ระเมิุ่นด้ำาน ESG แก�คู�ค้า
ทีิ�สำาคัญ 1st Tier Suppliers ทัิ�งสิ�น 2 รายุ โดำยุบริษััทิฯ มีุ่แผนทีิ�
จะขยุายุขอบเขติการป้ระเมิุ่นด้ำาน ESG ไป้ยุังคู�ค้ากลุ�มุ่อ่�น ๆ  
พื่ร้อมุ่ทัิ� ง จัดำทิำาโครงการเพ่ื่� อพื่ัฒนาศักยุภัาพื่ของคู� ค้า
ในการดำำาเนินงานร�วมุ่กันในอนาคติ

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

การประเมนิและตดิตามผลการดำาเนนิงานของคูค่า้
บริษััทิฯ ป้ระเมิุ่นป้ระสิทิธ์ิภัาพื่และติิดำติามุ่ผลการดำำาเนินงาน
ของคู�ค้าปั้จจุบันเป็้นป้ระจำาทุิกปี้ โดำยุคำานึงถึงเกณฑ์์หลัก
5 ด้ำาน ซึ�งในปี้ 2562 มีุ่จำานวนคู�ค้าเขา้รบัการป้ระเมิุ่นจำานวน 
270 รายุ ทัิ�งนี� บริษััทิฯ ได้ำป้รับป้รุงป้ระสิทิธ์ภิัาพื่การป้ระเมิุ่น
คู�ค้าโดำยุคัดำเล่อกและจัดำอันดัำบคู�ค้า โดำยุอ้างอิงศักยุภัาพื่ทัิ�ง
ในเชิงป้ริมุ่าณและเชิงคุณภัาพื่ อาทิิ ระดัำบคุณภัาพื่ของ
ผลิติภััณฑ์์ การส�งสินค้าติรงติ�อเวลาและป้ริมุ่าณทีิ�จัดำจำาหน�ายุ
เป็้นต้ิน ซึ�งบริษััทิฯ จะกระจายุกำาลังการซ่� อวัติถุดิำบไป้ยุัง
คู�ค้ารายุยุ�อยุทีิ�ได้ำรับการจัดำอันดัำบกลุ�มุ่นี� เพื่่�อลดำความุ่เสี�ยุง
ในการพื่ึ�งพื่าการซ่�อวัติถดิุำบจากคู�ค้าเพีื่ยุงรายุเดีำยุว

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

เกณฑ์การประเมินหลัก
Evaluation Criteria

การคัดเลือกโดยการจัดอันดับ
Rank & Selection

จััด็อันด็ับุคัูคัาที่่�ผานเกณฑ
การประเมินโด็ยอางอิงศักยภาพ
ที่ั้งในเชิงคัุณภาพและเชิงปริมาณ
Ranking of Qualifi ed
Suppliers on Quantitative and
Qualitative Performance

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

จัำานวนคัูคัาที่่�เขารับุการประเมิน ESG
Number of Suppliers Received

Supplier ESG Audit 3 23 3

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019

ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง 4 ป
4-year Performance

มุมมองด็านคัวามสำามารถในการ
สำงมอบุวัตถุด็ิบุและการบุริการ

Effi ciency on Delivering Raw Materials, 
and Providing Services

คัวามยืด็หยุนและอำานาจั
ตอรองของคัูคัา

Flexibility and Bargaining
Power of Supplier

คัวามสำามารถใน
การแขงขันของคัูคัา

Supplier Competitiveness

มุมมองด็านบุัญช่
การเงิน และอื�นๆ

Account, Finance and 
Other Aspects

สำภาวะอุตสำาหกรรม
Industry Outlook

จัำานวนคัูคัาที่่�เขารับุการประเมินเปนจัำานวน 270 ราย
270 Suppliers were assessed
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ความุ่เช่� อมัุ่�นของลูกค้าทีิ�มีุ่ติ�อบริษััทิฯ ทัิ�งในด้ำานคุณภัาพื่
สินค้าและบริการ เป็้นสิ�งสำาคัญทีิ�บริษััทิฯให้ความุ่ใส�ใจ
มุ่าอยุ�างติ� อ เ น่� อง  โดำยุบริ ษััทิฯ  มุุ่� ง มัุ่� นยุกระดัำบความุ่
พื่ึงพื่อใจของลูกค้า ผ�านการสร้างความุ่สัมุ่พื่ันธ์์อันดีำ และ
ดำำาเนินการเพ่ื่�อติอบสนองความุ่ต้ิองการผ�านการสร้างสรรค์
ผลิติภััณฑ์์ทีิ�มีุ่คณุค�า ภัายุใต้ิแนวทิางการป้ฏิบติัิอยุ�างเป็้นธ์รรมุ่
และป้กป้้องความุ่เป็้นส�วนตัิว โดำยุมีุ่จุดำมุุ่�งหมุ่ายุเพื่่�อสร้างความุ่
เข้มุ่แข็งในการดำำาเนินธุ์รกิจ และรองรับการขยุายุตัิวของฐาน
ลกูค้าสู�ติลาดำใหมุ่� ๆ

การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับลูกค้า
Customer Relationship Management

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

บริษััทิฯ จัดำทิำาฐานข้อมูุ่ลของลูกค้า ติลอดำจนรับข้อร้องเรียุน
ติ�าง ๆ ผ�านระบบการบริหารจัดำการลูกค้า (Customer
Relationship Management: CRM) โดำยุนำาข้อมูุ่ลลูกค้า
มุ่าวิเคราะห์ปั้ญหา ป้ระเด็ำนสำาคัญ ติลอดำจนหาแนวทิาง
ป้้องกันเพื่่� อเพื่ิ�มุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ในการพื่ัฒนาผลิติภััณฑ์์
และบริการใ ห้ติอบสนองความุ่ต้ิองการของลูก ค้าไ ด้ำ
สูงสุดำ นอกจากนี� ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำเกณฑ์์ใน
การป้ระเมิุ่นลูกค้ารายุสำาคัญ ทัิ� งในด้ำานความุ่น�าดึำงดำูดำ
(Attractiveness) และความุ่เป็้นไป้ได้ำในความุ่ร�วมุ่มุ่่อ
 (Cooperation Possiblity) เพ่ื่�อพัื่ฒนาโครงการทิางธุ์รกิจ
ร�วมุ่กัน โดำยุจากจำานวนลูกค้าทีิ�ได้ำลงทิะเบียุนในระบบ CRM 
ทัิ�งหมุ่ดำ 847 รายุ มีุ่จำานวนลูกค้ารายุสำาคัญ 31 รายุ

GGC has organized customer database and managed
compla ints  th rough  Customer  Re la t ionsh ip
Management (CRM) system. Customer data has been 
used to analyed problems and important issues, in 
order to find mitigation measures that can improve 
efficiency in product development and service, as well 
as to ensure utmost customer satisfaction. In 2019, 
GGC set evaluation criteria to assess key customer in 
area of attractiveness and cooperation possibility. This 
is to opportunity in business development. From 847 
customers who registered on CRM system, there were 
31 key customers.

ระบบการบริหารจัดการลูกค้า
Customer Relationship Management: CRM

จำานวนลูกค้าที่ได้รับการลงทะเบียน
ในระบบ CRM 847 ราย

847 customers
registered on CRM system

จำานวนลูกค้ารายสำาคัญ 31 ราย

31 Key Customers
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บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการนี�อยุ�างติ�อเน่�องมุ่าเป็้นปี้ทีิ� 2 เพื่่�อ
ช�วยุเหล่อกลุ�มุ่เกษัติรในการลดำต้ินทิุนการผลิติ โดำยุการ
จำาหน�ายุไบโอดีำเซล B100 ให้กับบริษััทิไบโอเกษัติรภััณฑ์์
เป็้นจำานวน 175,628 ลิติร ทีิ� ราคา 17.19 บาทิ เพ่ื่� อ
ทิดำลองใช้กับเคร่�องยุนต์ิและเคร่�องจักรการเกษัติร เช�น รถ
ตัิดำอ้อยุ เคร่�องปั้� น รถกระบะ และรถอเนกป้ระสงค์ เป็้นต้ิน
ซึ� งผลการทิดำสอบพื่บว�า  เคร่� องยุนต์ิและเคร่� องจักรทีิ�
ใ ช้  B100 สามุ่ารถทิำางานได้ำเป็้นป้กติิ ทิำาให้เกษัติรกร
สามุ่ารถป้ระหยุัดำค�าเช่�อเพื่ลิงไป้ได้ำเป็้นจำานวน 1.7 ล้านบาทิ 
(เมุ่่�อเทีิยุบกับราคาดีำเซล B7 ทีิ�สถานีบริการนำามัุ่น)

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

โครงการทดลองใช้ B100 ในเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
B100 Trial Project in Agricultural Machinery

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

เกษตรกรสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้
เป็นจำานวน 1.7 ล้านบาท

Farmers can save cost on fuel
up to 1.7 million Baht
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บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ: คุณดิเรก แซ่ฮ้อ
(เจ้าของบริษัทไบโอเกษตรภัณฑ์)
Participant of Trial Project: Mr. Direk Saehor
(Owner of Bio Kasetpan Co., Ltd.)

โครงการฯ มีุ่ส� วนช�วยุแก้ ปั้ญหาป้ริมุ่าณนำา มัุ่นป้าล์มุ่
ล้นติลาดำ และทิำาให้เกษัติรกรป้ลูกป้าล์มุ่มีุ่รายุได้ำมุ่ากขึ�น ซึ�ง
ข้อดีำของการใช้เช่�อเพื่ลิง B100 ค่อ เช่�อเพื่ลิงไมุ่�มีุ่สี ไมุ่�มีุ่กลิ�น
สามุ่ารถใช้ร�วมุ่กับพื่าหนะและเคร่�องจักรหลายุรูป้แบบ จาก
การทิดำลองใช้งานพื่บว�าสามุ่ารถป้ระหยัุดำค�าใช้จ�ายุเช่�อเพื่ลิง
ได้ำเป็้นป้ริมุ่าณมุ่หาศาล อีกทัิ�ง ทีิ�ผ�านมุ่ายุังมีุ่ผู้สนใจเข้ามุ่า
ศึกษัาดำูงานจำานวนมุ่าก นอกจากนี�  สิ� ง ทีิ�น�าป้ระทัิบใจ
ค่อ เจ้าหน้าทีิ�จาก GGC เข้ามุ่าให้ความุ่รู้และช�วยุเหล่อ
ด้ำานเทิคนิคติลอดำระยุะโครงการ ซึ�งโครงการนี�เป็้นโครงการ
ทีิ�เริ�มุ่ต้ินจากจุดำเล็ก ๆ แติ�สามุ่ารถขยุายุผลสู�ระดัำบป้ระเทิศ
ช�วยุส�งเสรมิุ่ความุ่เป็้นอยูุ�เกษัติรกรอยุ�างยุั�งยุน่

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

นอกเหน่อจากการดำำาเนินโครงการข้างต้ิน บริษััทิฯ ทิำาการ
วิเคราะห์ผลสำารวจความุ่พื่งึพื่อใจของลกูค้า เพื่่�อป้รบัป้รุงและ
พื่ัฒนาผลิติภััณฑ์์และบริการให้ติอบสนองติ�อความุ่ต้ิองการ
ของลูกค้า ซึ�งจากผลการสำารวจฯ บริษััทิฯ ได้ำกำาหนดำแผนงาน
เพื่่�อพื่ัฒนาความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้า แบ�งเป็้น 5 ด้ำาน ได้ำแก�
ด้ำานผลิติภััณฑ์์ ด้ำานการจัดำส�งผลิติภััณฑ์์ ด้ำานการส่�อสารและ
ส�งเสริมุ่การติลาดำ ด้ำานการสั�งซ่�อ การชำาระเงินและสนับสนุน
ด้ำานการเงิน และด้ำานพื่นักงาน

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

“

“
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การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
Customer Satisfaction Development

ปัจจัยที่เพื่อการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
Factors for Customer Satisfaction Improvement

Products

Logistics

Order, Payment and 
Financial Support

แผนงานเพื่อการพัฒนา
ความพึงพอใจของลูกค้าในป 2562

Action Plans in 2019 to Improve Customer Satisfaction

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขและข้อกำาหนด
• รักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
• ปริมาณผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
• Ensure the product quality complies with the conditions    
  and rules
• Constantly maintain the product quality
• Ensure suffi cient product quantity

• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามแผน
• ความถูกต้องของประเภทผลิตภัณฑ์ที่สั่ง เช่น ปริมาณ 
  จำานวน ชนิด บรรจุภัณฑ์ และฉลาก เป็นต้น
• ความรวดเร็วในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
• การจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
• Deliver product on time and in according to plan
• Order accuracy e.g. volume, quantity, type, packaging and 
  label, etc.
• Deliver product promptly
• Follow safety standards for logistic

• จัดกิจกรรมหรือการสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
  ที่ดีร่วมกับลูกค้า เช่น จัดงานเลี้ยงขอบคุณ การอวยพรตาม
  เทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น
• มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
• Organize activities or seminars to communicate and build a 
  good relationship with the customers e.g. thank you party  
  and festive season greetings
• Create constant marketing promotion

• ความสะดวกของกระบวนการซื้อขาย
• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งเอกสารสำาหรับการซื้อขาย-ส่งมอบ
 ผลิตภัณฑ์
• ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสำาหรับการซื้อขาย-ส่งมอบ
 ผลิตภัณฑ์

• Offer convenient purchase process
• Submit procurement documents and deliver products on time
• Ensure accuracy of documents related to procurement and 
  deliver product

• ติดต่อได้ง่าย
• สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ยินดีรับฟัง และตอบสนองต่อคำาร้องขอ ข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และ
  ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว รวมท้ังรายงานข้อมูลสถานะอย่างสม่ำาเสมอ
• กิริยามารยาทสุภาพ
• ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

• Be easily contactable
• Resolve issues effectively
• Be a good listener and actively respond to requests, questions,
   complaints and suggestions as well as constantly report
   the status
• Conduct oneself in a proper manner
• Provide prompt and up-to-date information and news

Employees
Sales Person, Delivery Person and

Customer Service Agent

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

Communication and 
Marketing
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ผลการดำาเนินงานความพึงพอใจของลูกค้าในป 2562
Customer Satisfaction Score in 2019

ในปี้ 2562 ความุ่พื่ึงพื่อใจของลูกค้าทัิ�งหมุ่ดำอยูุ�ทีิ�ร้อยุละ 90 
โดำยุบริษััทิฯ มีุ่เป้้าหมุ่ายุทีิ�จะพัื่ฒนาระดัำบความุ่พึื่งพื่อใจของ
ลกูค้าให้ได้ำรอ้ยุละ 90 ในปี้ถัดำไป้

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

94% 91% 86% 90%

เปาหมาย
Target in

2562
2019

เปาหมาย
Target in

2563
2020

2561
2018

2562
2019

ความพึงพอใจของลูกค้า
Customer Satisfaction
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ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
Sustainable Products

จากกระแสความุ่ต้ิองการผลิติภััณฑ์์ทีิ�เป็้นมิุ่ติรติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่
และการใส�ใจดำูแลสุขภัาพื่ของผู้บริโภัคทีิ�ขยุายุตัิวกว้างใน
ปั้จจุบันและมีุ่แนวโน้มุ่เพื่ิ�มุ่ขึ�นอยุ�างติ�อเน่�อง บริษััทิฯ เล็งเห็น
ถึงโอกาสทิางธุ์รกิจจากการพื่ัฒนานวัติกรรมุ่และผลิติภััณฑ์์
ให้ติอบโจทิยุ์ความุ่เป้ลี�ยุนแป้ลงพื่ฤติิกรรมุ่ของผู้บริโภัค
ดัำงกล�าว บริษััทิฯ จึงมุุ่�งมัุ่�นคิดำค้น วิจัยุ และพัื่ฒนานวัติกรรมุ่
และผลิติภััณฑ์์ทีิ�เป็้นมิุ่ติรติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่และป้ลอดำภััยุติ�อ
สขุภัาพื่ เพื่่�อสรา้งความุ่สมุ่ดำลุติ�อธุ์รกิจ สงัคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่
อยุ�างยุั�งยุน่

In respond to the increasing customers’ demand
toward environmentally-friendly and healthy products, 
GGC foresees business opportunities from innovation 
and product development to meet the changing
consumer behavior. Therefore, GGC is committed to 
invent, research, and develop innovations and products
that are environmentally-friendly and safe for health, in 
order to sustainably crate a balance between business,
society and the environment.

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

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

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

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

ผูถือหุน/ นักลงทีุ่น/ นักวิเคัราะห
Shareholder/ Investor/ Analyst

ลูกคัา
Customer

ชุมชน สำังคัม และสำิ�งแวด็ลอม
Community Society

and Environment

SUSTAINABLE VALUE CHAIN

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets
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บรษัิัทิฯ มุุ่�งเน้นการลงทุินพัื่ฒนาผลิติภััณฑ์์ทีิ�สามุ่ารถติอบสนอง
ความุ่ต้ิองการของผู้บริโภัคทีิ�ใส�ใจความุ่มิุ่ติรติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ 
และความุ่ป้ลอดำภััยุติ�อสขุภัาพื่ โดำยุปั้จจุบนัผลิติภััณฑ์์ทีิ�บรษัิัทิฯ
ให้ความุ่สนใจแบ�งเป็้น 3 กลุ�มุ่ ได้ำแก� ผลิติภััณฑ์์เช่�อเพื่ลิง
ชีวภัาพื่ (Biofuels) ผลิติภััณฑ์์เคมีุ่ชีวภัาพื่ (Biochemicals) 
และผลิติภััณฑ์์พื่ลาสติิกชีวภัาพื่ (Bioplastics) ซึ�งผลิติภััณฑ์์
ดัำงกล�าวสามุ่ารถนำาไป้ใช้เป็้นเช่� อเพื่ลิงหร่อสารเติิมุ่แติ�ง
เช่�อเพื่ลิง สารเติิมุ่แติ�งในอุติสาหกรรมุ่เคร่�องสำาอาง อาหาร
หร่อผลิติภััณฑ์์เพื่่�อสุขภัาพื่และสุขอนามัุ่ยุ ติลอดำจนใช้เป็้น
สารตัิ�งต้ินในการผลิติพื่ลาสติิกชีวภัาพื่ เป็้นต้ิน นอกจากนี�
บริษััทิฯ ยุังให้ความุ่สำาคัญในการเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์ และ
ผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำทีิ�เป็้นมิุ่ติรติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ เพื่่�อติ�อยุอดำ
และขยุายุโอกาสในการดำำาเนินธุ์รกิจโอลีโอเคมีุ่อยุ�างยัุ�งยุน่

ในการสร้างสรรค์ติ�อยุอดำความุ่คิดำเพ่ื่� อพัื่ฒนาและเพื่ิ�มุ่
มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์ และผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำทีิ� เป็้นมิุ่ติรติ�อ
สิ�งแวดำล้อมุ่ บริษััทิฯ ต้ิองเผชิญกับความุ่ท้ิาทิายุหลากหลายุ
ป้ระการทีิ�มุ่าจากทัิ�งปั้จจัยุภัายุนอกและปั้จจัยุภัายุใน ดัำงนั�น
บริษััทิฯ จึงกำาหนดำกลยุุทิธ์์ในการรับมุ่่อปั้จจัยุติ�าง ๆ ดัำงกล�าว
เพ่ื่� อเติรียุมุ่พื่ร้อมุ่ในการขยุายุธุ์รกิจสู�การลงทุินในติลาดำ
ผลิติภััณฑ์์เพื่่�อสิ�งแวดำล้อมุ่อยุางเต็ิมุ่รูป้แบบ

แผนกลยุุทิธ์์การเป็้นผู้ผลิติผลิติภััณฑ์์เพื่่� อความุ่ยุั� งยุ่น
มีุ่เป้้าหมุ่ายุสอดำคล้องกับนโยุบายุป้ระเทิศไทิยุ 4.0 ภัายุใต้ิ
แผนพื่ัฒนาเศรษัฐกิจชีวภัาพื่ Bioeconomy เพื่่�อผลักดัำน
ป้ระเทิศให้ก้าวสู�การเป็้นผู้นำาในด้ำานเศรษัฐกิจชีวภัาพื่ของ
อาเซยีุนในอนาคติ โดำยุการเพื่ิ�มุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ของผลผลิติ และ
การวิจัยุและพื่ฒันาเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์

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

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

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

กลยุทธ์การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Products Strategy

แผนกลยุุทิธ์์การเป็้นผู้ผลิติผลิติภััณฑ์์เพื่่� อความุ่ยุั� งยุ่น
มีุ่เป้้าหมุ่ายุสอดำคล้องกับนโยุบายุป้ระเทิศไทิยุ 4.0 ภัายุใต้ิ
แผนพื่ัฒนาเศรษัฐกิจชีวภัาพื่ Bioeconomy เพื่่�อผลักดัำน
ป้ระเทิศให้ก้าวสู�การเป็้นผู้นำาในด้ำานเศรษัฐกิจชีวภัาพื่ของ
อาเซยีุนในอนาคติ โดำยุการเพื่ิ�มุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ของผลผลิติ และ
การวิจัยุและพื่ฒันาเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์

Goals of the Sustainable Products Strategy are in line 
with the Thailand 4.0 policy under the bioeconomy
development plan. This plan will drive the country toward 
becoming ASEAN’s bioeconomy leader. To achieve this, 
GGC will work on efficiency improvement of productivity, 
as well as conduct research and development to create
value-added to products.
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ในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ดำำาเนินโครงการเพื่่�อติอบสนองติ�อกลยุุทิธ์์
การพื่ัฒนานวัติกรรมุ่และผลิติภััณฑ์์ เพ่ื่�อความุ่ยุั�งยุ่นค่อด้ำาน
การวิจัยุและพื่ฒันาเพิื่�มุ่มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์ ได้ำแก� โครงการลงทินุ
ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซเ์พ่ื่�อพัื่ฒนาเศรษัฐกิจ ชวีภัาพื่ (Biocomplex)
ติลอดำจนการดำำาเนินโครงการวิจัยุและพื่ัฒนาเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�า
ผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำอ่�น ๆ จากไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์

In response to Innovation strategy, in 2019 GGC 
has implemented several projects in research and
development to create value-added to products,for
instance the biocomplex investment project to support 
bioeconomy development, and research and development
projects to create value-added to by-products from 
biocomplex.

ปัจจัยภายนอกที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
Important External Factors for Business Operations

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
Business Direction and Strategic Plan

ปัจจัยภายในที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
Important Internal Factors for Business Operations

• พนักงานและความสามารถในการเติบโต
• ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
• ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาด

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

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
• ปัจจัยภายในประเทศ
• สภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ

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

มุงเนนการสำรางและรักษาคัวามสำามารถที่างการแขงขัน 
การสำรางการเติบุโตที่างธุรกิจั ผลิตภัณฑเคัม่เพื�อ
สำิ�งแวด็ลอมอยางยั�งยืน รวมถึงการพัฒนาองคักร ใน
ด็านตาง ๆ สำำาหรับุสำนับุสำนุนแผนการเติบุโตในอนาคัต
เพื�อใหบุรรลุเปาหมายที่ั้งระยะสำั้นและระยะยาว

Strives to establish and maintain GGC’s
competitiveness ability, while seeking for business 
growth in sustainable chemicals business.
In addition, business improvement will be done in
various areas, with an intention to support future
growth plan, as well as to achieve short-term and
long-term targets.

SUSTAINABLE VALUE CHAIN 111



บรษัิัทิฯ ร�วมุ่ลงทินุกับบรษัิัทิเกษัติรไทิยุ อินเติอรเ์นชั�นแนล ชูการ์ 
คอรป์้อเรชั�น จำากัดำ (มุ่หาชน) หรอ่ KTIS ในการพื่ฒันา โครงการ
นำาร�องเพื่่� อขับเคล่� อนการลงทุินด้ำานเศรษัฐกิจชีวภัาพื่
(Bioeconomy) ภัายุใต้ิยุุทิธ์ศาสติร์ป้ระเทิศไทิยุ 4.0 ทีิ�จังหวัดำ
นครสวรรค์ โดำยุถ่อว�า (นครสวรรค์ ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์: NBC) 
เป็้นไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ครบวงจรแห�งแรกของป้ระเทิศไทิยุ
และเป็้น Bio Hub แห�งแรกของอาเซียุน ซึ�งโครงการแบ�งออก
เป็้น 2 ระยุะ ได้ำแก�

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

ปั้จจุบนั โครงการดำำาเนินการพื่ฒันาอยูุ�ในระยุะทีิ� 1 และคาดำการณ์
ว�าหากดำำาเนินการแล้วเสร็จ จะสามุ่ารถสร้างป้ระโยุชน์ติ�อ
เศรษัฐกิจของป้ระเทิศในภัาพื่รวมุ่ รวมุ่ทัิ�งช�วยุยุกระดัำบคณุภัาพื่
ชีวิติโดำยุการรับซ่� อผลผลิติทิางการเกษัติร และการจ้าง
แรงงานท้ิองถิ�น ซึ�งช�วยุสร้างความุ่มัุ่�นคงติ�อป้ระเทิศและสร้าง
ความุ่ยุั�งยุน่แก�เกษัติรกรไทิยุในอนาคติ

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

โครงการลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biocomplex)
The Biocomplex Investment for Bioeconomy Development Project

ลงทีุ่นพัฒนาอุตสำาหกรรมช่วภาพคัรบุวงจัร 
อาที่ิ การกอสำรางโรงห่บุออย โรงผลิตเอที่านอล 

โรงผลิตไฟฟาและไอน้ำา โด็ยคัาด็วาจัะสำามารถด็ำาเนิน
การผลิตเชิงพาณิชยได็ภายในไตรมาสำ 1/2564

Investing in integrated bio-industry development, 
such as the construction of a sugar cane mill,

ethanol production plant, electricity and steam 
power plant. It is expected to be able to produce 

commercially within the fi rst quarter of 2021.

ลงทีุ่นในอุตสำาหกรรมพลาสำติกและเคัม่ช่วภาพ
โด็ยใชเที่คัโนโลย่ที่ันสำมัยและเปนมิตรตอสำิ�งแวด็ลอม

Investing in plastic and bio-chemical industries
by using modern and environmentally-friendly 

technology.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

โรงงานเอทานอล ซึ่งมีกําลังการผลิต
ติดตั้ง ประมาณ 186 ล้านลิตรต่อป

The ethanol plant with plate
name production capacity of

approximately 186 million
liters per year

สาธารณูปโภค เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ในระยะที่ 2

Utilities for preparing
to enter Phase 2

โรงผลิตน้ําอ้อย และน้ําเชื่อมจากอ้อย
ซึ่งมีกําลังการหีบอ้อย

2.4 ล้านตันต่อป
Sugarcane and syrup production
plant with production capacity of

2.4 million tons per year

เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastics) และเคมีชีวภาพ (Biochemicals)

Entering the Bioplastics and
Biochemicals industry

ระยะที่ 1 2562-2564
Phase 1 2019-2021

ระยะที่ 2 2562-2564
Phase 2 2019-2021

โรงงานไฟฟาชีวมวล และ
ผลิตไอน้ําความดันสูง

Biomass power plant and
producing high pressure steam
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จากการลงทิุนในโครงการลงทิุนไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์เพื่่�อพื่ฒันา
เศรษัฐกิจชีวภัาพื่ ส�งผลให้บริ ษััทิฯ เ ล็งเห็นโอกาสใน
การขยุายุขอบเขติการพื่ัฒนาและวิจัยุติ�อยุอดำผลิติภััณฑ์์
พื่ลอยุได้ำจากไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์มุ่ากขึ�น ซึ�งในปี้ 2562 บริษััทิฯ
ได้ำดำำาเนินโครงการวิจัยุเพื่ิ�มุ่มูุ่ลค�าผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำอ่�น ๆ
ได้ำแก� โครงการผลิติสารสกัดำจากยีุสต์ิ (Yeast Extract) และ
เบต้ิากลูแคน (Beta Glucan) และโครงการผลิตินำามัุ่น
จากตัิวอ�อนแมุ่ลงทิหารเสอ่ (Insect Oil) เป็้นต้ิน

From the investment in biocomplex investment
project for bioeconomy development, GGC foresees more
opportunities to expand the scope of research and
development of by-products from bio-complex. In 2019, 
GGC has conducted a research project to increase the 
value of other by-products, such as the yeast extract 
and beta glucan production project and the insect oil 
production project, etc.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาไบโอคอมเพล็กซ์ NBC ระยะที่ 1
Expected benefi ts from the bio-complex development of NBC Phase 1

รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
Expected revenues which will increase in the future

ประหยัดต้นทุนการผลิต
จากการใช้วัตถุดิบและ
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน

Saving production costs
from the use of raw materials
and infrastructure together

ลดความเหลื่อมล้ําและ
ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ด้านเกษตรกรรม

Reducing inequality and 
creating employment in 
agriculture

ลดการใช้พลังงานและค่าไฟจากการใช้
พลังงานชีวมวลและกาซชีวภาพที่ได้
จากกระบวนการผลิต

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

โครงการระยะที่ 1 คาดว่ารายได้เพิ่มขึ้น 2,270 ล้านบาท
ภายในป 2564 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. เอทานอล
2. น้ําอ้อยและน้ําเชื่อมจากอ้อย
3. ไฟฟาชีวมวลและไอน้ําความดันสูง

โครงการระยะที่ 2 รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากน้ําเชื่อม

In phase 1, it is expected that revenues will increase up to 
2,270 million Baht by 2021. This amount will derive from 
1. ethanol, 2. cane juice and cane juice syrup, and
3. biomass electricity. In phase 2, revenues will increase
as a result of production of bioplastics from syrup.

ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต
สามารถนําไปใช้เปนปุย
อินทรีย์ได้

Waste from production 
processes can be used as 
organic fertilizer
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บริษััทิฯ วิจัยุและพื่ัฒนากากยีุสต์ิซึ�งเป็้นผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำ
จากกระบวนการผลิติเอทิานอล ซึ�งผลจากการวิจัยุพื่บว�า
สารสกัดำจากยุสีต์ิ (Yeast Extract) สามุ่ารถนำาไป้ติ�อยุอดำใชเ้ป็้น
วัติถุดิำบในอุติสาหกรรมุ่อาหารสัติว์ และผลิติภััณฑ์์เคร่� อง
สำาอาง เน่�องจากมีุ่สารทีิ�มีุ่ป้ระโยุชน์สงูหลายุชนิดำ อาทิิ โป้รตีิน
ทีิ�มีุ่กรดำอะมิุ่โน วิติามิุ่น และแร�ธ์าติุหลายุชนิดำ อีกทัิ�งยัุงมีุ่
กลิ�นหอมุ่คล้ายุเน่�อสัติว์ จึงเหมุ่าะทีิ�จะนำาไป้ใช้ในการป้รุง
แติ�งอาหารและเป็้นส�วนป้ระกอบในอาหารสัติว์ นอกจากนี�
กากยุสีต์ิยุงัสามุ่ารถนำาไป้สกัดำเป็้นเบต้ิากลแูคน (Beta Glucan)
ซึ�งป้ระกอบไป้ด้ำวยุโมุ่เลกุลนำาติาลทีิ�มีุ่คุณสมุ่บัติิเป็้นเส้นใยุ
อ า ห า ร ส า มุ่ า ร ถ ก ร ะ ตุ้ิ น ร ะ บ บ ภูั มิุ่ คุ้ มุ่ กั น ข อ ง ร� า ง ก า ยุ
ลดำระดัำบไขมัุ่นคลอเลสเติอรอล และต้ิานอนุมูุ่ลอิสระ จึงเหมุ่าะ
นำาไป้ใช้เป็้นส�วนป้ระกอบในการผลิติอาหารเสริมุ่และ
เคร่�องสำาอาง

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

โครงการผลิตสารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract)
และเบต้ากลูแคน (Beta Glucan)
Yeast Extract and Beta Glucan Production Project

Ethanol Plant
Nakhon Sawan

Biocomplex

Ethanol
Yeast Sludge

Yeast cell

Yeast Extract

Beta Glucan

Yeast Extract

Cell Wall

Cell Breakage
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บริษััทิฯ เล็งเห็นโอกาสในการติ�อยุอดำผลิติภััณฑ์์พื่ลอยุได้ำ
จากโครงการไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ โดำยุในปี้ 2562 บริษััทิฯ มีุ่
โครงการวิจัยุและพื่ัฒนาเพื่่� อติ�อยุอดำการนำาสารสกัดำจาก
ตัิวอ�อนแมุ่ลงทิหารเส่อทีิ� เพื่าะเลี�ยุงจากกากยุีสต์ิจาก
โรงงานผลิติเอทิานอลซึ�งพื่บว�านำามัุ่นจากตัิวอ�อนแมุ่ลง
มีุ่ส�วนป้ระกอบของกรดำไขมัุ่นลอริกทีิ�พื่บในมุ่ะพื่ร้าว โอเมุ่ก้า
3 6 และ 9 พื่ร้อมุ่ทัิ�งเพื่ิ�มุ่คุณภัาพื่อยุ�างเต็ิมุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่
สามุ่ารถนำามุ่าใช้เป็้นส�วนป้ระกอบในอุติสาหกรรมุ่สัติว์และ
ในเคร่�องสำาอางได้ำ

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

โครงการผลิตน้ำามันจากตัวอ่อนแมลงทหารเสือ (Insect Oil)
Insect Oil Production Project

งบุประมาณด็ำาเนินโคัรงการ
จัำานวน 2.5 ลานบุาที่

Project budget of
2.5 million Baht

ขยายโอกาสำจัากการตอยอด็ผลิตภัณฑ
พลอยได็ไปสำูอุตสำาหกรรมผลิตอาหารสำัตว

และเคัรื�องสำำาอาง
Expanding opportunities by extension
of by products to the animal feed and

cosmetic industries
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ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำลงทิุนในโครงการวิจัยุและพื่ัฒนา
ผลิติภััณฑ์์ เป็้นจำานวน 20.35 ล้านบาทิ โดำยุในปี้นี�ได้ำรวมุ่
การลงทิุนด้ำานการติรวจสอบเทิคโนโลยุี (Technology 
Validation) สำาหรับการพื่ัฒนาธุ์รกิจผลิติภััณฑ์์ติ�อยุอดำ
ทีิ�มุ่าจากนำาอ้อยุ เพื่่� อศึกษัาความุ่เป็้นไป้ได้ำในการนำามุ่า
ใช้ในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมุ่เพื่ล็กซ์ และโครงการ
ป้ รั บ ป้ รุ ง ร ะ บ บ ล ดำ ค ว า มุ่ ดัำ น ไ อ นำา ซึ� ง เ ป็้ น น วั ติ ก ร ร มุ่
ด้ำานกระบวนการผลิติ (Process Innovation) และมีุ่ผล
การดำำาเนินงานแสดำงดัำงติ�อไป้นี� 

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

มูลค่าการลงทุนด้านวิจัย
และนวัตกรรม (ล้านบาท)

R&D Spending
(million baht)

จำานวนพนักงานด้านวิจัยและพัฒนา (FTE)
(คน)

Number of R&D employees (FTE)
(Person)

7.2

0.035

1.7

0

0

0.33

20.35

0.155

2.03

5.1

0.031

2

24.45

-

-

2560
2017

2560
2017

2560
2017

2559
2016

2559
2016

2559
2016

2561
2018

2561
2018

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

สัำด็สำวนการลงทุี่นด็านนวัตกรรม
เท่ี่ยบุกับุรายได็จัากการขาย

ผลิตภัณฑของบุริษัที่ฯ (รอยละ)
R&D Spending as

percentage of sales (percent)
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นอกจากการวิจัยุและพื่ัฒนาผลิติภััณฑ์์ บริษััทิฯ ยุังมุุ่� งมัุ่� น
แสดำงความุ่รับผิดำชอบติ�อผู้บริโภัคและสิ� งแวดำล้อมุ่ โดำยุการ
ส่� อสารและการลดำก๊าซเร่ อนกระจกติลอดำวัฏจักรชี วิติ
ผลิติภััณฑ์์ ซึ� งบริษััทิฯ ได้ำ เข้าร�วมุ่การเปิ้ดำเผยุข้อมูุ่ลกับ
องค์การบริหารจัดำการก๊าซเร่อนกระจก (องค์การมุ่หาชน)
ใ น ก า ร ข อ รั บ ร อ ง ค า ร์ บ อ น ฟุั ติ พื่ ริ้ น ท์ิ ข อ ง ผ ลิ ติ ภัั ณ ฑ์์
(Carbon Footpr int  Product :  CFP)  และฉลากลดำ
คาร์ บอนฟัุ ติพื่ริ้ น ท์ิ ห ร่ อฉลากลดำโลกร้ อน  (Carbon
Footprint Reduction: CFR) ติ�อเน่� องเป็้นปี้ทีิ�  5

ในปี้ 2562 ผลิติภััณฑ์์ของบริษััทิฯ ได้ำรับการรับรองฉลาก
คาร์บอนฟัุติพื่ริ้ นท์ิ (Carbon Footprint Products: CFP) 
จำานวน 4 ผลิติภััณฑ์์ และฉลากลดำโลกร้อน (Carbon Foot-
print Reduction: CFR) จำานวน 2 ผลิติภััณฑ์์ ซึ� งการป้ล�อยุ
ก๊าซเร่อนกระจกของผลิติภััณฑ์์ของบริษััทิฯ ลดำลงมุ่ากกว�า
ร้อยุละ 2 จากปี้ 2557

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

In addition to product research and development, 
GGC is committed to show responsibility to consumers
and the envi ronment by  communicat ing and
reducing greenhouse gas emissions throughout the 
product life cycle. GGC has joined the disclosure
with the Thailand Greenhouse Gas Management
O r g a n i z a t i o n  ( P u b l i c  O r g a n i z a t i o n )  fo r  t h e
certification of the Carbon Footprint Product (CFP) 
and the Carbon Footprint Reduction (CFR) for the 
5th consecutive year.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน
Products that are certifi ed with the Carbon Footprint Product
and the Carbon Footprint Reduction Label

ร้อยละ 100 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

100 percent of all 
products

Glycerine Methyl
Easter

Fatty
Alcohol

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

50 percent of all
products

ปริมาณ CF ของผลิตภัณฑ
กล่เซอร่นบุริสำุที่ธิ์ เที่ากับุ

≤ 2.54 kgCO2e ในป 2562

CF of glecyrine products is
≤ 2.27 kgCO2e in 2019

ปริมาณ CF ของผลิตภัณฑ
เมที่ิลเอสำเที่อร เที่ากับุ

≤ 2.27 kgCO2e ในป 2562

CF of methyl ester products is
≤ 2.27 kgCO2e in 2019
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ความมั่งคั่ง
ของชุมชนและสังคม

PEOPLE PROSPERITY



การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ
Human Capital Development and Retention

พื่นักงาน ค่อ ทิรัพื่ยุากรหลักทีิ�สำาคัญของบริษััทิฯ ในการ
ขับเคล่� อนธุ์รกิจให้บรรลุเป้้าหมุ่ายุของบริษััทิฯ ทีิ� ตัิ� งไว้
บริษััทิฯ จึงใส�ใจและมุุ่�งเน้นการบริหารจัดำการพื่นักงานให้
ครอบคลุมุ่การพื่ัฒนาความุ่รู้ความุ่สามุ่ารถ การสนับสนุน
ความุ่ก้าวหน้าในอาชีพื่ของพื่นักงาน การสรรหาพื่นักงานทีิ�
มีุ่ศักยุภัาพื่การเสรมิุ่สรา้งวัฒนธ์รรมุ่องค์กร การไมุ่�ละเมิุ่ดำสิทิธ์ิ
มุ่นุษัยุชนของพื่นักงาน และการคำานึงถึงสภัาพื่แวดำล้อมุ่
การทิำางานทีิ�ดีำของพื่นักงานทัิ�งทิางกายุและจิติใจ เพื่่�อสรา้งจุดำแขง็
จากภัายุในบริษััทิฯ และเกิดำความุ่ผูกพื่ันทีิ�ดีำระหว�างพื่นักงาน
และบริษััทิฯ อันนำาธุ์รกิจไป้สู�การเป็้นผู้นำาด้ำานผลิติภััณฑ์์เคมีุ่
เพ่ื่�อสิ�งแวดำล้อมุ่ทีิ�เติิบโติอยุ�างมัุ่�นคงและยัุ�งยุ่น

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

กําหนดกลุมทักษะที่จําเปนตอการเติบโตในสายอาชีพ
ตามแตละหนวยงาน (Success Profi le)
Defi ned the skill set necessary for career
advancement in each department (Success Profi le)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
Improved quality of life of employees

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP)
Established the Individual Development Plan (IDP)

สงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวของ
กับการทํางานของพนักงาน
Promoted knowledge and developed capabilities
that relate to employees’ works

ระดับความผูกพันของพนักงานอยูที่ รอยละ 50
Employee engagement rate were at 50 percent

เงินลงทุนในการฝกอบรมพนักงานอยูที่ 4 ลานบาท
ในป 2562 และ 6 ลานบาท ในป 2563
In 2019, invested 4 million Baht in employee
training, and 6 million Baht will be invested in 2020
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงาน 12,000 ชั่วโมง
ในป 2562 และ 15,000 ชั่วโมง ในป 2563
In 2019, employee training hours was 12,000 hours, 
the target for 2020 is 15,000 hours
จํานวนพนักงานที่ไดรับการอบรม 202 คน ในป 2562
และ 250 คน ในป 2563
In 2019, 202 employees received training, and
target for 2020 is 250 employees.

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

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders

พนักงาน
Employee

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets
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กลยุทธ์ในการเพิ่มพูนความสามารถ
Capability Buildup Strategy

บริษััทิฯ กำาหนดำแผนกลยุุทิธ์์ในการเพื่ิ�มุ่พืู่นความุ่สามุ่ารถ
(Capability Buildup Strategy) ซึ�งครอบคลุมุ่ตัิ�งแติ�การวาง
อัติรากำาลังพื่นักงานให้เพื่ียุงพื่อและเหมุ่าะสมุ่ติ�อแผนการ
เติิบโติของบริษััทิฯ การพื่ัฒนาศักยุภัาพื่ของพื่นักงาน รวมุ่ถึง
การเสริมุ่สร้างวัฒนธ์รรมุ่องค์กร 6 ป้ระการ ได้ำแก� 1) กล้า
2) เก�ง 3) ดีำ 4) มีุ่วินัยุ 5) ใส�ใจ และ 6) รกัษ์ัสิ�งแวดำล้อมุ่ เพื่่�อให้
พื่นักงานทิกุระดัำบมีุ่ส�วนร�วมุ่ในการขับเคล่�อนบรษัิัทิฯ

GGC has established the Capability Buildup Strategy, 
which covers from sufficient and appropriate resource 
planning to support company’s growth plans, employees’
capability development, and to the promotion of
corporate culture through 6 Core Behaviors, which are 
(1) Brave, (2) Capability, (3) Devotion, (4) Discipline, 
(5) Open mind, and (6) Environmental Stewardship, so 
that employees at all levels are involved in driving the 
organization.

หนึ�งในแผนการดำำาเนินงานภัายุใต้ิกลยุุทิธ์์ในการเพื่ิ�มุ่พืู่น
ความุ่สามุ่ารถ ค่อ การสรรหาพื่นักงานทีิ� มีุ่ ศักยุภัาพื่ทีิ�
เหมุ่าะสมุ่ติ�อทิิศทิางการดำำาเนินงานของบรษัิัทิฯ เน่�องจากบรษัิัทิฯ
มีุ่แผนการเติิบโติของธุ์รกิจอยุ�างติ�อเน่�อง ทิำาให้การสรรหา
บุคลากรจึงเป็้นสิ�งทีิ�สำาคัญ โดำยุบรษัิัทิฯ มีุ่ช�องทิางในการสรรหา
บุคลากรทีิ�หลากหลายุ อาทิิ เว็บไซต์ิบรษัิัทิฯ เว็บไซต์ิสมัุ่ครงาน
 ส่�อสงัคมุ่ออนไลน์ บรษัิัทิจัดำหางาน และโครงการ Employee 
Referral เพื่่�อดึำงดำดูำบุคลากรทีิ�มีุ่ความุ่สามุ่ารถและมีุ่พื่ฤติิกรรมุ่
ทีิ�สอดำคล้องกับวัฒนธ์รรมุ่องค์กรให้เข้ามุ่าร�วมุ่งานกับบรษัิัทิฯ 

One of the operating plans under the of Capacity Buildup
strategy is to recruit high-potential employees who 
are suitable for GGC’s business direction. As GGC has a 
plan for continuous business growth, recruiting people 
is crucial. GGC has various recruitment channels, such 
as company website, job search engines, social media,
employment agencies, and the employee referral
program, to attract talented personnel with a mindset 
in line with the corporate culture to join the company.

People &
Capability

Development

Human Resources 
Management for 

Growth

Talent 
Development

CAPABILITY 
BUILDUP

STRATEGY

Talent
Acquisition

Corporate Culture
& Core Values

Effective Organization
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นอกเหน่อจากการสรรหาพื่นักงานทีิ�มีุ่ศักยุภัาพื่แล้วบริษััทิฯ
 ได้ำมุุ่�งเน้นให้ความุ่สำาคัญติ�อการพัื่ฒนาพื่นักงานทุิกระดัำบให้มีุ่
ทัิกษัะและความุ่รูที้ิ�สอดำคล้องกับติำาแหน�งงาน เพ่ื่�อสนับสนุน
การเติิบโติของธุ์รกิจได้ำอยุ�างมีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ โดำยุในปี้ 2562 
บริษััทิฯ ได้ำดำำาเนินโครงการพื่ัฒนาภัาวะผู้นำาของผู้บริหารและ
พื่นักงานอยุ�างติ�อเน่� อง อาทิิ  โครงการ GGC Leadership
Development และโครงการ Top Talent 2019 โดำยุมีุ่
วัติถุป้ระสงค์เพื่่� อเพื่ิ�มุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่การทิำางานของพื่นักงาน
ในภัาพื่รวมุ่ให้สูงข้ึน นอกจากนี้ บริษััทิฯ ยัุงได้ำจัดำทิำาแผน
พื่ัฒนารายุบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
เพื่่�อกำาหนดำเป้้าหมุ่ายุ แนวทิางการป้ฏิบัติิงาน และความุ่
ก้าวหน้าในติำาแหน�งงานของแติ�ละบุคคลให้เหมุ่าะสมุ่ รวมุ่ท้ัิง
กำาหนดำกลุ�มุ่ทัิกษัะทีิ�จำาเป็้นติ�อการเติิบโติในสายุอาชีพื่ติามุ่
แติ�ละหน�วยุงาน (Success Profi le) เพื่่�อให้พื่นักงานเกิดำความุ่
มัุ่�นคงในการทิำางานและความุ่ผูกพื่ันติ�อบริษััทิฯ

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

โครงการ GGC Leadership Development
GGC Leadership Development Program

Contributor Leading Self Leading Other Leading Manager Leading
Organization

Leadership
Effectiveness

Leadership
within you

Planning &
Achieving Result

Team Effectiveness
(Top Talent & DM)

GC LDP1GC Foundation
of Leadership

GC Personal
Effectiveness

Strong start in 
Leading Role

PTT LDP3

GC Leadership 
Head of Company

Setting goals
& Reviewing Result

GC Top Talent
Development Program

GGC Leadership Development Roadmap
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ผูจััด็การสำวน
Division Manager

ผูจััด็การฝาย
Vice President

ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
Program Participants (Person)

-

8

9

21

9

25

2560
2017

2561
2018

2562
2019

พนักงานระดับอาวุโสท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
และได้รับการปรับเล่ือนตําแหน่ง

Senior employees participating in the
program and got promoted 

29%

ในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ได้ำทิบทิวนและป้รบัป้รุงหลักสตูิรการอบรมุ่
สำาหรับผู้จัดำการส�วนและผู้จัดำการฝ่ายุให้มีุ่ความุ่เหมุ่าะสมุ่ติ�อ
แผนกลยุุทิธ์ก์ารพื่ฒันาพื่นักงานมุ่ากขึ�น โดำยุจัดำอบรมุ่หลักสตูิร
“GGC Leadership Development” ทีิ�มุุ่�งเน้นเสริมุ่สร้างทัิกษัะ
การส่�อสารของผู้บรหิารให้มีุ่ความุ่ชดัำเจน การฝึกสอนพื่นักงาน
ใต้ิบังคับบัญชาให้มีุ่ทัิกษัะพื่ร้อมุ่ติ�อการเติิบโติ รวมุ่ถึงการตัิ�ง
เป้้าหมุ่ายุการดำำาเนินงาน (KPIs) และการป้ระเมิุ่นผลการ
ดำำาเนินงานของพื่นักงานทีิ�เหมุ่าะสมุ่ โดำยุในปี้นี� มีุ่ผู้เข้าร�วมุ่
โครงการ จำานว  31 ทิ�าน ซึ�งเพื่ิ�มุ่ขึ�นจากปี้ 2561 ร้อยุละ 36 
สำาหรับปี้ 2563 บริษััทิฯ มีุ่แผนทีิ�จะป้รับป้รุงหลักสูติรเพื่ิ�มุ่เติิมุ่
โดำยุให้ความุ่สำาคัญไป้ทีิ�การพื่ัฒนาภัาวะผู้นำาของพื่นักงาน
ระดัำบอาวุโสและผู้ส่บทิอดำติำาแหน�ง (Successor)

บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการ Top Talent Development อยุ�าง
ติ�อเน่� องเป็้นปี้ทีิ�  3  เพื่่� อสรรหาพื่นักงานระดัำบอาวุโส
และผู้จัดำการส�วนภัายุในบริษััทิฯ ทีิ�มีุ่ศักยุภัาพื่ ความุ่รู้ และ
ความุ่สามุ่ารถเหมุ่าะสมุ่ติ�อการป้รับเล่� อนติำาแหน�งเป็้น
ผู้จัดำการส�วนและผู้จัดำการฝ่ายุ สำาหรับปี้ 2562 บริษััทิฯ
ได้ำเพื่ิ�มุ่ความุ่เข้มุ่ข้นของหลักสูติร โดำยุพื่นักงานทีิ�ได้ำรับการ
คัดำเล่อกให้เข้ามุ่าอยูุ�ใน Talent Pool บริษััทิฯ จะจัดำฝึกอบรมุ่
และมุ่อบหมุ่ายุให้ป้ฏิบัติิงานพื่ิเศษั เพื่่� อป้ระเมิุ่นทัิกษัะ
และเติรียุมุ่ความุ่พื่ร้อมุ่ติ�อการป้รับเล่�อนติำาแหน�ง ซึ�งในปี้
นี� มีุ่พื่นักงานระดัำบอาวุโสเข้าร�วมุ่โครงการ จำานวน 7 คน
 โดำยุได้ำรบัการป้รบัเล่�อนติำาแหน�ง จำานวน 2 คน และพื่นักงาน
ระดัำบผู้จัดำการส�วนเขา้ร�วมุ่โครงการ จำานวน 4 คน

In 2019, GGC has reviewed and improved the training 
course for division managers and vice president to be 
more suitable to the employee development strategy. 
GGC provided “GGC Leadership Development” training, 
which focuses on strengthening clear communication 
skills of executives, training subordinate employees to 
have skills ready for growth, as well as setting employees’
KPIs  and provid ing appropr iate performance
evaluations. This year, 31 persons participated in the 
program, which increased 36 percent when compared to 
2018. In addition, for 2020, GGC plans to further improve 
the course by focusing on the leadership development 
of senior employees and successors.

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

โครงการ Top Talent Development 2019
Top Talent Development 2019 Program

ผลการดำาเนินงานป 2562
Performance 2019
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Top Talent Development 2019 
และได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่ง
An Interview with Employees Participating in the Top Talent
Development 2019 Program and Received Promotion

นางณัฐยาน์ วุฒิสุข
Mrs. Nuttaya Wudtisuk

น.ส. ปวีณา โอวรารินท์
Miss Paveena Ovararint

เป็นโครงการท่ีดี ท่ีช่วยดึงศักยภาพในตัวของพนักงานให้ออกมา
ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผ่านการอบรมจากหลักสูตร
ที่มีประโยชน์ที่สามารถมาปรับใช้ในการทำางานได้

It is a good program that helps employees reach their 
full potential through useful training courses that can be 
applied to the work.

เป็นโครงการที่ดีที่ให้ความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากมีการ
เข้าอบรม หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ จำานวน 

2 หลักสูตร ซึ่งสามารถนำามา ประยุกต์ใช้ในการทำางานได้
นอกจากมีการทำาการทดสอบ Learning Agility เพื่อนำา

ผลการทดสอบมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป

The program is good. I have gained more knowledge from
attending two training courses to enhance skills in various 

fi elds which can be applied to the work. Moreover, I have
conducted the learning agility test, where the test results

can be used to further develop my potential.
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นอกจากการดำำาเนินงานในการสรรหาพื่นักงาน การพื่ฒันา
ศักยุภัาพื่ของพื่นักงาน และการรักษัาไว้ซึ�งพื่นักงานทีิ�มีุ่ความุ่
สำาคัญกับบริษััทิฯ แล้ว บริษััทิฯ ยุังได้ำดำำาเนินงานเพ่ื่�อพัื่ฒนา
คุณภัาพื่ชีวิติทีิ�ดีำของพื่นักงานให้มีุ่ความุ่สุขในการทิำางานและ
สามุ่ารถสร้างความุ่สมุ่ดุำลระหว�างการป้ฏิบัติิงานและการใช้
ชวิีติส�วนตัิว (Work Life Balance) โดำยุปี้ 2562 บรษัิัทิฯ มุุ่�งเน้น
การดำแูลสขุภัาพื่ของพื่นักงานท้ัิงในและนอกเวลาการป้ฏิบัติิงาน 
การจัดำให้มีุ่สวัสดิำการทีิ�เพื่ยีุงพื่อและครอบคลมุุ่ไป้ยุงัครอบครัว
ของพื่นักงาน และการให้คำาป้รึกษัาด้ำานการเงินของพื่นักงาน

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

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
Employee Development Performance

เงินลงทีุ่นในการฝกอบุรม
พนักงาน (ลานบุาที่)

Investment in employee 
training (million Baht)

จัำานวนชั�วโมง
การฝกอบุรม

พนักงาน (ชั�วโมง)
Time for employee 

training (Hours)

จัำานวนพนักงานที่่�ได็รับุ
การอบุรม (คัน)

Number of employee 
trained (Person)

3

6,468

154

4

8,200

179

4

8,950

189

4.25

10,504

202

6

15,000

250

4

12,000

202

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2563
2020

2560
2017

2559
2016

2561
2018

2562
2019
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บริษััทิฯ จัดำทิำาโครงการ MD Townhall เป็้นป้ระจำาทิุกปี้
 เพื่่� อส่� อสารทิิศทิางบริษััทิฯ และรับฟัังความุ่คิดำเห็นของ
พื่นักงานทีิ�มีุ่ติ�อการดำำาเนินงานของบริษััทิฯ ติลอดำจนสร้าง
ความุ่ใกล้ชิดำและกระชับความุ่สัมุ่พัื่นธ์์ระหว�างผู้บริหารและ
พื่นักงาน ท้ัิงน้ี ป้ระเด็ำนทีิ�ได้ำรับจาก MD Townhall มีุ่ดัำงน้ี

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

โครงการ MD Townhall
MD Townhall Program
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ประเด็น
Concerns / Suggestions

การดำาเนินงานเพื่อตอบสนอง
Actions and Responses

การจััด็ใหม่เคัรื�องปฐมพยาบุาลที่่�เพ่ยงพอ
และคัรอบุคัลุมทีุ่กพื้นที่่�ปฏิบุัติงาน

Providing suffi cient fi rst aid
equipment and covering

all operation areas.

บุริษัที่ฯ จััด็ใหม่ชุด็ปฐมพยาบุาลประจัำา
ทีุ่กพื้นที่่�ใหพอเพ่ยง

GGC has suffi ciently provided
fi rst aid kits in every area.

บุริษัที่ฯ จััด็ซื้อเคัรื�องกระตุนหัวใจั
(Automated External Defi brillator: AED)
จัำานวน 3 เคัรื�อง และที่ำาการติด็ตั้งไวภายใน

พื้นที่่�ปฏิบุัติการ 1 เคัรื�อง ตอ 1 พื้นที่่�

GGC has purchased three
Automated External Defi brillators (AED)
and has installed them in the operating

area, one device per one area

หนวยงานที่รัพยากรบุุคัคัลที่ำาการลงพ้ืนท่ี่�ปฏิบัุติงาน จัำานวน 2 คัร้ัง
ตอเดื็อน เพื�อสืำ�อสำารขาวสำารและการด็ำาเนินงานของบุริษัที่ฯ ใหพนักงาน

ได็รับุที่ราบุอยางทัี่�วถึง และม่การสืำ�อสำารผานชองที่างตาง ๆ เชน GGC HR News 
แอปพลิเคัชัน “Line” และการติด็ประกาศตามบุอรด็ประชาสัำมพันธตาง ๆ

The Human Resources Department conducts on-site visit with the 
frequency of twice a month, in order to thoroughly communicate 

news and progresses of the company to all employees. In addition, 
communication has also been done through GGC HR News, Line 

application, and posting on public relations boards.

การจััด็ใหม่เคัรื�องกระตุนหัวใจั

Providing a defi brillator.

การเขาถึงขอมูลและขาวสำารด็าน
ที่รัพยากรบุุคัคัล

Accessing to human resources
information and news.

จากผลการติรวจสุขภัาพื่พื่นักงานป้ระจำาปี้ พื่บว�าพื่นักงานมีุ่
ความุ่เสี�ยุงเป็้นโรคหัวใจเพื่ิ�มุ่ขึ้น ร้อยุละ 16 จากปี้ 2561 ดัำงน้ัน
 บริษััทิฯ จึงนำาผลการติรวจสุขภัาพื่ของพื่นักงานรายุบุคคลมุ่า
วิเคราะห์ถึงโอกาสการเกิดำโรคทีิ�เกี�ยุวข้องกับระบบหัวใจและ
หลอดำเล่อดำ หากพื่บว�าพื่นักงานทิ�านใดำมีุ่ความุ่เสี�ยุงทีิ�จะเกิดำโรค
ดัำงกล�าว บริษััทิฯ จะให้คำาแนะนำาด้ำานการดำูแลสุขภัาพื่ และ
สนับสนุนให้ไป้พื่บแพื่ทิยุเ์พ่ื่�อรบัการรกัษัา พื่รอ้มุ่กับป้รบัเป้ลี�ยุน
หน้าทีิ�การทิำางานให้มีุ่ความุ่เหมุ่าะสมุ่กับสุขภัาพื่ของพื่นักงาน
 เพื่่�อเป็้นการลดำโอกาสการเกิดำโรคหัวใจและโรคทีิ�เกี�ยุวข้อง
กับระบบหัวใจของพื่นักงาน

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

โครงการรักษ์หัวใจ
Rak Haw Jai (Love and Protect Heart) Program
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PEOPLE PROSPERITY

ท้ัิงน้ี บริษััทิฯ ได้ำดำำาเนินการสำารวจระดัำบความุ่ผูกพื่ันของ
พื่นักงานทิุก ๆ ปี้ เพ่ื่�อป้รับป้รุงแนวทิางการบริหารจัดำการ
พื่นักงานให้สอดำคล้องกับความุ่ต้ิองการของพื่นักงานและ
กลยุุทิธ์บ์ริษััทิฯ รวมุ่ถึงส�งมุ่อบคุณค�าทีิ�ดีำให้แก�พื่นักงาน 

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

ในปี้ 2562 ระดัำบความุ่ผูกพื่ันของพื่นักงานอยูุ�ทีิ�  ร้อยุละ
47 โดำยุบริษััทิฯ มีุ่เป้้าหมุ่ายุทีิ�จะเพิื่�มุ่ระดัำบความุ่ผูกพื่ันของ
พื่นักงานให้เป็้น ร้อยุละ 50 ในปี้ถัดำไป้

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

เปาหมายความพึงพอใจของพนักงานและผลการดำาเนินงานในป 2562
Employee Engagement Target and Performance in 2019

88.71 47.00*75.00 50.00

2560
2017

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

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

ระดับความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)
Employee Engagement (percent)

16 %

จำานวนพนักงานที่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
Number of employees at risk of cardiovascular disease
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บริษััทิฯ ติระหนักดีำว�าการดำำาเนินธุ์รกิจโดำยุพื่ิจารณาถึง
ผลกระทิบอยุ�างรอบด้ำาน พื่ร้อมุ่ทัิ�งมีุ่แนวทิางการจัดำการ เพ่ื่�อ
หลีกเลี�ยุงหร่อลดำผลกระทิบจากการดำำาเนินธุ์รกิจทีิ�อาจเกิดำขึ�น
ติ�อชุมุ่ชน สังคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ จะส�งผลให้บริษััทิฯ ได้ำรับ
ความุ่เช่�อมัุ่�นและความุ่ไว้วางใจจากผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่
ติลอดำระยุะเวลาทีิ�ผ�านมุ่า บริษััทิฯ มุุ่�งดำำาเนินธุ์รกิจพื่ร้อมุ่กับ
สร้างการมีุ่ส�วนร�วมุ่กับชุมุ่ชนและสังคมุ่เพื่่�อพื่ัฒนาเศรษัฐกิจ

การดูแลสังคมและชุมชน
Social and Community Involvement

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Community Society and Environment

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

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

GGC is well aware that by conducting business with 
consideration of every impacts together with having 
management approaches to avoid or reduce the impact 
of business operations that may have on communities, 
society and the environment, will result in gaining
confidence and trust from all stakeholder groups.
Over the past years, GGC strives to conduct the business 

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

จํานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 679 ชั่วโมง ในป 2562
679 hours of employees participating in CSR
activities in 2019

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

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

เปาหมายของการดำาเนินงาน
Performance Targets

ผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก

Main
Stakeholders
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บริษััทิฯ มีุ่กลยุุทิธ์์ในการบริหารจัดำการด้ำานความุ่รับผิดำชอบ
ติ�อสังคมุ่ ได้ำแก�  “3 Big Moves Strategy” ซึ�งมุุ่�งเน้น
การขยุายุการรับรู้ และขยุายุความุ่สามุ่ารถในการดำำาเนินงาน
ด้ำานความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ รวมุ่ถึงการสร้างความุ่เช่�อมัุ่�น
และความุ่ไว้วางใจในการดำำาเนินงานด้ำานความุ่รับผิดำชอบ
ติ�อสังคมุ่ของบริษััทิฯ ติ�อผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุทิุกกลุ�มุ่ โดำยุมีุ่
คณะกรรมุ่การกำากับดำูแลกิจการและการพื่ัฒนาอยุ�างยุั�งยุ่น
ทิำาหน้าทีิ�กำากับนโยุบายุ กลยุุทิธ์์ และแผนการดำำาเนินงาน
ด้ำ า น ค ว า มุ่ ยุั� ง ยุ่ น ทีิ� ค ร อ บ ค ลุ มุ่ ถึ ง ก า ร ดำำา เ นิ น ง า น ด้ำ า น
ความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ ให้เป็้นไป้ติามุ่แนวทิางมุ่าติรฐาน
ด้ำานความุ่ยัุ�งยุ่นระดัำบสากล ระดัำบป้ระเทิศรวมุ่ถึงทิิศทิาง
การเติิบโติของบรษัิัทิฯ

GGC has the “3 Big Moves Strategy” as the CSR 
strategy, which focuses on promoting stakeholders’
acknowledgement regarding business operation,
enhancing ability to perform task in Corporate Social 
Responsibility, and ensuring all stakeholder groups of 
Corporate Social Responsbility performances. To validate 
that GGC’s sustainability performances are in compliance 
with international standards, national and international 
sustainability ratings, as well as GGC’s business growth 
direction, GGC has the Corporate Governance and
Sustainable Development Committee to oversee policies, 
strategies, and sustainability as well as Corporate Social 
Responsibility execution plans.

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsiblity Strategy (CSR Strategy)

การยอมรับ / Recognition
ขยายการรับรู ในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทฯ  ตอผู มี ส วน ได เสีย
ในวงกวาง

Expanding recognition of the 
CSR operations and to broad 
stakeholders

การเติบโต / Growth
ขยายความสามารถในการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
เพื่อแกไขปญหาสังคมหรือตอบสนอง
ความตองการของสังคมผานกระบวน
การทางธุรกิจ

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

ความเชื่อใจ / Trust
สรางความเช่ือม่ันและความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม ใ ห กั บ ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย
ทุกภาคสวน

Building trust and satisfaction in 
CSR operation to all stakeholders

กลยุทธ์ “3 Big Moves”
“3 Big Move” Strategy

PEOPLE PROSPERITY

alongside with creating share value to communities 
and society. This is to enhance economy, quality of life, 
education and the environment of communities and 
society. This endeavor is corresponding GGC’s Corporate 
Social Responsibility (CSR) strategy, which aims to truly
achieve the sustainable development.

คุณภัาพื่ชีวิติ การศึกษัา และสภัาพื่แวดำล้อมุ่ ให้กับชุมุ่ชน
และสังคมุ่ ซึ�งสอดำคล้องกับกลยุุทิธ์์การบริหารจัดำการด้ำาน
ความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ของบริษััทิฯ เพื่่�อมุุ่�งสู�การพื่ัฒนา
อยุ�างยุั�งยุน่ทีิ�แท้ิจรงิ
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ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำขับเคล่� อนดำำาเนินโครงการด้ำาน 
ความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทีิ�สนับสนุนกลยุุทิธ์์การเติิบโติ 
(Growth) เพื่่�อสรา้งความุ่เช่�อใจ (Trust) โดำยุการสานติ�อโครงการ 
ด้ำานความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่อยุ�างติ�อเน่�อง และยุังได้ำริเริ�มุ่ 
ดำำาเนินโครงการด้ำานความุ่รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่ใหมุ่� ๆ  เพื่ิ�มุ่ขึ�น เพ่ื่�อ
ให้ครอบคลุมุ่ทัิ�งมิุ่ติิเศรษัฐกิจ สงัคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ ติลอดำจน 
การสรา้งความุ่เช่�อมัุ่�นให้กับชุมุ่ชนทีิ�อยูุ�ในความุ่รบัผิดำชอบของ
บรษัิัทิฯ ในเขติพื่่�นทีิ�มุ่าบติาพุื่ดำ และบา้นฉาง จังหวัดำระยุอง โดำยุ 
การลงพื่่�นทีิ�เยุี�ยุมุ่ชุมุ่ชนอยุ�างใกล้ชดิำเป็้นป้ระจำาทิกุสัป้ดำาห์เพ่ื่�อ 
ส่�อสารให้ข้อมูุ่ลในการดำำาเนินธุ์รกิจและโครงการด้ำานความุ่ 
รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ของบริษััทิฯ พื่ร้อมุ่ทัิ�งรับฟัังความุ่คิดำเห็น 
ของชุมุ่ชน และจัดำทิำาช�องทิางการติิดำติ�อส่�อสารและรับเร่�อง 
ร้องเรียุน เพื่่� อการพัื่ฒนาศักยุภัาพื่และความุ่เป็้นอยูุ�ทีิ� ดีำ 
ของชุมุ่ชน ควบคู�ไป้กับการสร้างการยุอมุ่รับและความุ่เช่�อมัุ่�น
ของชุมุ่ชนติ�อการดำำาเนินธุ์รกิจของบรษัิัทิฯ อีกด้ำวยุ

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

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

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

บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการพัื่ฒนาความุ่เป็้นอยูุ�แก�วิสาหกิจ 
ชุมุ่ชนกับชุมุ่ชนเกาะกกอยุ�างติ�อเน่�องเป็้นปี้ทีิ� 2 โดำยุใช้แนวคิดำ
 “เริ�มจัากภายใน์องค์กรสูีสั่ีงคมภายน์อกอยา่งยั�งยืน์” ผนวก 
เข้ากับความุ่ต้ิองการของชุมุ่ชนในพื่่� นทีิ�  เพื่่� อนำาร�องให้ 
ชุมุ่ชนเกาะกกเป็้นชุมุ่ชนต้ินแบบ ด้ำวยุการนำาองค์ความุ่รู้และ 
ศักยุภัาพื่ของพื่นักงานเข้าไป้สนับสนุนผ�าน 2 โครงการ
 ได้ำแก� 1)โครงการการจัดำการขยุะอินทิรีย์ุ 2)โครงการพัื่ฒนา 
องค์ความุ่รูด้้ำานบญัชแีก�วิสาหกิจชุมุ่ชนในพ่ื่�นทีิ�จังหวัดำระยุอง 

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED130



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

บริษััทิฯ ดำำาเนินโครงการจัดำการขยุะอินทิรียุ์ ชุมุ่ชนเกาะกก 
ติ�อเน่�องเป็้นปี้ทีิ� 2 เพื่่�อผลักดัำนให้ศูนย์ุการเรียุนรูชุ้มุ่ชนเกาะกก 
มีุ่การจัดำการขยุะอินทิรยีุแ์บบครบวงจร และสามุ่ารถเป็้นต้ินแบบ 
ทีิ�ดีำให้แก�ชุมุ่ชนอ่�น ๆ  โดำยุสร้างฐานการเรียุนรู้การจัดำการขยุะ 
อินทิรียุ์ขึ�นภัายุในศูนย์ุการเรียุนรู้ชุมุ่ชนเกาะกก ป้ระกอบ 
ด้ำวยุ 4 ฐานการเรียุนรู้ ได้ำแก� 1) ฐานการทิำานำาหมัุ่กชีวภัาพื่ 
(EM) 2) ฐานการทิำานำาหมัุ่กจุลินทิรยีุช์วีภัาพื่ (EM) 3) ฐานการหมัุ่ก 
เศษัอาหาร และ 4) ฐานการหมัุ่กเศษัใบไมุ้่ซึ�งป้ระโยุชน์ทีิ� 
ชุมุ่ชนและสิ�งแวดำล้อมุ่ได้ำรับจากการจัดำการขยุะอินทิรียุ์ ค่อ
 ลดำป้ริมุ่าณของเสียุในชุมุ่ชน ลดำการพื่ึ�งพื่าการใช้สารเคมุ่ี 
ป้ลอดำภััยุติ�อผู้ใช้ อีกทัิ�งยุังเป็้นการเพิื่�มุ่คุณภัาพื่ให้ชั�นดิำน และ 
ลดำการเกิดำกลิ�นทีิ�ไมุ่�พึื่งป้ระสงค์ ทัิ�งนี� บริษััทิฯ มีุ่แผนทีิ�จะขยุายุ 
การนำาองค์ความุ่รูนี้�ไป้สู�ชุมุ่ชนอ่�น ๆ  ผ�านศนูยุก์ารเรยีุนรู้ชุมุ่ชน 
เกาะกก โดำยุในปี้ 2562 มีุ่หน�วยุงานภัายุนอกทัิ�งหน�วยุงาน 
ภัาครัฐและเอกชนเข้ามุ่าดำูงานทีิ�ศูนยุ์การเรียุนรู้ จำานวนทัิ�ง
สิ�น 55 หน�วยุงาน

กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ:
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ เกาะกกโมเดล
Growth Strategy for Building Trust: 
Organic Waste Management Project, Koh Kok model
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บรษัิัทิฯ สนับสนุนชุมุ่ชนเกาะกกผ�านโครงการพื่ฒันาองค์ความุ่รู้
ด้ำานบัญชีฯ เพื่่�อช�วยุวิสาหกิจชุมุ่ชนมีุ่องค์ความุ่รู้และสามุ่ารถ
จัดำการทิางด้ำานบัญชีได้ำอยุ�างมีุ่ป้ระสิทิธ์ิภัาพื่ สามุ่ารถติรวจ
สอบได้ำ และเป็้นระบบมุ่ากยิุ�งขึ�น อีกทัิ�งสามุ่ารถนำาองค์ความุ่รู้
ทิางด้ำานบัญชีทีิ� ไ ด้ำรับไป้ติ�อยุอดำและพื่ัฒนาการดำำาเนิน
วิสาหกิจชุมุ่ชนติ�อไป้ในอนาคติ ทัิ�งนี� การดำำาเนินโครงการฯ
ก�อให้เกิดำการพื่ฒันาศักยุภัาพื่ส�วนบุคคล เช�น การพัื่ฒนาทัิกษัะ
และความุ่รู้ในการจัดำทิำาบัญชีของสมุ่าชิกโครงการฯ รวมุ่ทัิ�ง
ยุังช�วยุพื่ัฒนาความุ่เป็้นอยูุ�ของชุมุ่ชนอยุ�างติ�อเน่�อง โดำยุใน
ปี้ 2562 บริษััทิฯ ได้ำมีุ่ส�วนสำาคัญในการผลักดัำนและส�งเสริมุ่
วิสาหกิจชุมุ่ชนเกาะกกให้เข้าป้ระกวดำวิสาหกิจชุมุ่ชนดีำเดำ�นจน
ได้ำรับ “รางวัลชนะเลิศอันดัำบ 1 วิสาหกิจดีำเดำ�นระดัำบจังหวัดำ
ระยุอง” และ“รางวัลชนะเลิศอันดัำบ 1 ระดัำบเขติ” รวมุ่ถึง
“รางวัลชมุ่เชยุระดัำบป้ระเทิศ” เมุ่่�อเด่ำอนกรกฎาคมุ่ 2562
ทีิ�ผ�านมุ่า

กลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อใจ: 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
Growth Strategy for Building Trust: Accounting Knowledge
Development Project for Community Enterprises in Rayong Province

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

• PR Value 1,118,388 บาท
• บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจ
   จากชุมชนและสังคม

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

• ชาวบ้าน 37 คน ในชุมชนเกาะกก
   เข้าร่วมโครงการฯ
• ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นําไปกําจัด
   50 กิโลกรัมต่อวัน
• จํานวนหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูงาน
   ที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน
• ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้ขยะ

• 37 villagers in the Ko Kok community     
  have participated in the project
• Amount of disposed organic waste    
  reduced by 50 kilograms per day
• 55 external organizations have   
  visited the learning center
• Ability to create value to waste

คุณค่าต่อธุรกิจ
Business value,

สนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการ 5,000 บาท

Project budget
support of 5,000 Baht

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

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

นอกจากนี�ในปี้ 2562 บริษััทิฯยัุงได้ำขยุายุความุ่สามุ่ารถใน
การดำำาเนินงานด้ำานความุ่รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่โดำยุการนำาผลิติภััณฑ์์
ของบริษััทิฯ ค่อ กลีเซอรีนและนำาดีำมีุ่น มุ่าใช้ผลิติผลิติภััณฑ์์
สบู�ล้างมุ่่อเพื่่�อดำแูลสขุอนามัุ่ยุให้กับโครงการสบู�ล้างมุ่่อเพื่่�อดำแูล
สขุอนามัุ่ยุเยุาวชนในถิ�นทุิรกันดำาน ผ�านการส�งเสรมิุ่เศรษัฐกิจ
ของชุมุ่ชนด้ำวยุการสนับสนุนวิสาหกิจชุมุ่ชนลุฟัฟัาลา ชุมุ่ชน
หนองแฟับ จังหวัดำระยุอง โดำยุในปี้ทีิ�ผ�านมุ่า บริษััทิฯ ได้ำนำา
ผลิติภััณฑ์์สบู�ล้างมุ่่อดัำงกล�าวมุ่อบให้กับทัิพื่เรอ่ภัาคทีิ� 1 จำานวน
 250 แกลลอน แจกจ�ายุให้แก�โครงการพัื่ฒนาเด็ำกและ
เยุาวชนในถิ�นทิรุกันดำาร ในพื่่�นทีิ�อมุ่ก๋อยุ จังหวัดำเชยีุงใหมุ่� และ
แจกจ�ายุให้แก�เยุาวชนผู้ด้ำอยุโอกาสทัิ�วป้ระเทิศ จำานวน
2,350 หลอดำ ทัิ�งนี�บริษััทิฯ มีุ่แผนทีิ�จะขยุายุความุ่สามุ่ารถ
ในการดำำาเนินโครงการดัำงกล�าวโดำยุการพื่ัฒนาสูติรผลิติภััณฑ์์
และผลิติภััณฑ์์อ่�น ๆ เพ่ื่�อส�งเสรมิุ่วิสาหกิจชุมุ่ชนในพื่่�นทีิ�จังหวัดำ
ระยุอง ให้มีุ่ความุ่เข้มุ่แข็งและสามุ่ารถพึื่งพื่าตินเองได้ำอยุ�าง
มัุ่�นคงและยุั�งยุ่น พื่ร้อมุ่ทัิ�งสร้างโอกาสในการขยุายุธุ์รกิจของ
บรษัิัทิฯ และช�วยุเหล่อสงัคมุ่อยุ�างยัุ�งยุ่นติ�อไป้

ทัิ�งนี� ในปี้ 2562 บรษัิัทิฯ ได้ำสนับสนุนการดำำาเนินโครงการด้ำาน
ความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทัิ�งสิ�น 874,795 บาทิ โดำยุแบ�งเป็้น
3 ป้ระเภัทิ ได้ำแก� เงินบริจาค การลงทิุนด้ำานสังคมุ่เพื่่�อชุมุ่ชน
และการสนับสนุนความุ่คิดำรเิริ�มุ่เชงิพื่าณชิยุ ์ทัิ�งนี� ในการดำำาเนิน
โครงการด้ำานความุ่รับผิดำชอบติ�อสังคมุ่ทัิ�งหมุ่ดำของบริษััทิฯ มีุ่
พื่นักงานจิติอาสาเข้าร�วมุ่กิจกรรมุ่ทัิ�งสิ�น 118 คน โดำยุคิดำ
เป็้นจำานวน 617 ชั�วโมุ่ง

• บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจ
  จากชุมชนและสังคม

• The company is trusted
  by communities and   
  society

• สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
  เกิดทักษะและความรู้ในการจัดทํา
  บัญชี

• Members of the Koh Kok
  community enterprises have   
  skills and knowledge in
  accouting

PEOPLE PROSPERITY

คุณค่าต่อธุรกิจ
Business value,

สนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการ 5,000 บาท

Project budget
support of 5,000 Baht

คุณค่าต่อสังคม
Social value
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จัำานวนเงินท่ี่�สำนับุสำนุนโคัรงการ
ด็านคัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม

(บุาที่)

Financial support for
the CSR project

(Baht)

2,412,891* 924,677.84676,756 800,000

2560
2017

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

73 11893 130

จัำานวนพนักงานที่่�
เขารวมโคัรงการด็าน

คัวามรับุผิด็ชอบุตอสำังคัม
(คัน)

Number of employees
participating in the CSR project 

(Person)

321 617501 679
จัำานวนชั�วโมงจัิตอาสำา

ของพนักงาน
(ชั�วโมง)

Volunteer hours
of employees

(Hour)

เปาหมาย
2562

Target in
2019

เปาหมาย
Target in

2562
2019

2560
2017

2560
2017

2561
2018

2561
2018

2562
2019

2562
2019

*หมุ่ายุเหติ ุ: ปี้ 2560 จำานวนเงินสนับสนุนโครงการด้ำานความุ่รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่ได้ำรวมุ่งบป้ระมุ่าณสนับสนุนโครงการ GGC ใส�ปุ๋้ยุในหัวใจ ช�วยุเกษัติรกรใต้ิหลังนำาทิ�วมุ่
*Remark : Charitable donations that support the CSR projects in 2017 was including the GGC Fertilizer Donation project’s budget.
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เปาหมายความพึงพอใจของชุมชนและผลการดำาเนินงาน ในป 2562
Community Satisfaction Target and Performance In 2019

ในปี้ 2562 บริษััทิฯ ไมุ่�มีุ่ข้อร้องเรียุนจากชุมุ่ชนทีิ�เกี�ยุวข้องกับ
การดำำาเนินงานบริษััทิฯ ซึ�งส�งผลให้คะแนนความุ่พื่ึงพื่อใจของ
ชุมุ่ชนทัิ�งหมุ่ดำอยูุ�ทีิ�รอ้ยุละ 93.84 สงูกว�าผลป้ระเมิุ่นในปี้ 2561
ซึ�งเป็้นไป้ติามุ่กลยุุทิธ์์ในการบริหารจัดำการงานด้ำานความุ่
รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่ของบรษัิัทิฯ

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

82.1% 93.84%87.9% 84% 84%

2560
2017

2561
2018

2562
2019

เปาหมาย
2562

Target in
2019

เปาหมาย
2563

Target in
2020

เปาหมาย

ความพึงพอใจของชุมชน
Community satisfaction
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
Financial Highlight

Net Profi t
(Million THB)

Sales Revenue

(Unit : Million THB)

EBITDA (1)

(Unit : Million THB)

Net Profi t
Adjusted EBITDA(2) Breakdown 
by Business Group (Unit : Million THB)

Earning per Share
(THB/Share)

Methyl Ester Fatty Alcohols

Methyl Ester Fatty Alcohols

39%

54%

(1,161) 94 37% 10%

(1.13) 0.09

29%

61%

46%

71%

FY 2018
16,225

FY
2018

FY
2018

63% 90%

Methyl Ester Fatty Alcohols

1%

99%

FY 2019
13,055

FY 2018
923

FY 2019
499

FY
2019

FY
2019

1,368 631
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APPENDIX

Statement of Financial Position (Unit : Million THB)

Financial Ratios

Dividend Paid (THB/Share)

Year Full Year

Total Assets

Total Liabilities

Total Equity

Cash, Cash-Equivalent and Short-Term Investment

Other Current Assets

Property, Plants & Equipment

Other Non-Current Assets

Current Ratio (times)

EBITDA to Sales Revenue (%)

Net Profi t to Sales Revenue (%)

Return on Total Assets (%)

Return on Equity (%)

Debt to Equity (times)

Interest-Bearing Debt to Equity (times)

Interest-Bearing Debt to EBITDA (times)

Interest-Bearing Debts

Other Liabilities

FY 2017

FY 2017

FY 2018

FY 2018

FY 2019

FY 2019

2017(3)

2018(4)

2019(5)

0.35

-

0.35

69

-

N/A

6.9

5.8

2.7

4.7

5.5

0.3

0.2

2.1

4.4

5.7

(7.2)

(10.5)

(11.2)

0.3

0.2

2.3

3.6

3.8

0.7

2.3

1.0

0.3

0.2

3.6

14,535

4,122

4,840

4,705

868

3,462

2,400

1,062

11,073

13,084

3,787

2,927

5,115

1,255

3,376

2,120

1,256

9,708

12,931

3,311

3,401

4,764

1,455

3,283

1,790

1,493

9,648

Dividend Payout Ratio
(%)

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

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

1. อธ์บิายุถึงการรวมุ่กัน
     ระหว�างหน้าทีิ�ในบริษััทิ
     และหน�วยุธุ์รกิจ

1. The COP describes main 
 streaming into corporate  
 functions and business  
 units

บรษัิัทิฯ กำาหนดำกลยุุทิธ์ก์ารดำำาเนินธุ์รกิจอยุ�าง
ยุั�งยุน่ ซึ�งครอบคลมุุ่ทัิ�งในด้ำานเศรษัฐกิจ สังคมุ่ 
และสิ�งแวดำล้อมุ่ โดำยุมีุ่คณะกรรมุ่การการพื่ฒันา
อยุ�างยัุ�งยุ่นรบัผิดำชอบดำำาเนินโครงการติามุ่แผน
งานให้เป็้นไป้ติามุ่เป้้าหมุ่ายุของบรษัิัทิฯ ติลอดำ
จนคำานึงถึงผลกระทิบและความุ่คาดำหวังของ
ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุทุิกภัาคส�วน

GGC has defined a sustainable business 
strategy, which covers economic, social 
and environmental aspects. In this regard, 
a Sustainable Development Committee 
has been appointed to ensure that the 
implementation of working plans comply 
with the company’s goals, and to also 
take into consideration of impact that 
may has on stakeholders, as well as their 
expectations.

สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผู้จัดำการ/
การดำำาเนินธุ์รกิจของเรา/
การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและ
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ/
การบรหิารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่/
การบรหิารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน/
อาชวีอนามัุ่ยุ และความุ่ป้ลอดำภััยุ/ 
ผลิติภััณฑ์์ทีิ�ยุั�งยุน่/ 
การบรหิารพื่นักงานทีิ�เป็้นเลิศ/ 
การดำแูลสงัคมุ่และชุมุ่ชน

Messages from the Chairman and 
the Managing Director/
Our Business/ Good Corporate
Governance & Business Code of 
Conduct/ Environmental
Management/ Supply Chain
Management/ Occupational
Health and Safety/
Sustainable Products/
Human Capital Development and 
Retention/ Social and Community 
Involvement

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2019
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED140



2. อธ์บิายุการดำำาเนินงาน  
 ติามุ่ห�วงโซ�คุณค�า
 (Value Chain)

2. The COP describes
 value chain
 implementation

บรษัิัทิฯ กำาหนดำกลยุุทิธ์ที์ิ�มุุ่�งเน้นการพื่ฒันาระบบ
ห�วงโซ�อุป้ทิานเพื่่�อรองรบัการเจรญิเติิบโติ
ทิางธุ์รกิจในอนาคติ โดำยุดำำาเนินการคัดำเล่อก 
ป้ระเมิุ่น และติิดำติามุ่ผลการดำำาเนินงานของคู�ค้า
อยุ�างติ�อเน่�อง ควบคู�ไป้กับการสร้างความุ่สัมุ่พื่นัธ์์
อันดีำและความุ่พื่งึพื่อใจแก�คู�ค้าและลกูค้า
 นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ได้ำแติ�งตัิ�งคณะกรรมุ่การ
บรหิารห�วงโซ�คณุค�าเพื่่�อรบัผิดำชอบการกำากับ
ดำแูลและสนับสนุนการป้ฏิบติัิงานด้ำานการบรหิาร
ห�วงโซ�อุป้ทิานการติลาดำและการผลิติ การบริหาร
สนิค้าคงคลัง รวมุ่ทัิ�งการบรหิารความุ่เสี�ยุงทีิ�
เกิดำจากการผันผวนด้ำานราคาวัติถดิุำบและ
ผลิติภััณฑ์์ รวมุ่ถึงความุ่เสี�ยุงด้ำานการเงินให้เป็้น
ไป้อยุ�างมีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่

GGC has established a strategy that focuses
on developing the supply chain system 
to support future business growth. This is 
carried out through suppliers selection and 
evalutation, as well as continuous
monitoring suppliers’ performance. At the 
same time, it also emphasizes on fostering
a good relationship with suppliers and
customers as well as creating satisfaction
among them. Additionally, GGC has formed 
a Value Chain Management Committee to 
demonstrate its commitment and
responsibility to supervise and support 
operations relating to supply chain
management, marketing and production, 
inventory management, including the 
efficient management of financial risks and 
other risks caused by the fluctuating price 
of raw materials and products.

การดำำาเนินธุ์รกิจของเรา /
การบรหิารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน

Our Business/ 
Supply Chain Management

หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารสิทิธ์มิุ่นุษัยุชนทีิ�เข้มุ่แข็ง

Robust Human Rights Management Policies & Procedures

3. อธ์บิายุความุ่มุุ่�งมัุ่�น กลยุุทิธ์ ์
 หร่อนโยุบายุในด้ำานสิทิธ์ิ
 มุ่นุษัยุชน

3. The COP describes robust  
 commitments, strategies  
 or policies in the area of  
 human rights

บรษัิัทิฯ มีุ่แนวทิางป้ฏิบติัิในด้ำานสทิิธ์มิุ่นุษัยุชน
เพ่ื่�อให้คณะกรรมุ่การบรษัิัทิฯ ผู้บรหิาร
พื่นักงาน ยึุดำถ่อและป้ฏิบติัิติามุ่อยุ�างเคร�งครดัำ 
โดำยุส�งเสรมิุ่และเคารพื่สทิิธ์ ิมุ่นุษัยุชน ติลอดำจน
วัฒนธ์รรมุ่ ป้ระเพื่ณ ีและค�านิยุมุ่อ่�น ๆ ทัิ�งของ
พื่นักงาน และผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุของบริษััทิฯ รวมุ่ทัิ�ง
จัดำทิำาเล�มุ่คู�มุ่่อจรรยุาบรรณธุ์รกิจ (Business 
Code of Conduct Handbook) ทีิ�ยุดึำหลัก
การดำำาเนินงานทีิ�สอดำคล้องติามุ่นโยุบายุ
การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำของกลุ�มุ่บรษัิัทิฯ ซึ�ง
ครอบคลมุุ่ถึงเร่�องจรรยุาบรรณการดำำาเนินธุ์รกิจ
การให้ความุ่สำาคัญถึงสทิิธ์มิุ่นุษัยุชนและแรงงาน
การคำานึงถึงติ�อคณุภัาพื่ ความุ่มัุ่�นคง
ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชวีอนามัุ่ยุ สิ�งแวดำล้อมุ่ และ
ความุ่ติ�อเน่�องทิางธุ์รกิจ

GGC has provided the human rights
guideline for the Board of Directors,
executives, and employees to strictly 
adhere to and abide by. The guideline pro-
motes and respects human rights, as well 
as cultures, traditions, and values of GGC’s 
employees and stakeholders. In addition, 
GGC has developed the Business Code of 
Conduct Handbook, which is in accordance 
with the Good Corporate Governance prin-
ciples. This handbook covering business 
ethics, human and
labour rights, and quality, security,
occupational health and safety,
environment and business continuity.

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและ
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ/
การบรหิารจัดำการ ห�วงโซ�อุป้ทิาน/
การบรหิารพื่นักงานทีิ�เป็้นเลิศ

Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct/
Supply Chain Management/
Human Capital Development
and Retention
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

4. อธ์บิายุถึงระบบบรหิารจัดำการ 
 ทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�งคำานึงถึง
 หลักสิทิธ์มิุ่นุษัยุชน

4. The COP describes effec 
 tive management systems  
 to integrate the human  
 rights principles

5. อธ์บิายุถึงกลไกการป้ระเมิุ่น
    และเฝ้าระวังทีิ�มีุ่ป้ระสทิิธ์ผิล
    ซึ�งคำานึงถึงหลักสทิิธ์มิุ่นุษัยุชน

5. The COP describes effective   
    monitoring and evaluation 
    mechanisms of human 
    rights integration

บรษัิัทิฯ กำาหนดำจรรยุาบรรณในการป้ฏิบติัิติ�อคู�ค้าทีิ�
ครอบคลมุุ่ด้ำานสทิิธ์มิุ่นุษัยุชน รวมุ่ทัิ�งส�งเสรมิุ่ให้
พื่นักงานและคู�ค้ายุดึำถ่อป้ฏิบติัิอยุ�างเคร�งครดัำ
นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยุงักำาหนดำเกณฑ์์ในการคัดำเล่อก
และขึ�นทิะเบยีุนคู�ค้าทีิ�ให้ความุ่สำาคัญกับหลัก
อาชวีอนามัุ่ยุและความุ่ป้ลอดำภััยุ การป้ฏิบติัิ
อยุ�างเทิ�าเทีิยุมุ่ การติ�อต้ิานการคกุคามุ่ทิางเพื่ศและ
การใชค้วามุ่รุนแรง รวมุ่ถึงการติ�อต้ิานทิจุรติิ

GGC has established the Supplier Code of Conduct,
which covers the aspect of human rights. Employees 
and suppliers are encouraged to strictly abide by 
the Code. Furthermore, GGC set the criteria for 
supplier selection and registration that give an 
importance to oppupational health and safety, 
equal treatement against sexual harassment and 
violence as well as anti-corruption.

บรษัิัทิฯ มีุ่กระบวนการรับฟังัความุ่คิดำเห็นและข้อร้อง
เรยีุนทีิ�ครอบคลมุุ่ด้ำานสิทิธ์มิุ่นุษัยุชนจากผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ
ทัิ�งภัายุในและภัายุนอกบรษัิัทิฯ โดำยุจัดำทิำาช�องทิางการ
ส่�อสาร ได้ำแก� อีเมุ่ล เว็บไซต์ิ โทิรศัพื่ท์ิ หร่อช�องทิางรับ
เร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower) ทัิ�งนี� บริษััทิฯ มีุ่การ
ดำำาเนินการพื่จิารณา ติรวจสอบ และแก้ไขเร่�องทีิ�ได้ำรับ
การรอ้งเรยีุนอยุ�างโป้ร�งใสและสอดำคล้องติามุ่มุ่าติรฐาน
สากล ซึ�งมีุ่การเก็บรกัษัาความุ่ลับ รวมุ่ถึงมีุ่มุ่าติรการ
ป้กป้้องผู้รอ้งเรียุนและพื่ยุานบุคคล เพื่่�อป้้องกันไมุ่�ให้
ผู้รอ้งเรยีุนได้ำรบัการคกุคามุ่ใดำ ๆ  นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยุงัมีุ่
ช�องทิางในการรบัขอ้เสนอและขอ้รอ้งเรยีุนจากลกูค้า
ผ�านการจัดำสมัุ่มุ่นาเพื่่�อพื่ฒันาความุ่พื่งึพื่อใจของลกูค้า

GGC has a mechanism and diverse channels to 
receive comments and complaints regarding human 
rights from both internal and external stakeholders. 
Comments and complaints can be communicated 
via email, website, telephone, or the Whistleblower 
system. Matters submitted via these channels are 
taken into consideration, investigated and resolved 
with transparency according to international
standards, which emphasizes on confidentiality 
and the protection of complainants and witnesses 
from any forms of threats. Additionally, with an aim 
to improve customer satisfaction, GGC also hosts 
seminars to provide customers with another channel 
to lodge suggestions and complaints.

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและ
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ/ การบรหิาร
จัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน

Good Corporate Governance 
& Business Code of Conduct/ 
Supply Chain Management/ 
Human Capital Development 
and Retention

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุ/ การกำากับดำแูลกิจการ
ทีิ�ดีำและจรรยุาบรรณธุ์รกิจ/ การ
บรหิารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน

Stakeholder Engagement 
Good Corporate/ 
Governance & Business
Code of Conduct/ 
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารแรงงานทีิ�เข้มุ่แข็ง

Robust Labor Management Policies & Procedures

6. อธ์บิายุถึงความุ่มุุ่�งมัุ่�น
 กลยุุทิธ์ห์ร่อนโยุบายุ
     ว�าด้ำวยุสิทิธ์แิรงงาน

6. The COP describes   
 robust commitments,
 strategies or policies in  
 the area of labor
 principles

7. อธ์บิายุถึงระบบบริหาร
     จัดำการทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�ง
     คำานึงถึงหลักสิทิธ์แิรงงาน

7. The COP describes
    effective management 
    systems to integrate the 
    labor principles

บรษัิัทิฯ ติระหนักและเคารพื่ในสทิิธ์แิรงงาน
ของพื่นักงาน และผู้รบัเหมุ่าทิกุคน โดำยุยุดึำมัุ่�น
ในกฎหมุ่ายุแรงงานในแติ�ละป้ระเทิศทีิ�กลุ�มุ่
บรษัิัทิฯ ได้ำเขา้ไป้ลงทินุ และหลักสิทิธ์มิุ่นุษัยุชน
ติามุ่มุ่าติรฐานสากล โดำยุได้ำกำาหนดำแนวทิาง
ป้ฏิบติัิว�าด้ำวยุสทิิธ์แิรงงานไว้ในคู�มุ่่อการกำากับ
ดำแูลกิจการทีิ�ดีำ

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

บรษัิัทิฯ กำาหนดำจรรยุาบรรณในการป้ฏิบัติิติ�อ
คู�ค้าทีิ�ครอบคลุมุ่ด้ำานสิทิธ์แิรงงาน รวมุ่ทัิ�ง
ส�งเสรมิุ่ให้พื่นักงานและคู�ค้ายุดึำถ่อป้ฏิบัติิ
อยุ�างเคร�งครัดำ  นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยุงักำาหนดำ
เกณฑ์์ในการคัดำเล่อกและขึ�นทิะเบยีุนคู�ค้าทีิ�
คำานึงถึงด้ำานสทิิธ์มิุ่นุษัยุชนและการใชแ้รงงาน
อยุ�างถูกกฎหมุ่ายุ รวมุ่ทัิ�งให้ความุ่สำาคัญแก�หลัก
อาชวีอนามัุ่ยุและความุ่ป้ลอดำภััยุ การป้ฏิบติัิ
อยุ�างเทิ�าเทีิยุมุ่ การติ�อต้ิานการคกุคามุ่ทิางเพื่ศ
และการใชค้วามุ่รุนแรง และการติ�อต้ิานการทิจุรติิ

GGC has defined a Supplier Code of Conduct
that covers human rights and labor rights 
as well as encourage both employees and 
suppliers to strictly adhering to the code. 
In addition, GGC has establish a criteria 
for supplier selection and registration.
Areas that the criteria gives an important to
are human and labor rights, oppupational
health and safety, equal treatement, 
prevention against sexual harassment and 
violence act, as well as anti-corruption.

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

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและจรรยุา
บรรณธุ์รกิจ/ การบรหิารจัดำการ ห�วง
โซ�อุป้ทิาน/ การบรหิารพื่นักงานทีิ�
เป็้นเลิศ

Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/
Supply Chain Management
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

8. อธ์บิายุถึงกลไกการ
 ป้ระเมิุ่นและเฝ้าระวัง
     ทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�งคำานึง
 ถึงสิทิธ์แิรงงาน

8. The COP describes  
 effective monitoring  
 and evaluation
 mechanisms of labor  
 principles integration

บรษัิัทิฯ แติ�งตัิ�งคณะกรรมุ่การสวัสดิำการของ
บรษัิัทิฯ เพ่ื่�อทิำาหน้าทีิ�รบัขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดำ
เห็น และข้อรอ้งเรยีุนจากพื่นักงานจาก
ช�องทิางการส่�อสารภัายุในติ�าง ๆ เช�น อีเมุ่ล 
ช�องทิางรบัเร่�องรอ้งเรยีุน (Whistleblower)
เป็้นต้ิน โดำยุบรษัิัทิฯ มีุ่ระบบการติรวจสอบ
ข้อเท็ิจจรงิ ติอบสนองและแก้ไข นอกจากนี� 
บรษัิัทิฯ ยัุงได้ำสำารวจความุ่พื่งึพื่อใจของ
พื่นักงาน ติลอดำจนมีุ่การป้ระเมิุ่นและติรวจ
สอบ
ผลการป้ฏิบติัิงานของคู�ค้า เพื่่�อให้มัุ่�นใจว�าคู�ค้า
มีุ่การดำำาเนินงานสอดำคล้องติามุ่นโยุบายุและ
มุ่าติรฐานด้ำานสทิิธ์แิรงงานของบรษัิัทิฯ

GGC has appointed a Welfare Committee 
to handle complaints lodged by employees
via various internal communication
channels, such as email and the Whistleblower 
channel. An investigative process has also 
been established to respond and resolve 
these issues. In addition, GGC has also 
conducted the employee satisfaction
survey, and evaluated and monitored 
supplier performance to ensure that their 
operations are in line with the company’s 
labor rights policies and standards.

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุ/
การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและ
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ/
การบรหิารจัดำการห�วงโซ�อุป้ทิาน/ 
การบรหิารพื่นักงานทีิ�เป็้นเลิศ

Stakeholder Engagement/ 
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/
Supply Chain Management/
Human Capital Development and
Retention
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารสิ�งแวดำล้อมุ่ทีิ�เข้มุ่แข็ง

Robust Environmental Management Policies & Procedures

9. อธ์บิายุถึงความุ่มุุ่�งมัุ่�น   
 กลยุุทิธ์ห์ร่อนโยุบายุว�า
 ด้ำวยุความุ่รับผิดำชอบติ�อ
 สิ�งแวดำล้อมุ่

9. The COP describes 
 robust commitments,   
 strategies or policies in  
 the area of environmental 
 stewardship

10. อธ์บิายุถึงระบบบริหาร
 จัดำการทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�ง
 คำานึงถึงหลักการรักษัา
 สิ�งแวดำล้อมุ่

10. The COP describes
 effective management
 systems to integrate the
 environmental principles

บรษัิัทิฯ มุุ่�งมัุ่�นทีิ�จะป้ฏิบติัิติามุ่กฎหมุ่ายุและ
ข้อบงัคับ รวมุ่ทัิ�งได้ำกำาหนดำนโยุบายุด้ำานความุ่
มัุ่�นคง ความุ่ป้ลอดำภััยุ อาชวีอนามัุ่ยุ สิ�งแวดำล้อมุ่
และความุ่ติ�อเน่�อง ทิางธุ์รกิจ และ นโยุบายุ
การบรหิารจัดำการด้ำานการอนุรกัษ์ัพื่ลังงาน
เพื่่�อให้ผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุทิกุฝ่ายุมัุ่�นใจในการดำำาเนินงาน
ทีิ�มีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ของบริษััทิฯ ทีิ�จะไมุ่�ส�งผลกระทิบ
สิ�งแวดำล้อมุ่ ชุมุ่ชน และสงัคมุ่

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

ระบบบรหิารจัดำการของบริษััทิฯ ได้ำรับการรับรอง
ติามุ่มุ่าติรฐานสากลป้ระกอบด้ำวยุ ระบบการจัดำการ
ด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO 14001
ระบบการจัดำการด้ำานพื่ลังงานติามุ่มุ่าติรฐานสากล 
ISO 50001 และระบบบริหารงานความุ่ป้ลอดำภััยุ
ด้ำานอาหารติามุ่มุ่าติรฐานสากล ISO 22000 ซึ�งได้ำ
รบัติรวจป้ระเมิุ่นเกี�ยุวกับการจัดำการทิรัพื่ยุากรใน
กระบวนการผลิติ ในทิกุพื่่�นทีิ�ป้ฏิบติัิการจาก
หน�วยุงานภัายุนอก ทัิ�งนี� บริษััทิฯ ได้ำดำำาเนินโครงการ
ด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ ทีิ�ครอบคลุมุ่การบริหารพื่ลังงาน
อยุ�างมีุ่ป้ระสทิิธ์ภิัาพื่ การลดำการป้ล�อยุก๊าซเรอ่นกระจก
การบรหิารจัดำการนำา และการจัดำการของเสียุ เพื่่�อ
พื่ฒันาป้ระสทิิธ์ภิัาพื่การดำำาเนินงานให้บรรลเุป้้าหมุ่ายุ
ทีิ�ตัิ�งไว้ในการลดำผลกระทิบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ และ
การดำำาเนินธุ์รกิจทีิ�ยุั�งยุน่ในระยุะยุาว

GGC’s management systems have obtained 
international standards certifications, including 
the ISO 14001 international standard for its

การบรหิารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่/ 
http://www.ggcplc.com/th/
sustainability#policy

Environmental Management/ 
http://www.ggcplc.com/en/
sustainability#policy

การบรหิารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่

Environmental Management
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Reference

11. อธ์บิายุถึงกลไกการ
 ป้ระเมิุ่นและเฝ้าระวังทีิ�

 มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�งคำานึงถึง
 ความุ่รับผิดำชอบติ�อ
 สิ�งแวดำล้อมุ่

11. The COP describes
 effective monitoring
 and evaluation mechan
 sms for environmental
 stewardship

บรษัิัทิฯ กำาหนดำเป้้าหมุ่ายุทิางสิ�งแวดำล้อมุ่ทีิ�
ชดัำเจน จึงสามุ่ารถติรวจสอบและติิดำติามุ่ผลการ
ดำำาเนินงานด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่อยุ�างเป็้นระบบ รวมุ่ทัิ�ง
จัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การจัดำการของเสยีุอุติสาหกรรมุ่
เพื่่�อกำาหนดำแผนการดำำาเนินงานและเป้้าหมุ่ายุ
โครงการให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่ นอกจากนี� บริษััทิฯ
ยุงัมีุ่ช�องทิางการร้องเรียุนสำาหรบัผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ
ทัิ�งภัายุในและภัายุนอก (Whistleblower)
ในหัวขอ้ด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่ อาชวีอนามัุ่ยุ และ
ความุ่ป้ลอดำภััยุ โดำยุมีุ่การรับเร่�องรอ้งเรียุน 
พื่จิารณา ติรวจสอบ และแจ้งผลอยุ�างเป็้นระบบ

GGC has set clear environmental targets, 
which allow GGC to verify and monitor its 
environmental performance systematically. 
GGC has also formed an Industrial Waste 
Management Committee to efficiently 
determine operational plans and project 
goals. In addition, GGC has established the 
Whistleblower channel to receive complaints 
from both internal and external stakeholders 
on issues relating to the environment,
occupational health, and safety. Complaints 
are received, processed, verified and
responded in a systematic manner.

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุ/
การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและ
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ/
การบรหิารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้อมุ่

Stakeholder Engagement/
Good Corporate Governance &
Business Code of Conduct/ 
Environmental Management

environmental management system, the ISO 
50001 international standard for its energy 
management system, and the ISO 22000 
international standard for its food safety
management system. The assessments
were carried out with regards to resource 
management throughout the production 
process in all operating areas by external 
agencies. GGC has also implemented
environmental projects, which include the 
efficient management of energy, reduction of 
greenhouse gas emission, water management,
and waste management to enhance
operational efficiency and achieve targeted 
goals as well as lessen impact on the
environment for long-term sustainable
business operations.
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารติ�อต้ิานการทิุจริติทีิ�เข้มุ่แข็ง

Robust Anti-corruption Management Policies & Procedures

12. อธ์บิายุถึงความุ่มุุ่�งมัุ่�น 
 กลยุุทิธ์ห์ร่อนโยุบายุว�า
 ด้ำวยุการติ�อต้ิาน
 การทิุจริติ

12. The COP describes 
 robust commitments, 
 strategies or policies 
 in the area of
 anti-corruption

บรษัิัทิฯ ได้ำเข้าร�วมุ่กิจกรรมุ่วันติ�อต้ิานคอรร์ปั้ชนัสากล
เพ่ื่�อแสดำงเจตินารมุ่ณใ์นการติ�อต้ิานการทิจุรติิ และ
มุุ่�งมัุ่�นแก้ไขปั้ญหาการทิจุรติิอยุ�างติ�อเน่�อง รวมุ่ทัิ�ง จัดำ
กิจกรรมุ่ CG and Compliance Roadshow เพื่่�อให้
ความุ่รูแ้ละความุ่เข้าใจด้ำานการกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
สรา้งความุ่ติระหนักให้พื่นักงานสามุ่ารถป้ฏิบติัิติามุ่
จรรยุาบรรณธุ์รกิจ โดำยุหัวขอ้ทีิ�ได้ำมีุ่การส่�อสารใน
กิจกรรมุ่ดัำงกล�าว ครอบคลมุุ่ถึงเร่�อง 1) การป้ฏิบติัิติามุ่
นโยุบายุกำากับดำแูลการป้ฏิบติัิงานให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ
กฎ ระเบยีุบ 2) แนวป้ฏิบติัิในการรบั/ให้ของขวัญ และ
ผลป้ระโยุชน์อ่�นใดำ 3) การเปิ้ดำเผยุ/ การรายุงาน
ความุ่ขัดำแยุ้งทิางผลป้ระโยุชน์ 4) การรกัษัาขอ้มูุ่ล
อันเป็้นความุ่ลับและ 5) การติ�อต้ิานทิจุรติิ คอรร์ปั้ชนั 
นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ยุงัได้ำรับการรับรองเป็้นสมุ่าชกิอยุ�าง
เป็้นทิางการในโครงการแนวร�วมุ่ป้ฏิบัติิของภัาคเอกชน
ไทิยุในการติ�อต้ิานการทิจุรติิ (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC) อีกทัิ�ง บรษัิัทิฯ ยุงัเชญิชวนให้คู�ค้าเขา้ร�วมุ่เป็้น
สมุ่าชกิของโครงการฯ เพื่่�อสรา้งมุ่าติรฐานการป้ระกอบ
ธุ์รกิจทีิ�มีุ่ความุ่สจุรติิ โป้ร�งใส และสามุ่ารถติรวจสอบได้ำ
 รวมุ่ไป้ถึงคงระดัำบผลการป้ระเมิุ่นในโครงการสำารวจ
การกำากับดำแูลกิจการบรษัิัทิจดำทิะเบยีุน (Corporate 
Governance Report: CGR) ในระดัำบคะแนนดีำเลิศ 
(Excellent) อยุ�างติ�อเน่�อง และได้ำรบัผลคะแนนเพื่ิ�มุ่ขึ�น
จากการป้ระเมิุ่นในหมุ่วดำของการป้ฏิบติัิติ�อผู้ถ่อหุ้น
อยุ�างเทิ�าเทีิยุมุ่กัน

GGC has participated in the International Anti-
Corruption Day to demonstrate the intention 
in fighting against corruption and continuosuly 
solve the issues. In addition, GGC organized CG 
and Compliance Roadshow to inform employees 
about Good Corporate Governance and increase 
awareness in complying with the Business Code of
Conduct. The five topics that were communicated
in the CG and Compliance Roadshow were
1) Compliance to Law, Rules, and Regulations, 
2) Gift giving-and-receiving practice and other 
interests, 3) Disclosing and reporting conflicts of 
interests, 4) Protecting confidential information,

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
และจรรยุาบรรณธุ์รกิจ

Good Corporate Governance 
& Business Code of Conduct
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

13. อธ์บิายุถึงระบบบริหาร
 จัดำการทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�ง
 คำานึงถึงหลักการติ�อต้ิาน
 การทิุจริติ

13. The COP describes
 effective management
 systems to integrate
 the anti-corruption
 principle

บรษัิัทิฯ จัดำทิำาคู�มุ่่อการกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำและจรรยุา
บรรณในการดำำาเนินธุ์รกิจ (Corporate Governance & 
Business Code of Conduct Handbook) และกำาหนดำ
นโยุบายุการกำากับดำแูลการป้ฏิบัติิงานให้เป็้นไป้ติามุ่
กฎหมุ่ายุ เพื่่�อให้คณะกรรมุ่การบริษััทิฯ ผู้บริหาร และ
พื่นักงานทิกุระดัำบใชเ้ป็้นแนวทิางในการป้ระพื่ฤติิป้ฏิบัติิ
หน้าทีิ�ด้ำวยุความุ่รับผิดำชอบอยุ�างเคร�งครัดำ ภัายุใต้ิกรอบ
จรยิุธ์รรมุ่ คณุธ์รรมุ่ ความุ่ซ่�อสัติยุ ์และความุ่เทิ�าเทีิยุมุ่กัน
ติ�อผู้มีุ่ส�วนได้ำส�วนเสยีุในทิกุภัาคส�วน อีกทัิ�ง คณะกรรมุ่การ
บรษัิัทิฯ ได้ำอนุมัุ่ติินโยุบายุการกำากับดำแูลการป้ฏิบัติิงาน
ให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบยีุบทีิ�เกี�ยุวขอ้ง
(Compliance Policy) เพ่ื่�อกำาหนดำให้ผู้บริหาร และพื่นักงาน
ทิกุคนสรา้งความุ่ติระหนักรู้โดำยุการส่�อสาร ส�งเสริมุ่ และ
สนับสนุนให้เกิดำความุ่รู้ความุ่เขา้ใจ และสร้างวัฒนธ์รรมุ่
ในเร่�องความุ่ซ่�อสัติยุสุ์จริติ และป้ฏิบัติิติามุ่เกณฑ์์ติ�าง ๆ 
ของบรษัิัทิฯ นอกจากนี� ผู้บริหารและพื่นักงานทิกุระดัำบ
จะต้ิองเขา้ร�วมุ่ติอบแบบป้ระเมิุ่นความุ่เขา้ใจด้ำานการ
กำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ และการกำากับดูำแลการป้ฏิบัติิงาน
ให้เป็้นไป้ติามุ่กฎหมุ่ายุ กฎ ระเบียุบ (Governance and 
Compliance Test) โดำยุบริษััทิฯ ได้ำรับขอ้ติิชมุ่ ขอ้คิดำเห็น 
และขอ้เสนอแนะจากพื่นักงานจากการจัดำทิำาแบบป้ระเมิุ่น
ขา้งต้ิน เพื่่�อนำามุ่าพื่ฒันาและป้รับป้รุงกิจกรรรมุ่และ
แนวทิางการส่�อสารให้มีุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่มุ่ากขึ�น

GGC published Corporate Governance & Business 
Code of Conduct Handbook, as well as Compliance 
policy. Together, they form operating principles for 
the Board of Directors, executives and employees 
at all levels to follow with strict responsibility under 
the framework of ethics, integrity, honesty, and 
equality for stakeholders in all sectors. In addition, 

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
และจรรยุาบรรณธุ์รกิจ

Good Corporate Governance 
& Business Code of Conduct

and 5) Anti-corruption. In addition, GGC has also 
been officially certified as a member of the
Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC). GGC also 
invites suppliers to participate in this campaign 
to create business practices with honesty,
transparency and accountability. Moreover,
GGC has continuously maintain its Excellent
evaluation result in Corporate Governance Report
(CGR) of Thai Listed Companies and gains a 
higher score in the Equal Stakeholder Practice 
category.

APPENDIX 149



หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

นโยุบายุและขั้นติอนการบริหารติ�อต้ิานการทิุจริติทีิ�เข้มุ่แข็ง

Robust Anti-corruption Management Policies & Procedures

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

14. อธ์บิายุถึงกลไกการ
 ป้ระเมิุ่นและเฝ้าระวัง
 ทีิ�มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิลซึ�งคำานึง
 ถึงหลักการติ�อต้ิาน
 การทิุจริติ

14. The COP describes  
 effective monitoring  
 and evaluation
 mechanisms for the  
 integration of 
 anti-corruption

บรษัิัทิฯ แติ�งตัิ�งคณะกรรมุ่การติรวจสอบขอ้เท็ิจจรงิเกี�ยุวกับ
กระบวนการจัดำหาวัติถดิุำบและจำาหน�ายุผลิติภััณฑ์์ เพื่่�อ
ติรวจสอบขอ้บกพื่ร�องในระบบงานและกระบวนการทิำางาน
ในส�วนทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับการบริหารจัดำการ การวางแผน การ
จัดำซ่�อจัดำหา การชำาระเงิน และการบันทึิกขอ้มูุ่ลใน
กระบวนการติ�าง ๆ เพื่่�อเพื่ิ�มุ่ป้ระสิทิธ์ภิัาพื่และป้ระสิทิธ์ผิล
ในการเฝ้าระวังการเกิดำการทิจุริติ อีกทัิ�งยุงัจัดำให้มีุ่การสอบ
ทิานระบบการกำากับดำแูลการป้ฏิบัติิงานจากหน�วยุงาน
ภัายุนอก เพื่่�อให้มัุ่�นใจว�าระบบงานการกำากับดำแูลการ
ป้ฏิบติัิงานของบริษััทิฯ มีุ่ป้ระสิทิธ์ผิล นอกจากนี� บริษััทิฯ
ยุงัมีุ่ช�องทิางการรบัเร่�องร้องเรียุนสำาหรับผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ
ทัิ�งภัายุในและภัายุนอก เพื่่�อใชใ้นการส่�อสารกับผู้บริหาร
ถึงการกำากับดำแูลกิจการของบริษััทิฯ

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

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุ/ การกำากับดำแูลกิจการ
ทีิ�ดีำและจรรยุาบรรณธุ์รกิจ

Stakeholder Engagement/ 
Good Corporate Governance
& Business Code of Conduct
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเด็ำนและเป้้าหมุ่ายุทีิ�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues

15. อธ์บิายุถึงการสนับสนุน
 ของธุ์รกิจหลักสำาหรับ
 เป้้าหมุ่ายุและข้อติกลง
 ติ�างๆ แห�งสหป้ระชาชาติิ

15. The COP describes 
 core business
 contributions to UN  
 goals and issues

16. อธ์บิายุถึงการลงทิุน
 ทิางสังคมุ่เชิงกลยุุทิธ์์
 และการบริการสังคมุ่

16. The COP describes 
 strategic social 
 investments and 
 philanthropy

บรษัิัทิฯ มุุ่�งมัุ่�นในการพื่ฒันาการกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
เพื่่�อเป็้นผู้นำาผลิติภััณฑ์์เคมีุ่เพื่่�อสิ�งแวดำล้อมุ่ทีิ�ยุั�งยุน่ และ
ให้ความุ่สำาคัญในการสนับสนุนการดำำาเนินงานติามุ่
มุ่าติรฐานสากล เช�น ขอ้ติกลงโลกแห�งสหป้ระชาชาติิใน
ระดัำบสงูสดุำ (UN Global Compact Advance Level) และ
แนวทิางการรายุงานด้ำานการพื่ฒันาอยุ�างยุั�งยุน่ Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards รวมุ่ถึง
Integrated Reporting Framework (IR) ของ
International Integrated Reporting Council (IIRC)

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

บรษัิัทิฯ ได้ำกำาหนดำกลยุุทิธ์ก์ารบริหารจัดำการด้ำานความุ่รับ
ผิดำชอบติ�อสงัคมุ่ “3 Big Moves” ป้ระกอบไป้ด้ำวยุ การรับ
รู ้การเติิบโติ และความุ่เช่�อใจ ซึ�งสอดำคล้องกับ
นโยุบายุด้ำานการพื่ฒันาอยุ�างยุั�งยุน่ของบริษััทิฯ
ทีิ�ครอบคลมุุ่ทัิ�งสามุ่มิุ่ติิ ได้ำแก� เศรษัฐกิจ สังคมุ่ และสิ�ง
แวดำล้อมุ่ รวมุ่ทัิ�งดำำาเนินโครงการด้ำานความุ่
รบัผิดำชอบติ�อสงัคมุ่ทีิ�ติอบสนองความุ่ต้ิองการของชุมุ่ชน 
ทัิ�งนี� บรษัิัทิฯ ได้ำป้ระเมิุ่นความุ่พื่งึพื่อใจของสังคมุ่ด้ำาน
ดำำาเนินงานและจัดำทิำาโครงการติ�าง ๆ ของบริษััทิฯ
ซึ�งในปี้ 2562 พื่บว�า ชุมุ่ชนและสังคมุ่มีุ่ความุ่พื่งึพื่อใจ
รอ้ยุละ 93.84 โดำยุบรษัิัทิฯ ได้ำนำาผลการป้ระเมิุ่นมุ่า
พื่จิารณาหาขอ้ป้รับป้รุงในการดำำาเนินงานและกิจกรรมุ่
ติ�าง ๆ เพื่่�อติอบสนองติามุ่ความุ่คาดำหวังของชุมุ่ชนติ�อไป้

GGC has formulated a social responsibility
management strategy called “3 Big Moves”,
which consists of awareness, growth, and trust.
This strategy is in line with the company’s

การดำำาเนินธุ์รกิจของเรา/
เกี�ยุวกับรายุงานฉบบันี�

Our Business About
This Report

การดำแูลสงัคมุ่และชุมุ่ชน

Social and Community 
Involvement
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเด็ำนและเป้้าหมุ่ายุทีิ�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues

17. อธ์บิายุถึงนโยุบายุ
 ความุ่ช�วยุเหล่อและ
 สนับสนุนมีุ่ส�วนร�วมุ่
 ของสาธ์ารณะ

17. The COP describes
 advocacy and public
 policy engagement

บรษัิัทิฯ สนับสนุนนโยุบายุทีิ�เกี�ยุวขอ้งกับการพื่ฒันาอยุ�าง
ยุั�งยุน่ โดำยุดำำาเนินโครงการอนุรักษ์ัพื่ลังงานทีิ�ช�วยุในการ
จัดำการทิรพัื่ยุากรและพื่ลังงานทีิ�ใชใ้นกระบวนการผลิติ 
อยุ�างเหมุ่าะสมุ่ เพ่ื่�อบรรเทิาผลกระทิบจากการเป้ลี�ยุน
แป้ลงสภัาพื่ภูัมิุ่อากาศจากการลดำการป้ล�อยุก๊าซเรอ่น
กระจก นอกจากนี� บรษัิัทิฯ ได้ำร�วมุ่มุ่่อกับองค์การบริหาร
จัดำการก๊าซเรอ่นกระจก (องค์การมุ่หาชน) หร่อ อบก. ใน
การสนับสนุนการจัดำทิำาบัญชกีารป้ล�อยุก๊าซเร่อนกระจก
ขององค์กร พื่รอ้มุ่ทัิ�งเขา้ร�วมุ่การขึ�นทิะเบียุนคาร์บอน
ฟัตุิพื่ริ�นท์ิของผลิติภััณฑ์์ และฉลากลดำคาร์บอนฟัตุิพื่ริ�
นท์ิ เพื่่�อแสดำงขอ้มูุ่ลให้ผู้บริโภัคได้ำทิราบถึงป้ริมุ่าณการ
ป้ล�อยุก๊าซเรอ่นกระจกติลอดำวัฏจักรชวิีติของผลิติภััณฑ์์
 ซึ�งเป็้นการแสดำงถึงการเป็้นบริษััทิฯ ทีิ�ร�วมุ่ส�วนหนึ�งใน
การช�วยุแก้ไขปั้ญหาภัาวะโลกร้อน

GGC supports policies relating to sustainable
development. GGC has been conducting energy 
conservation projects, which contribute to the 
appropriate management of resources and
energy used in the production process, in 
order to mitigate the effects of climate change 
through the reduction of greenhouse gas
emission. In addition, GGC has collaborated with 

การบรหิารจัดำการด้ำาน
สิ�งแวดำล้อมุ่/ การบรหิารจัดำการ
ห�วงโซ�อุป้ทิาน

Environmental Management/ 
Supply Chain Management

sustainable development policy, which covers all 
three dimensions, i.e. economy, society, and the 
environment. In addition, GGC has also conducted 
social responsibility projects that meet the needs 
of the community. GGC has conducted the society 
satisfaction survey on the company’s operations 
and projects. In 2019, the community and society 
satisfaction rate stood at 93.84 percent. The result 
of the survey will be taken into consideration to
improve operations and activities, in order to
respond to the expectations of the community.
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง
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การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
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ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การดำำาเนินการสนับสนุนป้ระเด็ำนและเป้้าหมุ่ายุทีิ�สำาคัญขององค์กรสหป้ระชาชาติิ

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues

18. อธ์บิายุถึงการเป็้นหุ้น
 ส�วนและการทิำางาน
เป็้น
 หมูุ่�คณะ

18. The COP describes 
 partnerships and 
 collective action

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุ/ การบรหิารจัดำการ
ห�วงโซ�อุป้ทิาน

Stakeholder Engagement/ 
Supply Chain Management

the Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (TGO) (Public Organizaion) to
support the latter’s greenhouse gas accounting. 
GGC has also participated in the certification 
of Carbon Footprint of Products (CPF) and the 
Carbon Footprint Reduction (CFR) to provide 
consumers with information on the emission
volume of greenhouse gas throughout a
product’s life cycle. This is a clear demonstration 
of GGC’s contribution to resolve the problem of 
global warming.

บรษัิัทิฯ ส�งเสริมุ่การสร้างความุ่สัมุ่พื่นัธ์ร์�วมุ่กับผู้มีุ่ส�วน
ได้ำเสยีุ ทัิ�ง คู�ค้า ลูกค้า หุ้นส�วนทิางธุ์รกิจ ชุมุ่ชน และ
หน�วยุงานภัาครฐัติ�าง ๆ ผ�านการจัดำป้ระชุมุ่สัมุ่มุ่นา การ
อบรมุ่ให้ความุ่รู ้การแลกเป้ลี�ยุนความุ่คิดำเห็น และการ
อาสาสมัุ่คร เป็้นต้ิน

GGC promotes relationship building with
stakeholders, including suppliers, customers, 
business partners, communities, and government 
agencies through seminars, trainings, opinion 
exchange, and volunteering, etc
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

การกำากับดำูแลกิจการอยุ�างยุั�งยุ่นขององค์กร

Corporate Sustainability Governance and Leadership

19. อธ์บิายุถึงความุ่มุุ่�งมัุ่�น
 และความุ่เป็้นผู้นำาของ
 ป้ระธ์านเจ้าหน้าทีิ�

 บริหาร (CEO)

19. The COP describes 
 CEO commitment 
 and leadership 

20. อธ์บิายุถึงการแติ�งต้ัิง
 คณะกรรมุ่การและ
 การกำากับดำูแล

20. The COP describes 
 Board adoption and 
 oversight

บรษัิัทิฯ นำาเสนอ “สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผู้จัดำการ” ไว้ในรายุงานการพื่ฒันาอยุ�าง
ยุั�งยุน่แบบบูรณาการและรายุงานป้ระจำาปี้ของบริษััทิฯ

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

บรษัิัทิฯ มีุ่โครงสรา้งการบริหารองค์กรทีิ�ชัดำเจน โป้ร�งใส 
และสามุ่ารถติรวจสอบได้ำ ซึ�งดำำาเนินการโดำยุคณะ
กรรมุ่การบรษัิัทิฯ ทีิ�ผ�านกระบวนการคัดำเล่อกทีิ�โป้ร�งใส
และเป็้นธ์รรมุ่ พื่รอ้มุ่ทัิ�งเป็้นผู้นำาในด้ำานจริยุธ์รรมุ่ และ
เป็้นตัิวอยุ�างในการป้ฏิบัติิติามุ่นโยุบายุการกำากับดำแูล
กิจการทีิ�ดีำ ควบคู�ไป้กับการจัดำตัิ�งคณะกรรมุ่การบริษััทิฯ
เฉพื่าะเร่�อง 4 คณะ ได้ำแก� คณะกรรมุ่การติรวจสอบ คณะ
กรรมุ่การสรรหาและกำาหนดำค�าติอบแทิน คณะกรรมุ่การ
บรหิารความุ่เสี�ยุง และคณะกรรมุ่การดำแูลกิจการและ
การพื่ฒันาอยุ�างยุั�งยุน่ ซึ�งผ�านกระบวนการคัดำเล่อกทีิ�เป็้น
ไป้ติามุ่นโยุบายุและคู�มุ่่อการกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ

GGC has clear, transparent and auditable
organization management structure, which has 
been overseen by the Board of Directors. The Board 
Members have been elected through a transparent
and fair selection process, and possess ethical 
leadership characteristics while being role models 
in complying with the Good Corporate Governance 
Policy. At the same time, four specific sub-committees 
have also been established, i.e. Audit Committee, 
Nomination and Renumeration Committee, Risk 
Committee, and Corporate Governance and
Sustainable Development Committee. These
committees have been appointed through a
nomination process that is in line with the
Corporate Governance Policy and Handbook.

สารจากป้ระธ์านกรรมุ่การ และ
กรรมุ่การผู้จัดำการ

Message from the Chairman 
and the Managing Director

การกำากับดำแูลกิจการทีิ�ดีำ
และจรรยุาบรรณธุ์รกิจ

Good Corporate Governance 
& Business Code of Conduct
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หลักเกณฑของ
โปรแกรมขั้นสำูง

United Nations Global
Compact Advanced Criteria

การด็ำาเนินการโด็ยบุริษัที่ฯ
GGC’s Actions

ตำาแหนงที่่�ระบุุในรายงาน
Reference

21. อธ์บิายุถึงการมีุ่ส�วนร�วมุ่
 ของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสียุ

21. The COP describes 
 stakeholder
 engagement

บริษััทิฯ กำาหนดำกลุ�มุ่ผู้มีุ่ส�วนได้ำส�วนเสียุหลัก
แบ�งเป็้น 6 กลุ�มุ่ ได้ำแก� 1) ผู้ถ่อหุ้นและสถาบนัการเงิน
2) ชุมุ่ชน สงัคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่ 3) หน�วยุงานภัาครฐั
4) พื่นักงาน 5) คู�ค้าและหุ้นส�วนทิางธุ์รกิจ และ
6) ลกูค้า ท้ัิงน้ี บรษัิัทิฯ จัดำช�องทิางการสรา้งการมีุ่
ส�วนร�วมุ่หลากหลายุช�องทิาง อาทิิ การป้ระชุมุ่
ป้ระจำาปี้ร�วมุ่กับผู้ถ่อหุ้น และลกูค้า กิจกรรมุ่
เยุี�ยุมุ่เยุยีุนชุมุ่ชน การเขา้ร�วมุ่เครอ่ข�ายุกับภัาครฐั
กิจกรรมุ่ผู้บรหิารพื่บพื่นักงาน การสำารวจ
ความุ่พื่งึพื่อใจของผู้มีุ่ส�วนได้ำเสยีุ ช�องทิางการรบัเร่�อง
รอ้งเรยีุน (Whistleblower) เป็้นต้ิน

GGC has classifi ed its stakeholders into six main 
groups: 1) shareholders, investor and analyst, 
2) community, society and th environment, 
3) public sector, 4) employee, 5) supplier and 
business partner, and 6) customer. GGC has 
established diverse means to encourage
stakeholder engagement, for example the 
annual general meeting or shareholders and 
customers, community visit activity,
MD Townhall activity, stakeholder satisfaction 
survey, and Whistleblower channel etc

การมีุ่ส�วนร�วมุ่ของผู้มีุ่
ส�วนได้ำเสยีุ

Stakeholder Engagement
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General Standard Disclosures

GRI
Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profi le

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

Name of the organization

Activities, brands, products,
and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Information on employees
and other workers

Supply Chain

Signifi cant changes to the
organization and its supply 
chain

Precautionary principle
or approach

External Initiatives

About this Report, Pg. 2

Our Business, Pg. 6

About this Report, Pg. 2

Our Business, Pg. 6

About this Report, Pg. 2

Our Business, Pg. 6-9

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

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

Business value chain, Pg. 9
Supply Chain Management, Pg. 100-108

Not Applicable

All Sections

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

There was no
signifi cant change 
during the reporting 
period.

102-13 Membership of associations Message From Our Chairman and 
Our Managing Director, Pg. 36-41
CG & Business Code of Conduct, Pg. 44
Communication on Progress for the 
Advanced Level of the United 
Nations Global Compact, Pg. 140-156

Description Page and/or URL Omission

การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI
GRI CONTENT INDEX
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General Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

Strategy

Ethics and Integrity

Governance

102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-20

102-22

102-23

Statement from senior
decision-maker

Key impacts, risks, and
opportunities

Values, principles,
standards, and norms of 
behavior

Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

Governance structure

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

Composition of the highest 
governance body and its
committees

Chair of the highest
governance body

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

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

CG & Business Code of Conduct,  
Pg. 58

GGC: Company Structure (https://
www.ggcplc.com/en/about#
company-structure)
GGC Annual Report 2019, (https://
investor.ggcplc.com/ar.html) 
CG & Business Code of Conduct, Pg. 42-59

Risk Management, Pg. 66-75

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

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

All Sections
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General Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

Organizational Profi le

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-30

102-31

102-32

102-35

102-36

102-37

Nominating and selecting 
the highest governance body

Confl icts of Interest

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

Collective knowledge of 
highest governance body

Evaluating the highest
governance body’s performance

Effectiveness of risk
management process

Review of economic,
environmental, and social topics

Highest governance body’s 
roles in sustainability reporting

Remuneration policies

Process for determining
remuneration

Stakeholders’ involvement in 
remuneration

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

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

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

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

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

Risk Management, Pg. 66-75

Risk Management, Pg. 66-75

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

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

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

GGC Annual Report 2019, 
(https://investor.ggcplc.com/
ar.html)
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Reporting on this indicator 
is not applicable, because 
GGC does not have trade 
union. GGC respects and fully
supports the rights of employee
in freedom of association in 
accordance with laws.

General Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

Stakeholder Engagement

102-38

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

Annual total compensation 
ratio

List of stakeholder groups

Collective bargaining
agreements

Identifying and selecting 
stakeholders

Approach to stakeholder
engagement

Key topics and concerns
raised

Entities included in the
consolidated fi nancial
statements

Defi ning report content and 
topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

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

Stakeholders Engagement and 
Value Creation, Pg. 19-28

Not applicable

Stakeholders Engagement and 
Value Creation, Pg. 19-28

Stakeholders Engagement and 
Value Creation, Pg. 19-28

Stakeholders Engagement and 
Value Creation, Pg. 19-28

About this Report, Pg. 2

Our Business, Pg. 6-35

Our Business (Report Content 
Defi ning Process), Pg. 29-33

Our Business (Report Content 
Defi ning Process), Pg. 29-33

This Page

This Page

About this Report,Pg. 2

About this Report,Pg. 2

About this Report,Pg. 2

There is no restatement of 
previous year performance

No signifi cant changes in 2019 
regarding the organization’s
size, structure, ownership or 
its supply chain
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General Standard Disclosures

Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures

GRI
Disclosures

Description

Description

Page and/or URL

Page and/or URL

Omission

Omission

Reporting Practice

GRI 201: Economic Performance 2016

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

Contact point for questions 
regarding the report

Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

GRI content index

External assurance

Explanation of the material
topic and its Boundar

The management approach and 
its components

Evaluation of the management 
approach

About this Report,Pg. 2

About this Report,Pg. 2

GRI Content Index, Pg. 
156-169

Information unavailable

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

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

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

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

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

GRI 201: Economic Performance 2016

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

GRI 205: Anti-Corruption 2016

103-1

103-2

103-3

203-1

203-2

201-1

201-2

Explanation of the material
topic and its Boundar

The management approach and 
its components

Evaluation of the management 
approach

Infrastructure investments and 
services supported

Signifi cant indirect economic 
impacts

Direct economic value
generated and distributed

Financial implications and other 
risks and opportunities due to 
climate change

Social and Community
Involvement, Pg. 130-131

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

Social and Community
Involvement, Pg. 137

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

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

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material
topic and its Boundar

The management approach and 
its components

Evaluation of the management 
approach

CG & Business Code of 
Conduct, Pg. 44

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

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

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

Our Business (Emerging Risks), 
Pg. 16
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Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

GRI 205: Anti-Corruption 2016

GRI 301: Materials 2016

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016

205- 2

205-3

103-1

103-2

103-3

301-1

Communication and training 
about anti-corruption policies 
and procedures

Confi rmed incidents of
corruption and actions taken

Explanation of the material top-
ic and its Boundary

The management approach and 
its components

Evaluation of the management 
approach

Materials used by weight or 
volume

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

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

Environmental Management, 
Pg. 78-86

Environmental Management, 
Pg. 78-86

Environmental Management, 
Pg. 78-86

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

103-1

103-2

103-3

206-1

Explanation of the material
topic and its Boundar

The management approach
and its components

Evaluation of the management 
approach

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

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

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

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

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

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

GRI 302: Energy 2016

GRI 303: Water 2018

103-1

103-2

103-3

302-1

302-3

302-4

103-1

103-2

103-3

303-1

303-3

303-4

Explanation of the material
topic and its Boundar

The management approach
and its components

Evaluation of the management 
approach

Energy consumption within
the organization

Energy intensity

Reduction of energy
consumption

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the management 
approach

Interactions with water as a 
shared resource

Water withdrawal

Water discharge

Environmental Management,
Pg. 78-86

Environmental Management,
Pg. 78-86

Environmental Management,
Pg. 78-86

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

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

Environmental Management,
Pg. 80-82

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

Environmental Management,
Pg. 78, 85-86

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

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

Performance data – Environment 
(https://www.ggcplc.com/en/
sustainability#reporting-center)
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GRI 303: Water 2018

GRI 305: Emissions 2016

303-5

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-4

305-5

Water consumption

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach and 
its components

Evaluation of the management 
approach

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

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

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

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

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

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

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

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

Environmental Management, 
Pg. 80-81

Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission
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GRI 306: Effl uents and Waste

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

103-1

103-2

103-3

308-1

103-1

103-2

103-3

306-2

306-3

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

Waste by type and disposal 
method

Signifi cant spills

Supply Chain management,
Pg. 98-106

Supply Chain management,
Pg. 98-106

Supply Chain management,
Pg. 98-106

Supply Chain management,
Pg. 104-105 
Performance Data - Supply Chain 
(https://www.ggcplc.com/en/

sustainability#reporting-center)

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

Environmental Management,
Pg. 78-79, 84

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

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

Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission
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Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

401-1

401-3

New employee hires and 
employee turnover

Parental leave

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

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

GRI 401: Employment 2016

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the management 
approach

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129
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Specifi c Standard Disclosures

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-9

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

Occupational health and 
safety management system

Hazard identifi cation, risk 
assessment, and incident 
investigation

Occupational health services

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

Worker training on
occupational health and 
safety

Promotion of worker health

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

Work-related injuries

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-89

Occupational Health and
Safety, Pg. 87-91

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

Occupational Health and
Safety, Pg. 92-97

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

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

103-1

103-2

103-2

405-1

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the management 
approach

Diversity of governance
bodies and employees

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

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

GRI 404: Training and Education 2016

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

Average hours of training per 
year per employee

Programs for upgrading
employees skills and
transition assistance
programs

Percentage of employees
receiving regular performance
and carrier development 
reviews

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 120-129

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

Human Capital Development 
and Retention, Pg. 122-124

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

GRI
Disclosures Description Page and/or URL Omission

103-1

103-2

103-3

413-1

103-1

103-2

103-3

414-1

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

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

Explanation of the material 
topic and its Boundary

The management approach 
and its components

Evaluation of the
management approach

New suppliers that were 
screened using social criteria

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

Social and Community
Involvement, Pg. 130-137

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

Supply chain Management, 
Pg. 98-106

Supply chain Management, 
Pg. 98-106

Supply chain Management, 
Pg. 98-106

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

GRI 413: Local Communities 2016

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
Award and Recognitions

บรษัิทฯ ผา่นการรบัรองและได้รบัรางวัลและเกียรติบตัร CSR 
DIW Continuous Award (ต่อเนื่องเปน็ปท่ีี 5) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงรางวัลดังกล่าวสะท้อน
ถึงความทุ่มเทและความต้ังใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับความรับผดิชอบต่อสังคม รวมท้ังการ
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
 ตลอดจน ยึดมั่นนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมและชว่ยเหลือดแูลสังคมอยา่งต่อเนื่อง

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

บริษัทฯ ได้รบัรางวัลระดับเหรยีญทอง ในสาขา Infographic
จากผลงาน Integrated Sustain ability Report 2018
ในการประกวดรายงานประจําปีและรางวัลเล่มรายงาน
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืระดับสากล ARC Awards International 
2019 ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผลงานของบริษัทฯ มี
ความโดดเด่นในด้านการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟิกได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่มและมีความสวยงาม
ในการออกแบบ ครอบคลมุในทกุมติิท้ังด้านสงัคม สิง่แวดล้อม
 และเศรษฐกิจ

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

CSR-DIW Continuous

ARC Awards International 2019
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บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ประจําปี 2562 ระดับเพชร (ต่อเนื่ องเป็นท่ี 6)
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีระบบการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัยท่ีดีก้าวสูม่าตรฐานสากล

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

บริษัทฯ รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น
(ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3) จาก United Nation, Economic and
Social Commission For Asia and The Pacific(UNESCAP)
ท่ีจัดข้ึนโดยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ระยองและฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล โดยผลิตภัณฑ์แฟตต้ี
แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลจนเป็นท่ียอมรับและจัดจําหน่ายไปยัง
ลกูค้าในระดับสากล เพื่อใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลิตเปน็
ยา เครื่องสาํอาง และผลิตภัณฑ์สว่นบุคคลให้กับลูกค้ามุสลิม
ท่ัวโลก

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

Excellence in Labor Conditions and 
Safety, Occupational Health and 

Work Environment Award

Honor Award from Halal
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บริษัทฯ ได้รับ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability 
Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะเป็น 1 ใน 98 บริษัท
จดทะเบียนท่ีได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจําปี
 2562 จากการดําเนนิธุรกิจท่ีคํานงึถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ดําเนนิธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

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

บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
ระดับ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2)
โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขตการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดจน
ครอบคลมุคู่ค้าท้ังระบบหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain)

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

Thailand Sustainability
Investment 2019

Green Industry Level 5 Award

อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดจน
ครอบคลมุคู่ค้าท้ังระบบหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain)
อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดจน
ครอบคลมุคู่ค้าท้ังระบบหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain)
อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดจน industry practice from inside the company to supply 

chain.
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บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Meeting Certification จาก
องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื (TBCSD) และสถาบนั
สิ่งแวดล้อมไทย ในงาน “พิธีมอบใบรับรอง Green Meeting 
ในองค์กร” ซ่ึงมอบใหกั้บบรษัิทท่ีใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

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

บริษัทฯ ได้รับรางวัลธงขาวดาวทอง (ต่อเนื่องปีท่ี 2) และ
รางวัลธงขาวดาวเขียว (ต่อเนื่ องปี ท่ี  7)  ซึ่ งมอบโดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  เ พ่ือ
เชิดชูเกียรติให้แก่โรงงานท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม ใหส้ามารถอยูร่ว่มกันได้อยา่งยั่งยนื

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

Green Meeting Certifi cation 

Golden Star Awards

เชิดชูเกียรติให้แก่โรงงานท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
เชิดชูเกียรติให้แก่โรงงานท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
เชิดชูเกียรติให้แก่โรงงานท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก

การสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม ใหส้ามารถอยูร่ว่มกันได้อยา่งยั่งยนื
การสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม ใหส้ามารถอยูร่ว่มกันได้อยา่งยั่งยนื
การสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และ

honor production plants that efficiently manage in
accordance with the principles of environmental good 
governance as well as building trust and acceptance 
among community, society and industry to live together 
sustainably.
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บรษัิทฯ ได้รบัใบรบัรองสถานภาพผูป้ระกอบระดับมาตรฐาน
เออีโอ ประจําปี 2562 ท่ีจัดขึ้นโดยกรมศุลกากร ซึ่งโครงการ
ผูป้ระกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic 
Operator : AEO) เกิดจากความรว่มมอืระหว่างประเทศสมาชกิ
องค์การศุลกากรโลกรวม 74 ประเทศท่ัวโลก เพื่อสร้างกลไก
ด้านความปลอดภัยในการนาํเข้าและส่งออกตลอดเส้นทาง
ของการขนส่งสินค้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และยังเป็น
สว่นสาํคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย

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

Authorized Economic Operator Certifi cate

ของการขนส่งสินค้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และยังเป็น
สว่นสาํคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ของการขนส่งสินค้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และยังเป็น
สว่นสาํคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ของการขนส่งสินค้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และยังเป็น drive Thailand’s economy
สว่นสาํคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
Award and Recognitions

ISO 9001 ISO 14001 TIS 18001

OHSAS 18001

KOSHER

GMP & HACCP

Carbon Footprint Labell

HALAL

Rspo Supply Chain
Certification System

Thailand’s Private Sector
Collection Action Against

Corruption : CAC

Corperate Govemanoe
Report Of Thai Listed

Companies 2019 : CGR

Carbon Footprint Labell

Carbon
Footprint

Product (CFP)

Carbon
Footprint
Reduction
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ท่านสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจําป 2562
ของ GGC ได้ตาม QR Code ด้านบน 

Please scan QR Code and let us know what you think about this report

แบบสอบถามรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจําป 2562 
Questionnaire for Integrated Sustainability Report 2019
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Global Green Chemicals Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 4th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Phone: +66 (0) 2558-7300
Fax: +66 (0) 2558-7301

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2558-7300
โทรสาร: +66 (0) 2558-7301

www.ggcplc.com


